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 ______________________________ שם המועמד:

 
 
 
 

 שאלון למועמד לכהונה כחבר מועצה דתית

 
 
 הנחיות והערות כלליות .1

 
יש למלא את השאלון בכתב יד ברור וקריא. נא להקפיד במתן תשובות מלאות לכל השאלות.  .א

. שאלון שלא ימולא במפורשכאשר התשובה שלילית או שלא נדרש פירוט, יש לציין זאת 

 בדק.יבהתאם, או שלא יצורפו אליו תעודות לא י

 מעודכנים ליום מילוי השאלון. בעבריתחובה לצרף לשאלון קורות חיים  .ב

הבדיקה עשויה להסתמך על מידע נוסף לזה שנמסר בשאלון, ככל שיימצא  -לידיעתך  .ג

 לנכון.

עליך להצהיר בפני עו״ד, ביחס לאמיתות, נכונות ומלאות הפרטים שתמסור בשאלון, לפי  .ד

 הנוסח המצורף בסוף השאלון.

לא להפנות המיועדים לכך. נא  הנך מתבקש לציין את כל הפרטים המבוקשים במקומות .ה

 אל קורות החיים.

 .ון זה במין זכר מתייחס גם לנקבהלכל האמור בשא .ו

 
 

דרש למסור מידע שנמסר על ידך יילידיעתך, בהתאם לחוק חופש המידע, המשרד לשירותי דת 
בשאלון זה, כולו או מקצתו, אם תתבקש מסירת המידע, והכל בהתאם להליך ולסייגים הקבועים 

 .בחוק האמור
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 ______________________________ שם המועמד:
 

 
 

 פרטי המועמד: .2
 

 שם משפחה:__________________________________

 שם פרטי:____________________________________

 מס/ ת.ז._____________________________________

 __________________________________ תאריך לידה:

 _________________עיר /ישוב   _____________תובת:כ

  ____:_________נייד_____________       מס' טלפון בבית

 ___________________________________כתובת מייל

 _________________________________מס' פקס

 
 מקום העבודה והתפקיד הנוכחי  .3

 __________________________________שם מקום העבודה : 

 ___________________________( תפקיד בעבודה )תואר ותיאור 

 תאריך כניסה לעבודה: ________________________________   

   תחום העיסוק של הארגון בו הנך עובד/ת: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 _______________________ כן/לא  פרט:      האם הנך עובד/ת מדינה 

אם כן, יש לצרף מכתב הסכמה של סמנכ"ל משאבי אנוש של המשרד בו הנך מועסק, המפרט את תפקידך 

והמאשר את מינייך לכהונה במועצה הדתית במקביל לעבודתך וכן בדבר העדר ניגוד עניינים בין תפקידך 

 תיתבשירות המדינה ובין חברותך במועצה הד

 

 _____________שם הרשות המקומית   כן/לא    הנך עובד רשות מקומית האם

 ______________שם המועצה הדתית   כן/לא      האם הנך עובד מועצה דתית

 ______________שם התאגיד העירוני   כן/לא     האם הנך עובד תאגיד עירוני

 _______________כתובת מקום העבודה:

 :________________מס' טלפון בעבודה
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 ______________________________ שם המועמד:

 

 ___-מס' פקס בעבודה:______________

 

  פרטים בדבר הכהונה .4

  _________________________________________שם המועצה הדתית אליה את/ה מועמד/ת:

  נציגי הרבנות המקומית()לא למילוי על ידי  שם הסיעה במועצת הרשות המקומית שאותה הנך מייצג

________________________________  

 

 הצהרת כשירות על פי דין:  .5

 על פי הדין ו/או הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, המנויים להלן אינם כשירים לכהן כחברי מועצה דתית:

 הדתית;מי שאינו רשום בפנקס הבוחרים לאותה רשות מקומית שבה הוא מיועד לכהן כחבר במועצה  (א)

 שנים; 21-בן פחות מ (ב)

 מי שמקום מגוריו הקבוע אינו בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר; (ג)

 חבר כנסת; (ד)

 דיין; (ה)

 רב עיר; (ו)

 חבר מועצת הרשות המקומית הנוגעת בדבר; (ז)

עובד המועצה הדתית המדוברת )ובכלל זה: משגיחי כשרות המועסקים על ידי בתי העסקים  (ח)

 המושגחים(.

 הנוגעת בדבר )ובכלל זה: עובד תאגיד עירוני(.עובד הרשות המקומית  (ט)

 השלטון המקומי, או שעבודתו עלולההמנהל המחוזי או  יבעניינעובד המדינה בשכר, שעבודתו קשורה  (י)

 הביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה.ל

  שוטר, סוהר, פקח או נושא משרה שיש עמה סמכות חקירה, חיפוש או מעצר.  (יא)

נושא משרה שיש עמה סמכות בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר, להעניק רישיונות או היתרים  (יב)

 או להמליץ על מתן סעד כאמור.

