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תורג׳מן מאיר מר המועצה חבר : אל

מלכה אלי עו״ד לעירייה, המשפטי היועץ : מאת

רב, שלום

 למו״ב המקומית הוועדה חבר של עממים לממד חשש למטרול לעיריית המשפטי היועד הנחמת :הנדון

26.1 15 מיום מן תורג מאיר מר המועצה חבר עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון :סימוכין

 לעירייה המשפטי היועץ הנחיות להלן זה, בשאלון שציינת הדברים ולאור שבסימוכין לשאלון בהמשך
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה חבר של עניינים לניגוד החשש למניעת להסדר

 יצחק הרב ברח׳ לגבס הנוגע עניין בכל ובוועדותיה במועצה דיון בכל שותף להיות המועצה לחבר אסור
בעקיפין. ובין במישרין בין ירושלים, 50 גיסים

 נכסים לרבות משפחתך בני של או שלך למקרקעין הנוגע היתר תאו בתוכנית דיון בכל להשתתף לך אסור
 חשש של במצב היותך על לוועדה המשפטי וליועץ הוועדה ליו״י להודיע עליך אלו. במקרקעין הגובלים

הוועדה בפרוטוקול ירשמו זח בעניין שדבריך ולוודא עניינים לניגוד

וראשונה בראש עליך מוטלת עניינים ניגוד למצב מהיקלעות להימנע האחריות כי להזהירך עליי

 בדבר ספק יתעורר אם או ובניה לתכנון המקומית הוועדה חבר של עניינים לניגוד לחשש הנוגע מקרה בכל
ת יישום  עליך , עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך שעשויות מראש נצפו שלא סוניות או ההסדר הוראו

הנחיותיו לפי ולפעול הוועדה של ביועמ״ש להיוועץ

 לניגוד חשש ניטרול בעניין לך. שניתנו לעירייה המשפטי היועץ להנחיות בנוסף הוא אלו, בהנחיות האמיר
מועצה. חבר של עניינים

 לו, למסור לעירייה. ליועמ״ש לפנות מחובתך בשאלון, הצהרותיך בתוכן שמוי חל אם כי מוזהר הנך כן.
הנחיותיו. לפי ולפעול הרלוונטי המידע מלוא את בכתב,

^ — ל העתקים
----י''''״־־ ירושלים עיריית ראש ברקת. ניר מר
הסגל ראש שלם, מיכל גב׳

לעירייה המשפטי ליועץ המשנה ליבמן, דני עו״ד
ת לוועדה המשפטית והיועצת לתוי׳ב המשפטי היועץ סגנית מיכאלי, אילנית עו״ד מי  ובניה לתכנון המקו

 העירייה מועצת מזכיר .רוזנברג עידו מר
חקיקה צוות ראש שפט, א שמואל עו״ד

רב, בכבוד



שמואל שסט

FW: א :נוע הוועדה חבר של עניינים לניגוד חשש לנטרול לעירייה המשפטי היועץ הנחיות
תורגמו מאיד ובניה לתכנון המקומית

V00l.docx־G173879 מצורפים :קבצים

:חשיבות גבוהה

From: דניאל ליבמך
Sent; Wednesday, March 16, 2016 4:30 PM 
To: מאיר תורגמן
Cc: שלמה אשבול אמנון; מרחב שמואל; שפט עידו; רחנבדג אילנית; מיכאלי מיכל; שלם אלי; מלכה
Subject: FW: ובניה לתכנון המקומית הוועדה חבר של עניינים לניגוד חשש לנטרול לעירייה המשפטי היועץ הנחיות

תורגמן מאיר
Importance: High

שלום, העיר ראש סגן תורגימן למאיר

מסוימים, בעניינים בדיונים מהשתתפות הימנעות בדבר 7.3.16 מיום המשפט• ליועץ להודעתך בהמשך

 להיות לך ר10א המצורפת,פ* עניינים לניגוד חשש לנטרול 19.2.15 מיום היועמ״ש להנחיית להוסיף הרינו
במועצה דיון בכל שותף

של: בענייניהם ובוועדותיה

לוי רמי העיר מועצת תבר .1

דרעי שלמה .עו״ר2

רודקליינר. .3

 ככרכה.
דני.
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