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 לתפקיד מינויי עם , 24.8.15 בתאריך על־ידי שנחתם עניינים ניגוד למניעת להסדר בהמשך
 של המשפטית היועצת עם תיאום ולאחר ההסדר( - )להלן הסביבה להגנת המשרד מנכ״ל

:כדלקמן לעדכנך הריני המדינה, שירות ונציבות המשפטים משרד הסביבה, להגנת המשרד
 הכרעה כשלכל פחם, אפר בנושא אינטנסיבי לעיסוק נדרש המשרד לאחרונה, .1

 ' בע״מ ישראליים מלט מפעלי נשר חברת על ומהותית ישירה השפעה יש בנושא
 מר החברה, מנכ״ל עם אישית היכרות לי שיש מאחר החברה(/ ־ ופעילותה)להלן

 מספר במשך מפקדי היה הוא בה הצבאי, השירות מתקופת - קפלינסקי משה
 להימנע ביקשתי יוסי, בית עמותת של המנהל בוועד משותפת ומחברות שנים,

החברה. בענייני מלטפל
בעת הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם כן, על .2

־־/ . ׳ . ־ י
 ובתיאום עניינים, לניגוד חשש של במצב מעמידה להימנע כדי זו, במשרה כהונתי

 ונציבות המשפטים משרד הסביבה להגנת המשרד של המשפטית והלשכה עם
 באופן להשפיע בכדי בו שיש עניין בכל מלטפל להימנע מהחייב אני המדינה, שירות

 מר חברי, עוד כל זאת ־ בה המשרה ונושאי השליטה בעלי החברה, על ישיר
;החברה כמנכ״ל מכהן קפלינסקי,

 יהיו אשר כלליים בנושאים עיסוקי את למנוע כדי לעיל, באמור אין כי יובהר, .3
 המדובר אם למעט החברה, בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף סמכותי, בתחום

 קבלת לאחר רק אטפל - מהותית השפעה על שמדובר ככל עליה. מהותית בהשפעה
 ״נושאים לעניין,זה, שתקבע. ובתנאים למשרד המשפטית היועצת של אישור

 על השלכה או השפעה פוטנציאל בעלי שהמם או המשפיעים נושאים הם כלליים״
מסוימת בלתי או גדולה קבוצה על או ממנו, רחבים סקטורים על הציבור, כלל

י אחרת, ■ ־
 בכירה סמנכ״לית על־ידי במקומי, ייעשה 2 בסעיף האמור בענייו טיפול כל .4

הנדרש, ככל בקשר, ותעמוד תדווח אשר נזר, שולי הגב׳ במשרד, לתעשיות
• Ouuji 4,tl,A,> i•״ הסביבה להגנת המשרד מעורבותי. ללא הסביבה, להגנת השר עם ישירות האמור בענייו בנושאים ,
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 אין כי לי וידוע בהסדר, הקבועה התחייבות לכל בנוסף הוא כאן האמור כי מובהר, .5
 על אחרות וחובות התקשי״ר כללי בכל בעמידה אותי לפטור כדי הנ״ל בהתחייבותי

• ■ ־ ׳ דין. פי

דנציגר ישראל
הסביבה להגנת מנכ״להמשרד

המדינה שירות נציב דיין, משה עו״ד :העתק
. הסביבה להגנת המשרד המשפטית, היועצת דרור, דלית עו״ד

 אנוש ולמשאבי לממהל בכיר סמנכ״ל עמיהי, אלעד מר
 לתעשיות בכידה סמנכ״לית גזי, שולי גב׳
 הסביבה להגנת המשרד הפנימית, המבקרת שגיא-יהודייו, מירג גב׳

 המשפטים משרד הורין, דגי עו״ד
־ • 1המשפטים משרד עשיש, ערן עו״ד
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 התשע״ו באלול, ט׳
2015 באוגוסט 24

■ . • * ■ גבאי אבי מר אל:
6 ־־־הסביבה להגנת השר

עניינים גיגוד למניעת הסדר הנדוו:

 להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם הסביבה להגנת המשרד מנכ״ל לתפקיד מינויי במסגרת
 זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ושלא הציבורי העניין זולת עניין כל

 ומשרד המדינה שירות נציבות הסביבה, להגנת למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום
:להצהיר.כדלהלן מתכבד הריני המשפטים,

/ י .
זה להסדר רלוונטיים ועיסוקים מפקידים .1

 בית בעמותת מנהל ועד כחבר שימשתי 28.7.2015 ל- ועד 1.1.2010 שבין בתקופה א.
יוסי.

 הנוער כפרי בפורום מנהל ועד כחבר שימשתי 1.1.2015 ל- ועד 1.1.2012 שבין בתקופה ב.
והפנימיות.

