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עניינים ניגוד למניעת הסדר :הנדון

- )להלן הכפר ופיתוח החקלאות במשרד הווטרינריים השירותים מנהל בתפקיד כהונתי נוכח

בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם , המשרד(

זה, בהסדר במפורש לי שאושר מה למעט זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין

ומשרד המשרד(, יועמ״ש - )להלן המשרד של המשפטי היועץ עם ובתיאום להלן כמפורט

:כדלקמן להצהיר מתכבד הריני המשפטים,

 או לי ואין חקלאית שאינה השיתופית באגודה חבר אני אלה. גבעת בישוב מתגורר אני .1

לו. מחוצה או ביישוב חקלאית פעילות כל ראשונה מדרגה משפחתי לקרובי

 2004- ובשנים ״החקלאית״, השיתופית באגודה וטרינר כרופא שימשתי 1988 שנת מאז .2

החקלאית. של ראשי וטרינר כרופא שימשתי 2011

 להגיש תקנונה, פי על ושמטרותיה, ,1919 בשנת שנוסדה שיתופית אגודה היא החקלאית .3

 ובעלי מקנה ביטוח שירותי ולספק ולסוסים למקנה וטרינרי שירות ולספק וטרינרית עזרה

 השיתופית האגודה של בעליה הם והסוסים המקנה מגדלי האגודה. לחברי אחרים חיים

 שוק נתח בתוספת בישראל, החלב מרפתות 80%כ- משרתת החקלאית לקוחותיה. וגם

 מעסיקה החקלאית וסוסים. חזירים וצאן, לבשר הבקר עדרי הבקר, מפטמות מתוך מסוים

 והמנכ״ל השיתופית האגודה הנהלת ארצית. בפריסה פועלת והיא וטרינריים רופאים 50 כ-

המגדלים. - הלקוחות מקרב נבחרים

 האינטרסים בייצוג הווטרינריים השירותים מול החקלאית פעילות מתאפיינת כלל, בדרך

 ונושאים רוחב סוגיות של ובהעלאה הווטרינרי בהיבט המקנה מגדלי של הכלליים

השו״ט. ידי על לטיפול מערכתיים

 היועץ הנחיות לפי פעלתי 2011 יוני בחודש השו״ט מנהל לתפקיד כניסתי ממועד החל .4

 של בתקופה חלו המגבלות מן חלק ״א״. כנספח זה להסדר המצורפות למשרד המשפטי

. 31.05.2013 ביום שהסתיימה לכהונתי, הראשונות שנתיים

:בזאת מתחייב הנני לעיל, האמור כל נוכח .5

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

 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת,

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים,

2013 נובמבר, 24
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האישים; 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, אחות,

;חבריו למי או אלה גבעת לישוב ישיר באופן הקשור עניין בכל (3)

 משל אינטרס לחקלאית יש בהן בסוגיות לשו״ט החקלאית של כלליות בפניות ב.

 להעביר שלא הווטרינרי מהמכון החקלאית בקשה בו למקרה )בדומה עצמה

 באמצעות אלא המגדלים לידי ישירות המכון במעבדות שבוצעו בדיקות תוצאות

החלטות, וקבלת התייעצויות בדיונים, מעורב להיות אוכל החקלאית(, רופא

למשרד. המשפטי היועץ עם התייעצות לאחר

 טרם ואשר ראשי, כרופא בתקופתי לשו״ט החקלאית פנתה בהם רוחב בנושאי ג.

 שהטיפול בתנאי מעורב להיות אוכל לתפקיד, כניסתי לפני החלטה בהם נתקבלה

 וההחלטה נושא, לאותו הרלוונטי בשו״ט הבכיר הגורם על-ידי יבוצע בהם הישיר

הם: אלו נושאים המשרד. מנכ״ל של אישור תחייב הסופית

הקיקיונית; קדחת למחלת תרכיב של והפצה אישור ייצור, .1

 תרופות של וניפוק להחזקה בקשר חקיקה לתיקון הצעה או נוהל גיבוש .2

חקלאיים. במשקים וטרינריות

 החקלאית בשם בעבר פניתי שבהן קונקרטיים בנושאים מעורב מלהיות להימנע ד.

 הווטרינריים בשירותים בהם הטיפול אם אף מסויים(, חקלאי של בעניינו )למשל

לפיה. פועלים אשר החלטה והתקבלה בשו״ט, לתפקיד כניסתי לפני הסתיים

 עניינים על אלא כלליים רוחב נושאי על חלה אינה זו מגבלה כי יובהר

קונקרטיים.

 שיהיה וככל בשו״ט, אחר בכיר גורם ידי על יטופלו בהם, מלטפל מנוע אהיה אשר הנושאים .6

 היועץ עם התייעצות לאחר ייבחר בשו״ט הגורם המשרד. מנכ״ל אישור את יקבלו צורך

המשרד. מנכ״ל במעורבות צורך יש אם השאלה גם וכך המשרד של המשפטי

 את לעדכן מתחייב אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .7

הנחיותיו. לפי ולפעול המשרד יועמ״ש

 יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל .8

 יועמ״ש עם להתייעץ חייב אהיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש

 לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ בנש״מ הצורך, במידת ייוועץ, אשר המשרד

הוראותיו.
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 מתן המחייבות ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .9

לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .10

 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

 זה 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

לתקשי״ר.

 ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהיר הנני .11

 ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייב ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים,

בברכה,

גלאון נדב
 הווטרינריים השירותים מנהל

על-ידי: אושר ההסדר נוסח

24.11.13 _______________

עו״ד אטינגר, ערן תאריך

סגורה( במעטפה העותקים את לשמור יש - לממשלה המשפטי היועץ הנחיות )לפי :העתקים

 המדינה שירות נציב

 הכפר ופיתוח החקלאות משרד מנכ״ל

 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ

 פומבי( )נוסח אדם וכוח למינהל סמנכ״ל

 הכפר ופיתוח החקלאות למשרד המשפטי היועץ

 פומבי( )נוסח הכפר ופיתוח החקלאות משרד חשב

 הכפר ופיתוח החקלאות משרד של הפנימי המבקר

אישי תיק
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