
 

 

 
 

 
 עיריית מעלות תרשיחא –בקשת הצטרפות למאגר יועצים 

 

 שם היועץ/החברה: __________________ .1

 מספר ת.ז./ח.פ.:____________________ .2

 כתובת: __________________________ .3

 מספר טלפון:______________________ .4

 כתובת דוא"ל: _____________________ .5

 לסמן יותר מתחום אחד(:תחומי ההתמחות של היועץ )*ניתן  .6

 עיר חכמה טלפוניה יועצי תקשורת

 שרידות ומוכנות לחירום ציוד מיחשוב אבטחת מידע

אינטגרציה, תהליכים  מערכות מידע איכות ותקינה

וארכיטקטורת מערכות 

 מידע

 BIG -תבונה עסקית ו

DATA 

 מוקדי תמיכה מיחשוב -ניהול פרויקטים 

 יועצי/ מהנדסי אינסטלציה יםאדריכלים מתכנני ער אדריכלים

שאר  –מנהלי פרויקטים 

 התחומים

 יועצי קונסטרוקציה אדריכלים מתכנני נוף

מתכנן/ מהנדס/ יועץ מיזוג  מודדים

 אויר

 יועצי מעליות

 יועצי כבישים יועצי אקוסטיקה אגרונומים

 יועצי איטום מעצבי פנים יועצי נגישות

 נני תנועהיועצי/ מתכ יועצי קרינה בניה ירוקה

יועצי/ מהנדסי חשמל  מתכנני ניקוז

 ותאורה

 יועצי בטיחות

 יועץ איכות אויר יועצי מולטימדיה יועצי קרקע

 יועץ מטבחים יועץ אלומיניום איכות הסביבה

יועץ נלווה להטמעת  יועץ רמזורים יועץ מיגון

 רישוי עסקים –רפורמה 

 אגרונום יועץ בטיחות אש מהנדסי בניין

 דיאטן יועץ פדגוגי פיתוחיועצי 

 מלווים בית ספריים יועצים מהמכון הדמוקרטי יועץ אקדמי

יועץ לבקרה בענייני כספי 

 תיכונים

יועץ משפטי בנושא משפט 

 ועבודה

יועץ משפטי בענייני תכנון 

 ובניה



 

 

יועץ משפטי במשפט 

 מינהלי

יועץ משפטי בתחום דיני 

 הארנונה

יועץ לנושא חריגות שכר 

 ותנאי שכר

 יועץ השקיה יועץ גינון יועץ פנסיוני

יועצים בתחום ניהול 

 פסולת

 יועצים בתחום הקהילה יועצים בתחום האנרגיה

יועץ בטיחות באירועים  יועץ לעניין זכויות עובדים יועץ ביטוח

 המוניים

 גזברות -יועץ כלכלי  יועץ בתחום מערכות  קשר יועץ טכנולוגיות ביטחון

 התנהלות מול חברות

הביטוח והשבת כספים 

 מגורמים שונים

ייצוג העירייה בתביעות  יועץ ביטוח

 תושבים )נזיקין(

 יועץ לתחום שיפור השירות יועץ לתחום התיירות בדיקת תלושי עובדי קבלן

יועץ תוכן אומנותי  מפיק / במאי לטקסים

 לאירועים פסטיבלים

 ביצוע עבודות ביקורת

 כמאים יועץ פרוגרמות חקירות

 יועצים בתחום הגיל הרך בידוד טרמי פקחמ

 יועץ אסטרטגי אימון למנהלים/יועץ ארגוני מטפלים ברפואה משלימה

 

ועץ דרך קבע. יש לצרף קו"ח אודות צוות הייעוץ המקצועי המועסק ע"י הי פרטים .7

 ומסמכים המעידים על השכלה פורמאלית.

 

 השכלה תחום התמחות שם מלא

   

   

   

   

 

 יש לציין זאת. –ודמות. ככל שיש ניסיון עם רשויות מקומיות ייעוץ ק עבודותפירוט  .8

 

המיזם /  שם הרשות

 העבודה

מזמין 

 העבודה

תאריך  טלפון

 התחלה

 תאריך סיום

      

      

      

      

 

 לבקשה יצורפו: .9



 

 

 צילום ת.ז.

 במקרה בו מדובר בתאגיד. –תעודת רישום תאגיד 

 .ן מע"מישה לעניאישור רישום כעוסק מור

אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול מאגרים כחוק בתוקף מפקיד שומה, או רו"ח 

 מוסמך או יועץ מס מוסמך.

 קורות חיים.

 תעודות רשמיות המעידות על השכלה פורמאלית.

 מכתבי המלצות

 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )מצ"ב(

 ייניםענחשש לניגוד  שאלון מניעת –נוהל משרד הפנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

____________________ אצל המציע _____ -מש כמש אני .1

(,  שהגיש הצעה בהליך הצעות מחיר המציע - _________________________ )להלן

 של עיריית מעלות תרשיחא.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע להליך. .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –אדם ע הוא חבר בני מי שנשלט על ידי המציע. אם המצי  - "בעל זיקה"

 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

האחרון להגשת ההצעות בהליך,  אנוכי וכל בעל זיקה  דאת כי עד למועהנני מצהיר בז .4

 [: במשבצת המתאימה Xיש לסמן למציע ]

 

  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2002באוקטובר  31 -

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-, התשנ"אהוגנים(

  באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002

האחרון להגשת ,אך במועד  1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 הצעות בהליך,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;ה

 (:במשבצת המתאימה Xסמן ) .5

       לא חלות על  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף

 המציע.

