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עניינים גיגוד למניעת הסדר :חגדוו

 ובהתאם מיוחדים(, ותפקידים )ניהול לממשלה המשפטי ליועץ כמשנה למנותי הכוונה לאור

 העניין וולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי

 הייעוץ המשפטים, למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי

־ כדלהלן להצהיר מתכבד הריני המדינה, שירות נציבות ועם לממשלה המשפטי

 הבג״צים במחלקת המדמה לפרקליט א׳ בכיר כסגן שימשתי 2009 שנת ועד 1990 משנת !.

המדינה. בפרקליטות

 ותפקידים לממשלה)ניחול המשפטי ליועץ משנה לתפקיד כניסתי ליום ועד 2009 משנת .2

לממשלה)כלכלי-פיסקלי(. המשפטי ליועץ כמשנה משמש אני מיוחדים(,

המשפטים. במשרד לתפקידי פרש כלשהם ציבוריים תפקידים ממלא אמני לכך, מעבר .3

כלשהם, בתאגידים במניות מחזיק ואיני כלשהם בתאגידים כלשהו בתפקיד משמש אינני .4

 קרובי של או שלי כלשהם, עסקיים בגופים שותף איני כן כמו בעקיפין. ובין במישרין בין

משפחתי.

 ובין ציבוריים בין כלשהם, תאגידים של בהנהלות או בדירקטוריונים כחבר משמש אמני .5

ציבוריים. שאמם

 בשירות מעבודתי הצפויה להכנסתי פרט נוספים מעיסוסים הכנסה מקורות לי אין .6

המדינה.





 לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע בזח, מתחייב חמי .12

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

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים, לניגוד

.האישיים בענייני (1)

 קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה ־ זה משפחתי)לעניין קרובי בענייני (2)

הורה, בן־זוג, ־ משפחה״ ״קרוב ;אימוץ עקב הנוצרת או חורגת משפחתית

חותנת, חותן, ,אחיינית, אחיין, רודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן,

ן דוד( בת או דוד p נכדה, נכד, כלה, חתן, חמות, תם,

 - אליו עסקית או כלכלית פוליטית, אישית, זיקה לי שיש אתר ארם בענייני (3)

 היועצת עם איוועץ כאמור, זיקה של טיבה בדבר ספק שיתעורר ככל

;הנחיותיה לפי ואפעל המשפטים משרד של המשפטית

בעניינים מלטפל אמנע (6) - ו (5)בס״ק האמור מכלליות לגרוע מבלי (8)

 בתחום יחיו אשר כלליים בנושאים עיסוקי למנוע כדי 12 בסעיף באמור אין כי יובהר .13

 הציבור כלל על השללח ו/או השפעה פוטנציאל בעלי שהעם ו/או משפיעים אשר סמכותי

 הגורמים על בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף ממנו, רחבים סקטורים על או

על מהותית בהשפעה המדובר אם למעט זכויותיהם, על ו/או שלעיל 12 בסעיף האמורים





אטפל - מהותית שהיא כאמור בהשפעה שמדובר ככל !זכויותיהם על ו/או כאמור גורמים

שתקבע. ובתנאים המשפטים למשרד המשפטית היועצת אישור קבלת לאחר רק
1

 את לאלתר אעדכן זח, התחייבות בכתב חצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .14

הנחיותיה. לפי ואפעל המשפטים למשרד המשפטית היועצת
י

 יתעורר שבו מקרה בכל או זח, התחייבות כתב ליישום הנוגע טפק יתעורר בו מקרה בכל .15

היועצת עם להתייעץ חייב אהיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש /

 המדינה שיתת בנציבות חצירך, במידת תיוועץ, אשר המשפטים, משרד של המשפטית

הוראותיהם. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב ®(הריני

 במידע לעשות לא מתחייב הריני וכן תפקידי, ביצוע עקב אליי שהגיעה או שתגיע ידיעה

 תקופת תון אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת או האישיים לצרכי שימוש האמור

 מילוי שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר או תחילתה לפני כהונתי,

 ,1977התשל׳׳ז- העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מחווה זח סעיף פי על התחייבויות

לתקשי״ר. 42.5 פרק הוראות וחפרת

 המחייבות ,1998התשנ״ח־ המידע, חופש חוק הוראות חלות זח הסדר על כי לי הובהר .18

 פרט כל לחסות מבקש איני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן

בהסדר.

 ,1969חתשכ״ט־ פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהיר הנני .19

 ומשרד המדינה שירות דעת/נציבות חוות לפי לפעול מתחייב ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים

בברכה,

אביליכט
■0ת.ז. ^

י :העתקים
 המשפטים משרד מנכ״לית פלמור, אמי גב׳
 המשפטים למשרד המשפטית היועצת רקובר, לאח גב׳
 המדינה שירות לנציבות המשפטי היועץ דול, תן מר
 המשפטים משרד חשב דוד, רוק מר
 האנושי( בכיר)חחון סמנכ״ל שפירא, רוק מר
 אנוש משאבי אגף מנחלת יצחקי, אביבה גב׳
המשפטים משרד של הפנימית המבקרת פרידמן, איריס גב׳




