
והתעשייה הכלכלה שר כהן, אלי ח״כ רו״וז אל:

עגימים גימד למניעת הסדו :הנדון

 להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם ,והתעשייה הכלכלה משרד כמנכ״ל למנותי הכוונה לאור

 זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל

 משרד ״המשרד״(, )להלן־ והתעשייה הכלכלה משרד של המשפטי היועץ מ״מ עם ובתיאום

:כדלהלן ולהתחייב להצהיר מתכבד אני המדינה, שירות ונציבות המשפטים

:ועיסוקים תפקידים .1

 השלטון של וכלכלה למשק החברה סמנכ״ל בתפקיד שימשתי 1.12.10 מתאריך )א(

 לטינויי עובר אתפטר כי מתחייב ואני וכלכלה( למשק החברה :)להלן בע״מ המקומי

.המשרד של המשפטי היועץ למ״מ תימסר התפטרות הודעת והעתק בממשלה

 ישראל מהו״ת עמותת של המנהל ועד כחבר שמשתי 10.5.17 יום ועד 1.12 מתאריך )ב(

א׳. כנספח ומסומנת רצ״ב התפטרותי הודעת .580549608 ע.ר.

:)להלן בע״מ פיימנטס מוביל סלאריקס בחברת 1.25% של בשיעור החזקות בעל הנני )ג(
סלארקיס(. חברת

 בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע בזה, מתחייב הנני .2

 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים,

;האישיים בענייני )א(

 משפחתית קרבה לרבות ־ משפחתית״ ״קרבה ־ זה משפחתי)לעניין קרובי בענייני )ב(

 זוג)לרבות בת או p - משפחה״ ״קרוב ;אומנה או אימוץ עקב הנוצרת או חורגת

^p דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, ,p הורה, הורי הורה, בציבור(, ידוע ־

^p בת־אח,  p נכדה, או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, בת-אחות, ,n־

:דוד( בת דוד,

 - אליו עסקית או כלכלית פוליטית, אישית, זיקה לי שיש אחר גוף או אדם בענייני )ג(

 של המשפטי היועץ עם איוועץ כאמור, זיקה של טיבה בדבר ספק שיתעורר ככל

;הנחיותיו לפי ואפעל והתעשייה הכלכלה משרד

 לי שאושר מה מלבד מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אישי עסקתי בו עניין בכל )ד(

למשרד. המשפטי היועץ ידי על במפורש

ה(  כניסתי מיום שנה למשך וזאת וכלכלה, למשק לחברה במישרין הנוגע עניין בכל )

לתפקיד.

 החברה במניות מחזיק אני עוד כל וזאת סלארקיס, לחברת במישרין הנוגע עניין בכל )ו(

)ג(.1 בסעיף כאמור

 יהיו אשר כלליים בנושאים עיסוקי למנוע כדי לעיל זה בסעיף באמור אין כי יובהר )ז(

בסעיף האמורים הגורמים על בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף סמכותי, בתחום
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 כאטור בהשפעה שמדובד ככל עליהם. מהותית בהשפעה המדובר אם למעט זה,

הכלכלה, למשרד המשפטי היועץ אישור קבלת לאחר רק אטפל - מהותית שהיא

 שהינס או המשפיעים נושאים הם כלליים״ ״נושאיס זה, לעניין שיקבע. ובתנאים

 על או מטנו, רחבים סקטורים על הציבור, כלל על השלכה או השפעה פוטנציאל בעלי

אחרת. מסוימת ובלתי גדולה קבוצה

 הסליקה לתחום הנוגעים בעניינים לטפל שאדרש ככל )ו(,2 בסעיף האמור אף על .3

 בהתאם ואפעל והתעשייה הכלכלה המשרד של המשפטי היועץ אל אפנה הסלולרית

להנחיותיו.

 היועץ את לאלתר p־nw זה, התחייבות בכתב הצהרותיי pבתו שינוי יחול בו מקרה בכל .4

הנחיותיו. לפי ואפעל והתעשייה, הכלכלה למשרד המשפטי

 יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל .5

 היועץ עם להתייעץ חייב אהיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש

הוראותיו. לפי ואפעל והתעשייה, הכלכלה למשרד המשפטי

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .6

 במידע לעשות לא מתחייב הריני וכן תפקידי, ביצוע עקב אליי שהגיעה או שתגיע ידיעה

 תקופת תוך אליו, קשורה שאני גוף או תאגיד לטובת או האישיים לצרכי שימוש האמור

 מילוי שאי לי ידוע הכלל! לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר או תחילתה לפני כהונתי.

 ,1977התשל״ז־ העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על התחייבויות

לתקשי״ר. 42.5 פרק הוראות והפרת

 המחייבות ,1998התשני׳ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .7

 פרט כל לחסות מבקש איני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן

בהסדר.

 ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הצימר שירות חוק את קראתי כי מצהיר הנני .8

 והיועץ המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול מתחייב ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל והתעשייה הכלכלה למשרד המשפטי

1SLuU 2 _ חתימהתאמר 
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