
 התשס״ט באייר רהמשפטים למשרד משפטי יועץ דיין, משח מר :אל
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עניינים גימד למניעת תסדר :הנדוו

 שלא דין פי על לחובתי ובהתאם מטח( )ראש המשפטים לשר בכירה יועצת לתפקיד מינויי לאור
 כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף
:כדלקמן להצהיר מתכבדת הריני המשפטים, למשרד המשפטי היועץ עם ובתיאום זו, במשרה

:בזאת מתחייבת המי לעיל, האמור כל נובח .4

 צורה בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע א.
 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת,

הבאים: לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים,

בענייניהאישים; (1)

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

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

בת־ בן־אחות, בת-אח, בן״אח, דודה, דוד, גיסח, גיס, אחות, אח, בת, בן,

;נכדה( או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אתית,

 מה מלבד מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין בכל (3)
;המשפטים למשרד המשפטי היועץ ידי על ובכתב במפורש לי שאושר

;נאמן במשרד עבודתי במסגרת בו, בטיפול חלק שנטלתי עניין בבל (4)

 בעניין או בתיק בטיפול חלק נטלתי אשר נאמן משרד לקוחות של בעניעים (5)

לתפקיד כגיסתי מיום שנה במשך וזאת אליהם, הקשור כלשהו

 בסעיף האמור יחול חברות- שהתם לעיל 5 בס״ק הנזכרים הלקוחות לגבי (6)
 שליטה לבעלי באשר וכן שלהן, ואחיות בנות אמהות, לחברות באשר גם

אלה; בחברות

 יהיו אשר בנושאים עיסוקי למנוע בדי זה בסעיף באמור אין פי יובהר
 ו/או השפעה פוסנציאל בעלי שהינם ו/או משפיעים אשר סמפותי בתהום

 פדי בהט יש אס אף ממגד, רהבים סקטורים על או הציבור פלל על השלפה
זפויותיהם, על ו/או האמורים הגורמים על בעקיפין או במישרין להשפיע

;זפויותיהם על ו/או פאמור גורמים על מהותית בהשפעה המדובר אם למעט
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 את לעדכן מתחייבת אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שעוי יחול בו מקרה בכל .5
הנחיותיו. לפי ולפעול המשפטים, למשרד המשפטי היועץ

 יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרח בכל .6

 היועץ עם להתייעץ חייבת אחיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש

 המדינה שירות בנציבות הצורך, במידת ייוועץ, אשר המשפטים, משרד של המשפטי
הוראותיו. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ

 המחייבות ,1998־התשנ״ח המידע, הופש חוק הוראות חלות זח זיר ■’ .7
את לחסות מבקשת אני לגביו. מידע שיבקש atft לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן

ם י פ י ע ס ^ ^ ^ ז ו '  יעמוד ,כאמור פרטים זה מהסדר שיושמטו לאחר זח. להסדר 1-3 '
שיתבקש. ככל הציבור לעיון ההסדר ^

 המשפטים, שר ידי על שייקבע גורם מקומי את ימלא עניינים לניגוד חשש של מקרה בכל *8

המשפטים, למשרד המשפטי היועץ עם #תיאום
■יו

 ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר הציבור)הגבלות שירות חוק את קראתי בי מצהירה הנני .9
 ומשרד המדינה שירית נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייבת ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן, זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים,

בברכה,

שטיינר תמר

 :העתקים
המשפטים שר

 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ
 פומבי( המשפטים)נוסח משרד חשב

פומבי( המשפטים)נוסח משרד של הפנימי המבקר
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