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יל»ס5»ק-- בגופים או בדירקטורימים חברות .4
 ציבוריים. שאינם ובין ציבוריים בין אחרים, גופי□ או רשויות תאגידים, של מקבילים בגופים או בדירקטוריונים הברות פירו©

האחרונות. השנים בארבע קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להולייחס יש
 מיוחדת פעילות

[ 12,בדירקטוריון {1,הכהונת סוג ז י
הכהונה סיום

 א ת
הכהונה תחילת העיסוק תחום התאגיד/רשות/גוף שס

ן 1 ״׳״׳«
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על-ידם מונית אשר המניות בעלי שמות גם לפרט יש ־ השני מהסוג בדידקסור שמדובר ככל מניות. בעלי. מטעם או חיצוני דירקטור (1)
אתרים תפקידים או בוועדות חברות כגון (2)

שי .5 _________________________________________’__________________________'__________1שד0ה לפעילות ?

 מועמד אתה בו המשרד לפעילות שירות. המקבל כאזרח .שלא קשר, או זיקה בו ענייו בעל שאתה לגוף או לך היו או יש האם
 לעבוד מועמד אתה בו המשרד שבאחריות סטטוסורייס לתאגידים קשר או זיקה זה אליו)ובכלל הקשורים לגופים או 'לעבוד

ו אליהם( קשור שהמשרד אחרים לגופים או
מפורט. באופן קשר או זיקה כל ולציין האחרונות, השנים בארבע וקשרים ולזיקות נוכחיים וקשרים לזיקות להתייחס יש

 ו/או אותו מייצג ו/או כו עובד ו/או בו מקבילים בגופים או כדירקטור מכהן ו/או בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות ־ בגוף ענייף׳ ״בעל
 הנסחרים בדנאגידים ,1968 - התשכ״רו ערך, ניידות בחוק כמשמעותו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לברט ארי־ )איל לי• חיצוני יועץ

(.״5בבורסוז
□ p □ לא

196B - תשכ׳׳וז ערך, ניירות חוק (31
 של טהדירקסורים יותר או אהד דירקטור למנות שרשאי מי מ, ההצבעה מכוח או הודאניד של המונפק הפניות טוזון יותר או אחוזים בתפישה שמחזיק מי (1)

 המניות מהוו יותר או אהוזים וחמישה עשרים מהזיק כאמור שאדם תאגיד או חקללי, כמנהלו או התאגיד של כדירקטור שמכהן סי הכללי, מנהלו או התאגיד
 - זו פסקה לעניין ;שלו מהדירקטורים יוחד או אתוזים וחמישה עשרים למנות רשאי או בו ההצבעה מכוח או שלו המונפק

וזקדן. בנכסי הכלולים הערך בניירות כמחזיק בנאטנרת משותפות להשקעות קרן מנהל ידאו )אז •
האמורים; הערך בניירות כמחזיק הנאמן• את גם ידאו נאמן, באמצעות ערך בניידות אדם החזיק ב(1

כנאמן. או ()ו(2«)א() סעיף לפי כמשמעותו להסדר כנאמן תפקידו מכוח רק ערך בניידות שמחזיק מי ולמעט רישומים הברת -למעט נאמן״” זה, לעניין
הכנסת. מס לפקודת 102 בסעיף בהגדרתו לעובדים מניות להקצאת

C5 רישומים. הבדת למעט תאניד, של בת חברה

5 בסעיפים כאמור תפקידים פירוט .6 - ______________ בלבד( לתפקידים.נהווה להתייחס )יש קרובים לגבי לעיל 1
 חבר זוגך בן כאשך )כגון: לעיל בשאלות שנדרשו הרלוונטיים הפרטים ואת המשפחתית הקרבה סוג הקרוב, שם לפרט יש

 בדירקטוריון(. שלו מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה, התחלת תאריך עיסוקו, ותחום התאגיד שם לפרט יש בדירקטוריון,
שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה׳, זוג, בן/בת ־ "קרוב״



