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א.כ.,

עניינים ניגוד ת17די1 לשם הדרוש מידע מטירת הנדון:

 חשש לאיתור שאלון לידי שהעברת ולאתר 1965התשכ״ה־ והבניה, התכנון לחוק ד44 סעיף להוראת בהתאם
 ניגוד מתקיים לא לפיה מסקנה לכלל הגעתי השאלון( :)להלן 22.7.2015 מתאריך ידך על החתום עניינים לניגוד

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

:הבאות בפניך לציין הריני הטוב הסדר ולמען זאת עם יחד

 הינך ו/או כיהנת בהם לגופים הנוגע רישוי הליך או תכנוני הליך בכל חלק ולקחת מלטפל להימנע עליך .1
 והנוגע בשאלון( 6 בסעיף הוריך)כמפורט שבבעלות ולחברות בשאלון( 3 בסעיף כדירקטור)כמפורט מכהן

בשאלון(. 10 בסעיף אביב־יפו)כמפורט תל התכנון מרחב בתחומי הוריך של למקרקעין

 ועדה כחבר בכהונתך עניינים לניגוד חשש במצב'של להמצא לך לגרום שעלול ענין בכל מלטפל להמנע עליך ב
בנושא. המקומית הועדה של המשפטי היועץ הנחיית לקבלת עד מקומית

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

.הנחיותיו עפ״י ולפעול בכתב הרלוונטי

:העתקים
 לתו״ב המקומית הועדה ויו״ר העירייה ראש חולדאי, רון מר
 לתו״ב המשנה ועדת ויו״ר העירייה ראש סגן ספיר, דורון מד

לעירייה היועמ״ש סלמן, עוזי עו״ד

p רהדב N ל ת בי פז 69 ג -י ב ^י ״ ל ת פזן 64162 , ל 0 ־:1המשפט היזעץ ט 3 vvvM, 03-5216569 פקס: ,5218352- .te l-av iv .c jo v .il

'־״*י- jבכבח=>ב.

 עו״ד אוז^אברהס, הראלה
ליועמ״ש משנה

הנדסה( ומינהל מינהליים )לעניינים
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 זכר, בלשון הנוסח בו מקדם כל
ולתיפך כקבה ללשון גם הכווגה

עניינים לניגוד חשש לאימור שאלון

ליבן, לתשומת
 את המקומית, הועדת של המשפטי ליועץ למסור עליך 1965התשכ״ה~ והבניה, התכנון בחוק ד44 סעיף להוראות בהתאם
עניינים. ניגוד בדיקת לשם הדרוש המידע

 תנאי היא מועצה חבר בל של העניינים ניגוד בסוגיית התבנון מוסד של המשפטי היועץ דעת חוות החוק, הוראות פי על
 דעתו את לחוות ההינו) מוסד של המשפטי היועץ של יכולתו את לסיל עלולה מידע, מסירת אי התכנון. במוסד לכהונה

חתכנו), במוסד בחבר כהונתך את ולאפשר
 מלוא לך נמסר לא אם ;המידע את לך למסור מהם ולבקש קרוביך אל לפנות עליך לקרובים, הנוגע מידע מתבקש שבו מקום

. - . , , משגת. שידיעתך ככל לעניין הנוגעים הפרטים את לציין המידע-י-עליך

י' י ._ ^ ^ ^ הממומית הוועדה •

וכהוגות תפקידים א: חלק

אישיים פרטים .1
פרטי שם
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משפחה שם

נייד מספרטכפון

f t ^

טלפון מספר
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ועיסוקים תפקידים .2
 כשכיר, )לרבות אחורה שנים 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 גם להתייחס יש *
• בהתנדבות(. תפקידים לגבי במפורש לציין בהתנדבות)יש או בשכר לתפקידים להתייחס נא *
האחרונות. בשנתיים לך שהיו הלקוחות רשימת את גם לצרף יש כעצמאי, האחרונות שעסקתבשנתיים ככל *

העסק כתובת

>ן «

העסק של הפעילות תחומי

?0ר1י

העסק / המעסיק שס .1
lO j /י־II/

,העסקה תאריכי

• ^2 / 1 0 4 / 7

האחריות ותחומי התפקיד

J J
• • •, העסק כתוברנ העסק של הפעילות תחומי .

