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 חשש לאיתור שאלון לידי שהעברת ולאחר 1965התשכ״ה־ והבניה, התכנון לחוק ד44 סעיף להוראת בהתאם
ם לא לפיה מסקנה לכלל הגעתי השאלון( :)להלן 6.11.2014 מתאריך ידך על החתום עניינים לניגוד  ניגוד מתקיי

אביב-יפו. תל ובניה לתכנון המקומית בועדה כחבר כהונתך עם בקשר עניינים

הבאות: בפניך לציין הריני הטוב הסדר ולמען זאת עם יחד

 כדירקטור מכהן אתה בהם לגופים הנוגע רישוי הליך או תכנוני הליך בכל חלק ולקחת מלטפל להימנע עליך ו.
 אביב-יפו תל התכנון מרחב בתחומי אחרים קרובים ושל שלך למקרקעין והנוגע בשאלון( 3 בסעיף )כמפורט
בשאלון(. 10 בסעיף )כמפורט

 ועדה כחבר בכהונתך עניינים לניגוד חשש של במצב להמצא לך לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להמנע עליך .2
מית הועדה של המשפטי היועץ הנחיית לקבלת עד מקומית בנושא. המקו

ת הועדה של המשפטי ליועץ לדווח עליך בחוק, ד)ג(48 סעיף להוראת בהתאם .3 מי  במידע שינוי כל על המקו
 המידע את לו ולמסור האמור השינוי על לך כשנודע מייד הצהרותיך ובתוכן השאלון במסגרת שנמסר

.הנחיותיו עפ״י ולפעול בכתב הרלוונטי

לו״ד
ליועמ״ש משנה

הנדסה( ומינהל מינהליים )לעניינים

:העתסים
 לתו״ב המקומית הועדה ויו״ר העירייה ראש חולדאי, רון מר
 לתר׳ב המשנה ועדת ויו״ר העירייה ראש סגן ספיר, דורון מר
לעירייה היועמ״ש סלמן, עוזי ד״עו



כו1כ>מק  !-זכר', הניסחבלטוך &
j ולהלפן גקכה ללשון e» הביתה

ענ>יג»ם לניגוך חשש למיגור שאלון

ת א שו ת ליבך, ל
ת .בהוגאם או ר הו ה, התכנון כחוק ד44 סעיף ל הבני שכי׳ה- ו ר עליך 1965הת סו מ שפטי ליועץ ל ת, הועדה של המ מי קו מ ת ה  א

ע ד מי שם הדרוש ה ת ל ק די ד ב ו ג י עניינים. נ
ת ביי על או ר ק, הו חו מ ה ת חוו ע טי היועץ ד פ ש מ ד של ה ס ת הונבגון מו גיי סו אי מועצה כל של ם הענייני ניגוד ב  תנ

ד לבחוב!? ס מו תכנון, ב ת ■אי ה ר סי דע, מ ל עלולה מי כ ס ת ל טי היועץ של יכולתו א פ ש מ ד של ה ס תכנון מו ת ה הוו  דעתו ל
שר ת ולאפ תן א נ הו חבר כ ד כ ס מו תכנון. ב ה

ם קי ש שבו מ ק תב ם, המגע מידע: מ בי ל לפנות עליך לקרו ש קרוביך א ם ולבק ה ר מ סו מ ת לך ל ם המידע; א סר לא א מ א לך נ  מלו
ע.- ד מי ה לציין עליך נז ם א סי ר פ משגת. שידיעתך ככל לעניין הנוגעים ה

» ך מ « ת ו מי קו מ י»ו■:?ונ3'.א5מ ה

וכהונות{ תפקידים א: חלק [

ם פרטים .1 שיי אי
 משפחח שםספרית{ 9)זהות מספר

גלעדי

ת ת ב ת ו י ט ר  פ
ב פו אגי י

 פרטי שם
ארנון

טלפון מספר

לידה תאריך

נייז טלפון מספר

 j כשביר, )לרבות אחורה שני□ 4 של לתקופה קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט
 ובניה. ויזמות, תכנון המקרקעין, לתחום הנוגע בכל בפרט וכד׳(, כיועץ כקבלן, בתאגיד, משרה כנושא כעצמאי,

