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אסטרטגיים לנושאים השר ארדן, גלעד חה׳׳כ אל:

עניינים ניגוד למניעת הסדר :הנדון

 במקביל והסברה, אסטרטגיים לנושאים המשרד מנכ׳יל מקום ממלא לתפקיד כניסתי עם
 בהתאמה( ו-״המשרד״ התפקידים׳1׳ )להלן: הדה-לגיטימציה כנגד המערכה כמנהל לתפקידי
 עניין בכל לעסוק ושלא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם

 הריני המשרד, של המשפטית היועצת עם ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת
:כדלקמן ומתחייב מצהיר

 לתפקיד כניסתי לקראת הדה-לגיטימציה. כנגד המערכה מנהל לתפקיד נכנסתי 5.7.2016 ביום .1
 מהמגבלות חלק של תוקפן עניינים לניגוד חשש למניעת הסדר על ,3.7.2016 ביום חתמתי,
פג. כבר לי שנערך בהסדר שנקבעו

 המשרד מנכ״ל תפקיד את למלא אסטרטגיים לנושאים השר עלי הטיל 27.05.2019 ביום .2
המוקדם. לפי קבוע, למינוי עד או חודשים 3 למשך 1.6.2019 מיום החל אסטרטגיים לנושאים

 ״חברת או ״החברה״ :)להלן בע״מ היהודים שבטי אוהל חברת ממניות 10.5%ב־ מחזיק אני 3
היהודים״(. שבטי אוהל

 כלשהי בפעילות מעורב הייתי לא הדה-לגיטימציה כנגד המערכה מנהל לתפקיד מינויי מיום
תפקיד. כל בה מילאתי ולא היהודים שבטי אוהל חברת של

 רצ״ב בה השליטה בעלי בבעלות וחברות בה השליטה בעלי בחברה, המניות בעלי רשימת
להסדר. א׳ כנספח

 בסטטוס נמצאת והיא פעילה אינה (myShevet) IMisrael אפ הסטארט כולל החברה, כיום
 צורך שיהיה או החברה להחייאת בתהליך תפתח שהחברה ככל מרצון״. ״מחוסלת של

 של המשפטית ליועצת כך על אדווח בחברה, מניות כבעל מטעמי בפעילות או במעורבות
הנחיותיה. פי על ואפעל המשרד

 השלטון במרכז לשעבר רשויות ראשי פורום כיו״ר בהתנדבות, מכהן, גבריאלי, אילן אבי, .3
״הפורום״(. :המקומי)גימלאי()להלן

״תנובה״(. :)להלןתנובה חברת דירקטוריון כיו״ר מכהן גבריאלי, חיים אחי, .4



להשתתף הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייב אני לעיל, האמור נוכח

ובפרט עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים אחרת צורה בכל לטפל או

:הבאים בעניינים

ם בענייני .6.1 שיי !האי

שי בעניינם .6.2 בי של האי לעניין קרו תי) ח שפ  הורה הורה, זוג, בן - ,משפחה׳ ״קרוב - זה מ

ד גיסה, גיס, וילדיהם, אחות או אח זוגם, ובני בת או בן הורה, ה או דו הם, דוד  וילדי

ב לרבות נכדה, או נכד חמות, חם, חותנת, חותן, ר קרו ;]חורג[( שלוב שהוא כאמו

שי בעניינו .6.3 ת, זיקה לי שיש אחר אדם של האי  אליו, עסקית או כלכלית פוליטית, אישי

תי להעמיד שעלולה תעורר ככל עניינים לניגוד חשש של במצב או מו בדבר ספק שי  קיו

עץ עניינים, לניגוד חשש של  לפי ואפעל המשרד, של המשפטית היועצת עם איוו

הנחיותיה!

ם עניין בכל .6.4 ם גורם של מסוי שי באופן עסקתי בו מסוי קיי במסגרת אי סו נויי טרם עי  מי

ת שר מה מלבד המדינה, לשירו די על במפורש לי שאו  המשרד, של המשפטית היועצת י

מן בחלוף היתר בין בהתחשב ב הז תי ובטי תו מעורבו :העניין באו

ר באופן הנוגע עניין בכל .6.5 שי ת לפורום, י א ״ר מכהן אבי עוד כל וז הפורום. כיו

ר באופן הנוגע עניין בכל .6.6 שי מי השלטון למרכז י ח בישראל, המקו  ליועצת כך על אדוו

להנחיותיה. בהתאם ואפעל מטעמה, מי או המשרד של המשפטית

ר באופן הנוגע עניין בכל .6.7 שי עתי למיטב הנוגע עניין בכל וכן לתנובה, י  לחברות ידי

ת השליטה, בעלי שבשליטת לחברות או בתנובה השליטה לבעלי שבשליטתה, א  עוד כל וז

״ר מכהן אחי ריון כיו טו ק ר תנובה. די

ל כ ב שרין הנוגע עניין ( מי ם לעמותת ב מי לחינוך, משלי

ר אין כי יובהר מו א קי למנוע כדי זה בסעיף ב סו ם עי שאי שר כלליים בנו היו א תי, בתחום י  סמכו

ם על בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף ם הגורמי הם, על או האמורי תי  יש אם למעט זכויו

טב לכך, ת בהשפעה שהמדובר ככל עליהם! מהותית הי.*פעה ידיעתי, למי תי  כאמור, מהו

ר קבלת לאחר אטפל שו  שתקבע. ובתנאים המשרד, של המשפטית היועצת אי

ם זה, לעניין שאי ם״ ״נו ם הם כלליי אל בעלי שהינס או המשפיעים נושאי טנצי  או השפעה פו

ם על הציבור, כלל על השלכה רי מת. ובלתי גדולה קבוצה על או ממנו רחבים סקטו מסוי

חול שבו מקרה בכל תיי בתוכן שינוי י  היועצת את לעדכן מתחייב אני זה, בהסדר הצהרו

הנחיותיה. לפי ולפעול המשרד, של המשפטית

ת לי ידוע תעורר בו מקרה בכל עלי. מוטלת עניינים מניגוד להימנע שהאחריו  בנוגע ספק י

ם שו סדר שלא עניינים לניגוד חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זה הסדר ליי זה, בהסדר הו



 בנציבות הצורך, במידת תיוועץ, אשר המשרד, של המשפטית היועצת עם להתייעץ חייב אהיה

ת הוראותיה. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה שירו

ת חלות זה הסדר על כי לי הובהר .9 ת ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראו  מתן המחייבו

תו להסדר פומבי סיר מ  שהם הפרטים את לחסות מבקש אני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ו

ד בגדר חרי סו ם או מס לויי ת, פגיעה מהווה שגי  חופש לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם בפרטיו

המידע.

ת על לשמור מחובתי כי לי ידוע .10 דיו לוי סו ר להימנע עלי זה ובכלל התפקיד, במי סו  ללא מלמ

ת קף אלי שתגיע ידיעה כל כדין סמכו סמך שלא לאדם תפקידי, בתו לוי אי וכי לקבלה, מו  מי

 ,1977התשלי׳ז- העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על- התחייבויות

ת והפרת לתקשי״ר. 42.5 פרק הוראו

ת כי מצהיר אני .11 ת חוק הוראו ת 1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירו הוראו  ו

שי״ר 43.6 משנה פרק תק ת זה, בעניין ל לפיהן. לפעול מתחייב ואני לי ידועו

ת נציב :העתק רו המדינה שי

ם לנושאים המשרד המשפטית, היועצת טגיי סטר  א

שרד חשב  הממשלה ראש מ

שרד פנים, מבקר  הממשלה ראש מ

שאבי אגף ראש אנוש מ


