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רב, ס שלו

לתו׳׳ב תמטומית הוועדה חבר של עניינים לניגוד חשש לניטרול לעירייההמשפטי היועץ הנחיות :הנדון

לאיתור שאלון סימוכין:

 ול שבסימוכין לשאלון בהמשך
ע לניגוד החשש למניעת להסדר

 שו להיות המועצה לחבר אסור
 1 נשיא יוסף דון ברח׳ , 92/11

בעקיפין. ובין במישרין

5.1.15 מיוס ויצמן יוחנן מר המועצה חבר עניינים לניגוד חשש

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

 אמגוואד ברח׳ לנכסים הנוגע עניין בבל ובוועדותיה במועצה דיון בכל תף
בין ירושלים; ,57 נדבה יוסף וברח׳ ב, 9 מנחם ברח׳ ,72 רש׳׳י ברח׳ ;

 בת דיון בבל להשתתף לך אסור
 עליך אלו. במקרקעין הגובלים

שדבריך ולוודא עניינים לניגוד

 נבטים לרבות משפחתך בני של או שלך למקרקעין הנוגע היתר ו/או ;בנית
 חשש של במצב היותך על לוועדה המשפטי וליועץ הוועדה ליו׳׳ר להודיע

הוועדה. בפרוטוקול נרשמו זה לעניין

וראשונה. בראש עליך מוטלת עניינים ניגוד למצב מהיקלעות נעלהיב; האחריות כי להזהירך עליי

 לניגוד לחשש הנוגע מקרח בכל
 סוגיות או ההסדר הוראות יישום

ולו! הוועדה של ביועמ״ש להיוועץ

 בדבר ספק יתעורר אם או ובניה לתכנון המקומית הוועדה חבר של )(:מינים
 עליך , עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך שעשויות מראש נצפו שלא

הנחיותיו. לפי :*עול

 במס הוא אלו, בהנחיות האמור
מועצה. חבר של עניינים

 שינוי חל אס כי מוזהר הנך כן,
הרלוונט המידע מלוא את בכתב,

לניגוד חשש ניטרול בעניין לך, שניתנו לעירייה המשפטי היועץ להנחיות ו<

 לו, למסור לעירייה, ליועמ״ש לפנות מחובתך בשאלון, הצהרותיך |בתוכן
הנחיותיו. לפי ולפעול י

רב, ככבוד

ד^לי  מלכה נ^
ךז^מ׳שפט^לעירייה

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

 הג! ליועץ המשנה ליבמן, דני עו״ד
 היוע סגנית מיכאלי, אילנית עו״ד

1 מועצת מזכיר ,רוזנברג עידו מר

ים

לעירייה שפסי
 ובניה לתכנון המקומית לוועדה המשפטית והיועצת לתו״ב המשפטי ץ

זעירייה