 שכולו” עמותת :הבאים לגופים בהתנדבות ייעוץ נתתי האחרונות השנים במהלך ג.
 החברה למדע, דור עמותת סח״י, הנוער ארגון הישראלית״, ״הרוח עמותת טוב״,

 של עתיד״ ״פותחים ופרוייקט ירושלים בעיריית ירושלים חינוך מינהל, למתנס״ים,
■ היהודית. הסוכנות

 חובזה ־ אורגניים ירקות בחוות ושותפה בעלים היא שורק, עמי בת הגב׳ אשתי, ד.

החברה(. - בע״מ)להלן חקלאות'אורגנית

 במתן שעוסקת בע״מ, פיברו בחברת עובד אריה, צור חנינא מר אחותי(, גיסי)בעל ה.
ערבות. העמיד בונדהיים, ג׳ונתן בע״מ, פיברו חברת ובעלי מנכ״ל לעופות. חיסונים
לו(. הוחזרה הקמתה)הערבות בעת ״כולנו״ למפלגת

 לישראל כימיקלים חברת של הכספים כסמנכ״ל משמש אלטמן, יעקב מר חברי, ו.
בע״מ.

ספציפיות התחייבויות .2
מודיע הריני עניינים, לניגוד חשש של במצב מעמידה להימנע ובכדי לעיל, האמור נוכח

t כדלהלן ומתחייב

- ג1 ו־ ב1 ,א1 קטנים בסעיפים המוזכרים הגופים ו העמותות לעניין א.
 יעוץ שום נותן ואינני כלשהי בהתקשרות אינני תפקיד, בשום מכהן אינני להיום, נכון (1)

ג.1 ו־ ב1 א,1 קטנים בסעיפים המוזכרים הגופים או מהעמותות גוף או לעמותה •

1



 הגופים ו/או מהעמותות מי על ישיר באופו להשפיע כדי בו שקש עניין בכל אטפל לא (2)
 לרבות מהם, מי שבשליטת תאגידים על ו/או ג1 ו- ב1 א,1 קטנים בסעיפים המוזכרים

- מהם מי של בפניות
 ; 31.8.2016 לתאריך עד - ב1 ו- א1 קטנים בסעיפי המוזכרים לגבי
ד1 קטן בסעיף המוזכרים לגבי ע - .29.2.2016 לתאריך ג
 ביועצת איוועץ אלה, בגופים ו/או בעמותות בטיפול צורך יווצר הללו התקופות לאחר אם

׳ להנחיותיה. בהתאם ואפעל למשרד המשפטית
 יהיו אשר בנושאים.כלליים עיסוקי למנוע כדי (,2א)2 קטן בסעיף באמור אין כי יובהר, (3)

 גופים,' או עמותות מאותם מי על בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף סמכותי, בתחום
 אטפל - מהותית השפעה על שמדובר ככל עליהם. מהותית השפעה על המדובר אם למעט

 זה, לעניין שתקבע. ובתנאים למשרד המשפטית היועצת של אישור קבלת לאחר רק
 השלכה או השפעה פוטנציאל בעלי שהמם או המשפיעים נושאים הם כלליים״ ״נושאים

אחרת. מסויגת ובלתי גדולה קבוצה על או ממנו, רחבים סקטורים על הציבור, כלל על

־ ו1 ו־ ה1 ר,1 קטנים בסעיפים קטנים בסעיפים המוזכרים הגופים לעניין ב.
 חברת על ישיר באופן להשפיע בכדי בו שיש עניין בכל מלטפל להימנע מתחייב אני• (1)

 ונושאי השליטה בעלי על. או בע״מ פיברו חברת בע״מ, אורגנית חקלאות חובזה
 לישראל( כיל)כימיקלים לחברת במישרין הנוגע עניין בכל וכן אלה, בחברות המשרה

 או בונדהיים מר גיסי, אשתי, עוד וכל בתפקיד, כהונתי זמן כל במשך וזאת בע״מ,
גופים. לאותם זיקה בעלי יהיו העניין, לפי חברי,

 אשר כלליים בנושאים עיסוקי את למנוע כדי ,(1ב)2 קטן בסעיף באמור אין כי יובהר, (2)
 מהחברות מי על־ בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף סמכותי, בתחום יהיו

 השפעה על שמדובר ככל עליהן. מהותית השפעה על המדובר אם למעט האמורות,
 ובתנאים למשרד המשפטית היועצת של אישור קבלת לאחר רק אטפל - מהותית
 בעלי שהעם או המשפיעים נושאים הם כלליים״ ״נושאים זה, לעניין שתקבע.

