שאלון לאיתור חשש ל יגוד ע יי ים
ותצהיר לפי חוזר מ כ"ל משרד הפ ים 2/11
" והל לבדיקה ולמ יעת חשש ל יגוד ע יי ים בהעסקת יועצים/ספקים חיצו יים ברשויות מקומיות"
הרשות המקומית :מועצה מקומית אזור
מועמד/ת לתפקיד :יועץ/ספק חיצו י לביצוע עבודות בתחום/תחומים:
________________________________________________________________________
חלק א '– תפקידים וכהו ות

 .1פרטים אישיים:
שם משפחה
שם פרטי
מס' זהות
כתובת

ש ת לידה
עיר/ישוב

רחוב

טלפון בבית

מיקוד

טלפון ייד

 .2תפקידים ועיסוקים:
פירוט תפקידים ועיסוקים וכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של ) 4ארבע( ש ים אחורה
)לרבות כשכיר/ה ,כעצמאי/ת ,כ ושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכד'(.
א להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב.
א להתייחס לתפקידים בשכר או בהת דבות יש לציין גם תפקידים בהת דבות.
שם המעסיק וכתובתו

התפקיד ותחומי
האחריות

תחומי הפעילות של
המעסיק
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תאריכי העסקה

.3

תפקידים ציבוריים:
פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהו ות ציבוריות שלא צוי ו בשאלה  2לעיל.
א להתייחס גם לתפקידים וכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של ) 4ארבע( ש ים אחורה.
הגוף

תאריכי מילוי התפקיד

התפקיד

 .4חברות בדירקטוריו ים או בגופים מקבילים:
פירוט חברות בדירקטוריו ים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים,
בין אם הם ציבוריים ובין אם שאי ם ציבוריים.
א להתייחס לכהו ות וכחיות ולכהו ות קודמות לתקופה של ) 4ארבע( ש ים אחורה.
שם התאגיד
/רשות/גוף
ותחום עיסוקו

תאריך התחלת
הכהו ה ותאריך
סיומה

סוג הכהו ה
)דירקטור חיצו י
או מטעם בעלי
המ יות .
ככל שמדובר
בדירקטור מהסוג
הש י – א לפרט גם(
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פעילות מיוחדת
בדירקטוריון ,כגון
חברות בוועדות או
תפקידים אחרים

 .5קשר לפעילות הרשות המקומית:
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל ע יין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות,
לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה
זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמ/ת
לעבוד ,או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?
א להתייחס לזיקות ולקשרים וכחיים ולתקופה של ) 4ארבע( ש ים אחורה.
א לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
"בעל ע יין" בגוף – לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או בגופים
מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצו י לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא
כבעל ע יין בתאגיד כמשמעו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח ,1968-בתאגידים ה סחרים
בבורסה.)1
כן /לא.
אם כן ,פרט/י:

 .6פירוט תפקידים כאמור בשאלות  5-2לגבי קרובי משפחה
פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  5-2לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהו ות בהווה בלבד.
א לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלב טיים ש דרשו
בשאלות לעיל )למשל ,אם בן/בת זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט את שם
התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת הכהו ה ,סוג הכהו ה ופעילות מיוחדת
בדירקטוריון(.
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולח ך.

1

חוק יירות ערך ,תשכ"ט1968-
"בעל ע ין" ,בתאגיד –
.1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המ יות המו פק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו,
מי שרשאי למ ות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מ הלו הכללי ,מי
שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמ הלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים
וחמישה אחוזים או יותר מהון המ יות המו פק שלו ,או מכוח ההצבעה בו ,או רשאי למ ות
עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לע ין פסקה זו –
א .יראו מ הל קרן להשקעות משותפות ב אמ ות כמחזיק ב יירות הערך הכלולים ב כסי הקרן;
ב .החזיק אדם ב יירות ערך באמצעות אמן ,יראו גם את ה אמן כמחזיק ב יירות הערך
האמורים; לע ין זה " ,אמן " -למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק ב יירות ערך רק
מכוח תפקידו כ אמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א()()2ו) או כ אמן ,להקצאת מ יות
לעובדים ,כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכ סה;
 .2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים;
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 .7זיקות לכפופים או לממו ים בתפקיד:
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממו ים עליך (במישרין או בעקיפין) ,או כפופים לך
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ,מכה ים בכהו ה משותפת בארגו ים אחרים? האם
מתקיימים בי יכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,כמו קשרים עסקיים ,קשרי משפחה
או זיקות אחרות?
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

.8

תפקידים וע יי ים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של יגוד ע יי ים:
האם ידוע לך על תפקידים וע יי ים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך ,שעלולים להעמיד
אותך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולח ך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
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.9

תפקידים ,עיסוקים ,כהו ות וע יי ים של קרוביך האחרים ושל מקרוביך שעלולים להעמידך
במצב של חשש ל יגוד ע יי ים:
האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהו ות וע יי ים אחרים של קרוביך האחרים ,שאליהם
לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל ,או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים
עסקיים( שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים בתפקיד שאליו את/ה
מועמד/ת?
א להתייחס גם לאחים ולב י זוגם ולקרובים שאי ם מדרגה ראשו ה.
א להתייחס במיוחד ל ושאים שעליהם שאלת בשאלות  1-8לעיל )לדוגמא תפקידים ועיסוקים של
קרובים אלה ,חברויות בדירקטוריו ים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם לפעילות הרשות
המקומית(.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים
א צרף/י ב פרד קורות חיים מעודכ ות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט
עיסוקים בעבר ובהווה ,כולל תאריכים) .לשימת לבכם ,אין צורך לצרף קובץ וסף לקובץ
שצורף במסגרת סעיף  9לעיל(.
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חלק ב '– כסים ואחזקות
 .11אחזקות במ יות
פירוט החזקת מ יות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים
כלשהם ,שלך או שלך קרוביך.
)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל ע יין בתאגיד כמשמעו בחוק יירות ערך,
התשכ"ח 1968-בתאגידים ה סחרים בבורסה.(2
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולח ך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
שם התאגיד/הגוף

