
עניינים לניגוד חשש למנ>עת הסדר

M ת״ז נושא אשר אסף אני, M M I פיתוח בכיר אגף מנהל לתפקיד במכרז נבחרתי אשר(
״המשרד״(, )להלן: בדרכים והבטיחות התחבורה במשרד אשר ותאום(, תקציב תשתיות,

ם״(, ניגוד ״שאלון או ״השאלון״ )להלן: עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון מילאתי ענייני
הציבורי, הענין זולת עניין כל להעדיף או לעסוק שלא דין פי על לחובתי ובהתאם לו ובהמשך

כדלקמן: ולהתחייב להודיע הנני כהונתי, בעת

 התשתיות תיקצוב בתחום בעיקר לעסוק עתיד אני נבחרתי, אליו התפקיד במסגרת ג.
 לשאלון ובהתאמה התשתיות. מינהל של פעילותו בתחום המצוי תחום והפיתוח,

 העשוי המיועד, החדש לתפקידי, וממשק עיסוק כל בו למנוי מעבר אין שמילאתי,
עניינים. לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד

 מבלי כן, על עלי. מוטלת עניינים מניגוד להימנע האחריות כי לי ידוע לאמור, מעבר .2
 החלטות, מלקבל אמנע התפקיד בתוקף כי מתחייב אני זה, הסדר הוראות מיתר לגרוע

שרין אחרת, צורה בכל לטפל או להשתתף  להעמיד העלול נושא בכל בעקיפין, או במי
עניינים. לניגוד חשש של במצב אותי

ם הנוגע ספק שהוא איזה יתעורר במשרד תפקידיי מילוי שבמסגרת ככל .3  כתב ליישו
 כל מידי באופן אפסיק עניינים, לניגוד חשש שיתעורר מקרה בכל או זה, התחייבות

 התחבורה, משרד של המשפטית ליועצת וכן עלי לממונה כך על ואדווח בנושא עיסוק
בה. לפעול כיצד והכרעה בסוגיה דיון לצורך

ש ולהימנע תפקידי במילוי סודיות על לשמור מתחייב אני .4  פנים, במידע פסול משימו
 אפעל כי מתחייב אני עוד הציבוריים. תפקידיי עקב ואקבל שקיבלתי מידע לכל ביחס

.1969התשכ״ט־ פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק הוראות פי על בעתיד

 ולפיכך ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .5
 כלשהם, פרטים לחסות מבקש אינני כי עוד מובהר חסוי. יהיה לא ככלל, ההסדר,

ם לרבות  בפרטיות פגיעה מהווה שגילויים או מקצועי או מסחרי סוד בגדר שהם פרטי
 ככל הציבור, לעיון במלואו ההסדר יעמוד כן ועל המידע, חופש לחוק 9 סעיף לפי

שיתבקש.

 מתחייב אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן מהותי שינוי יחול שבו מקרה בכל .6
להנחיותיה. בהתאם ולפעול המשרד, של המשפטית היועצת את לאלתר לעדכן

4) היום החתום על באתי ולראיה 0■ 2, -̂c.
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