
עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלול
< ״

jLUaלמ&קיז מועמד/וו L-^L___________________

 העניין בין ענייני® לנעה* חשש קיים שגו ממצג להימנע החובה מוטלת ציבורי בתפקיד הנושא על
שלו, אחר עצייל או אישי עניין לגין מופקד הוא שעליו הציבורי
 בעבר השוגים, ענייניך לגבי הנדרשים הנתונים כל את ומדויק מפורנו באופן לתאר נבקשך משבך,
 להעמידך עלולים אשר מקורביך, ושל קרוביך של שלך, וזיקות נכסים עיסוקים, זה: ובכלל ובהמה,

 ספק קיים אשר מידע לגבי גם לפרס מוצע הזהירות, למעל באמור. עניינים לניגוד חשש של במצב
רלוונטי. אכן חוא אם

 הנוגעים בעניינים גם מעיסוק להימנע עליך יהיה תפקידך במסגרת כי יובהר ספק, הסר למען
 שכנים מכרים, רחוקים, משפחת קרובי )בגון זד, בשאלון מנויים שאינם למקורבים או לקרובים
מסוים. בעניין עניינים לניגוד חשש שיתעורר כבל וזאת וכיו״ג(,

 לאדם, בקשר זח, בשאלון הנמסרים המידע!הפרטים על
 חפרסים כו במקרה אישית. טידיעח להימסר ולמקורביו לקרוביו
 מידיעה ידועים אעם ו/או בחלקם ו/או במלואם ידועים אינם

הידיעה. למיטב היא ההצהרה כי במפורש לבייו יש אישית.

ועיסוקים כחוגות תפסידים. - א חלק
אישיים מרסיס .1
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fll דירקטור w n י• w במגעם J»vm>5v2 איננו והממרי הואי. רקטוומהסת0גד י01ד8ל»3כoyao ד-יחתי רגעליטוז גודל irura- ו0י<inrawtnnn mmnK0vtוזט״ווי »גשח 
til בחעדות הברות גגון ih 0ר,>די11וז

ת קשר .5 לו מי שרד לז המ

ש שיג י ה e כסעיף השאלות על ל i « t שיש מי לרבות - בנזף ינגייף׳ ״בעל בו. כעלענייו שחינך נוף של למשרד קשר או ויקה לגבי ?rvY ועיט־ בגוי אתוקות 
 כבעל שלא קח אחז לט־ט צורן אין לו™- חיצוני/ת יועץ/ת ו/או אותו™ מייצב™ ן/או בו עובד™ ו/או בו מקבילי□ בגופים או בדירקטוריון כדירקטור קכהן/ת

M ערך, ניירות כמשמעותו.בחוק בתאגיד עניין M -fv^hh, □5 הגסהזים כתאגידי) r 10 1U J) .

מפורט. באופן קשר או ויקה כל ולציץ האחרונות, חשניט בארבע וקשרים ולזיקות נוכחיים וקשרים לזיקות לוזתייחס יש
או לעבוד מועמד/ת אורה בו חמשרד לפעילות שידות. חמחבל/ת כאורח/ית שלא קשר, או ויקת בו נמיין בעל/ת שאת/ה לגוף או לך חיו או יש אם ח א.
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אליהם(} קשור שהמשרד אחרים לגופי□ או המשרד שבאחריות סטטוסוריים לתאגידים קשר או זיקה זה אליו)ובכלל הקשור!□ לגופים

 s X / r  r & i f f  /y *Q

~cr—
 ל^מדו מועמד/ת אח/ה מ של־תמשרד עיסוקיו בתחום כלשהי, במסגרת בעבר, עסקת או עוסק/ת ה»נך האם ב.