 באלה(. וכיוצא עמותה שותפות, סוג)חברה, מכל בתאגיד לתפקידים גס להתייחס יש ״
 בהתנדבות(. הפקידים לגבי במפורש לציין בהתנדבות)יש או בשכר לתפקידים להתייחס נא ״
האחרונות. בשנתיים לך שהיו הלקוחות רשימה את גם לצרף יש כעצמאי, האחרונות בשנתיים שעסקת ככל י

 העסק כתובת
יפו אגיב תל ,23,8 גגיר־ול אגן

 העסק של הפעילות תחומי
לביוב ערים איגוד

 העסק / המעסיק שם . 1
סביבה אתנית תש־ויירת גורן אי

 העסקה תאריכי
6היו עד 2009

 האחריות ותחומי התפקיד
ראש יושב

 העסק כתובת
יפו אציג תל ,69 גבירול אגק

העסק של הפעילות תחומי העסק / המעסיק שם .2
יפו אגיב תל עיר־־ת

 חעסקה תאריכי
! היום עד 2003

 האחריות ותחומי התפקיד
 לשימושים הועדה יו״ר עיר, גניין ועדת תגר מועצה, תגר העט*, לראש משנה

התנגדויות. ועדת יו״ר חורגים,

 העסק כתובה
20 *זכרמל

העסק של הפעילות תחומי  עסק ה / המעסיק שם . 3
שץ עירית א לציון י

 העסקה תאריבי
2009-2011

 האחריות ותחומי התפקיד
עירונית והתחדשות גינוי פינוי בנושא רה״ע ידעך

 העסק כתובת
הדלת ,9 יפה הלל

חעטק של הפעילות תחומי
1 .................. ................................................ .

 העסק / המעסיק שם .4
חדרה עיריית

 העסקת תאריכי
2012-2013

 האחריות ותחומי התפקיד
העיר של הקרואה הועדה ד3ח

1
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 העסק כתובת
ם שלי רו קק״ל!,י

 העסק של הפעילות תחומי
 מדינת של ממלסמבת הייעור רשות

ישראל

 ן חעסק / המעסיק שם .5 י
! ל י ק׳ ק !
!

העסקה תאריכי •האחריות ותחומי התפקיד ;
2006׳׳2010 דירקטוריון הבר !

(2013 שנת תיגוך>עד ועדת יר׳ר ;־
ומנהל מש״א ת לעץ־ יר׳ר ן

העסק כתובת

.. _ ...........

העסק של הפעילות תחומי העסק ־■- המעקת: שם .6■ |
1
1.................... _ . . . ... ..

העסקת האריכי

_ . . ו

האחריות ותחומי התפקיד ן

3 e w m j p v i a « r a r vשלגועיסאהדיס *&ה*מלה
אחרים. תאגידים של מקבילים ובגופים עמותות, של מנחל בוועד חברות, של בדיהקטוומניס חברות פירוט ן
___ _________________האחרונות השביס 4ב- קודמות לכהוגותו נוכחיות ■לכחוטה להתייחס יש ! .״« ׳‘־ * ‘י * ״; י. ״י י ,

העיסוק תחוםהתאגיד שם
 23ל־ שמגי© וטיהור תולבה שירותי :

»׳ ולמעלה תושבים מיליון 2.5 רשימת, ! לתשתיות אימדן
 המורחב. דן ש1בג עסקים 60gg \ י!3הםבי א>»ת

f מדינת של המוטמבת הייעור רשות
ישראל. | לישראל קיימת קרן

 ׳.ץ ערים אגוד
לתברואה

 וטיפולה. רשויות 30»- אשפה קליטת 1
! no* מפסולת אנדגיה והפקת המחזור ק 
סביבתי. חינוך הירייה. הר שיקום !

