
 

 אונו: תקריישל עיריית הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים 

 כללי .1

( מזמינה בזאת מציעים אשר  עונים על כל תנאי הסף "העירייה"עיריית קריית אונו )להלן  .1.1

יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות להלן, להציע הצעות להיכלל במאגר יפורטו ש

ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה 

 להלן: "השירות"( -1987( לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח (  8)3

העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון,  .1.2

לגרוע תחומים, להזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או לגרוע יועצים להוסיף או 

 אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.

ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של  .1.3

 העירייה.

הגשת יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה, מעת לעת,  ואין   .1.4

בקשה להכללה במאגר זה בכדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים 

במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה 

 ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

ועצים שאינם נכללים למניעת הסר ספק, יובהר כי העירייה תהא רשאית להתקשר עם י .1.5

 במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.

ככל שמדובר בתאגיד,  עליו להציע מועמד מטעמו לרישום במאגר, אשר ישמש כאיש  .1.6

הקשר ונציג התאגיד כלפי העירייה. על המציע לעמוד בתנאים הכלליים ובתנאי הניסיון 

בעל יותר מתחום התמחות אחד  מבקש אשר הינו ועל המועמד לעמוד בתנאי הניסיון.

 רשאי להגיש בקשות ביחס לכל אחד מתחומי התמחותו.

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא  .1.7

 ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

להאריך את המועד להגשת העירייה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה,  .1.8

ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט 

 בכל הליך אחר שתמצא לנכון.

הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע והמאגר יפורסם  .1.9

 באתר העירייה.

 הבקשה:הנחיות לגבי אופן הגשת  .2

"( המערכתבאופן דיגיטלי באמצעות מערכת מידע )להלן "אך ורק הגשת הבקשה תתבצע  .2.1

שקישור כניסה אליה מופיע באתר האינטרנט של עיריית אונו או ישירות בכתובת אינטרנט  

 https://kiryatono.vendors.co.ilזו: 

ום ההרשמה לכל אחד מהם מפורטים רשימת התחומים הפתוחים להרשמה ומועד סי .2.2

 בתחתית העמוד הראשון של המערכת.

 המצויד בחיבור מהיר לאינטרנט. PC שימוש במערכת מחייב גישה ממחשב .2.3

https://kiryatono.vendors.co.il/


 

  Internet Exploreוכן ב Google Chromeהמערכת מותאמת לגלישה אך ורק בדפדפנים  .2.4

. שימוש Safari -ו Microsoft Edge -ומעלה( ובנוסף ב 10בגרסאות מתקדמות בלבד! )

 .בדפדפנים אחרים יגרום לשיבוש בתהליך ההרשמה

,  במקומות המיועדים לכך במערכת. PDFיש לטעון  את המסמכים הנדרשים, בתצורת  .2.5

אין להעלות מסמכים בנושאים שונים לאותה לשונית בעמוד טעינת המסמכים במערכת. 

ר מכתבי המלצה, או יש לאגד מסמכים בדידים המשתייכים לאותו נושא )למשל מספ

מספר מסמכי רישוי מקצועי  של מהנדסים העובדים אצל המציע ולרלוונטיים להצעה(. 

 טעינת מסמכים מתחומים שונים ללשונית לא מתאימה במערכת עלולה לפסול את הגשת

 המועמדות. 

שהגודל המקסימלי של כל אחד מהם לא יעלה  PDFתתאפשר העלאת מסמכים בתצורת  .2.6

 לקובץ.  KB מאותעד כמה ייט. מומלץ להעלות קבצים קטנים בנפח של מגה ב 2.5על 

 עדכון המאגר: .3

על המציעים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מיידי נתונים שהשתנו. לדוגמא: עזיבת  .3.1

 עובד מפתח בעל התמחות, החלפת בעלות, רכישת חברה אחרת וכל שינוי מהותי אחר. 

 הזדהות כספק קיים.עדכון המאגר יתבצע מול המערכת תוך  .3.2

 מודגש, כי בכל מקום בו תיאור התפקיד הינו בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. .3.3

 מאגר היועציםלהגשת בקשה להיכלל בתנאי סף  .4

רשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק מציעים העומדים בכל התנאים הבאים בעצמם  .4.1

 כמפורט להלן:ובמצטבר, לרבות התנאים הספציפיים הנדרשים בכל תחום , 

 תנאים כלליים: .4.2

בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי  .4.2.1

 להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישורי השכלה. דין;

המציע רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי )כגון, בפנקס המהנדסים והאדריכלים(,  .4.2.2

 ע לצרף העתק רישיון.להוכחת תנאי זה על המצי ככל שחלה חובת רישום;

על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח. בתחומים הקשורים לאגף  .4.2.3

