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האוצר משרד האוצר, שר - כחלון משה מר

ב :הנדון סודיות על לשמירה והתחייבות עניינים ניגוד למניעת הסדר - גרינברג שירה ,ג

 עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם האוצר. במשרד הראשי הכלכלן אגף על ממונה לתפקיד מינויי לאור

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

כדלקמן: להודיעך הריני המדינה, שירות ונציבות המשפטים משרד האוצר, למשרד המשפטי היועץ עם ובתיאום

 ב- 2015 באוקטובר 26 מיום החל חברה אני כלכליים(, )תחומים תקציבים על הממונה כסגנית תפקידי במסגרת .1

(K orea Israel industrial R & D  foundation (K O R IL -R D F תעשייתי ופיתוח במחקר העוסקת 

 מיום החל חברה אני כאמור, תפקידי במסגרת בנוסף, האוצר. במשרד עבודתי מטעם לישראל, קוריאה בין וחדשנות

 חברה הייתי זאת במסגרת האוצר, משרד מטעם טכנולוגית לחדשנות הלאומית הרשות במועצת 2016 ביוני 30

 Singapore Israel ב- חברה אני 2016 באוקטובר 28 ומיום מחקר, בוועדות ציבור נציגי למינוי בוועדה

(industrial R & D  foundation (SU R D לישראל. סינגפור בין וחדשנות תעשייתי ופיתוח במחקר העוסקת 

 קרן של המנהלים במועצת כיהנתי 2018 אפריל לחודש ועד 2018 ינואר מחודש כאמור, תפקידי במסגרת בנוסף,

 אגיש הראשי הכלכלן אגף על הממונה לתפקיד למינויי עובר הודו-ישראל. טכנולוגית וחדשנות תעשייתי מו״פ

SURD, K ב- מתפקידיי התפטרות מכתב O RIL-RD, לחדשנות. הלאומית הרשות ומועצת

א׳. בנספח מפורטים פרטיו אשר אביב בתל ממגרש 18% יחדיו ואחיי הוריי בבעלות בבעלותי, .2

:הוא זוגי בן .3

 משרד עם פעולה בשיתוף נערכות חלקן אשר בארץ, ״ל ו ח לתושבי תוכניות בארגון העוסק מורשה עוסק א.

 כקורסים המוכרות תוכניות ביניהן, הכלכלה. במשרד תעשייתי ושת״פ זרות להשקעות היחידה החוץ,

ש מחו״ל לתלמידים הספר בית ידי על אקדמאיים  הבאת וכן ירושלים, העברית האוניברסיטה - רוטנברג ע״

קולקטיבית. אומנות של פרויקטים בקידום זוגי בן עוסק כן, כמו בישראל. לכנסים משלחות

ב׳. בנספח מפורט ששמה בחברה 15%ב- מחזיק ב.

:הוא אבי .4

/ בנספח מפורט ששמן החברות ברשימת 5% על עולה ואינו 1% על העולה בשיעור במניות מחזיק א. ג

לן בנספח מפורט שמה אשר והשקעות ביזמות העוסקת בחברה משרה ונושא (50%) שליטה בעל ב. ה ל  - ד׳)

 וכן דרכן, בתחילת סטארט-אפ בחברות ומשקיעה ייעוץ נותנת והיא המושכר נדל״ן נכס יש לחברה החברה(.

 הבעלים שמות לאוטיזם. תרופה בפיתוח העוסקת ה׳, בנספח מפורט שמה אשר בחברה 13%ב- מחזיקה

ר. בנספח מפורטים ד׳ בנספח מפורט ששמה בחברה הנוספים



אימיהיא: .5

 ספרים, הוצאת אומנות, במכירת עוסקת החברה ד. בנספח מפורט ששמה בחברה (100%) שליטה בעלת א.

דרכן. בתחילת סטארט-אפ לחברות הון גיוסי במספר ועוזרת

ח׳. בנספח מצוינים פרטיהם אשר ובחיפה, בנתניה ממגרשים 50% הוריי בבעלות .6

שיעור משקיעה החברה ט׳. בנספח מפורט שמה אשר משפחתית חברה אחיי לשני .7 על עולה ואינו 1% על העולה ב

בחברות ומחזיקה י״א בנספח מפורט ששמן אמריקאיות בחברות משקיעה וכן י׳ בנספח מפורט ששמה בחברה 5%

.5% על עולה ואינו 1% על העולה בשיעור במניות אלו

י״ב. בנספח מפורטת אשר חברות של הדירקטוריון בישיבות כאורח לעיתים משתתף אחי בנוסף, .8

הבחירות ועדת של חשבת היא דודתי סטארט-אפ. בחברות ומשקיע נדל״ן נכסי במספר מחזיק דודי ידיעתי, למיטב .9

המרכזית.

כדלקמן: מתחייבת אני .10

 קרן לארה״ב- ישראל בין תעשייתי ופיתוח למחקר לאומית הדו הקרן של המנהל בוועד חברה שאהיה ככל א.