כן כא □ ^

j ם ט/י .p א ר __פ

 ייצוג מתן בקרה, או פיקוח קבלת□, או שירותים מחן ספק־לקוח, יחסי !)כגון חמשרד ללון ב>נך קשרים בעבר, התקיימו או בהווה קיימים חאם .1

מסוים(! לעניין או קבע דרך

f/ פרט/י__ ,p אם  C < ^ /r) c J  rW / A'/' 
}/ , **־נ־־״־■(■

■ /sr/ <f7/> r; >w /  At

עניינים! מיגור חשש של במצב *זעמידך עלול אשר לעבוד טועמד/ת את/ה בד חמשרד לכת־ נתך אוזר קשר בעבר התקיים או קיים חאס ד.

fy •פרס/י״ בן, אם f C/r.}■j '1/ / //

- iMn ,-y<1» )>/-געל
tit *ת ,ם ט ס 1r>׳+oru לק1» ע ת1>זג«י מתן! לימד אד אוזזוי א נכק11ו » לו n מי ,1ג התצבערו n1>3 v»1י1וי v« vw למטת « prvi■ י^זד m ׳u s י0ר»וק1נט־ ו מללי, מנחלי או ־r>i»<nr>>a 0ו  ע0ט1ו סי ו

טור ק לי או חתאגיי ל1׳ נריו־ ח d יד תאו או תכללי. מג w v ח1טת כאמור ראו אחוולס יחסיסי! עטדל׳ם י ת טי־יוך מיו עניו מוז או סילו הממסק ו n מ tx m n או בו w ם ד מ  וחסיסה )
תד או 0»י1אח ח ל׳מיץ ; tnu מוזדיר׳קטלרי□ יו ק -11 »ז
חי בגאפממז לוזגוקעזתטיפיותבווז סרו ל1כעי־ ידאו )א( בנכסיהקרן. וזבלוליהד ייעין■ בגללוויו לק מ

I□ ערך ירית י מ אדם וזו־וויק vtoo nnw ota, גם •ראו m an m( טויט וממ־ך טללרוד! כממ־וויק חזויידד P*1no*«>oowatn 0>01ו>» בדו»7י >ט0> • ך*0י*>א ליז, >/»יץ ן ר-א pon n'11>־ גל׳ o n  p 
in להסדר נאנץ0 n io w u סעלף י3ל pHitftOM 03 לפקנדת 101 מנזעלף כו־בדריזו ל׳לזבדי□ מייזח לי׳קלאו! כלאננן או .n o u n 

fa חנרח na יל8ו iro n  uya> ,n iw i .׳  ■  רישומים_______________ ___________________________________________________

m *?יל 5 -2 בסעיפים באמור ועיסוקים nutns תבקידים! טירונו .6 s קרובים

 בהתאם המשרד לפעילות קשר של לקיומו ולהתייחס לעיל, בשאלות שנדרשו־ הרלוונטיים הפרטים ואח המשפחתית הקרבה סוג הקרוב, שם את לפרט יש
 מיוחדת ,פעילות הכחונח סוג הכהונה, התחלת תאריך עיסוקו, ותחום התאניד שם לפרס יש בדירקטוריון, חבר/ח זונך בן/בת כאשר ון:1כ1 שלעיל לשאלות

. . משרד(, ה לפעילות קשר קיים והאם בדיוקסדרמן שלו/ה
ש בגוסף, בהווח. הקרוב של והעיסוקים הכהונות התפקירים, את לפרס וש  כגל האהיתות, בשנתיים הקדמים של אחי עיסוק או בהווה תהקיד, גל לפרס י

ם לחיית עשויים שחם המשרד. ליאצילידו קשורי
מי צאצא הורה, ווג, בן/ת - «קר»« .שדלחוך. על שסמוךשז ו

:הווג בו/בח של נוסקים ועיסוקים כולוגות א-״תפקידים,
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ם, ג. קידי ם בחמות תפ קי סו עי ם ו ספי / !הורים טול נו

i* A / ך * * • W  j./4 /O •ר ' ' * ' ) ' ? > ״ > / / ^y

^fjcs*/s* ■y •י ■ /̂sQcs   

ט, ג. קידי מ ם כהונות ת קי סו עי ם ו ספי או של נו ם) אי אצ חו אדם של צ חנן(: על *noon א ל שו

