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עממים ניגוד למניעת והתחייבות הצהרה הנדון!

:לחתימתך עניינים ניגוד הסדר להלן המשפטית ללשכה לפנייתך בהמשך

 הכנסת. מנכי׳ל בלשכת הכנסת( )מוזיאון תחום כרכזת משמשת את בכנסת בתפקידך .1
 על ואחראית הכנסת מוזיאון של ההקמה פרויקט את מנהלת הינך זה תפקידך במסגרת

 שכנה שבו הבניין את ולשמר לשחזר במטרה הכנסת מוזיאון חוק של ליישומו פעולות ביצוע
 בקשר עומדת את כן, כמו ;הכנסת מוזיאון את בו ולהקים פרומין״(, ״בית הכנסת)המכונה

 הכנסת מוזיאון ממוקם בו העיר, מרכז אזור על האחראים שוני□ עירוניים גורמים עם
המוזיאון. של ההקמה מפעילות כחלק וזאת

 בעיריית התפעול מינהל לראש הכפוף מרכז׳ ׳רובע כמנהל משמש בעלך לנו, שמסרת כפי .2
 שבאחריותו האזור של שונים פיזיים בהיבטים בעלך מטפל זה תפקיד במסגרת ירושלים.
 ירושלים עיריית כנציג חבר ואף ובו׳( השונים העירייה אגפי בין תיאום עבודה, )תכניות
 תושבי את המשרתת הציבור לתועלת חברה שהינו העיר׳ ׳לב הקהילתי המינהל בהנהלת

העיר. מרכז אזור

 או להשתתף בכנסת, תפקידך בתוקף החלטות מלקבל להימנע עלייך לעיל, האמור נוכח .3
 חשש של במצב להעמידך העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל לטפל
 שבמינהל מרכז לרובע הקשור עניין בכל מלטפל להימנע עלייך זה ובכלל עניינים, לניגוד

העיר. לב הקהילתי למינהל הקשור בעניין או בעירייה התפעול



 מוחמד מר של לטיפולו אותו תעבירי לטיפולך יגיע לעיל האמורים מהנושאים שנושא ככל .4
הכנסת. מנכ״ל בלשכת ומעקב(, בכיר)תיאום תחום ראש שמייה,

 מקרה בכל עלייך. מוטלת עניינים ניגוד של למצב מהיקלעות להימנע האחריות כי יודגש, .5
 הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש שיתעורר או וה, הסדר ליישום הנוגע ספק יתעורר שבו

 עלייך - זה הסדר של בבסיסו העומדות בעובדות שינוי יחול בו מקרה בכל וכן זה, בהסדר
שתקבלי. להנחיות בהתאם ולפעול לידיעתי, הנושא את להביא

 חופש חוק הוראות עליו יחולו זה, הסדר על מידע שיתבקש בכל כי לידיעתך להביא אבקש .6
להסדר. פומבי מתן זה ובכלל ,19?<8התשנ״ח- המידע,

רב, בכבוד
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 עו׳״ד עקביה, מיכל

למינהל המשפטית היועצת

 בו המפורטות העובדות כי מצהירה אני לעיל, המפורט העניינים ניגוד הסדר את בעיון קראתי
פיו. על ולפעול הוראותיו על להקפיד מתחייבת ואני נכונות,
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יעקב גרינברג הדסה
V■I,

תאריך

:העתק
 הכנסת מנכ״ל סחרוביץ, אלברט מר

לכנסת המשפטי היועץ ינון, איל עו״ד
 ארגוני ופיתוח אנוש משאבי בכיר אגף ראש פיירשטיין, מירה גב׳
 הכנסת מנכ״ל לשכת ומעקב(, בכיר!תיאום תחוס ראש שמייח, מוחמד מר

 הכנסת למינהל המשפטית ליועצת עוור אפרתי, אלקנה עו״ד
אישי תיק


