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 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 תאריך: ______________

 "(המועצה" –המועצה המקומית כפר ברא )להלן  לכבוד

 
 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים .1

 _____________________ _______________________פרטי ומשפחהשם 

  _____________ שנת לידה ____________מספר זהות ________________

 שם המציע _____________________ ח"פ/ע"מ _____________________

 ____ ___________ עיר/ישוב __________ מיקוד _____________ כתובת:

 _________________ ____________ מס' נייד ___________טלפון ______

 דוא"ל ____________________________________________________

 
 

 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה )לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת  4לתקופה של  מקומות העבודה בהם הועסקתפירוט 
גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות,  נא התייחס. בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(משרה 

 ין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לצי עמותה וכיו"ב(.
 

תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

  
 

 

  

  
 

 

  

    

    

 

 תפקידים ציבוריים .3
 כן/לא  ?האם ביצעת או מבצע כיום

נא להתייחס לתפקידים  לעיל. 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 
 שנים אחורה. 4נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 תאריכים מילוי התפקיד התפקיד הגוף
 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 



                קומיתמ מועצה                                                                                   برا كفر مجلس

                                                                                                                           כפר ברא                            א                                                             المحلي
 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

 כן/לא האם ביצעת או מבצע כיום? 
 

או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם  פירוט חברות בדירקטריונים
שנים  4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.

 אחורה.
שם התאגיד/רשות/גוף 

 ותחום עיסוקו
תאריך 
 התחלת

הכהונה 
 ותאריך
 סיומה

 סוג הכהונה
מטעם בעלי  )דירקטור חיצוני או

מניות ככל שמדובר בדירקטור 
 (נא לפרט גם –מהסוג השני 

פעילות מיוחדת 
בדירקטריון, כגון 

חברות בוועדות או 
 תפקידים אחרים

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 

 
 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

שירות, לפעילות האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל 
הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר 
לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים 

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  שהוא קשור אליהם(?
 נא לציין זיקה או קשר באופן מפורט.

לרבות כ י שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או  –"בעל עניין" בגוף 
עובד בו ו/או מיייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו 

 1בתאגידים הנסחרים בבורסה(, 1968 –בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 כן/לא

 אם כן, פרט/י:
__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ 

 
 לגבי קרובי משפחה 5-2בשאלות  רופירוט תפקידים כאמ .6

 בי משפחתך.ורל לגבי קלעי 2-5ים, כאמור, בסעיפים פירוט תפקיד
 בלבד. בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל, 
סוג אם בן/ת זוגך חברה בדירקטריון, יש לפרט את התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב"  הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

                                                 
1
 1968 –חוק ניירות ערך, תשכ"ח  

 "בעל עניין", בתאגיד
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או  (1)

יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור 
הון המניות המנופק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מ

 –יותר מהדירקטורים שלו לענין פסקה זו 
 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן. (א)
למעט  –רות הערך האמורים, לעניין זה, "נאמן" החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניי (ב)

()ו( או כנאמן, 2)א()46חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
 לפקודת מס הכנסה. 102להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לכפופים או לממונים בתפקידזיקות  .7

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה 
מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות 

 אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?
 

 כן/לא
 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ 

 

 
דוע לך תפקידים ועניינים שלך או של קורביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם י .8

על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש 
בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על  –"קרוב" ?  יינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/תלניגוד ענ

 כן/לא שלחנך
 אם כן, פרט/י

__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ 

 

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

 ענייניםשל חשש לניגוד 

האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קורביך 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 את/ה מועמד/ת?
 ס גם לאחרים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.נא להתייח

לעיל )לדוגמא תפקידים ועיסוקים של  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 
 קרובים אלה חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.

 כן/לא
 אם כן, פרט/י:

 
__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 
 

 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 אחזקות במניות .11

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של 
 1968 –)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  קרוביך.

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב"  2ורסה(בתאגידים הנסחים בב
 כן/לא

                                                 
2
 1968-ת ערך, תשכ"חחוק ניירו 

 –"בעל ענין", בתאגיד 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  (1)

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו 
הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מ

 –או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדרקטוריים שלו" לעניין פסקה זו 
 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן. .א
-יירות הערך האמורים, לעניין זה "נאמן"החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בנ .ב

למע חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
 102()ו( שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()56

 לפקודת מס הכנסה.

 למעט חברת רישומים חברה בת של תאגיד (2)
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 אם כן, פרט/י

 
שם המחזיק )אם  שם התאגיד/גוף

המחזיק אינו 
 המועמד(

תחום עיסוק  החזקות %
 התאגיד/הגוף

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 לניגוד ענייניםנכסים שאחזקתם, מכירתם או שימש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש  .11

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים 
 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה  מועמד?

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
 כן/לא

 אם כן פרט/י:
__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 
 

 חבות כספים בהיקף משמעותי .12

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או 
 להתחייבויות כלשהם?

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
 כן/לא

 אם כן פרט/י:
__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ 

 
 
 

 לניגוד ענייניםנכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש  .13
 

האם ידוע לך על נכסים אחרים, 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 עסקיים( של 
 שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין,  –"בעל עניין" בגוף 

 יצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מי
 כן/לא

 אם כן פרט/י
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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 הצהרה-חלק ג'

 
 הצהרה

 
 ____________________ת.ז. מס' _________________מצהיר בזאת כי:אני החתום/ה מטה 

 
 –אני מורשה החתימה של _____________________, מס' ח.פ./שותפות _____________ )להלן  .1

"( וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה חתימה נוסף ובצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע"

 המציע לכל דבר ועניין.

 אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע. .2

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים  .3

 ;ואמיתיים

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא  .4

הצהרה הי למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי אם כן נאמר במפורט כי ה

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

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לקרום לי להיות במצב של חשש  .5

 ;לניגוד עניינים עם התפקיד

ההסכם עם המועצה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל  אני מתחייב להימנע במשך כל תקופת .6

עסקה, שירות ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים 

 ביחס להסכם עם המועצה;

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי כי עליו לדווח מראש, בכתב, למועצה, על כל כוונה שלו ו/או של  .7

כל מי מטעמו, להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול אך ורק בהתאם להוראות היועץ 

המשפטי של המועצה בעניין. מובן ומוסכם עלי כי המועצה רשאית לא לאשר לי התקשרות כאמור או 

אפעל בהתאם להוראות אלה לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי 

 ;זה בהקשר

אני מתחייב ומצהיר, כי היה ובתקופת ההתקשרות עם המועצה במסגרת המכרז הנ"ל, יובא לידיעתי  .8

במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהל הדברים ניגוד עניינים כאמור, 

או אם ייווצר הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, 

חשד לניגוד עניינים שכזה, אודיע עליו בכתב, באופן מיידי ליועץ המשפטי של המועצה, ואסייע 

 ;ר למועצה כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעה האם קיים ניגוד עניינים אצלילמועצה ואעבי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין המועצה לבין המציע, המציע מתחייב  .9

ומצהיר לקבל על עצמו, בכל עת, כל החלטה והוראה של המועצה בנושא, ולהימנע מכל ערעור ו/או 

ו/או תביעה כלפי המועצה. שיקול דעתה של המועצה הנו סופי, בלעדי, מלא ומוחלט,  השגה ו/או טענה

 ;ל זה החלטה על הפסקת ההתקשרותובכל

ידוע למציע כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו איננה  .10

 נכונה.

 
 

 חתימה וחותמת  תאריך

 