 %החזקות

שם המחזיק )אם
המחזיק אי ו
המועמד(

תחום עיסוק
התאגיד
/הגוף

 2חוק ניירות ערך ,תשכ"ט1968-
"בעל ענין" ,בתאגיד –
 .1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח
ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או
את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד
שאדם כאמור מחזיק עשרים 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 –
א .יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך
הכלולים בנכסי הקרן;
ב .החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק
בניירות הערך האמורים; לענין זה" ,נאמן " -למעט חברת רישומים ולמעט מי
שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף
(46א())(2ו( או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,כהגדרתו בסעיף 102
לפקודת מס הכנסה;
 .2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים;
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 .12כסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים:
האם קיימים כסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם
עשויים להעמידך במצב של יגוד ע יי ים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולח ך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

 .13חבות כספים בהיקף משמעותי:
האם את/ה ,קרובייך או מישהו משותפיך העסקיים ,אם יש ם ,חייב כספים או ערב לחובות
או להתחייבויות כלשהם?
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולח ך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

מאגר יועצים/ספקים – מועצה מקומית אזור
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 .14כסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים:
האם ידוע לך על כסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש
ל יגוד ע יי ים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
א להתייחס ל כסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים
עסקיים( ,של גופים שאתה בעל ע יין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי ע יין
בהם .א להתייחס גם לאחים ולב י זוגם ולקרובים שאי ם מדרגה ראשו ה.
"בעל ע יין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג
אותו ו/או יועץ חיצו י לו.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

חלק ג '– הצהרה
א י החתום/ה מטה _________________ ת.ז מספר _______________ מצהיר/ה בזאת כי:
.1
.2

.4
.5

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מלאים
כו ים ואמיתיים;
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מידיעה
אישית ,אלא אם כן אמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה ,וזאת במקרה שבו
הפרטים אי ם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אי ם ידועים לי מידיעה אישית; .3
מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל ע יין אחר שעלול לגרום לי להיות
במצב של חשש ל יגוד ע יי ים עם התפקיד;
א י מתחייב/ת להימ ע מלטפל בכל ע יין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש ל יגוד
ע יי ים במילוי התפקיד ,עד לקבלת ה חייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית
ב ושא;
א י מתחייב כי במקרה שבו יחולו שי ויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו ,במהלך
הדברים הרגיל ,סוגיות שלא צפו מראש ,שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש ל יגוד
ע יי ים ,איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית ,אמסור לו את המידע הרלוו טי
בכתב ואפעל לפי ה חיותיו.

____________________

__________________

חתימה

תאריך
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ספח  4לכתב ההזמ ה

תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
א י ,הח"מ ____________ ושא ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק ,כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,ותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
_________________ (להלן ":המציע") בת אי המפורט בסעיף לכתב הזמ ה להציע הצעות.
ה י מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
א .ה י מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע.
ב .ה י מוסמך/ת ליתן ,ו ותן/ת ,תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.
ג .העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים בהם עיי תי
ומחקירה ודרישה שביצעתי.
ד .עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע ,ביותר מ) 2-שתי( עבירות
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,תש "א 1991-ו/או לפי
חוק שכר מי ימום ,תשמ"ז ,1987-ואם הורשעו ביותר מ( 2-שתי) עבירות כאמור – עד למועד
האחרון להגשת הצעות ,חלפה ש ה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה בעבירה.
המו חים" אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" משמעם :כמשמעותם בחוק הב קאות (רישוי) ,תשמ"א-
.1981
המו ח" בעל זיקה למציע" משמעו ,כל אחד מאלה –
 .1תאגיד ש שלט על-ידי המציע;
 .2אחד מאלה:
א .בעל השליטה במציע;
ב .תאגיד שהרכב בעלי מ יותיו או שותפיו ,לפי הע יין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע
ותחומי פעילותיו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; ג .מי שאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
 .3אם המציע הוא תאגיד ש שלט שליטה מהותית – תאגיד אחר ש שלט שליטה מהותית בידי מי
ששולט במציע.
המו ח" הורשעו" משמעו :הורשע בפסק דין חלוט בעבירה ש עברה לאחר יום .2002.10.31
המו ח" שליטה מהותית" משמעו :החזקה של ) 75%שבעים וחמישה אחוזים( או יותר בסוג מסוים של אמצעי
שליטה בתאגיד.
ה י מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
___________________
חתימה
אישור
א י הח"מ __________________ ,עו"ד )מ.ר ,(_________ .מרחוב ___________, _____________,
מאשר/ת בזאת ,כי ביום _________ ,הופיע/ה לפ י מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה
עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________ ,אישר/ה את כו ות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפ י ,לאחר שהזהרתי
אותו/ה ,כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העו שים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה/תעשה כן.

_________________
חתימה  +חותמת
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