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המשפטים. למשרד משפטי יועץ דיין, משה מר אל:

עממים מגיד למניעת השדר :הגדור

 דין פי על לחובתי ובהתאם המשפטים, במשרד דתם)פלילי( מחוז פרקליט לתפקיד מינויי לאור

 כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא

:כדלהלן להצהיר מתכבד הריני המשפטים, למשרד המשפטי היועץ עם ובתיאום זו, במשרה

שוטרים)מח״ש(. לחקיתת המחלקה מנחל כסגן שימשתי 2009 עד 2003 בשנים .1

המשפטים. במשרד לתפקידי פרט כלשהם ציבוריים תפקידים ממלא אינני .2

כלשהם, בתאגידים במניות מחזיק ואמני כלשהם בתאגידים כלשהו בתפקיד משמש אמני .3

 קרובי של או שלי כלשהם, עסקיים בגופים שותף אתני בעקיפין. ובין במישרין בין

משפחתי.

 בחם שימוש או מכירתם שאחזקתם, משפחתי, קתבי בבעלות או בבעלותי נכסים אין .4

בתפקידי. עניינים לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד עשויים

דתם מחוז כפרקליט מעבודתי להכנסתי פרט נוספים מעיסוקים הכנסה מקותת לי אין .5
המשפטים. במשרד )פלילי(

בזאת: מתחייב הנני .7

 צורה בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע א.

 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת,
:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים,

בענייניהאישים; (1)

 ״׳קרבה ־ זה משפחתי)לעניין קרובי של העסקיים או האישיים בענייניהם (2)

 ״קתב ;אימוץ עקב הנוצרת או חורגת משפחתית קרבה לרבות ־ משפחתית״

ת־אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בו, הורה, בן-זוג, ־ משפחה״

 או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, בת־אחות, בן־אחות, בת־אח,
נכדה(!

 למעט מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי מ עניין בכל (3)
 המדינה כעובד תפקידי בתוקף כפרקליט, בעבר בחם שטיפלתי עניינים

הפרקליטות. של שונות ביחידות
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 בתחום יהיו אשר בנושאים עיסוקי חריגים בסקרים כי למנוע כרי זה)א( קטן בסעיף ורבאמ אין
 על או הציבור בלל על השלכה ו/או השפעה פוטנציאל בעלי שהינם ו/או משפיעים אשר סמכותי

 המרמים על בעקיפין או במישרין למשפיע כרי בהם יש אם אף ממנו, רהבים סקטורים

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

זכויותיהם.

 המדעח לפרקליט כמשנה משמש למברגר, יהושע עו״ד אחי, בי העובדה לאור ב.

:ליישומם ואגרום דלהלן העקרונות פי על בתפקידי אפעל פליליים, לעניינים

 עניינים גם כמו )פלילי(, דרום מחוז פרקליטות של פרטניים תיקים (1)

דרום)פלילי(, מחוז פרקליטות של השוטפת להתנחלות הנוגעים מקצועיים

 המדינה מפרקליטות בכיר דרג של הכרעה הדורשים עניינים עולים בחם

 או בתיק סופית בהחלטה מדובר אם בין משניו[, ו/או המדינה ]פרקליט

 להכרעת יועבר העניין - ביניים״ ב״חחלטת מדובר אם ובין הנדון בעניין

 ילא מסוים, לעניין או כלל דרך ידו, על שייקבע מי או המדינה פרקליט
■פליליים לעניינים למשנה

 באופן המדינה פרקליטות עבודת על השפעה לחם יש כאמור שעניינים ככל (2)

 שיש בהחלטות מדובר אם ובין ממש קשורים בעניינם מדובר אם בין - כללי

 שותף לחיות פליליים לעניינים המשנה יוכל - אחתת תחב השלכות להן
 לתיס בהתייחס הסופית ההחלטה אד - ההחלטה קבלת לקראת בדיונים

 ולא על-ידו■ שייטבע מי אז המדינה פרסליט על-ידי תתקבל קונקרטי.

■פליליים לעניינים המשנה ידי על תתטבל

 עמדה נדרשת בו עקתני, מקצועי בעניין מדובר בו מקום חריג, במקרה )ל(

 ופן תחב, השלכת לו שיש או פלילי, בעניין המדינה פרקליטות של עקתנית
 כי - המדינה פרקליטות של מדיניות בבר קיימת שבו בעניין מדובר בו מקום

 לעניינים המשנה אל תפנה )פלילי( דתם מחוז שפרקליטות מניעה אין אז
 פיקוחו ותחת ידיעתו ועל המדינה פרקליט עם מלא בתאום זאת פליליים,

חאחתן, מהסוג במקרה גם ואולם, העקתנית. לעמדה במגע דיון לצורך

 על העומד הרלותטי לעניין ו/או נתון לתיק באשר הספציפית ההחלטה

 תתסבל ולא על-ידו. שייטבע מי או המדינה פרקליט בידי תתקבל הפרק,
.פליליים לעניינים המשנה על-ידי

