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 הסדר למניעת ניגוד עניינים והתחייבות לשמירה על סודיות -רוני חזקיהו  מר הנדון:
  

בהתאם לחובתי על פי דין שלא להעדיף כל עניין זולת ו לאור הצעתך למנותי למשרת החשב הכללי במשרד האוצר,

ובתיאום העניין הציבורי בעת כהונתי במשרה זו ולא לעסוק בכל עניין זולת העניין הציבורי בעת כהונתי במשרה זו, 

 הריני להודיעך כדלקמן:, משרד המשפטים ונציבות שירות המדינהעם 

החברה(;  –)להלן  לאומיבינכיו"ר הדירקטוריון של הבנק הועד למועד זה כיהנתי  2012במאי  17החל מיום  .1

ני וב)ינו בע"מ, והיא נשלטת על ידי חברה בבעלותו של צדיק ב פ.י.ב.י אחזקותבעלת השליטה בחברה היא 

  .(, אשר מחזיק בשליטה בחברות נוספותמשפחתו

י ככל ידוע לי כ צליה.שימשתי כמרצה חיצוני במרכז הבינתחומי בהר 09/16ועד ליום  08/16החל מיום  .2

ור שאבקש להמשיך ולעסוק בהרצאות במסגרת המרכז הבינתחומי הרצליה, יהיה עלי לפנות לקבלת איש

 בתקשי"ר. 42.4עבודה פרטית בהתאם להוראות פרק 

 אני מכהן, בהתנדבות, בגופים ובתפקידים הבאים: .3

 יו"ר חוג הידידים של עמותת "ילדים בסיכוי". .א

 של האקדמיה ללשון העברית.יו"ר אגודת הידידים  .ב

 חבר ועד המנהל של ארגון מידות. .ג

 חבר בחבר הנאמנים במכללת בית ברל. .ד

 חבר בעמותה לזכרו של ברוך זינגר ז"ל. .ה

 .לאומישל בנק  עסקים פתח תקוההוא מנהל לקוחות מסחריים בסניף  בני, מר  .4

 בנק דיסקונט.שראי בסניף תל אביב של אהוא רכז  בני, מר  .5

 , מדריך בעמותת אנוש.בני, מר  .6

 של משרד החינוך. היא גמלאית ניצה חזקיהוהגב', אשתי,  .7

 כדלקמן:אני מתחייב  .8

; העתק מהודעת ההתפטרות יועבר אל היועץ 3סעיף בו 1האמורים בסעיף  םתפקידיהלהתפטר מ .א

  המשפטי של משרד האוצר עד למועד כניסתי לתפקיד.



באופן ישיר לחברה,  בכל עניין הנוגע , במשך תקופה של שנתיים מיום מינויי לתפקיד,טפללהימנע מל .ב

י השליטה בחברה או לחברות , לבעללחברות בשליטתה וכן בכל עניין הנוגע לנושאי המשרה בחברה

 שבשליטת בעלי השליטה. 

וד אני וזאת כל ע – בעלי השליטה בולהימנע מלטפל בכל עניין הנוגע למרכז הבינתחומי בהרצליה ול .ג

אחר ל(, ובמשך שנתיים 2משמש כמרצה במרכז הבינתחומי הרצליה )בכפוף לאמור לעניין זה בסעיף 

 .מכן

 ישיר חודשים מיום מינויי לתפקיד, בעניינים הנוגעים באופן 18, במשך תקופה של להימנע מלטפל .ד

 . )ה(3 -)ג( ו3)א(, 3 חד מהגופים המנויים בסעיפיםאל

פים מהגו ישיר לאחד מיום מינויי לתפקיד, בעניינים הנוגעים באופן שנהלהימנע מלטפל, במשך תקופה של  .ה

  )ד(.3 -)ב( ו3פים המנויים בסעי

בנק בודיסקונט בנק העשוי להשפיע על תפקידם של שני בני המועסקים במטיפול בכל עניין  להימנע .ו

 מבני מועסקים בגופים אלה., כל עוד מי או על הסניפים בהם הם מועסקים מילאו

 להימנע מטיפול בכל עניין הנוגע במישרין לעמותת "אנוש". .ז

תף, או הריני מתחייב להימנע מלקבל החלטות בתוקף תפקידי הציבורי, להשת, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .9

ם, ענייני צורה אחרת, במישרין או בעקיפין, בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד לטפל בכל

 ובפרט בנושאים הקשורים לעניינים הבאים:

 ים;יבענייני האיש .א

נוצרת לרבות קרבה משפחתית חורגת או ה -"קרבה משפחתית"  -בענייני קרובי משפחתי )לעניין זה  .ב

