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—1 ת״ז אלפרט, אחוד תר - עממים ממד לממעת הסדר :הנדוו

 ובהתאם ״המשרד״{, - )להלן הכפר ופיתוח החקלאות במשרד לתכנון* ברשות העסקתי לאור
 העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי

כדלקמן: להצהיר מתכבד הריני זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי

.״היחידה״( ~ לתכנון)להלן ברשות החי ענפי תחום מנהל בתפקיד משמש אני .1

 והביצים, החלב בתחום רגולציה כולל לתכנון ברשות תפקידי ההסדר, עריכת למועד נכון .2
 באמצעות פתוחים שטחים על שמירה בתמיכות טיפול החלב, בענף מכסות בוועדת חברות
השמיטה. בנושא בתמיכות וטיפול ממלכתית שמיטה ועדת ריכוז מרעה,

■ ואישתי, אני .3 ■ ■ ■  איננו אולם גמליאל, בית במושב הורי בנחלת מתגוררים ■

 מסייע אני ״האגודה״(. - )להלן גמליאל בית השיתופית החקלאית באגודה חברים
 להלן כמפורט מעבדת, היא אותו במטעפסיפלורה בטיפול העבודה לשעות מחוץ לאשתי,

.5 בסעיף

A ,במושב. בנחלה זכויות בעלי והנם גמליאל, בית האגודה חברי הורי

■, מוחכרים הוריי של הנחלה מתוך דונם 26 .5 ■ ■ ■ ■ { ר מ  מגדל אשר האגודה, חבר ל
 מתוך דונם 0.5 חלב. מכסת בעל והנו רפת מחזיק ובנחלתו שדה, גידולי הוריי בחלקת
אישתי, מעבדת אותם פסיפלורה, מטעי לגידול משמשים הנחלה

בזאת: מתחייב הנני לעיל, האמור כל נוכח .6

 צורה בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע א.
 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת,

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים,

> האישים בענייני (1)

 קרבה לרבות ־ משפחתית״ ״קרבה ־ זה משפחתי)לעניין קרובי בענייני (2)
בן-זוג, - משפחה״ ״קרוב ,•אימוץ עקב הנוצרת או חורגת משפחתית

בן־ בת־אח, בן־אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן, הורה,
? נכדה( או נכד כלה, חתן, חמות, חם, בת-אחות, אחות,

 שותפה היא בהן והתאגדויות אגודות לרבות לאגודה, הקשור עניין בכל (3)
מחבריה למי או מעורבת, או
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5 ברגר אברהם למר הקשור עניין בכל (4)

הפסיפלווה. בגידול אשתי ושל שלי החקלאית לפעילות הקשור עניין בכל (5)

 עניין כל על או האגודה על מהותית השפעה לו להיות שעשויה רוחבי, עניו בכל ב.
 מנהל מעורב שבתהליך בתנאי מעורב, להיות לי יותר זה, הסדר מושא אחר

 תתבצע ספק של מקרה בכל על־ידו. נעשית ההחלטות וקבלת לתכנון הרשות
* הנח־יותיו. על־פי ואפעל המשרד של המשפטי היועץ עם התייעצות

 ו/או משפיעים אשר בנושאים עיסוקי למנוע כדי זה בסעיף באמור אין כי יובהר

 סקטורים על או הציבור כלל על השלכה תאו השפעה פוטנציאל בעלי שהינם
 על או האגודה על בעקיפין או במישרין להשפיע כדי בהם יש אם אף ממנו, רחבים

 בסעיף המפורטים העניינים על או בעקיפין, או במישרין זכויותיהם, על או קרוביי
 במקרה זכויותיהם. על או עליהם מהותית בהשפעה המדובר אט למעט לעיל, זה
למשרד. היועמ״ש ובהנחיית באישור ייעשה כאמור עיסוק מהותית, השפעה של

 את לעדכן מתחייב אני זח, בהסדר הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל ג.

הנחיותיהם. לפי ולפעול למשרד היועמ״ש ואת לתכנון הרשות מנהל * ■V'1 י■ ' ׳
 יתעורר שבו מקרה בכל או זה, הסדר ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל ד.

למשרד, היועמ״ש עם להתייעץ חייב אהיה בו, הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש
הוראותיו. לפי ואפעל

 של הקצאה תמיכה, - ״שירות״ זה, )בסעיף שירות לקבלת בקשה להגיש שאדרש במידקן .7
 הכפר( ופיתוח החקלאות משרד של סמכותו שבתחום אחר שירות כל או ייצור גורמי

 הבקשה תועבר כאמור, שירות לקבלת יידרש מקרובי שאחד או המשרד, מיחידות מאחת

 זה הסדר המבוקש. השירות אחריותו שבתחום המשרד בהנהלת היחידה מנהל של לטיפול
 משרדי נוהל של לתוקף ומכניסתו זה, בעניין משרדי נוהל של לתוקף לכניסתו עד יחול

לזמן. מזמן בתוקף, שיהיה כפי הנוהל, להוראות בהתאם אפעל בעניין,

 המחייבות ג,998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .8
לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .9
 האישיים לצרכי שימוש בהם לעשות או תפקידי ביצוע עקב אלי שהגיעה או שתגיע ידיעה

 או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשור שאגי גוף או תאגיד לטובת או

 סעיף על-פי התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר
 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977התשל״ז׳ העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זח

לתקשי״ר.

 ,1969חתשכ״ט~ פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהיר הנני .10

 ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול מתחייב ואני תוכנו את הבנתי
וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים,
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אלפרט אהוד

על-ידי: אושר ההסכם מסח
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עו״ד יביך ־ הכהן מורךתאריך

 גביוזט״לנמען על לשמוראתהעותקיםבמעטפחסגורהולציין -יש )לפיהנחיותהיועץהמשפטילממשלה העתקים:
בלבד״{

 המדינח שירות נציב

 הכפר ופיתוח החקלאות משרד מנכ״ל

 פוהבי( אמש)נוסח ומשאבי למינהל בכיר סמצכ״ל

 הכפר ופיתויו החקלאות למשרד המשפטי היועץ

 פומבי( הכפר)גושה ופיתוח החקלאות משרד חשב

 פומבי( הכפר)נוסח ופיתוח החקלאות משרד של הפנימי המבקר

אישי תיק


