
5\4\ :תאריך

המשפטים למשרד המשפטית היועצת רקובר, לאה עו״ד אל:

בהעסקה עניינים גיגוד למניעת הסדר :הנדון

 ובהתאם ״התפקיד״(, )כלכלי-פיסקאלי()להלן: לממשלה המשפטי ליועץ למשנה למנותי הכוונה לאור
 הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי

 להצהיר מתכבד הריני המשפטים, למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת
:כדלהלן ולהתחייב

 וכיועץ תאגידים, מחלקת מנהל כסגן תחילה ערך, ניירות ברשות עובד אני היום ועד 2012 משנת .1
 המחלקה ומנהל הרשות ליו״ר הבכיר כיועץ 2015 יולי ומחודש תאגידים, מחלקת של המשפטי

הבינלאומית.

 וקהילה כנסת בית המפעילה רעננה, צעירים מנין בעמותת ועד כחבר בהתנדבות משמש אני .2
מקומית.

 היהודי החיים במעגל ומידע יעוץ - עתים בעמותת שיווק כמנהלת עובדת לוין, עינת גב׳ אשתי, .3
 להשפיע מנת על ופועלת הדת, שירותי מול לאנשים המסייעת עמותה עתים״(, ״מכון )ע״ר()להלן:

הדתי. בממסד המדיניות עיצוב על

1 בחברה ממניות 25%ב־ מחזיקה לוין, יהודית גב׳ אמי, .4 B 9 B J M P בנכס מחזיקה החברה 
אביב(. תל בדרום מ״ר 280 כ־ של בשטח מגרש על הבנוי קטן)מחסן אחד מקרקעין

 בע״מ היום ישראל עיתון חברת שבבעלות היום ישראל העיתון של מו״ל הוא בהרב, אשר מר חמי, .5
 ו־ היום״ ״ישראל העיתונים את לאור המוציאה מקבוצה חלק הינה החברה בחברה. כמנהל ומשמש
ידיעתי, למיטב .nrg-0 ראשון מקור היום, ישראל של האינטרנט אתרי את ומנהלת ראשון״ ״מקור

 למשפחת הקשורות אמריקאיות חברות בבעלות היום״( ישראל ״קבוצת )להלן: העיתונים שני
אדלסון.

 לעיל( 2 בסעיף כאמור )למעט ציבוריים שאינם כלשהם בתאגידים כלשהו בתפקיד משמש אינני .6
כלשהם. עסקיים בגופים שותף אינני לכך, מעבר כלשהם. בתאגידים עניין בעל ואינני

 והכנסות ערך ניירות ברשות מעבודתי להכנסתי פרט נוספים מעיסוקים הכנסה מקורות לי אין .7
לתפקיד. שאתמנה ככל נוסף מעיסוק הכנסה מקור צפוי ולא רעייתי,

 צורה בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע בזאת מתחייב הנני .8
 לרבות עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת,

:הבאים לעניינים לידיעתי קשורים יהיו הרלוונטי במועד אשר בנושאים

!האישיים בענייניי (1)

 או חורגת משפחתית קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה - זה )לענייןמשפחתי קרובי בענייני (2)
דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן, הורה, בן־זוג, - משפחה״ ״קרוב אימוץ! עקב הנוצרת

 בן נכדה, נכד, כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, בת־אחות, בן-אחות, בת־אח, בן־אח, דודה,
דוד(! בת או דוד

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

 ובעתירות עתים מכון מאת בפניות הכרוכים עניינים לרבות עתים, למכון הנוגעים עניינים (4)
להן. צד עתים שמכון

 משפחת של אחרים לעסקים הנוגעים בעניינים וכן היום ישראל לקבוצת הנוגעים עניינים (5)
אדלסון.

.4 ו- 2 בסעיפים הנזכרים לגורמים הנוגעים עניינים (6)

ידוע. לא מסמך מאפיין שם שגיאה! :סימוכין



 בקבלת ומלהשתתף מלטפל להימנע תפקידי במסגרת מתחייב אני ,8 בסעיף האמור על נוסף .9
 נוגעת שהיא ככל הצולבת הבעלות סוגיית לרבות הכתובה, לעיתונות הנוגעים בעניינים החלטות

הכתובה. בעיתונות לפרסום הנוגעים עניינים ולרבות הכתובה לעיתונות

 לטיפול יועבר הנושא לעיל, 9ו־ 8 בסעיפים המנויים העניינים לאחד הנוגע נושא לפתחי שיובא .ככל 10
 ליועץ המשנה הצורך, במידת מיוחדים(. ותפקידים )ניהול לממשלה המשפטי ליועץ המשנה

 אחד לטיפול הנושא את להעביר רשאי יהא מיוחדים( ותפקידים )ניהול לממשלה המשפטי
לממשלה. המשפטי ליועץ האחרים מהמשנים

 סמכותי, בתחום יהיו אשר כלליים בנושאים עיסוקי למנוע כדי לעיל 8 בסעיף באמור אין כי .יובהר11
 בהשפעה המדובר אם למעט ,8 בסעיף האמורים גורמים על בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף

 אישור קבלת לאחר רק אטפל - מהותית שהיא כאמור בהשפעה שמדובר ככל עליהם. מהותית
שתקבע. ובתנאים למשרד המשפטית היועצת

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

 היועצת את לאלתר אעדכן זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה .בכל12
הנחיותיה. לפי ואפעל המשפטים למשרד המשפטית

 חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה .בכל 13
 של המשפטית היועצת עם להתייעץ חייב אהיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד
 לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה שירות בנציבות הצורך, במידת תיוועץ, אשר המשפטים, משרד
הוראותיהם. לפי ואפעל

 ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב .הריני 14
 שימוש האמור במידע לעשות לא מתחייב הריני וכן תפקידי, ביצוע עקב אליי שהגיעה או שתגיע
 או תחילתה לפני כהונתי, תקופת תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת או האישיים לצרכי
 מהווה זה סעיף פי על התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר
לתקשי״ר. 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977התשל״ז־ העונשין, :לחוק 117 סעיף לפי עבירה

 פומבי מתן המחייבות ,1998התשנ״ח־ המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי .הובהר15
לעיל. 4 שבסעיף החברה שם את לחסות מבקש אני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר

 את הבנתי ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהיר .הנני16
 הקשור בכל המשפטים ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול מתחייב ואני תוכנו

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן

העתקים:
 המשפטים משרד מנכ״לית פלמור, אמי גב׳

 לממשלה המשפטי היועץ מנדלבליט, אביחי ד״ר
 המדינה שירות נציב דיין, משה מר
 פומבי( )נוסח המשפטים משרד חשב דוד, רונן מר
 פומבי( האנושי)נוסח ההון לניהול בכיר סמנכ״ל שפירא, רונן מר
 פומבי( המשפטים)נוסח משרד של הפנימית המבקרת פרידמן, איריס גב׳

אישי תיק

בברב

ידוע. לא מסמך מאפיין שם שגיאה! סימוכין:


