
תאריך:

המשפטים למשרד המשפטית היועצת רקובר, לאח עו״ד אל:

בהעסקה עניינים ני>יד למניעת השדי :חנדוו

 תל במחוז המשפטי הסיוע בלשכת משפטי( מהלקח)סיוע במנהל משמשת שהנני העובדה לאור
 לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם והמרכז, אביב
 למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום זח, בתפקידי כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בבל

:כדלהלן ולהתחייב להצהיר מתכבדת הריני המשפטים,

.2003 משנת דין לעריכת רשיון בעלת הנני .1

 תל במחוז המשפטי הסיוע בלשכת פנימית דין כעורכת שימשתי 2004-2012 השנים בין .2
האזרחי, בתחום עסקתי עיסוקי במסגרת קבלני. העסקה הסבם במסגרת והמרכז אביב

לאומי. וביטוח רגל ופשיטת לפועל הוצאה

 משפטי( )סיוע מחלקה מנחלת בתפקיד מדינה כעובדת משמשת אני 2012 משנת ההל .3
 2 בסעיף המפורטים העיסוק בתחומי והמרכז, אביב תל במחוז המשפטי הסיוע בלשכת

לעיל.

המשפטים. במשרד לתפקידי פרט כלשהם ציבוריים תפקידים ממלאה אינני .4

 ציבוריים בין כלשהם, תאגידים של בהנהלות או בדירקטוריונים בהברה משמשת אינני .5
ציבוריים. שאינם ובין

 בבל לטפל או להשתתף, תפקידי, במסגרת החלטות מלקבל להימנע בזאת מתחייבת הנני .7
 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורח

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים לרבות עניינים,

ן האישיים בענייניי (1)

 קרבה לרבות - משפחתית״״ ״״קרבה - זח משפחתי)לעניין קרובי בענייני (2)
iiv - משפחה״״ ׳״קרוב }אימוץ עקב הנוצרת או חורגת משפחתית p, ,חורה

בת־ ,roro<-p בת־אח, בן־אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בו,
ן נבדה( או נכד בלה, התן, המות, חס, חותנת, חותן, אחות,

 עיסוקיי במסגרת בעתיד אעסוק או בעבר עסקתי שבו פרטני עניין בכל (3)
האחרים.

 בתחום יהיו אשר בנושאים עיסוקי למנוע בדי זח בסעיף באמור איו בי יובהר
בלל על השלכה ו/או השפעה פוטנציאל בעלי שמינם ו/או משפיעים אשר סמכותי
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 או במישרין להשפיע ברי בהם יש 0א אף ממנו, רחבים שקטורים על או הציבור
 כאמור, העניינים ו/אז זכויותיהם על ו/או לעיל האמורים הגורמים על בעקיפין

 על ו/או זכויותיהם על ו/או כאמור הגורמים על מהותית בהשפעת מדובר אם למעש

כאמור. העניינים

 למנוע מנת על למשרד, המשפטית היועצת לוזוראות בהתאם כי מתחייבת, וחמי לי ידוע .8
 אביב תל במחוז המשפטי הסיוע בלשכת דין כעורכת בתפקידי עניינים לניגוד חשש

בעקיפין או במישרין אטפל, לא - והמרכז

 בסעיף לייצוג)כמתואר מונח בעלי בחם מינוי בכתבי לטפל תפקידי במסגרת שאדרש ככל .9
 אחר מוסמך גורם ידי על ישירות יטופל והעניין זח, בטיפול חלק כל אטול לא לעיל(, 8

והמרכז. אביב תל במחוז המשפטי הסיוע בלשכת

p שינוי יחול בו מקרח בכל .10 u u את לעדכן מתחייבת אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי 
הנחיותיה. לפי ולפעול המשפטים למשרד המשפטית היועצת

 יתעורר שבו מקרח בבל או זח, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרח בכל .11
 היועצת עם להתייעץ חייבת אהיה זח, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש

הוראותיה. לפי ואפעל המשפטים, משרד של המשפטית

 )לוזלן: 1998חתשנ״ה- המידע, חופש חוק הוראות חלות זח הסדר על כי לי הובהר .12
 אימי לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן המחייבות ״החוק׳׳(,

 ישמש וחוא לחוק, 9 סעיף להוראות בהתאם זח, מהסדר כלשהם פרשים לחסות מבקש
פומבי. כטסח גם

 ,1969חתשכ״ט- פרישה(, לאחר הציבור)הגבלות שירות חוק את קראתי כי מצהירה הנני .13
 ומשרד המדינה שירות נציבות דעת הוות לפי לפעול, מתחייבת ואני תוכנו את הבנתי

וליישוב זח חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל חמשפטים,

בברכה,

:חעתסים
 המשפטים משרד טנכ״ל רוטקופף, גיא ד״ר

 חמדינח שירות לנציבות המשפטי היועץ דול, תן עו״ד
משפטי לסיוע האגף מנחל גלובוס, אייל עו״ד
 והמרכז א ת״ במחוז משפטי לסיוע חלשכח ראש חדד, גולדנברג לימור עו״ד

 המשפטים משרד חשבת פישר, סימה גב׳
 המשפטים משרד פנימית( א׳)ביקורת אגף מנחלת פרידמן, איריס גב׳
 אמש משאבי מנחלת יצחקי, אביבה גב׳

אישי תיק
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