       ל חלות ע 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף

  המציע והוא  

   אותן. מקיים    



 

 

 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

במשבצת  X תר נדרש לסמן עובדים או יו 100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

 :המתאימה(

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה

זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 .ליישומן

  עבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע התחייב ב

זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

פעל , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998  -מוגבלות, תשנ"ח

עמו התקשרות שלגביה ייה זו ונעשתה )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנ ליישומן

 נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של  .8

ימים ממועד  30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 ההתקשרות.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 

 חתימה         

 אישור

ם ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה שר, כי ביוי לאהרינ

____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 

 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

_______________ 

 ימה וחותמת עו"דחת

  

 



 

 



 

 

 

 

 עניינים ניגוד העדר על התחייבות / הצהרה – ג' נספח

 

 אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ לעירייה.  .1

למתן  בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2

אותי  שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה כללניה, ובנושא הפ השירותים

להודיע  מתחייב אני .העירייה כלפי עניינים ניגוד של חשש לקיומו או עניינים ניגוד של במצב

 עם כאמור, מיד עניינים בניגוד עלול להימצא אני שבשלם מצב או נתון כל על מיידי באופן

 .העירייה עם תקשרותהה משלבי שלב לבכ עליהם, וזאת היוודע לי

, כי אני מתחייב 2/11אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .3

פי נוהל זה וכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס -לנהוג על

  רלבנטיים.ידי גורמי הבחינה ה-שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על

 אה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם.הור

 פעילותי, או בין עסקי או אישי עניין כל על מיידי ובאופן בכתב לעירייה להודיע מתחייב אני .4

 אותי להעמיד עלול בעקיפין, אשר או קשור, במישרין אני עימו או שבו צד כל של פעילותו

 .ים לעירייהרותהשי למתן בקשר עניינים של ניגוד במצב

 אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלי .5

 פירוט העירייה, תוך לנציגי מיידי באופן כך על העירייה, אודיע כלפי עניינים ניגוד במצב של

 הייעוץ. הרלוונטיים ותדירות פרטי הייעוץ, המועדים

מתן  לאחר גם עניינים ניגוד של במצב מודלע שלא מתחייב אני האמור,  מכלליות לגרוע בלי .6

 גורמים או גופים מלייצג הימנעות לעניין שהוא, לרבות שלב בכל זו,  פנייה נושא השירותים

העירייה  את אלווה שבהם לשירותים בעקיפין, או במישרין הנוגעים, שונים בעניינים

 .כאמור םהשירותי למתן רבקש עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד ושעלולים

 

 

_________________   __________ 

 תאריך    המציע וחתימת שם

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  1נספח ג'

 2/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל   –שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 

 הרשות המקומית: עיריית מעלות תרשיחא

 ________מועמד/ת לתפקיד: 

 תפקידים וכהונות -חלק א' 

 פרטים אישיים .1

 משפחה: __________________ _____ שם:___________

 שנת לידה: _________________ מס' ת.ז.:______________ 

 ___________________________________________ כתובת:

 מספר טלפון נייד: _____________ מספר טלפון: __________

 תפקידים ועיסוקים .2

שנים  4ם קודמים לתקופה של פקידים ועיסוקיפירוט התפקידים ועיסוקים נוכחיים ות

 אחורה )לרבות שכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכו'(.

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג שהוא )חברה, שותפות, עמותה וכיוצא בזה(.

 .ידים בהתנדבות(נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש סוגי תפק

 



 

 

 

 תפקידים ציבוריים .3

לעיל. נא להתייחס  2פירוט התפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף 

 לתפקידים

 ם אחורה.שני 4תקופה של נוכחיים ולתפקידים קודמים ל

 

 חברות בדירקטורים או הגופים מקבילים .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, 

 בין ציבוריים ובים שאינם ציבוריים.

 שנים אחורה. 4תקופה של הונות קודמות לנא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכ

 

 שם המעסיק וכתובתו תחומי הפעילות של המעסיק התפקיד ותחומי האחריות תאריכי העסקה

    

    

    

    

    

 

 הגוף התפקיד תאריכי מילוי התפקיד

   

   

   

   

   

 



 

 

 רשות המקומיתקשר לפעילות ה .5

אם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, ה

לעבוד , או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת 

זיקה או קשר לתאגידים סטטאטורים שבשליטת הרשות המקומית זבה את/ה מועמד/ת 

 לעבוד או בגופים אחרים שהיא קשורה אליהם(?

שנים אחורה ולציין כל זיקה או קשר  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 באופן מפורט.

 פעילות מיוחדת

 בדירקטוריון )כגון

 חברות בוועדות או

 בתפקידים אחרים(

 סוג הכהונה

 )דירקטור חיצוני או

 מטעם בעל מניות(.