 לבתי העידייה עבור פרויקטים הפעלת 1 חיגוך יובל חב׳
 האדם מה גיוס בתל-אביב־׳יפו, הספר !
ומפעיליו. הפרויקט צרבי פי על הנדרש !
 ומתחמי תיירות אתרי ופיתוח הכנע \

תל-אביב-יפו בעיר ופנאי בילוי תרבות, ! אתרים הב׳

במרחב עירוניים הנמנים ותפעיל ניהול ־
יפו. אגיב תל | התת< אהיזיה הב׳

שום ן החניה התנועה, תוכניות יי
I העירונית. והתחבורה
i

ך י אר  ת
הכהונה סיום כהונה תחילת

zoos

200*

2004

2013

2014

2M4

2014

מניות, בעלי מטעם או ם צד הי דירקטור (1)
אחרים. תפקידים או מועדות חברות בגון (2)

סוג

הכהונה'

דיוקטור

רירקטוד

דירקטיי

 מיוחדת פעימת
בדירקטוריון

 נערת ר יו״

 2023 ת>«ך)ער

 ערןנ1 יג״ר

ונעהל מש״א

^ ■י. דיa**nant 1 9ו קי m ז3^^ im t
nvm חברות )כגון, לעיל 2-3 בסעיפים צוינו שלא אחרים רשמיים תפקידים או ציבוריות, כהונות הציבורי, רשידית תפקידיה 

 ובדומה(. מייעצת מועדה תברות סטטוטורי, שלתאמד בהנהלה
האחרונות. השנים 4ב- קודמים ולתפקידים נוכחיים לתפקידים להתייחס נא

התפקיד מילוי תאריכי התפקיד וסור

.1

.2

.3

2



והבניה המבנון תהו©3 ה&קו&יה וזרשור! ליעילות לולוד .5
 לכוזן? מעומד או מכהן אהה שבח המקומית הרשות עם הנדל״ו או והכמה התפתו כתחומי ■חוזה לן ה>ה או לך יש האם ן
שירות׳ המקבל כאורח שלא ,הנדל״ו או והבניה התכנון בתחומי המקומית, הרשות עם קשר או ייקח לך היו או לך יש האם ;

I בו ענייו כעל שאתה גור לגבי נם ויקה או ש•״■7 חוזה, על לפרט יש י,
 .חבר אתה שבה המקומית חרשות שבשליטת לתאנידיס ,המקומית לוועדה אחריס ויקה או קשר חתרו, על גם לפרט יש * ;
I להלן(. שיפורטו תבנוניים, והליכים מקרקעין נכסי )למעטאליהם קשורה שהיא אחרים לגופים או .ערים לאיגודי 
 העתק ולצרף קשר, אל ויקח כל לגבי לפרט ויש ,האחרונות השנים 4-ב וקשרים ולוי־קות נוכחיים וקשרים לזיקות להתייחס יש * |
גמידהומשו החוזה, מף |
 עובד או לדירקטוריון, המקביל בגון כטנחל או חברה של בדירקטוריון בדירקטור מכהן או בגוף אחזקות לו שיש י מ -לרבת! בגוף עניין״ »בעל. \ן
לו. צוני חי יוער או אותו מייצג או בו :

'*°בבורסה( הנסחרים בתאגידים ,19<58הוגשכ״ח~ ערך, ניירות בחוק במשמעותו בתאגיד ענייו בבעל שלא אחזקה לפרט צורך אץ5 ן
| D pX לא

f □פרש: ט, א

f המפורש © פי ל. 3 י 2 בסעי י לעי

IV r

:1965. תשב״ח ערך. טירות בעלעחץךחויי הגדרת(3) |
j יותרמהדידקטנר-־ש או אחד דירקטור למטת שרשאי מי מ, ההצבעה מכוח או התאגיד של המונפק המניות מהין יותר אד ארעיים בחמישה שמחזיק מי (1ן

j שהנו יוהד או אחוזים וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם תאגיד או הכללי, כמנהלי או התאגיד של כדירקטור מדשכמכהן הכללי, מנח☆ או התאגיד של■
 - זו פסקה לעניין ;שלו מהדירקטורים יותר או אחוזים וחמישה עשרים למנות דשאי או ה' ההצבעה סכות אר ;:!*המונפק המניות

f )הקרן. בנכסי הכלולים הערך בניידות כמוזזיק בנאמנות משותפות ־!!קשקשת קרן מנהל יראו )א
;האמורי□ העדן בניירות כמחזיק הנאמן את גם יראו נאמן, באמצעות ערך מיודדת אדם החזיק )ב( 1

