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  לשוויון חברתי שרהגב' גילה גמליאל, האל: 

 

 הסדר למניעת ניגוד ענייניםהנדון: 

 

 ,"(מנהלת הרשות)להלן : " מנהלת הרשות לקידום מעמד האישהלתפקיד ההצעה למנותי לאור 

ולא לעסוק בכל עניין זולת ובהתאם לחובתי על פי דין שלא להעדיף כל עניין זולת העניין הציבורי 

 לשוויון חברתי,למשרד העניין הציבורי בעת כהונתי במשרה זו, ובתיאום עם היועץ המשפטי 

 כדלקמן:  ולהתחייב משרד המשפטים ונציבות שירות המדינה, הריני מתכבד להצהיר 

, בין היתר, בתפקידים תמשמשעודני  או כי במסגרת עיסוקיי שימשתי האני מצהיר .1

 הבאים:

 בחברת נמלי ישראל ית מטעם הציבורכדירקטור תמשמש 2017החל מחודש יוני  .א

מעוניינת בהמשך כהונה כאמור לאחר הואיל ואני  .שהיא חברה ממשלתית

אני מתחייבת לעדכן את הוועדה לבדיקת מינויים ברשות קליטתי כעובדת מדינה 

י ייתכן החברות הממשלתיות בדבר כניסתי לתפקיד מנהלת הרשות וידוע לי כ

י ועדת המינויים. כן ידוע לי כי בכל מקרה  והמשך הכהונה כאמור ייבחן מחדש ע"

, לתקשי"ר 42.478 -ו 17.194יבחן בהתאם למפורט בסעיפים כהונתי כאמור ת

ובכלל זה לא אהיה זכאית לתשלום )לרבות החזר הוצאות תשלומי אש"ל 

נמלי ישראל תעביר לידי . חברת ונסיעות( או טובת הנאה בקשר עם כהונה כאמור

מטעם כדירקטורית  בגין התקופה בה כיהנתי את כל התשלומים המגיעים לי

, לכל המאוחר. עם 30.11.2017עובר לכניסתי לתפקיד, וזאת עד ליום הציבור 

השלמת התשלומים אמסור דיווח על כך ליועץ המשפטי של המשרד לשוויון 

 חברתי.

שימשתי כדירקטורית בבנק )כולל(  2016 דצמברחודש ועד  2014ספטמבר חודש מ .ב

 .משלתיתמשהיא חברה הדואר 

כחברה במועצת המנהלים  )כולל( משמשת 2017חודש יולי  ועד 2015יולי חודש מ .ג

( Claims Confrence) וועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניהשל ה

 שמקום מושבו בארצות הברית. כוונת רווח שהיא ארגון ללא 

תקנות התקשורת עדה המייעצת שהוקמה מכוח ובומשמשת כנציגת ציבור כיום  .ד

להתפטר מתפקידי  תאני מתחייב. 2011-)בזק ושידורים( )ועדה מייעצת(, תשע"א

. העתק ממכתב ההתפטרות מצורף כנספח למנהלת הרשותזה בטרם מינויי 

  להסדר זה.

 ץברות בארשמשתי בעבר כיועצת עצמאית בתחומי הייעוץ והפיתוח העסקי לח .ה

רותם זילברמן ייעוץ ד התקשורת וכאשר הלקוחות העיקריים היו משר ובחו"ל

לא קיימים לי תשלומים אשר טרם שולמו מלקוחות ו/או  .)עצמאי( ופיתוח עסקי

 גופים להם הענקתי שירותי ייעוץ. 
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בתוקף תפקידי  להימנע מלקבל החלטותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני מתחייב  .2

בנושאים העלולים או בעקיפין,  במישרין, להשתתף, או לטפל בכל צורה אחרת, הציבורי

 להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים, ובפרט בנושאים הקשורים לעניינים הבאים:

 ם;יבענייני האישי .א

לרבות קרבה משפחתית  -"קרבה משפחתית"  -בענייני קרובי משפחתי )לעניין זה  .ב

זוג, הורה, בן, בת, אח, -בן -; "קרוב משפחה" חורגת או הנוצרת עקב אימוץ

אחות, חותן, חותנת, -אחות, בת-אח, בן-אח, בת-אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן

