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עניינים גיגוד למגיעת הסדר הנדון:

 שלא דין פי על לחובתי ובהתאם הסביבה להגנת המשרד מנכ״לית לתפקיד מינויי לאור
 בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף
 הריני הסביבה להגנת למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום זו, במשרה כהונתי

:כדלהלן בפניכם להצהיר מתכבדת

־ זה להסדר רלוונטים ועיסוקים תפקידים .1
 ודין טבע ״אדם בעמותת דין כעורכת שימשתי 1/2004 ועד 9/1998 שבין בתקופה א.

הסביבה״. להגנת ישראלית -אגודה
 ארגון - וסביבה ״חיים כמנכ״לית שימשתי 10.5.09 ועד 1.2.04 שבין בתקופה ב.

בישראל״. הסביבה ארגוני של הגג
 הטבע שמורות רשות מליאת כחברת שימשתי 5/2009 ועד 5/2004 שבין בתקופה ג.

 הסביבה איכות בשמירת שעניינם הציבוריים הגופים כנציגת הלאומיים והגנים
 במועצה הסביבה איכות בשמירת שעניינם הציבוריים הגופים נציג מקום וממלאת
ובניה. לתכנון הארצית

 מדד של הציבורית הועדה כחברת שימשתי 7/2009 ועד 2005 שנת שבין בתקופה ד.
בעסקים. חברתית לאחריות מ.ע.ל.ה

־ ספציפיות התחייבויות .2
 הריני עניינים לניגוד חשש של במצב בעמידה להימנע ובכדי לעיל, האמור נוכח

:כדלהלן ומתחייבת מודיעה

 מכהנת ואינני בלבד הסביבה להגנת המשרד כמנכ״לית משמשת אני כיום א.
אחרים. פרטיים גופים או חברה, ,עמותה בארגון, כלשהו בתפקיד
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 במסגרת טיפלתי בו קונקרטי עניין בשום אעסוק לא במשרד עבודתי במסגרת ב.
 אין כי יובהר, הסביבה. להגנת במשרד עבודתי תחילת בטרם השונים, עיסוקיי
מדיניות. ובקביעת רוחב בנושאי עיסוקיי למנוע כדי זה בסעיף באמור

 כללי בכל בעמידה אותי לפטור בכדי הנ״ל בהתחייבותי אין כי לי ידוע ג.
דין. פי על כלשהן אחרות חובות ו/או התקשי״ר

- כלליות התחייבויות .3
 מלקבל להימנע בזאת מתחייבת אני , הסביבה להגנת המשרד כמנכ״לית תפקידי בתוקף

 בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל לטפל או מלהשתתף, ולהימנע החלטות
 לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים

:הבאים

;האישיים בענייני (1

 קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה - זה )לעניין משפחתי קרובי בענייני (2
הורה, בן-זוג, - משפחה״ ״קרוב ;אימוץ עקב הנוצרת או חורגת משפחתית

 בת- בן־אחות, בת־אח, בן־אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן
;נכדה( או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אחות,

 מה מלבד מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין בכל (3
למשרד. המשפטית היועצת ידי על במפורש לי שאושר

עלי. היא עניינים ניגוד של למצב מהיקלעות להימנע האחריות כי לי ידוע .4

 לעדכן מתחייבת אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יתעורר בו מקרה בכל .5
הוראותיה. לפי ולפעול ובכתב הסביבה להגנת למשרד המשפטית היועצת את במיידית

 שבו מקרה בכל או זה, במסמך ההתחייבויות ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל .6
 להתייעץ חייבת אהיה זה, במסמך הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש או חדש עניין יתעורר

 בנציבות הצורך, במידת תיוועץ אשר הסביבה להגנת המשרד של המשפטית היועצת עם
הוראותיה. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה שירות

 מתן המחייבות ,1998התשנ״ח- המידע, חופש הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר 5
 ככל הציבור לעיון יעמוד זה הסדר לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי

שיתבקש.
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 לפיהן ואפעל לי ידועות מפלגתית פעילות סיוג לעניין התקשי״ר הוראות כי מצהירה אני .6
המדינה. בשירות כהונתי תקופת בכל

 אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייבת הריני .7
 לצרכי שימוש בהם לעשות או תפקידי ביצוע עקב אלי שהגיעה או שתגיע ידיעה כל

 לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אלי, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת או האישיים
 על התחייבות מילוי שאי לי ידוע ;הכלל לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר או תחילתה

 הוראות והפרת ,1977התשל״ז- העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי
לתקשי״ר. 42.5 פרק

 ,1969התשכ״ט- פרישה(, לפני )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהירה הנני .8

 ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול מתחייבת ואני תוכנו את הבנתי
וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים,

המדינה שירות נציב מ״מ פראוור, אהוד מר :העתק
 אנוש ולמשאבי למינהל בכיר סמנכ״ל עמיחי, אלעד מר

ר, דלית עו״ד  הסביבה להגנת המשרד ,המשפטית היועצת דיו
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ דול, רון עו״ד

הודיין, מירב גב׳ א־י  הסביבה להגנת המשרד הפנימית, המבקרת שגי
המשפטים משרד תוסיה־בהן, לימור עו״ד

בברכה,

הסביבה להגנת המשרד מגכ״לית
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