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המשפטים שר לשכת

J.N ,

בהעסמה עניינים ניגוד - גיא רוטטופרהנדון:

עניינים. לניגוד חשש לאיתור שאלון למלא נדרשת המשפטים שר בלשבת העסקתך לצורך .1

 זאת עם להיום. נכון עניינים, ניגוד של בעייתיות עולח לא 26/3/07 ביום שמילאת השאלון מן .2
 למשרד המשפטי ביועץ להיוועץ חובה עליך חלה חנ״ל לשאלון ג׳ הלק לפי כי להזכירך, אבקש
 סוגיות יתעוררו או בשאלון הצהרותיך בתוכן שינויים ויחולו במידה הנחיותיו לפי ולפעול

עניינים. לניגוד חשש של במצב להעמידך שעשויות
בתפקידך. בהצלחה .3

בברכה,

 עו״ד שופרו, רונית
למשרד המשפטי היועץ לשכת

 :העתקים
המשרד מנכ״ל

 אנוש)בפועל( משאבי סמנכ״ל שטרית, אתי גב׳
למשרד משפטי יועץ דיין, משה עו׳׳ד

 המדינה שירות נציבות סמך( ויח׳ ממשלה תהום)משרדי מנהלת יוסף מרי גב׳
אישי תיק
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עגייגים ניגוד למגילת השדר תנדוד

 להעדיף שלא דין גי על לחובתי ובהתאם המשפטים משדד של הכללי המנהל לתפקיד מינויי לאור
 זו, במשרה כהונתי בעוז הציבורי העניין זולת ענ»ן בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולה עניין כל

־ כדלהלן לתצהיר מתכבד הרמי המשפטים, למשרד המשפטי היועץ עם ובתיאום

 המסלול של למשפטים הספר בבית ההוראה סגל כחבר שימשתי המם ועד 159* בשמם .1
 שאבקש ככל זו. מעבודתי אחדל האמור לתפקיד מיטתי ועם למינהל המכללה האקדמי-

המדינה. בשירות הנוהגים הכללים פי על אפעל באוניברסיטה, בהוראה לעסוק בעתיד

 דאו- המשפטים לשר בכיר ויועץ מקצועי מטה כראש שימשתי 2009 מרץ עד 2007 בשנים .2
פרידמן. דניאל פרופ'

נתניה. האקדמאית במכללה החוץ מן כמרצה שימשתי 2007 עד 1998 בשנים .3

רמת־גן. במכללת כמרצה שימשתי 2005 בשנת .4

המשפטים. במשרד לתפקידי פרט כלשהם ציבוריים תפקידים ממלא אימי .5

כלשהם, בתאגידים במניות מחזיק ואימי כלשהם בתאגידים כלשהו בתפקיד משמש אימי . 6
בעקיפין. ובין במישרין כין

. . בואה מתחייב הנני ז

 צורה □כל 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 עניעים,

1 האישים בענייני (1)

 קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבח - זה )לעניין משפחתי קרובי בענייני (2)
 הורה, בן־זוג, - משפחה״ ״קרוב אימוץ; עקב הנוצרת או הורגת משפחתית

pכת־ בו־אחות, בת־אח, בן־את, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אה, גת, ׳
;נפדה{ או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אחות,

 למעט מינויי, טרש עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי בו מיין בכל (3)
 כאמור המשפטים משרד בעובד תפקידי בתוקף בעבד בהם שטיפלתי עניינים
 למשרד המשפטי היועץ ידי על ובכתב במפורש לי שיאושר מה ולמעט

חמשפטיס;

חיו אשר בגישאי® עיסוקי למטע כדי זה בסעיף באמור אין הי יובהר  כתחום י
 בלל על השלכה מאו השפעה פוטנציאל בעלי שהמס מאי משפיעים אשר סמכותי
או במישרין להשפיע בדי בה® יש אם אף ממנו, רהבים סקטורים על או הציבור
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 בהשפעה ומגדוגד אס למעט זכויותיהם, על ו/או האמורים המדמיס על בעקיפין
5 זכוינתיהמ על ר/או כאמיר גורמים על מחותייי

 את לעדכן מתחייב אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרוז בכל .8
לי. שינתנו ההנחיות למי ולמעול המשפטים למשרד המשפטי מיועץ את

ל .9  יתעורר שבו מקדה בבל או זה, התחייבות בחג ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרה מ
 של המשפטי חיועץ עם אתייעץ זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש

 המשפטי ובמעץ המדינה שימת בנציגות הצורך, במידת ייוועץ, אשר המשפטים, משרד
הוראותיו. לפי ואפעל לממשלח,

 המחייבות ,1998׳ח־0התש חמידע, חופש חוק חוראות חלות זח הסדר על בי לי הובהר .10
לגביו. מידע שיבקש אדם לכל דמסירהו להסדר פומבי מתן

 המשפטים, שר ידי על שייקבע גודם מקומי את ימלא עניינים לניגוד שלחששי מקרה בכל 11
המשפטים. למשרד המשפטי היועץ עם בתיאום

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .12
 האישיים לערכי שימוש בחם לעשות או תפקידי במבוע עקב אלי שהגיעה או שתגיע ידיעה

 או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשור שאני מך או תאגיד לטובת או
 סעיף פי על־ התחייבויות מילוי שאי לי ידוע f הכלל *תלת שהפך למידע פרט מכן; לאחר

 42.5 פרק תוראות והפרת ,1 ?77התשל«ז- חעוגשין, לחרק 117 סעיף לפי עבירה מהוות זה
לתקשי״ד.

