
 

 תאריך: _______________

 מדריך   העסקת  – לאיתור חשש לניגוד עניינים שאלון 

 

 : __________________________________ מדריךשם ה

 

 השירות המוצע: ______________________________ 

 
 פרטים אישיים  .1

 

 ת.ז. _______________ שנת לידה _____ , מס' ____________________שם: ___

 

 __ עיר/ישוב: ________  _____________________________כתובת: _________

 

 מס' טלפון: ___________________ 

 
 תפקידים ועיסוקים .2

 
שנים אחורה   4נא פרט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 )כשכיר/ה, עצמאי/ת, נושא/ת משרה בתאגיד, קבלן/ית(: 
לתפקידים בשכר והן לתפקידים בהתנדבות )יש לציין במפורש סוגי  נא להתייחס הן 

 תפקידים בהתנדבות(:
 

ותחומי   תפקיד  תחום פעילות  שם המעסיק 
 אחריות 

תקופת  
 העסקה 

    
    
    
    
    
    

 
 תפקידים ציבוריים  .3

 
נוכחיים  פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות. נא להתייחס לתפקידים 

 שנים אחורה.  4ולתפקידים קודמים לתקופה של 
 

תפקיד ותחומי   תחום פעילות  שם המעסיק 
 אחריות 

תקופת  
 העסקה 

    
    
    
    
    
    
 

 חברות בדירקטוריון או בגופים מקבילים  .4



 
גופים   או  רשויות  תאגידים,  של  מקבילים  בגופים  או  בדירקטוריונים  חברות  לפרט  נא 
אחרים, בין ציבוריים ובין שלא ציבוריים. נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות  

 שנים אחורה.  4של 
 

שם התאגיד/רשות/גוף  
 ותחום עיסוקו 

סוג כהונה )דח"צ, דירקטור   תאריך כהונה 
 לפרט(  -מטעם בעל מניות

פעילות מיוחדת  
 בדירקטוריון  

    
    
    
    
    
    

 
 לפעילות הרשות המקומיתקשר  .5

 
, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות של האם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו

הרשות המקומית או לגופים קשורים אליה )ובכלל זה גישה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת  
שנים אחורה, ולציין כל זיקה או   4ולתקופה של הרשות המקומית(. נא להתייחס לזיקה ולקשרים נוכחיים  

 קשר באופן מפורט. 
 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים או בן או בת   –"בעל עניין בגוף" 
 חיצוני לו. מדריךהזוג עובד בו או מייצג אותו או  

 
 כן/לא

 
 אם כן לפרט:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 פירוט קשר של קרובי משפחה לרשות המקומית  .6

 
 האם ברשות המקומית מועסק קרוב משפחה או מכהן נבחר ציבור קרוב משפחה? כן/לא 

 
נא לפרט:  

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________ 

 
 גיסה, דוד,   בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס,-קרוב משפחה" "

 דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה נכד ונכדה. 
 

נא לפרט, ככל שקרוב משפחה מכהן בתפקיד ציבורי ו/או בדירקטוריון ו/או בגופים שיש 
 (. 2-5להם זיקה לרשות המקומית ו/או מצויים בשליטתה )כמפורט בשאלות 

 
 כן/לא  

 
 אם כן פרט:  

 
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________ 

 
 ניםעניינים שלך או של קרוב משפחה העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניי .7

 
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוב משפחתך, העלולים  

 להעמיד אותך בחשש לניגוד עניינים בשירות אותו אתה אמור לספק למועצה?  
 



 בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד,  -קרוב משפחה" "
 דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה נכד ונכדה. 

 
 כן/לא 

 
אם כן פרט:  

 ______________________________________________________________
__________________________________________________________ ____

 ______________________________________________________________ 
 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוב משפחה או מקורבים העלולים להעמידך  .8
 במצב של חשש לניגוד עניינים 

 
ועניינים אחרים של קרוב משפחה או של   עיסוקים, כהונות  ידוע לך על תפקידים,  האם 

ו/א עם  חברים  עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב  להעמידך  העלולים  עסקיים,  שותפים  ו 
 השירותים שאתה עומד לספק למועצה?  

 
 כן/לא  

 
 אם כן פרט:  

 
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________ 

 
 נכסים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .9

 
נכסים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים האם ידוע לך על 

שאתה עומד לספק למועצה? )כולל נכסים של קרוב משפחה, חברים, שותף עסקי, גופים 
  שאתה או קרוב משפחה בעל עניין בהם(

 
 בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד,  -קרוב משפחה" "

 , חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה נכד ונכדה. דודה
 
 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים או בן או בת   –"בעל עניין בגוף" 
 חיצוני לו. מדריךהזוג עובד בו או מייצג אותו או  

 
 

 כן/לא  
 

 אם כן פרט: 
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________ 

 
 יש לצרף קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון  .10

 

 

 

 מדריך הצהרת ה

או מקורב ו/או לשותף עסקי,  /קרוב משפחה וטים שמסרתי בקשר לעצמי ו/או להמידע והפרכל  
 תיים למיטב ידיעתי.  הם מלאים, נכונים ואמ



לא ידוע לי על עניין אחר העלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים  
 . אותם אני אמור לספק למועצה

אני מתחייב, כי בכל מקרה שיחול שינוי בנסיבות בתוכן הצהרתי בשאלון, או יתעוררו במהלך  
הדברים הרגיל, אדווח לגורמי הרשות המקומית )מנכ"ל, יועמ"ש( ואמסור את המידע הרלבנטי  

 בכתב ואפעל לפי ההנחיות.  

 

 

 

 

 תאריך: _______________________ 

 

 חתימה: ______________________ 

 

    


