נספח ב'
טופס בקשה להיכלל במאגר היועצים של המועצה האזורית בקעת הירדן
לכבוד
המועצה האזורית בקעת הירדן
שלום רב,
הנדון :בקשה להיכלל במאגר היועצים של המועצה האזורית בקעת הירדן
פרטי המבקש )היועץ(
א .שם מלא )פרטי ומשפחה(  /שם החברה  /תאגיד
מס' ת"ז  /ח.פ) ______________ .להלן" :המבקש" או "היועץ"(.

_______________

ב .כתובת המבקש )כולל כתובת למשלוח דואר ככל שהמען למשלוח דואר שונה(
_____________________________; כתובת דוא"ל;______________________ :
מס' טלפון ,_________________ :מס' נייד ;___________________ :מס' פקס:
____________
ג .במקרה של תאגיד :פרטי בעלי התאגיד  /המנהלים:
 .1שם מלא _____________ ת"ז ____________ ,טלפון ,__________ :דוא"ל:
_____________
 .2שם מלא _____________ ת"ז ____________ ,טלפון ,__________ :דוא"ל:
_____________
 .3שם מלא _____________ ת"ז ____________ ,טלפון ,__________ :דוא"ל:
_____________
ד .אני הח"מ להיכלל במאגר היועצים של המועצה האזורית בקעת הירדן בתחום העיסוק
המפורט להלן .במקרה שהמבקש הינו תאגיד :אני הח"מ מוסמך להתחייב ולחתום בשם
התאגיד המבקש להיכלל במאגר היועצים של המועצה.
ה .אני מאשר שקראתי את מסמך ההזמנה ונספחי ההזמנה להיכלל במאגר כפי שהומצאו לי על
ידכם ,ואני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים והדרישות הנדרשות המפורטים במסמכי
ההזמנה ואני מסכים ומאשר באופן מלא את כל האמור בהם ,ללא שיש לי הסתייגות כלשהי.
ו .אני פונה אליכם בבקשה זו להיכלל במאגר היועצים של המועצה ,באופן שהמועצה תהיה
רשאית ,אך לא חייבת ,לקבל ממני שירותים מעת לעת ,בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה
הבלעדי של המועצה ,לפי הזמנה שתינתן לי אם תינתן לי ,ואני מתחייב לעמוד בכל דרישות
המועצה על מנת לספק למועצה את העבודות ככל שיתבקשו ממני בכל זמן.
ז .אני מבקש להיכלל במאגר היועצים של המועצה בתחום העיסוק שלי שהינו שירותי דוברות
וייעוץ תקשורת ,מיתוג ויחסי ציבור.

