
ישראל מדינת
האוצר משרד

 התשע״ו א' באדר י״ב

אר 21  2016 בפברו

2016-2218 מ.י

אל:
הלאומי הדיור מטה ראש - יצחקי אביגדור מר

ם !הנדון סודיות על לשמירה והתחייבות עניינים ניגוד למניעת הסדר - אלדואי אסנת ג

ת הדיור מטה לראש סגנית לתפקיד למנותי הכוונה לאור שויו מי)ר או תי ובהתאם מקומיות(. הל חוב  כל להעדיף שלא ל

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

שרד המשפטי הייעוץ עם ובתיאום כדלקמן: להודיעך הריני האוצר. למ

ש החל .1 עד 2015 אוגוסט מחוד  ובקרה. ביצוע ובקרה, תיאום אגף כמנהלת שימשתי 2016 בינואר 21 ליום ו

ה תכניות ה ממשלה משרדי מול העבודה וניהול עבוד מועצ חריש. המקומית ב

ה הנוגע עניין בכל אטפל לא הלאומי הדיור מטה לראש כסגנית תפקידי במסגרת כי מתחייבת אני מועצ ל

שך וזאת חריש המקומית ה. תפקידי סיום מיום שנה במ מועצ ב

 בכל מלטפל או בדיונים מלהשתתף החלטות, מלקבל אמנע הציבורי, תפקידי בתוקף כי מתחייבת אני בנוסף, .2

מצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה  ובפרט עניינים. לניגוד חשש של ב

הבאים: לעניינים הקשורים בנושאים

;האישיים בענייני א.

תי)לעניין קרובי בענייני ב. ח שפ  עקב הנוצרת או חורגת משפחתית קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה - זה מ

ת או בן - משפחה״ ״קרוב אומנה; או אימוץ בו ר ת-זוג)ל אח, בת. בן, הורה, הורי הורה. בציבור(, ידוע ב

 בת דוד, בן נכדה. נכד, כלה, חתן. חמות. חם, חותנת. חותן, אחיינית. אחיין, דודה, דוד, גיסה. גיס, אחות,

דוד(;

 טיבה בדבר ספק שיתעורר ככל ״- אליו עסקית או כלכלית פוליטית. אישית, זיקה לי שיש אחר אדם בענייני ג.

הנחיותיו; לפי ואפעל המשרד של המשפטי היועץ עם איוועץ כאמור, זיקה של

אופן עסקתי בו עניין בכל ד. ש לי שאושר מה מלבד מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אישי ב  היועץ ידי על במפור

שרד. המשפטי למ

שא במידה .3  בעניין הטיפול יועבר דעתי, חוות לקבלת או לטיפולי יובא 2 עד 1 בסעיפים המנויים הנושאים מן ונו

או מלו עץ ב טיפול דרך בכל אותי ישתף לא אשר הלאומי, הדיור מטה לראש אחר סגן או ליו שא ב האמור. בנו

ר אין כי יובהר .4 מו א ע כדי לעיל ב מנו  בעלי שהינם או משפיעים אשר סמכותי בתחום אשר בנושאים עיסוק ל

שפיע כדי בהם יש אם אף ממנו, רחבים סקטורים על או הציבור כלל על השלכה או השפעה פוטנציאל  לה

מהותית בהשפעה המדובר אם למעט זה. התחייבות כתב לפי מלטפל מנועה אני שבהם הנושאים על בעקיפין



 הייעוץ אישור קבלת לאחר רק אטפל ־ מהותית שהיא כאמור בהשפעה שמדובר ככל כאמור: נושאים על

שיקבע* ובתנאים האוצר למשרד המשפטי

עדכן מתחייבת אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול שבו מקרה בכל *5  הייעוץ את לאלתר ל

ל האוצר, למשרד המשפטי עו פ ל להנחיותיו. בהתאם ו

 עניינים לניגוד חשש יתעורר שבו מקדה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר שבו מקרה בכל .6

תב הוסדר שלא  הצורך, במידת ייוועץ, אשר האוצר, למשרד המשפטי הייעוץ עם אתייעץ זה, התחייבות בכ

הוראותיהם. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי ובייעוץ המדינה שירות בנציבות

ת זה הסדר על כי לי הובהר .7 הלן 1998־ התשנ״ח המידע, חופש חוק הוראות חלו  המידע(, חופש חוק - )ל

 את לחסות לבקש זכותי לידיעתי, הובאה לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן המחייבות

ש לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם אישי, ועניין מסחרי סוד בגדר שהם הפרטים  לחסות מבקשת איני המידע. חופ

שיתבקש. ככל הציבור לעיון ההסדר יעמוד כן ועל כאמור פרטים

שמור מתחייבת אני .8  או שתגיע ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד ל

ע עקב אליי שהגיעה שות או תפקידי ביצו טובת או האישיים לצרכי שימוש בהם לע  שאני גוף או תאגיד ל

תי תקופת תוך אליו, קשורה ת שהפך למידע פרט מכן, לאחר או תחילתה לפני במשרד, עבוד  ידוע הכלל: לנחל

פי התחייבויות מילוי שאי לי ל־ שין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף ע של״ז־ העונ ת  והפרת ,1977ה

לתקש״יר. 42.5 פרק הוראות

 ואני תוכנו את הבנתי ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהירה אני .9

שן הקשור בכל המשפטים, ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייבת  הוראות של לפירו

שומן. זה חוק וליי

העתק:

 האוצר משרד המשפטי, היועץ ־ ברים יואל עו״ד

 האוצר משרד המשפטי, ליועץ המשנה - מסינג אסי עו״ד

האוצר משרד אנוש, משאבי א׳ אגף מנהלת ס׳ - שחמון דליה גב׳