אח, -תאח, ב-ןבזוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, -בן -עקב אימוץ; "קרוב משפחה" 

 אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה(; -אחות, בת-בן

פק בדבר ככל שיתעורר ס –בענייני אדם אחר שיש לי זיקה אישית, פוליטית, כלכלית או עסקית אליו  .ג

 המשפטי של המשרד ואפעל לפי הנחיותיו; עץוה של זיקה כאמור, איוועץ עם היטיב

י על יד ד מה שאושר לי במפורשיי טרם מינויי, מלבבכל עניין בו עסקתי באופן אישי במסגרת עיסוק .ד

 ץ המשפטי למשרד.ועהי

תחום בנושאים בהם אהיה מנוע מלטפל, כאמור לעיל, ירכז את הטיפול סגן החשב הכללי שהנושא נמצא ב .10

 אלי בכל אותו סגן לא יהיה כפוףאשר יהייה כפוף בנושאים אלה ישירות למנכ"ל משרד האוצר. אחריותו, 

 . ולא ישתף אותי בטיפול בהם פול באותם נושאיםהנוגע לטי

י נם בעליובהר כי אין באמור לעיל כדי למנוע עיסוק בנושאים אשר בתחום סמכותי אשר משפיעים או שהי .11

שפיע ם יש בהם כדי להאף א פוטנציאל השפעה או השלכה על כלל הציבור או על סקטורים רחבים ממנו,

 תיתמהו, למעט אם המדובר בהשפעה לטפל לפי כתב התחייבות זהשבהם אני מנוע מ גופיםהבעקיפין על 

 ץהייעואטפל רק לאחר קבלת אישור  -; ככל שמדובר בהשפעה כאמור שהיא מהותית כאמור גופיםעל 

  קבע.ובתנאים שי למשרד האוצר המשפטי

ץ ועיאת ה, אני מתחייב לעדכן לאלתר בכל מקרה שבו יחול שינוי בתוכן הצהרותיי בכתב התחייבות זה .12

 המשפטי למשרד האוצר, ולפעול בהתאם להנחיותיו. 



יגוד בכל מקרה שבו יתעורר ספק הנוגע ליישום כתב התחייבות זה, או בכל מקרה שבו יתעורר חשש לנ .13

במידת  ץ המשפטי למשרד האוצר, אשר ייוועץ,ועבכתב התחייבות זה, אתייעץ עם היעניינים שלא הוסדר 

 ינה וביועץ המשפטי לממשלה, ואפעל לפי הוראותיהם.הצורך, בנציבות שירות המד

דע(, חוק חופש המי –)להלן  1998-הובהר לי כי על הסדר זה חלות הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח .14

לשהם המחייבות מתן פומבי להסדר ומסירתו לכל אדם שיבקש מידע לגביו. אינני מבקש לחסות פרטים כ

מידע, פש הלחוק חו 9שהם בגדר סוד מסחרי או שגילויים מהווה פגיעה בפרטיות, בהתאם להוראות סעיף 

 ועל כן יעמוד ההסדר במלואו לעיון הציבור ככל שיתבקש. 

 גיע אואני מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שת .15

שאני  שהגיעה אליי עקב ביצוע תפקידי או לעשות בהם שימוש לצרכי האישיים או לטובת תאגיד או גוף

ע לל; ידותקופת עבודתי במשרד, לפני תחילתה או לאחר מכן, פרט למידע שהפך לנחלת הכקשור אליו, תוך 

, 1977-זלחוק העונשין, התשל" 117פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף  -לי שאי מילוי התחייבויות על

 לתקש"יר.  42.5והפרת הוראות פרק 

כנו ואני , הבנתי את תו1969-ה( התשכ"טאת חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פריש יתאני מצהיר כי קרא .16
 מתחייב לפעול לפיו בחומרה.

 בברכה,  

 רוני חזקיהו  

 
 

 העתק:
 נציב שירות המדינה -מר משה דיין 

 מנכ''ל משרד האוצר, משרד האוצר -מר שי באבד 

  ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(, משרד המשפטים משנה –דינה זילבר עו"ד 

 ץ המשפטי, נציבות שירות המדינההיוע -מר רון דול 

 היועץ המשפטי )בפועל(, משרד האוצר -עו"ד אסי מסינג 

 חשב בכיר משרד האוצר, משרד האוצר -רו''ח חסן אסמעיל 

 סמנכ"לית בכירה למינהל, משרד האוצר -גב' רותי אשכנזי 

 רו"ח מבקר המשרד וממונה על תפקידים מיוחדים, משרד האוצר -רו"ח דני גבאי 

 י החשב הכלליסגנ

 