 קרן של המנהלים במועצת או (Binational Industrial Research and Development Foundation) בירד

 בקשה תעלה בקרנות הטיפול שבמסגרת וככל (,I4F)ישראל-הודו הטכנולוגית והחדשנות התעשייתי המו״פ

ה/ בנספחים מפורטת אשר לחברה שנוגעת להיות ולא זו בבקשה לטפל שלא מתחייבת אני ט׳-י״א, ד, ב׳-

הנוגע עניין בכל מלטפל להימנע בקרנות. כהונתי במסגרת האמורות, לחברות הקשור דיון בכל מעורבת

משפחתי. קרובי של או שלי חלקית, או מלאה שבבעלות לנכסים במישרין

ש מחו״ל לתלמידים הספר ולבית זוגי, בן של לעיסוקו ישיר באופן הנוגע עניין בכל מלטפל להימנע ב.  ע״

רוטנברג.

ה/ שבנספחים לחברות ישיר באופן הנוגע עניין בכל מטפל להימנע ג. שבשליטתן. לחברות או ט׳-י״א, ד, ב׳-

ג(, בפיסקה האמור על נוסף ד.  למיטב הנוגע עניין בכל גם מלטפל אמנע - ה׳-ו׳ ב׳, שבנספחים חברות לגבי )

 ללקוחות הנוגע עניין בכל וכן השליטה, בעלי שבשליטת לחברות או בחברות, השליטה לבעלי ידיעתי

 לבעלי ידיעתי למיטב הנוגע עניין בכל גם מלטפל אמנע - ט׳ שבנספח החברה ולגבי החברות, של מהותיים

השליטה. בעלי שבשליטת לחברות או בחברה השליטה

בדיונים מלהשתתף החלטות, מלקבל אמנע הציבורי, תפקידי בתוקף כי מתחייבת אני לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .11

עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל מלטפל או

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט

;האישיים בענייני .11.1

עניין הידועים משפחתי קרובי בענייני .11.2 ל חורגת משפחתית קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה - זה לי)

ת או בן - משפחה״ ״קרוב :אומנה או אימוץ עקב הנוצרת או ת-זוג)לרבו הורה, הורי הורה, בציבור(, ידוע ב

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

;דוד( בת דוד,



 בדבר ספק שיתעורר ככל - אליו עסקית או כלכלית פוליטית, אישית, זיקה לי שיש אחר אדם בענייני .11.3

;הנחיותיו לפי ואפעל המשרד של המשפטי היועץ עם איוועץ כאמור, זיקה של טיבה

 ידי על במפורש לי שאושר מה מלבד מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין בכל .11.4

למשרד. המשפטי היועץ

 הכפוף עובד בעניין יטפל דעתי, חוות לקבלת או לטיפולי יובא לעיל בסעיפים המנויים הנושאים מן ונושא במידה .12

כאמור. בטיפול אותי ישתף ולא אלי יפנה לא אשר אלי,

 בעלי שהינם או משפיעים אשר סמכותי בתחום אשר בנושאים עיסוק למנוע כדי לעיל באמור אין כי יובהר .13

 בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף ממנו, רחבים סקטורים על או הציבור כלל על השלכה או השפעה פוטנציאל

 על מהותית בהשפעה המדובר אם למעט זה, התחייבות כתב לפי מלטפל מנועה אני שבהם הגופים או הנושאים על

 היועץ אישור קבלת לאחר רק אטפל - מהותית שהיא כאמור בהשפעה שמדובר ככל כאמור: והגופים הנושאים

שיקבע. ובתנאים האוצר למשרד המשפטי

 את ידיעתי, עם לאלתר לעדכן מתחייבת אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול שבו מקרה בכל .14

להנחיותיו. בהתאם ולפעול האוצר, למשרד המשפטי היועץ

 עניינים לניגוד חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר שבו מקרה בכל .15

 בנציבות הצורך, במידת ייוועץ, אשר האוצר, למשרד המשפטי היועץ עם אתייעץ זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא

הוראותיהם. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה שירות

 המחייבות המידע(, חופש חוק - )להלן 1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .16

 מסחרי סוד בגדר שהם הפרטים את לחסות מבקשת אני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן

 לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם זה, להסדר א׳-י״ב בנספחים מפורטים ואשר בפרטיות פגיעה מהווה שגילויים או

 ההסדר יעמוד למשרד, המשפטי היועץ ידי על שיאושרו כאמור פרטים זה מהסדר שיושמטו לאחר המידע. חופש

שיתבקש. ככל הציבור לעיון

 שהגיעה או שתגיע ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייבת אני .17

 תוך אליו, קשורה שאני גוף או תאגיד לטובת או האישיים לצרכי שימוש בהם לעשות או תפקידי ביצוע עקב אליי

 מילוי שאי לי ידוע הכלל: לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת
 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977התשל״ז- העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על- התחייבויות

לתקש״יר.

 ואני תוכנו את הבנתי ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהירה אני .18

 חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים, ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייבת

וליישומן. זה

.2017 ביולי 25 ביום חתמתי עליו ההסדר את מחליף זה הסדר .19

בברכה,

y גרינברג שירה C


