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עגימים מניגוד הימנעות

 ראש כסגן תפקידי מילוי בין עניינים לניגוד חשש בה שיש פעולה מכל להימנע מתחייב אני ו.
 מטיפול אמנע כן, כמו האישיים. ענייניי לבין התכנון במוסד וחבר תרשיחא מעלות העיר
 נמצאים אשר גורמים מעורבים ידיעתי, למיטב שבהם, בנושאים שהיא מעורבות ומכל

משפחתי. ולבני לי ו/או איתי עסקי, או אישי בקשר

 השלכה בעל שהינו נושא ולבניה לתכנון ובועדה בעירייה תפקידי במסגרת עולה בו במקרה .2
 חשש לאיתור בשאלון כמפורט מקורבי, ו/או משפחתי קרובי בבעלות בבעלותי, למקרקעין

 מכל מעורבות ו/או טיפול מכל אמנע זה, מהסדר נפרד בלתי כחלק המצ״ב עניינים לניגוד
מטעמו. מי עם ו/או התכנון במוסד דיון בכל אשתתף ולא שהיא סוג

 בשאלון שהעברתי בנתונים עדכון ו/או שינוי כל על העירייה ליועמ״ש להודיע מתחייב אני .3
כאמור.

 אולם המצ״ב בשאלון מפורט שאינו במקרקעין עניין התכנון במוסד יעלה בו במקרה .4
 גורמים ו/או עמם הקשורים תאגידים ו/או משפחתי לבני ו/או אלי כלשהוא בקשר קשור

 עיריית ליועמ״ש מראש אפנה עסקי, או אישי בקשר לי הקרובים עם ו/או עמי המצויים
לי. שיינתנו ההנחיות פי על ואפעל תרשיחא מעלות

 חשש של קיומו בשאלת ספק מתעורר בהם במקרים גם משפטי, בייעוץ לצורך מודע אני .5
 והבניה, התכנון לחוק 47 סע׳ )ע״פ הועדה למליאת להודיע ומתחייב עניינים, לניגוד

 יועמ״ש הנחיית פי על ולנהוג עניינים לניגוד חשש של מצב יתעורר אם (1965 - התשכ״ה
העירייה.

 האחריות כי העירייה יועמ״ש ע״י הוזהרתי ההסדר על לחתימתי עובר כי בזאת לאשר הנני .6
 מקרה בכל כי בזאת מתחייב ואני עלי מוטלת עניינים ניגוד של למצב מהיקלעות להימנע

 שעשויות מראש נצפו שלא סוגיות או ההסדר הוראות יישום בדבר ספק יתעורר בו
 ההנחיות פי על ואפעל העירייה ליועמ״ש אפנה עניינים, לניגוד חשש של במצב להעמידני

היועמ״ש. ע״י שיינתנו
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לסו ליאור מר כי מאשרת כי מאשרת
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ובניה לתכנון הועדה מהנדס לוין, יוסי מר העתק:


