
ענימים נמוד למניעת השדי :הנדון

 כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם העלייה, לקליטת השרה יועץ לתפקיד מינויי לאור

 זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין

 מתכבד הריני העלייה, לקליטת למשרד המשפטית והיועצת המדינה שירות נציבות עם ובתיאום

:כדלקמן להצהיר

:הבאות החברות של ומנהל בעלים אני . 1

 והכשרה אימון יעוץ, בתחום העוסקת ,513498824 ח.פ. בע׳׳מ אי בריבוע אר

הסלולר. בתחום הזנק חברת שהיא ,514633494 ח.פ. בע״מ שלך העיר סיטיאפ-

בניהולי. ו/או שבבעלותי היחידות החברות אלו

 ישיבת התקיימה בטרם העלייה, לקליטת השרה כיועץ עבודתי לתחילת התנאי כי לי, ידוע .2

 הוא ,״הוועדה״( - המדינה)להלן שירות בנציבות פרטית עבודה להיתר המרכזית הוועדה

הנ״ל. מהחברות מי לקידום אפעל ולא אנהל לא כי

 ואף שיידרש חומר כל ולהעביר פעולה לשתף מתחייב אני הוועדה, החלטת גיבוש לצורך

 הדבר עוד כל הוועדה, החלטת גיבוש לצורך זאת, ואדרש( )במידה הוועדה בפני להתייצב

הפרטיות. הגנת חובת את סותר אינו

 עבודתי תאושר ולא שיתכן לי ידוע כאשר להנחייתה, בהתאם אפעל הוועדה החלטת עם

הוועדה. שתחליט כפי תוגבל ו/או הנוספת

 אישיים או עסקיים גורמים עם קשר שבבעלותי בחברות היו ולא אין ידיעתי, למיטב .3

 כיועץ עבודתי עם אינטרסים ניגוד של למצב אותי להעמיד עקיף, או ישיר באופן העלולים,

השרה.

 הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייב אני לעיל, האמור נוכח .4

 להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל לטפל או להשתתף,

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים לניגוד חשש של במצב

;האישיים בענייני א.

 משפחתי קירבה לרבות משפחתית״- ״קירבה זה משפחתי)לעניין קרובי בענייני ב.

אחות, אח, בת, בן, הורה, בך-זוג, משפחה״- ׳׳קרוב !אימוץ עקב הנוצרת או חורגת

חמות, חם חותנת, חותן, בת-אחות, בן-אחות, בת-אח, בן-אח, דודה, דוד, גיסה, גיס,

,-נכדה( או נכד כלה, חתן



;מינויי טרס עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין בכל ג.

 בעל ו/או העלייה לקליטת המשרד עם עבודה קשרי לו שיש גוף כל של עניין בכל ד.

כזה. בגוף תפקיד

 לדווח מתחייב אני כן ועל עלי מוטלת עניינים ניגוד של ממצב להימנע האחריות כי לי ידוע

 במצב להעמידני העלול שבידיעתי, עניין כל על המשרד, של המשפטית וליועצת למנכ׳׳ל

 אם כי מתחייב הנני כן, כמו במפורש. לגביו נשאלתי לא אם אף עניינים, לניגוד חשש של

 לקליטת השרה כיועץ תפקידי עקב מסוים נושא לגבי בפועל עניינם ניגוד של במצב אמצא

 החלטות בקבלת בדיונים, מהשתתפות אמנע זה ובכלל זה, בנושא מלטפל אמנע העלייה,

זה. לנושא הנוגע בכל בביצוען או

 את לעדכן מתחייב אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל

 שירות נציבות והנחיות הנחיותיה לפי ולפעול עליה, קליטת למשרד המשפטית היועצת

המדינה.

 יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל

 היועצת עם להתייעץ חייב אהיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש

 שירות בנציבות הצורך, במידת תיוועץ, אשר עלייה, לקליטת המשרד של המשפטית

הוראותיה. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה

 המחייבות ,1998התשנ׳יח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר

 הציבור לעיון יעמוד זה הסדר לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן

חסויים. להותיר מבקש אני אותם סעיפים אין שיתבקש. ככל

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני

 האישיים לצרכי שימוש בהם לעשות או תפקידי ביצוע עקב אלי שהגיעה או שתגיע ידיעה

 או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשור 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״יר.

המדינה. בשירות עבודתי לסיום עילה מהווה זו התחייבות הפרת כי לי ידוע .


