
לכבוד

ערד ניירות רשות יו״ר

עניינים ניגוד למניעת הסדר

כללי

p ניירות רשות ראש יושב y של המשפטי היועץ לתפקיד אותי למנות מבקש ״הרשות״( ]להלן 
 אני כי 2011 ביולי, 28 ביום קבעה ״הועדה׳׳( )להלן הרשות של האיתור שועדת לאחר וזאת הרשות

זו. למשרה המתאים המועמד

 למניעת הסדר על לחתימתי כפוף הרשות של המשפטי כיועץ מינויי כי לוועדה הודיע הרשות יו״ר
עניינים ניגוד

 חופש חוק הוראות חלות עליו פומבי, מסמך הינו זה עניינים ניגוד מניעת הסדר כי לי הובהר
 בנושאים למעט ־ וזאת לפרסמו או לקבלו לבקש יכול הציבור אשר ,1998התשנ״ח־ המידע,

 לקוחות של שמותיהם לגבי להתבקש עשוי כאמור חיסיון חיסיון. להטלת כמוצדקים שיימצאו
 המשפטי היועץ להנחיית בהתאם תיעשה זה בעניין מידע ומסירת להלן, כהגדרתו המשרד,

המידע. חופש חוק והוראות לממשלה

עוכדתי ?ע ר

 )להלן. דין עורכי ואפרת, גודארד הכהן, רוזנברג, במשרד כשותף עובד אני האחרונות בשנים
 ומייצג הרשות של לפיקוחה הכפופים בעניינים ההון שוק בתחום היתר, בין העוסק, ״המשרד״(,

הרשות. על-ידי המפוקחים גורטיס

 כי חשש קיים בהם אשר הנושאים את לפרט הנני עניינים, ניגוד של במצב שאמצא למנוע במטרה
:כדלקמן הרשות, של המשפטי כיועץ כהונתי במהלך עניינים לניגוד חשוף אהיה

 עבודתי תקופת במהלך לקוחות עבור טיפלתי בהם הרשות תעסוק או תטפל בהם עניינים .1
במשרד.

בו. עבודתי תקופת במהלך המשרד בלקוחות הקשורים הרשות תעסוק או תטפל בהם עניינים .2

 לקראת הנו המשרד כי יצוין, זה לעניין המשרד. מול הרשות תעסוק או תטפל בהם עניינים .3
 תטפל בהם בעניינים המדובר יתבצע, זה שמיזוג וככל ושות׳, אגמון דין עורכי משרד עם מיזוג

הממוזג. המשרד מול הרשות תעסוק או

 נושא בהיותו אישי, ענין סער, ערן מר לגיסי, יש בהם הרשות תעסוק או תטפל בהם עניינים .4
הרשות. על-ידי המפוקחים בגורמים משרה

עניינים מניגוד להימנע התחייבות

:מתחייב אני מינויי״( ״יום הרשות)להלן.■ של המשפטי כיועץ עבודתי תחילת עם

 ייצוג המשרד, ענייני בניהול מעורבות כל הפסקת לרבות במשרד, פעילותי כל את להפסיק .1
 עבודתי תקופת בגין זכאי אהיה להם כספים למעט מהמשרד, תמורה וקבלת המשרד לקוחות
מינויי. מיום חודשיים מתום יאוחר לא שישולמו וכתנאי במשרד



ברשות תפקידי מילוי בין עניינים ניגוד בה שיש בעקיפין, או במישרין פעולה, מכל להימנע
האישיים. ענייני לבין

־ הבאים בעניינים אטפל לא לעיל 2 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי

- המשפטי כיועץ כהונתי תקופת כל במהלך בזמן מוגבל לא איסור עלי חל 3.1

 בהם וכוי( עסקאות דעת, חוות דיווחים, )תשקיפים, ספציפיים בעניינים לעסוק א.
 בהם כאמור בעניינים לרבות במשרד, עבודתי תקופת במהלך לקוחות עבור טיפלתי
הדשות. טול לקוחות אותם את ייצגתי

 ענין משפחתי לבני יש בהם מפוקחים לגורמים ישיר באופן הנוגעים בעניינים לעסוק ב.
 בעלי של בעניינים וכן מפוקח, בגורם עבודה או כהונה מכוח היתר בין אישי,

