
המשפטים למשרד המשפטית היועצת רקובר, לאח גב׳ :אל
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עניינימ ניגוד למניעת הסדר הגדיו!

 לסעיף בהתאם ״הועדה״( )להלן: המינהלית האכיפה ועדת חברת לתפקיד מינויי בהמת לאור

 בדיני מומחיות בעל משפטן שחינו ועדה )חבר 1968חתשכ״ח- ערך, נייתת לחוק ()ב(2לב)א()52

 עניין כל להעדיף שלא דין פי על לוזובתי ובהתאם המשפטים(, שר במינוי חבתת, ובדיני ערך נייתת

 המשפטים, למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום זה, בתפקיד כהונתי בעת הציבורי העניין זולת

:כדלהלן להצהיר מתכבדת הריני

.1999 ממאי בישראל הדין עורכי בלשכת חברה הנני .1

הממשלתיות, החברות רשות של המשפטית בלשכה דין עורכת שימשתי 1999-2003 בשנים .2

רביבי. יצחק השופט)בדימוס( בראשות מינויים לבדיקת לועדה משפטית יועצת וכן

 במשרד וחקיקה)כלכלי־פיסקלי( יעוץ במחלקת דין עורכת משמשת אני 2003 פברואר מאז .3

 ערך, וניירות חברות דיני :בתחומים היתר, בין עוסקת אני זו, עבודתי במסגרת המשפטים.

 עסקתי בעבר אחרים. כלכליים נושאים ציבוריים, ותאגידים ממשלתיות חברות בנקאות,

 מיולי תקשורת. והגרלות, הימורים בכר, ועדת ליווי הסביבה, איכות עסקיים, בחגבלים גס

ולווין. כבלים לשידורי במועצה המשפטים שר נציגת שימשתי 2005 פברואר עד 2003

 המטפלים אחרים דין עורכי כיום מלווה אני עסקיים והגבלים סביבה איכות בנושאי
בנושא.

 עניין כבעלת במניות מחזיקה ואינני כלשהם, בתאגידים כלשהו בתפקיד משמשת איני .4

 אינני בעקיפין. ובץ במישרין בין ציבוריים שאינם ובין ציבוריים בין כלשהם, בתאגידים

משפחתי. קרובי של או שלי כלשהם, עסקיים בגורמים שותפה

המשפטים. במשרד מעבודתי להכנסתי פרט נוספים מעיסוקים הכנסה מקורות לי אין .5

 לרבות דעת־ )חוות ממשלתיים שאינם לגורמים דעת חוות במתן או בייצוג עוסקת איני .6

 הרשות בפני או בפרט הוועדה בפני הנדונים בתחומים דיווחים( או השגות הצהרות,
 חוות במתן או בייצוג העוסקים ממונים או עובדים שותפים, לי ואין ככלל, ערך לנייתת

ועדה. כחברת כהונתי במהלך בכך אעסוק לא ,p כמו כאלה. דעת

 ותקנות חוקים של חקיקה בחליכי מעורבת הנני וחקיקה ייעוץ במחלקת עבודתי במסגרת .7
 של למצב להביאני כדי זו במעורבות אין ככלל, ערך. ניירות רשות של אחריותה שבתחום

אכיפה. ועדת כחברת עבודתי עם עניינים ניגוד

 בין עניינים, ניגוד של במצב תדיר, p^ בעקיפין, או במישרין להימצא, עלולה אתי .8

 במחלקת תפקידי או משפחתי מבני מי של או שלי אישי עניין לבין ועדה כחברת תפקידי
וחקיקה. יעוץ

 תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע בזאת מתחייבת הנני לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .9

בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורח בכל לטפל או להשתתף, ועדה, כחברת
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 לעניינים הקשורים בנושאים לרבות עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים

הבאים:

ן האישיים בענייניי (1)

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

בן, חורה, בן־זוג, ־ משפחה״ ״קרוב אימוץ,• עקב הנוצרת או חורגת משפחתית

בת־אחות, מ־אחות, בת־אח, בן־אח, דודה, מד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת,

;נכדה( או נכד כלח, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן,

 עיסוקיי במסגרת בעתיד אעסוק או בעבר עסקתי שבו פרטני עניין בכל (3)

האחרים.

 תפקידי בתחום יהיו אשר בנושאים עיסוקי למנוע כדי זח בסעיף באמור אין כי יובהר

 סקטורים על או הציבור כלל על השפעה פוטנציאל בעלי שהמם ו/או משפיעים אשר בועדה,

 ו/או האמורים הגורמים על בעקיפין או במישרין להשפיע כדי בהם יש אם אף ממנו, רחבים

 על ו/או האמורים הגורמים על מהותית השפעה לכך תחיה אם אלא וזאת זכויותיהם, על
זכויותיהם,•

 היועצת את אעדכן זה, התחייבות בכתב הצחרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרח בכל .10

הנחיותיה. לפי ואפעל המשפטים, למשרד המשפטית

 יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרח בכל .11

זה, התחייבות בכתב הוסדרו שלא במקרים או מיוחדות בנסיבות עניינים לניגוד חשש

הנחיותיה. לפי ואפעל המשפטים, משרד של המשפטית היועצת עם אתייעץ

 )להלן: 1998התשנ״ח־ המידע, חופש חוק הוראות חלות זח הסדר על כי לי הובהר .12

 אמני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן המחייבות ״החוק״(,

 ישמש והוא לחוק, 9 סעיף להוראות בהתאם זח, מהסדר כלשהם פרטים לחסות מבקשת
פומבי. כנוסח גם במלואו

בברכח_
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:חעתסים
 לממשלח המשפטי ליועץ משנה ליכט, אבי עו״ד
 ערך ניירות לרשות המשפטי היועץ וסרמן, אמיר עו״ד
אישי תיק
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