c fb u

■ ■ המעסיק־/העסק שם . .2

העסקת תאריכי , האחריות ותחומי התפקיד •...
P  V fv K n

העסק כתובת
\ג

העסק של הפעילות תחומי ׳ העסק / המעסיק שם .3

העסקה תאריכי האחריות ותחומי התפקיד

העסק כתובת : העסק של הפעילות תחומי ;־ A העסק / המעסיק שם

העסקה תאריכי האחריות ותחומי התפקיד



העסק .כתובת העסק של הפעילות תחומי העסק 7 המעסיק ש.ם ■ ..5'■

: העסקה תאריכי האחריות ותחומי התפקיד

העסק כתובת העסק של הפעילות תחומי העסק / המעסיק שם .6

העסקת תאריכי האחריות ותחומי התפקיד

אחרקס גופים של ובהנהלח .חברותבדירקטוריונים3 [
 אחרים. תאגידים של מקבילים ובגופים עמותות, של מנחל בוועד חברות, של בדירקטוריונים חברות פירוט

האחרונות השנים 4ב־ קודמות ולכהונות נוכחיות להתייחס'לכהונות >ש
 מיוחדת פעילית

0 בדירקטוריון  סוג
)״הכהווח

 תאריך
חכהוות סיום כחונח תחילת העיסוק תחום התאגיד שכר
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 מניות. בעלי מטעם או חיצוני דירקטור {1}
אתרים. תפקידים או בוועדות חברות מוך (2)

. pnwxtin^pflft a זתפק>ד»פאחיים
 ■ תברות וכגון. לעיל 2-5 בסעיפים צוינו שלא אחרים רשמיים תפקידים או ציבוריות. כהונות הציבורי. בשירות מפקירים פירוט*

 * ׳ ; . • ' וכדומה{. מייעצת בוועדה חברות תאגידיטסטוטורי,‘של בהנהלה
. . האחרונות. השנים 4ב- קודמים נוכחייםולתפקידיס לתפקידים גאלהתייחס . . ;

- . התפקיד מילוי תאריכי התפקיד הגוף
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והמגיה תמבגון בתחום המקומית הרשות לפעילות קשר .5
: לכהן! מעומד או מכחן אתה שבה המקומית הרשות עם דל»ו3ה או והבניה תתכגוו בתחומי חוזה לד היה או לד יש האם

,, ■ שירותו המקבל כאזרח שלא ,הכדל״ן או וזבניה1התמון בתחומי המקומית; הרשות עם קשר או זיקה לך היו או לך האם.יש ■

: - , .־ .־.• י’ .בו עמיו בעל שאתה גוף לובי גס זיסוז סשד־או חוזה, לפרט.על יש -«
.הנת אתה שבח המקומית הרשות שבשליטת לתאגידים ה־מסומית. לוועדה אחרים זיקה או קשר חוזה, על’גם לפרט יש *

להלן(. שיפורטו תכנוניים, והליכי□ מקרקעין נכסי )למעטאליהם סשורת שחיא אחרים לגופים או ערים. לאיגודי -
 העתק ולצרף יקשר או זיקה כל לגבי לפרט ויש .האחרונות השנים ב-$ וקשרים ולזיקות נוכחיים וקשרים לזיקות להתייחס יש *

וישנו. במידה החוזה, מן
 עובד או לדירקטוריון, המקביל בגוף במנהל אד תברה של בדירקטוריון כדירקטור מכהו או בנוף אחזקות לו שיש מי -לרבות בגוף ענייו״ ״בעל

! לו. חיצוני יועץ או אותו מייצג או בו

® בבורסח( הנסחרים בתאגידים ,196התשכ״ח-& ערך, ניירות בחוק כמשמעותו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה' לפרט צורך )אין -
.'•■ ׳' .׳' . ;■-׳־׳.׳.. לא O ■■■■... - ;!שיכן