_ _ • •______________________________________________________________ T

ת .7 קו ם זי ם או לכפופי תפקיד לממוני ב

rvrm  0KrT.iT משותפת בכהונה מכהנים מועמד/ח את/ח אליו בתפקיד לן כפופים או עקיף( או ישיר עליך)מפענח ממזגים לתידת שאמורים דמי קרוביך אי 
 לא tef כן □ אחרימז בארגונים

f יפרט/ כן, אס

 קשרי עסקיים, קשרים אחרות, במסגרות יחסים בתפקיד לן כפופים אד עליך ממתים לחיות שאמורים מי לבין קרוביך בין או בעך מתקיימים חאם כ.
 מקצועיים(! בהקשרים שמקורה היכרות לפרס צורך ואין אחרות זיקות או ח משפר

שולחנך. על שסמךך/ח ומי צאצא הורוז, זוג, בן/בת * ״קרוב״
 לא □ כך

/___פרט/י כן, 1 J* . f■ ‘J־־*־ ' '■>6̂ /fr /̂4q«*a/s\ /}*/,cs - /?/<s .?r-2 ,srf/ z/ css*■
/Ac/ \̂A / S c J j f * *  L> ^

yt'Kf fc/c *vf-i
ט .8 ת פירו ם קורו ם חיי קי סו עי ו

 כנדרש ובהווה, בעבר עיסוקים ופירוט הסכלה הכוללים השאלון, מילוי ליום מעודכנים חיים קורות בנפרד לברן* יש

תאריכים. כולל זה, בשאלון

ט ם - ב הל סי כ ה נ ד מ חז א ו

ת .9 ת אחזקו מניו ב

קרוביך. של או שלך עסקיים, כגופים שותפות או בעקיפין, או במישרין כתאגידים, מגמת אחזקת פירוש
((4)בבורסה הנסחרים בתאגידים 1«8ח*״חתשב ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל/ת שלא וקח אח לפרש צורך )אין

מי צאצא חורה, זוג, 'גו/בת - ׳קרוג״ ■ שולחנך: על שסמוך/ה ו

' ־:' - * •־־ ׳ #י ־ : -־יי ':. .f'־; • ■ '!/,■׳
״

; % - &•
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i^ te o n p  riA tfKrt^fnbbw . :
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ל «ו1 אניי שין״, ״גי ח ס בחמישח שמחזיק מי (1) * נ ל0בו, מנווווזוזגבעה או שלהתאויד המווגק הטויות \1ה0 יותר או אווווי א' ס סר ס לןתר w דיוקמת־אחד נות0' טווי ק ר^ו b *דאו1חתא של ם rio 
v בר»נ׳בייו חב»*, ra תאויו »ל קמור caw חגלל׳י.או נטגחגז או ה  tw b ד1כאמ p tn o מי 1ארעויםא וחם״*דז עעד׳ים man! w לגמגת דשאי או בו חלזגבעח טמח או קסלז8הטמ תסנמת מוען יו iw■ 
ם חר אואוי «*0חרידקנוודים*0אוע ה ק טז שיין ל ן

t* j ת קוו יח>0 יראו חקור בנבסי הנלולים ימח־ מ״רווז כמחדיק כגאנמזת irtanueo לה׳יקגו
p*!nn a □ת אד רי m כמתייק ומאמן את מ1 יראו גאוע, ח1באנז«ו *רך מיי v u שייו 1 האטורמז ך תער  מאטן וז»\דז nun ריק עול ת 1v* מ p*wo* כר ולמעט ריסוטוס חברו! למ»ז - יעאנגן- זה ל
m לחסז־ר w avn סעיף לפי wtftWXKHi 1 בגמין׳ םעדרתו לעוברים כנאםןלרקינאתסןמחU 1קוזז3ל on הגג xto 

רי׳רוםים. וערזז למעט ,v1Kn>K nn וזברךז 11}

ענייני□ לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד עשויים ana שימוש או מכירתם שאתזקתם, אחרים נכסים . 10
לי קרוביך או שאתו! גוף בבעלות או קרוב/וך בבעלות שבבעלותך, אתרים נכסים קיימים חאס  עשויים בתם שימוש או מכירתם טאתזקתם, בו, עניין מ

זn/מועמד את/ח אליו בתפקיד עניינים לנינוד תשש של במצב אותך לחעמיד
מי צאצא הורה, ווג, כן/ת - ״קרוב״ שולחנך. על שסמוך/ה ו

