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 והסברה אסטרטגיים לנושאים המשרד הכללית, המנהלת אל:

רב, שלום
עגימים גיגוד למניעת הסדר :הנדון

 - )להלן והסברה אסטרטגיים לנושאים במשרד המשפטית היועצת לתפקיד כניסתי עם
 לעסוק ולא הציבורי, העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם ״התפקיד״(,

:כדלקמן ולהתחייב להודיע הריני בתפקיד, כהונתי בעת הציבורי, העניין זולת עניין בכל

 המדינה, בשירות שונים בתפקידים כיהנתי לתפקיד לכניסתי עובר ועד 2006 משנת החל .1
 לעניינים משפטי )ייעוץ התקשורת במשרד המשפטית היועצת כסגנית שבהם האחרון

מסחריים(.

 במשותף ובעלים מנכ״ל הוא גלזר, ערן זוגי, |בן
| החברה(, - )להלן

 ממשלתיות, לחברות זה )ובכלל למשרד קשר או זיקה אין לחברה כי בזאת מצהירה אני
 ביניהם מתקיימים ואין המשרד(, שבאחריות אחרים לגופים או סטטוטוריים לתאגידים

 להודיע מתחייבת אני ספק-לקוח. יחסי או מפקח־מפוקח יחסי לרבות כלשהו, מסוג יחסים
 ליצור כוונה או כלשהם יחסים על לי יוודע אם מידי באופן המשרד של המשפטית ליועצת
להנחיותיה. בהתאם ולפעול המשרד לבין החברה בין כלשהם, יחסים

 או בדיונים, מלהשתתף החלטות, מלקבל אמנע הציבורי תפקידי בתוקף כי מתחייבת אני .3
 של במצב אותי להעמיד העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל מלטפל

:להלן המנויים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים, לניגוד חשש
;האישיים ענייני (1)

 או חורגת משפחתית קרבה לרבות ־ משפחתית״ ״קרבה ־ זה משפחתי)לעניין קרובי ענייני (2)
בציבור(, ידוע )לרבות זוג בת או בן - משפחה״ ״קרוב ;אומנה או אימוץ עקב הנוצרת

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

 שיתעורר ככל - אליו עסקית או כלכלית פוליטית, אישית, זיקה לי שיש אחר אדם בענייני (3)
 של המשפטית היועצת עם איוועץ משמעויותיה, או כאמור זיקה של טיבה בדבר ספק

;הנחיותיה לפי ואפעל המשרד



 עיסוקי למעט הקודמים, הפרטיים עיסוקי במסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין בכל (4)
 היועצת ידי על במפורש לי שאושר מה מלבד המדינה, שירות במסגרת הקודמים
;המשרד של המשפטית

;לי שידועים ככל המהותיים, לקוחותיה או מנהליה, לחברה, במישרין הנוגע עניין בכל (5)

 בתחום יהיו אשר כלליים בנושאים עיסוקי למנוע כדי לעיל 3 בסעיף באמור אין כי יובהר .4
 אם למעט הנ״ל, בסעיף המנויים הגורמים על בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף סמכותי,
 רק אטפל - מהותית שהיא כאמור בהשפעה שמדובר ככל עליהם. מהותית בהשפעה המדובר

שתקבע. ובתנאים הממשלה ראש משרד של המשפטית היועצת אישור קבלת לאחר

 או השפעה פוטנציאל בעלי שהם או המשפיעים נושאים הם כלליים״ ״נושאים זה, לעניין
 מסוימת ובלתי גדולה קבוצה על או ממנו, רחבים סקטורים על הציבור, כלל על השלכה
אחרת.

 את לאלתר לעדכן מתחייבת אני זה, בהסדר הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .5
להנחיותיה. בהתאם ולפעול הממשלה, ראש משרד של המשפטית היועצת

 בו מקרה בכל עלי. מוטלת עניינים ניגוד של ממצב להימנע שהאחריות לי ידוע כי מצהירה אני .6
 שלא עניינים לניגוד חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זה, הסדר ליישום הנגוע ספק יתעורר
 תיוועץ, אשר הממשלה, ראש משרד של המשפטית היועצת עם אתייעץ זה, בהסדר הוסדר
הוראותיהם. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה שירות בנציבות הצורך, במידת

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייבת הריני .7
 או האישיים לצרכיי שימוש בה לעשות או תפקידי ביצוע עקב אליי שהגיעה או שתגיע ידיעה

 לאחר או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת
 מהווה זה סעיף פי על- התחייבויות מילוי שאי לי ידוע ;הכלל לנחלת שהפך למידע פרט מכן,

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

 ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהירה אני .8
 המשפטים ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול מתחייב ואני תוכנו את הבנתי

בעתיד. רלוונטי יהיה שהדבר ככל וליישומן, זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל

 מתן המחייבות ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .9
 הפרטים למעט זה, הסדר כי לי וידוע לגביו, מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי

שיתבקש. ככל הציבור לעיון יעמוד לעיל, רישא 2 בסעיף לחברה הנוגעים



 הממשלה ראש משרד המשפטית, היועצת פרגו, ברנע שלומית עו״ד :העתק
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ דול, רון עו״ד
פומבי( המשרד)נוסח חשב

פומבי( פנים)נוסח מבקר
פומבי( אנוש)נוסח משאבי אגף מנהלת




