
התקשורת שר אחץ, גלעד מר ־ אל

עגיינים ניגוד למניעת תסדר :הנדון

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

 המדינה, שירות ונציבות המשפטים משרד התקשורת, למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום
כדלקמן•. להצהיר מתכבד הריני

 .בי•ן״א> (AB6C Ltd).בע״מ סי 6 אי.בי. חברת של 100% בשיעור בעלים אני 27.8.2013 מיום .1
 כיהנתי בחברה תפקידי במסגרת התקשוב. בתחום ייעוץ במתן עוסקת סי 6 אי.בי. סי״(. 6

החברה. של הפעילות בתחומי ייעוץ במתן ועסקתי כמנכי׳ל

:הבאים לגורמים ייעוץ החברה נתנח סי 6 באי.בי. עבודתי במסגרת .2

 שירותי המספקת גלובאלית חברה המה נס חברת - בע״מ)״גס״( א.ט. גס חברת •
IT ובקרה(, השו״ב)שליטה בתחום פתרונות שירותי כך ובכלל שונים, בתחומים

 שילוב Offshore ובמודל, Nearshore במודל חוץ מיקור הכוללים תוכנה פיתוח
תוכנה. והפצת בדיקות הטמעה, הדרכה, ייעוץ, יישומים, פיתוח מערכות,

מיקרוסופט. מוצרי לרכישת בהסכם נס חברת עם התקשר התקשורת משרד

 ביבוא עוסקת IDR חברת - ״(IDR)״בע״מ וסלקום ספגולוגיווג אר ד> איי חבית
 )חברה LEMKO חברת את ומייצגת הסלולאר בתחום כולל תקשורת ציוד

. לרשת ציוד שמוכרת אמריקאית ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ י ר א ל ו ל  ס
 בחו״ל והמכירות השיווק בתחום ייעוץ 1DR לחברת העניקה סי 6 אי.בי.

.31.10.2013 ליום עד תסתיים 1DR חברת עס ההתקשרות
 סי 6 .בי.אי את השמזכ סעיף נקבע IDR חברת עם ההתקשרות בחוזה כי אציין

)קבלת התקשורת שתהיה במידה חודשים 24 של לתקופה ב״תב״
 אני כי IDR לחברת הודעתי אולם ההתקשרות(, סיום מועד לאחר פרמיות
סוכם. וכך זח סעיף את לבטל מבקש

 הושלם טרם אולם הסתיימה, וה גוף עכור סי 6 אי.בי. שביצעה העבודה כי יובהר
העבודה. עבור התשלום

 משרד מול כלשהי בפעילות עסקתי לא סי 6 באי.בי. הייעוץ שירותי מתן במסגרת
התקשורת.



 בחברת ושיווק עיסקי פיתוח סמנכ״ל בתפקיד שימשתי 12.6.2013 ליום ועד 15.10.2012 מיום
ובקרה(. חשו״ב)שליטח בתחום גס

 רטנר״(.0)״ בע״מ תקשורת פרטנר בחברת הועסקתי 14.10.2012 ליום ועד 2.12.2007 מיום
 סיימתי 14.4.2012 ביום טכנולוגיות. כסמנכ״ל מבן ולאחר טכנולוגיות סמנכ״ל כסגן תחילה

0 בתשלום. בחופשה שהיתי 14.10.2012 ליום ועד זח ומיום בפרטנר בפועל תפקידי את

א׳. נספח - ומסומן רצ״ב, זה סיכום <
חסוי( ]הנספח

:בזאת מתחייב הנני לעיל, האמור כל נוכח
 תקופת כל ובמשך זח ממועד .31.10.2013 מיום סי 6 אי.בי. חברת פעילות את להקפיא 6.1

שהיא. צורה בכל בענייניה אעסוק ולא החברה במסגרת אפעל לא בתפקיד, כהונתי

 אחרת, צורח בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע 6.2
 ובפרט עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין
:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים
האישים,• בענייני (1)
 קרבה לרבות ־ משפחתית״ ״קרבה * זה )לעניין משפחתי קרובי בענייני (2)

הורה, בן-זוג, ־ משפחה״ ״קרוב אימוץ; עקב הנוצרת או חורגת משפחתית
 בת- בן־אחות, בת־אח, בן-אח, דודה, דת, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן,

;נכדה( או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אחות,
 בנושאים מלעסוק לתפקיד מינויי מיום שנתיים של תקופה למשך להימנע (3)

 על מיוחדת השפעה בהם שיש נושאים או נס לחברת במישרין הקשורים
נס. חברת

 בנושאים מלעסוק להפקת מינויי מיום שנתיים של תקופח למשך להימנע (4)
 שבו אחר עניין ובבל מיקרוסופט של הפעלה מערכות לרשיונות הנוגעים

ישראל. מיקרוסופט חברת של מטעמה זכיינית מחווה נס חברת
 בנושאים מלעסוק לתפקיד מינויי מיום שנח של תקופה למשך להימנע (5)

 על מיוחדת השפעה בהם שיש בנושאים או DDR לחברת במישרין הקשורים
 רשיונות או סחר רשיונות להענקת הנוגעים בעניינים לרבות ,1DR חברת
יבוא.

