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לכבוד,

גיל, ואקנין סימה גב׳

ם לנושאים המשרד מנכ״לית והסברה אסטרטגיי

ם ניגוד למגיעת הסדר :הנדון עגייני

ם לנושאים במשרד חוץ וקשרי מודיעין אגף ראש לתפקיד כניסתי עם  :)להלן והסברה אסטרטגיי
 לעסוק ושלא הציבורי העניין זולת עניין כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם (,”״התפקיד

 למשרד המשפטית היועצת עם ובתיאום בתפקיד, כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל

:כדלקמן ומתחייב מצהיר הריני הממשלה, ראש

 בדרגת שירותי את סיימתי בצה״ל. שונים בתפקידים שירתתי ,2015 לשנת ועד 1989 משנת .1
אלוף. סגן

 במזרח רוסיה מעורבות בנושא מאמר פעמי, חד באופן כתבתי, לתפקיד, כניסתי למועד עובר .2

 המאמר אילן. בר שבאוניברסיטת אסטרטגיים, למחקרים בגין-סאדאת מרכז עבור התיכון,
 עבור תשלום לקבל צפוי אני .2016 יוני חודש תחילת או מאי חודש בסוף להתפרסם עתיד

.2016 יוני חודש במהלך המאמר כתיבת

 במשך סאדאת - בגין למרכז ישיר באופן הנוגעים בעניינים לטפל שאדרש ככל כי מתחייב אני

 ראש משרד של המשפטית היועצת את אעדכן לתפקיד, כניסתי ממועד חודשים 6 של התקופה

להנחיותיה. בהתאם ואפעל הממשלה

מודי דיין משה מרכז .3  להוציא עתיד אביב, תל שבאוניברסיטת ואפריקה התיכון המזרח ללי
 בשנת הגשתי אותה שלי הדוקטורט עבודת על בהתבסס ובירושלים, בירדן העוסק ספר לאור

 אינני .2017 שנת של הראשון ברבעון לאור לצאת צפוי הספר אביב. תל באוניברסיטת 2014

הספר. עבור תשלום כל לקבל אמור

 ממועד דיין משה למרכז ישיר באופן הנוגעים בעניינים לטפל שאדרש ככל כי מתחייב אני

 היועצת את אעדכן הספר, של לאור הוצאתו ממועד חודשים 6 חלוף ועד לתפקיד כניסתי
להנחיותיה. בהתאם ואפעל הממשלה ראש משרד של המשפטית

 למחקרי המכון כראש כיום שמכהן ידלין, עמוס )במיל־( האלוף הוא זוגי בת של דודה בן .4

 בו מתבצעות המכון, פעילות במסגרת אביב. תל שבאוניברסיטת (INSS - )ה לאומי ביטחון

 השתתפתי לתפקיד, כניסתי למועד עובר לגיטימציה. הדה לתחום הקשורות עבודות גם

לא לגיטימציה. הדה בסוגיית שעוסק פרויקט במסגרת במכון שהתקיימו דיוני□ במספר
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איני אלו, בדיוני□ השתתפותי עבור תשלו□ כל קיבלתי  נוספי□ בדיוני□ להשתתף צפוי ו

תפקידי. במסגרת שלא זה פרויקט במסגרת

 לאומי ביטחון למחקרי למכון ישיר באופן הנוגעות החלטות לבד מלקבל להימנע מתחייב אני

 הן האמור, הסוג מן החלטות בקבלת מעורב שאהיה ככל בתפקיד. עבודתי תקופת כל במשך

 עדכון לאחר והסברה, אסטרטגיים לנושאים המשרד מנכי׳לית עם בשיתוף ידי על יתקבלו

להנחיותיה. ובהתאם הממשלה, ראש משרד של המשפטית היועצת

 מלטפל או בדיונים מלהשתתף החלטות מלקבל אמנע התפקיד בתוקף כי מתחייב אני בנוסף,

 לניגוד חשש של במצב להעמידני העלולים בנושאי□ בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל

:הבאי□ לענייני□ הקשורים בנושאי□ ובפרט עניינים,

;האישיים בענייניי א.