בשליטתם. מפוקחים מרמים אל מפוקחים מרמים באותם השליטה

ישיר באופן הנוגעים בעניינים אעסוק לא וה, )ב(3.1 בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי
באופן הנוגעים בעניינים וכן משרה כנושא סער ערן מר מכהן בהם מפוקחים לגורמים

לתקופת מתייחסים הם אס משרה כנושא בעבר סער כיהן בהם מפוקחים לגורמים ישיר
מפורטת וה למועד נכון כאמור המפוקחים הגורמים רשימת בהם משרה כנושא כהונתו
להסדר א׳ בנספח

- מינויי מיום שנתיים למשך 3.2

 וה )ובכלל המשרד מול הרשות של בטיפול המצויים בעניינים הרשות את אייצג לא א.
 סגל של בדיונים חלק אטול לא המשרד, מול הרשות מטעם דיונים אנהל לא

 הנמצאים בנושאים לדיון המשרד נציגי עם אפגש ולא המשרד נציגי עם הרשות
הרשות(. בטיפול

 שירות נתתי להם בלקוחות ישיר באופן הקשורים בעניינים הרשות את אייצג לא ב.
 ליום שקדמו השנתיים במשך במשרד עבודתי במסגרת מהותי בהיקף משפטי
 לא כוחם, באי או הלקוחות מול הרשות מטעם דיונים אנהל לא זה )ובכלל מינויי
 עם אפגש ולא כוחם באי או הלקוחות עם הרשות סגל של בדיונים חלק אטול

 רשימת הרשות(. בטיפול הנמצאים בנושאים לדיון כוחם באי עם או הלקוחות
להסדר. ג׳ בנספח מפורטת מפוקחים גורמים שהנם כאמור הלקוחות

- מינויי מיום שנה למשך 3.3

 של בטיפול המצויים בעניינים הרשות סגל של פנימיים בדיונים מעורב אהיה לא א.
 שירות נתתי להם בלקוחות ישיר באופן הקשורים ובעניינים המשרד, מול הרשות
 ליום שקדמו השנתיים במשך במשרד עבודתי במסגרת מהותי בהיקף משפטי
מינויי.

 שקדמו השנתיים במשך המשרד בלקוחות ישיר באופן הקשורים בעניינים אטפל לא ב.
 הלקוחות רשימת מהותי. לא בהיקף משפטי שירות להם נתתי אשר מינויי, ליום

להסדר. ג׳ בנספח מפורטת מפוקחים גורמים שהנס כאמור

 שליטה, ובעלי בכירה משרה לנושאי ישיר באופן הקשורים בעניינים אטפל לא ג.
 ככל מינויי, ליום שקדמו השנתיים במשך מפוקחים גורמים שהנם המשרד בלקוחות
 השנתיים במשך כאמור שליטה ובעלי בכירה משרה נושאי עם ישיר בקשר שהייתי
מינויי. ליום שקדמו

- מינויי מיום שנה חצי למשך 3.4



 ליום שקדמו השנתיים במשך המשרד בלקוחות ישיר באופן הקשורים בעניינים אטפל לא
 רשימת ידיעתי, למיטב המשרד. על-ידי בענייניהם בטיפול מעורב הייתי לא אשר מינויי,

להסדר. ד׳ בנספח מפורטת מפוקחים גורמים שהנם כאמור הלקוחות

 תח!ל אזי פוטנציאליים, ענייני□ מניגודי הימנעות בעניין אחת ממגבלה יותר עלי שתחול ככל
הרלבנטית ביותר המחמירה המגבלה

 בתחום יהיו אשר רוחב בנושאי עיסוקי את למנוע כדי לעיל 3 בסעיף באמור אין כי יובהר .4
 על היתר בין השלכה ו/או השפעה פוטנציאל בעלי הנס אשר ו/או משפיעים ואשר סמכותי

 בהשפעה שמדובר ככל מהותית. בהשפעה המדובר אס למעט ,3 בסעיף המנויים הגורמים
 ובתנאים לכך, שתסמיך מי של אישורו או אישורך קבלת לאחר רק בעניין אטפל - מהותית
ידיכם על שייקבעו