ולא(};(ןו6£ סעיף לפי כמשמעותו להסדר כנאמן הפקידו מכוח דק ערך בניירות יק שמחז מי ולמעט רישומים חברת למעט -־ ׳יממן״ זה, לעניין
הכנסה. מס לפקודת 102 בסעיף בהגדרתו לעובדים סניות להקצאת כנאמן או

2J) רישומים. חברת תאני;/למעט של בתי חברתי    ,

י תאטדר תפקיךינ* .6 מ 5 יס3נ - o>anp לגבי לעיל 2
 יש בדירקטוריון, חבר זוגך בן כאשר :)כגון בשאלון! שנדרשו הרלוונטיים הפרטים ואת המשפחתית הסרוגה סוג חקרוב, שם לפרט יש

ף בדירקטוריון{. מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה, התחלת תאריך עיסוקו, ותחום התאגיד שם לפרט סעי קרוב׳/ב  ■״ ילתלן וח ״
ה ע שולחנך, על סמוך ׳ש +31 צאעא תודה, זוג, גן

של ובחוצות

ה חי פ ס ̂ ס הורי של ובהומת ו

שולחנך: על שסמוך מי ושל עאבאמז של ובחוצות תפקידים

3



0י»צ>33> »גןף3ל וזשש של asflsa שעלולים t*snfi ושל שלך 0אחרי >ס■3»3# .7
 ט ני עמי לנעוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים קרוביך של או שלך לעיל, ויורשו שלא אחרים ט ענייני על לך ימע דזאם

מועמד; אונה אליו בתפקיד
שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה. זוג, ק/בת - י׳קרור-

___________ ,    . ._______________________■אמס,פרש/י

«5X -

L .

 חשש של sstm אותך למעמיד שעלול>& מקודליך ושל אחךים חמ0מש של-קרוגי 9ייצי3וע nnifts עיסוקיה, רנ&קידיט, .8
m למגוך v w

 התבקשת לא אליהם מקורביך, של או אחרים, משפחה קרובי של אחרים עניינים או כהונות ועיסויז׳־ס, תפקידים על לן -ידוע האם
 מועמד; אתה אליו בתפקיד עניינים לניגוד שלחשש במצב אותך להעמיד שעלולים לעיל, בשאלות להתייחס

עסקייס. שותכיבזול ?לרוצים לחבר>& תם ראשמה, nmte שאינם דזביסולק asu ובני לאחתז גם לוה־צייהמ יש
 גתחיט עיסוקיס לי ש ידיעתך,י אתלנמטג נבחרת, שבמטגיתה לרשימה אחרת בדדך טייע 1א ערכות, ותו כעזר, שתרם למי גם להתייתם יש

ותבנית. מתכצון או המעייקעין.

 חברויות אלה, ומקורבים משפחה קרובי של ועיסוקים תפקידי□ )לדוגמה ־?1 הסעיפים נשאלת עליהם נושאים לגבי במיוחד להתייחס יש *
המקומית[ הועדה לפעילות להם שיש וקשר מקבילים בגופי□ או בדיי־קשוריוניס

פרסי בן, אס

j 13ג?וי3 !3 >תלק

עסלויי© trsnaa rd גמניומ ז*וו?קויג ,9
 עסקיים בגופים שותפות או בעקיפין, או במישרין־ בתאגידים, מניות אחזקת !מואגדים בלתי אל טואגדיס בעסקים, בעלות פירוט

לעיל. 6 בסעיף כהגדרתם קרוביך של דכ;י שלך כלשהם,

Ewt בבורסה הנסתרים בתאגידים ,1968—התשכ״ח ערן, ניירות בחוק כמשמעותו בתאגיד עניין כבעל שלא אחמקרז לפרט צורך )אין
הגוף או התאגיד עיסוק תחום

אחזקות
 המחזיק שם

המועמד[ אעו שהמחזיק ]בכל
הגוף או תתאגיד שם

............................................ ..................