שנים בעבודה  5-ההנדסה כמפורט בנספח ב' המצ"ב , נדרש ניסיון שלא יפחת מ

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף  או משרדי ממשלה.\מול רשויות מקומיות ו

 פיל משרד במקרה שמדובר בתאגידקורות חיים במקרה שמדובר ביחיד או פרו

רשימת פרויקטים ופרטי נציג/איש קשר מטעם כל פרויקט, לרבות דרכי וכן 

במקרה  פירוט ניסיון המציע בעבודה מול רשויות מקומיות וכן ההתקשרות עמו

  , תעודות הסמכה של המהנדסים.מהנדסים שבו נדרש העסקת צוות

 בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין.המציע הינו עוסק מורשה, ככל שמדובר  .4.2.4

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף: אישור תקף מפקיד שומה, מרואה חשבון או 

נוסף ביועץ מס, או העתק נאמן למקור, המעיד על כך, שהמציע הינו עוסק מורשה. 

אישור על ניהול פנקסי לצורך ניכוי מס )ניכוי מס במקור( ואישור יש לצרף אישור 



 

ככל )אישור ניהול ספרים(.  גופים ציבוריים ורשומות לפי חוק עיסקאות חשבונות

 שמדובר בתאגיד יש לצרף: תעודת התאגדות.

המציע אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו על ידי העירייה בהתאם לחוזר  .4.2.5

: "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת  2/2011משרד הפנים -מנכ"ל 

על המציע למלא את השאלון המצורף לנוהל  צים חיצוניים ברשויות מקומיות".יוע

 '  לכתב הזמנה זה.בכנספח 

מודגש בזאת כי מציע שלא יצרף את המסמכים תהיה רשאית העירייה לדחות את  .4.3

 בקשתו להיכלל במאגר המציעים.

 מאגר המציעיםהכללה ב .5

הכוללת את מנכ"ל העירייה, לשם בחינת ההצעות תתכנס וועדת התקשרויות בעירייה  .5.1

גזברית העירייה, היועץ המשפטי. כמו כן ישתתף מנהל האגף/ המחלקה הרלוונטי. ועדה 

 זו תדון בבקשות.

 יכללו במאגר היועצים רק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף הקבועים לעיל. .5.2

 שימוש במאגר והליך מסירת עבודות ליועצים .6

מיד את המאגר לשימוש  תאגידים עירוניים העירייה שומרת לעצמה את הזכות להע .6.1

 אחרים

הפנייה ליועצים שנכללו במאגר לצורך בקשת הצעת מחיר תיעשה באופן המפורט  .6.2

 כדלקמן:

ביחס לכל שירות נדרש ספציפי, העירייה רשאית למספר יועצים , בהתאם להנחיות תקנות  .6.3

 באותו התחום.,  מכלל היועצים שנכללו במאגר 1987-העיריות )מכרזים( , תשמ"ח 

הפנייה תיעשה לפי בחירתה של העירייה ועל פי שיקול דעתה. היועצים שאליהם פנתה  .6.4

 העירייה יגישו הצעת מחיר לתמורה  שאותה הם מבקשים לקבל בגין השירות הספציפי.

ככלל, תימסר העבודה ליועץ שנתן את ההצעה הטובה ביותר בהתאם לקריטריונים  .6.5

 שיוגדרו ע"י העירייה.

מתנאי ההתקשרות היועץ שייבחר יידרש לערוך ביטוחים כנדרש על ידי העירייה כחלק  .6.6

(כולל ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית) 

 ולהמציא לעירייה אישור ביטוח בחתימת מבטחו כתנאי לתחילת פעילותו.

בתחתית העמוד הראשון של  פירוט תחומי ההתמחות לגביהם מתבצע המאגר מפורט כאמור .7

 המצ"ב.א' המערכת וכן בנספח 

 

 כבוד רב,ב 

 ישראל גל
 ראש העיר

 

  



 

 תחומי התמחות של יועצים/מתכננים -  א'  נספח

 אגף הנדסה

 אדריכלים / הנדסאי אדריכלות •

 מהנדסים אזרחיים / הנדסאי בניין •

 שמאי מקרקעין •

 מתכנני ערים •

 יועצי אינסטלציה •

 מנהלי פרויקטים •

 בנייה מפקחי •

 מתכנני נוף •

 יועצי קונסטרוקציה •

 מודדים •

 מתכנן מיזוג אוויר •

 יועצי מעליות •

 אגרונומים •

 יועצי אקוסטיקה •

 יועצי כבישים •

 יועצי תנועה •

 יועצי נגישות •

 מעצבי פנים •

 יועצי איטום •

 בניה ירוקה •

 כמאי •

 יועצי קרינה •

 מתכנני ניקוז •

 יועצי חשמל •

 יועצי בטיחות •

 יועצי קרקע •

 יועצי נכסים •

 

 

מעבר לתנאי הסף הכלליים שפורטו בגוף המסמך, נדרשים המציעים בתחום ההנדסה להציג הערה: 
שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ו/או  5 -ניסיון מקצועי בתחום הייעוץ הרלבנטי שלא יפחת מ

 משרדי ממשלה.