 על או ממנו, רחבים סקטורים על הציבור, כלל על השלכה או השפעה פוטנציאל
אחרת. מסוימת ובלתי גדולה קבוצה

 במסגרת טיפלתי בו קונקרטי עניין בשום אעסוק לא במשרד עבודתי במסגרת (3)
 באמור אין כי יובהר, הסביבה. להגנת במשרד עבודתי תחילת בטרם השונים, עיסוקיי

מדיניות. ובקביעת רוחב בנושאי עיסוקי למנוע כדי זה בסעיף
 אכהן ולא כיום, מכהן אינני בלבד. הסביבה להגנת המשרד כמנכ״ל אשמש אני (4)

 גופים או חברה, עמותה, בארגון, כלשהו בתפקיד במשרד, כמנכ״ל תפקידי במהלך
 להגנת השר על-ידי כאמור בתפקיד לכהן לי שיאושר ככל למעט אחרים, פרטיים

 ומראש בכתב המדינה, שירות ונציבות המשרד של המשפטית היועצת הסביבה,
התקשי״ה להוראות ובהתאם

ו/או התקשי״ר כללי בכל מעמידה אותי לפטור כדי הנ״ל בהתחייבותי אין כי לי ידוע (5)
דין. פי על כלשהן אחרות חובות .

1



כלליות התחייבויות .3
 אני הסביבה, להגנת המשרד של הכללי כמנהל תפקידי בתוקף לעיל, האמור מן לגרוע ומבלי בנוסף

 במישרין אחרת, צורה בכל לטפל או מלהשתתף, ולהימנע החלטות מלקבל להימנע בזאת מתחייב
 בנושאים ובפרט ענייניס, לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או

:הבאים לעניינים הקשורים

;האישיים בענייני (1

 משפחתית קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה - זה משפחתי)לעניין קרובי בענייני (2
ת בת או בן - משפחה״ ״קרוב ;אומנה או אימוץ עקב הנוצרת או חורגת  זוג)לרבו

אחיין, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן, הורה, הורי הורה, בציבור(, ידוע
;דוד( בת דוד, בן נכדה, נכד, כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אחיינית,

 ככל ־ אליו עסקית או כלכלית פוליטית, אישית, זיקה לי שיש אחר אדם בענייני (3
 של המשפטית היועצת עם איוועץ כאמור, זיקה של שיבה בדבר ספק שיתעורר
•;הנחיותיה פי על ואפעל המשרד

 לי שאושר מה מלבד מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין בכל (4
. למשרד. המשפטית היועצת על-ידי במפורש

עליי. מוטלת עניינים ניגוד של למצב מהיקלעות להימנע האחריות כי לי יידוע .4

 את לאלתר לעדכן מתחייב אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .5
להנחיותיה.. בהתאם ולפעול הסביבה להגנת המשפטית-למשרד היועצת

 יתעורר שבו מקרה בכל או זה, ההתחייבויות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל .6
 למשרד, המשפטית היועצת עם אתייעץ זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש
 לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה שירות בנציבות הצורך, במידת תיוועץ, אשר

הוראותיהם.

 פומבי מתן המחייבות ,1998התשנ״ח־ המידע, חופש הוראות חלות זה הסךר על כי לי הובהר .7
שיתבקש. ככל הציבור לעיון יעמוד זה הסדר לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר

 בכל לפיהן ואפעל לי ידועות מפלגתית פעילות סיוג לעניין התקשי״ר הוראות כי מצהיר אני .8
המרינה. בשירות כהונתי תקופת

 ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .9
 לטובת או האישיים לצרכי שימוש בהם לעשות או תפקידי ביצועי עקב אלי שהגיעה או שתגיע
 פרט מכן, לאחר או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד
 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על התחייבות שאי'מילוי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע

לתקשי״ר. 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977התשל״ז־ העונשין, לחוק 117



 הבנתי ,1969התשכ״ט- פרישה(, לפני )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהיר, הנני .10
 בכל המשפטים, ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות •לפי לפעול מתחייב ואני תוכנו, את

'וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור

׳'י.

דנציגי ישראל

י המדינה שירות נציב דיין, משה עו׳׳ד :העתק
 הסביבה להגנת המשרד ,המשפטית היועצת דרור, דלית עו״ד

 אנוש ולמשאבי למינהל בכיר סמנכ״ל עמיחי, אלעד מר
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ דול, רון עו״ד

 הסביבה להגנת המשרד הפנימית, המבקרת שגיא-יהודיין, מירב גב׳
 המשפטים משרד חורין, דני עו״ד

המשפטים משרד עסיס, ערן עו״ד י