_____ . , .......... , __

ij) מהדירקטורים עתר או אחד דירקטור למנות שרשאי מי מ, מכוח־חהצבשז או הונאגיר של חממפק חמניות מחק יותר אל אחוזים גיע־ישה שמחזיק מי 
 מהון יותר או אחוזים וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם ר ונאט או הכללי, מוהלו או ד ני תא ה של כדירקטור שמכהן מי הכללי, מפזלו אז התאגיד של

 - זו פסקת לעניו שלח מהדירססוריס יותי או וים אחו וחמישה עשרים לטעת רשאי בואו ההצבעה מכוח או שלו המוגפק המניווב
הקרן. מגסי הכלולים הערך מיירות כמחזיק מאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל ידאו )א(
 האמורים, הערך בניירות כמחזיק הנאמן את גס יראו נאמן, באמצעות ערך בניירות החזיק;-;זס )מ

 כנאמן או 0()2]א[',46 סעיף לפי ל ת כמשמש להסדר כנאמן תפקידו ממה רק ערך בניירות שמסומן מי ולמעט רישומים חברת -לפעט ״נאמך׳ זח, לעגיע
הכנסה. מס לפקודה 102 בסעיף כהגדרתו כדים לש מניות להקצאה

_______________________________________ ____ ____ רישומים. חברת למעט תאגיד. של גת חברה (2ן
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10, 333 m ^ 3 !tחחבצון מרחג »>1ח3?5 8י3ו1ק ושל ש>ך קרקע»ן mpnn<____________________________
מקרקעין שבבעלזתן. חמקרקעיך וררולו ת לך שיש אי' ת או בהם זכויו ת זכויו  שאינח לתקוכה למגורים שכירות אליהם)למעט ביחס חוזיו
ם למקרקעין היח?ד והכל - שנים{ 5 על ■עולי; מצויי בלבך. המקומי התבצון במדחג ה

ת גם להתייחס יש * אכויו :הבאים הקרובים של במקרקעין למקרקעי־*!
;זוב בן (1)
רי הורה, £2) ;זוגם רמי ד-ור׳ל הו
;זוגם ובני זוג, כן של .צאצא צאצא, (3)
j שולחנך קל הקמוץ אחר אדם £4)

ת המניות, בהון שחלקן או בו, משרה נושא או מנהלו שאתה תאגיד (53 ם, בוכו תי ההצבעה, בזכות או מנחל למעת בזכות לקכלרוו
; 5% על עולה

I
5

בנכס שותפים ’ הזכות'בנכס בעל
חבב ואינ־ )בטידת

(rgm>
הנכס אופי

i ו n 0בי ה, ב■!03 לז, העש ;נעורים.
 הזכות טיב
וב!ע חבידח, )געלות,

אחמז{ ו/וזימ

 גוש/חלקה ׳ כתובת ן
ן 1
!.............. . 1

ם דירת מגורי ...........
_________ __

I ״ קח« פו אציג תל P׳ י

מגורים דירת ־ * ■ , ק?ז \ \? -......- . ......... 1
■ !

J _................................... ז
£

...... ... . \ ; ' !
t

;

1
f

1
1

_ .

