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מ קנון "עיגון תהליכי עבודה בהוראות א רכות לקראת ת  ISOש והיע
 

 
 

 הצהרת זכויות סוציאליות, ענייניםיגוד  נ,פרטים אישיים טופס
 

 ארץ לידה תאריך לידה .ז.ת' מס שם היועץ
 
 
 

   

מועד תחילת ההתקשרות  
 ט"הראשונית עם מעהב

 גימלאי מין החברה /שם המשרד ספק' מס

 
 
 

  
 ז/ נ 

/ ט"משהב /ל"צה
 אחר

 
 ל"כתובת דוא נייד בית' שם רחוב ומס ישוב מגורים

 
 
 

   

 
 )תואר/לימודי תעודה/קורסים/על תיכונית( :נתוני השכלה

 

 עד תאריך מתאריך קורס/תעודה/תואר שם קורס/מגמה מוסד לימוד

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 :לאומי/שירות צבאי

 
 

_____________________                                      __________________ 
 יועץחתימת ה                          תאריך                                

 תאריך גיוס סוג שירות
תאריך 

 ורשחר
 תפקיד יחידה/חיל אישי' מס דרגה צבאית

שירות /חובה
 לאומי

      

      קבע
 
 

      מילואים
 
 

מילואים 
 בתנאי קבע

      

 היועץי "למילוי ע
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 6מתוך  2עמוד   

 
 :והיסטוריה תעסוקתית שאלון לבחינת ניגוד עניינים

 

  

 תעודת זהות שם מלא

 

 תפקידים ועיסוקים .1

ל "פרישתך או שחרורך מצה מאזפרט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים בשנים שחלפו 
 ).'כיועץ וכד, כנושא משרה בתאגיד, עצמאי, לרבות כשכיר(

 .וכן לתפקידים בשכר או בהתנדבות, )ב"עמותה וכיוצ, שותפות, חברה(להתייחס לתפקידים בתאגיד מכל סוג  יש

 שם המעסיק .1

 

 :כתובת המעסיק :הפעילות של המעסיק תחומי

 :תפקיד ותחומי האחריות

 

 :תאריכי העסקה

 שם המעסיק .2

 

 :כתובת המעסיק :תחומי הפעילות של המעסיק

 :אחריותתפקיד ותחומי ה

 

 :תאריכי העסקה

 שם המעסיק .3

 

 :כתובת המעסיק :תחומי הפעילות של המעסיק

 :תפקיד ותחומי האחריות

 

 :תאריכי העסקה

 :כתובת המעסיק :תחומי הפעילות של המעסיק       שם המעסיק           . 4

 :תאריכי העסקה :תפקיד ותחומי אחריות

 :כתובת המעסיק :יקתחומי הפעילות של המעס שם המעסיק. 5

 :תאריכי העסקה :תפקיד ותחומי אחריות
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 תפקידים מרכזיים בחברות או בגופים מקבילים .2

 לא/כן? האם היית או אתה בעל תפקיד בתחום הניהול העסקי של חברה או תאגיד

העסקים של את תחומי העיסוק ואת היקף , את תקופת העבודה, את התפקיד, התאגיד/את שם החברה(נא פרט , אם כן
 ).החברה

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____ 

בין ציבוריים , רשויות או גופים אחרים, של תאגידיםפֵרט חברות בדירקטוריונים ובהנהלות של חברות או בגופים מקבילים 
אם לא שירת / ל"אנא התייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בשנים שחלפו מאז פרישתך מצה. ובין שאינם ציבוריים

 .שנה האחרונות 20-פרט ב
/ שם התאגיד

 הגוף/ הרשות
תאריך תחילת  תחום העיסוק

 הכהונה
תאריך סיום 

 הכהונה 
פעילות מיוחדת  )1(הונה סוג הכ

 )2(בדירקטוריון 
      

      

 .יש לפרט גם את שמות בעלי המניות  שמינו אותך –ככל שמדובר בדירקטור מטעם בעלי המניות . דירקטור חיצוני או מטעם בעלי המניות )1(

 .כגון חברות בוועדות או תפקידים מיוחדים )2(
 ל ומשרד הביטחון"קשר לפעילות צה. 3
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 6מתוך  4עמוד   

או בעל זיקה או קשור , או לגוף שהיית בו בעל עניין, ייעצת לו או ייצגת אותו, ה שהייתה לך או לגוף שעבדת בותאר כל זיק
 .או לגופים הקשורים אליהם, ל או של משרד הביטחון"לפעילות של צה, אליו

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____ 

 

 ל"עיסוקים בתחום הפעילות של משרד הביטחון או צה

 ? ט"לבין משהב, תחרות בינך או בין גוף שאתה קשור אליו) או עשויה להתקיים(האם בעיסוקיך האחרים מתקיימת 

