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 חשש לאיתור שאלון לידי שהעברת ולאחר 1965התשכ״ה- והבניה, התכנון לחוק ד44 סעיף להוראת בהתאם
 ניגוד מתקיים לא לפיה מסקנה לכלל הגעתי השאלון( :)להלן 4.8.2014 מתאריך ידך על החתום עניינים לניגוד

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

:הבאות בפניך לציין הריני הטוב הסדר ולמען זאת עם יחד

מכהנת את בהם לגופים הנוגע רישוי הליך או תכנוני הליך בכל חלק ולקחת מלטפל להימנע עליך ו.
 התכנון מרחב בתחומי אחרים קרובים ושל שלך למקרקעין והנוגע בשאלון( 3 בסעיף כדירקטורית)כמפורט

בשאלון(. 8 בסעיף אביב-יפו)כמפורט תל

 כחברה בכחונתך עניינים לניגוד חשש של במצב להמצא לך לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להמנע עליך .2
בנושא. המקומית הועדה של המשפטי היועץ הנחיית לקבלת עד המקומית בועדה

 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

עו״ד הם,
ליועמ״ש משנה

הנדסה( ומינהל מינהליים )לעניינים

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

לעירייה היועט״ש סלמן, עוזי עו״ד



זכר, בלשו! הגוסח בו מקום כל
ולהיפך נקבה ללשק גס חבוונח

עניינים לניגוד חשש שאלעלאיתור

 של המשפטי ליועץ למסור תכנון מוסד חבר על 1965חתשס׳ח״ והבניה, התכנון בחוק ד44 סעיף להוראות בהתאם
עניינים. ניגוד בדיקת לשם הדרוש המידע את המקומית הועדה

ת 0תפ??>די א: חלק חוגו פ י

אישיים פוטיבז .1

יעיתוקים תפקידים .2
I כנושא כעצמאי, כשכיר, )לרבות האחרונות השנים בארבע קנדמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט 

וכד׳(. כיועץ כקבלו, בתאגיד, משרת
 במפורש בהתנדבות;ציץ או בשכר לתפקידים וכן וכיו׳׳ב( עמותה שותפות, סוג)חברה, מכל בתאגיד לתפקידים גס להתייחס >ש

ציבוריות. ולכתונות תצבאל בשירות לתפקידים p!בהתנדבות( תפקידים לגבי
המעסיק כתובת המעסיק של הפעילות החומי
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העסקה תאריכי

2 1 20 /4 -s k o u
ך, £* ^ אחריות ותחוב&י התפקיד

מ ע ר׳ /?־ / '{ ///!flO u  [ V 0 7 * O
המעסיק כתובת המעסיק ותחומי התפקיד המעסיק שס .1

חעסקח תאריכי חאחריות ותהומי התפקיד

חטעסיק כתובת המעסיק של הפעילות תחומי חטעסיק שם .3

העסקה תאריכי האחריות ותחומי התפקיד

המעסיק כתובת המעסיק של הפעילות תחומי המעסיק שם .4

חעסקח תאריכי האחריות ותחומי התפקח*

המעסיק כתובת המעסיק של הפעילות תהומי המעסיק שם .5

העסקה תאריכי האחריות ותחומי התפקיד

המעסיק כתובת המעסיק של הפעילות תהומי המעסיק שם .6

חעסקח תאריכי האחריות ותחומי התפקיד
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 ציבוריים, שאינס ובין ציבוריים בין אחרים, גופים או רשויות תאגידים, של מקבילים טופים או בדידקטזדיונים תנוות פירוט
האחרוגוזב השנים קודטותבאוכע ולמזונות נוכחיות לכהונות להתייחס יש

 מיוחדת פעילות
01 בדירקטוריון 01 ת הכהה סוג

תאדיז׳
הכהונה סיום פחתה תחילת העיסוק תחום /השוומגוף גח־ התא שם
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 על-ידס. מומת אשד חמניות בעלי שטות גם לפרט יש - השני טחשוג בדירקטור שטדזבר בכל ממות. מגלי מטעם או חיצוני דירקטור (1)
אחרים. הפקידים או □וועדות חברות בגוו )ק