  



 

 מינהל החינוך

 ייעוץ בתחום חינוכי •

 ייעוץ אירגוני •

 ייעוץ בתחום חינוך סביבתי •

 

 לי וכ"אמינהל כל

 קולות קוראיםבאיתור ניהול בקרה והגשת  יעוץ •

 ייעוץ בנושא שכר, פנסיה וזכויות סוציאליות •

 ייעוץ בנושא תקשורת ומערכות מידע •

 ייעוץ בנושא דוברות, מיתוג ויח"צ •

 

 שפ"ע ותפעול

 יועצי איכות סביבה •

 יועצי אשפה יועצי מחזור •

 יועצי גינון •

 גזברות

 יועצי השקעות •

 רואי חשבון •

 יועצים כלכליים •

 יועצים להתייעלות וחסכון •

 יועץ ביטוח •

 

 משפטית

 יועצי מיסים והיטלי פיתוח •

 יועצי חוזים, מכרזים והתקשרויות •

 יועצי חוקי עזר •

 טיפול בתיקי ליטיגציה •

 יועצים בתחום דיני תכנון והבניה •

 יועצים בתחום דיני עבודה •

 יועצים בתחום דיני הרשויות המקומיות •

 

  



 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים -נספח ב' 
 
 

   מועמד/ת לתפקיד 
 

 חלק א':  תפקידים וכהונות
 
 פרטים אישיים: .1

  ספרות( 9מספר זהות )
 

  תאריך לידה

  שם משפחה
 

  שם פרטי

  כתובת פרטית

  מספר טלפון
 

  מספר טלפון נייד
 

 תפקידים ועיסוקים: .2

השנים האחרונות  4-ותפקידים ועיסוקים קודמים בפירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים 
 )לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.
יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב( וכן 

 לתפקידים בשכר או בהתנדבות )ציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות(.
 

עסיק/ה שם המ

 וכתובת

תחומי הפעילות של 

 המעסיק/ה

תאריכי 

 העסקה

התפקיד ותחומי 

 האחריות

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

 תפקידים ציבוריים: .3

  לעיל. 2שלא צוינו בסעיף פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 
 האחרונות.השנים  4-יש להתייחס לפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים ב

 
 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד שם הגוף

   

   

   

   

   

 

 

 חברות בדירקטוריון או בגופים מקבילים: .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, 
 4-ציבוריים ובין שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות ב בין 

 האחרונות. השנים 
 

   תאריך  
שם התאגיד / 

 רשות / גוף
תחום 
 העיסוק

תחילת 
 הכהונה

סיום 
 הכהונה

פעילות מיוחדת   1סוג הכהונה
  2בדירקטוריון

      

      

      

      

      

 

 

 

                                                           
יש לפרט גם שמות בעלי  –דירקטור חיצוני או מטעם בעל מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  1

 מונית על ידם. המניות אשר 
 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים 2



 

 :קרית אונוקשר לפעילות עיריית  .5

שלא כאזרח/ית המקבל/ת האם יש או היו לך או לגוף שאת/ה בעל/ת עניין בו זיקה או קשר, 
או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר  קרית אונולפעילות עיריית  שרות,

 קשורה אליהם(? קרית אונולתאגידים או גופים אחרים שעיריית 
 

השנים האחרונות, ולציין כל  4-יקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים ביש להתייחס לז
 זיקה או קשר באופן מפורט.

 
לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או מכהן/ת כדירקטור/ית או  –"בעל עניין/ת" בגוף 

בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו. )אין לפרט 
,  1968-חזקה שלא כבעל/ת עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח א

 (.3בתאגידים הנסחרים בבורסה
 

  
 לא            כן       

 
 אם כן, פרט/י 

 

 

 

 

 

 בהווהיש להתייחס לתפקידים לעיל לגבי קרובים ) 5-2פירוט תפקידים כאמור בסעיפים  .6

 :בלבד(

יש לפרט שם הקרוב/ה, סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו 
בשאלות לעיל )כגון: כאשר בן זוגך חבר בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, 

 תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת שלו בדירקטוריון(. 
 וך על שולחנך.בן/בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמ –"קרוב"  

 

 

 

 

 

                                                           
 ,1968 –חוק ניירות ערך, תשכ"ח  3

   -"בעל עניין" 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 מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו 
, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק שערים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח הכללי

 –ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין פסקה זו 
 . יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן )א(   
 החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; )ב(   

לעניין זה "נאמן" למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן       
 102תו בסעיף ( )ו( או כנאמן. להקצאת מניות לעובדים בהגדר2)א( )46להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה.
 חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים. (2) 



 

 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים/ות עליך )במישרין או בעקיפין( או כפופים/ות לך 
 בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? 

