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לכבוד

 גולד דורי ד״ר

החוץ מנכ״למשרד

דון ת הסדר • הנ ע מני ד ל גו ם ני ני עניי

 שלא דין פי על לחובתי ובהתאם החוץ, משרד למנכ״ל בכירה יועצת לתפקיד למנותי ההצעה לאור

 כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף

כדלקמן להצהיר מתכבדת הריני החוץ, למשרד המשפטי היועץ עם ובתיאום זו, במשרה

:הבאים בתפקידים כיהנתי . 1

 של הנשיא לשכת וראש עוזרת בתפקיד שימשתי 2015 מאי ועד 2013 אוקטובר מחודש א.

ומדינה ציבור לענייני הירושלמי המרכז

 באתר תקשורת מנהלת בתפקיד שימשתי 2006 אוקטובר חודש ועד 2005 פברואר מחודש ב.

למנהיגות. מנדל ומכון מנדל קרן של האינטרנט

 משאבים ופיתוח לתקשורת עצמאית כיועצת שירותים סיפקתי 2015 מאי ועד 1996 משנת ג.

 הבינתחומי המרכז הבאים: לגופים האחרונות השנים ארבע ובמהלך שונים, לגופים

ת״א-יפו. מכללת ויצי׳ו, הדסה, מכללת הרצליה,

 כלשהם, בתאגידים במניות מחזיקה ואינני כלשהם בתאגידים כלשהו בתפקיד משמשת אינני .2

משפחתי. קרובי של או שלי כלשהם, עסקיים בגופים שותפה אינני בעקיפין. ובין במישרין בין

 עשויים בהם שימוש או מכירתם שאחזקתם, משפחתי, קרובי בבעלות או בבעלותי נכסים אין .3

בתפקידי. עניינים לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד

 משרד למנכ׳׳ל בכירה יועצת של לתפקיד כניסתי טרם כי מצהירה הנני לעיל, האמור נוכח .4

 פעילות מכל וחדלתי ומדינה ציבור לענייני הירושלמי במרכז מתפקידי התפטרתי החוץ,

 לי העביר המרכז כי לעדכן הריני זה. להסדר א׳ בנספח רצ״ב ההתפטרות הודעת במסגרתו.

אצלו עבודתי תקופת בגין לי המגיעים כל-התשלומים את

 תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייבת הריני לעיל, האמור מן לגרוע מבלי .5

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

הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני

;האישיים בענייני א.



 או חורגת משפחתית קרבה לרבות ־ משפחתית״ ״קרבה - וה משפחתי)לעניין קרובי בענייני ב.

 דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן, הורה, בן-ווג, - משפחה״ ״קרוב אימוץ: עקב הנוצרת

 או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, בת־אחות, בן־אחות, בת-אח, בן-אח, דודה,

;נכדה(

 ספק שיתעורר ככל אליו עסקית או כלכלית פוליטית, אישית, זיקה לו שיש אחר אדם בענייני ג.

 לפי ואפעל החוץ משרד של המשפטי היועץ עם איוועץ כאמור, זיקה של טיבה בדבר

הנחיותיו:

 וזאת בו, תפקידים לבעלי או ומדינה״ ציבור לענייני הירושלמי ל״מרכז הקשורים בנושאים ד

תי תקופת כל במשך הונ שרד כ ץ. במ החו

 ויצ״ו, הדסה, מכללת הרצליה, הבינתחומי המרכז הבאים: לגופים הקשורים בנושאים ה.

 במשרד כהונתי תקופת כל במשך וזאת בהם, תפקידים לבעלי או אביב־יפו, תל מכללת

החוץ.

 במפורש לי שאושר מה מלבד מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין בכל ו.

:החוץ למשרד המשפטי היועץ ידי על

הר ב ן כי יו ר אי ף באמו די זה בסעי ע כ מנו קי ל סו ם עי אי ש של בנו ו א הי תי בתחוכז י מכו  אשר ס

ם עי פי ש או מ / ם ו הינ אל בעלי ש צי טנ או השפעה פו / ה ו שלכ ר כלל על ה בו  על או הצי

ם רי טו ק ם ס מנו, רחבי ש אם אף מ די בהם י ע כ שפי ה רין ל ש מי פין או ב קי ע ם על ב מי ר  הגו

ם רי מו א או ה / ם, על ו ה תי כויו מעט ז ם ל ת בהשפעה המדובר א תי הו ם על מ מי ר ר גו מו א או כ /  ו

ם; על ה תי כויו בר ככל ז שפעה שהמדו ת בה תי הו ר, מ מו א ר קבלת לאחר אטפל כ שו עץ אי  היו

טי פ ש מ ץ, למשרד ה חו ם ה אי תנ ב קבע. ו שי

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

הנחיותיו. לפי ולפעול החוץ, למשרד המשפטי היועץ

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

 של המשפטי היועץ עם להתייעץ חייבת אהיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד

 לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה שירות בנציבות הצורך, במידת ייוועץ, אשר החוץ, משרד

הוראותיו. לפי ואפעל

 מתן המחייבות ,1998התשנ״ח־ המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר

לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי

 כל ארם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייבת הריני

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

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

 מהווה זה סעיף פי על־ התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל, לנחלת שהפך למידע פרט מכן,

לתקשי׳יר 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977התשל״ז- העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה



 ,1969התשכ׳׳ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהירה הנני .10

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

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים,

העתקים:
 המדינה שירות נציב

 לממשלה המשפטי היועץ
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ
החוץ למשרד המשפטי היועץ

 פומבי( החוץ)נוסת משרד והדרכה, אנוש סמנכ״למשאכי
 פומבי( החוץ)נוסח משרד חשבת,

פומבי( החוץ)נוסח משרד הכללי, המפקח

רב, בכבוד
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