מדינת ישראל
משרד המשפטים
האם יש לך קרוב משפחה (כהגדרתו להלן) המועסק במשרד המשפטים ,לרבות בהנהלת בתי המשפט?
כן  /לא (הקף בעיגול).
במידה והתשובה היא "כן" ,נא למלא טופס זה .יובהר כי העסקתך כפופה לאישור העסקת קרובי משפחה
בהתאם לתקשי"ר ולנהלי משרד המשפטים.

בקשה להעסקת קרובי משפחה
[כל האמור בלשון זכר מתייחס לגברים ולנשים כאחד]

חלק א' – הצהרת העובד החדש

טופס זה ימולא על ידי כל עובד חדש שנקלט במשרד המשפטים בכל צורת העסקה ,לרבות מתמחה וסטודנט ,או על
ידי עובד המועבר לתפקיד אחר במשרד ,אשר יש לו קרוב משפחה (כהגדרתו להלן) המועסק במשרד המשפטים,
לרבות במערכת בתי המשפט*.
בטופס זה:
"קרבת משפחה" – לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ;
"קרוב משפחה" – בן זוג (לרבות ידוע בציבור) ,הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,בן
אח ,בת אח ,בן אחות ,בת אחות ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד ,נכדה ,בני/בנות
דודים/דודות* ,וכן מי שסמוך על שולחנך או שאתה סמוך על שולחנם*.

פרטי העובד החדש
מספר

פרטי העובד המועסק זה מכבר

זהות_____________________:

שם העובד:

מספר

זהות_____________________:

__________ __________ שם העובד:
משפחה

פרטי

תאריך לידה________________ :

__________ __________
פרטי

משפחה
תאריך לידה________________ :

תאריך תחילת העבודה במשרד/ביח' הסמך _____:תאריך תחילת העבודה במשרד/ביח' הסמך_____:
סוג קרבת המשפחה לעובד המועסק________ :
לתשומת ליבך:
טופס זה מקורו בנוהל עבודה להעסקת קרובי משפחה בשירות המדינה [אמ ]2010-418-ובהנחייה משרדית על פיהם כל
קליטה של עובד שקרוב משפחתו מועסק במשרד המשפטים ,מחייבת בחינת האחראי ,היועץ המשפטי למשרד ,ובנסיבות
מסוימות גם מנכ"ל המשרד .הנוהל וההנחיה האמורים באים להוסיף על הוראות כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים
בקרבת משפחה) ,התשס"ח 2007-וכן על פרק  13.3לתקשי"ר ולא לגרוע מהן .יודגש ,כי ייתכנו סוגים נוספים ומגוונים של
חשש לניגוד עניינים ,לרבות כאלה שאינם נוגעים לקירבה משפחתית .על כל עובד חלה ,בכל שלב ,החובה שלא להימצא
במצב של ניגוד עניינים בעבודתו ,וגם חלה החובה להודיע ,מיד עם היווצרותו של חשש כזה ,לממונה עליו.
הצהרת העובד:
אני מצהיר בזה שהפרטים שמסרתי בטופס זה הם מלאים ונכונים .ידוע לי כי אני מחוייב להודיע למנהל היחידה בה אני
מועסק/מועמד להעסקה על שינויים בנתוני האישיי ם ,ובכלל זה עלי להודיע לו על שינוי שבעקבותיו נוצרה קרבת משפחה
ביני לבין עובד אחר במשרד .

____________
שם העובד

_____________
תפקיד

_____________
חתימה

__________
תאריך

* תוספת – משרד המשפטים
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