 פרקליטות - וכד׳ ״חסיונות״ חקירה״, ל״חומר הנוגעות סוגיות למשל, כך

 לכך שיש המדינה פרקליט שמצא חריגים במקתם יכולה, דרום)פלילי( מחוז
 והעמדה התייעצות לקבלת פליליים לעניינים המשנה אל לפנות הצדקה,

 לעניין באשר ההכרעה ואולם, הנדונה; בסוגיה המדינה של העקרונית

 דרום מחוז פרקליטות הנחלת ע״י או תתקבל הפרק על העומד ספציפי
ידו. על שיקבע מי ע״י או המדינה, פרקליט ע״י אז בעצמה, )פלילי(
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אדם, כוח עובדים, קידום נושאי שוטפים: ומנהליים ניהוליים בנושאים (4)

 לעניינים המשנה ובין ביני כלשהי, כפיפות תהייה לא אחר, או בנא״מ

 בפרקליטות ניהול תחום ראש מול ישירות יידונו אלו נושאים פליליים.

 פרקליט לבין חדתם מחוז פרקליט בין ישירות בכך, צורך שיש וככל תמדיהה

המדינה.

 לגורם כלשהו בעניין טיפול העברת לעיל, (4M1))ב(7 סעיפים הוראות פי על שתידרש, ככל .8

מסוים. לעניין אם ובין כלל דרך אם בין המדינה, פרקליט ידי על זהותו תקבע אחר,

 הקשורים, בענימים פליליים לעניינים המשגה מצר מקצועית במעורבות צורך שיהיה ככל .9

 במפורש מוסדר שאמו באופן )פלילי(, דתם מחוז לפרקליטות בעקיפין, או במישתן

 פרקליט את כך על מראש ליידע מתחייב אני לעיל, (4(־)1) (3)7 סעיפים בהוראות ובביתר

 היועץ עם הצורך, במידת ייוועץ, אשר זה, לצורך ידו על שיקבע מי את או המדינה
להנחיותיהם. בהתאם ולפעול המשפטים, למשרד המשפטי

 ואופן מידת זה ובכלל זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתות שינוי יחול בו מקרה בכל .10

 - בעקיפין או במישתן ־ קשר להם שיש בעניינים פאליים לענימים המשנה של מעורבותו

 למשרד חמשפטי היועץ את בכתב לעדכן מתחייב אני )פלילי(, דתם מחוז לפרקליטות

א. שמתנו ההנחיות לפי ולפעול המשפטים,

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

 של המשפטי היועץ עם אתייעץ זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים איגוד חשש
 המשפטי וביועץ המדינה שיתת בנציבות הצורך, במידת ימועץ, אשר המשפטים, משרד

הוראותיו. לפי ואפעל לממשלה,

 המדינה לפרקליט המשנים הבאים: הגורמים של לידיעתם יובאו זה הסדר עיקרי .12

 מחוז בפרקליטות וחאמרכל הדין עורבי המדמה; בפרקאטות ניהול תחום ראש ,•ועוזריו

דרום)פלילי(.

 המחייבות ,1998התשנ״ח־ המידע, חופש חוק הוראות חלות זח הסדר על כי לי הובהר .13
לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן

 קתבי להעסקת הוועדה של לאישור בכפוף תקף המו זה עניינים ניגוד הסדר בי א הובהר .14

 איגוד בהסדר שינוי כל כי א הובר כך, על נוסף המדינה. שיורת בנציבות משפחה

שא. התות על להשיג תוכל אשר הוועדה, לבדיקת מבא העניינים

 כל אדם, כל אדיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .15

 האישיים לצרכי שימוש בהם לעשות או תפקידי ביצוע עקב אא שהגיעה או שתגיע ידיעה

 או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אאו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת או
 סעיף פי על־ התחייבויות מילוי שאי א ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע פרט מת, לאחר

 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977התשל״ז־ העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מחווה זח
לתקשי״ר.
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 ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר הציבור)הגבלות שירות חוק את קראתי כי מצהיר הנני .16
 ומשח המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייב ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים,

העתקים:
 לממשלה המשפטי היועץ

המדינה פרקליט
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ
 המשפטים משח־ חשב

שח של הפנימי המבקר  המשפטים מ
אישי תיק
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המשפטים למשרד משפטי יועץ דיין, משה מר אל:

 שלמה עו״ד אחי, ידי על שנחתם עניינים ניגוד למניעת ההסדר הוראות כי בזה להצהיר הריני
ליישומן. אפעל וכי לידיעתי, הובאו ,17.2.2011 ביום למברגר

העתקים:
 לממשלה המשפטי היועץ

המדינה פרקליט
 המדמה שירות נציבות המשפטי, היועץ
 המשפטים משרד חשב

 המשפטים משרד של הפנימי המבקר
אישי תיק

 תשע״א א אדר י״ג
2011 פברואר 17

בברכה,

למברגר יהושע עו״ד
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