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4102,נובמבר42


'לכב

מררמיכהן
מנכ"למשרדהחקלאותופיתוחהכפר



  עניינים ניגוד למניעת הסדר:הנדון

כהונתי בתפקידבנוכח הווטרינריים השירותים הכפרהמשרדמנהל ופיתוח –להלן)חקלאות

בכללעסוקולאהציבוריהענייןזולתענייןכללהעדיףשלאדיןפיעללחובתיובהתאם,(המשרד

זובמשרהכהונתיבעתהציבוריהענייןזולתעניין זה,, בהסדר במפורש לי שאושר מה למעט

 להלן שלהמשפטיץהיועעםובתיאוםכמפורט )להלן (יועמ"ש המשרד–המשרד משרדו,

:כדלקמןלהצהירמתכבדהריני,המשפטים

 .1 אני מתגורר אלהבישוב ב.גבעת חבר אני האגודה שאשיתופית ינה לי ואין אוחקלאית

 אומחוצהלו.ביישובחקלאיתפעילותכללקרובימשפחתימדרגהראשונה

 .2 שנת 0811מאז ובשנים "החקלאית", השיתופית באגודה וטרינר כרופא -4112שימשתי

 כרופאוטרינרראשישלהחקלאית.ישימשת4100

ע0808החקלאיתהיאאגודהשיתופיתשנוסדהבשנת .3 ושמטרותיה, להגיש, תקנונה, פי ל

עזרהוטרינריתולספקשירותוטרינרילמקנהולסוסיםולספקשירותיביטוחמקנהובעלי

האגודההשיתופית והסוסיםהםבעליהשל המקנה מגדלי האגודה. חייםאחריםלחברי

כ משרתת החקלאית לקוחותיה. שוק11%-וגם נתח בתוספת בישראל, החלב מרפתות

הבקר,עדריהבקרלבשרוצאן,חזיריםוסוסים.החקלאיתמעסיקהמסויםמתוךמפטמות

רופאיםוטרינרייםוהיאפועלתבפריסהארצית.הנהלתהאגודההשיתופיתוהמנכ"ל01-כ

 המגדלים.–נבחריםמקרבהלקוחות

מתאפיינתפעילותהחקלאיתמולהשירותיםהווטרינרייםבייצוגהאינטרסים בדרךכלל,

מג של ונושאיםהכלליים רוחב סוגיות של ובהעלאה הווטרינרי בהיבט המקנה דלי

 מערכתייםלטיפולעלידיהשו"ט.

 .4 יוני בחודש השו"ט מנהל לתפקיד כניסתי ממועד היועץ4100החל הנחיות לפי פעלתי

"א". כנספח זה המצורפותלהסדר למשרד בהמשפטי חלו המגבלות שלחלקמן תקופה

 .20.10.4102יוםשהסתיימהבלכהונתי,שנתייםהראשונות

 :בזאתמתחייבהנני,לעילהאמורכלנוכח .5

צורהבכללטפלאו,להשתתף,הציבוריתפקידיבתוקףהחלטותמלקבללהימנע .א

לניגודחשששלבמצבלהעמידניהעלוליםבנושאים,בעקיפיןאובמישרין,אחרת

 :הבאיםלענייניםהקשוריםבנושאיםובפרט,עניינים
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 ;האישיםבענייני (1)

משפחתיתקרבה"-זהלעניין)משפחתיקרוביבענייני (2) קרבהלרבות-"

זוג-בן-"משפחהקרוב;"אימוץעקבהנוצרתאוחורגתמשפחתית ,הורה,

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

 (;נכדהואנכד,כלה,חתן,חמות,חם,אחות

 ;למיחבריואוגבעתאלהלישובבאופןישירלענייןהקשורכב (3)

