
התקשורת שר הנדל, יועז מר אל:

עניינים ניגוד בנושא התחייבות

 החתום אני, השידורים)״הוועדה״(, בתחום העל אסדרת לבחינת הוועדה יו״ר לתפקיד מינויי לאור
:כדלקמן בזאת ומתחייב מצהיר H ת.ז מס׳ פולקמן, רועי מטה,

שותף אני היתר בין שונות. לחברות עצמאי כיועץ משמש וכן פרויקטים במספר שותף אני .1
 במסגרת בנקאי. חוץ אשראי לגופי מקצועי בליווי העוסק תחרות מחוללי פורום במיזם
 בנוסף עוסק שיינברגר מר שיינברגר. נדב מר את מעסיק אני תחרות מחוללי בפורום עיסוקי
 את מהווה אינה שיינברגר מר לבין ביני ההתקשרות שונים. ללקוחות אסטרטגי בייעוץ

שיינברגר. מר של העיקרי העיסוק את מהווה אינה ידיעתי ולמיטב שלי העיקרי העיסוק
הוועדה. לעבודת הנוגעים בעניינים מעורבות שיינברגר למר אין לי, הידוע לפי כן, כמו

המוכרת לאור״ הוצאה - ״משכל הספרים הוצאת עם הסכם על חתמתי 2019 באוגוסט .2
)״קבוצת בע״מ״ אחרונות ״ידיעות לחברת שייכת ספרים ידיעות ספרים״. ״ידיעות בשם

הכלכלי העיתון מקומונים, רשת גם כוללת אחרונות ידיעות קבוצת אחרונות״(. ידיעות
ועוד. ,ynet אתר ביניהם אינטרנט אתרי מספר וירחונים, שבועונים מספר ״כלכליסט״,

 לפרסמו ההוצאה התחייבות יד, כתב להוצאה להעביר התחייבותי את כולל בינינו ההסכם
 להוצאה הועבר היד כתב שימכרו. הספרים להיקף בהתאם תמלוגים לחישוב מפתח וכן

 יש עליהן פתוחות נקודות משאיר שלא מקיף בהסכם מדובר פורסם. לא עוד הספר אולם
 כוונה שתהיה ככל ואולם תיקונים, בו לערוך כוונה ואין סופי הוא ההסכם בעתיד. להסכים

הנחיותיה. לפי ואפעל התקשורת משרד של המשפטית ליועצת אפנה - בעתיד כזו

 ידיעות לקבוצת ישיר באופן הנוגעים בעניינים מלטפל להימנע מתחייב אני בהתאם,
כללי, באופן הכתובה לעיתונות הנוגעים בעניינים שאטפל מניעה אין כי לי הובהר אחרונות.

אחרונות, ידיעות קבוצת על מיוחדת השפעה לו שיש כללי עניין הפרק על יעמוד אם ואולם
 של המשפטית היועצת עם אתייעץ בתחום, הגופים כלל על לו שיש מההשפעה להבדיל
הנחיותיה. לפי ואפעל המשרד

 השקעותיי אישי, עניין ענין)לרבות כל על לי ידוע לא לעיל, 2ו- 1 בסעיפים המפורט למעט .3
 או תפקידיהם וכן בעבר בהם כיהנתי או מכהן אני בהם אחרים תפקידים ואחזקותיי,

במילוי עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום שעלול קרובי(, של ענייניהם
הוועדה. כחבר תפקידי

:הוועדה עבודת סיום לאחר שנה של תקופה ובמשך הוועדה של עבודתה תקופת במהלך .4

באופן שיושפעו אחרים גופים עם או שידורים גופי עם עסקי קשר אקיים לא א.
הוועדה. מהמלצות מהותי

התקשורת. משרד או התקשורת שר מול גורמים בייצוג אעסוק לא ב.

 באופן לעת, מעת רק בתקשורת להופיע אוכל הוועדה עבודת תקופת במהלך כי לי הובהר .5
 שלצורך ככל זאת, עם הוועדה. לעבודת קשורים שאינם בנושאים סבירה ובתדירות מזדמן
 הנושא בפרסום שאשתתף אפשרות הפרק על תעלה ,2 בפיסקה לעיל האמור הספר קידום

 היועצת אל אפנה אחרים, תקשורת בגופי או אחרונות ידיעות בקבוצת אישי, אופי
להנחיותיה. בהתאם ואפעל המשפטית

 מר של מעורבותו בעניין זה ובכלל זו, הצהרתי בתוכן שינוי יחול אם כי מתחייב, הנני .6
אותי להעמיד שעשויה סוגיה כל תתעורר ואם הוועדה, לעבודת הנוגעים בעניינים שיינברגר



 לה אמסור התקשורת, משרד של המשפטית כיועצת איוועץ עניינים, לניגוד חשש של במצב
הנחיותיה. פי על ואפעל ובכתב, מראש הרלוונטי המידע את

פנים. משוא וללא בהגינות אנהג בוועדה כחבר תפקידי במסגרת כי מתחייב הנני .7

בוועדה, עבודתי ועקב כדי תוך לידיעתי שהגיע במידע שימוש לעשות שלא מתחייב/ת אני .8
הוועדה. של הסופי בדו׳׳ח נכלל זה מידע כן אם אלא

מתן המחייבות ,1998התשנ״ח־ המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .9
 שהם הפרטים את לחסות מבקש אני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי
 לאחר המידע. חופש לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם אישי, ועניין מסחרי סוד בגדר

 התקשורת, למשרד המשפטית היועצת ידי על שיאושרו כאמור פרטים זה מהסדר שיושמטו
שיתבקש. ככל הציבור לעיון ההסדר יעמוד