 עליו שיוחלט מי לידי הנושא יועבר לעיל 3 בסעיף כאמור לטפל מנוע אהיה שבהם בנושאים 5
הרשות. יו״ר על־ידי

 חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק שיתעורר מקרה בכל י(.
 ניירות רשות יו״ר עס להתייעץ חייב אהיה וה, התחייבות בכתב הוסדר שלא ענייני□ לניגוד

הנחיותיו. לפי ואפעל ערך

 הרשות יו״ר את אעדכן זה, התחייבות כתב בבסיס העומדות בעובדות שינוי שיחול מקרה בכל . 7
הנחיותיו. לפי ואפעל

המועמד שםתאריך



אי נספח
: זה למועד נכוו משרה כנושא סער ערו מכהו בהס מפוקחים תאגידים

תפקיד  התחלת תאריך
הנהונה

התאגיד שם

כספים סמנכ״ל 1.2.2011 אקויטלבע״ם
כספים סמנכ״ל 1.2.2011  אויל ירושלים י.ו.א.ל

בע״מ אקספלוריישן
דירקטור 14.2.2011 בע״מ סיטי איירפורט
כספים סבונכ״ל 1.2.2011  ישראלית חברה נפטא

מ בעי׳ לנפט
 בשותף דירקטור

 אויל ישראמקו הכללי,
בע״מ גו אנד

15.3.2011  2 נגב ישראמקו
מוגבלת שותפות

 בשותף דירקטור
 ניהול חנ״ל הכללי,

מ בע״ שותפויות

15.3.2011  המלח ים - חנ״ל
מוגבלת שותפות

 בשותף דירקטור
 ניהול חנ״ל הכללי, ;
בעיים שותפויות ן

2011 15.3  חיפושים נפטא
מוגבלת שותפות

 אינו סער בה בעיים, 1995 החוקות נצבא הציבורית החברה את גס כוללת אקויטל קבוצת כי יצוין,
 בנספח הכלול מפוקח כגורס תיחשב בע״ם 1995 החוקות נצבא האמור, לאור משרה. כנושא מכהן

זה.

__________________:בעבר משרה כנושא סער ערו כיהו בהם מפוסחיס תאגידים
תפקיד  התחלת תאריך

 ותאריך הכהונה
סיומה

התאגיד שם

כספים סמנכ׳׳ל  15.2.2006- תחילה
31.1.2010- סיום

בע״מ אחזקות קמן

מנכ״ל  1 6.2006- תחילה
31.1.2010- סיום

 השקעוו! אמלט ישאל
בע״מ (1993)

דירקטור  20.5.2007 - תחילה
31.1.2010- סיום

בע״מ קפיטל קמן

דירקטור

ן
1

 24 12.2008- תחילה
31.1.2010- סיום

 מנדלסון ישראל
 טכנית הספקה

 קמ׳׳ן - והנדסית
בע״ם (2005)

דירקטור  2 3.1.2008- תחילה
31.1.2010- סיום

בע״מ תעשיות ת.א.ת

j דירקטור
1

 26.1.2009-תחילה
27.12.2009- סיום

 מידע שרותי מנחה קו
מ בעי׳ ותקשורת

דירקטור |  30 1.2008- תחילה
31.1.2010- סיום

 טכנולוגיות תאת
בע״מ

דירקטור [
j

 16.8.2006- תחילה
31.1.2010- סיום

 ושות׳ שנפ ע. מפעלי
בע״מ

 אמלט ובישאל בע״מ אחוקות בקמן כיועץ סער ערן שימש האמורות בחברות כהונתו סיום לאחר
 לעניין אלו בתאגידים העסקתו סיום כמועד ייחשב וה מועד .30.9.2010 עד בע׳ים (1993) השקעות

זה. נספח



ב׳ נספח

 השנתיים במשך מהותי בהיקף משפטי שירות נתתי להם מפוקחים גורמים שהם המשרד לסוחות
מינויי: שהדמוליו□



 להם נתתי אשר מינויי ליום שקדמו השנתיים במשך מפוקחים גורמים שהם המשרד ליזוחות
מהותי: לא בהיקף משפטי שירות

גי נספח

t

i



,ד נספח

 הייתי לא אשר מינויי ליום שקדמו השנתיים במשך מפוסחים גורמים שהם המשרד לקוחות
:המשרד על-ידי בענייניהם בטיפול מעורב



לכבוד

ערד ניירות רשות ר יו״

0עגייני מניגוד הימנעות הסדר עדפוו

פללי א.

