
14.4.19:תאריך

ם לנושאים המשרד מנכי׳ל אל:  והסברה אסטרטגיי

רב, שלום

ם מניגוד להימנע התחייבות :הנדון עגייגי

ם לנושאים במשרד המשפטית בלשכה ראשי עוזר לתפקיד כניסתי לקראת  והסברה אסטרטגיי

 ושלא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם המשרד(, )להלן:

 של המשפטית היועצת עם ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק

:כדלקמן ומתחייבת מצהירה הריני המשרד,

 בקייר המשפטית במחלקה דין כעורכת שימשתי ,2018 דצמבר חודש עד נובמבר מחודש .1
בע׳׳מ. רפואה שירותי

 עצמאית. דין כעורכת שימשתי לתפקיד, לכניסתי עובר עד 2018 דצמבר מחודש .2

 זו. להתחייבות א׳ כנספח מצורפת הטיפול הועבר אליהם הדין ועורכי הלקוחות רשימת

 בגין לי המגיעים הכספים כל את לי ישלמו הטיפול הועבר אליהם הדין ועורכי הלקוחות
המשרד. של המשפטית ליועצת יימסר הכספים קבלת על עדכון .2020 מרץ עד עבודתי

:הבאות במסגרות כלשהי, תמורה וללא לסירוגין מתנדבת, אני האחרונה השנה במהלך .3

שבועיות. שעות שלוש הנה ההתנדבות מינית. תקיפה לנפגעות הסיוע במרכז כמוקדנית .3.1

שבועית. וחצי שעה הנה ההתנדבות מכבי. החולים קופת דרך לקשישים כמלווה .3.2
ת להן אין אשר האמורות, במסגרות להתנדב להמשיך מעוניינת אני קו  עם כלשהו קשר או זי

 שעניינו לתקשי׳׳ר 42.404 סעיף להוראות ובכפוף בהתאם זאת בו, תפקידי עם או המשרד
התנדבותית. פעילות

:הבאים והתנאים המגבלות אחר ולמלא להקפיד מתחייבת אני .4

 בקשר בעקיפין, ובין במישרין בין כלשהן, פעולות אעשה לא במשרד עבודתי במסגרת .4.1
להתנדבות.

 שימוש אעשה לא וכן במשרד, ותפקידי בתארי שימוש אעשה לא ההתנדבות במסגרת .4.2

תפקידי. מילוי לשם המדינה מטעם לרשותי שהועמדו ברכוש או בציוד כלשהו

 42.421 ו- ,42.415,42.414 בפסקאות הקבועות למגבלות בכפוף ידי על תבוצע ההתנדבות .4.3
המדינה. שירות לתקנון

 הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייבת אני לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .5

 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים אחרת צורה בכל לטפל או להשתתף,
:הבאים בעניינים ובפרט עניינים,

1 האישיים בענייני .5.1



 ,1969התשכ׳׳ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהירה הנני .10

 ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייבת ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים,

המדינה שירות נציב :העתקים

ם לנושאים המשרד של המשפטית היועצת  והסברה אסטרטגיי

 הממשלה ראש משרד חשב

 הממשלה ראש משרד של הפנים מבקר

הממשלה ראש במשרד אנוש משאבי אגף ראש
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