'׳־.׳ — ■ ׳    ׳׳■׳.׳ ■ ■ י ■ י י : פרט בן, אם -

■ .,׳ . • • :לג68ערך,'תשכ״ת- ניירות בחיק ('הגדרתבעלש«ן3ו
 ,מהדירקטורים. יותר אד אחד דירקטור למנות' שדשאי מ> שלהתאגידאו&כוח-ההצבעהבו, הטניותחסונפק טחון יותר או אחוזים כחמישה )אמי.שמחזיק
 טחון יותר או אחוזים וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם תאגיד או הכללי, חוציזגח־ארכמנהלו של בדירקטור שבמכוזן מי הכללי, לו אומנה שלחהאגח־

* זו פסקה לעניין שלו; מהדירקטורים יותר אי אחוזים וחמישה עשרים למנות רשאי או בו החצבעח מכות או שלו המגיות־׳חמונפק
 הקרן. בנכקי הכלולים הערך בנייתת כמחזיק בנאמנות משותפות לחשקשת קרו מנהל יראו ,)א( :

;האמורים הערך בניירות במחזיק הנאמן את בס יראו נאמן, באמצעות ערך בניירות אדם החזיק )&
(1{)2)א(}46 סעיף לכי כמשמעותו להסדר כנאמן תפקידו מכוח רק ערך בניידות שמחזיק טי ולמעט רישומים חברת למעט ־ נאמן׳י״ זה, לעניין

הכנטח. טס לפקודת 102 בסעיף בהגדרתו ■לעובדים מניות להקצאת בנאמן או
_____ רישומים. חברת למעט תאגיד, של בת חברה (2)

קרובים לגבי לעיל5- 2סעיפים1כאנ>ור1פימס^פקוךיכ .6
 חבר זוגך בן כאשך ־ בשאלות)כגון שנדרשו הרלוונטיים מפרטים ואת המשפחתית הקרבה סוג הקרוב, שם לפרט יש :

 מיוחדת ופעילות הכהונה טוג הכהונה,; התחלת תארק־ ותחוסעיסוקו, התאגיד שם לפרט יש בדירקטוריון,
ך. חג ל שו ל ךע מו ס ש מי או צ א צ ה, ר חו תזוג) ב בן/ ל^ ה חול ףז סעי ב ב״, רו ק > רגוו( טו ק ר די ב

.זוג: בן/בת של ובחינות תפקידים

 חורים: של ובהונות תפקידים
ר' ' h. ו,  f j y. , ־:' ?

JiV> • m<20ר ?.

/*' י ליו  jr■ ti, P'jy-> , l *  lAo

שולחנך: על שסמוך מי ושל צאצאים של ובחונות תפקידים
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»צ»בז3ע לנמוד חשש של asm אותך להע»>ד שעלולים קמ^ך ושל שלך אחלים ייניםענ .7
ם לך ידוע האס  עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד קרוביךשעלולים של או שלך לעיל, פורטו שלא אחרים עלעניעי

מועמד? אתה אליו בתפקיד
על.שולחנך. שסמוך ומי צאצא הורת, תג, -בן/בת ״קדומי

• :-,□;גז..:'

__ פרט/י ין, אם

לא

̂יך־̂י .8 | ג>ך.שעלולי̂ם1*ץ^למקו3ל1ק^^שפח^^ה ועמעימשל פהוצות עיסוקל^ תפ
■־ לנלגוךעגילצלךן . %
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זקות1ואי גפסים :a ]חלק
י!

_____________________ ז3עסק» a *ופ>3 או !מציית אחזקות .9
 י: . עסקיים בגופים שותפות או בעקיפין, או במישרין בתאגידים, מניות אחזקת מואגדיק; בלתי או מואגדים בעסקים, בעלות פירוט

p שלך כלשהם, i ־ לעיל.•6 בסעיף כהגדרתם קרוביך של

'(41בבורסה הנסחרים בתאגידים ,1968 - חתשכ״ח ערד, ניירות בחוק כמשמעותו בתאגיד עניין בבעל אחזקתשלא לפרט צורך )איו
מגוף או התאגיד עיטוק תחום %

אחזקות
 המחזיק שם

המועמד( אינו שהמחזיק )ככל
הגוף או התאגיד שם

־ 1968תשכ׳ית- ערך, ניירות בחוק עניין׳ ׳בעל הגדרת (4.)
 מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור למצות שרשאי מי ט, מכוחההצבעה אז התאגיד של המונפק המניות טהוו יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק טי (1)