קשרי משפחה או זיקות האם מתקיימים בינכם יחסי כפיפות אחרות, קשרים עסקיים, 
 אחרת?

 
 לא            כן        

 
 אם כן, פרט/י 

 

 

 

 

 

תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד  .8
 עניינים

 

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

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

 לא           כן       
 

 אם כן, פרט/י 

 

 

 

 

 

 

 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים  .9
 במצב של חשש לניגוד עניינים להעמיד אותך 

 
האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, אליהם 

קרובים/ות לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )בכלל זה חברים/ות 
ושותפים/ות עסקיים/ות(, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד 

 אליו את/ה מועמד/ת?
 יש להתייחס גם לאחים/ות ובני/בנות זוגם/ן ולקרובים/ות שאינם מדרגה ראשונה.

)לדוגמא תפקידים ועיסוקים  1-8יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים 
קרובים/ות אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם של 

 לפעילות העירייה(.



 

 
 לא            כן        

 
 אם כן, פרט/י 

 

 

 

 

 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10
 

 יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית, 
עיסוקים בעבר ובהווה, כולל מעודכנים ליום מילוי השאלון הכוללים השכלה ופירוט 

 תאריכים.
 

 



 

 חלק ב':  נכסים ואחזקות
 

 אחזקות במניות: .11

פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים 
כלשהם, שלך או של קרוביך. )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו 

 . 4בתאגידים הנסחרים בבורסה 1968 –בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 בן / בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 
 שם המחזיק/ה שם התאגיד/הגוף

)ככל שהמחזיק/ה אינו  
 המועמד(

תחום עיסוק  % החזקות
 התאגיד/הגוף

    

    

    

    

    

 
 

להעמיד אותך במצב של חשש נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים  .12
 לניגוד עניינים

האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או 
שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה 

 מועמד/ת?
 בן / בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 
 לא           כן         

 
 אם כן, פרט/י 

 

 

 

 

                                                           
 1968חוק ניירות ערך, תשכ"ח   4

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

מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד למנות דירקטור אחד או יותר 
או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק שערים 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 
 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.  )א(  
 החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; )ב(  

       לעניין זה "נאמן" למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן
 102( )ו( או כנאמן. להקצאת מניות לעובדים בהגדרתו בסעיף 2)א( )46להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה.
 חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים. (2) 

 



 

 
 

 חבות כספית בהיקף משמעותי .13
האם את/ה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב/ת כספים או ערב/ה 

 לחובות או להתחייבויות כלשהם? 
 בן / בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 
 לא           כן        

 
 אם כן, פרט/י 

 

 

 

 

 

 

 נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים .14
שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש  שלא פורטו לעיל,האם ידוע לך על נכסים אחרים 

? יש להתייחס לנכסים קרית אונולניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת בעיריית 
שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים/ות קרובים/ות ושותפים/ות 
עסקיים/ות(, של גופים שאת/ה בעל/ת עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך בעלי/ות 

 עניין בהם.
 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין  –"בעל/ת עניין" בגוף 
מכהן/ת בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו ו/או  בעקיפין, ו/או 

 יועץ/ת חיצוני/ת לו.
 

 לא           כן        
 

 אם כן, פרט/י 

 

 

 

 

 

  



 

 ג':  הצהרהחלק 

 
 אני הח"מ מצהיר/ה בזאת כי:

 
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם  .1

 מלאים, נכונים ואמיתיים;

 
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מידיעה  .2

הידיעה, וזאת במקרה בו אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב 
 הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

 

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי  .3
 להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

 

לגרום לי להימצא במצב של חשש  אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול .4
לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של עיריית 

 בנושא; קרית אונו

 

ת כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך  אני מתחייב .5
של חשש  הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב

, אמסור לה את המידע קרית אונולניגוד עניינים, איוועץ ביועצת המשפטית לעיריית 
 הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה;

 

הובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק  .6
 .1998 –חופש המידע, התשנ"ח 

 

 
 
 
 

         __________         
 חתימה                    מספר זהות                          שם               תאריך

     
 

  

 