ל מתן עובד סעד שתפקידו לתת סעד בדרך כלל בתחומי הרשות המקומית הנוגעת בדבר או להמליץ ע (יג)

 סעד כאמור;

 פקיד שומה או פקיד גביה שמקום עבודתו בתחום הרשות המקומית הנוגעת בדבר. (יד)

 מנהל עבודה בעבודות ציבוריות היזומות בידי הממשלה שמקום עבודתו בתחום הרשות המקומית (טו)
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 ______________________________ :שם המועמד

 הנוגעת בדבר.

 על מתן שיכון או לבחור מועמדים לקבלת שיכון.פקיד שבסמכותו לתת שיכון או להמליץ  (טז)

  .1962-לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 8פסול דין לפי סעיף  (יז)

, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה 1936פושט רגל שהוכרז לפי פקודת פשיטת רגל,  (יח)

טרם עברו שנתיים ממועד  -במלואן או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו 

 תחילתו.

נידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום המינוי טרם עברו   (יט)

שבע שנים מהיום שסיים לרצות את עונש המאסר בפועל, אלא אם קבע היועץ המשפטי לממשלה כי 

המשפט עצמו לא קבע שיש  קלון, ובתנאי שביתאין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות העניין, משום 

 עם העבירה משום קלון.

 )יט( המנויים לעיל.-ני מצהיר בזה כי לא מתקיימים לגבי אף לא אחד מן הסעיפים )א(הנ

 

  :גוד עניינים ועיסוקים בתחום פעילותה של המועצה הדתיתני . 6

  
בן או בת זוג לרבות ידוע או ידועה בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות,  –משפחה" בן " .א

גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות 

  קירבה חורגת או עקב אימוץ.

ו דירקטור בו או נושא תאגיד או גוף אחר שאתה בעל מניות בו א - "גוף שלמועמד זיקה אליו"

 משרה ניהולית בו או עובד בו או מייצג אותו או יועץ חיצוני לו.

     

                    דתית ו/או האם האם אתה או בן משפחתך מעורב/ים בתחום עיסוקיה של המועצה ה .ב

    המועצה הדתית?"י משפחתך מועסק ע-בן

      
  _________________________________________________________רטפאם כן, 

 
אם פעילותה או החלטותיה של המועצה הדתית עשויות להשפיע באופן כלשהו על עבודתך, עסקיך  .ג

או עבודתו או עסקיו של בן משפחתך או של גוף שיש לך זיקה אליו ו/או האם לך או לבן משפחתך 

   יש התקשרות עסקית עם המועצה דתית? 

 ___________________________________________________  אם כן , פרט

 
 
 
 
 

 כן / לא

 כן / לא
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______________________________ שם המועמד:  
 

 עיסוקה של החברה % החזקות שם החברה

   

   

   

   

 
 

 

האם יש לך או לבן משפחתך, זיקה או קשר לפעילויות של המועצה הדתית אליה אתה מועמד,  .ד

                              ?או כעובד המועצה הדתית )לא כאזרח מקבל שירות(כלקוח לרבות כספק או 

  :פרט ,אם כן

 .יש להתייחס לפוטנציאל של התרחשות הקשרים או זיקות בעתיד

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 שר עסקיקשר אישי קרוב או היכרות קרובה, לרבות ק ,האם יש לך זיקה .ה

       עם מי מעובדי המועצה הדתית? או כלכלי בעבר או בהווה )שאינו קשר משפחתי( 

 _____________________________________________________:בטבלה המצ"ב אם כן, פרט  

  מהות הקשר תפקיד שם פרטי משפחהשם 

     

     

     

     

 

 1.1500היועץ המשפטי לממשלה להנחיית בהתאם מעודכן  –זיקות 

 אם אין זיקה, נא לכתוב בשורה המתאימה "אין".

 יש להתייחס גם לזיקות של קרובי משפחה, ככל שידוע לך אודות זיקות כאמור.

