הצהרה והתחייבות בדבר תנאי פסלות והעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ___________________ ,נושא/ת ת.ז .מס' ______________ מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:
.1

הינני מגיש הצעתי במסגרת קול קורא לתפקיד יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית הרצליה (להלן:
"העירייה") לתפקיד ___________________.

.2

מקום מגורי הקבוע הינו בתחום העיר הרצליה;

 כן
.3

לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון ,או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו חמש שנים מיום
שנגזר הדין ,או נגזר מאסר בפועל מיום סיום ריצוי העונש ,לפי המאוחר;

 כן
.4

 לא

לא הוכרזתי כפושט רגל;

 כן
.10

 לא

אינני עובד בשכר בכל רשות מקומית אחרת ,שעבודתי עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות
הרשות המקומית ובין תפקידיו בוועדה

 כן
.9

 לא

אינני עובד בשכר בעירייה

כן
.8

 לא

אינני עובד המדינה בשכר ,ועבודתי אינה קשורה לענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי ,ועבודתי אינה עלולה להביא
לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידי בשירות המדינה ובין תפקידי בוועדת הערר.

כן
.7

 לא

לא הייתי מועמד בבחירות לראשות העירייה או לחברות במועצה של העירייה וטרם חלפו שמונה עשר חודשים מיום
הבחירות בהן הוגשה המועמדות;

 כן
.6

 לא

לא כיהנתי כחבר מועצה או כראש העיר בעירייה ,וטרם חלפו  3שנים מיום סיום הכהונה או מיום שנסתיימה תקופת
הכהונה במועצה בה כיהן ,לפי המאוחר;

 כן
.5

 לא

 לא

אני לא חב חוב סופי בשל ארנונה או אספקת מים בעד שישה חודשים ,ולא שילמתי אותו ממועד התשלום של חלקו
האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה" ,חוב סופי"  -חוב ,שחלף לגביו המועד להגשת השגה ,ערר
או ערעור ,לפי העניין ,ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת  -לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת
לערעור עוד

 כן

 לא
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.11

אין לי עצמי ו/או לבני משפחתי כל עניין אישי ,כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים עם
אינטרסים של העירייה או פעילותה ,או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה.
ענין אחר -לרבות ענין של משפחתי ,או ענין של גוף שאני או קרובי הם בעלי שליטה בו ;
קרוב -בן זוג ,הורה ,ילד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר; בעל שליטה -אחד מאלה :מנהל או עובד
אחראי בגוף ;מי שיש לו חלק העולה על  -01%בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף ;מי שרשאי למנות  01%או יותר
מהמנהלים באותו גוף ;מי שיש לו  01%או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף.
לא יראו כניגוד עניינים לעניין זה ,קבלת שירות מהשירותים שהעירייה מספקת לתושביה כתושב ,וכן קשר מקצועי ,עסקי או
אחר העירייה שהינו אקראי ובהיקף שאינו משמעותי

 כן  לא
.11

לא הענקתי שירותים שלא במסגרת העירייה לראש הרשות המקומית ,או לסגנו ,או למנכ"ל הרשות המקומית ,או לקרוב
של כל אחד מאלה ,או לתאגיד שבשליטת ראש העירייה או בן זוגו ,וטרם חלפו שנתיים ממועד סיום השירות;

 כן  לא
.12

לא הענקתי שירותים בהיקף משמעותי להורה ,בן או בת של כל אחד מן המנויים בסעיף  11לעיל ,או לחבר מועצה או
לעובד בכיר ברשות המקומית ,וטרם חלפו שנתיים ממועד סיום השירות;

 כן

.13

לא הענקתי שירות לעובד הרשות המקומית העוסק בתחום בו מבוקש השירות וטרם חלפו שנתיים מועד סיום השירות;

 כן
.14

 לא

 לא

אין לי זיקה או קשר ,שלא כאזרח/תושב המקבל שירות ,לפעילות העירייה או לגופים הקשורים אליה (ובכלל זה זיקה או
קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת העירייה) ולא קיבלתי מהם שירות (שלא כאזרח/תושב) ?

 כן

 לא

 .15במידה ואבחר אני מצהיר/ה ומתחייב/ת ,כי במהלך כל התקופה בה אמונה כחבר/יו"ר ועדת הערר אפעל כדלקמן:
 15.1אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין עיסוקי כעו"ד לבין תפקידי כחבר ועדת ערר לענייני
ארנונה בעיריית הרצליה.
לחילופין:
אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין עיסוקי כ _____________ (יש להשלים) לבין תפקידי
כחבר ועדת ערר לענייני ארנונה בעיריית הרצליה.
 15.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הריני מתחייב בזאת כי אני ו/או משרדי לרבות מקום עבודתי נמנע מכל טיפול
ו/או ייצוג ו/או ייעוץ משפטי כנגד ו/או בפני עיריית הרצליה ו/או עובדיה ו/או גופים בשליטתה ובכלל זאת ועדותיה
לרבות הועדה המרחבית לתכנון ובנייה הרצליה כפר -שמריהו (להלן" :הועדה המרחבית").
 15.3בנוסף ,אני ו/או משרדי לרבות מקום עבודתי נמנע ממתן ייצוג ו/או יעוץ משפטי לעיריית הרצליה ו/או גופים
בשליטתה ,ובכלל זאת ועדותיה לרבות הועדה המרחבית ו/או לחברי מועצת עיר ו/או לעובדי העירייה.
 15.4ככל שיתעורר מצב של חשש לניגוד עניינים בניגוד להתחייבויותיי כאמור לעיל אביא זאת לידיעת היועצת
המשפטית בעיריית הרצליה ואפעל בהתאם להנחיותיה.
 15.5אני מתחייב להו דיע לעירייה לאלתר ככל שיהיה לי ו/או למי מטעמי קשר משפחתי ו/או עסקי עם מי מעובדי
העירייה ו/או עם כל גורם אחר הקשור אליה.
 15.6בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט במסמך זה ,שלי ו/או של מי מטעמי אני מתחייב כי אודיע לעירייה על
כך ,באופן מיידי ובכתב תוך הצגת הסיבות לחשש וכן אמסור לה את כל המידע הרלוונטי בעניין .הריני מתחייב
לפעול בהתאם להנחיות העירייה ו/או מי מטעמה וכי רק לאחר קבלת אישור העירייה ,ככל שיינתן ,אהיה רשאי/ת
להמשיך בעבודתי במסגרת ועדת הערר.

תאריך _________

חתימה _____________________
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