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 רקובר לאה עו״ד

 המשפטית היועצת

המשפטים למשרד

אגגלרד שירלי עו״ד - עגימיס ויגור למניעת הסדר :הנדון

 עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם מרכז)אזרחי(, מחוז כפרקליטת תפקידי לאור

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

:כדלקמן להצהיר הריני המשפטים, למשרד המשפטית היועצת עם

 בתפקידי מכהנת 2015 משנת והחל ,1992 משנת החל המשפטים במשרד מועסקת הנני .1

אזרחי. מרכז מחוז כפרקליטת

 להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייבת הריני האמור, לנוכח

 חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל לטפל או

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים, לניגוד

;האישיים בענייניי (1)

 משפחתית קרבה לרבות ־ משפחתית״ ״קרבה ־ זה משפחתי)לעניין קרובי בענייני (2)

אחות, אח, בת, בן, חורה, בן־זוג, ־ משפחה״ ״קרוב אימוץ; עקב הנוצרת או חורגת

חמות, חם, חותנת, חותן, בת־אחות, בן־אחות, בת־אח, בן־אח, דודה, דוד, גיסה, גיס,

;נכדה( או נכד כלה, חתן,

י (3)

 בין הקשור, עניין בכל בה השותפים ולכל לעיל, 3 בסעיף לחברה הנוגעים בתיקים(4)

בעקיפין, ובין במישרין

 יובא שבו מקרה בכל עניינים. ניגוד של למצב מהיקלעות להימנע אחראית הנני כי לי ידוע .5

 4 בסעיף המנויים הנושאים מן אחד מרכז)אזרחי(, מחוז כפרקליטת תפקידי במסגרת בפניי,

הנחיותיה. על־פי ואפעל המשפטים, למשרד המשפטית היועצת את כך על אעדכן שלעיל,

 את לעדכן מתחייבת אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .6

הנחיותיה. לפי ולפעול המשפטים, למשרד המשפטית היועצת
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 חשש יתעורר שבו מקרה בבל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בבל .7

 למשרד המשפטית היועצת עם אתייעץ זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד

הנחיותיה. לפי ואפעל המשפטים

 מתן המחייבות ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על בי לי הובהר .8

לגביו. מידע שיבקש אדם לבל ומסירתו להסדר פומבי

 בל אדם, בל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייבת הריני .9

 במידע לעשות לא מתחייבת הריני ובן תפקידי, ביצוע עקב אליי שהגיעה או שתגיע ידיעה

 תקופת תוך אליו, קשורה שאני גוף או תאגיד לטובת או האישיים לצרכיי שימוש האמור

 שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע פרט מבן, לאחר או תחילתה לפני במשרד, עבודתי

 ,1977התשל״ז־ העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על התחייבויות מילוי

לתקשי״ר. 42.5 פרק הוראות והפרת

 ,1969התשב״ט־ פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי בי והצהירה הנני .10

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

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בבל המשפטים,

רב, בכבוד

/̂ 3 (1* ׳

אנגלרד, שירלי

:העתקים
 המשפטים משרד מנב״לית פלמור, אמי עו״ד
 המדינה פרקליט ניצן, שי עו״ד
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ דול, רון עו׳׳ד

 פומבי( המשפטים)נוסח משרד חשב דוד, רונן מר
 פומבי( האנושי()נוסח בבירה)ההון סמנב״לית יצחקי, אביבה גב׳
 פומבי( אנוש)מסח משאבי אגף מנהלת יוסף, מרי גב׳
 פומבי( המשפטים)נוסח משרד של הפנימית המבקרת פרידמן, איריס גב׳

 הפרקליטות של הניהול שירותי מרכז רגב, יריב עו״ד
אישי תיק
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