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 ללרמן ישראל מר העירייה ראש סגן : אל

מלכה אלי עוייר לעירייה, המשפטי היועץ ל מאת

רב, שלום

 התשע״ה שבט ל׳
2015 בפברואר 19

לעי המשפטי היועץ הנחיות :הנדון

חש לאיתור שאלון ל סימוכין

לתו״ב המקומית הוועדה חבר של עניינים לגיגול חשש לניטרול ייה

26.1,15 מיום קלרמן ישראל מר המועצה חבר עניינים לנעוד ש

 לעירייה המשפטי היועץ הנחיות להלן זה, בשאלון שציינת :הדברים
:ולבניה לתכנון המקומית הוועדה חבר של ם

5 שאדיקר ברח׳ לנכס הנוגע עניין בכל ובוועדותיה במועצה דיון בכל

 ולאור שבסימוכין לשאלון בהמשך
ענייני לניגוד החשש למניעת להסדר

 שותף להיות המועצה לחבר אסור
בעקיפי ובין במישרין בין ירושלים,

 נכסים לרבות משפחתך בני של או שלך למקרקעין הנוגע היתר ו/או בתוכנית דיון בכל להשתתף לך אסור
 חשש של במצב היותך על לוועדה המשפטי וליועץ הוועדה ליו״ר להודיע עליך אלו. במקרקעין הגובלים

הוועדה. בפרוטוקול נרשמו זה יין בעני שדבריך ולוודא עניינים לניגוד

להימנע האחריות כי להזהירך עליי

 בדבר ספק יתעורר אם או ובניה לתכנון המקומית הוועדה חבר של ים ענייו לניגוד לחשש הנוגע מקרה בכל
 עליך , עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך שעשויות מראש נצפו שלא סוגיות או ההסדר הוראות יישום

הנחיותיו. לפי ,ולפעו} הוועדה של ביועמ׳״ש להיוועץ

לניגוד חשש ניטרול בעניין לך, שניתנו לעירייה המשפטי היועץ זנחיות  ל בנוסף הוא אלו, בהנחיות האמור
מועצה. חבר של עניינים

 בר שינוי חל אם כי מוזהר הנך כן.
הנחיותיו. לפי ולפעול הרלוונטי המידע מלוא את בכתב,

הוועדה. בפרוטוקול נרשמו זה ון

וראשונה. בראש עליך מוטלת עניינים ניגוד למצב :וחיקלעות1:

לו, למסור לעירייה, ליועמ״ש לפנות מחובתך בשאלון, הצהרותיך וכן

רב, בכבוד

:העתקים
 ירושליב: עיריית ראש ברקת, ניר מר
 הסגל ראש שלם, מיכל גב׳

 המש|< ליועץ המשנה ליבמן, דני עו״ד
 היועץ סגנית מיכאלי, אילנית עו״ד

 הע מועצת מזכיר ,רוזנברג עידו מר
חל צוות ראש שפט, א. שמואל עו״ד

 מלכה מ^די־אליע
היועץ. הכ>שפטבלעידייח ,

לעירייה <טי
 ובניה לתכנון המקומית לוועדה המשפטית והיועצת לתר׳ב ו);משפטי

 רייה
יקה


