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g-המשך

2

עניינים מניגוד הימנעות

- מ}להלן בעיי ישראל ברכבת תפקידי מילוי בין עניינים ניגוד בה שיש פעולה מכל להימנע מתחייב אני . 1
במסגרת מטיפול אמנע כן, כמו האישיים. ענייניי לבין או האחרים, תפקידיי מילוי לבין החברח(

 עסקי או אישי בקשר נמצאים אשר גורמים מעורבים ידיעתי, למיטב שבהם, מושאים בחברה תפקידי
.1$68התשכ״ח- ערך, ניירות בחוק כמשמעותו בהם, עניין בעל או מכהן אני בהם הגופים אחד עם

עניינים, לניגוד חשש של קיומו בשאלת ספק מתעורר בהם במקרים 0ג משפטי, בייעוץ לצורך מודע אני .2
הנחיות לפי ולנהוג עניינים לניגוד חשש של מצב יתעורר אם החברה לדירקטוריון להודיע ומתחייב

החברה. של המשפטי היועץ

לזג מרדכי שחרתאריך א̂י

בע״מ ישראל רכבת המשפטי, היועץ זפט, ירון עו״ד :העתק
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ישראל מדינת
האוצר משרד - הממשלתיות החברות רשות

שאלון
 מנכ״ל או המדינה מטעם דירקטוריון ראש יושב או דירקטור לכהונת: למועמד

© ממשלתית בת בתברה או מעורבת בחברה ממשלתית, בחברה
חוק פי על © בתאגיד & מנכ״ל או מועצה ראש יושב מועצה, חבר לכהונת: למועמד וכן

ת אתר 1-800-200-560 טכנית: לתמיכה הממשלתי הפורטל הטופס למילוי הנחיות - הממשלתיות התברות רשו
בכוכבית מסומן חובה *שדה

ר, בלשון מנוסח הטופס נאחד. וגברים לנשים מת״חס אך זנ
דל לןבציט לטופס לצרף ניתן ספר כוננית לתמינה לפנות ניתן צרופות בניווץ לעזרה מגה. 12 עד כולל בגו מ 1-800-200-560 ב

166296:טימונין מספר

 *חברה/תאגיד:

מועמד אתה אליו "התפקיד

 התאגיד? / החברה בדירקטוריון נהונה חידוש מהווה מועמדותך האם *

 ביוב( או מים לתאגיד מינוי של במקרה לבחור )אין המציע *השר

הטופס שליחת תאריך

המידע חופש חוק לפי מידע מטירת

 נדרשת היא :אשר הממשלתיות, החברות רשות על חובה בחוק, הקבועים לתנאים ובכפוף המידע, חופש חוק לפי לידיעתך,
 המידע, במסירת הציבורי האינטרס בשל וזאת מקצתו, או נולן זה, בשאלון ידך על שנמסר מידע למסור נן, לעשות

כדלקמן הסנמתך, את נותן אתה השאלון על בחתימתך
 מועמדותך עוד נל , המועמדות את המציעים והשרים מועמד אתה לה הנהונה , שמך את הנוללים הנתונים את ם0)א(לפר

הוועדה. בפני ועומדת תלויה
שנלה המקצועית הנשרתך בדבר בשאלון המצוי מידע , יתבקש אם ״מסר, מועמד, אתה אליו לתפקיד תתמנה אם )ב(ני  )ז

החוק((; - )להלן 1975 - התשל״ה הממשלתיות, החברות לחוק (2ו> (1א)16 לסעיפים בהתאם וניסיון,
שיר לא תימצא אם )ג(ני הנשירות; לאי והעילה שמך יתבקשו, אם ״מסרו, מועמד, אתה אליו לתפקיד נ

 המידע. למסירת התנגדות הגשת ועל האמור המידע מסירת על הודעה קבלת על מראש מוותר הינך השאלון על ובחתימתך
השאלון! מילוי לאתר שינו■ בהם תל אם ידך, על שנמסרו פרטים לעדנן החובה עליך מוטלת ליבך, לתשומת

אישיים פרטים .1
*מין פרטי *שם משפחה *שם

כר 9 נקבה C ז מרדכי |שחר |א״לון

לועזי פרטי *שם לועזי משפחה ״שם

|S h a c h a r |A y a lo n

לידה *תאריך *ת״ז

..C ־ r י
קוד *עיר/ישוב מי בית פר0מ *רחוב

I
נייד טלפון פר0*מ פקט מטפר פרטי טלפון מספר’

1 י n r ־ ■ ־ ” ! r
אלקטרוני *דואר

'1
 ישראל? תושב הינך *האם

ישראל? אזרח הינך האם’

| | מננ״ל

r לא (5־ נן

 □
06/12/20161 I

הרכב הממשלתיות, החברות חוק פ׳ על  האוכלוסייה של לייצוגה הולם ביטוי ״נתן עליו חל שהחוק גוף של דירקטוריון :
והצירקסית. הדרוזית האוכלוסייה לרבות - הערבית" "האוכלוסייה הוגדרה זה לענ״ן הערבית.

