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 לכבוד
 עו"ד שגית אפיק

 היועצת המשפטית לכנסת
 

 

  שלום רב,

 

 ניגוד עניינים הצהרה והתחייבות למניעת הנדון:

 

ראש הכנסת, ובהתאם לחובתי שלא להעדיף כל עניין זולת העניין -בהמשך למינויי לתפקיד יושב

ובתיאום עם הייעוץ  הציבורי ושלא לעסוק בכל עניין זולת העניין הציבורי בעת כהונתי במשרה זו,

 הריני להצהיר כדלקמן: המשפטי לכנסת

 

  בנושאי תדמית; הרצאותבמתן עוסקת הנורית לוי, הינה עצמאית  בת זוגי, .1

 

  ;בחטיבת המודיעין של שירות בתי הסוהר ב משנהציכנ כהןגיא לוי, מ ניב .2

 

 ;, ברשות הכבאותדה ושומרוןוהמחוז יבמשפטי תומר לוי, משמש כממונה ייעוץ  בני .3

 

  ;ברשות המיסיםבמחוז תל אביב, משמש כמפקח מקרקעין  ,אור לוימ בני .4

 

 . , במחוז צפון, במשטרת ישראלמשמשת כתובעת משטרתית ,לירון ניר בתי .5

 

 צת רכישה אשר החזיקה בקרקע שהופקעהחלק מקבו נניהבנוסף, מספר נכסי נדל"ן ו ברשותי .6

  .האמורה בימים אלו נבחנת סוגיית הפיצוי עבור ההפקעה .ישראל מקרקעי מינהלעל ידי 
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כח האמור לעיל, הריני מתחייב להימנע מלטפל בכל צורה, במישרין או בעקיפין, בנושאים ונ .7

 של חשש לניגוד עניינים, ובפרט בעניינים הבאים:העלולים להעמידני במצב 

 בענייני האישיים; .א

לרבות קרבה משפחתית חורגת או  -" קרבה משפחתית" -)לעניין זה  בענייני קרובי משפחתי; .ב

זוג )לרבות ידוע בציבור(, הורה, -בן או בת –" קרוב משפחהאימוץ או אומנה; "הנוצרת עקב 

הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, 

 חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, בן דוד, בת דוד(;

ית אליו, אשר עלולה בענייני אדם אחר שיש לי זיקה אישית, פוליטית, כלכלית או עסק .ג

להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים. ככל שיתעורר ספק בדבר זיקה כאמור, אתייעץ 

 .עמך ואפעל בהתאם להנחיותייך

 

לעיל כדי למנוע את עיסוקי בנושאים כלליים אשר יהיו בתחום סמכותי,  כי אין באמור בהריו .8

ורים או על זכויותיהם, למעט אם יש אף אם יש בהם כדי להשפיע בעקיפין על הגורמים האמ

הותית ככל שמדובר בהשפעה כאמור שהיא מ עליהם;השפעה מהותית לכך, למיטב ידיעתי, 

 .ידך על וקבעייובתנאים ש ךאישוראטפל רק לאחר קבלת  –

משפיעים או שהינם בעלי פוטנציאל השפעה או הלעניין זה, "נושאים כלליים" הם נושאים 

 או על קבוצה גדולה ובלתי מסוימת.  או על סקטורים רחבים ממנו, השלכה על כלל הציבור

 

. בכל מקרה שבו למצב של ניגוד עניינים מוטלת עלי, כי האחריות להימנע מהיקלעות דוע ליי .9

יתעורר ספק הנוגע ליישום הסדר זה, או שיתעורר חשש לניגוד עניינים שלא הוסדר בהסדר 

את הנושא  אביא -בדות העומדות בבסיסו של הסדר זה זה, וכן בכל מקרה בו יחול שינוי בעו

 קבל. , ואפעל בהתאם להנחיות שאךלידיעת

 

-ח"התשנ, המידע חופש חוק עליו הוראות יחולו, זה הסדר על מידע כי ככל שיתבקש ידוע לי .10

 .להסדר פומבי ובכלל זה מתן, 1998

 

 

 בכבוד רב,

 

 לוי מיקי"כ הח
 הכנסת ראש-יושב

 

 
 העתק:

 עו"ד שני רביב משה, היועצת המשפטית למינהל הכנסת 