4. wp לפעילות nwpbn mm ___________________________________________
 ז המקומית הועדה לפעילות שירות. במסבל שלא קשו, או זיקה בו עניין בעל שאמה לגוף או לך אוהיו יש האם

 מפורט. באופן קשר או זיקה כל ולציין האחרונות תשניס בארבע וקשרים ולויקות נוכחיים וקשרים לזיקות להתייחם יש
 ש. חיצוני מיקי ו/או אותו מייצג ז/או בו עובד ו/או בו מקבילים טופים או כדירקטור מבחן ו/או בגוף אחזקות ש מישיש -לרבות בגוף ענייף׳ ״בעל
״{ בבורמה הנסחרים בתאגידים ז,968חמשג״ח* ערך, גיירות בחוק במשמעותו בתאגיד עניין בבעל שלא אחזקה לפרט צורך )אין

D כך p לא

.  .........................................  פרט כן, אם . ._____________________________________________________

I960 - תשכייח ערך, ניירות חוק 0)
 מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור למוות שרשאי מי ט, חחצנעת מכוח או התאגיד של ונממומחטמפק מחזן יותר או אחוזים בחמישה שמחויק מי )מ

 מחוץ הרין אן אחוזים וחמישה עשרים מחזיק כאטור שאדם תאגיד או תתאמדאוכנצחלוהבללי, של לדירקטור שבמבחן מי הפללי, לו סנה או חתאניד של
 - זו נמקה לעניין }שלו מהדירקטורים יותר או אחוזים וחמישה עשרים למנות רשאי או ט חחצכעח מכוח או שלו תטמפק חמניות

סי חבלזליס חערך בניירות במחזיק בהזמנות משותפות להשקעות קרן מוחל יראו )א( חקדן. מנ
f האמורים הערך בניירות כמחזיק חנאטן את גם ידאו נאטן, באמצעות ערך בניירות אדם החזיק )&

 fKK6(2(}0 סעיף לפי במשמעזתו להסדר כנאמן תפקידו מכוח רק מייוותערך שמחזיק מי ולמעט דישומים חגרת למעט ״נאמן״־ זה, לעניין
חפנסח. מם לפקודת 102 בסעיף בהגדרתו לעובדים מניות להקצאת או.מאמן

___________________________________________________________רישומים. הברת למעט של.תאגיד, בת חברה {2)

בלבד( ?mm לודפקידיס להתייחס מקוובים)>ש ן/או מבמז17 לגבי לעיל 2-5 - •בסעיפים כאמור 0פ?ן>ך>$1 פירוש .5

 ווגך בן באשר ־ לעיל)כגון בשאלות שנדרשו הרלוונטיים הפרטים ואת חאחרת ו/או המשפחתית חקרבה סוג המקורב, ו/או הקרוב שם לפרט יש
 בדירקטוריון{. שלו מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה, התחלת תאריך עיסוקו, ותחום התאגיד שם את לפרט יש בדירקטוריון, חבר

 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג״ /בת בן ־ ״קרוב״
> קדוב. חבר ו/או עסקי שותף -לרבות ״מקורב״



עממים למגור חשש של aaaa אותך מר3לת!ג שעלולה »^יג>ך של ו/או קמביך של ז/אי שלך 0ועמימ קיךימ3וג ,6

 למגור חשש של במצב אומן לחעמיד שעלולים מקורביך של ז/או קרוביך של מאך שלך לעיל. פורשו שלא ועניינים הפקידים על לך ידוע האם
 חמקומיהז הועדה כחבר עניינים
 שולחנן. על שסמוך ומי צאצא זוג,מורח, בן/בת ־ ״קרוב״

קרוב. חבר נ/או י עשק שותך ״מקורג״-לרבות
p ם

_...........................................................פרט tp אם _............................ -   .. :_________