 לרבות ראש הממשלה וסגן שר. –בסעיף זה: "שר" 

 

 כן / לא

 כן / לא
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______________________________ שם המועמד:  
 

 לזיקה שנובעת מפעילות במסגרת בחירות ברשויות המקומיות.במסגרת סעיף זה יש להתייחס גם 

 , לשר משרי הממשלה )לרבות קרבה בהווה או בעברזיקה או קשר אישי, מפלגתי או פוליטי אחר,  .א

 משפחתית(:

_______________________________________________________________פרט/י:

____________________________________________________________________ 

, למשרד ממשלתי או לתאגיד ה, לשר משרי הממשלבהווה או בעברזיקה או קשר עסקי או כלכלי,  .ב

 ציבורי, לרבות קשרי עבודה, תרומות או קשרים עסקיים אחרים, בין בכסף בין בשווה כסף:

פרט/י:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

   

, לקידום עניינו האישי, המפלגתי או עניין פוליטי אחר של שר משרי בהווה או בעברמתן שירות,  .ג

 ו:הממשלה או לקידום ענייני מפלגת

פרט/י:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 , עם שר משרי הממשלה:בהווה או בעברעבודה משותפת,  .ד

פרט/י:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

, לגוף בוחר )לרבות מרכז מפלגה(, או גוף ממנה, או גוף דן במינוי, בין בהווה או בעברהשתייכות,  .ה

 הצגת מועמדות בבחירות מקדימות או תפקידים במפלגה כלשהי:במישרין ובין בעקיפין, לרבות 

 

פרט/י:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ו של שר משרי הממשלה:, במוסד, בעמותה, או בגוף שקשור למפלגתבהווה או בעברחברות פעילה,  .ו

 

פרט/י:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 , של מפלגתו של שר משרי הממשלה בגוף כלשהו:בהווה או בעברייצוג,  .ז

___________________________________פרט/י:____________________________

____________________________________________________________________ 
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 שם המועמד: ______________________________

 לשר משרי הממשלה, לרבות תרומות בכסף או בשווה בהווה או בעבר, זיקה או קשר אחרים כלשהו,  .ח

 כסף:

פרט/י:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 הליכים משפטיים. 7

                        ?האם יש לך הרשעות בפלילים לגביהן טרם חלפה תקופת ההתיישנות  7.1

 .כן, נא פרט בדף נפרד וצרף תצלום של הכרעת וגזר הדין םא

         ?האם הוטל עליך לשלם כופר כסף בגין עבירה כלשהי  7.2

 .כךעל ף נפרד וצרף תעודות דאם כן נא פרט ב

         ?האם יש כתבי אישום תלויים ועומדים נגדך בעת מילוי שאלון זה  7.3

 .בדף נפרדם כן  פרט א

במסגרת תיק התלוי ועומד בפני נחקרת ע"י המשטרה או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה, האם  7.4

       המשטרה או הרשות החוקרת?

 .אם כן פרט בדף נפרד

ביחס לעובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות, נא התייחס לחקירות/אישומים/עבירות משמעת בהתאם  7.5

  בשינויים המחויבים. 7.4עד  7.1בסעיפים לאמור 

       ?1967 האם הוכרזת חייב מוגבל באמצעים כמשמעותו בחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז 7.6

 אם כן פרט בדף נפרד.

 ?1995)קיום פסקי דין גירושין( התשנ"ה האם ניתן כנגדך צו הגבלה, כמשמעו בחוק בתי הדין הרבניים 7.7

  

 .ם כן, נא פרט בדף נפרדא

  הסכמה על עיון במרשם הפלילי. 8

, כדי ייאני מסכים כי הלשכה המשפטית במשרד לשירותי דת תבצע בדיקה האם קיים רישום פלילי לגב

 מועצה דתית. ידוע לי כי המידע שיתקבל ממשטרת ישראל יועבר, כחבר את מידת כשירותי והתאמתי  לבחון

הרשות המקומית  -של שתי הרשויות האחרות המרכיבות את המועצה הדתית במידת הצורך, לעיונן 

 חוות דעתן, ואינני מתנגד לכך. תלשם קבל -והרבנות המקומית 

 כן / לא

 כן / לא

 כן / לא

 כן / לא

 כן / לא

 כן / לא
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 שם המועמד: ______________________________

 ידוע לי כי הרישום הנבדק כולל רישום פלילי של פסקי דין, תיקים הממתינים לבירור דין )תיקים פתוחים( 

 וכן תיקים סגורים תוך ציון עילות הסגירה השונות.

 

 הצהרת אמונים. 9

, במידה ואמונה לכהונת חבר 1971-ידוע לי כי בהתאם לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א

 מועצה דתית אדרש לחתום על טופס הצהרת אמונים בנוסח הבא:

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר המועצה הדתית 

 ."המועצה הדתיתלפי הוראות חוק זה, ולקיים את החלטות 

המשך כהונתי כחבר מועצה דתית מותנה בחתימה על הצהרה זו וכי הפרתה תהווה ידוע לי כי בהתאם לחוק, 

 עילה לחדילת כהונתי.

