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 המציעים להיכלל במאגר בקשה : 1נספח 

 (X-)לסמן ב מעמד משפטי .א

 חברה בע"מ  שותפות רשומה  שותפות לא רשומה   אדם פרטי 

 ד'(-)למלא סעיפים ב' ו ד'(-)למלא סעיפים ב' ו )למלא סעיפים ב',ג',ד'( ג'(-)למלא סעיפים ב' ו

 פרטים כלליים )יש לצרף תדפיס מהמרשם הרלוונטי, ככל שמדובר בתאגיד רשום( .ב

  שם מגיש המועמדות

  כתובת למשלוח דואר

  כתובת דוא"ל

  טלפון

  טל' נייד

  פקס

  מס' עוסק מורשה

 מס' התאגיד
 )אם רלוונטי(

 

 )חברה בע"מ / שותפות רשומה( שמות בעלי זכות החתימה .ג

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מס' זהות 

    

    

 פרטי( מציעשמות השותפים )שותפות רשומה, שותפות לא רשומה או  .ד

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מס' זהות 

 
   

    

 
 הסף בהודעה על הקמת המאגרלתנאי ** יש לצרף מסמכים לאימות המפורט בנספח זה, בהתאם 

 הצהרת מגיש המועמדות

את כל מסמכי והבנתי כי קראתי בעיון  מצהירמס' זיהוי ______________ אני הח"מ ____________  .1
לוועדת התקשרויות של עיריית הנני מגיש בזאת בהתאם לכך ו ההודעה הפומבית על הקמת מאגר המציעים

 "(. המאגרעיריית רחובות )להלן: "של המציעים להצטרף למאגר בקשתי רחובות את 
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שיכללו למציעים אופן הפנייה הנני מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הפרטים הנוגעים לניהול המאגר, לרבות  .2
ואני מוותר בזאת על כל טענה או דרישה המבוססת על אי ידיעה או  בו ופרטי השירות שייתכן שאדרש לבצע

 . הבנה כאמור

, המפורסמים באתר ההודעה הפומבית, על נספחיהכי הגשת הצעתי זו כמוה כהסכמה לכל תנאי  עוד ידוע לי .3
 . שיפורסם בגדרי הפנייה התחרותיתחוזה בנוסח ר לספק שירות לעירייה, אחתום על העירייה. אם אבח

אני עומד בכל תנאי הפרטים שמסרתי על המעמד המשפטי בנספח זה מדויקים ועדכניים, כי כי  מצהירי אנ .4
הנדרשים  תהרישיונוהסף לצורך צירופי למאגר בתחום הרלוונטי ובכלל זה בדרישות ההשכלה, הניסיון ו

 צעה למאגר. לצורך הגשת ה

העירייה אינה מהווה התקשרות וכי אין העירייה מתחייבת להעביר אלי הזמנת שירות הודעת ידוע לי כי  .5
 בהיקף כלשהו גם אם אכלל במאגר. 

הריני מצרף להצעתי את כל המסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף הכלליים ולהוכחת תנאי הסף  .6
 ך זה. מהכלולים בהצעתי, המסומנים במסהספציפיים 

 (: Xהכלולים בהצעתי הנם )יש לסמן  התחומים .7

 הנדסה 

  מתכנני תב"ע ובינוי 
  מתכנני נוף 
   הנדסה אזרחית / קונסטרוקציה 
  ביסוס קרקע / בדיקות קרקע 
  מתכנני תנועה וכבישים 
   תיאום, פיקוח וניהול פרויקטים 
   :יועצים בתחומים 
   אקוסטיקה 
   אינסטלציה 
    ובטיחותנגישות 
   שימור מבנים 
   איטום 

   
 

 

 

  שמאות 
 

 אנרגיה וסביבהחום יועצים בת 
 תאורה וחשמל 
 גז 
   התייעלות אנרגטית 
 אקוסטיקה 
 מיזוג אוויר 
 איכות סביבה וטיפול בפסולת 

 
 מדידה 

 
   כללי -יועצים 

 מיסים,     בדיקת הכנסות העירייה( 
 היטלים, אגרות(       
 כלכלה 
 רו"ח 
 תנועה 
 כוח אדם ושכר 
 חינוך 
 תקשורת 
 אגרונומיה 
 ארכוב 
 
 
 

 אישור
אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר/ת  
בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'  
_____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה  
באמצעות ת.ז. מס' ______________ ]במידה  
והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש  
בתפקיד ______________במציע והמוסמך/כת  

שמה ומטעמה[, ולאחר  לעשות תצהיר זה ב
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי  
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  
יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל  

 וחתם/מה עליו בפני.  
 
