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עניינים ניגוד למניעת הסדר :הנדון

ר ו א  התפקיד(, - גם }להלן החינוך משרד של הכללית המנהלת לתפקיד למנותי הכוונה ל

 עניין בכל לעסוק ושלא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאס

ת ל ו  החינוך, למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין ז

:כדלקמן להצהיר מתכבדת הריני המשפטים, ומשרד המדינה שירות נציבות

ה סמנכ״לית בתפקיד כיהנתי ג ר י כ  כשיים .2010 משנת החל הפדגוגי המינהל ומנהלת ב

 שימשתי 2008 משנת והחל אמש משאבי למינהל בכירה כסמנכ״לית שימשתי 2008-2010

 סדיר ביקור כמפקחת שימשתי 2005-2007 בשנים החינוך. משרד למנכ״לית כיועצת

 דקל חטה׳׳ב כמנהלת שימשתי 2001-2005 בשנים במשרד. שח״ר באגף נשירה ומניעת

 פסגת בחטה״ב מנהלת כסגנית שימשתי 1995-2000 בשנים אדומים. במעלה א׳ וילנאי

 רכזת סגנית מקצועית, מורה כיתה, כמחנכת שימשתי 1991-1994 בשנים בירושלים. זאב

בקהילה. מעורבות פרויקט ומרכזת שכבה

 במשרד וההגירה האוכלוסין רשות של הכללי כמנהל מכהן בן-עמי, אמנון מר אחי, .2

הפנים.

:בזאת מתחייבת חמי לעיל, האמור כל נוכח .3

 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 וכפרט עניינים,

,האישיים בענייני (1)

 ״קובה - זה משפחתי)לעניין לקרובי בעקיפין, או במישרין הנוגעים, בעניינים (2)

 ״קרוב אימוץ! עקב הנוצרת או חורגת משפחתית קרבה לרבות - משפחתית״

ח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן, הורה, ,Vn־p - משפחה״ א גת* ק־

m אח, m - p, ,נכדה(. או נכד פלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, בת-אתות

 במשרד העבודה בתחומי בעקיפין, או במישרין הקשור, בכל אטפל לא לפיכך,

 וזאת הפנים, כמשרד וההגירה האוכלוסין רשות עם ממשק להם שיש החינוך

גתפקיד. כהונתי תקופת כל למשך
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ממויי. טרם עיסוקיי כמסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין בכל (3)

1K)בפסקאות באמור אין פי יובהר (4)  אשר כנושאים עיסוקי למנוע כדי שלעיל (3

 ו/או השפעת פוטנציאל בעלי שהעם ו/או משפיעים אשר טמפודזי בתחום יהיו

 פרי בהם יש אס אף ממת, רהבים ממרים על או הציבור פלל על השלכה

 למעט זכויותיהם, על י/או האמורים הגורמים על בעקיפין או במישרין להשפיע

 כפל זכויותיהם. על ו/או כאמור גורמים על מהותית בהשפעה המדובר אט

 היועצת של מראש באישור רק אטפל - כאמור מהותית בהשפעה שמדובר

היוינוך. משרד של המשפטית

 את אעביר לפני, לעיל באמור נושא יובא אס ו/או עניינים לניגוד חשש של מקרח בכל

 בו. בטיפול כלל מעורב אהיח ־ולא החינוך, במשרד המקצועיים לגורמים ם הטיפול

 בכל החינוך. שר להחלטת העניין יועבר גורמים, אותם בין מחלוקת של במקרה

 ליועצת כך על אדווח דין, על־פי הכללי המנהל כסמכות להשתמש צורך של מקרה

 במקרים החמוך. שר להחלטת הנושא את תעביר אשר החינוך, למשרד המשפטית

 ליועצת כך על אדווח כאמור, ספציפי בנושא לעסוק עלי כי נראה שבהס מיוחדים,

 לפי ואפעל המדינה, שירות לנציבות המשפטי וליועץ החינוך למשרד המשפטית

הנחיותיהם.

 יתעורר שבו מקרה בכל או זה, הסדר הוראות ליישום הנוגע ספק שמתעורר במידה

 ביועצת להיוועץ חייבת אהיה זה, התחייבזת נכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש

 המדינה שירות בנציבות הצורך במידת תיוועץ אשר החינוך. משרד של המשפטית

הנחיותיהם. על־פי ולפעול המשפטים, ובמשרד

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

 שימוש בהם לעשות או תפקידי ביצוע עקב אליו שהגיעה או שתגיע ידיעה כל אדם,

 עבודת|י תקופת תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת או האישים לצרכי

 שאי לי ידוע הכלל! לנחלת שהפך למידע פרט מפן, לאחר או תחילתה לפני במשרד,

 התשל״ז עונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על- התחייבויות מילוי
לתקשי״ר. 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977 -

 התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חיק את קראתי כי מצהירה אני

 המדינה שירות נציבות חוות־דעת לפי לפעול מתחייבת ואני תוכנו את הבנתי ,1969

ויישומן. תנ״ל החוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים, ומשרד
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 ,1998 - התשנ״חו המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר הוראות על פי לי ידוע ו.
 יעמוד יזה הסדר לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן המחייבות

חסויים. להותיר מבקשת אני אותם פרטים אין שיתבקש. ככל הציבור לעיון

י למשרדהחמוך המשפטית היועצת מורג, דורית ד עו׳ העתק:
לממשלה)ייעוץ( המשפטי ליועץ המשנה זילכר, דינה עו״ד
 המדינה שירות לנציבות המשפטי היועץ דול, רון עו״ד
 החינוך משרד חשכת טוקר, אריאלה גב׳
אנוש( בכיר)משאני אגף מיחלת אסולין, מלכי גב׳
פנים( א׳)ביקורת אגף מנהל בהוא, אבי מר

ד בו כ רב. ב


