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 m יוחנן מר המועצה חבר : אל

לעירייו המשמעי היועץ : מאת

רב, שלום

ה להנחיות תוספת :הנדון

 א דואר הודעת :סימוכין

0היוע הגחיות

 ל חשש שאלון

חיועמ הנחיות

לאיתור שאלון

 שן האלקטרוני הדואר מהודעת

במסגרת בירושלים, 27 ירמיהו

 להנחיות נוספות הנחיות להלן

לך שנתנו והבנייה התכנון וועדת

 בכל שותף להיות לך אסור

בעקיפין. ובין במישרין

 דיון בכל להשתתף לך אסור

 אלו בנכסים הגובלים נכסים

ולוודא עניינים, לניגוד חשש

למ מהיקלעות להימנע האחריות

 בדב ספק יתעורר בו מקרה בכל

, עניינים לניגוד חשש של במצב

 התשע״ו בכסלו כ״ד

2015 בדצמבר 6

מן

מלכה אלי עו״ד

הוועדה חבר של עניינים לניגוד חשש לניטריל לעירייה המשפטי ועץ
 ויצמו יוחגו מר - ובנייה לתכנון המסומית

24.6.15 מיום ויצמן יוחנן מר של קטרוני‘

19.02.15 מיום תכנוו מוטד לחבר עניינים לניגוד חשש לניטרול לעירייה יש

5.1.15 מיום תכנון מוסד לחברי עניינים :יגוד

 9,12.13 מיום מועצה חבר של עניינים לניגוד חשש לניטרול לעירייה ״ש

25.11.2013 מיום ויצמן יוחנן המועצה חבר של עניינים לניגוד חשש

 ברחוב דירה רכש ויצמן, יהודה אחיך, כי עולה , 24.6.15 מיום :סימוכין,

״האחווה״. ררויקט

 חבר של עניינים לניגוד החשש למניעת להסדר לעירייה המשפטי !היועץ

:9.12.13 ביום לך שניתנו העיר מועצה לחבר ולהנחיות 19.2.15 !ביום

בין ,27 ירמיהו ברחוב לנכס הנוגע עניין בכל ובוועדותיה במועצה ־יון

 לרבות משפחתך, בני של או שלך למקרקעין הנוגע בהיתר ו/או :תוכנית

 של במצב היותך על לוועדה המשפטי וליועץ הוועדה ליו״ר להודיע עלייך ׳

הוועדה. בפרוטוקול נרשמו זה בעניין לדבריך

וראשונה. בראש עליך מוטלת עניינים ניגוד וצב

 להעמידך שעשויות מראש נצפו שלא סוגיות או ההסדר הוראות יישום ך

הנחיותיו. לפי ולפעול לעירייה ביועמ״ש להיוועץ עליך
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 הצהרותי כתוכו שינוי חל אם

 לפכוו; מחובתך ׳,24.06.15 מיום

הנחיותיו.

 שבסימוכין האלקטרוני הדואר ובהודעת 5.1.15 מיום שבסימוכין בשאלון ך

לפי ולפעול הרלוונטי המידע מלוא את בכתב, לך למסור לעירייה, ליועמ״ש י

לב, בכבוד

 מלכה אלי עו״ד^
לעידייה המשפסי היועץ

העתקים:
!וליםירו עיריית ראש ברקת, ניר מר
העירייה מועצת מזכיר ,רוזנברג עידו מר

חקיקה rצוו ראש שפט, א. שמואל עו״ד
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