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 עניינים גימד עתלמני הסדר תגדוו:
במשרד טרור ומימיו חון הלבנת לאיסור לרשות המשפטית היועצת לתפקיד מינויי לאור

 העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם «הרשותיי(, )להלן־: המשפטים.
 היועץ עם ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק ולא הציבורי
«.כדלהלן להצהיר מתכבדת הרמי המשפטים, למשרד המשפטי

.2007 משנת יורק, ניו מדינת

 טכנולוגיה למשפט הרשות של וחחקטה הייזום בצוות תברח שימשתי 2005*2006 בשנים .2
המשפטים. במשרד ומידע

 לממשל ביה״ט של ציבורית למדיניות בחוג אורחת חוקרת שימשתי 2006-2007 בשנים .3
אביב. תל באוניברסיטת

 לחברתחמידע הלאומית הוועדה עבור זמין ממשל בצוות ,:חברה2007 בשנת שימשתי* פן .4
זמין. וממשל טכנולוגיה בנושאי אשרעסקה ,34מט/ חחלטתממשלח מכח חוקטח אשר

אביב תל באוניברסיטת זח בעיסוק להמשיך בכוונתי אילן. בר ובאוניברסיטת בהרצליה

- בארח׳׳ב הדין עורכי בלשכת וחברה ,2002 משנת בישראל הדיו עורכי בלשכת חברה אני .1

הבינתחומי במרכז אביב, תל באוניברסיטת החוץ מן כמרצה משמשה אני ,2009 שנת מאז .7

1

 היתר למתן המרכזית מהרשות לכך אישור לקבלת בכפוף בהרצליה, חבינתחומי;ובמרכז
 לצרכי )בהתאם בשבוע שעות 5 כ־ של בהיקף המדמה, שירות בנציבות פרטית לעבודה,

jתאקדמיים(. המוסדות .

!

I

j

vm 027-09-2011-002464 ו:0ג0דוק מזהה המעאיסיט, למשח־ הממי היוון 0י090המ, pH( 15/08/2011 ■ נ

\





 בתאגידים במניות מחזיקה ואתני כלשהם בתאגידים בלשחו בתפקיד משמשת אתני אני .12
 של או שלי בלשחם, עטקיים מופים שותפדז אינני בעקיפין. ובין במישהי בין כלשהם,

משפחתי. קרובי

 לי שולמו תקובע״(, ״חמועד )להלן: 17.7.2011 בתם ברשות לתפקידי כניסתי מועד עד .13
די על חקובע חמועד טרם עבודותיי בגין זכאית חייתי. לחם והתגמולים הכספים מלוא  י

 חבתתחומי המרכז ;אביב תל אוניברסיטת ;עוח״ד משרד לרבות הקודמים, מעטיקיי
 הרצאותיי בנץ זכאית אני להם התגמולים למעט אן בר-אילן, ואוניברסיטת ;בהרצליה

לעיל. 8 בסעיף במפורט החוץ, למשרד

 שבוצעו דלעיל עבודותיי בגין כלשהו נוסף לשכר וכאית אחיה לא הקובע המועד לאחר
 למעט - תקובע המועד טרם שביצעתי אחרת עבודה כל בגת וכן הקובע המועד טרם

שקיבלתי, בתגמולים ו/או בשכר חישוביות טעויות נערכו כי בדיעבד יתגלה בחס מקרים
 ישולם החוץ, למשרד הרצאותיי בגין שכרי . לעיל. 8 בסעיף המפורט עבור שכר למעט וכן
המשפטים. למשרד המשפטי ליועץ כך על אמות קבלתו ועם ,17.01.2012 ליום עד א

למעט- נוספים, מעיסוקים הכנסה מקורות א יחיו לא .14■

לעיל 13 בסעיף כאמור החוץ למשרד הרצאותיי בגת שכרי -

 הבינתחומי ובמרכז אביב תל באוניברסיטת ההוראה המשך בגין העתידי שידי ־
ן לעיל 7 בסעיף כאמור בהרצאה

הרשות. של המשפטית מועצת מעבודתי הצפויה הכנסתי -

 תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע בזח, מתחייבת הנני לעיל, האמור בל נוכח א. .15
בעקיפין, או במישרין אחרת, צורח בכל לטפל או להשתתף, ברשות, הציבורי
 בנושאים ובפרט עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים
־ הבאים לעניינים הקשורים

