
 הצהרת קרבת משפחה 
 ( 3/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל מס'  )

 
____________________, ת.ז. ___________, עובד/ת בעיריה בתפקיד    (שם מלא)אני הח"מ  

באחוז   במשרה   ,____________________ במחלקה/יחידה   ,______________________
 ______________, מצהיר/ה כדלקמן:

 
 קרבה משפחתית עם נבחרי ציבור:

המוגדרת בסעיף    בהמהקר, קרבה משפחתית  מר ראיד דקה  –אין ביני לבין: ראש העיריה   .1
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות    -  "קרוב משפחה")א לפקודת העיריות  174

כד או נכדה, לרבות  וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נ
 . (חורג או מאומץ

 
בסעיף   .2 כהגדרתה  משפחתית  קרבה  הבאים,  העיריה  מועצת  מחברי  מי  לבין  ביני    1אין 

 לעיל:  
 חבר מועצה, אסיו מואיאד אל מר  .1
 חבר מועצה אחמד קעדאן,מר  . 2
 חבר מועצה ,  בקר ענבוסימר  . 3
 חבר מועצה,  ג'מאל אבו מוךמר  . 4
 חבר מועצה, האני עתאמנהמר  . 5
 חבר מועצה, מסעד קעדאןמר  . 6
 חבר מועצה ,  מוחמד מגדלאווי מר . 7
 מר מחמוד מגאדלה, חבר מועצה .8
 מועצה, חבר ד"ר נאסר קעדאן . 9

 חבר מועצה , עלי גנאיםמר    .10
 חבר מועצה, עאמר גנאיםמר  .  11
 חבר מועצה, פטין ביאדסהמר  .  12
 חבר מועצה מר שריף שאייב,  .13
 חבר מועצה ,  שאוקי )מסעוד( אבו מוךמר .       14
 חבר מועצה ,  באסל בדוסי.       מר 15

 
לעיל, קרבה משפחתית    2  -ו   1יש ביני לבין הבאים, מאלו ששמותיהם מפורטים בסעיפים   .3

 :(לעיל 1גם אם היא לא נכללת בקרבה משפחתית כהגדרתה בסעיף )כמפורט להלן 
 

 הקרבה  מהות  נבחר הציבור  תפקיד   נבחר ציבור  שם 
 
 
 

 קרבה משפחתית עם עובד אחר:
בסעיף   .4 משפחה  קרוב  (כהגדרת  משפחה  קרוב  לי  מיחידות    1אין  ביחידה  שעובד  לעיל) 

 העיריה. 
 
 יש לי קרוב משפחה שעובד ביחידה מיחידות העיריה כמפורט להלן:  .5

 הקרבה  מהות   יחידה/מחלקה /תפקיד  העובד שם 
 
 
 

 כללי: 
מנכ"ל    אני חוזר  הפנים,  משרד  מנכ"ל  לחוזר  בהתאם  זו  הצהרה  מתחייב/ת  3/2011עושה  אני   ;

במשך שיחול  עובדתי  שינוי  כל  על  מיידי  באופן  לעיריה  בהתייחס    להודיע  ו/או  עם  בקשר  הזמן 
 להצהרתי זו. הודעה כאמור תהיה מפורטת ותינתן בכתב.

 
 באתי על החתום: ולראיה

 
 _______________   _________________   _________________ 

 תאריך     חתימה     שם מלא       
 
 . (יש למחוק את המיותר ולמלא החסר :הערה)


