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ענייניס ניגוד למניעת השדר :הגדוו

 להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם תל־אביב, במחוו מקרקעין רשמת לתפקיד מינויי לאור
זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין וולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל

:כדלהלן להצהיר מתכבדת הריני המשפטים, למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום

 ברשות - לציון בראשון לפועל ההוצאה לשכת כמנהלת שימשתי 2015 שנת עד 2014 משנת .4
והגביה. האכיפה

 כניסתי טרם שביצעתי עבודות בגין כלשהם לתגמולים ו/או טרחה לשכר זכאית אינני .5
שהוא. מרם משום הקובע״( ״המועד :תל־אביב)להלן במחוז מקרקעין רשמת לתפקיד

 בתאגידים במניות מחזיקה ואינני כלשהם בתאגידים כלשהו בתפקיד משמשת אינני .6
 של או שלי כלשהם, עסקיים בגופים שותפה אינני בעקיפין. ובין במישרין בין כלשהם,

משפחתי. קרובי

 בחם שימוש או מכירתם שאחזקתם, משפחתי, קרובי בבעלות או בבעלותי נכסים אין .7
בתפקידי. עניינים לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד עשויים

 מקרקעין כרשמת מעבודתי להכנסתי פרט נוספים מעיסוקים הכנסה מקורות לי אין .8
המשפטים. במשרד

 תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע בזה, מתחייבת הנני לעיל, האמור כל נוכה .9
 העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורח בכל לטפל או להשתתף, הציבורי,
:הבאים &נניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני

בענייניהאישים; (1)

 קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה - זח )לעניין משפחתי קרובי בענייני (2)
חורה, בן־זוג, ־ משפחה״ ״קרוב ;אימוץ עקב הנוצרת או חורגת משפחתית

 בת- בן־אחות, בת-אח, בן-אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בו,
;נכדה( או נכד כלח, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אחות,
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 בפניי יובאו ואשר בכלל, טיפלתי שבו בעגייו מעורבת להיות י/או לטפל שלא (3)
מן הגבלת ללא ־ יובאו אם מקרקעין, כרשמת תפקידי מתוקף  לרבות נעניין־ ז
;עניין[ לאותו בעקיפין הקשורים נושאים

 ־ טיפלתי בחס ללסוחות הנוגע עניין בכל מעורבת להיות ו/או לטפל שלא (4)
ן הקובע מהמועד שנתיים במשן

עובדי ע״י המוגשים בעניינים מעורבת להיות ו/או לטפל שלא (5)

 מלבד הקובע, המועד טרם עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין בכל (6)
;המשפטים למשרד המשפטית היועצת ידי על ובכתב במפורש לי שאושר מה

 לגורם כלשהו בענייו טיפול העברת לעיל, (6)עד (1) 9 סעיפים הוראות פי על שתידרש, ככל
רן אם בין מקרקעין, והסדר לרישום האגף מנהלת ידי על זהותו תקבע אחר,  ובין כלל ד

המשפטים. למשרד המשפטית היועצת עם בהתייעצות הצורן־ ובמידת מסוים, לעניין אם

 סמכותי בתהום יהיו אשד בנושאים עיסוקי למנוע כדי זה בסעיף באמור אין כי יובהר

 על או העיבור כלל על השלכה ו/או השפעה פוסגציאל בעלי שהינם ו/או משפיעים אשר

 הגורמים על בעקיפין או במישרין להשפיע כדי בהם יש אם אף ממנו, רהבים סקטורים

 כאמור גורמים על מהותית בהשפעה המדובר אם למעס זכויותיהם, על ו/או האמורים
;זכויותיהם על ו/או

 את לעדכן מתחייבת אני זח, התחייבות בכתב חצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרח בכל .10
הנחיותיה. לפי ולפעול המשפטים, למשרד המשפטית היועצת

 יתעורר שבו מקרח בכל או זח, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרח בכל .11
 היועצת עם להתייעץ חייבת אחיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש

הוראותיה. לפי ואפעל המשפטים, משרד של המשפטית

 המחייבות ,1998חתשנ׳״ח־ המידע, חופש חוק הוראות חלות זח הסדר על כי לי הובהר .12
לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן

 ,1969-ט״חתשכ פרישה(, לאחר הציבור)הגבלות שירות חוק את קראתי כי מצהירה הנני .13
 ומשרד חמדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייבת ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן. זח חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים,

,•הקובע מהמועד שנתיים במשך

עו״ד שטיינר, תמר





העתסיס:

 המשפטים משרד מנכ״לית פלמור, אמי גב׳
 מקרקעין והסדר רישום אגף מנהלת קן, עליזה גב׳
 המדינה שירות לנציבות המשפטי היועץ דול, תן מר
ע מר פומבי( המשפטים)נוסח משרד חשב דוד, רו
 פומבי( המשפטים)נוסח משרד פנימית( א׳)ביקורת אגף מנהלת פרידמן, איריס גב׳
 האנושי( בכירה)ההון סמנכ״לית יצחקי, אביבה גב׳

אישי תיק




