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 העיר מועצת חבר  לו/או העיריה  קרבה לעובד  העדר הצהרה בדבר
 

להצהיר   נוכי עלי נו______, לאחר שהוזהר____________ ס'מ ____ _________________העמותה  ,הח"מ ואנ
 בזאת כדלקמן:  יםעשה כן, מצהירנלעונשים הקבועים בחוק באם לא  יםהיה צפוינאת האמת וכי 

 
 . ברחובות ______ברח' ___________ בגוש _______ בחלקה _לעיריית רחובות בקשה להקצאת קרקע  נוהגש .1
 
 את הוראות הסעיפים הבאים:   נור בזאת כי עיריית רחובות הביאה לידיעתאשל והננ .2
 

 הקובע כדלקמן:  ,א)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש(122סעיף  .א
 

קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו "חבר מועצה, 
לעניין זה   ;או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה

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

 הקובע:  ,עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיותניגוד כללים למניעת  ה)א( של 12כלל  .ב
 

ה  צחבר מוע –לעניין זה, "חבר מועצה"  ;"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית
- ()ב( ו1)1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ".  (()ב( 5)1
 
 כדלקמן: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, סוכן או שותף.קרוב" מוגדר בהוראות הנ"ל "

 
בהון או   10%כדלקמן: מנהל או עובד אחראי בגוף, או מי שיש לו חלק העולה על "בעל שליטה" מוגדר  

 ברווחים של גוף.  
 

 הקובע כי:   ,)נוסח חדש()א( לפקודת העיריות 174סעיף  . ג
 

 "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי 
 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה". –בן
 

 כדלקמן:  יםומצהיר יםמודיע ובהתאם לכך הננ .3

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן   ם בה,מי ממנהלי העמותה או מבעלי התפקידיאין ל .א
 בין חברי מועצת העיר רחובות. או שותף 

 

 .  עמותהמנהל או עובד אחראי ב שהינואין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו,  .ב
 

 .  עירייהזוג, שותף או סוכן העובד ב–בן מי ממנהלי העמותה או מבעלי התפקידים בה,אין ל . ג
 

קרבה כאמור לעיל, או אם   ככל שיימצא כי קיימת  נוההתקשרות עמאת ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול  .4
 הצהרה לא נכונה.  נומסר

 

 האמור בהצהרה זו הינו אמת. וכל לעיל הינם נכונים ומלאים,  נומצהיר בזאת כי הפרטים שמסר ואנ .5
 

 אמת.  נוהצהרתותוכן  נו, זו חתימתנוכי זהו שמ יםמצהיר והננ .6
 
 

 _______________ _______________ __ 
 

 חתימה                תאריך         
 

 אישור 
 

.______________, מאשר כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני הח"מ _____________, עו"ד מ.ר
  מר/גב' ________________ת.ז. _________________ו________________ת.ז. ________________ 

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה ו שהינם מורשי חתימה בעמותה המצהירה, 
 עליו בפני.  וחתמנה עים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את תוכן תצהירו/ה לעיל לעונשים הקבו

 
 ______________        ___________________       

 חתימה            תאריך         