 

_________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 וניסיון קודםמקצועית הצהרה בדבר הכשרה : 2נספח 

 הספציפיים לתחומים הבאים מביןהפרטים המופיעים במסמך זה מתייחסים לעמידתי בתנאי הסף  .א

 _________________________________________________ :התחומים הכלולים בהצעה

 ימולא נספח זה עבור כל תחום הכלול בהצעת המציע בנפרד. )מגבלת מקום( ** במידת הצורך 

 

 :המהנדס / מתכנן / יועץרטי פ .ב

  שם

  ת.ז

  מקצוע

  פירוט השכלה 

  שנות ניסיון מצטברות במקצוע 

  מועד רישום בפנקס/מאגר מקצועי רלוונטי 

 

 : תחום הרלוונטי הכלול בהצעהפירוט ניסיון קודם, כנדרש בתנאי הסף הרלוונטי ל .ג

 פרטי השירות  מועד מתן השירות שם המזמין

 (יקטהפרושטח היקף כספי, )

פרטי איש קשר אצל 

 המזמין )שם וטלפון(

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 . ** יש לצרף מסמכים לאימות המפורט בנספח זה, בהתאם לתנאי הסף בהודעה על הקמת המאגר

 הזמנות עבודה חתומות ע"י המזמין והמלצות. לצרף ישן קודם המפורט בטופס זה ** לצורך הוכחת ניסיו

 אישור

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  
________________ מר/גב' _____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'  

יע  ______________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד ______________במצ
והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

 
_________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 1976 –תשל"ו , תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים :3נספח 

 

 לכבוד: עיריית רחובות 
 2רח' ביל"ו  
 רחובות  

 

_________, ______אני הח"מ, _____________, נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת ___
בזאת לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 כדלקמן: 

גופים  חוק עסקאות)להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 ות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים. "(. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעציבוריים

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו  .1
ו/או לפי חוק "( חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

חוק עובדים )להלן: " 1991 –ן והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדי
 "(. זרים

ו/או  םלחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימו .2
 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  –חוק עובדים זרים 

 ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /הנני מצהיר .3

 

 ___________________  ___________________ 

 חתימת המציע      תאריך  

 

 אישור

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
התה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס' _____________ אשר זיהה/זי________________ מר/גב' 

 ______________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד ______________
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי 

/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
 וחתם/מה עליו בפני. 

 
_________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 : שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 4נספח 

  ___________________________________ הרשות המקומית 

  ____________________________________ פקידתל תמועמד/

  תפקידים וכהונות - אחלק 

 פרטים אישיים .1

  __________________________________________________________ שם משפחה:

  ____________________________________________________________ שם פרטי:

 ______________ שנת לידה___________________מס׳ זהות 

  ____________ מיקוד: _______________ עיר/ישוב: _________________ כתובת: רח׳:

  _______________________ מס׳ טלפון נייד: _______________________ מס׳ טלפון:

 תפקידים ועיסוקים .2

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

יש לציין  )חברה, שותפות, עמותה וכיו״ב(. נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות) בתאגיד מכל סוג
 במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

 
תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו 

 המעסיק 
התפקיד ותחומי 

 האחריות 
 תאריכי העסקה 
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 תפקידים ציבוריים .3

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

 
 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

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

 אחורה.
 
 

שם התאגיד/רשות/ 
 גוף ותחום עיסוקו

תאריך התחלת כהונה 
 ותאריך סיומה

סוג הכהונה )דירקטור 
חיצוני או צועם בעלי 
מניות. ככל שמדובר 

בדירקטור מהסוג 
נא לפרט גם  –השני 

שמות בעלי המניות 
 שמינו אותך(

פעילות מיוחדת 
בדירקטוריון, כגון 
חברות בוועדות או 

 אחריםתפקידים 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

המקבל שירות, לפעילות הרשות  שלא  כאזרח יין בו, זיקה או קשר,נהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל ע
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 שהוא קשור 

 אליהם(?
 

 שנים אחורה.   4א להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של נ
 

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
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לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או  -״בעל עניין״ בגוף 
עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק 

 .1הנסחרים בבורסה( , בתאגידים1968-ניירות ערך, התשכ״ח

 

 כן/לא

 פרט/י: כן,אם 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

 בהווהלתפקידים ולכהונות  ל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחסלעי 5-2בסעיפים  כאמור, ם,פירוט תפקידי
 בלבד.

