
המשפטים שרת לבני, ציפי גבי :אל
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צגייגים ניגוד צדו למגי הסדר :הגדוו
 על בתי לתו ובהתאם בערכאות, והייצוג חחביעח בקרת על חממונח לתפקיד למצותי חחצעח לאור

 בעת חציבורי חויגיין זולת עניץ בכל לעסוק ולא חציבזרי חעגיין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי
 משפטי ר ליועץ ת חמשו המשפטים, למשרד תמשפטיר: היועצת עם ובתיאום זו, במשרת כהונתי

־ כדלקמן לתצהיר מתכבדת הריני המדינה, שירות ונציבות לממשלת)ייעוץ(
 המשפט בבית נשיאה לכהונת מוניתי 2007 ביולי .1*00 משנת חתל כשופטת מכהנת הנני .1

מרכז. במחוז המחוזי
 אף זו. מחברות פרישת' על 12.12.2013 ביום תודעתי אן ושם, יד מועצת כחברת שימשתי .2

מועצת. לחברת מקזי מאז ישיבה ןנף0 חייתי לא ההודעה, טרם

ש=ל»-ע׳«7 או לחשתונף, חציבודי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל לחימגע מתחייבת הריני ♦.
 לניגוד תשש של במצב להעמידני תעלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורח

!הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עממים,
ן האישים בענייני (1)
 משפחתית קרבת לרבות - משפחתית״ ״קרבת - m משפחתי)לעניין קרובי בעממי (2)

אחות, אח, בת, בו. חורה, מ־זוק - כשפתה״ ״קרוב אימוץ,- עקב חגוצרת או חורגת
חמות, תם, תנת, ת חותן, בת״אחות, בן-אחות, בה-אח, בן-אח, דידח, דוד, גיסה, גיס,
;נכדח( או נבד כלה, חתן,

 אין לו. צד •מתח והמדינה מרכז המחוזי חמשפס בבית לפגי שהתנהל ספציפי תליך (3)
־נ. כמותי או כוללת כללית, בדיקת במסגרת כאמור הליך חכללת למטע כדי באמור
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 ל׳זואוז ווזיכרון רעיות ־ זעום יד על ישיר באופן להשפיע כדי בחם שיש בעניינים (4)
.12.12.2014 לתאריך עד וזאת ולגבורה,

 כבעל זוגי בן מכרן שבחן ההכרות על ישיר באופן להשפיע כדי בחם שיש בעניינים (5)
 על,fra תפקיד כבעל ומכה הוא עוד כל .3 בסעיף המנויות ההברות זח תפקיד)ובכלל

1 חשליסח בעלי

 יובא שבו נוקרח בכל עניינים. ניגוד של למצב מחיקלעות להימנע אחראית הנני בי לי ידוע .5
 את ך כ על p־rvu שלעיל, 4 בסעיף המנויים הנושאים מן אהד כממונה, תפקידי במסגרת בפניי,

הנחיותיה. על>י ואפעל המשפטים, למשרד המשפטית היועצת

 את &גד»ך מתחייבת אני זח, התחייבות בכתב חצחרותיי בתוכן שיווי יחול u מקרח בבל .4
הנחיותיה. לפי ולפעול המשפטים, למשרד המשפטית היועצת

 חשש יתעורו עבו מקרח בכל או זח, התחייבות כתב ליישום הנוגע טפק יתעורר בו מקרה בכל .7
 לששרד חג:שבטית היועצת עם אתייעץ זח, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד

 לממשלה, המשפטי וביועץ המדמה שיחת בנציבוה הצורך, במידת תיוועץ, אשר המשפטים,
חנהמתיח. לפי ואפעל

 מתן המחייבות ,1995חתשנ״ח- המידע, חיפש חזק הוראות חלות זח הסדר על כי לי הובהר %.
 הסדר י 3 סעיף נ אי להסות מבקשת ועני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי

זוגי. לבן המתייחס זח,

 כל אום, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא מיוד לשמור מתחייבת הרמי .9
 כמידע לעשות 2ל מתחייבת חרמי ובן תפקידי, ביצוע עקב אליי שהגיעה או שתגיע ידיעת

 תקופת תוך אליו, קשורה שאגי גוף או תאויד לטובה או האישיים לצריי שימוש האמור
 שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר או תהילתה לפני במשרד, עבודתי

 ,1977-חתשל׳׳ז העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מחווה זח סעיף פי על התחייבויות מילוי
לתקשי׳׳ר. 42.5 פרק הוראות וחפרת

 ,1949-״ט חתשב פרישה(, לאחר )הגבלות הציביר שיתה חוק את קראתי כי מצהירה חמי .10
 ימשרד המדמה שיחת נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייבת ואני תומו את הבנתי

וליישומן. וח חוק הוראות של לפירושו הקשור בכל המשפטים,

• העתקים
 המשפטים משרד טנכ״ל חטקופף, גיא ד״ר
 המשפטים למשרד המשפטית היועצת רקוכר, לאח הגב*
 לממשלה)ייעוץ( המשפטי ליועץ המשנה ,וילבו־ דמה גב׳
 המדמה שיחת נציבות המשפטי; היועץ חל, חן מר

 המשפטים משרד חשבת פישר, סימה חגב׳
אנוש משאבי אגף מנחלת יצחקי, אכיבה חגב׳
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המשפטים משרי של הפנימית המבקרת פרידמן, איריס הגב*
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