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Noy Hasson
Shira Sagi; Lea Rakover; Gila Netz (netsg@hfn.co.il)
Re: ת ט ו י ט קוזלובסקי - עניינים ניגוד למניעת הסדר ל

:מאת
:נשלח
:אל
:עותק
:נושא

הסדר עלי. מקובל ה
ע, לחו״ל בנסיעה שאני כיוון - גילה לחתימה. והכיני הדפיסי אנא השבו

ה ,2015 באוג׳ 6ב- ע ש @noyha2 ,14:34 ב justice .gov.il< m ailto :no yha2@ justice .go v.il> Noy Hasson>> :כתב/ה 

ר ם קוזלובסקי ד" רב, שלו

שאלון שעיינו לאחר ת ב ת החיים ובקורו בר ע ה ש לוועדה המינוי לשם לעיונינו ש בו ת לגי ת מפני הציבור על להגנה המלצו ת בריונו ש ר  ב
סדר מצ"ב עניינים. ניגוד למניעת ה

הסדר על לעבור תוכל אם לך אודה  ולאשרו. ה

ש ככל ת לך שי אלי. אותן העבר אנא הערו

ה, בברכ

עו"ד חסון, נוי

ת הלשכה שפטי מ ד | ה ר ש ם מ  המשפטי

02-6466207 טל':

סדר >טיוטת ^ - עניינים ניגוד למניעת ה קי ס ב לו ^0קוז
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:תאריך

לכבוד

המשפטים שרת שקד, איילת גב'

עניינים ניגוד למניעת הסדר :הנדון

בשירות משרה נושאי ובהם הציבור על להגנה אמצעים לגיבוש בוועדה לחבר למנותי ההצעה לאור

עם ובתיאום ״הוועדה״(, )להלן: ברשת בריונות גם כמו פוגעניים ופרסומים פעילות מפני הציבור

כדלקמן: ולהתחייב להצהיר מתכבד הריני המשפטים, למשרד המשפטית היועצת

 תקשורת פנים, ובטחון חלל הגנה, אלקטרוני, ומסחר לאינטרנט הקשורות בסוגיות עוסק הנני .1

רוחני. וקניין הייטק ומדיה,

 המשרד של מלקוחותיו אחת ושות'. נאמן פוקס, הרצוג, למשרד כיועץ משמש אני 2013 משנת .2

בישראל. פייסבוק חברת שלוחת היא

במדיה. העוסקת ,JVP בחברת שותף הנני 2013 משנת .3

בחברות: כדירקטור ומכהן אביב תל באוניברסיטת החוץ מן כמרצה משמש אני בנוסף, .4

.M orphisec, secb, Scanapence, cubercaam

 בכל לטפל או להשתתף, הציבורי, תפקידי בתוקף החלטות מלקבל להימנע מתחייב הריני .5

 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה

:הבאים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט עניינים

;האישיים בענייני )א(

 משפחתית קרבה לרבות - משפחתית״ ״קרבה - זה )לעניין משפחתי קרובי בענייני )ב(

אחות, אח, בת, בן, הורה, בן-זוג, - משפחה״ ״קרוב ;אימוץ עקב הנוצרת או חורגת

חם, חותנת, חותן, בת-אחות, בן-אחות, בת-אח, בן-אח, דודה, דוד, גיסה, גיס,

;נכדה( או נכד כלה, חתן, חמות,

השונים. בעיסוקיי ייעצתי או טיפלתי בהם ספציפיים בעניינים )ג(

 בו מקום וגופים, חברות על ורגולציה כלליות הוראות לקביעת הנוגעים בעניינים )ד(

 או כשותף משמש אני בהם גוף או חברה על לחול צפויות הרגולציה או ההוראות

 חברת לרבות בעניינם, אחרת בדרך טיפלתי או בייעוץ שעסקתי או דירקטור

 או באתר השימוש נדון בו בדיון מלהשתתף מנוע אהיה לא כי יובהר, פייסבוק.

 על שיחולו כללים לקביעת הנוגעים בדיונים רק אלא פייסבוק, באפליקציית

החברה.

 ספק יתעורר בו מקרה בכל עניינים. ניגוד של למצב מהיקלעות להימנע אחראי הנני כי לי ידוע .6

 חשש יתעורר שבו מקרה בכל או שלעיל(, 5 בסעיף )ובפרט זה התחייבות כתב ליישום הנוגע

 ראש למשרד המשפטית היועצת עם אתייעץ זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים לניגוד

הנחיותיה. לפי ואפעל המשפטים,

 אני זה לתפקיד מועמדותי בחינת לשם שמסרתי המידע בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .7

הנחיותיה. לפי ולפעול המשפטים, ראש למשרד המשפטית היועצת את לעדכן מתחייב

027-99-2015-004398 סימוכין:



 מתן המחייבות ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .8

לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי

 ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .9

 האמור במידע לעשות לא מתחייב הריני וכן תפקידי, ביצוע עקב אליי שהגיעה או שתגיע

 לפני כהונתי, תקופת תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת או האישיים לצרכי שימוש

 פי על התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאחר או תחילתה

.1977התשל״ז- העונשין, לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף

בברכה,

 קוזלובסקי נמרוד ד׳׳ר

28915833 ת׳׳ז

העתק:

המשפטים למשרד המשפטית היועצת לשכת

[SS1] ם הערות: עם א ש ה ע י ד י ך מ נ ו צ ר ב ׳ ש ת ו ס ח ל
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