 .ב בפניות לחקלאיתאינטרסמשלכלליות יש בהן החקלאיתלשו"טבסוגיות של

) להעבירעצמה שלא הווטרינרי מהמכון החקלאית בקשה בו למקרה בדומה

עותתוצאותבדיקותשבוצעובמעבדותהמכוןישירותלידיהמגדליםאלאבאמצ

החקלאית (רופא מעורב, להיות באוכל התייעצויות החלטות,וקבלתדיונים,

 היועץהמשפטילמשרד.לאחרהתייעצותעם

רוחבבנושאי .ג כרופאראשי, ואשרטרםבהםפנתההחקלאיתלשו"טבתקופתי

הטיפולאוכללהיותמעורבבתנאיש,נתקבלהבהםהחלטהלפניכניסתילתפקיד

וההחלטה,גורםהבכירבשו"טהרלוונטילאותונושאידיה-עליבוצעבהםהישיר

 נושאיםאלוהם:.אישורשלמנכ"להמשרדהסופיתתחייב

 ייצור,אישורוהפצהשלתרכיבלמחלתקדחתהקיקיונית; .0

תרופות .4 של וניפוק להחזקה בקשר חקיקה לתיקון הצעה או נוהל גיבוש

 וטרינריותבמשקיםחקלאיים.

בשםהחקלאיתבעברפניתישבהןקונקרטייםבנושאיםמעורבלהימנעמלהיות .ד

הטיפולבהםבשירותיםהווטרינרייםאףאם)למשלבעניינושלחקלאימסויים(,

 בשו"טהסתיים לתפקיד כניסתי לפיה.,לפני פועלים אשר החלטה והתקבלה

על חלה אינה זו מגבלה כי יובהר רוחב ענייניםכללייםנושאי על אלא

ים.קונקרטי

וככלשיהיהגורםבכיראחרבשו"ט,ידיעליטופלו,בהםמלטפלמנועאהיהאשרהנושאים .6

 הגורםבשו"ט המשרד. מנכ"ל אתאישור יקבלו ייבחרצורך היועלאחר ץהתייעצותעם

 .וכךגםהשאלהאםישצורךבמעורבותמנכ"להמשרדהמשפטישלהמשרד

זההתחייבותבכתבייהצהרותבתוכןשינוייחולבומקרהבכל .7 אתלעדכןמתחייבאני,

 .והנחיותילפיולפעולהמשרדיועמ"ש

זההתחייבותכתבליישוםהנוגעספקיתעוררבומקרהבכל .8 יתעוררשבומקרהבכלאו,

זההתחייבותבכתבהוסדרשלאענייניםלניגודחשש יועמ"שעםלהתייעץחייבאהיה,

יוועץיאשרהמשרד ךהצורבמידת, לממשלההמשפטיוביועץש"מבנ, לפיואפעל,

 .והוראותי
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מתןהמחייבות,0881-ח"התשנ,המידעחופשחוקהוראותחלותזההסדרעלכיליהובהר .9

 .לגביומידעשיבקשאדםלכלומסירתולהסדרפומבי

להעבירולאבסודלשמורמתחייבהריני .11 להודיע, אדםכללידיעתלהביאאולמסור, כל,

האישייםלצרכישימושבהםלעשותאותפקידיביצועעקבאלישהגיעהאושתגיעידיעה

אותחילתהלפני,במשרדעבודתיתקופתתוך,אליוקשורשאניגוףאותאגידלטובתאו

זהסעיףפי-עלהתחייבויותמילוישאיליידוע;הכלללנחלתשהפךלמידעפרט,מכןלאחר

העונשיןחוקל001סעיףלפיעבירהמהווה 0811-ז"התשל, 24.0פרקהוראותוהפרת,

 .ר"לתקשי

פרישהלאחרהגבלות)הציבורשירותחוקאתקראתיכימצהירהנני .11 ,0898-ט"התשכ(,

לפעולמתחייבואניתוכנואתהבנתי ומשרדהמדינהשירותנציבותדעתחוותלפי,

.וליישומןזהחוקהוראותשללפירושןהקשורבכל,המשפטים

בברכה,



נדבגלאון
מנהלהשירותיםהווטרינריים



ידי:-אושרעלדרנוסחההס



______________42.00.02

,עו"דערןאטינגרתאריך

(סגורהבמעטפההעותקיםאתלשמוריש–לממשלההמשפטיהיועץהנחיותלפי:)עתקיםה

המדינהשירותנציב

קלאותופיתוחהכפרחהמשרדל"מנכ

המדינהשירותנציבות,המשפטיהיועץ

(פומבינוסח)אדםוכוחלמינהלל"סמנכ

חקלאותופיתוחהכפרהלמשרדהמשפטיהיועץ

(פומבינוסח)חקלאותופיתוחהכפרהמשרדחשב

חקלאותופיתוחהכפרהמשרדשלהפנימיהמבקר

 אישיתיק

 