5.1* *L .g ־ qvo sir^

משמעותי בוזיקף כספית חבות .11

 כלשדזסז להתחייבויות או לתוכות ערבים א* כספים חייבים ישנם, אם העסקיים משות&י/יך מי או קרובי/ין את/ה, האם
עלשולחנך. שסמוך ומי צאצא חורה, זוג, n/p - ״קרוב״

 עוו 100,000 על עולה שאמו בהיקף שוטפים חובות או משכנתא בגין חוב לציין צורך אין

p I sh I, טמר

— _   ______________________

זמסורבים אחרי® לזרובים של זיהות - 1 ל7חל

 לניגוד חשש של במצג להעמידך שעלולים מקורבים או אחרים קרובים של אחרים עניינים או וכהונית עיסוקים תפקידים, .11
ענייני®

 אליו בתפקיד עניינים לנתוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים שלעיל, נשאלות להתייחס התבקשת לא אליהם מקורבים. או אחרים קרובים לך יש חאם
מועמד/ת( את/ה
ש ־ קרובים לנבי ש - מקורבים לנכי j ראשונה מררגוז שאינם אהריט לקרובים ובן זוגם, ובני/בנוח לאחינו גפו להתייחם י  לחברים נם חיוור, בין יחס, למתי י

עשקיים. ולשותפים
לך. לידוע מעבר בירור נדרש לא וכי בלבד, האישית ידיעתך על מתבסס זה בסעיף הנדרש הפירוט גי יובהר,

 להעמידן עלולים ציבוריים( ובתפקידים חנחלח בתפקידי )לרבות שלחם ובחונות עיסוקים שתפקידים, מקורבים, אי אחרים קרובים א.

עניינים; לניגוד חשש של במצב

/4 jr ^ •____________________________________
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 המשרד: לפעילות קשור שעיסוקם מקורבים 1k קרובים ב.

D לא כן 

____הרגתיו כן, אס

 אחה שאליו בתםקיד אליך הכפופים אי הממונים וכין בינם אחרת( או עסקית זיקה)משפחתית, שקיימת מקורבים, או אתרים קרובים ג.

:מועמד

ע _______פר^י.^ בן, אם / - ^ . S't'e{̂ 7; ע

:עניינים ניגוד של במצב להעמידך שעלולים כספיים חדבות או אחרים בצכסים או בפגיות אחזקות שלחם מקריבים או קרובים ד.

2&f i 'c s  ^  J f  M- / ■_______________________________________________________________________

 מדרגה לקרובים גם להתייחס יש זה אחרת)בסעיף מסיבח עניינים לניגוד חשש של במעב להעמידך שעלולים מקורבים או קרובים ה.
ראשונת(:

i/ אסכן, f Sc י - J ע - c y^/ .

תעחרת - חלקיד'

בי: בזאת האהיי/ה וי ח׳!׳ ה אני
!ואמיתיים גכונים מלאים, on ולמקורכיי, לקרובי' לגצמי, בקשר וח, בשאלון שמסוהי והפרטים חמידע כל .1

j התפקיד עס עניינים לגינוד חשש של במצב להימצא ש לגרום שעלול אחד עניין כל על ל• ידוע לא זה, בשאלון שמסרתי לפרסים מעבר ג.
המשפטי היועץ של הנחייתו לקבלת עד התפקיד, במילוי עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום שעלול עניין' בבל מלטפל להימנע מהחייב/ת אני .ג

;בנושא חמשרד של
היי בתוכן שינויים יחולו אם בי מהחייב/ת• אני ♦.  להעמח־ שעשויות מראש, נצפו שלא סוגיות תיגיל, הדברים במהלך יתעת־רי, או זח ץ כשאל ושהוו

הנהיותיו/ה. לפי ואפעל בכתב הרלוונטי המידע את לו/ח אמסור למשוד, ת המשפט/י n/ביועץ איוועץ עניינים, לניגוד חשש של במצב אותי
ן 1998שנ«ח־1הו חמידע, חופש חוק יחול הצורך, בשידה לי, שייערך עניעים נינוד למניעת ר החסד על כי לי הוברר .5
 נציבות דעת חוות לפי מעול מתחייב/ת ואני תוכנו את חבנתי ,1969התשכ״ט׳ ו׳דישח(, לאחר ןתגבלות הציבור שירות pm את קראתי כי מצהיד׳ת אני .6

