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הממשלה לראש המשנה שלום, סילבן והגליל הנגב לפיתוח השר אל:

עניינים ניגוד למניעת הסכם :הנדון

נויי לאור שרד השר סגן לשכת דובר לתפקיד מי קף והגליל, הנגב לפיתוח במ  משרה, 50% של בהי

בורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם  תלת עניין בכל לעסוק ולא הצי

רי העניין בו ם זו, במשרה כהונתי בעת הצי או שרד המשפטי היועץ עם ובתי  והגליל, הנגב לפיתוח למ

 :כדלקמן להצהיר מתכבדת הריני

וכהונות תפקידים פירוט

עוץ מורשה עוסק בעל עצמאי 4.2012 מחודש .1 ק ליי שיוו פעילות, ללא כרגע אולם בטחוני ו

ק סמנכ״ל 2011-2012 משנת .2 אלטרנטיבה בקבוצת שיוו תי ׳׳ אבטחה״. שרו

שי קב״ט 1.2011-8.2011 מחודש .3 ם. ציון הר מלון רא שלי בירו

שי קב״ט 6.2010-1.2011 מחודש .4 ם. דן במלון רא שלי ירו

טי יועץ 2009-2010 משנת .5 לי ר פו עוז פיר ח״כ הכלכלה, ועדת ליו״ר פרלמנטרי ו אקוניס. או

C התעופה חברת נציג 2008-2009 משנת .6 O R S A IR F L Y מקבוצת T U I

ת החברות בין זיקה או קשר כל אין .7 כרו  המשרד לבין לעיל, 1-6 בסעיפים המוז

והגליל. הנגב לפיתוח

התחייבויות

ת מתחייבת הנני לעיל, האמור כל נוכח .8 א :בז

 והשיווק הייעוץ תחום העצמאית, עבודתי במסגרת עבודה, אקבל לא כי מצהיר הנני א.

ר קבלת ללא הביטחוני, שו שרד המשפטי היועץ של מראש אי והגליל. הנגב לפיתוח למ

ם לאלו מעבר נוספים לתפקידים אתמנה לא ב. שור, ללא לעיל, המפורטי  מראש אי

והגליל. הנגב לפיתוח למשרד המשפטי היועץ של ובכתב,

 צורה בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע ג.

שרין אחרת, ם בעקיפין, או במי שאי  לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנו

ם בנושאים ובפרט עניינים, על: להשפיע כדי בהם שיש או הבאים לעניינים הקשורי

ם בענייני (1) שיי ; האי

ת״ ״קרבה - זה )לעניין משפחתי קרובי בענייני (2)  קרבה לרבות - משפחתי

ץ עקב הנוצרת או חורגת משפחתית מו ב ;אי הורה, בן-זוג, ־ משפחה״ ״קרו

כת־ בן-אחות, בת-אח, בן-אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, כת, בן,

:נכדה( או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אחות,



קיי בענייני (3) ם עיסו שי באופן עסקתי בו עניין ובכל הקודמי במסגרת אי

קיי סו שר מה מלבד מינויי, טרם עי או די על במפורש לי ש המשפטי היועץ י

,והגליל הנגב לפיתוח למשרד

ם (4) ם, בנושאי שירות הקשורי  לנכסים ו/או לאנשים ו/או לחברות בעקיפין, או י

ם ם ו/או לעיל, 1-6 בסעיפים המוזכרי אמהות, לחברות אלו, בחברות לשותפי

ת שליטה לבעלי או שלהן, ואחיות בנות  שהם אחרות חברות ו/או אלה בחברו

ם לקוחות על ו/או בהם שליטה בעלי תיי הו את אלו, גורמים של מ  לתקופת וז

ם שנה חצי של בר עבודתי תחילת מיו  לפיתוח במשרד השר סגן לשכת כדו

והגליל. הנגב

תיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .9  את לעדכן מתחייב אני זה, התחייבות בכתב הצהרו

הנחיותיו. לפי ולפעול והגליל, הנגב לפיתוח למשרד המשפטי היועץ

תעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל .10  י

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

עץ, אשר והגליל, הנגב לפיתוח המשרד של המשפטי ת בנציבות הצורך, במידת ייוו שירו

ביועץ המדינה תיו. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי ו הוראו

 המחייבות ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .11

מבי מתן מסירתו להסדר פו ם אין לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ו  מבקש אני אותם פרטי

לחסות.

מי את ימלא עניינים לניגוד חשש של מקרה בכל .12 קו  לפיתוח השר ידי על שימונה גורס מ

ס והגליל, הנגב או שרד המשפטי היועץ עס בתי והגליל. הנגב לפיתוח למ

ב הריני .13 ר להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחיי סו  כל אדס, כל לידיעת להביא או למ

ש בהס לעשות או תפקידי ביצוע עקב אלי שהגיעה או שתגיע ידיעה מו ם לצרכי שי שיי  האי

 או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשורה שאני גוף או תאגיד לטובת או

ע ,הכלל לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר לוי שאי לי ידו ת מי  סעיף פי על־ התחייבויו

של״ז־ העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה ת והפרת ,1977הת  42.5 פרק הוראו

לתקשי״ר.

 ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהיר הנני .14

ת נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייב ואני תוכנו את הבנתי שרד המדינה שירו מ  ו

מן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים, שו ליי ו

:העתקים
לממשלה המשפטי היועץ
ת נציבות המשפטי, היועץ המדינה שירו
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 והגליל הנגב לפיתוח המשרד מנכ״ל
שרד המשפטי היועץ  והגליל הנגב לפיתוח למ

 פומבי( )נוסח והגליל הנגב לפיתוח המשרד חשב
מבי( )נוסח הממשלה ראש משרד של הפנימי המבקר פו

שי תיק אי
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