 (;  חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה

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

שיתעורר ספק בדבר טיבה של זיקה כאמור, איוועץ עם היועץ המשפטי של 

 ואפעל לפי הנחיותיו; לשוויון חברתי המשרד

ובפרט עם  ,בעבר ובהווהבכל עניין בו עסקתי באופן אישי במסגרת עיסוקיי  .ד

על ידי היועץ בכתב והכל מלבד מה שאושר לי  לעיל, 1בסעיף  הגופים המפורטים

 ;לשוויון חברתילמשרד המשפטי 

 בתחום יהיו אשר כלליים בנושאים עיסוקי למנוע כדי זה בסעיף באמור אין כי יובהר

 המדובר אם למעט, אלה גורמים על בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף, סמכותי

 לאחר רק אטפל – מהותית שהיא כאמור בהשפעה וברשמד ככל. עליהם מהותית בהשפעה

זה,  לעניין .שיקבע ובתנאים לשוויון חברתי למשרד המשפטי היועץ אישור קבלת

נושאים המשפיעים או שהינם בעלי פוטנציאל השפעה או השלכה  " הםכלליים נושאים"

 .אחרתעל כלל הציבור, על סקטורים רחבים ממנו, או על קבוצה גדולה ובלתי מסוימת 

הנני מצהירה כי ידוע לי שעובד מדינה אינו רשאי לעסוק בעיסוק פרטי מחוץ לתפקידו  .3

)בשכר או שלא בשכר( אלא אם קיבל היתר לכך בהתאם לחריגים הקבועים בהוראות 

 התקשי"ר.

אני  בשאלון לאיתור חשש לניגוד ענייניםבכל מקרה בו יחול שינוי בתוכן הצהרותיי  .4

 ל לפי הנחיותיו. וולפע לשוויון חברתיעץ המשפטי למשרד לעדכן את היומתחייבת 

בכל מקרה בו יתעורר ספק הנוגע ליישום כתב התחייבות זה, או בכל מקרה שבו יתעורר  .5

היועץ להתייעץ עם  תחשש לניגוד עניינים שלא הוסדר בכתב התחייבות זה, אהיה חייב

בנציבות שירות המדינה אשר ייוועץ, במידת הצורך,  ,לשוויון חברתיהמשפטי למשרד 

  וביועץ המשפטי לממשלה, ואפעל לפי הוראותיו.

,  1998 – חידוע לי כי על הוראות הסדר זה חלות הוראות חוק חופש המידע, התשנ" .6

המחייבות מתן פומבי להסדר ומסירתו לכל אדם שיבקש מידע לגביו. הסדר זה יעמוד 

 . להותיר חסויים תקשלעיון הציבור ככל שיתבקש. אין פרטים אותם אני מב

בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל לשמור  תהריני מתחייב .7

תפקידי או לעשות בהם שימוש לצרכי  האישיים ידיעה שתגיע או שהגיעה אלי עקב ביצוע 
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עבודתי במשרד, לפני תחילתה או , תוך תקופת או לטובת תאגיד או גוף שאני קשור אליו

פי סעיף  -שאי מילוי התחייבויות עללי הפך לנחלת הכלל; ידוע מכן, פרט למידע ש לאחר

 42.5, והפרת הוראות פרק 1977-עונשין, התשל"זהלחוק  117זה מהווה עבירה לפי סעיף 

  לתקשי"ר.

, 1969-כי קראתי את חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט ההנני מצהיר .8

מתחייב לפעול, לפי חוות דעת נציבות שירות המדינה ומשרד הבנתי את תוכנו ואני 

 המשפטים, בכל הקשור לפירושן של הוראות חוק זה וליישומן.

 

 בברכה,

 

_________________ 

 אוה מדז'יבוז'               

 העתקים: 

 היועץ המשפטי לממשלה 

 היועץ המשפטי, נציבות שירות המדינה 

 חברתילשוויון היועץ המשפטי למשרד 

 לשוויון חברתי קטיםסמנכ"ל בכיר למינהל ופרוי