עמימט לממר רושש של asmאותך להענמר שעלול>מ האחרימ ך לובי ק של ועממים צהונות ,0ע>סוק> תמקיריט, ,7
 של או לעיל, בשאלות לחתייתס התבקשת לא אליהם האחרים, קרוביך של אחרים ועניינים בחומת ועיסוקים, תפקידים על לך ידוע האט

 תטקומית! הועדה כחבר בכהוגתך עמנליט לניגוד חשש של במצב אותך לחעטיד שעלולים מקורביך,
ראשונה. מדרגת שאינם ולקרובים אגם וגני לאחים גט להתייחס יש
 או בדירקטוריונים חברויות אלת, קרובים של ועיסוקים תפקידים )לדוגמא, 1-8 בסעיפים נשאלת עליוזם לנושאים במיוחד להתייחס יש

המשרד(. לפעילות art? שיש וקשר מקבילים בגופים
p Q לא

- — -________״_________________________________________________________________________פרט ב>, אם

________»מם3ע לגמור של!חשש 3**33-איתך לתעמיד עשומט ana שימוש או מבירתם שאווזקתט, גצסים .3
 תשש של במצב אומן להעמיד עשויים בוזם שימוש או מכירתם שאדוזקתם, מקורביך, תאו קמביך בבעלות או בבעלותך נכסים קיימים האם

 כלשהם. עסקיים בספים שותפות או ובעקיפין במישרין בתאגידים, אחזקות לרבוה המקומית, הועדה כחבר בכחונהך עניינים לניגוד
 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ״קרוב״׳-בן/בונ

קרוב. תס־ ו/או עסקי שותף -לרבות ״מקורב״
>לא0 כך ם



_____________________________ עניינים w# חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים אחרים ננסים .9
 1 המקומית הועדח בחבר בכתממך עניימט לניגוד חשש של במצב אותך לתע׳מיד שעשויים לעיל, פורס שלא אחרים צקסים על לך ידוע האם

 בהם. ענייו בעלי מקורביך או שקרוביך גופים ושל בחם עציץ שאתת.מול גופים של מקורביך, ו/או קרוביך של שלך, לנכסים להת״חס יש
ראשונה. מדרגה שאיוש וללרוביט זוגם ובני לאחים גם לחתייחק יש

 מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן וקיוו בעקיפין במישרין, בין בו, הצבעת וכויות ו/או בגוף אחזקות לו שיש מי לובות - טוף עמיו״ ״בעל
לו. חיצוני מעץ ו/או אותו מייצג ו/או בו עובד ו/או בו
D לא כן
_________________________________________________________________________________________פרט בן, אם

הצהרה גקג חלק

t בי בזאת, מצהיר הה״מ אני

,׳ואמיתיים נכונים מלאים, חם ולמקודבי, לקרובי לעצמי, בקשר זח, בשאלון שמסרתי ומפרטים המידע כל , 1
 במפורש נאמר כן אם אלא אישית, מידיעת הם ולמקוובי לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .2

 לי ידועים אינם ו/או בחלקם ו/או במלואם לי ידועים אינם הפרטים בו במקרה וזאת הידיעה למיטב היא החצחרח בי
אישית; מידיעת

 עניינים לניגוד השש של במצג להימצא לי לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא זה, בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .5
המקומית; הועדה מוגר נהונהי עם

 המקומית חועדה כהבר בבהונהי עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע מתחייב אני .4
בנושא; המקומית חועדוז של המשפטי היועץ של הנחייתו לקבלת עד

 נצפו שלא סוגיות הרגיל,־ הדברים במהלך יתעורוו, 1א זה בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יהולו אם בי מתהייב, אני .5
 את לו אמסור המקומית, הועדה של המשפטי ביועץ איהעץ עניינים, לניגוד השש של במצב אותי להעמיד שעשויות מראש,
מנהיותיו; לפי ואפעל גבתב הרלוונטי המלדע

:1998׳ח-0התש המידע, חומש חוק יחול חצורך, במידת לי, שייעדן עניינים ניגוד למניעת ההסדר כל כי לי, הובהר .6
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