 

  הצהרת המועמד. 10

, והריני ____________ )שם המועצ"ד( עמדותי לכהונה כחבר המועצה הדתיתאני מציע בזה את מו

כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה הם נכונים. מעבר לאמור לעיל, לא ידוע לי על כל עניין אישי  מצהיר

וצר ייאו כלכלי הנוגע לי או לבני משפחתי העלול להביא למצב של ניגוד עניינים עם התפקיד וכי אם 

ביע בעתיד מצב כאמור אודיע על כך מיד למועצה הדתית אליה אני מועמד וכן אמנע מלהשתתף ולהצ

 ו/או להשפיע בכל צורה שהיא על החלטת גוף זה במקרה כאמור.

 שם מלא:____________________

 תאריך___________________     חתימה:_______________________               

  כשירות והתאמה לתפקיד ראש המועצה הדתית. 11

בחר חבר יי קובעת כי לא 1970-)ב( לתקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, התש"ל4תקנה 

מועצה לכהונת ראש המועצה אלא אם כן מתקיים בו אחד מתנאי הכשירות וההתאמה המפורטים 

  להלן:

 מילא תפקיד בכיר, במשך שלוש שנים לפחות, כעובד ברשות מקומית, במועצה דתית או (1)
 דומה, דוגמת תאגיד עירוני;בגוף מוניציפאלי 

החזיק במשרה, במשך שלוש שנים לפחות, בגוף עסקי או ציבורי, שבמסגרתו הוא ניהל כוח  (2)
 אדם ותקציב בהיקפים דומים לאלה של המועצה;
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 שם המועמד: ______________________________

כיהן במשך או  כיהן במשך שלוש שנים לפחות כראש רשות מקומית או כראש מועצה דתית, (3)
 שלוש שנים לפחות כסגן ראש רשות מקומית בשכר;

 

 כיהן במשך שלוש שנים לפחות בתפקיד בכיר במשרד ממשלתי, ועיקר עיסוקו בשלוש (4)
, במנהלהשנים האמורות היה בנושאים הקשורים בשלטון המקומי, במועצות דתיות, 

 במשאבי אנוש או בכספים;

של עירייה או של מועצה מקומית או רב של כיהן במשך שנתיים לפחות בתפקיד רב עיר  (5)
 מועצה אזורית;

בעל השכלה אקדמית בתחומי מנהל עסקים, ניהול, משפטים, כלכלה או חשבונאות, או בעל  (6)
והוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות   תעודת "יורה יורה" מטעם הרבנות הראשית לישראל,

 (. 4( עד )1באחד התפקידים או באחת הכהונות המפורטים בפסקאות )
 

 ?לעיל 11המפורטים בסעיף  האם הנך עונה לאחד מתנאי הכשירות לתפקיד ראש המועצה הדתית. 11.1

   

 

אם כן, נא פרט מהו ניסיונך ולאיזה תנאי כשירות הנך עונה. יש לצרף גיליון קו"ח ומסמכים תומכים 

כספיים רלוונטיים. במקרה שהניסיון נרכש ו"ח/יועמ״ש של הגוף בו נרכש הניסיון וכן דו"חות רמאת 

ו/או יועמ"ש ו/או מנהל משאבי אנוש. ניתן לצרף  בגוף ציבורי ו/או מוסדי יש לצרף אישור מאת חשב

 פירוט בדף נפרד.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

             באם הנך כשיר לתפקיד ראש המועצה האם הנך מעוניין להגיש מועמדות לתפקיד ראש המועצה הדתית? .11.2
           
 
 

 
 
 
 
 

 כן / לא

 כן / לא
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 שם המועמד: ______________________________
 

 תצהיר המועמד

 

 אני החתום /ה מטה _______________________ נושא תעודת זהות _______________________

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן 

 כדלקמן:מצהיר/ה בזאת 

______________________________   מועצה הדתית _____ב ה/הנני מגיש/ה מועמדות לכהונה כחבר

  .תייםיכל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה הם מלאים, נכונים ואמ

 ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת./הנני מצהיר

 

 
 

____________________          _________________________ 
 חתימה              תאריך

 
 
 

 אישור עו"ד
 

 _________,_דין _______-עורך ,יהנני מאשר בזה כי ביום ______________________ הופיע/ה בפני

 במשרדי ברחוב ___________________________ מר/גב' ______________________________

 __________________________)המוכר/ת לי באופן אישי(  'ידי ת.ז. מס שזהה/זיהתה עצמו/עצמה על

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 .בפניי ה את נכונות ההצהרה וחתם /מה עליה/ם לא עשה/תעשה כן, אישרא

 

 
 
 

________________      ________________            ________________ 
 שם עורך הדין          חותמת        תאריך
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