 תאריך התחלת

 הכהונה ותאריך

 סיומה

 שם התאגיד/ רשות/

 גוף ותחום עיסוקו

    

    

    

    

    

 



 

 

 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור , או בגופים  -ן" בגוף "בעל עניי

מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו. )אין צורך לפרט אחזקה שלא 

, בתאגידים הנסחרים 1968 -כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 (. 1בבורסה

 כן/ לא

 י:/אם כן פרט

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________ 

 לגבי קרובים 5 - 2 פירוט תפקידים כאמור בשאלות .6

 יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות 

לעיל )למשל, אם בן/ בת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו, 

 המיוחדת בדירקטוריון(. תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ומהי פעולתו

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -'קרוב" 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________ 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או הכפופים לך 

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?

                                                 
 1968 -חוק ניירות ערך , תשכ"ח      1

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  -"בעל עניין בתאגיד" 

 י, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי, אודירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכלל

 או יותר 25%או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות  25%תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

 מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:

 הקרן; יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי .א

 למעט -החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן"  .ב

 ()ו(, או2)א()46חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה; 102ף כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעי
 



 

 

חרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות א

 זיקות אחרות?

 כן/ לא

   

 אם כן פרט/י :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________ 

 קרוביך העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים תפקידים ועניינים שלך ושל .8

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד 

 אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו אתה מועמד?

 קרוב: בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

 כן/ לא

   

 י :אם כן פרט/

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________ 

 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך, שעלולים  .9

 ש לניגוד ענייניםלהעמידך במצב של חש

האם ידוע לך על תפקידים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא 

התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכללם חברים קרובים ושותפים 

עסקיים(, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה 

 מועמד/ת?

 גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.נא להתייחס 

 לעיל.  8 – 1נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בסעיפים 

 כן/ לא



 

 

 אם כן פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________ 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון, הכוללים השכלה ופירוט 

 עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.



 

 

 ותנכסים ואחזק –חלק ב' 

 אחזקות במניות .11

פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם 

שלך או של מקורביך. )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות 

 (.2בתאגידים הנסחרים בבורסה 1968 -ערך, התשכ״ח 

 י שסמוך על שולחנך.בן/ בת זוג, הורה, צאצא ומ -"קרוב" 

 כן/ לא

 אם כן פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________ 

                                                 
 1968 -חוק ניירות ערך , תשכ"ח      2

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  -"בעל עניין בתאגיד" 

 של התאגיד כמנהלו הכללי, או דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור

 או יותר 25%או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות  25%תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

 מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; .ג

 למעט -ירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן" החזיק אדם בני .ד

 ()ו(, או2)א()46חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 ה;לפקודת מס הכנס 102כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 
 

 1968 -חוק ניירות ערך , תשכ"ח  2

 מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי -"בעל עניין בתאגיד" 

 או למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי,

 או יותר 25%או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות  25%תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

 מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; .ג

 למעט -ראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן" החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, י .ד

 ()ו(, או2)א()46חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה; 102כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 
 



 

 

 

נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד  .12

 עניינים

ירתם או שימוש האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכ

 בהם עשויים להעמיד אותך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד אליו אתה מועמד?

 כן/ לא

 אם כן פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________ 

 חבות כספים בהיקף משמעותי .13

האם את/ה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים אם יש כאלה, חייבים כספים או ערבים 

 לחובות או להתחייבויות כלשהם?

 בן/ בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -"קרוב" 

 לאכן/ 

 אם כן פרט/י:

_________________________________________________________________

 שם המחזיק )אם % החזקות תחום עיסוק התאגיד/ הגוף

 המחזיק אינו המועמד(

 שם התאגיד/ הגוף

    

    

    

    

    

 



 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________ 

 

 עלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד ענייניםנכסים אחרים ש .14

האם ידוע לך על נכסים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד 

 עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים 

תה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקרוביך הם בעלי עסקיים(, של גופים אחרים שא

 עניין בהם.

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין  -"בעל עניין" בגוף 

 בעקיפין, ו/או

 לים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לומכהן בדירקטוריון או בגופים מקבי

 כן/ לא

  אם כן פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 



 

 

 הצהרה –חלק ג' 

 _____________  ת.ז.’ ה _______________ מסאני החתום/ה מט

 מצהיר/ה בזאת כי:

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מלאים,  .1

 נכונים ואמיתיים.

כל המידע והפרטים מסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה  .2

צהרה היא למיטב הידיעה וזאת במקרה שבו אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי הה

 הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב  .3

 של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

ין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עני .4

עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית 

 בנושא;

אני מתחייב לכך שבמקרה שיחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון, או יתעוררו במהלך  .5

במצב של חשש לניגוד הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, העלולות להעמיד אותי 

עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי 

 :בכתב ואפעל לפי הנחיותיו

הובהר לי על ההסדר למניעת עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע,  .6

 .1998 -התשנ"ח 

 

__________________    ____________________ 

 חתימה      תאריך           
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