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 הי על לחובתי ובהתאם המשפטים, במשרד מקרקעץ וחסדר לרישום האגף למנהל מינויי י*ןואת

 בעת הציבורי חעניין זולת ׳מיין בכל לנסוק ולא הציבורי חעגיין זולת עניין כל לתעריף שלא דין
כדלהלן: להצהיר הריני המשפטים, למשרד המשפטית היועצת oy ובתיאום זו, במשרה בחמתי

 שבע ובאר -ירושלים מקרקעין רישום על בכיר כגאקח משכמו אני חמס ועד 2010 משנת .1
הקודם׳׳{. ״חתמקיד:המשפטים)להקי במשרד

 כממלא כהונתי במסגרת לעררים המשנה ועדת כיו״ר משמש אני המם ועז־ 2007 משנת .2
 בחכרעות דנוז זו ועדת ולבניח. לתכנון ווארעיזו במועצה המשפטים שרת טניגת מקום

תמיות)ד׳ לדחיית או לאישור ובגיח, לתכנון המחוזיות הויעוות החלטות על בעררים
(.1965 חתשכ״ח־ וחבויה, חתמון לחוק 210 סעיף

j

 p כמו לעיל. שפיוטו לתפקידים פרט בלשהם ציבוריים הפקידים ממלא אמני לכך, מעבד ג.
 ובין ציבוריים בין כלשהם, תאנח־יס של בחנחאת או בדירקטוריתים בחבר משמש אימי

ציבוריים. שאמם

אחיו מגורינו דירת בבעלותי .4

המשפטים. נוסעיםפרטלחמסתימענודתיבמשרד מעיסוקים חמסה מקורות לי אין .0

 ומוקירי מתוקף תחלטות מלקבל לוזימנע בזה מתחייב חמי לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .6
 העלולים בגושאיס בעקיפין, או במישרין אחרת, ונורה בבל לטפל או למשתתף, הציבורי,

1 הגאים לענימים הקשורים בגושאים ובפרט עגיינים, לניגוד חשש של במצב לודנטימי

u) כסעיף כאסור שבבעלותי לדירה חנוגע עניין בבל זח ובכלל האישיים, בענייני 
♦שמלו

(Q קרבה לרבות - משפתתית״ ״קרבה - זח )לעניין משפחתי קרובי בענייני 
 חורה, בן-זוג, - משפחה׳׳ ״קרוב אימוץ! עקב הנוצרת או הורות משפחתית

p, ,בת־ בן-אוצת, בה־אח, בן-אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אמות, אה, בה
נידח(! או נכד כלח, חמות,:חתן, חס, המתת, חותן, אחות,

 תפקידי במסגרת ידי על שהתקבלו החלטות על בעררים בסיפול מעורבות (3)
ב׳ למממח חמשנח ע״י ידונו כאלו עררים כמפקח. הקודם יעקב. אילנה -ג

 לתכנון חאחנית חמועצח של לעדרים המשנה ועדת כלוי׳ר תפקידי במסגרת (4)
 לקרוב הנוגעים עניינים על המוגשים בעררים בטיפול ממעורבות אמנע ובניה

לעיל! 2 בסעיף כאמור משפחה

25/11/2015 - ב התקבל ,027-99-2015-007319 דוקסנטר: מוהר■ המשפטים, למשרד המשפטי היועץ המשפטים





 סמכותי כתחום יחיו אשר בנושאים עיסוקי למנוע כדי זח בסעיף באמור אין כי יובחר
 סקטודיס על או הציבור כלל על חשלכח ו/או חשפעוז פוטנציאל כעלי ו/או משפיעים אשד

 תאמורים חגורמיס על בעקיפין או במישרין להשפיע בדי בחם יש אם אף ממנו, רחבים
 על ו/או כאמור נורטים על מהותית בהשפעה המדובר אם למעט זבדיותיחם, על ז/או

זכויותיהם;

p* זח, התחייבות בכתב חצחרותיי pwu שימי יחול בו מקדח בכל .7 ro היועצת את 
חגחיותיח. לפי ואפעל המשפטים למשרד המשפטית

 יתעורר שבו מקרח בכל או זח, מתחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרח מפל .0
 של חמשפסית היועצת עם אתייעץ זח, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש

הוראותיה. לפי ואפעל המשפטים משרד

 )להלן: 1498התשנ׳׳ח- חטידע, חופש חוק הוראות חלות m חסוד על כי לי חוכחר .9
 אני *ביו. מידע שיבקש אד□ לכל ומסירתו להסדר פומבי פרסום חמחייבות ״החוק״{,

 שיושמטו לאחו־ זח. מחסדו־ בלבד 4 בסעיף המגורים דירת כתובת את לחסות מבקש
שיתבקש. ככל הציבור לעיון ההסדר יעמוד כאמור, פרטים m מהסדר

 ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או למסת־ להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב חננל .10
 במידע לעשות לא מתחייב חמי וכן הציבורי, תפקידי ביצוע עקב אליי שהגיעה או שתגיע
 במסגרת לרבות אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת או האישיים לצרכיי שימוש חאמור
 למידע פרט ,p□ לאחר או מחילתח לפגי הציבורית, עבודתי תקופת יניד חפרטית! עבודתי
 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על התחייבויות מילוי שאי לי ידוע ;חכלל לנחלת שחפר

לתקשי״ר. ♦2.3 פרק הוראות וחפות ,1*77חתשל״ז- חעונשין, לחוק 117

 חמתי ,14«9-0*0תתש פרישח(, לאחר הציבור)הגבלות שירות חוק את קראתי בי מצהיר חמי .1!
 שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול מתחייב ואני תומו את

וליישומן. זח וצק הוראות של לפירושו תקשור

חעתק:
 המשפטים שרת שקד, איילת גב׳

 המשפטים משרד מנב״לית פלמור, אמי עו״ד
 פומבי( ונוסח חמשפסימ משרד חשב דוד, רוק סר
 פומבי( האנושי()מסח בכירה)ההון סמנב״ליזז יצחקי, אביבה גגי
 פומבי( אנוש)נוסח משאבי אגף מנהלת יוסף, מרי >ב*
 פומבי( המשפטים)נוסח משרד של הפנימית המבקרת פרידמן, איריס נכי

אישי תיק
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