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 מס׳ חזאי, יוסי מטה, החתום אני, התקשורת, לשר יועץ לתפקיד מינויי לאור
:כדלקמן בזאת ומתחייב מצהיר

 תקשורת פרטנר בחברת והדרום ירושלים אזור כמנהל 1999-2007 השנים בין הועסקתי .1
פדסני״(. בע״מ)״חברי*

 השקעותיי אישי, עניין עניו)לרבות כל על לי ידוע לא לעיל, 1 בסעיף המפורט למעט .2
 או תפקידיהם וכן בעבר בחם כיהנתי או מכהן אני בהם אחרים תפקידים ואחזקותיי,

 במילוי עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגתם שעלול קרובי(, של ענייניהם
התקשורת. לשר כיועץ תפקידי

 להימנע בואת מתחייב הריני התקשורת לשר כיועץ תפקידי במסגרת לעיל, האמור נוכח .3
 בשיתוף יתקיימו כאמור פגישות פרטנר. חברת נציגי עם עבודה פגישות לבדי מלקיים
התקשורת. במשרד מקצועיים גורמים

 להעמיד שעשויה סוגיה כל ותתעורר זו, הצהרתי בתוכן שמוי יחול אם כי מתחייב, הנני .4
התקשורת, משרד של המשפטית ביועצת איוועץ עניינים, לניגוד חשש של במצב אותי

הנחיותיה. פי על ואפעל ובכתב, מראש הרלוונטי המידע את לח אמסור

.פנים משוא וללא בהגינות אנהג התקשורת לשר כיועץ תפקידי במסגרת כי מתחייב הנני . 5

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .6
 לטובת או האישיים לצרכי שימוש בחם לעשות או תפקידי, ביצוע עקב אלי שתגיע ידיעה
 לאחר או תחילתה לפני התקשורת, במשרד עבודתי תקופת תוך אליהם, קשור שאני גופים
 זה סעיף פי על- התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע פרט מכן,

 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977התשל״ז- העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה
לתקשי״ר.

 42.3 בסעיף כמפורט מפלגתית, פעילות סיוג לעניין חתקשי״ר להוראות מודע הנני .7
מצ״ב(. לתקשי״ר)העתק

 המחייבות ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .8
 הפרטים את לחסות מבקש אני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן

לאחר המידע. חופש לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם אישי, ועניין מסחרי סוד בגדר שהם



 למשרד המשפטית היועצת ידי על שיאושרו כאמור פרטים זח מהסדר שיושמטו
שיתבקש. ככל הציבור לעיון ההסדר יעמוד התקשורת,

המדתה שירות גציב דיין, משה מר העתק:
 התקשורת משרד הכללי, המנהל טל, בר עדן מר
 התקשורת משרד המשפטית, היועצת נויפלד, דנה גב׳
 התקשורת משרד חשב לוי, רם מר
התקשורת משרד הפנים, מבקר זולר, אלון מר

)
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