Dummy Text

ח .אני מתחייב ומצהיר לעמוד לרשות המועצה באופן מידי לצורך ביצוע העבודות בהתאם
לדרישות המועצה ,וזאת מיד עם הזמנת העבודות על ידי המועצה ,ככל שהמועצה תבחר
להזמין ממני את ביצוע העבודות.
ט .ידוע לי ואני מסכים לך כי ביצוע העבודות ,ככל שהמועצה תזמין ממני ,יבוצעו על ידי על בסיס
קבלני בלבד וכי אין ולא יחולו בין המועצה ו/או מי מטעמה לביני ו/או מי מטעמי ו/או מעובדיי
ו/או המועסקים על ידי כל יחסי עובד – מעביד.
י .אני מאשר כי ידוע לי שהמועצה אינה מחויבת בשום אופן לכלול אותי במאגר היועצים שלה,
והיא אינה מחויבת להזמין ממני עבודות כלשהן או בכלל במקרה שהחליטה המועצה לכלול
אותי במאגר היועצים שלה.
יא .אני מצהיר כי אני הח"מ )ובמקרה של תאגיד :מי מעובדי התאגיד ו/או נושאי משרה ו/או מי
מטעמם( ,לא נמצא בניגוד עניינים כלשהו בין העבודות נשוא בקשה זו לבין עיסוקי ו/או
עבודות שאני מספק או מעניק באופן ישיר או עקיף עם אנשים ו/או גופים אחרים .אני מצהיר
ומתחייב כי במקרה שייווצר ניגוד עניינים כאמור אני מתחייב להביא זאת לידיעתכם ללא
דיחוי בכתב.
יב .אני מצהיר ומתחייב כי אשמור בסודיות מוחלטת כל מידע או נתון שיגיע אלי במסגרת עבודות
שאספק למועצה או בעקבות ביצוע העבודות .אני מתחייב כי כל מי שיועסק על ידי ו/או מי
מטעמי בביצוע העבודות ישמור על חובת סודיות זו.
יג .אני מאשר כי ידוע לי ואני מסכים לך כי כל המידע והתוצרים שיוכנו או שיסופקו במהלך
ביצעו העבודות או בקשר לביצוען ,ובכלל זה בכל הקשור לקניין רוחני ,הם קניינה הבלעדי
של המועצה ואלה יישארו בידי המועצה ,זולת אם הוסכם אחרת במופרש מראש ובכתב.
יד .אני מצהיר כי אני עומד בכל דרישות הסף כפי שמופרט במסמכי ההזמנה ,וכל האמור בבקשה
שלי הוא נכון ועדכני למועד הגשת הבקשה וכי לא ידוע לי על כל שינוי צפוי או עניין אחר שיש
בו כדי לפגוע או לשנות בנכונות ההצהרות ובהתחייבות שלי.

שם החותם )המבקש( ; ____________ :חתימה ;______________ :תאריך___________ :
אישור עו"ד
אני הח"מ עו"ד _____________ מאשר בזה את חתימת המבקש הנ"ל .במקרה של תאגיד :אני
מאשר כי החותמים לעיל מוסמכים לחתום בשם המבקש על טופס בקשה זה באופן המחייב את
המבקש.
שם עו"ד ______________; חתימה וחותמת ;______________ :תאריך___________ :

נספח ג'
ניסיון מקצועי נדרש בתחום העיסוק לגביו מוגשת הבקשה
במסגרת בקשה להיכלל במאגר היועצים של המועצה
לכבוד
המועצה האזורית בקעת הירדן
פירוט העבודות שניתנו על ידי המבקש:

פירוט העבודות שניתנו
מס'
סידורי על ידי המבקש

תקופת ביצוע
העבודות
האמורות )יש
לציין תאריכים
מדויקים(

הגוף או הגורם לו
סופקו העבודות

פרטי איש הקשר
ודרכים ליצירת
קשר עם הגורם
שקיבל את
השירות

השכלה גבוה:
תחום ההשכלה

מוסד ההשכלה

מהות ההשכלה
תואר/תעודה

מתן
תאריך
התואר/התעודה

היקף כספי של
העבודה

יש לצרף תעודות המעידות על ההשכלה
בנוסף לפירוט בטבלה הנ"ל ,על המבקש לצרף קורות חיים לניסיון ולהשכלה האמורים לעיל.

שם החותם )המבקש( ; ____________ :חתימה ;______________ :תאריך___________ :
אישור עו"ד
אני הח"מ עו"ד _____________ מאשר בזה את חתימת המבקש הנ"ל .במקרה של תאגיד :אני
מאשר כי החותמים לעיל מוסמכים לחתום בשם המבקש על טופס בקשה זה באופן המחייב את
המבקש.
שם עו"ד ______________; חתימה וחותמת ;______________ :תאריך___________ :

נספח ד'
במסגרת בקשה להיכלל במאגר היועצים של המועצה
פירוט ממליצים
לכבוד
המועצה האזורית בקעת הירדן
שם המסגרת /מזמין
השירות /הפרויקט

פרטי אנשי קשר ממליצים -

פרטים בדבר מהות השירות שניתן
על-ידי המבקש ותקופת מתן השירות )יש לציין שם ,כתובת ,מס' טלפון
)יש לציין תאריכים מדויקים(
 /טלפון נייד ודוא"ל(

ניתן להוסיף מסמכים נוספים בדבר ניסיון המבקש.
__________

________________

_________________

תאריך

שם המבקש

חתימה

נספח ה'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ ,_____________ ,נושא/ת ת.ז ,___________ .מרחוב ___________________,
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר/ה בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
.1

הנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ )להלן" :הספק"(.