(a 5 האישים בענייניי

 - משפחתית״״ ״׳קרבה ־ זה )לעניין עליהם שאדע ככל משפחתי, קרובי בענייני (2)
 - משפחה״״ ״״קרוב ;אימוץ עקב הנוצרת הורגת.או משפחתית קרבה לרבות
 בן- ברנ־אח, בן־אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, ,p חורה, מ־זוג,
;נכלה( או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, בת-אחות, אחות,
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 כללעיסוקיי במסגרת אישי בעתיד:באופן אעסוק או עסקתי בו ענייו בבל (3)
1 עוח״ד במשרד עבודתי במסגרת עסקתי בו ענמן כל ובעיקר הפרסיים,

 ובחםללסוהות הנוגע לעיל(, (3)בס״ק האמור במסגרת אחר)שלא עניין בבל (4)
,בלקוח שלי הטיפול הסתיים בו מהמועד שנתיים במשך וואת טיפלתי, ;

 וזאת אביב״ ולאוניברסיטה.תל בחרצליח חבינתחומי למרכז המגע ימייך בבל (5)
 מהמוסדות אחד כל עבור עבודתי תסתיים בו המועד לאחר שנתיים במשך
הללו*

 כל למשך תקפית תחיינה לעיל (8)ו- (7) (,3) (,2) (,1)א׳ בס״ק הקבועות ההגבלות ב.
כהונתיבתפקידי( :תקופת

 כלשהו ממיין טיפול העברת לעיל, (8)עד א׳)ג( ס׳יק הוראות פי על שתידרש, ככל ג.
 ומגורך, במידת הרשות, ראש ירי על שייקבע אחר לגורם יועבר הטיפול אחר, לגורם

המשפטים. למשרד המשפטי היועץ עם בהתייעצות

 בתהום יחיו אשי בנושאים עיסוקי למנוע כדי זה בסעיף באמוד אין כי יובהר ד.
 בלל על השלכה תאו השבעה פוטנציאל בעלי שהינם ו/או משביעים אשר סמכותי
 או במישרין להשביע בדי בתם יש אם אף ממני, רהבים סקטידים על או העיבור

 אם למעש זאת, זכויותיהם. על תאו האמורים הגורמים או העניינים על בעקיפין
;זכויותיהם על תאו כאמור גורמים או עניינים על מהותית בהשסעה מדובר

 היועץ את אעלכן זה, התחייבות בכתב חצחרותיי בתוכן שמוי יחול בו מקרח בכל .16
הנחיותיו. לפי ואפעל המשפטים, המשפטי,למשרד

 יתעורר בג מקרח בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנוגע ספק יתעורר בו מקרח בבל .17
 של המשפטי היועץ עם אתייעץ זח, התחייבות: בכתב הוסדר שלא ענמנים לניגוד חשש

הנחיותיו. לפי ואפעל המשפטים, משרד

 )להלן: ג998חתשנ״ח־ המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .18
 אני לגביו, מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי מתן המחייבות ״חהוק״{,
(7(,)6א)15,11,10,9 בסעיפים משפחתי לקרובי המתייחסים הפרטים את להלוות מבקשת

 יעמוד האמורים הפרטים חיסוי לאחר לחוק. 9 סעיף להוראות בהתאם לעיל, (8ו־) ׳
שיתבקש. בכל הציבור לעיון ההסדר
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 ,1969»ט־0חתש פרישה(, לאחר הציבור)הגבלות שירות חוק את קראתי טצחירהכי הנני .19
 ומשרד המדינה שיתת נציבות דעת חוות לפי למעול, מתחייבת ואני תוכנו את הבנתי

וליישומן. זח חוק הוראות של לפירושו הקשור בבל המשפטים,

תן V המדינה שירות לנציבות המשפטי היועץ דול, מר:
 טרור ומימון חון הלבנת לאיסור חרשות ראש מרפוללנדס,

 המשפטים משרד חשבת ©ישר, סימה גב״
 המשפטים משרד פנימית( א׳)ביקורת אגף מנחלת פרידמן, איריס גב״

 המשפטים משרד המשפטית הלשכה עטרון, גלי עו׳׳ד
אישי תיק

בברכח,

ווגמן,עו׳״ד שלומית ד״ר

vחעתקים
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