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סודיות על לשמירה והתחייבות עניינים ניגוד למניעת הסדר - פלד עמיד מר :הנדון

 ובהתאם וחיסכון, ביטוח ההון שוק באגף הראשי לאקטואר למנותי הכוונה לאור
 הענן זולת עניין בכל לעסוק ולא זו במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניץ

:כדלקמן להודיעך הריני האוצר, למשרד המשפטי היועץ עם ובתיאום

 כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי
זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי ין

 בישראל)להלן האקטוארים ףאגודת
והחל האגורה של כללי בביטוח ות

עבודתי סיום ממועד שנתיים במשך

השונים תפקידי סיום ממועד שנה

 צורה בבל מלטפל או בדיונים תף
בנושאים ובפרט עניינים, לניגוד ש

 חברה באיילון סמנכ״ל, בדרגת הראשי, כאקטואר שימשתי 2016 יוני לחודש ועד 2010 אוקטובר מחודש החל .1
איילון(. חברת - בע״מ)להלן לביטוח

 וגזבר ועד כחבר שימשתי 2016 ביוני 28 ליום ועד 2009 ינואר מחודש החל .2
 חרב בוועדת כחבר משמש אני 2013 אוקטובר מחודש החל האגודה(, -

באגודה. מקצוע לכללי היגויי ועדת כחבר גם משמש אני 2014 יולי מחודש
כדלקמן: מתחייב אני .3

 וזאח[ שבבעלותה לחברות או איילון לחברת הנוגע עניין בכל אטפל לא א.
איילון. בחברת

 במשך וזאת לאגודה הנוגע עניין בכל אטפל לא תפקידי במסגרת ב.
באגודה.

 מלהשוז החלטות, מלקבל אמנע הציבורי, תפקידי בתוקף כי מתחייב אני .4
 חש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת,

:הבאים לעניינים הקשורים
!האישיים בענייני א.
 עקב הנוצרת או חורגת משפחתית קרמץ לרבות - משפחתית״ ״קרבה - זה משפחתי)לעניין קרובי בענייני ב.

אח, בת, בן, הורה, הורי הורה, בציבור(, ידוע בת-זוג)לרבות או בן - משפחה״ ״קרוב ;אומנה או אימח
 בת דוד, בן נכדה, נכד, כלה, חתן, חמות] חם, חותנת, חותן, אחיינית, אחיין, דורה, דוד, גיסה, גיס, אחות,
דוד(;

 טיבה בדבר ספק שיתעורר ככל - אלןו עסקית או כלכלית פוליטית, אישית, זיקה לי שיש אחר אדם בענייני ג.
הנףיותיוז לפי ואפעל המשרד של המשפטי היועץ עם איוועץ כאמור, זיקה של

 שאושר מה מלבד מינויי, לתקופת ובמקביל מינויי טרם עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין בכל ר.
למשרד. המשפטי היועץ ידי על במפורש לי

 מהעוברים אחד בעניין יטפל ו[עתי, חוות לקבלת או לטיפולי יובא לעיל המנויים הנושאים מן ונושא במידה .5
 ישירה בכפיפות יפעל אשר וחיסכון, ביטוח ההון שוק על הממונה שתקבע אחר עובד או האקטואריה במחלקת
כאמור. בטיפול אותי לשתף ומבלי וחיסכון, ביטוח ההון שוק על לממונה

בעלי שהינם או משפיעים אשר סמכותי בתחום אשר בנושאים עיסוק למנוע כדי לעיל באמור אין כי יובהר .6



 להשפיע כדי בהם יש אם אף ממנו, רחבים סקטורים על או הציבור כלל על השלכה או השפעה פוטנציאל
 על מהותית בהשפעה המדובר אם למע|ט זה, התחייבות כתב לפי מלטפל מנוע אני שבהם הנושאים על בעקיפין
 המשפטי היועץ אישור קבלת רק;לאחר אטפל - מהותית שהיא כאמור בהשפעה שמדובר ככל כאמור: נושאים
שיקבע. ובתנאים האוצר למשרד

 היועץ את לאלתר לעדכן מתחייב אני; זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול שבו מקרה בכל .7
להנחיותיו. בהתאם ולפעול האוצר, למשרד המשפטי

 עניינים לניגוד חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר שבו מקרה בכל .8
 הצורך, במידת ייוועץ, אשר האוצר, למשרד המשפטי היועץ עם אתייעץ זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא

הוראותיהם! לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וכיועץ המדינה שירות בנציבות
 המידע(, חופש חוק - )להלן 1998התשנ׳׳ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .9

 שהם כלשהם פרטים לחסות מבקש אינני׳ לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן המחייבות
 כן ועל המידע, חופש לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם בפרטיות, פגיעה מהווה שגילויים או מסחרי סוד בגדר

שיתבקש. ככל הציבור לעיון במלואו ההסדר יעמוד
 שהגיעה או שתגיע ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב אני .10

 תוך אליו, קשור שאני גוף או ןתאגיד לטובת או האישיים לצרכי שימוש בהם לעשות או תפקידי ביצוע עקב אליי
 מילוי שאי לי ידוע הכלל: לנחלת שהפך! למידע פרט מכן, לאחר או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת

 פרק הוראות והפרת ,1977ןזתשל״ז- העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על־ התחייבויות
לתקש״יר. 42.5

 ואני תוכנו את הבנתי ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהיר אני .11
 חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים, ומשרד המדינה שירות נציבות רעת חוות לפי לפעול, מתחייב

וליישומן. זה

 בברכה,

פלד עמיד
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:העתק
 האוצר משרד המשפטי)בפועל(, היועץ ־ מסינג אסי עו״ד

האוצר משרד אנוש, משאבי א׳ אגף מנהלת ס׳ - שחמון דליה גב׳
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עניינים ניגוד בחינת - פלד עמיר מר :הנדון

 ביטוח ההון שוק אגף הראשי, האקטואר לתפקיד מינויו לצורך עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון מילא פלד עמיר מר
 למכתבי מצורף ההסדר עניינים. ניגוד למניעת מתאים הסדר פלד למר ערכנו בשאלון שנמסרו הפרטים בעקבות וחיסכון.

דה.
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