.2

הנני מוסמך/ת להצהיר בשם הספק כנדרש בתצהיר זה.

.3

הנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הבקשה להיכלל במאגר היועצים של המועצה האזורית בקעת
הירדן )להלן" :ההזמנה"(.

.4

)סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות(:


עד למועד האחרון להגשת הצעות להזמנה לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר
משתי עבירות;



הספק או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעת
להזמנה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

בסעיף זה-
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
) (1חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
) (2אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א.

בעל השליטה בו;

ב.

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של הספק ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם
לתחומי פעילותו של הספק;

ג.

מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;

ד.

אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר,
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.

"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
האדם;
"עבירה"  -עבירה לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
"הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) 31באוקטובר
;(2002

הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן תצהירי  -אמת.
)חתימה(
אישור
אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד )מ.ר ,(________ .מרחוב _____________________,
מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _______ שנת ______ הופיע/ה לפני מר/גב' _____________
המוכר/ת לי אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי
יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.
)חתימה(

נספח ו'
שאלון בנוגע לחשש לניגוד עניינים
במסגרת בקשה להיכלל במאגר היועצים של המועצה

חלק א '– תפקידים וכהונות
.1

פרטים אישים:

שם משפחה
שם פרטי
שנת לידה

מס' זהות
רחוב

כתובת
טלפון בבית
.2

עיר/ישוב

מיקוד

טלפון נייד
תפקידים ועיסוקים:

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים ב) 4-ארבע( שנים
האחרונות )לרבות כשכיר ,כעצמאי ,כנושא משרה בתאגיד ,כקבלן ,כיועץ וכדומה(.
יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב( .וכן
לתפקידים בשכר או בהתנדבות  -יש לציין גם תפקידים בהתנדבות.
מס'
סידורי
1
2
3
4

שם המעסיק
וכתובתו

תחומי פעילות של המעסיק

התפקיד ותחומי
האחריות

תאריכי העסקה

.3

תפקידים ציבוריים:

פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה  2לעיל.
יש להתייחס גם לתפקידים קודמים ב) 4-ארבע( שנים האחרונות.
שם הגוף

התפקיד

תאריכי מילוי התפקיד

.5

חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים:

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים
אחרים ,בין ציבוריים ובין שאינם ציבוריים .יש להתייחס לכהונות נוכחיות
ולכהונות קודמות ב) 4-ארבע( שנים האחרונות.
שם התאגיד
/רשות/גוף ותחום
עיסוקו

תאריך התחלת
הכהונה ותאריך
סיומה

סוג הכהונה
)דירקטור חיצוני או
מטעם בעלי המניות.
ככל שמדובר
בדירקטור מהסוג
השני – נא לפרט גם
את שמות בעלי
המניות אשר מונית
על ידם( 1

פעילות מיוחדת
בדירקטוריון ,כגון
חברות בוועדות או
תפקידים אחרים

___________________________________

1

חוק ניירות ערך ,תשכ"ט1968-

"בעל ענין" ,בתאגיד –
.1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי
שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או
יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה בו ,או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר
מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו –
א .יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
ב .החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;
לענין זה" ,נאמן " -למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן
להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א()()2ו) או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,כהגדרתו בסעיף 102
לפקודת מס הכנסה;
 .2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים

;

קשר לפעילות הרשות המקומית:
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות,
לפעילות המועצה בה אתה מועמד לעבוד או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר
לתאגידים סטטוטוריים שבאחריות המועצה בה אתה מועמד לעבוד או לגופים אחרים
שהמועצה קשורה אליהם(?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ב) 4 -ארבע( שנים האחרונות .נא לציין כל זיקה או קשר
באופן מפורט.
"בעל עניין" בגוף – לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או בגופים
מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו) .אין צורך לפרט אחזקה שלא
כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-בתאגידים הנסחרים
בבורסה.(1
1

