
 

 עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון
 

 ___________________לתפקיד ת/מועמד

 _________________ביחידה
 

  להימסר ולמקורביו לקרוביו ,לאדם קשר ,זה בשאלון הנמסרים והפרטים המידע על
  ידועים אינם או/ו בחלקם או/ו במלואם ידועים אינם הפרטים בו במקרה.  אישית מידיעה

 .הידיעה למיטב היא ההצהרה כי במפורש לציין יש ,תאישי מידיעה
 

 וכהונות תפקידים - א חלק

 אישיים פרטים .1

  תאריך לידה ז"ת שם פרטי שם משפחה

     

 מספר טלפון נוסף מספר טלפון נייד   כתובת פרטית

   

 

 (שנים אחרונות 4)בלבד  ועיסוקים במגזר הפרטי תפקידים .2
 או בשכר לתפקידים וכן וכיוצא בזה עמותה ,שותפות ,חברה: וגס מכל דבתאגי לתפקידים גם להתייחס יש

 . בהתנדבות תפקידים לגבי במפורש יש ציין) בהתנדבות
 או/ו ת/מועמד ה/את אליו תפקידל, בעקיפין או במישרין ,קשור שאינו התנדבותי לתפקיד להתייחס חובה אין

 .המשרד פעילות לתחומי

תחום  שם המעסיק
 פעילותו

היקף  תאריכי עבודה  תפקידך  תוכתוב
 משרה

      

תחום  שם המעסיק
 פעילותו

היקף  תאריכי עבודה  תפקידך  כתובתו
 משרה

      

תחום  שם המעסיק
 פעילותו

היקף  תאריכי עבודה  תפקידך  כתובתו
 משרה

      

 

 (שנים אחרונות 4) בלבד ועיסוקים במגזר הציבורי תפקידים .3

 או/ו ת/מועמד ה/את אליו לתפקיד( בעקיפין או במישרין) קשור שאינו התנדבותי פקידלת להתייחס חובה אין

 .המשרד פעילות לתחומי

תחום  שם המעסיק
 פעילותו

היקף  תאריכי עבודה  תפקידך  כתובתו
 משרה

      

תחום  שם המעסיק
 פעילותו

היקף  תאריכי עבודה  תפקידך  כתובתו
 משרה

      

תחום  שם המעסיק
 לותופעי

היקף  תאריכי עבודה  תפקידך  כתובתו
 משרה

      

 

 



 

                                               ?       ים/מקביל ים/בגופ או ים/רקטוריונבדי ה/האם הנך חבר .4

 לא   / כן 
 

 .___________________________________________________________ __:פרט, אם כן

 

 בתפקיד לך כפופים או עקיף או ישיר ממונה) עליך ממונים להיות שאמורים מיו ה/את האם .5

    ?ם בארגונים אחרי משותפת בכהונה מכהנים (ת/מועמד ה/את אליו

 לא  /כן  
 

 .______________________________________________________ _______: פרט, אם כן

 

                                      ?תיים וכדומהמשפח/םעסקיי קשרים, תאחרו במסגרות כפיפות יחסי ביניכם מתקיימים האם

 לא  / כן 

 

 .__________________________________________________ ___________: פרט, אם כן

 

 /קרוביםה ךחברי/קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ,ועיסוקים תפקידים על לך ידוע האם .6

      ?    ת/מועמד ה/את אליו בתפקיד עניינים ניגוד של במצב דךלהעמי שעלולים עסקיים שותפים

  .(ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם בנות/ובני לאחים גם להתייחס יש)

 לא   / כן 
 

 .______________________________________________________ _______: פרט, אם כן
 

 

 הצהרה - ב חלק

 :כי בזאת ה/הירמצ מ"הח אני

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

 .םואמיתיי

 במצב להימצא לי לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא ,זה בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .2

 ;התפקיד עם עניינים לניגוד חשש של

 עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום שעלול יןעני בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .3

 ;בנושא המשרד של המשפטי היועץ של הנחייתו לקבלת עד ,התפקיד במילוי

 הדברים במהלך, יתעוררו או זה בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו אם כי ת/מתחייב אני .4

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

 .ה/הנחיותיו לפי ואפעל בכתב הרלוונטי המידע את ה/לו אמסור, למשרד ית/המשפט ת/ביועץ

 ,המידע חופש חוק יחול ,הצורך במידת ,לי שייערך עניינים ניגוד למניעת ההסדר כי לי הוברר .5

 .1991ח "התשנ

_______________   ________________     ___________________   ____________ 

 חתימה                                  ז"ת                                            מלא שם                            תאריך                


