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 ן1 יי מר המועצה חבר - אל

י המשפט* היועץ מאת

רב, שלום

1הנ היועץ הוחיוח ■ הנדון

רובין

מלכה אלי עד׳ד עירייה,

שאלון - סימוכין

 שבסימו לשאלון בהמשך
ל החשש למניעת להסדר

 המועצה לחבר אסור
 J5 גלפור ,3 סמילנסקיו

בעקיפין.

 ד גבל להשתתף לך ד1אס
 לרבות מייברג לואיס מר

ל ע במצב היותך על לוועדה

 7 לחשש הנווע מקרח בכל
 1א ההסרר היראות יישום

הווי של כיועמ״ט להיוועץ

 הה אלו. בהנחיות האסור
מועצה שלחבר עניינים

 ח? אם כי כיווהר הנך כן,
ה המידע מלוא את בכתב,

למו׳׳ב המיזומית הוועדה הבד של עניינים למנח־ חשש לניטרול לעירייה שפסי

15 02,15 מיום רובין חון מר המועצה חכר עניינים לנינוד חשש איתור

 לעירייה המשפטי היועץ הנחיית להלן וח. בשאלון שצימח הדברים ולאור בין
,ולבניה לתכנון המקומית הוועדה חבר של עניינים ;עור

 ברח׳ לנכסים המנע עניין בבל ובוועדותיה במועצה דיון בכל שותן׳ :היות
מין בשכונת מייברג ליאיס מר של :והנכס ם, משה י שלי שרין בין ירו ובין במי

 של לנכסים או משפחתך בני של או שלך למקרקעין הנוגע היתר תאו בתוכנית ון
המשפטי וליועץ הוועדה ליז״ר להודיע עליך אלו. במקרקעין הגובלים נכסים

הוועדה בפרוטוקול נרשמו זה בעניין שדבריך ולוודא עניינים לממד חשש *

וראשונה בראש עליך מוטלת עניינים ניגוד למצב מהיקלעות להימנע J האחריו! כי להזהירך עליי

 בדבר ק סב יתעורר אט או ובניה לתכנון המקומית הוועדה תבר של עניינים ניגוד
 עליך , עניינים לממד שלחשש במצב להעמידך שעשויות מראש נצפו שלא ■סוגיות

הנחיותיו, לפי ולפעול דה

i לניגוד חשש ניטרול בענייו לך, שניתנו לעירייה המשפטי היועץ להנחיות בנוסף

 לו. למסור לעירייה, ליועמ״ש לפנות מחובתך בשאלון, העהרוחיך בתוכן שינוי
הנחיותיו, לפי ולפעול ילוונטי

רב. בכבוד

 מלבה )-עוי^דאל'
לעירייה הת£ךדזמשפטי

העתקים-
 עיריית ראש ברקת, ניר מר
 הסנל ראש מיכלשלם, נב*

 לי המשנה ליבטן. דני עו״ד
 סנני מיכאלי, אילנית ד עדי
 מ מזכיר ,ריונברג עידו מר

אלא שטו ראש שפט, עדיד

"י׳ ירושלים  

לעירייה המשפטי עץ
' ובניה לתכנון המקומית לוועדה המשפטית והיועצת לתו״ב המשפטי היועץ נ

!; העירייה עצת  
חקיקה צוות
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