_____________________________________________ בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות ז.
 משותפת בכהונה מכהנים מועמד אתה אליו בתפקיד לך כפופים או בעקיפין( או עליך)במישרין ממונים להיות שאמורים ומי raj* האם*

. אחרים! -.בארגונים
 אהרותו זיקות או משפחה קשרי עסקיים, קשרים אחרות, במסגרות כפיפות יחסי ביניכם מתקיימים חאם

■ לא □ . כן □
_________________________________________________ / פרט כן, אם

__________________עניינים לסמל תשש של במצב אותך להעמיד שעלולים קמביך של או שלך ועניינים תפקיזים .8
 עניינים לניגוד חשש של במצב אותן להעמיד שעלולים קרוביך של או שלך לעיל, פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האס

)£ועמד! אתה אליו בתפקיד
 שולחנך. על שסטרך ומי צאצא הורה, זוג. בו/בת - "קרוב"

□ P לא#
פרס ק, אם

עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים מקורביך מאתרים'ושל קרוביך של ועניינים כהונות עיסוקים, תפקידים, .9
 ■ .לעיל, בשאלות ׳להתייחס התבקשת לא אליהם האחרים, קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ועיסוקים, תפקידים על •לך ידוע הא□

 אליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים עסקיים(, ושותפים קרובים חברים זה )בכלל מקורביך של או
מועמד! אתה

ראשונה. מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ובני לאחים גם להתייחס יש
חד להתייחס יש 8 בסעיפים נשאלת עליהם לנושאים במיו -  חברויות אלה, קרובים' של ועיסוקים תפקידים )לדוגמה 1

 המשרד(. לפעילות להם שיש וקשר מקבילים בגופים או בדירקטוריונים
□ p , □ לא

________ ■ __________________________________________פרס אקס,

_____________________________ועיקוקים חיים קורות פירוק .10
השאלון, מילוי ליום מעודכנים בעברית, היים קורות בנפרד לצרף יש

תאריכים. כולל ובהווה, בעבד עיסוקים ופירוש השבלה הכוללים



ואחזקות נכסים a.חלק
במניות .'אהזקות1.1

 קרוביך. של או שלך כלשהם, עסקיים בגופים שותפות או בעקיפין, או במישרין בתאגידים, מניות אחזקת פירוט
 (.<4נבבורסה הנסחרים בתאגידים 1948 - התשכ״ח ערך, ניירות בהוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקת לפרט צורך )אין

שולחנך. על שסמוך ומי צאצא תורה, זוג, בן/בת - ״קרוב״

התאגיד/הגוף עיסוק תחום החזקות %  המחזיק שם
מועמד( אינו שהמחזיק )ככל התאגיד/הגוף

״,........................... ״. ׳

/
1968 ־ תשכ״ח ערן, ניירות חוק (4)

 של מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור לפנות שרשאי פי בו, ההצבעה מכוח או התאגיד של המונפק הפגיות מתון יותר או אחוזיס בחפישה שמחזיק מי (1)
 המניות מהון יותר או אחוזיס וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם תאגיד או כפנהלרהכללי, או התאגיד של כדירקטור שמכהן טי הכללי, מנהלו או התאגיד
- זו פסקה לעניין שלו! מהדירקטורים יותר או אחוזים וחמישה עשרים למנות רשאי או בו ההצבעה מכוח או שלו המונפק

הקרן. בנכסי הכלולים הערך בניידות כמחזיק בנאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל יראו )א(
האמורים, הערך בניירות כמחזיק הנאמן את גם יראו נאמו, באמצעות ערך בניירות אדם החזיק )ב(

 כנאמן. או ()ו(2)א()46 סעיף לפי כמשמעותו להסדר כנאמן תפקידו מכוח רק ערך בניירות שמחזיק סי ולמעט רישומים חברת -למעט ״נאמן״ זה, לעניין
הכנסה. סס לפקודת 102 בסעיף בהגדרתו לעובדים מניות להקצאת

