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זמס עופי - עגימיט ניגוד למגיעת הסדר :הנדון

 בי על לחובתי ובהתאס התפקיד(, - לאיטליח)להלן ישראל שגריר לתפקיד למנותי ההחלטה לאור
 היועץ עם ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין

:כדלקמן מצהיר הנני המשפטים, ומשרד המדינה שירות נציבות החוץ, למשרד המשפטי
;הבאים בתפקידים כיהנתי לתפקיד, לכניסתי עובר .1

 בין פעולה ושיתוף לייצוא הישראלי המכון כמנכ״ל מכהן הנני -2012 משנת החל א.
 מכהונתי לאלתר אתפטר לתפקיד, מינויי אישור עם כי מתחייב הנני לאומי.

 ההתפטרות מכתב חעתק 5 המוסד בפעילות מעורבות מכל ואחדל הנ״ל, בתפקידי
מינויי. אישור עם מיד החוץ משרד של המשפטי ליועץ יועבר

 במשרד לאומי בין פעולה לשיתוף כסמנכ״ל כיהנתי 2012 לשנת ועד 2011 משנת ב.
הכפר. ופיתוח החקלאות

כלשהם, בתאגידים במניות מחזיק ואינני כלשהם בתאגידים כלשהו בתפקיד משמש אינני .2
 קרובי של או שלי כלשהם, עסקיים בגופים שותף אינני בעקיפין. ובין במישרין בין

משפחתי.

 בהם שימוש או מכירתם שאחזקתם, משפחתי, קרובי בבעלות או בבעלותי נכסים אץ .3
בתפקידי. עניינים לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד עשויים

 תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייב התני לעיל, האמור מן לגרוע מבלי .4
 העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל לטפל או להשתתף, הציבורי,
:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני

;האישים בענייני א.
 משפחתית קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה - זה משפחתי)לעניין קרובי בענייני ב.

 ידוע זוג)לרבות בת או p - משפחה״ ״קרוב ן אומנה או אימוץ עקב הנוצרת או חורגת
ת הורה, בציבור(, אחיינית, אחיין, דודה, חד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, ,p הורה, רו

ן דוד( בת או דוד p נכדה, נכד, פלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן,
 לי שאושר טח מלבד מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אישי p^ עסקתי מ עניין בכל ג.

\ ן החוץ למשרד המשפטי היועץ ידי על במפורש



 פעולה ושיתוף לייצוא הישראלי המכון על ישיר באופן להשפיע כדי בו שיש עניין בכל ד.
 מיו□ שנח בת תקופה למשך וזאת שבשליטתו, תאגיד או ממוסדותיו מוסד לאומי, בין

ן לתפקיד מינויי

 אף סמכותי בתחום יהיו אשר פלאים בנושאים עיסוקי למנוע כדי לעיל באמור אין כי יובהר
 אם למעט זכויותיהם, על תאו האמורים הגורמים על בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם

 בהשפעה שהמדובר ככל זכויותיהם. על ו הא כאמור גורמים על מהותית בהשפעה המדובר
 ובתנאי□ החוץ, למשרד המשפטי היועץ אישור לקבלת בכפוף רק אטפל כאמור, מהותית
 פוטנציאל בעלי שהינם או המשפיעים משאים הם כלליים״ ״נושאים זה, לעניין שיקבע.
 ובלתי גחלת קמצה על או ממנו, רחבים סקטורים על הציבור, כלל על השלכה או השפעה
אחרת. מסוימת

 את לעדכן מתחייב אני זח, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל
הנחיותיו. לפי ולפעל החוץ, למשרד המשפטי היועץ

 יתעורר שגו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום המגע ספק יתעורר בו מקרח בכל
 היועץ עס להתייעץ חייב אהיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש

 וביועץ המדינה שירות בנציבות הצורן, במידת ייוועץ, אשר החוץ, משרד של המשפטי
הוראותיו. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי

 מתן המחייבות ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובחר
 ההסדר כי לי ידוע לכך, בהתאם לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי
לחסות, מבקש אני שאותם בהסדר פרטים כל ואין שיתבקש בכל הציבור לעיון יעמוד

 משרד מנכ״ל ידי על שימונה גורם מקומי את ימלא עניינים לניגוד תשש של מקרח בכל
החוץ. למשרד המשפטי היועץ עם בתיאוס החוץ,

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני
 האישיים לצרכי שימוש בחם לעשות או תפקידי ביצוע עקב אלי שהגיעה או שתגיע ידיעה

 או תחילתח לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת או
 זה סעיף פי על־ התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר
 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977התשל״ז־ העונשין, לחוק 1X7 סעיף לפי עבירה מהווה

לתקשי״ר.

 ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהיר הנני
 ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייב ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן. זח חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים,



העתק:
 החוץ ושר הממשלה ראש
 המדינה שירות נציב

 לממשלה)ייעוץ( המשפטי ליועץ המשנה
 החוץ למשרד המשפטי ליועץ המשנה
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ
 החוץ משרד חשבת
 החוץ משרד כללי, מפקח
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