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המשפטימ פשרת ככחוגונד עניינים לניגוד חשש מניעת :הנדון

 - להלן ;1136 התשס״ג, )י״פ שרים וסגני שרים של עניינים ניגוד למניעת לכללים 7 כלל פי על
 לפעול ועליו עניינים, לניגוד חשש מתעורר שבו מקרה בכל הודעה למסור שר נדרש הכללים(,
:כדלהלן דעתי את לחוות אבקש הנדון בנושא לממשלה. המשפטי היועץ דעת לחוות בהתאם

 היא כהן, מיכל עו״ד המשרד, עובדת כי צוין משרדך, של המשפטית היועצת מאת בפניה .1
 ממלאת שאותם מיוחדים לתפקידים הדעת את לתת יש זה, בהקשר שלך. קרובה חברה
 כהן עו״ד - הקודמת המשפטים שרת ידי על אליהם שמונתה לאחר כיום, כהן עו״ד

 לצרכי )רכישה הקרקעות פקודת לפי מקרקעין שומות על להשגות הוועדה ר כיו״ מכהנת
 להחלטות )בהתאם ישראל מקרקעי רשות שומות על השגות ועדת כיו״ר ,1943 ציבור(
 החילוט קרן במועצת המשפטים שרת כוח וכבאת (1304 + 1181 מס׳ ישראל מק׳ מועצת

 שחולטו(, בנכסים לטיפול הקרן הנהלת )דרכי המסוכנים הסמים לתקנות א11 תקנה לפי
.1990התש״ן-

יש רמ״י: של המקרקעין שומות על ההשגות ועדת כיו״ר כהן עו״ד של כהתתה לעניין .2
 )ועדת ישראל מקרקעי חוק טיוטת את המשפטים משרד מקדם אלה בימים כי להעיר
 מעמדה את ראשית בחקיקה לעגן שנועדה ,2015התשע״ה- מקרקעין(, שומות על השגות

 וחקיקה ייעוץ מחלקת ידי על גובשה החוק טיוטת פעולתה. אופן ואת ההשגות ועדת של
 שמונתה ועדה כי היתר, בין בה, נקבע אך כהן, עו״ד של מצידה מעורבות ללא )אזרחי(,

 ההתייחסות אף על החוק. מכוח לכהן תמשיך ישראל, מקרקעי מועצת החלטות לפי
 שיש נראה לא כהן, עו״ד עוסקת שבו העניין בתחום הכולל והעיסוק הוועדה, של למעמדה
 שתהיי מניעה אין אלה, בנסיבות אישי. באופן כהן עו״ד על להשפיע כדי החוק בהצעת

 הנוכחית, במתכונתה לחקיקה השרים ועדת בפני לדיון החוק הצעת בהעלאת מעורבת
במשרד. המקצוע גורמי להמלצת בהתאם וזאת
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 אישית השפעה לו אין שכאמור זה, חקיקה תיקון מלבד כי התברר שערכנו, הבירור לפי .3
כהן, לעו״ד הנוגעים בעניינים מיניסטריאלי בדרג בטיפול צורך מתעורר לא כהן, עו״ד על

 אם החילוט. קרן במועצת או ההשגות ועדות של בפעילותן השר לשכת של מעורבות ואין
 המשרד, מנכ״לית לטיפול אותן להפנות יש נושאים, באותם פניות בפניך יובאו זאת בכל

 זה, בהקשר לנכון. שתראה כפי בפניות תטפל או כהן, עו״ד אל תפנה הצורך במידת אשר
 אל תפני אלו, בעניינים כשרה סמכויותיך בהפעלת הצורך בעתיד שיתעורר ככל כי נבקש
ספציפיות. הנחיות לקבלת הח״מ
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בברכת!
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