הניילדיישוסן. החוק הוראות של לפירושץ קשור ח בכל המשפטים, ומשרד המדינה שירוח

1/c*//י/
________ ^ שם *־־ • תאדיף

)ח/ע<2202 מדף
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r, J c תאריך: 

הבינוי שר גלנט, יואב מר אל:

עגייגי® ניגוד למניעת הסדר הנדוו:

 עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם הבינוי, משרד מנכ״ל לתפקיד למנותי ההצעה לאור
 עם ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת

 להצהיר מתכבד הריני שירות.המדינה, ונציבות המשפטים משרד הבינוי, למשרד המשפטי היועץ
:כדלקמן

 טיפלתי זו במסגרת פפר-סבא. עירית מנכ״ל בתפקיד שימשתי 2015 ינואר ועד 2010 מנובמבר .1
 העבודה/הסכם הסכם פי על השונים. סמכותה בתחומי העיריח פעולות מכלול בניהול

 דמי זה הסדר חתימת ממועד לי ישולמו לא סבא. כפר עירית על־ידי עמי שנחתם הפרישה
נלווים. תנאים או הסתגלות

 מדצמבר פפד-סבא. הכלכלית בחברה דירקטור שימשתי 2014 דצמבר ועד 2010 מנובמבר .2
כפר־סבא. ופנאי לתרבות ה בחנו דירקטור שימשתי 2014 דצמבר נער 2012

 זו ובמסגרת המקוונת', ההשכלה בתחום )עצמאי( כיועץ שימשתי 2015 מאי ועד 2015 מינואר .3
 YOAV למר ייעצתי וכן הפתוחה האוניברסיטה של מיסודה ידע״, ״שבילי מיזם את ניהלתי

SHOHAM.
 חבר הנני בסיכון. לנוער ״נירים״ עמותת של המנהל בוועד חבר שימשתי 2013 שנת עד .4

זו. בעמותה
.1968התשכ״ח- ערך, ניירות בחוק המונח כהגדרת עניין, כבעל בחברות במניות מחזיק אינני .5
 אחת מגורים דירת למעט בנדל״ן, זכויות ראשונה מדרגה משפחתי בני וברשות ברשותי אין .6

הבכורה. ביתי של בבעלותה

:לתפקיד כניסתי טרם כי בזאת, מתחייב הנני לעיל, האמור כל נוכח .7

 בניהול לרבות המקוונת, ההשכלה בתחום כיועץ תפקידי אסיים לתפקיד כניסתי טרם א.
 YOAV למר ייעוץ ובמתן הפתוחה, האוניברסיטה של מיסודה ידע״, ״שבילי מיזם

SHOHAM. זו במסגרת שירות נתתי שלהם הגופים לבין ביני הכספית ההתקשרות



זח. בהקשר כלשהס חובות נותרו ולא הושלמה,

 תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייב הריני לעיל, האמור מן לגרוע מבלי
 העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל לטפל או להשתתף, הציבורי,
:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים, לניגוד השש של במצב להעמידני

;האישים בענייני (1)
 קרבה לרבות ־ משפחתית״ ״קרבה ־ זח )לעניין משפחתי קרובי בענייני (2)

,P הורה, בן־ווג, - משפחה״ ״קרוב :אימוץ עקב הנוצרת או חורגת משפחתית
 בת-אחות, בן-אחות, בת-אח, בף־אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת,

i נכ^ה( או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן,
 ככל - אליו עסקית או כלכלית פוליטית, אישית, זיקה לי שיש אחר אדם בענייני (3)

 של המשפטי היועץ עם איוועץ כאמור, זיקה של טיבה בדבר ספק שיתעורר
;הנחיותיו לפי ואפעל המשרד

p עסקתי בו עניין בכל (4) w i שאושר מה מלבד מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אישי 
;הבינוי למשרד המשפטי היועץ ידי על במפורש לי

