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לבבי אלון מצב - עגיינימ ניגוד הסדר

תור בשאלון הצהרתי אג״מ, ר׳ בתפקיד המשמש לבבי אלוו ניצב אני  אותו עניינים לניגוד חשש לאי
 בת כי , ,05.01.04 אמ״ש ונוהל תפקיד במילוי עניינים ניגוד - 06.02.10 בפה״ט הקבוע פי על מילאתי

גדרה. במועצת חברה זוגי

:כדקלמן בזאת מתחייב אני עניינים, ניגוד של במצב אותי להעמיד העלול מצב מניעת לשם

 צורה בכל מלטפל, או בדיונים להשתתף החלטות, מלקבל אמנע הציבורי תפקידי בתוקף .1
 עניינים לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד העלולים בנושאים עקיפה, או ישירה אחרת,

בפרט. גדרה, מועצת בענייני הקשורים ובנושאים בכלל
 יש אם אף לסמכותי, הנתונים כלליים בנושאים עיסוק למנוע כדי לעיל באמור אין יובהר, .2

 של במקרה . מהותית בהשפעה מדובר אם למעט גדרה, מועצת על בעקיפין להשפיע כדי בהם
שור קבלת ללא אפעל לא מהותית השפעה  משמעת רמ״ח המשטרה/ יועמ׳׳ש מאת אי

 על או הציבור כלל על השפעה, פוטנציאל בעלי או המשפיעים, נושאים - כללים״ )״נושאים
מסוימת(. ובלתי גדולה קבוצה על או ממנו, רחב סקטור

 בדיונים מלהשתתף החלטות, מלקבל אמנע הציבורי תפקידי בתוקף כי מתחייב אני בנוסף, .3
 של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל מלטפל או

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים, לניגוד חשש

;האישיים בענייני א.
 קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה - זה )לענין משפחתי קרובי בענייני ב.

מוץ עקב הנוצרת או חורגת משפחתית  בת או בן - משפחה״ ״קרוב ;אומנה או אי
ת לרבו דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן, הורה, הורי הורה, בציבור(, ידוע זוג)

דוד, בן נכדה, נכד, כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אחיינית, אחיין, דודה,
!דוד( בת

 ככל - אליו עסקית או כלכלית פוליטית, אישית, זיקה לי שיש אחר אדם בענייני ג.
 של המשפטי היועץ עם איוועץ כאמור, זיקה של טיבה בדבר ספק שיתעורר
הנחיותיו. עפ״י ואפעל המשטרה של משמעת רמ״ח / המשטרה

שי באופן עסקתי בו עניין בכל ד. שר מה מלבד מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אי  שאו
.משמעת. רמ״ח המשטרה/ של המשפטי היועץ ידי על במפורש לי

 או זה, התחייבות כתב ליישום בנוגע שאלה או ספק יתעוררו בו מקרה בכל כי מתחייב אני .4
 עם איוועץ זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש יתעורר שבו מקרה בכל

___ הוראותיהם. פי על ואפעל משמעת רמ״ח המשטרה/ של המשפטי היועץ
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 ביטוי לידי שבא כפי העובדתי במצב או זה, בהסדר הצהרתי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .5
 על ולפעול משמעת רמ״ח המשטרה/ יועמ״ש את לעדכן מתחייב אני מילאתי, אותו בשאלון

הוראותיהם. פי
 פומבי מתן המחייבות ,1998 - התשנ׳׳ח המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על .6

הציבור. לעיון יועמד והוא לגביו מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר
 בהתאם בפרטיות פגיעה מהווה שגילויים הפרטים את לחסות לבקש זכאי אני כי לי ידוע

 יועמ״ש ע״י תאושר אלו פרטים שהשמטת ככל המידע. חופש לחוק 9 סע׳ להוראות
 הציבור לעיון האמורים, הפרטים הוסרו שממנו ההסדר יועמד משמעת, רמ״ח המשטרה/

שיתבקש. ככל

תאריך

תר: כתובתנו בא
ד מו ך 2 ע תו 2 מ

www.police.gov.il

http://www.police.gov.il

