
המשפטים למשרד המשפטית היועצת רקובר, לאה עו״ד אל:

עניינים ניגוד למניעת הסדר התוו:

 להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם המשפטים, במשרד מדתיות( בכיר)תכנון אגף מנהל לתפקיד מינויי לאור
 ע□ ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולה עניין כל

:כדלהלן להצהיר מתכבד הריצי המשפטים, למשרד המשפטית היועצת

 המשפט, בענף השמה חברת בע״מ, מערכות קודקס בהברת כמנכ״ל עבדתי 2009 שנת עד 2006 משנת .1
 מחזור להגדיל מחדש, הארגון לבניית אסטרטגיה להגדיר ,Turnaround תהליך להוביל היה עבודתי עיקר

וניהולית. ארגונית תשתית ולבנות החברה חובות כל את לסגור המכירות,

 המספקת חברה ,Canetti & Ron תן אנד קנטי חברת של ומנכ״ל בעלים הייתי 2012 שנת עד 2009 משנת .2
 הקמת על אחראי הייתי עבודתי במסגרת סטארט-אפ. תברות ובעיקר ההיי-טק, לתעשיית שירותים

 וחהיי-טק הסטארט-אפ תעשייה עם רחבה והיכרות לקוחות גיוס רווחיף, חברה בניית מאפס, החברה
ראת למועד,חקובע עד בישראל. ל.״הנ החברה במסגרת עיסוקיי כל סיימ̂ו

 חברה ,Bvuell בי-וול חברת כמנכ״ל עסקתי הקובע״{, ״המועד ולהלן: )לעיל ,2014 מאי עד 2013 משנת .3
 על אחראי חייתי העסק במסגרת מונעת. ורפואה Wellness ח* בתחום לביטוח״ חברה ״מגדל בשליטת
החברה, של מחדש ארגון הפעילות, מיקוד אסטרטגיה, בניית העסקיות, ותוצאותיה החברה פעילות
לחברה. עסקי ופיתוח

 בתאגידים במגידת מחזיק ואינני כלשהם בתאגידים כלשהו בתפקיד משמש אינני חקובע, המועד מאז .5
כלשהם. עסקיים בגופים שותף אתני כן, כמון בעקיפין. ובין במישרין בין כלשהם,

 להעמיד עשויים בהם שימוש או מכירתם שאחזקתם, משפחתי, קרובי בבעלות או בבעלותי נכסים אין .6
בתפקידי, עניינים לניגוד חשש של במצב אותי

המשפטים. במשרד מעבודתי להכנסתי פרט נוספים מעיסוקים הכנסה מקורות לי אין .7

 להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע בזה מתחייב המי לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .8
 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל לטפל או

הבאים: לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים,

;האישיים בעניתי (1)

 או חורגת משפחתית קרבה לרבות ־ משפחתית״ ״קרבח ־ זה משפחתי)לעניין קרובי בענייני (2)
דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן, הורה, ,m-p - משפחה״ ״קרוב אימוץ; עקב הנוצרת

 או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, בת-אתות, בן-אחות, בת-אח, בן־אח, דודה,
נכדה(:



(3)

 זה ובכלל האחרים, עיסוקיי כלל במסגרת בעתיד אעסוק או בעבר עסקתי שבו עניין בכל (4)
לעיל, 3־1 בסעיפים הנוכרים וחחברות מהגורמים אחד בכל פעילותי במסגרת

 משפיעים אשר סמבותי בתחום יהיו אשר בנושאים עיסוקי למנוע כדי זה בסעיף באמור אין כי יובהר
 אם אף ממנו, רחבים סקטורים על או הציבור כלל על השלכה ו/או השפעה פוטנציאל בעלי שהמם ו/או
 רי,׳0 0 המדובר אם למעט זכויותיהם, על ו/או האמורים הגורמים על בעקיפין או במישרין להשפיע כדי בהם יש

!זכויותיהם על ו/או כאמור גורמים על מהותית בהשפעה

*31% *7* דין, בעריכת מתמחים לגיוס המשפטים משרד של במכרז זכתה בע״מ, מערכות קודקס חברת בי לי ידוע .9

ה ענייו בכל בטיפול מעורבות מכל להימנע מתחייב הנני כן, ועל המשרד. עם רציף בקשר נמצאת היא וכי
ימלא כאמור* לטיפול אדרש בו מקרה בכל בעיימ. מערכות קודקס לחברת בעקיפין, או במישרין הקשור,

עליי. הממונה ע״י שייקבע גורם מקומי את

 ומדעיות האסטרטג* התכנון על נאחרא* תהק״ד׳ במסגרת למנוע כדי האמורות במגבלות אין כי מובהר .10
 המשאב של והכשרה לקלעוה הקשורים הליבה במשא* לעסוק האנושי, המשאב בתהומי לרבות המשרד
המשפטים. במשרד האנושי

 כל לידיעתי להביא ו/או אליי להעביר שלא יונחו במשרד והעובדים ההנהלה עובדי כי לי ידוע כן, כסו .11
בע״מ. מערכות קודקס לחברת בעקיפין ובין במישרין בין שקשור עניין

 למשרד המשפטית היועצת את אעדכן זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שימי יחול בו מקרת בכל .12
הנחיותיה. לפי ואפעל המשפטים

 לניגוד חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל .13
 לפי ואפעל המשפטים משרד של המשפטית היועצת עס אתייעץ זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים

הוראותיה.

 המחייבות {,,״החוקי )להלך: 1998׳ח-0התש המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .14
 זוגי בת של פרטיה את לחסות מבקש אני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו לחסדר פומבי מתן

לחוק. 9 סעיף להוראות בהתאם וזאת לעיל, 4 בסעיף המצוינים

 תוכנו את הבנתי (1969וזתשכ״ט- פרישה{, לאחר הציכור)הגבלות שידות חוק את קראתי בי מצהיר הנני .15
 של לפירושו הקשור בכל המשפטים, ומשרד המדינח שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייב ואני

וליישומן. זה חוק הוראות