מחון.'. אויותר אחוחס וחמישה עשריס כאמורמחמק שאדם תאגיד הכלליי־,-זזו טנחלו או התאגיד כדירקטזר־של שמכהן מי הכללי, מנהלו שלהתאמדאנ
׳—וו פסקה לענין !שלו מהדירקטורים או,מתר אחוזימ וחמישה עשאס *»ות ושאי או בו רוהעבעו! שלראומכוח 'הטנילתהמונפק י
 ■ הקרו. בנכסי הערן׳חכלוליס בניירות כמחזיק לוזשקעותמשותגצתטאטנות קרן יראומנהל )א( ־

 האמורים במירותחעח־ במחזיק הנאמן נאטן,יראו.גס־את:אדם.בניירותעדדגאמצשת להחזיק >כ(
 - אדמאמן ()ו(2)א()46 סעיף לפי כמשמעותו להסדר כנאמן תפקידו מכוח דק ערך בניירות שטהויק מי ולמעט רישומים חברת לפנעס - נאמף׳״ זה, לעניין

הכנסה. מס לפקודת 102 בסשף כהגדרתו ללובדים מניות להקצאת
רישומים. חברת למשט תאגיד, של בת חברה (2)

 התבקשת לא מקורביך,אליהם של או אחרים, משפחת קרובי של אחרים עניינים או בהונות ועיסוקים, תפקידים על לך ידוע האם
 מועמדו אתה אליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים לעיל, בשאלות להתייחם

.סייס עס לשותפיםו סלובים ם לחצרי מס דאשתה, מדרגת שאינם לסרוביםו זוגם ובס לאתים גס חס י וני לח יש
 בתחום עיסוקים לו יש ידיעתך, למיטב ת,'אס יבחר שבמסגרתה לרשימה אהדת בדרך סייע או ערבות, נתן בסך, שתרס למי גס להתייחס יש

והבניה. התכנון או המקרקעין

 חברויות אלה, ומקורבים הה משט ובי■ קר של ועיסוקים תפקידים )לדוגמה 7-1 הסעיפים נשאלת משאים.עליהם לגבי במיוחד להתייחס יש *
המקומית(. תועדה לפעילות להם. שיש וקשר מקבילים בגופים או בדירקטוריונים

פרטי כן, אם
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_________■ ________________ז3י3»3ע לניגוד חשש של מצ*1 אותך להעמיד שעלולים אחרים נצס>מ ♦12
 לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד עלולים בחם, השימוש או מכירתם ,שאחזקת□ לעיל, 9-11 בסעיפים פורטו שלא אחרים נכסים על לך ידוע האם

מועמדו אתה אליו בתפקיד עניינימ
 של (,8 בסעיף במפורט ראשונה, מדרגה שאינם אחרים וקרובים זוגם, ובצי אחים )לרבותמשפחתד חרובי של שלד, לנכסים להתייחס יש

 שאתה גופים של לצגסים ובן והבניה(, התבנון בתהומי המעורבים ,8 בסעיף כמפורט ותורמים, עסקיים שותפים קרובים, הברים )לרבותמקורביך
בהם. עניין בעלי מקורביך או שקרוביך גופים בהםץשל עניין בעל

לו, חיצונית יועצ/ת תאו בו עובד/ת תאו בו מקבילים בגופים או כרידקטורי/ת מכהנ/ת ו/או בגוף אחזקות לה שיש מי לרבות - בגוף ענין״ ״בעלת זה, בסעיף

;:p p־ . - : ; .V■׳■■■*ז;Q• י ‘:,י’ י

■ ____________■__. . . - -'אםכן,פרטי

ם ושל שלך במקרקעין זפייות .10 המקומי ההכצון מרחב בתחומי אחרים קלובי
 שאינה לתקופת למגורים שכירות אליחס)למעט ביחט חוזיות זכויות או בהם זכויות לך שיש מקרקעין או שבבעלותך, המקרקעין פירוט
 בלבד. המקומי התבצון במרחב המצויים למקרקעין ביחס והבל - שנים( 5 על עולה