חוק ניירות ערך ,תשכ"ט1968-
"בעל ענין" ,בתאגיד –
.1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח
ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד
או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או
תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות
המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה בו ,או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או
יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו –
א .יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים
בנכסי הקרן;
ב .החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות
הערך האמורים; לענין זה" ,נאמן " -למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק
בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א()()2ו) או
כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה;
 .2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת
רישומים;

כן /לא.
אם כן ,פרט/י:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

לגבי קרובים  - 2-5פירוט תפקידים כאמור בשאלות
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.
יש לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלוונטיים שנדרשו
בשאלות )למשל ,אם בן  /בת זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט את שם התאגיד
ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה ,סוג הכהונה ופעילות מיוחדת
בדירקטוריון(.
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

.6

זיקות לכפופים או לממונים בתפקי

האם אתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין( או כפופים לך בתפקיד
שאליו אתה מועמד מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם
יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או זיקות אחרות?
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של ניגוד
.7
עניינים:
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך שעלולים
להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 .8תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקרוביך
שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים:
האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים
שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל או של מקורביך )ובכלל זה חברים
קרובים ושותפים עסקיים( שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
בתפקיד שאליו אתה מועמד? נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם
מדרגה ראשונה .יש להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות  1-8לעיל
)לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה ,חברויות בדירקטוריונים או בגופים
מקבילים ,וקשר שיש להם לפעילות המועצה(.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
.9

פירוט קורות חיים ועיסוקים:

יש לצרף בנפרד קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון ,הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים
בעבר ובהווה ,כולל תאריכים.
חלק ב '– נכסים ואחזקות
 .10אחזקות במניות
פירוט אחזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם,
שלך או שלך קרוביך) .אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח 1968-בתאגידים הנסחרים בבורסה(.
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
שם התאגיד/הגוף

שם המחזיק )אם
המחזיק אינו
המועמד(

 %אחזקות
תחום עיסוק התאגיד
 /הגוף

 1968חוק ניירות ערך ,תשכ"ט-
"בעל ענין" ,בתאגיד –
 .1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או
מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של
התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו
הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון
המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה בו ,או רשאי למנות עשרים וחמישה
אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו –

א .יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים
בנכסי הקרן;
ב .החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות
הערך האמורים; לענין זה" ,נאמן " -למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק
בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א())(2ו( או
כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה;
 .2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים;
 .12נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של
חשש לניגוד עניינים:
האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך שאחזקתם מכירתם או שימוש בהם
עשויים להעמיד אותך במצב של ניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

.13

חבות כספים בהיקף משמעותי:

האם אתה קרובייך או מי משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כספים או ערב
להתחייבויות כלשהם?
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

.14

נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים:

האם ידוע לך על נכסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש
לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? יש להתייחס לנכסים שלך של קרוביך ,של
ושותפים
קרובים
חברים
זה
)ובכלל
מקורביך
עסקיים( ,וכן של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין
בהם .יש להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה" .בעל עניין" בגוף
– לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ו/או מכהן
בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

חלק ג '– הצהרה
אני הח"מ _________________ ת"ז _______________ מצהיר בזאת כי:
 .1כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי הם מלאים ואמיתיים;
 .2כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מידיעה אישית,
אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה ,וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים
לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.
 .3מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של
חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;
 .4אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד
עניינים במילוי התפקיד ,עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;
.5אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו ,במהלך הדברים
הרגיל ,סוגיות שלא נצפו מראש ,שעלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים ,איוועץ
ביועץ המשפטי של המועצה ,אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.
__________

________________

_________________

תאריך

שם המבקש

חתימה