 ,1969ש־״חתשכ פרישה(, לאחר הציבור)הגבלות שיחת חוק אה קראתי בי מצהיר הנני .13
 ומשדד המדינה שיחת נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייב ואני הוכנד את הבנתי

וליישומן. זה חוק הוראות של לפיתשן הקשור בכל המשפטים,

 העתקים־
המשפטים שר

 חמדתה שירות נציבות ממשפטי, היועץ
 חמשפטים משרד חשב

המשפטים משרד של הפנימי המבקר



המסזפסייה משדד
תש״ע חשוון ב״ח ירושלים, חכללי המנהל

 2000 נובמבר 12
003-00-2009-004752 :מספרנו

לכבוד
 ישראל מקרקעי מינהל מועצת יו׳יר והשיכון, הבמוי שר

ותשיכוו הבמיי למשרד המשפטית היועצת באמצעות

רב, שלום

>נג»ג»?ז הסדר - ישראל מסדסעי ממהל namoa חצרותתנדיז!

 על לחובתי ובהתאם ישראל, מקרקעי ממוזל במועצת המשפטים, שר נציג לחבר, מימיי במסגרת
 חריגי זד, בתפקיד בהמתי בעת הציבורי תעגיין זולת שיין מל לעסוק ולא להעדיף שלא דין כל פי

כדלקמן.־ מצהיר

כלשחם, בתאגידים במניות מחזיק ואעני כלשחם בתאגידים כלשהו בתפקיד משמש אמני 4
 קרובי של או שלי פלשחס, עסקיים בגופים שותף איתי בעקיפין. ובין גמישרץ בין

משפחתי.
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ב.

:כדלקמן־ מתחייב חרעי לעיל המפורט לאור .4

M

בקבלת חלק ומליטול בדיוניה מלהשתתף להימנע בזה, מתתייב המי p ב.
אחרת, צורה בכל לטפל או להשתתף, האמור, תפקידי בתוקף החלטות ״

Jp חשש של במצב להעמידני העלולים מושאים בעקיפין, או במישרין
;הבאים ממיינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים, לנמוד 1

!האישים בענייני (1)

 קרנח לרבות ן משההתית״ ״קרבה - זה משפחתי)לעניין קרובי בענייני (2)
 חורת, ־מ־זוג, משפחת״ יקריב1 אימוץ, עקב הנוצרת או חורגת משפחתית

p, ,דודח, דוד, ניקח, גיס, אחות, אח, בת trwc»p ,בת- בי-אחות, בת-את 
;(נכרת או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, מתן, אחות,

(O ו/או $ - ו 4 בסעיפים חסכורטים למקרקעין חנוגעיס ובדיונים בעניינים 
פיתוחם. על או ערכס על השפעה פוטנציאל להם שיש כאלה
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 אשר בנושאים תמינהל במועצת עיסוקי למנוע גדי n? בסעיף באסור אץ בי יובהר
 על או הציבור גלל על השלכה ז/או השפעה פוטנציאל בעלי שהמם ו/או משפיעים
 כדי בהם יש אם אף משמעותי, בהיקף מקרקעין על ו/או ממגו רחבים סקסויים
 אם למעט זכויותיהם, על ו/או האמורים הגורמים על בעקיפין או במישרין להשפיע
־ זכויותיהם על ו/אז כאמור גורמים על מהותית בהשפעה המדובר

 מתחייב אצי זה, התחייבות בכתב חצחרותיי בתוכן שמוי יחול בו מקחז בבל ג.
 p הנחיותיו. לפי ולפעול ישראל, מקרקעי למיגהל המשפטי חיועץ את לעדכן
המשפטים. למשרד המשפטי היועץ את אעדכן

שבו מקרח ככל או זה, התחייבות כתב ליישום חנוגע ספק יתעורר בו סקרה בכל ד.
 יועץ ח עס אתייעץ זח, התחייבות בכתב הוסדר שלא ימיעים לניגוד חשש יתעורר

הוראותיו. לפי ואפעל ישראל, מקרקעי ממוזל של המשפטי

 !)להלן 199התשג״ת-« חמידע, חופש חוק הוראות תלות זח חסדר על כי לי הובהר
 אני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו *?סדר פומבי מתו המחייבות ״החוק״(,

 להוראות בהתאם זח, בהסדר המובאים המקרקעין פרטי של תומם את לחסות מבקש
 המשפטי היועץ ידי על שיאושרו כאמור, פרשים וה מהסדר שיושטטז לאתר לוזוק. 9 סעיף

שיתבקש. ככל הציבור לעמן חחסדר יעמוד המשפטים, למשרד

־׳

*

-- £*

העומ$
ישראל מקרקעי ומינחל והשיכון חבעוי חאוצר, למשרדי המשפטיים היועצים

'■i: :
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