:הבאים הקרובים של במקרקעין ולזכויות למקרקעין גם להתייחס יש *
i זוג בן (1)
* זוגם ובני הורח, הורי הירח, (2)

- י . • . . ־ , :• ן זוגם ובני זוג, בן של צאצא ,צאצא, . (3) :-
- (1 C4׳־•. ■ '׳••,׳׳.־ . ־;•עלשולחקך•! אדסי-אחדהסמוך Vי - - .;--׳.V , י ■ ■־.: י :׳־׳ ’ י ■־ י ‘ ׳ : . י 

ההצבעה, בזכות מנהלאו למנות רווחים,בזכות המניות,בזמת.לקבל שחלקךבהון או בו, משרה משא או שאתה'מנהלו תאגיד (,5) ־
. ־ ■ ;‘ ׳ ׳ י . ' ; 5% על עולה ■

.בגכס שותפים בנכס הזכות בעל
המועצח( חם־ ואינו )במידה

הנכס אופי
מסחר( מלאבה, תעשיה, )מתרים,

הזכות טיב אחומ( חזויח זטה חבירח, )בעלות,
תלקה / גוש כתובת

וי! ל"

■י

י ־־

—n̂■ ל 1 ־־..,,;   ̂  ;  ־ 1,
v" .• י ■

___________________________________ממקומי התבגון במרחג קדוחים ושל שלך תכנומים הליכים פירוט ,11
~־־~ ז בהם מעורבים קרוביך או שאתה המקומי חתבמני במרחב רישוי הליכי או תכנוניים הליכים קיימיס האם

;. וכדומה. עררים או התנגדויות חקלהך לשימושחורגאו בקשה j בניה להיתרי .בקשות־ תכנית לאישור ןשות7לג הכוונההיא *
*׳■■■'־■■ י בחם.■ ■ענייך שאתתבעל שונים תאגידים של תכמניים להליבים גם לחתייחס יש י1

; (.6 בסעיף - קרום בהם)ראההגדרה עגליו בעלי שהם תאגידים וביךבאמצעות אישי באופן בין בהם, מעורבים שקרובי גם:להליכים להתייחס יש *

□p 12) לא, " י

____________________________■_■ ______________.__________________________________________. פרט/י כן, אם
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פין בזאת מצהיר הח״מ אני,

ואמיתיים. מלאים הם ולמקורבי, לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים חמידע כל .1

 אלא אישית, מידיעה ולמקזרביהם לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל 1
■י.'׳. לי ידועים אינם הפרטים בו• במקרה וזאת היא.למיטב.הידיעח, ההצהרה כי במפורש נאמר אם ־ ;

אישית. מידיעה לי ידועים אינם או בחלקם או במלואם .

 של במצב להימצא ל> לגרום שעלול אהל עניין פל על לי ידוע לא זה, בשאלון שמסרתי לפרטים מעבד .3
ופניה; לתכנון המקומית גמעדה חברותי עם עניינים לניגוד השש

 עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע מתחייב אני .4
שיש לתאגיד או לי שיש נדל״ן לנכסי ביחס זה ובכלל ובניה, לתכנון המקומית בוועדה כחבר בכהונתי

 של הנחייתו לקבלת עד לגביהם, שנשאלתי האחרים‘מהגורמים למי או לגביהם זהויות בו חלק לי ־
׳ : ;■ י• : . י המקומיתבנושא) הועדה של המשפטי היועץ ׳ ; י

 • הנוגעים בעניינים לרבות זה/ בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו שבו מקרון בבל כי מתחייב אני .5
 סוגיות הרגיל/ הדברים במהלך יתעוררו/ שבו מקרה בכל וכן בהו, זכויות לי שיש מקרקעין לנכסי

 של המשפטי ביועץ איוועץ עניינים, לניגוד חשש של במצב אומי להעמיד שעשויות מראש, נצפו שלא
;הנחיותיו פי על ואפעל בכתב הרלוונטי המידע את לו אמסור המקומית, הועדה

 המידע, חופש חוק יחול הצורך, במידת לי, שייערך עניינים ניגוד למניעת ההסדר על כי לי- י'■הובהר .6,־
; 1996התשנ״ח

חתימההזהות מספר


