
הממשלה לראש המשנה שלום, סילבן אזורי פעולה לשיתוף השר :אל

עגימים גימד למגיעת הסכם :הנדוו

 דין פי על לחובתי ובהתאם אזורי, פעולה לשיתוף המשרד מנכ״לית עוזרת לתפקיד מינויי לאור
 כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא

 ונציבות המשפטים משרד האזורי, פעולה לשיתוף למשרד המשפטי היועץ עם ובתיאום זו, במשרה
 :כדלקמן להצהיר מתכבדת הריני המדינה, שירות
וכהוגות תפקידים פירוט
האפט. זיו BDO חשבון רואי בפירמת ועבודה התמחות - 2010 עד 2004 משנת . 1

DOMO בית כלי ברשת מניות ובעלת דירקטורית הנני 2006 משנת החל .2
 של בשיעור אחזקות ברשותי - בית כלי רשת DOMO בחברת במניות מחזיקה אני א.

 הצרכן עם הינו המגע הקמעונאי, בשוק היא דומו חברת של פעילותה עיקר .25%
טעם״ ״טיב חברת הבית. כלי מתחום יבואנים עם קשרים קיימים מנגד כאשר הסופי

 בשליטת ציבורית חברה הינה טעם״ ״טיב חברת האחרות. המניות 75% - ב מחזיקה
(.21.81%)קובי וטריביטש (52.86%)השקעות״ ״הארגז חברת

המשרד לבין לעיל, 1-2 בסעיפים המוזכרות החברות בין זיקה או קשר כל אין .3
אזורי. פעולה לשיתוף

התחייבויות
:בזאת מתחייבת הנני לעיל, האמור כל נוכח .4

 או שכר ללא אמלא אותו DOMO בחברת כדירקטורית בתפקידי לכהן אמשיך א.
 ובכתב מראש אישור לקבלת בכפוף המדינה, בשירות לעבודתי בנוסף משכורת,
התקשי״ר. להוראות בהתאם המוסמך מהגורם

 המפורטות בחברות שהוא, ואופן צורה בכל כלשהם, עיסוק או ממעורבות להימנע ב.
.DOMO בחברת כדירקטורית תפקידי למעט לעיל, 1-2 בסעיף

 לאור חודשים. 6 תוך וזאת בחברה אחזקותיי את למכור שוקלת אני כי מצהירה הנני ג.
 על אזורי פעולה לשיתוף המשרד של המשפטי ליועץ להודיע מתחייבת הנני זאת

במשרד. העסקתי תחילת לאחר חודשים 3 בתום בחברה, המניות מכירת התקדמות
במשרד, העסקתי תחילת מיום חודשים 6 תוך בחברה מניותיי את אמכור ולא במידה

בחברה. כדירקטורית מתפקידי להתפטר מתחייבת הנני
 מראש אישור, ללא לעיל, המפורטים לאלו מעבר נוספים לתפקידים אתמנה לא ד.

אזורי. פעולה לשיתוף למשרד המשפטי היועץ של ובכתב,
 צורה בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע ה.

 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת,
על: להשפיע כדי בהם שיש או הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים,

;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,

 במסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין ובכל הקודמים עיסוקיי בענייני (3)
 המשפטי היועץ ידי על במפורש לי שאושר מה מלבד מינויי, טרם עיסוקיי
;אזורי פעולה לשיתוף למשרד

 לנכסים ו/או לאנשים ו/או לחברות בעקיפין, או ישירות הקשורים, בנושאים (4)
אמהות, לחברות אלו, בחברות לשותפים ו/או לעיל, 1-3 בסעיפים המוזכרים

 שהם אחרות חברות ו/או אלה בחברות שליטה לבעלי או שלחן, ואחיות בנות
 לתקופת וזאת אלו, גורמים של מהותיים לקוחות על ו/או בהם שליטה בעלי

אזורי. פעולה לשיתוף המשרד מנכ״לית עוזרת עבודתי

 את לעדכן מתחייבת אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .5
הנחיותיו. לפי ולפעול אזורי, פעולה לשיתוף למשרד המשפטי היועץ

 יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל .6
 היועץ עם להתייעץ חייבת אהיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש

 שירות בנציבות הצורך, במידת ייוועץ, אשר אזורי, פעולה לשיתוף משרד של המשפטי
הוראותיו. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה

 המחייבות ,1998התשנ״ח־ המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .7
 מבקשת אני אותם פרטים אין לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן

לחסות.

 לשיתוף השר ידי על שימונה גורם מקומי את ימלא עניינים לניגוד חשש של מקרה בכל .8
אזורי. פעולה לשיתוף למשרד המשפטי היועץ עם בתיאום אזורי, פעולה

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייבת הריני .9
 האישיים לצרכי שימוש בהם לעשות או תפקידי ביצוע עקב אלי שהגיעה או שתגיע ידיעה

 או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשורה שאני גוף או תאגיד לטובת או
 סעיף פי על־ התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר

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

 ,1969התשכ״ט־ פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהירה הנני .10
 ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייבת ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים,

2



בברכה,

אלדר מאיה

 לממשלה המשפטי היועץ
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ
 אזורי פעולה לשיתוף המשרד מנכ״ל
 אזורי פעולה לשיתוף למשרד המשפטי היועץ
 פומבי( אזורי)נוסח פעולה לשיתוף משרד חשב

פומבי( )נוסח הממשלה ראש משרד של הפנימי המבקר
אישי תיק
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