
 מועצה מליאת או לחבר   מועצההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד 

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: רית דרום השרון המועצה האזו

 קובע כדלקמן: 1958- צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"חל)א( ב 89סעיף  .1

או   שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  עשרה  "חבר  על  העולה  חלק  מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד 
אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או  עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה  

   בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –קרוב" עם העירייה. לעניין זה "

של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות     12הוראה זהה קיימת גם בכלל    .2
 .   (3114י.פ. תשמ"ד עמ'  )המקומיות 

 

מועצה לא  עובד  לכי     ,קובע    1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  59סעיף    .3
על ידי בן זוגו או שותפו או  ולא  עצמו  לא בבעקיפין,    ולאלא במישרין    ,  יהיה חלק או  טובת הנאה

 .   המועצהשנעשה עם   או עסק בשום חוזה ,סוכנו

 

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדות   .4
 מועצה.דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד 

 

 . צהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזה .5
 

   .באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דיןאין  .6

 הצהרה 

על  שפורסם  במכרז  להשתתף  המעוניין   הח"מ   השרון,  ידי  -אני  דרום  האזורית  מצהיר  המועצה 
 ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 . את האמור לעיל  והבנתי אתיקר .א

 

 . אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף מליאת המועצהבין חברי  .ב
 

    10חלק העולה על  ,בתאגיד שבשליטתי אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח "קרוב" כאמור לעיל .ג
 .מכהן בו כמנהל או עובד אחראי  אינו מהמנויים לעיל ואישאחוזים בהון או ברווחים, 

 

 במועצה. העובד זוג, שותף או סוכן -אין לי  בן  .ד

 

ה .ה של  המכרזים  ועדת  כי  לי  קרבה    מועצהידוע  לי  יש  אם  הצעתי  את  לפסול  רשאית  תהיה 
 .שפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה מ

 

ני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  הנ .ו
 .אמת

 לראיה באתי על החתום:     

  

 חתימה _________________   ___________ת.ז. _______שם המציע  ______________________  

 

 תאריך חתימה: _______________ 


