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!כהל חיים מר המועצה, חבר : אל

מלבה אלי ר ו״ j לעירייה, המשפטי היועץ ! מאת

 רב, שלום

ה של מעח־במת הנחיות :הנדון

 לאיתור שאלון ג סימוכין
 מיום מכגון מוסד לחבר

לאי

 ו שבסימוכין, לשאלוני□ בהמשך
ירושל׳ עיריית ליועמ״ש השלטון

המועצה חבר של עניינים לניגוד חשש לניטרול לעירייה המשפטי יועא
לתו״ב המסומית הוועדה יחבר

 שאלון ,19.3.17 מיום ירושלים עיריית מועצת לחבר עניינים לניגוד חשש;
 התנועה למכתב )המתייחס 16.3.17 מיום ליועמייש מכתב בצריף 19.3.17'

[1.3.17 מיום ירושלים עיריית ליועמ״ש השלטון :ות

 לאיכות התנועה למכתב ]המתייחס 16.3.17 מיום ליועמ״ש המכתב לאור
 של הדירקטוריון ר כיו״ לתפקידך בנוגע הבהרתה לפיו [1.3-17 מיום □

 או דירקטוריון בישיבות השתתפת לא ומעולם בלבד בתואר מדובר בי $12079492 ח.פ עיתונות קו חברת
 את המגזר את המבין כאדם כלליים תכנים על ולפקח לאשר הייתה בחברה עבודתך מניות. בעלי באסיפת

הפסקת על 16,3.17 ביום העיתונות קו לחברת הודעת האמור אף על השו|:ות. הרגישויות ואת חדור גדולי
 מהחברה אליך מכתב וצרפת בחברה עבודתך סיום על הודעה מיידית לך
 העבודה את לסיים בקשתך את קיבלו כי מאשרים בקשתך ע״פ ולפיו ה
 קו בחברת עבודתך אח סיימת היינו פברואר, חודש שכר הינה האחרונה ך

 חינוכי כיועץ וכן חו״ל, כנציג 1.1.16 מיום בע״מ מעבדות סטבה התרופות
20.1.14 מיום בירושלים 66 רש״י ב

 להנפיק ובקשת בחברה עבודתך
 העסלן סיום בעניין 16.3.17 מיום

 משכורח הסיכום ע׳יפ וכי בחברה
 בחברו עובד אתה דתית. עיתונות
ברחו אלישבע בנות לבנות בתיכון

 של המעודכנות ההנחיות להלן
המקומית הוועדה וחבר המועצה

שותן להיות לך אסור .1

,2

.3

.4

.5

 עבודה לכל המגע בכל
שותף להיות לך אסור

 חבר של עניינים לניגוד חשש למניעת להסדר לעירייה המשפטי היועץ
.־ולבניה ,לתכנון

j סטגה התרומות לחברת הנוגע עניין בבל ובוועדותיה במועצה דיון בפל 
אי אלישבע״/ ״בנות לבמת לתיכון הנוגע עניין בכל אחרת; תרופות זברת1 כל או בע״מ מעבדות

שלך. התנדבות ;או
 גורם כל אי ובוועדותיה במועצה דיון בפל הקרובים החודשים 1$ לתקופת שותף להיות לך אסור

שיר באופן המגע עניין בבל והסברה דוברות לרבות אחר עירוני  קו לחברת עקיף באופן או י
והחרדית. הדתית לעיתונות המגע לעניין או 512379492 ח.פ העיתונות

 של במעונות לעבודה הקשור עניין בכל ובוועדותיה במועצה דיון בפל * שות להיות לך אסור
התמ״ת במשרד המעונות בענייני עובדת ואשתך הואיל התמ״ת משרד
 קורדיברו משה ברח״ לצפס הנוגע עניין בפל ובוועדותיה במועצה דיון ככל שיתף להיות לך אסור

 אלו. במקרקעין הגובלים נכסים לרבות בעקיפין ובין ודין במה ביו בירושלים, ג
 משפחתך, בני של או שלך למקרקעין הנוגע בהיתר ו/או בתוכנית דיון בכל להשתתף לך אסור

אלו. במקרקעין הגובלים נכסים לרבות
של במצב היותך על הוועדה של המשפטי וליועץ ובנייה לתכנון ;וועדה

 שות להיות לך אסור
 הואיל התמ״ת משרד
שותף להיות לך אסור

ו ר ליו״ להודיע עליך .6
הוועדה. בפרוטוקול נרשמו זה בעניין שדבריך ולוודא עניינים לניגוד חשש

עליך. מוטלת עניינים ניגוד למצב מהיקלעות להימנע האחריות
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 לניגוד לחשש הנוגע מקרה בקל
 הוראוו יישום בדבר שבק יתעורר
ביו להיוועץ עליך , עניינים לניגוד

 הצהרותיך בתיקן שינוי חל אם
לעירייה; ליועמ״ש לקנות מחובתך

 אם או ובניה לתקנון המקומית הוועדה וחבר המועצה חבר של ]נניינים
i חשש של במצב להעמידך שעשויות מראש נצפו שלא סוגיות או ההסדר 

הנחיותיו. לפי ולפעול הוועדה והיועמ״ש העירייה של !גמ״ש

,16.3.17 מיום ״ש עמי ליו המקתב 19.3.17 מיום שבסימוכין בשאלונים
הנחיותיו. לפי ולפעול הרלוונטי המידע מלוא את בכתב, לו, למסור ,

רב, בכבוד

 עו״ד ,^אלי&לקה
המשפטי׳לעירייה ,היועץ

• העתקים
 ירושלים עיריית ראש ברקת, ניר מר

 לעירייה המשפטי ליועץ המשנה ליבמן, דני עוי׳ד
וחקיקה לייעוץ המשפטי היועץ סגן גבאי, זאב עו״ד
ובגיח לתכנון המקומית לוועדה המשפטית והיועצת לתו״ב המשפטי היועץ סגנית מיכאלי, אילנית עו״ד

ה  העיריי מועצת מזכיר ,רוזנברג עידו מר
חקיקה צוות ראש שפט, א. שמואל עו״ד
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