 לאנשים ו/או לחברות לגופים, בעקיפין, או ישירות הקשורים, בנושאים (5)
 לבעלי או שלחם, ואחיות בנות אימהות, להברות או לעיל, 3 בסעיף המוזכרים

 מנכ״ל מינויי.לתפקיד מיום שנתיים של. לתקופה' וזאת אלה, בחברות שליטה
הבינוי. משרד
 בתחום יהיו אשר בנושאים עיסוקי למנוע בדי זה בסעיף באמור אין בי יובהר

 על השלכה ו/או השפעה פוטנציאל בעלי שהינם ו/או משפיעים אשר סמפותי
 בדי בהם יש אם אף ממנו, מסוימות בלתי או רחבות קבוצות על או חציבור בלל

 המדובר אם למעס זכויותיהם, על ו/או האמורים הגורמים על בעקיפין להשפיע
 שהמדובר ככל זכויותיהם; על ו/או כאמור גורמים 'על מהותית כהשפעה
 למשרד המשפטי היועץ אישור קבלת לאחר אטפל כאמור, מהותית בהשפעה

שיקבע. ובתנאים הבינוי,

 סבא, כפר לעיריית זה, )ובכלל פפר-סבא לעיר ישירות הקשורים בנושאים (6)
 מיום שנה במשך - בהם( חברה שהיא ערים ולאיגודי שבשליטתה לתאגידים

סבא. כפר עיריית פמנכ״ל כהונתי סיום
 בתחום יהיו אשר בנושאים עיסוקי למנוע כדי זה בסעיף באמור אין כי יובהר

על השלכה ו/או השפעה פוסנציאל בעלי שהינם ו/או משפיעים אשר סמכותי



 בהם ש > אם אף הציבור, מן מסוימות בלתי או רהבית קבוצות על או הציבור בלל
 בהשפעה המדולל אם למעט בפר-סבא, העיר על בעקיפין להשפיע בדי

 אישור קבלת לאחר רק אטפל כאמור, מהותית השפעה של במקרים מהותית.
שיקבע. ובתנאים למשרד המשפטי היועץ

 היועץ את לעדכן מתחייב אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרח בכל .-8
הנחיותיו. לפי ולפעל הבינוי, למשרד המשפטי

 חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זח, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל .9
 של המשפטי היועץ עם להתייעץ חייב אחיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד
 לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה שירות בנציבות 7מצורך במידת ייוועץ, אשר הבינוי, משרד
הוראותיו. לפי ואפעל

 מתן המחייבות ,1998התשנ״ח־ המידע, חופש חוק הוראות חלות זח הסדר על כי לי הובהר .10
מבקש אני אותם זה בהסדר פרטים אין לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי ־

שיתבקש. ככל הציבור לעיון יעמוד וההסדר לחסות

 בתיאום הבינוי, שר ידי על שימוצה גורם מקומי את ימלא עניינים לניגוד חשש של מקרח בכל .11
 המשנה יטפל כפר־סבא לעיר ישירות הקשורים בתחומים הבינוי. למשרד המשפטי היועץ עם

 הטיפול לעניין כאשר הבינוי, שר יורה עליו במשרד אחר תפקיד בעל■ או הבינוי, משרד למנכ״ל
אליי. כפופים המטפלים הגורמים יהיו לא אלה בנושאים

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור הריני.מתחייב .12
 או האישיים לצרכי שימוש בהם לעשות או תפקידי ביצוע עקב אלי שהגיעה או שתגיע ידיעה

 לאחר או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת
 מהווה זה סעיף פי על־ התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע פרט מכן,

לתקשי״ר. 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977-רותשל״ז העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה

 הבנתי ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר הציבור)הגבלות שירות חוק את קראתי כי מצהיר הנני .13
 בכל המשפטים, ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייב ואני תוכנו את

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור

בברכה,



:העתקים
 לממשלה המשפטי היועץ
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ
 הבינוי למשרד המשפטי היועץ
 הבינוי משרד חשב

הבינוי משרד של הפנימי המבקר


