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 'בנספח 
 עיריית הוד השרון -שאלון לאיתור החשש לניגוד עניינים 

 
 _____________________________ - מועמד/ת להתקשרות לצורך

 
 נא הקף בעיגול(חברה/עמותה/תאגיד אחר/עוסק מורשה ) - אישיות משפטית

 
 תפקידים וכהונות -חלק א' 

 פרטים אישיים )א( .1

 __________________________________שם משפחה: ____________________
 שם פרטי: ________________________________________________________

 מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| שנת לידה: ___/___/___
 כתובת: רחוב _________________ עיר/ישוב: _____________ מיקוד: __________

 _________ מס' טלפון נייד: _______________________מס' טלפון: ___________
 

 פרטים לעניין זהות התאגיד )ב(
 שם התאגיד: __________________________

 מספר ח.פ. או עמותה: ____________________
 

יש למלא את השאלון ביחס לקשרים של התאגיד ו/או הבעלים  -באם מדובר בתאגיד 
 ולחתום עליו באמצעות מורשה/י החתימה של התאגיד.שלו ו/או המנהל הכללי שלו 

 
 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה )לרבות  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים, לתקופה של 
 כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.

 ברה, שותפות, עמותה וכיוצ"ב(.נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )ח
 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

 
 שם המעסיק

 וכתובתו
 תחומי הפעילות 

 של המעסיק
 התפקיד ותחומי 

 האחריות
 תאריכי העסקה

    
    
    
    
    
 
 

 תפקידים ציבוריים .3

 .לעיל 2שלא צוינו בשאלה רי וכהונות ציבוריות פירוט תפקידים בשירות הציבו
אם אין, יש למחוק  -שנים אחורה  4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים, לתקופה של 

 את הטבלה בקו.
 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
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 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

טוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם פירוט חברות בדירק
 ציבוריים ובין שאינם ציבוריים.

אם אין, יש למחוק את  -שנים אחורה  4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 
 הטבלה בקו.

 
 שם התאגיד/רשות/גוף

 ותחום עיסוקו
 תאריך התחלת הכהונה ותאריך סיומה

  
  
  
  
 

 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

)מכל קרבה שהיא( זיקה או  או לבן משפחה שלךהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו,  .א

 שלא קשר, 

, לפעילות עיריית הוד השרון שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים כאזרח המקבל שירות
ובכלל זה זיקה או קשר לראש העירייה ו/או למי מחברי מועצת העיר ו/או הנהלת ליו )הקשורים א

ו/או לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת עיריית הוד השרון שבה את/ה מועמד/ת ו/או  העירייה
 לגופים אחרים הקשורים לעירייה(?

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 

 את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. יש להקיף
 כן / לא

 
 אם כן, פרט/י:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
 

שלא כאזרח קשר,  האם ידוע לך אם למי מעובדיך יש, או היו להם, או לבן משפחה שלהם זיקה או .ב

, לפעילות עיריית הוד השרון שבה את/ה מועמד/ת לעבוד/להעניק שירותים, או המקבל שירות

ובכלל זה זיקה או קשר לראש העירייה ו/או למי מחברי מועצת העיר ו/או לגופים הקשורים אליו )

ם אחרים ו/או לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת עיריית הוד השרון ו/או לגופי הנהלת העירייה

 הקשורים לעירייה(?

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 

 יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
 כן / לא
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 אם כן, פרט/י:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
)מכל קרבה שהיא( זיקה או  או לבן משפחה שלךהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו,  .ג

, שלא כאזרח המקבל שירותעיריית הוד השרון ו/או סיעותיהם, קשר פוליטי למי מחברי מועצת 

לפעילות עיריית הוד השרון שבה את/ה מועמד/ת לעבוד/להעניק שירות, או לגופים הקשורים אליה 

ו/או לתאגידים  ובכלל זה זיקה או קשר לראש העירייה ו/או למי מחברי הנהלת העירייה)

 או לגופים אחרים הקשורים לעירייה(?סטטוטוריים שבשליטת עיריית הוד השרון ו/

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 

 יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
 כן / לא

 
 אם כן, פרט/י:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .6

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

פות במסגרות אחרות ו/או קשרים מסוג אחר כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או ביניכם יחסי כפי
 זיקות אחרות?

 
 יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

 כן / לא
 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .7

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב 
 של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 בן/ת זוג, הורה, אח/ות, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –" קרוב"
 

 יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
 כן / לא

 
 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך, שעלולים להעמידך במצב של  .8

 חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא 
חברים, קרובים ושותפים עסקיים(,  התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה

 שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
 נא להתייחס גם לאחים לבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

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

 
 יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

 כן / לא
 

 אם כן, פרט/י:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 נכסים ואחזקות -חלק ב' 
 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .1

האם קיימים נכסים, לרבות קרקעות, בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם 
 יינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?עשויים להעמידך במצב של ניגוד ענ

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של 
 גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 
 ר באופן מפורט.יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קש

 כן / לא
 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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 הצהרה -חלק ג' 
 

 כי:אני החתום/ה מטה _________________________ ת.ז. מס' _____________ מצהיר/ה בזאת 
 
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מלאים, נכונים  .1

 ואמיתיים.

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מידיעה אישית,  .2

ם ידועים אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינ

 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 של חשש  .3

 לניגוד עניינים עם התפקיד.

נים אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניי .4

 במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו/ה של היועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית בנושא.

אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים  .5

הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ 

ת המשפטי/ת של הרשות המקומית, אמסור לו/ה את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי ביועץ/

 הנחיותיו/ה.

 
 
 

_____________________________  ______________________________ 
 חתימה       תאריך            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