IV דישוטיס. חברת למעט של-תאגיד, בת חכרה

______________עניינים לניגוד השש של אותך.במצב להעמיד עשויים בהם שימוש או מכירתם שאהזקתם, נכסים .12
 השש של במצב אותך להעמיד עשויים בה□ שימוש או מכירתם שאחזקתם, ,7קרוב בבעלות או שבבעלותך אחרים נכסים קיימי□ האם

 מועמדז אתה אליו בתפקיד עניינים לניגוד
 שולחנך. על שסמוך וטי צאצא הורת, זוג, בך/בת - דקרוב"

□ p □ לא
פרט ,p אם

13. man משמעותי בהיקף כספית_____________________________.________________________
 כלשהם? להתחייבויות או לחובות ערב או כספי□ חייב ישנם, אם העסקיים, משותפיך טי או קרוביך אונה, האם

 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, בן/בת - ״קרוב״
□ p א ל #

________ענייניה לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים אחרים ונסים .14
 מועמדי אתה אליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעשויים , לעיל פורסו שלא אחרים נכסים על לך ידוע האם

 בהם עניין בעל שאתה גופים של עסקיים(, ושותפים קרובים ■חברים זה מקורביך)ובכלל של קרוביך, שלך,'של לנכסים להתייחס יש
 בהם. עניין בעלי מקורביך או שקרוביך גופים ושל .

ראשונה. מדרגה שאינה■ ולקרובים זוגה ובני לאתים 0ג להתייחס יש
 בו טקכיליס בגופים או בדירקסוריון מכהן /או7 בעקיפין, במישרין בין בו, הצבעה זטיות ו/או בגוף אחזקות לו שיש מי לרמת - בגוף עניין״ ״בעל
לו. חיצוני יועץ ו/או אותו מייצג ו/או מ עובד ו/או

□ i3- p לא
> פרט ,p אם



p?n :הצתרה ג

גי: בזאת מצהיר וזח׳-׳ט -אני
ואמיתיים; נכונים מלאים, תם ולמקורבי, לקרובי לעצמי, בקשד זה, בשאלון שמסרתי והפרסים המידע כל .1
 במפורש ^גאטר אס אלא אישית, מידיעה הם ולמקורבי לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .2

 ידועים אינם ו/או בחלקם ו/או במלואם לי ידועים אינם הפרסים בו במקרה וזאת הידיעה, למיסב היא ההצהרה כי
אישית: מידיעה לי

 חשש של במצג להימצא לי לגרוש שעלול אהר עניין כל על לי ידוע לא זה, בשאלון שמסרתי לפיסיש מעבר .3
התפקיד-, עש עניינים לניגוד

 התפקיד,■ במיל־י עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע מתחייב אני A׳
;בנושא המשר־ של המשפטי היועץ של הנחייתו לקבלת עד

 שלא סוגיות הרגיל, הדברים ב»ה>ז יתעוררו, או זה בשאלון הצתחתיי גתונן שינויים יחולו אש בי מתחייב אני .5
 למשרד, המשפסי ביועץ איוועץ עניינים, לניגוד השש של במצב אותי להעמיד שעשויות מראש, נצפו

הנחיותיו; לפי ואפעל בכתב הרלוונטי המידע את לו אמסור
:1998 ־ התשנ״ח המידע, חופש חוק יחול הצורך, במידת לי, שייערך עניינים ניגוד למניעת ההסדר על כי לי תובהר .6
 טתהייב ואני תוכנו את הבנתי .1909 - חתשכ״ט פרישה(, לאחר )הגבלוון הציבור שירות חוק את קראתי כי מצהיר אני .7

ויישומו. הנ״ל החוק הוראות של לפירושן הקשור ככל המשפטים, ומשרד המדינה שירות נציבות הוות-דעה לפי לפעול


