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 תשע״ג כסלו כ׳

מבר, 4 2012 דצ

שטאובו דלית הגג׳ רלחיגוך, משרד מנר״לית אל:

ת טדי ה :הנדון עניינים ניגוד למניע

 לחובתי ובהמאס התפקיד(, - גם )להלן הכללית המנהלת יועצת לתפקיד למנותי הכוונה לאור

א הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על  הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ול

 להצהיר מתכבדת הריני החינוך, למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום זו, כמשרה כהונתי נעת

■ נדלקמן

 החמישי הבינלאומי הכנס של המארגנת הועדה כיו״ר כיהנתי 2007-2006 בשנים .1

מופ׳ית, במכון וכנסים עיון ימי מדוב כראש שימשתי 2004-2011 בשנים מורים. בהכשרת

מי חינוך עובדי בהכשרת תכניות ופיתוח למחקר המרכז תו לחינוך. במכללות ו

ת מתחייבת הנני לעיל, האטור כל נוכח 2 :בזא

 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,

;האישיים בענייני (1ו

 משפחתית קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה ־ זה משפחתי)לעניין קרובי בענייני (2)

אח, בת, בן, הורה, כן-זוג, ־ משפחתי' ״קרוב אימוץ; עקב הנוצרת או חורגת

חותנת, חותן, בת-אחות, בן-אחית, בת-אח, בן-אח, דודה, דוד, גיסה, ניס, אחות,

;נכדה( או נכד כלה, חתן, חמות, חם,

לו מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי בו ענייו בבל (3) ה מ ב  השנה ו

מופ״ת. למכון הקשור עניין בכל כתפקיד, לכהונתי הראשונה

שד בנושאים עיסוקי למנוע כדי (1(-)3) בפסקאות באמור אין פי יובהר (4) היו א  י

שפיעים אשר סמכותי בתחום או מ שפעה פוטנציאל בעלי שהמם ו/  ו/או ה

ש אם אף ממנו, רחבים סקטורים על או הציבור בלל על השלכה  בדי בהם י

ט זכויותיהם, על ו/או האמורים הגורמים על בעקיפין או במישרין להשפיע  למע

 בבל זכויותיהם. על ו/או באמור גורמים על מהותית בהשפעת המדובר אם

 היועצת של מראש באישור דק אטפל * כאמור מהותית בהשפעה שמדובר

ד של המשפטית שו חחמוך. מ

 מנכ״לית ע״י ימונה אשר עובד מקומי את ימלא עניינים לניגוד חשש של מקרה בכל .3

ם אליה, כפוף ויהיה החינוך, משרד החינוך. למשרד המשפטית היועצת עם בתיאו
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 חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זה, הסדר הוראות ליישום המגע ספק שמתעורר במידה .4

 המשפטיות כיועצה להיוועץ חייבת אהיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד

 המשפטים, ומשרד המדינה שירות כנציבות הצורך במידת תיוועץ אשר החינוך, משרד של

הנחיותיהם. על-פי ולפעול

ל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייבת הריני .5  ל

 האישים לצרכי שימוש בהס לעשות או תפקידי ביצוע עקב אליו שהגיעה או שתגיע יריעה

 או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשורה שאני גוף או תאגיד לטובת או

 סעיף פי על■ התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל: לגחלת שהפך למידע ברט מהן, לאחר

 42.5 פרק הוראות וחפרת ,1977 - התשל׳ש עונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה

לתקשי״ר.

 ,1969התשכ״ט־ פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהירה אני 6

 ומשרד המדינה שירות נציבות חוות-דעת לפי לפעול מתחייבת ואני תוכנו את הבנתי

ויישומן. הנ״ל החוק הוראות של לפירושן הקשור ככל המשפטים,

סור הוראות על כי לי ידוע .7  ,1998 - חתשנ״ח המידע, חופש חוק הוראות חלות זה ה

 יעמוד זה הסדר לגביו. מידע שיכקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן המחייבות

ם פרטים אין שיתבקש. כפל הציבור לעיון חסויים. להותיר מבקשת אני אות

רב, בכבוד

 החיניד למשרד המשפטית היועצת מורג, דידית גב׳ העתק

 אנוש משאבי א אגף מנהלת אסולין, מלכי גבי

 החינוך משרד חשבת ,סיקר אריאלה גב׳

החינוך משרד של הפנים מבקר כהנא, אבי מר


