
המשפטים שרת שקד, איילת גב׳ אל־

תאריך

0יימ1ע גימד למניעת השדר ־ חגדוו

לתכנון חמחווית בוועדה המשפטים שרת נציגת מקום ממלאת לתפקיד למנותי ההצעה לאור

הציבורי, העניין וילת עניין בל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובחתאס אריב, תל בטחוו ובנייה

:כדלקמן להצהיר מתכבדת הריני המשפטים, למשרד המשפטית היועצת 0ע ובתיאוס

מרבו)פלילי(. מחוז בפרקליטות כפרקליטה משמשת הנני .1

 בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייבת הריני .2

 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים מושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים,

ן האישים בענייני (1)

 משפחתית קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה * זח משפחתי)לעניין קרובי בענייני (2)

אחות, אח, בת, ט, הודח, בן־זוג, ־ משפחה״ ״קרוב אימוץ; עקב חנוצרת או חורגת

חמות, חם, חותנת, חותן, בת-אחות, בףאחות, בת-אח, בן־אח, דודה, דוד, גיסה, ניט,

5 נכדת( או נכד כלח, חתן,

 ועדח, כחברת טיפלתי בחם קונקרטיים בעניינים אטפל לא כפרקליטה בתפקידי בנוסף, .3

כפרקליטה. טיפלתי בהם קונקרטיים בעניינים אטפל לא ועדה ת בר כה ובתפקידי

 יובא שבו מקרח בכל עניינים. ניגוד של למצב מחיקלעזת להימנע אחראית חמי כי לי ידוע .4

 שלעיל, 3ו׳ 2 בסעיפים המנויים הנושאים מן אחד מממנת אני אליו התפקיד במסגרת בפניי,

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

 את לעדכן מתחייבת אני זח, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוק שימי יחול בו מקרח בכל .5

הנחיותיה. לפי ולפעול המשפטים, למשרד המשפטית היועצת

 חשש יתעורר שבו מקרח בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל .6

 למשרד המשפטית היועצת עם אתייעץ זח, התחייבות בכתב תוסדר שלא עניינים לניגוד
הנחיותיה. לפי ואפעל המשפטים,

 מתן המחייטת ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות וח הסדר על כי לי הובהר .7
לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייבת הריני צ.

ט תפקידי, ביצוע עקב אליי שתגיעה או שתגיע ידיעה  במידע לעשות לא מתחייבת הרמי ו
 כהונתי בתקופת אליו, קשור שאני גוף אי תאגיד לטובת או האישיים לצרכי שימוש האמור

 סעיף פי על התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל: לנחלת שחפך למידע פרט האמור, בתפקיד
 42.5 פרק הוראות וחפרת ,1977התשל״ז- העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זח

לתקשי״ר.
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