!
, . י

n>£ >n\? #3 ושל שלך 15*3חלי a w pחמקדמי ץ1הח» 3רח 
ם האם ]י מי ם קיי שוי הליכי או תכעמי־ם הליכי  !בהם מעורבים קרוביך או שאתה המקומי התבמני כמרחב רי
שור לבקשות היא כזונת ד: י \  וכדומה, עררים או התנגדויות • הקלת או חורג לשימוש בקשה ;בניה להיתרי בקשות ;תבנית לאי

ש11 ם גם להתייחס י ם להליכי מוניי בהם. עניין בעל שאתה שוני□ תאגידים של ה
ם גם להתייחסU״ * { שי באופן בין בהם, מעורבים שקרוביך להליכי בין אי (.6 בסעיף - קרוב הגדרה בהם)ראה עניין בעלי שהם תאגידים באמצעות ו

; tv ,ם שבתאמדים אבשר פרט/י בן רוניי תנהלו מהנהלים כדירקטור, מכהן אני בהם עי תכנון הליכי וי
________________________________________ יבישוי. ;

(     עניימח #יגזד חשש של 3גמצ אווגך להעמיד בלולים■ רי»m .1נ־
ע האס 1 דו ם בחם, השימוש או מכירתם שאחזקתם, לעיל, 9-11 בסעיפים פורטו שלא אחרים נכסים על לן י  לניגוד חשש ל ש במצב אותך להעמיד עלולי
ם ז מועמד? אתה אליי בתפקיד ענייני
ש 3  של (,S בשעיר במפורט ראשונה, מדמה שאיגט אהדיס וקרובים זוגט, ובני אתים )לרבותמשפחתך קרובי של שלן•, לההייהסלנבסימ י
I ותורמי עקקייט שותפים ■קרובים, ■0 הגרי )לרצותמקורביךa, שאתה ים3גו של לצבסיש ובן יהגניה{, התבבון בתחומי המעורבים ,8 בסעיף במפורט 
j בהט. עניין בעלי מקורביך או שקרופיך גופים ושל בהט עניין בעל
I או בגוף אתזקדת לה שיש מי לרבות - בגוף ענין״ בעלת י׳ זח, בסעיף או בו מקבילים בגופים או בדידקטורי/ת מכהנ/ה ו/ או בו עוברת ו/ לו. חיצמית מעצ/ת ו/
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I . ם. מלאים הס ולמקורבי, לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלון שמסרתי דחפר׳סיכז המידע כל תיי ואמי

 אלא אישית, מידיעה הם ולמקורבי לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלון שמסרתי והסרטים המידע בל .2
 לי ידועים אמם הפרטים בן במקרה וזאת הידיעה, למיטב היא ההצהרה כי בדר'דש נאמר אם

ם או בחלק□ או במלואם ם אע עי דו אישית. מידיעה לי י

ס שעלול אתי בלעגיין על לי ידוע לא ?ה, בשאלון שמסרתי «לפרסי מעבי .3  של במצב להימצא לי לגיו
w? חשש s ס ענייניה ת בוועדת חברותי ע ;ובניה לתבנין המקומי

 עניינים למגה־ חשש של במצב להימצא לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע מההיע. אני .4
ת בוועדה כחבר בכהונתי מי  שיש לתאגיד או לי שיש נדליץ לנכסי ביחס זה ובכלל ובכיה, לתכנון המקו

 של הנחייתו לקבלת עד לגביהם, שנשאלתי האחדים מהגורמים למי או לגביהם רכדיות ם חלק לי
ת הועדה של חמשפט-י היועץ מי ן בנושא המקו

 הנוגעיכו בענייני© לרבות זה, בשאלון תצהרותיי בתוכן שעויי© יחילו שבו מקרה בבל ־בי מתהייב אני .5
 סוגיות הרגיל, מ הדברל במהלך יתעוררו, שבו מקדח בכל ולן בדון, זכויות לי שיש מקרקעין לנכסי
 של המשפטי ביועץ איוועץ ענייניס, לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד שעשויות מנפימראש, שלא

1 הנחיותיו פי על ואפעל בכתב הרלוונטי המידע את לו אמסור המקומית, הזעדה

יהובהר .6 ל י י ל הצורך, במידת לי, שייערך עניינים ניגוד למניעת ההסדר על כ חו ק י ש חו פ  המידע, ^
3wnn׳iv?-־j1$9
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