
 

 והעדר קרבה לעובד ו/או לחבר מועצה העדר ניגוד עניינים הצהרה בדבר

 לכבוד
 המועצה"("–מועצה אזורית דרום השרון )להלן 

 
היעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר היעדר ניגוד עניינים והצהרה בדבר 

 המועצה
 

 נותן הצהרה זו בשם             _________ _________  ת.ז.   _________________ אני הח"מ 
, והנני (להלן: "המשתתף") ח.פ./ע.מ. _______________ __________________________

 המשתתף. מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת הצהרה זו בשם
 

לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, )א( ב89"סעיף הובא לידיעתי כי לפי סעיף  .1

  :1958-התשי"ח

ה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חבר מועצ"

חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או 

; לענין זה, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצהעובד אחראי בו, 

 "בן זוג, הורה בן או בת, אח או אחות. -"קרוב" 

צו המועצות המקומיות )מועצות ב )ז( ל89ב )ו( וסעיף 89לידיעתי כי לפי סעיף  אעוד הוב .2

 :1958-אזוריות(, התשי"ח

 מאסר ששה חודשים. -)ו( העובר, ביודעין, על הוראות סעיף זה, דינו "

)ז( הרשעה בעבירה לפי סעיף זה תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה 

 "קלון.

 כי: ולהתחייב להצהיר, התאם לכך הנני מבקש להודיעב .3

 )מחק את המיותר(: או לתאגיד שבשליטתי בין חברי מליאת המועצה יש / אין לי  (א)

זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות -זוג ובני-בן זוג, הורה, הורי הורה, "צאצא, צאצאי בן

 "קרוב"(. –ובני זוגם ואף לא סוכן או שותף )"להלן 

את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( אחד  בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי (ב)

 מאלה: 

חבר מועצה, לרבות בן זוגו, הורה, בן או בת, את או אחות, וכן סוכן או שותף חלק העולה על 

 אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בתאגיד כמנהל או עובד אחראי.  10

 המיותר( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה.)מחק את או לתאגיד שבשליטתי יש/אין לי  (ג)

בביצוע השירותים ו/או העבודה, שאני או התאגיד שבשליטתי כמו כן, הנני מצהיר כי אין  (ד)

העבודה בכדי להעמיד ביצוע השירותים/מתן מעוניינים לבצע וכן בחשיפתנו למידע מתוקף 

ו/או את מי מו  אותי ו/או את התאגיד שבשליטתי ו/או את מי מבעלי המניות בתאגיד

השותפים בתאגיד ו/או את מי ממנהלי התאגיד ו/או את מי מעובדי התאגיד ו/או את כל מי 

, במצב של ניגוד עבודה/במתן השירותיםשיעסוק מטעם מי מהגורמים המנויים לעיל בביצוע ה

 לבין עיסוקים אחרים שלהם.עבור המועצה ביצוע העבודה /עניינים בין מתן השירותים

אם יש לי קרבה משפחתית התמודדותי  /ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי  .4

 , או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.או אם אני מצוי בניגוד עניינים כאמור לעיל כאמור לעיל

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

           

 __________________          __________________         __________________ 

 חתימה                                  שם מלא                                  תאריך                  