 אשר בנושאים עיסוקי למנוע כדי לעיל (3(-)5) בס״ק באמור אין כי יובהר (6)
 השפעה פוטנציאל בעלי שהעם ו/או משפיעים אשר סמכותי, בתחום יהיו
 במישרין להשפיע כדי בהם יש אם אף התקשורת, שוק כלל על השלכה ו/או

 המדובר אם למעט זכויותיהם, על ו/או האמורים הגורמים על בעקיפין או
בעניין, אטפל שאז זכויותיהם, על ו/או כאמור גורמים על מהותית בהשפעה

דלעיל, (3(־)5) בס״ק שנקבעה כפי הרלוונטית, המגבלה תקופת למשך
.10 בסעיף כמפורט התקשורת שר ידי על שייקבע גורם עם בשיתוף

 יתרת לגביית לפעול מתחייב אני סי, 6 באי.בי. לקוחותיי לי שחבים תשלומים לעניין
 לאחר התשלומים גביית נושאב לפעול צורך עוררית אם ,31.12.2013 ליום עד התשלומים

יתרת לגביית שיפעל כנאמן רוא״ח משדד את אמנה באמור המועד
.1.1.2014 מיום התשלומים



 את לעדכן מתחייב אני זה, התחייבות בכתב חצחרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .7
הנחיותיה. לפי ולפעל התקשורת, למשרד המשפטית היועצת

 חשש יתעורר שבו מקרח בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרח בכל .8
 המשפטית היועצת עם להתייעץ חייב אהיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד

 המשפטי וביועץ המדינה שירות מציבות הצורך, במידת תיוועץ, אשר התקשורת, משרד של
הוראותיה. לפי ואפעל לממשלה,

 מתן המחייבות ,1998חתשנ״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
 שיושמטו לאחר המידע. חופש לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם אישי, ועניין מסחרי סוד בגדר

 יעמוד התקשורת, למשרד המשפטית חיועצת ידי על שיאושרו כאמור פרטים זח מהסדר
שיתבקש. ככל הציבור לעיון ההסדר

 התקשורת, שר ירי על שימונה גורם מקומי את ימלא עניינים לניגוד חשש של מקרה בכל .10
התקשורת. למשרד המשפטית היועצת עם בתיאום

 ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .11
 לטובת או האישיים לצרכי שימוש בהם לעשות או תפקידי ביצוע עקב אלי שהגיעה או שתגיע
 פרט מכן, לאחר או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד
 לפי עבירה מהווה זח סעיף פי על- התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע
לתקשי״ר. 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977התשל״ז- העונשין, לחוק 117 סעיף

 חמתי ,1969התשכ״ט- פרישה{, לאחר הציבור)הגבלות שירות חוק את קראתי כי מצהיר הנני .12
 בכל המשפטים, ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייב ואני תוכנו את

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור

:העתקים
 לממשלה המשפטי היועץ
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ

 התקשורת למשרד המשפטית היועצת
 התפקיד בעל של הישיר הממונה

 פומבי( התקשורת)נוסח משרד חשב
פומבי( התקשורת)נוסח משרד של הפנימי המבקר
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לכבוד
נתניהו בנימין מר

התקשורת ושר הממשלה ראש

עניינים ניגוד למניעת להסדר תוטפת:הנדון

 שהיא תקשורת״( )״טלדור בע״מ״ תקשורת ״טלדור חברת המלאה שבבעלותה ,520039701
התקשורת. משרד מטעם נס״ר שירותי למתן מיוחד רישיון בעלת

 הריני 17/10/2013 ביום חתמתי עליו עניינים ניגוד למניעת בהסדר לחתחייבויותיי כתוספת
 אחרת, צורה בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייב
 תקשורת. טלדור לחברת במישרין הקשורים בעניינים בעקיפין, או במישרין

 משפיעים אשר סמכותי, בתחום יהיו אשר בנושאים עיסוקי למנוע כדי לעיל באמור אין כי יובהר
 כדי בהם יש אם אף התקשורת, שוק כלל על השלכה ו/או השפעה פוטנציאל בעלי שהעם ו/או

 המדובר אם למעט זכויותיהם, על ו/או האמורים הגורמים על בעקיפין או במישרין להשפיע
 עם התייעצות לאחר העניין יטופל שאז זכויותיהם, על ו/או כאמור גורמים על מהותית בהשפעה
להמלצתה. ובהתאם התקשורת משרד של המשפטית היועצת

העתקים.
 המשפטים משרד לממשלה, המשפטי היועץ חורין־ דני מר
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ ־ דול רון מר
 התקשורת למשרד המשפטית היועצת נויפלד־ דנה גב׳
 התקשורת משרד חשב לוי- רם מר
התקשורת משרד של הפנימי המבקר זולר* אלון מר

בברכה,