 נא פרט, אם כן

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____ 

פיקוח , לת שירותיםמתן או קב, לקוח-יחסי ספק(ט "האם קיימים קשרים בינך או בין גוף שאתה קשור אליו לבין משהב
 נא פרט, אם כן? ובקרה או כל קשר אחר 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____ 

אם ? ט"גורם כלשהו שיש לו קשר או זיקה למשהב, י לייצג בעתיד דרך קבע או לעניין מסויםהאם אתה מייצג כיום או עשו
 .נא פרט, כן

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____ 

ט ותחומי פעילותך לבינך או לבין גוף שאתה "האם קיימים או עשויים להתקיים בעתיד קשר או זיקה אחרים בין  משהב
 טנא פר, אם כן? קשור אליו

 

 

 שירות מילואים .4

 לא  /  כן?   האם הינך משרת במילואים

 , במידה וכן
 

 ___________________________________:ך במילואיםתפקיד____________________________ : שם היחידה
 

 ______________________________________________________________________:פירוט תכולות תפקידך
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________:תבשנה החולפ כמות ימי מילואים
 

 

 תפקידים ועניינים נוספים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים . 5
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 6מתוך  5עמוד   

ה עתיד עם השירות שאתאו קרוביך עלולים להימצא בקשר ואשר בגינם אתה , פרט עיסוקים נוספים אשר לא הוזכרו לעיל

 :ט"משהב/ל"עבור צה בצעל

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

שאליהם לא התבקשת , נים אחרים של קרוביך האחריםעל כהונות ועל עניי, האם ידוע לך על תפקידים ועל עיסוקים
שעלולים להעמיד אותך במצב של , )בכלל זה חברים קרובים ושותפים לעסקים(או של מקורביך , להתייחס בשאלות לעיל

 ?ט"במסגרת השירות אותו אתה עתיד לתת למעהבחשש לניגוד עניינים 

בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות חברויות , תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה: לדוגמה(
 יש להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה    ):משרד הביטחון-ל"צה

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 )תקופות בהם לא הועסקת-כולל תקופות צינון( במערכת הביטחון צהרה על היסטוריה תעסוקתיתה. 6

שם 
החברה /המשרד

מטעמה 
ך הנ/ הועסקת

 מועסק

בחוזה לפי  נתוני העסקה
 שעות

 מקום העבודה תפוקות  /בחוזה לפי אחוזים

עד  מתאריך
 תאריך

יחידה / אגף
להם ניתן 

 השירות

כ שעות "סה
ממוצעות 

 בחודש

החלק 
באחוזים 

 החוזהמערך 

היקף 
 החוזה

משרדי החברה 
 או אצל המזמין

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 הצהרה

 

 –מ מצהיר בזאת כי "אני הח

 .נכונים ואמיתיים, הם מלאים, בקשר לעצמי ולקרוביי, כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה .1

הם מידיעה אישית אלא אם נאמר , בקשר לעצמי ולקרוביי, כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה .2

אינם ידועים לי במלואם או בחלקם או אינם כשהפרטים , במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה

 .ידועים לי מידיעה אישית
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לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של , מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה .3

 .חשש לניגוד עניינים עם התפקיד

ניינים אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד ע .4

עד לקבלת , לרבות טיפול בנושאים בהם אני עוסק במסגרת שירות המילואים, במילוי התפקיד

 . הנחיית היועץ המשפטי למערכת הביטחון בנושא

או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל , אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה .5

להיוועץ ביועץ  –תי במצב של חשש לניגוד עניינים שעשויות להעמיד או, סוגיות שלא נצפו מראש

 .המשפטי למערכת הביטחון ולמסור לו את המידע המתאים בכתב ולפעול על פי הנחיותיו

, יחול חוק חופש המידע, במידת הצורך, הובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי .6

 .1998-ח"התשנ

מהווה פירוט ) היסטוריה תעסוקתיתהצהרה על ( 4עמוד ב 6אני מצהיר ומאשר כי האמור בסעיף  .7

בכל , ל על זרועותיהם ושלוחותיהם"או בצה/ט ו"מלא ומדויק של כל תקופות העסקתי במשהב

 ).'תשלום קבוע לפי אבני דרך וכו, באחוזים מפרויקט, בשעות עבודה(צורות ההעסקה 

ס כל המידע המפורט לעיל וכי אם ט יחליט אם להעסיקני על בסי"הנני מצהיר כי ידוע לי שמשהב .8

 .עשוי המשרד להחליט על סיום העסקתי באופן מיידי, יתברר כי נמסרו על ידי נתונים שגויים
 

 

 

 

 

 

 חתימ    ז"ת   מלא  שם    תאריך