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

מוץ עקב הנוצרת או חורגת משפחתית  - ,משפחה׳ ״קרוב ;אומנה או אי

ת בת או בן אחות, אח, בת, בן, הורה, הורי הורה, בציבור(, ידוע זוג)לרבו
חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אחיינית, אחיין, דודה, דוד, גיסה, גיס,

;דוד( בת דוד, בן נכדה, נכד, כלה,

עסקית או כלכלית פוליטית, אישית, זיקה לי שיש אחר אד□ בענייני ג

ע□ איוועץ כאמור, זיקה של טיבה בדבר ספק שיתעורר ככל - אליו
;הנחיותיה לפי ואפעל הממשלה ראש משרד של המשפטית היועצת

שי באופן עסקתי שבו עניין בכל ד.  למעט מינויי, טרם עיסוקיי במסגרת אי

 ידי על במפורש לי שאושר מה ומלבד בצה״ל, תפקידי במסגרת עיסוקי

הממשלה. ראש למשרד המשפטית היועצת

 יהיו אשר כלליי□ בנושאי□ עיסוקיי למנוע כדי לעיל 4-5 בסעיפי□ באמור אין כי יובהר
 הנ״ל, בסעיפי□ המנויים הגורמים על בעקיפין להשפיע כדי בה□ יש א□ אף סמכותי, בתחום

 ,מהותית שהיא כאמור בהשפעה שמדובר ככל עליהם. מהותית בהשפעה המדובר א□ למעט

שור קבלת לאחר רק אטפל שתקבע. ובתנאים הממשלה, ראש משרד של המשפטית היועצת אי

 או השפעה פוטנציאל בעלי שה□ או המשפיעים נושאים ה□ כלליי□״ ״נושאי□ זה, לעניין

ם על הציבור, כלל על השלכה  מסוימת ובלתי גדולה קבוצה על או ממנו, רחבי□ סקטורי

אחרת.

 שמילאתי ענייני□, לניגוד חשש לאיתור בשאלון הצהרותיי בתוכן שינוי יחול שבו מקרה בכל
 ראש משרד של המשפטית היועצת את לעדכן מתחייב אני - לתפקיד כניסתי לקראת

הנחיותיה. לפי ולפעול הממשלה,
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 שבו מקרה בכל עלי. מוטלת עניינים ניגוד של ממצב להימנע שהאחריות לי ידוע כי מצהיר אני .8

 שלא עניינים לניגוד חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זה הסדר ליישום בנוגע ספק יתעורר
 תיוועץ, אשר הממשלה, ראש משרד של המשפטית היועצת עם אתייעץ זה, בהסדר הוסדר

הוראותיהם. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה שירות בנציבות הצורך, במידת

 מתן המחייבות ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .9

לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי

 ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הריני .10

 לטובת או האישיים לצרכי שימוש בה לעשות או תפקידי ביצוע עקב אלי שהגיעה או שתגיע

 פרט מכן, לאחר או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד
 לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על־ התחייבויות מילוי שאי לי ידוע הכלל; לנחלת שהפך למידע

לתקשי״ר 42.5 פרק הוראות והפרת ,1977התשל״ז- העונשין, לחוק 117 סעיף

 הבנתי ,1969התשכ״ט- פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהיר הנני .11

 בכל המשפטים, ומשרד המדינה שירות נציבות דעת חוות לפי לפעול, מתחייב ואני תוכנו את

וליישומן. זה חוק הוראות של לפירושן הקשור

 הממשלה ראש משרד המשפטית, היועצת פרגו, ברנע שלומית עו״ד :העתק
 המדינה שירות נציבות המשפטי, היועץ דול, רון עו״ד

 המשרד חשב

פנים מבקר

אנוש משאבי אגף ראש

צבי הר שי ד׳׳ר
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