
26/2/2019 תאריך:
המשפטים שרת שקד, איילת גב׳ אל:

עניינים ניגוד למניעת הסדר הנדון:

דין פי על לחובתי ובהתאם הפרטיות להגנת הרשות ראש לתפקיד זמני באופן למנותי הכוונה לאור
כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק לא הציבורי, העניין זולת עניין כל להעדיף שלא

היועצת עם ובתיאום השונים, תפקידיי בין עניינים ניגוד של במצב להימצא ולא זו במשרה
כדלהלן: ולהתחייב להצהיר מתכבדת הריני המשפטים, למשרד המשפטית

 אני זה, תפקידי מתוקף .10.1.2016 מיום החל הון הלבנת לאיסור הרשות כראש מכהנת אני .1
 הון, הלבנת איסור חוק לפי המוקם המידע מאגר לעניין המוסמכת הרשות כראש משמשת
 בהתאם המתקבל מידע כולל זה מאגר הון״(. הלבנת איסור ״חוק )להלן: 2000התש״ס-
הון. הלבנת איסור בחוק המוטלות הדיווח לחובות

 הפרטיות, הגנת חוק )לפי מידע מאגרי רשמת הבאים: בתפקידים גם אשא שאמונה, ככל .2
 רשמת האמור, בחוק )ה(10 בסעיף לקבוע בהתאם הפיקוח יחידת וראש (1981התשמ״א-

 אשראי נתוני שירותי רשמת (,2001התשס״א- אלקטרונית, חתימה חוק )לפי מאשרים גורמים
(.2002התשס״ב- אשראי, נתוני שירות חוק )לפי עוסקים על מידע שירותי ורשמת

 מינויי ערב חתמתי עליו עניינים ניגוד למניעת בהסדר המפורטות המגבלות כי מצהירה הריני .3
הפרטיות. להגנת הרשות כראש לפעילותי ביחס גם יחולו הון הלבנת לאיסור הרשות לראש

 המפורטים התפקידים )לרבות הפרטיות להגנת הרשות כראש תפקידי במסגרת לכך, מעבר .4
 או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייבת אני לעיל(, 2 בסעיף
 ובפרט עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים אחרת צורה בכל לטפל

 עניינים וכן הון, הלבנת איסור חוק מכוח המוקם למאגר הנוגעים בעניינים החלטות מלקבל
הון. הלבנת איסור לחוק בהתאם דיווח חובת עליהם שחלה לגופים הנוגעים

 בתחום יהיו אשר כלליים בנושאים עיסוקי למנוע כדי האמור 4 בסעיף באמור אין כי יובהר .5
 ;זכויותיהם על או האמורים הגורמים על בעקיפין להשפיע כדי בהם יש אם אף סמכותי,

 לאחר רק אלו בנושאים אעסוק אלה, גופים על מהותית בהשפעה מדובר בו במקרה ואולם,
 נושאים הם כלליים״ ״נושאים זה, לעניין ;המשפטים למשרד המשפטי הייעוץ אישור קבלת

 רחבים סקטורים על הציבור, כלל על השלכה או השפעה פוטנציאל בעלי שהינם או המשפיעים
מסוימת. ובלתי גדולה קבוצה על או ממנו

 השפעה האם השאלה )לרבות 5ו- 4 סעיפים של יישומו אופן בדבר ספק של מקרה בכל .6
 אישור קבלת לאחר אלא הספק מעורר בעניין אטפל לא מהותית(, השפעה היא מסוימת
שתקבע. ובתנאים המשפטים, למשרד המשפטית היועצת



 את לעדכן מתחייבת אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .7
הנחיותיה. לפי ולפעול המשפטים, למשרד המשפטית היועצת

 הנוגע ספק יתעורר בו מקרה בכל עלי. מוטלת עניינים מניגוד להימנע האחריות כי לי ידוע .8
 בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום

 הצורך במידת תיוועץ אשר המשפטים, למשרד המשפטית היועצת עם אתייעץ זה, התחייבות
הוראותיה. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי ביועץ

 מתן המחייבות ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .9
לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי

 ללא מלמסור להימנע עלי זה ובכלל התפקיד, במילוי סודיות על לשמור מחובתי כי לי ידוע .10
 לרבות וזאת לקבלה, מוסמך שלא לאדם תפקידי, בתוקף אלי שתגיע ידיעה כל כדין סמכות
 ומימון הון הלבנת לאיסור הרשות ולעובדי והפרטיות להגנת הרשות לעובדי מידע מסירת

 מילוי אי וכי לקבל, מוסמכים הם אין אותו האחר, בתפקידי שמקורו למידע הנוגע בכל טרור
.1977התשל״ז- העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על- התחייבויות

 ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהירה הנני .11
המשפטים, למשרד המשפטית היועצת דעת חוות לפי לפעול, מתחייבת ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל

בברכה,

033113390 ת״ז
:העתקים

 המשפטים משרד מנכ״לית פלמור, אמי גב׳
 המשפטים. למשרד המשפטית היועצת רקובר, לאה גב׳
 הפרטיות להגנת לרשות המשפטית היועצת בסמן-ריינגולד, גילי גב׳
 טרור ומימון הון הלבנת לאיסור לרשות המשפטית היועצת לדרמן, מאיה גב׳

 המשפטים במשרד אנוש משאבי בכיר סמנכ״ל
 המשפטים משרד חשבת פוני, סיגל גב׳
המשפטים משרד של הפנימית המבקרת פרידמן, איריס גב׳