 הראשוני(, ההסדר ־ )להלן 10.8.2011 מיום ענייני□ מניגודי הימנעות להסדר 7 בסעיף
 בעובדות שינוי שיחול מקרה כבל הנחיותיו לפי ולפעול הרשות יו׳׳ר את לעדכן התחייבתי
זה. התחייבות כתב בבסיס העומדות

לגיסי, יש בהם הרשות תעסוק או תטפל בהם לענייני□ בנוגע מגבלות קבע הראשוני ההסדר
 אלו גורמים הרשות. על־ידי המפוקחים בגורמים משרה נושא כהיותו אישי, ענין סער, ערן מר

הראשוני. להסדר אי בנספח פורטו

 והוא האמורים, המפוקחים בגורמי□ סער ערן מר של בתפקידיו שינוי חל 5.11.2012 ביום
זה. להסדר א׳ כנספח מפורטת המעודכנת הרשימה בחלקם. כמנכ״ל מונה

זה. בהסדר כמפורט הראשוני ההסדר יעודכן האמור, לאור

עגייגים מגמוד* הימנעות פדני נוספות מגפלות ב.

לנושאים הנוגעים כעניינים מעורב אהיה לא הראשוני, להסדר 4 בסעיף לאמור בהמשך
 על שייקבעו ובתנאים לכך, שתסמיך מי של אישורו או אישורך קבלת לאחר אלא הבאים,

:ידיכם

 תאגידי ממשל כנושא השותפויות פקודת לתיקון חוק הצעת של החקיקה תהליך .1
ציבורית. מוגבלת בשותפות

וגז. נפט לתאגידי הגילוי הנחיית של בתקנות עיגון בנושא חיצוניים גורמי□ מול טיפול .2

 במבנה השליטה בהגבלת העוסק הפרק - הריכוזיות חוק הצעת של החקיקה תהליך .3
פירמידלי. החזקות

 יותנה אזי האמורים, לנושאים הנוגעים בעניינים למעורבותי כאמור אישור שיתקבל ככל
 ברשות, אחרים עובדים על-ידי אלא על-ידי תתקבל לא אלו בנושאי□ שהחלטה בכך האישור
לי. כפופים שאינם

 שנקבעו המגבלות את ומרחיב הראשוני, להסדר בנוסף בא אלא גורע אינו זה עדכון כי יובהר,
.5.11.2012 מיו□ בתוקף זה עדכון בו.

תאריך



׳ נספח א

:זה למועד נכוו משרה כמשא סער ערו מכהו כהט מפוקחיס תאגידים

תפקיד  התחלת תאריך
הכהונה

התאגיד שט

מנכ״ל 5.11.2012 בע״מ אקויטל

מנכ׳׳ל 5.11.2012 בעי׳מ אקספלוריישן אויל ירושלים ל א ו י

מנכ׳׳ל 5.11.2012 בעי׳מ לנפט ישראלית חברה נפטא

 ישראמקו הכללי, השותף מנכי׳ל
בע״מ גז אנד אויל

5.11.2012 מוגבלת שותפות 2 נגב ישראמקו

 חנ״ל הכללי, השותף מנכי׳ל
בע״מ שותפויות ניהול

5.11.2012 מוגבלת שותפות המלח י□ - חנ׳׳ל

 חנ״ל הכללי, השותף מנכ׳׳ל
כע׳׳מ שותפויות ניהול

5.11.2012 מוגבלת שותפות חיפושים נפטא

f■
 ואיירפורט בע״ט 1995 החזקות נצבא הציבוריות החברות את גם כוללת אקויטל קבוצת כי יצוין,
 שתי לעיל, האמור ולאור זאת ע□ יחד משרה. כנושא מכהן אינו סער ערן בהן בע״מ, סיטי

זה. בנספח הכלול מפוקח כגורם ייחשבו החברות




