
 ישראל מדינת
המשפטים משרך

המשפטים משרד מנכ״ל רוטקופף, גיא ד״ר :אל

לממשלה)משפט המשפטי למעא משגה - ש»יגדורו< רועי עו״ד - עגימים גימד הסדר הנדון!
בינלאומי(

 המשפטים, במשרד בינלאומי( )משפט לממשלה המשפטי ליועץ משנה לתפקיד מינויי לרגל
 וולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם

 הריני המשפטים, למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום זו* במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין
:כדלהלן להצהיר מתכבד

.1996 משנת דין לעריכת רישיון בעל הנני .1

V

משפטי, כיועץ מכן ולאחר שכיר, דין כעורך שימשתי 201Q בינואר 8 עד 2005 מאוקטובר .2

 או בדירקטוריונים כחבר משמש ואינני כלשהם, יים1ציבו בתפקידים משמש איני .3
ציבוריים. שאינם ובין ציבוריים בין כשלהם, תאגידים של בהנהלות

 תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע בזאת מתחייב הנני לעיל, מהאמור *רוע מבלי .5
 העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורח בכל לטפל או להשתתף, הציבורי,
:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים לרבות עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני

• האישיים בענייני (1)

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

 02-6467023 פקס ,02-6466648 טלפון 91490 מיקוד ירושלים 49029 ת.ד 29 צלאהא־דין רח׳

23/10/2013 - ב התקבל ,027-99-2013-011287 ר:0נ0דוק מזהה המשפמים, למשרד ׳0המשפ היועץ המשפסים משרד
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בת־ בן־אחות, בת־אח, בן־אח, דודה, דוד, גיסח, גיס, אחות, אח, בת, בן,
;נכדה( או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנה, חותן, אחות,

 מינויי טרם דין כעורך עיסוקיי במסגרת אישי באופן עסקתי בו עניין בכל (3)
לתפקיד;

 בתחום יחיו אשד בנושאים עיסוקי למנוע בדי זה בסעיף באמור אין בי יובהר
 כלל על השלבח ו/או השפעה פוטנציאל בעלי שהינם ו/או משפיעים אשר סמכותי
 או במישרין להשפיע כדי בהם יש אם אף ממנו, רחבים סקטורים על או הציבור

 בהשפעח המדובר אם למעט זכויותיהם, על ו/או האמורים הגורמים על בעקיפין
;זכויותיהם על ו/או כאמור גורמים על מהותית

 שבו מקרה בכל או זה, התחייבות בכתב הצהרותיי בתוכן שינוי יחול בו מקרח בכל .6
 עם להתייעץ חייב אחיה זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש יתעורר
הוראותיו. לפי ואפעל המשפטים, משרד של המשפטי היועץ

 )להלן: 1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .7
 אינני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן המחייבות ״החוק״{,

 ישמש והוא לחוק, 9 סעיף להוראות בהתאם זה, מ(זסדר כלשהם פרטים לחסות מבקש
פומבי. כנוסח גם

 כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .8
 או האישיים לצרכי שימוש בה לעשות או תפקידי עקב אלי שהגיעה או שתגיע ידיעה

 לפני המדמה, בשירות עבודתי תקופת תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת
* על־ התחייבות מילוי שאי לי ידוע הכלל. לנחלת שהפך למידע מפרט לאחריה, או תחילתה

 הוראות וחפרת 1977התשל״ז־ העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מחווה זח סעיף פי
המדינה. שירות לתקנון 42.5 פרק

 ,1969התשכ״ט־ פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהיר הנני .9
 ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייב ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן. זח חוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים,

בברכה,
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־3י22םצ
 לממשלה המשפטי היועץ וינשטיין, יהודה עו״ד
 המשפטים למשרד המשפטית היועצת רקובר, לאה עו״ד
 המדמה קירות לנציבות המשפטי המעץ דול, רון עו״ד

 פנימית( א׳)ביקורת אגף מנהלת פרידמן, איריס גב״
 אנוש משאבי מנהלת יצחקי, אביבה גב״

אישי תיק
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