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

 ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

 שולחנך. בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על  -״קרוב״ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 -״בעל עניו״, בתאגיד  1968-ניירות ערך, תשכ״חלפי חוק  1

ם של מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהוו המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורי (1)

כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהו 

 -מהוו המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניו פסקה זו 

 ות הערך הכלולים בנכסי הקרו;יראו מנהל קרו להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בנייר (א)

למעט חברת רישומים ולמעט  -לעניו זה, ״נאמו״  ■,כמחזיק בניירות הערך האמורים ן, יראו גם את הנאמןהחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמ (ב)

 102, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף ()ו( או כנאמ2)א()46להסדר כמשמעותו לפי סעיף  ןמי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמ

 לפקודת מס הכנסה;

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

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

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

 כן/לא

פרט/י: אם כן, 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים תפקידים ועניינים שלך או .8

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

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -״קרוב״ 

 
 כן/לא

פרט/י: כן, אם 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________ 

 
 

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

שאליהם לא התבקשת  עניינים אחרים של קרוביך האחרים,על תפקידים, עיסוקים, כהונות ו לך ידועהאם 
קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד , , או של מקורביך )ובכלל זה חבריםלהתייחס בשאלות לעיל

 את/ה מועמד/ת? בתפקיד שאליו אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

 י זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.נא להתייחם גם לאחים ולבנ

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

 כן/לא
פרט/י: אם כן, 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
________________________ 

 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר 

 ובהווה, כולל תאריכים.
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 ותקואחז םנכסי -ב  קחל

 אחזקות במניות .11
בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של  פירוט החזקת מניות

 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״ 2בבורסהבתאגידים הנסחרים 

 
 כן/לא

 :אם כן, פרט/י
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________ 
 
 
 

 ענייניםד צב של חשש לניגואו שימוש בהם עשויים להעמידך במ נכסים שאחזקתם, מכירתם .12

או שימוש בהם עשויים  קרוביך, שאחזקתם, מכירתםהאם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות 
צא ומי בן/ת זוג, הורה, צא -מדי ״קרוב״ צב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועלהעמידך במ

 שסמוך על שולחנך.

 

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________ 
  

                                                 
 -״בעל עניו״, בתאגיד  1968-ניירות ערך, תשכ״חלפי חוק 2

או יותר מהדירקטורים של מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהוו המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד  (3)

התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהו כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר 

 -קה זו מהוו המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניו פס

 יראו מנהל קרו להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרו; (ג)

למעט חברת רישומים ולמעט  -לעניו זה, ״נאמו״  ■,כמחזיק בניירות הערך האמורים ן, יראו גם את הנאמןהחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמ (ד)

 102()ו( או כנאמ, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46הסדר כמשמעותו לפי סעיף ל ןמי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמ

 לפקודת מס הכנסה;

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (4)
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 משמעותי ףחבות כספים בהיק .13
 

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

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  -״קרוב״ 

 

 כן/לא
 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________ 
 

 

 

 צב של חשש לניגוד ענייניםנכסים אחרים העלולים להעמידך במ .14

חשש לניגוד עניינים  , שעשויים להעמיד אותך במצב שלשלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 
 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

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.

 רגה ראשונה.נא להתייחם גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מד

בות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ואו מכהן רל –בגוף  ן"״בעל עניי
 בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ואו יועץ חיצוני לו.

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__ 
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 הצהרה-חלק ג׳
 

 זאת כי:ב , מצהיר/ה ________________ מ.ז מס׳ ____________________ אני החתום/ה מטה

 

י, הם מלאים, נכונים בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבכל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה,  .1

 ואמיתיים;

י, הם מידיעה אישית, אלא בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבמידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, כל ה .2

הידיעה, וזאת כמקרה שכו הפרטים אינם ידועים לי ב אם כן נאמר כמפורש כי ההצהרה היא למיט

 כמלואם ו/או כחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

של חשש  במצב כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיותשאלון לא ידוע לי על בלפרטים שמסרתי  ברמע .3

 לניגוד עניינים עם התפקיד;

של חשש לניגוד עניינים  במצב/ת להימנע מלטפל ככל עניין שעלול לגרום לי להיות באני מתחיי .4

 לת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית כנושא;במילוי התפקיד, עד לקב

רים בהד שאלון או יתעוררו, כמהלךבו יחולו שינויים כתוכן הצהרותיי במקרה בכי ב אני מתחיי .5

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

 ואפעל לפי הנחיותיו; בכתבנטי בהמשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרל

 
___________________    ___________________ 

 חתימה        תאריך 

 

 

 

 אישור

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
ברחוב ________________ מר/גב' _____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס' 

 או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד ____________________________ ]במידה והמציע הינו תאגיד 
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת 
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל 

 וחתם/מה עליו בפני. 

 
_________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד

 

 

 

 


