
המשפטים שרת לבני, ציפי גב• אל:

ענייניס ניגוד למניעת השדי :חגדוו

 לישראל, הכניסה לחוק כג13 סעיף לפי יחיד דו של לעררים דין בית לתפקיד למנותי חחצעח לאור

 לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל לחעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם ,1952חתשי״ב-

 למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בבל
:כדלקמן להצהיר מתכבד הריני המשפטים,

 בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייב הריני .1

 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים,

האישים! בענייני (1)

 משפחתית קרבה לרבות ־ משפחתית״ ״קרבה ־ זח משפחתי)לעניין קרובי בענייני (2)
אחות, אח, בת, בו, חורה, ,3n-p ־ משפחה״ ״קרוב אימוץ! עקב הנוצרת או חורגת

ח, רודה, דור, גיסה, גיס, א חמות, חם, חותנת, חותן, בת־אחות, בן־אחות, בת-אח, ^
נכרה(! או נבר כלח, חתן,

!משמורת לביקורת הדין בבית כדיין הקודם, בתפקידי תתי בו עניין (3)

 בפניי, יובא שבו מקרח בכל עניעים. ניגוד של למצב מחיקאלות להימנע אחראי הנני כי לי ידוע .2

 היועצת את כד על אעדכן שלעיל, 1 בסעיף המנויים הטשאיס מן אחד כדיין, תפקידי במסגרת

הנחיותיה. על־פי ואפעל המשפטים, למשרד המשפטית

 התחייבות כתב עריכת לקראת שמילאתי בשאלון חצחרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרח בכל .3

הנחיותיה. לפי ולפעול המשפטים, למשרד המשפטית היועצת את לעדכן מתחייב אני זח,

 חשש יתעורר שבו מקרח בכל או זה, התחייבות כתב ליישום המגע ספק יתעורר בו מקרח בכל .4

 למשרד המשפטית היועצת עם אתייעץ זה, התחייבות בכתב תוסדר שלא עניינים איגוד

 לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה שירות בנציבות הצית, במידת תיוועץ, אשר המשפטים,
הנחיותיה. לפי ואפעל

 מתן המחייבות ,1998חתשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זח הסדר על כי לי הובהר .5
לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי

 ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .6

 האמור במידע לעשות לא מתחייב הרעי וכן תפקידי, ביצוע עקב אליי שהגיעה או שתגיע

 עבודתי תקופת תיד אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת או האישיים לצרכי שימוש

p לאחר או תחילתה לפני במשרד, o, מילוי שאי לי ידוע הכלל, לנחלת שהפך למידע פרט 

 והפרת ,1977חתשל״ז־ העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מחווה זח סעיף פי על התחייבויות
לתקשי״ר. 42.5 פרק הוראות
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 חבנתי ,1969חתשכ״ט- פרישה(, לאחר הציבור)הגבלות שיחת חוק את קראתי כי מצהיר הנני .7
י־י-י* nM-invmn ומשרד המדינה שיחת נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייב ואני תוכנו את

העתקים:
 המשפטים משרד מנכ״ל רוטקופף, גיא ד׳׳ר
 המשפטים למשרד המשפטית היועצת רקובר, לאח חגבי
 לערחס, הדין בית מנחלת רוטשילד, ורדי יעל חגב׳
 אמש משאבי אגף מנהלת יצחקי, אביבה חגב׳
המשפטים משרד של הפנימית המבקרת פרידמן, איחס חגב׳

וליישומן. זח חוק הוראות של לפירושן הקשור

א&גדאזר
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