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רותשטיין שלמה מר המועצה חבר : אל

רב, שלום

עץ הנחיות :הנדון ם לגיגח־ חשש למטרול >;ירייתל המשפטי היו לתו״ב המסומית מיועדת חבר של עממי

ם רוזנשטיין שלמה מר המועצה חבר עניינים לניגוד ששר לאיתור שאלון :סימוכין 20.02.15 מיו

לעירייה המשפטי היועץ הנחיות להלן זה, בשאלון שציינת הדברים ר ולאו שבסימוכין לשאלון בהמשך
עני לניגוד החשש למניעת להסדר

 שות להיות המועצה לחבר אסור
ם, שלי בעקי ובין ין ד ש במי בין ירו

 בתת דיון בכל להשמתך לך אסור
 ל עליך אלו. במקרקעין הגובלים

ם לניגוד ה ניין בג שדבריך ולוודא ענייני הוועדה. בפרוטוקול גרשמו ז

וראשונה. בראש עליך מוטלת עניינים ניגוד למצב מהיקלעות להימהל האחריות כי להזהירך עליי

 בדבר ספק יתעורר אם או ובניה לתכנון המקומית הוועדה חבר של עניינים לניגוד לחשש הנוגע מקרה בכל
ם שו ם לניגוד חשש של במצב להעמידך שעשויות מראש נצפו סוגיות!שלא או חהסדר הוראות יי  עליך ,ענייני

תיו. לפי ולפגיל הוועדה של ביועמ״ש להיוועץ הנחיו

:ולבניה לתכנון המקומית הוועדה חבר של נים

 34 תכהן עלי ברח' לנכס הנוגע עניין בכל ובוועדותיה במועצה דיון בכל <
»0

או גית תר ו/ בות משפחתך בגי של או שלך למקרקעין הנוגע הי  נכסים לי
עץ הוועדה ליו״ר זמ־יע חשש של במצב היותך על לוועדה המשפטי וליו

כנוס הוא אלו, בהנחיות האמור
מועצה. חבר של עניינים וד לניג חשש ניסרול בענייו (9.12.13)

הר הנך כן,  שינוי חל אם כי מוז
הרלוונט המידע מלוא את בכתב,

ם לניגוד חשש של במצב להעמידך שעשויות מראש נצפו שלא עליך ,ענייני

ם לד, שניתנו לעירייה המשפטי היועץ להנחיות ף התשע״ד בטבת ו׳ ביו

 לו, למסור לעירייה, ליועמ״ש לפצות מחובתך בשאלון, הצהרותיד בתוכן
תיו. לפי ולפעול | הנחיו

רב, בכבוד

:העתקי□
שי'ים עיריית ראש ברקת, ניר מר  ירו

 לעירייה ושפטי הג ליועץ המשנה ליבמן, דני עוי״ד
 הית סגנית מיכאלי, אילנית עו״ד

כיר ,רוזנברג עידו מר  מועצת מז
ציות ראש שפט, א. שמואל עו״ד

היועצת לתו״ב המשפטי ץ  ובניה לתכנון המקומית לוועדה המשפטית ו
 זעירייה
חקיקה

•חשלים עיויית
ן .5 ספר* ניגר

Fa*
r p * .  I י

Je ru sa lem  M u n ic ip a lity  -C ity  le g a l A d v ise r I .־"!־)•a') 'u a tu rj.l עץ היו  ■
os-6?70^eo 0p9 0 ,<-נ39ל05נל/ג9כ טל י«.00ל 0’ירט«ל בזל. ן.ד

Selra !quart; a, f\0.a. 73ל, J«rmatem 910aל, Tel ג>ז0ג0ל0ג3/7ו;י׳ג-  
wv/wJ e r u s a l e m . muni.11 , m c r h a v g j i f c r u x l e m . m t