לעיל? כהגדרתה הערבית האונלוסיה על נמנה הינך *האם

הנוכחי והתפקיד העגודה מקום .2
לא & כן C כעת? עובד הינף *האם

השכלה .3
 של בארץ שלוחות מטעם או מחויל דיפלומות או אקדמי תואר של במקרה תעודות; ולצרף הנדרש המידע כל את להשלים )נא

לתואר(. שקילות תעודות לצרף יש מחו״ל, גבוהה להשכלה מוסדות

1 מספר שורה



 בדירקטוריונים נחבר כיהנתי או הבר *•וני

0 p  C א ל

הממשלה משר■ לשר קשר .6
למלאו(. צריך ואינך וביוב מים לתאגיד למועמד מתייחס שכן להלן, יופיע לא 7 )סעיף

" זר. בסעיף ר ש הממשלה. משרי שר כל - "

הקשר. מהות את לפרס נבקשך להלן, כמפורט קשר מתקיים אם

נפסק. מתי לציין נבקשך - בעבר התקיים הקשר אם בעבר. שהיה לקשר וכן בהווה לקשר מתייחסות שלהלן השאלות כל

אישית זיקה 6.1
 הקשר )אם אחרת אישית היכרות או חברות קשרי משפחתית, קרבה כולל בעבר או בהווה לשר. איש׳ קשר לך •ש *האם

נפסק(: מתי לציין נא - בעבר התקיים

1 מספר שורה

הקשר סוג*עבר/הווה השר *שם

[J
הקשר סיום *תאריך הקשר תחילת *תאריך

2 מספר שורה

הקשר סיום *תאריך הקשר תחילת *תאריך הקשר *סוג *עבר/הווה השר *שם

E ׳ ־______________________!0 T

*פירוט

עיטקית זיקה 6.2
 קשרי לרבות זה, לענ״ן - עסקי" "קשר שר. עם בעבר או בהווה עסקי קשר או שותפות קיימת או מק״ם אתה *האם 6.2.1

נפסק(: מתי לציין נא - בעבר התקיים הקשר )אם כסף. בשווה ובין בכסף בין אחר, עסקי קשר של קיומו או עבודה,

לא C כן

1 מספר שורה

הקשר סיום תאריך‘ הקשר תחילת *תאריך הקשר *סוג *עבר/הווה השר *שם

E E E I ־ _ E

פירוט

כיבוי

 של למפלגתו או לשר ,בעבר או בהווה עסקי, או מקצועי שירות נתת או נותן שאתה או ייצגת או מייצג אתה *האם 6.2.2
נפסק(: מתי לציין נא - בעבר התקיים השירות או הייצוג )אם ( שר של למפלגתו המשתייך לגוף )כולל שר

r לא $( כן

פוליטית זיקה 6.3
 עבר1 או כהווה שר, של מפלגתו ענייני לקידום או הפוליטי ענ״נו לקידום ״עת0 או לשר, בקירבה עבדת *האם 6.3.1

לא י! כן C נפסק(: מתי לציין נא - בעבר התק״ם הקשר )אם

 נבחר, גוף מפלגה(, מרכז )לרבות בוחר גוף מאלה: לאחד בעבר או בהווה השת״כת, או משתייך אתה *האם 6.3.2
 הקשור אחר לגוף או הקואליציה, ממפלגות מפלגה על הנמנית במפלגה לתפקידים במינוי דן או ממנה גוף

נפסקה(: מתי לציין נא - בעבר התקיימה הזיקה כאמור)אם למפלגה הקשורות עמותות לרבות למפלגות,

- ב הסתייםבר



מיוחדים כישורים .8־
ת "אט ת אתת על בחיוב עני שר קיום לענ״ן השאלו  פרט אנא הקטנים(, טעיפיהם על 7 או 6 בסעיפים )כאמור ק

ף לכהונה מיוחדי□ כישורים ד או בגו אגי ת פי מועמד, אתה אליו ב ש נ דר א(,18 בסעיף שנ לשונו: שזו ג)
 זיקה ש ממשלתית, בחברה כללי מנהל או דירקטוריון ר”יו , דירקטור לכהונת למועמד נ׳ מינויים לבדיקת הועדה "מצאה
ם לו יש כ׳ מצאה אם זולת מועמדותו, על תמליץ לא הממשלה, משרי לשר פוליטית או עסקית אישית,  מיוחדים כישורי

מי חו ת ם או ההברת, של פעולתה ב מי ביו שקיי ם לג קולי ת של שי רו שי ת כ תד ת מיו תר ף א ס אי בנו תנ ת ל רו שי  הכ
ה חוק לפי הנדרשים ת כהונה." לאותה ז ההדגשו במקור( לא )
 האמור: ג)א(18 סעיף לענ״ן קבע וכך מיוחדים, לכישורים הדרישה את פירש העליון המשפט בית לבך, לתשומת

א(?18 בסעיף ביטוי המוצאת ל'מיוחדות' הדרישה מהי כן, "אם  אשר ממצה הגדרה ליתן מבלי בדבר, מסמרות לקבוע מבלי ג)
שיר לשר זיקה בעל מועמד נ׳ נאמר אם ד׳ ל״שום, בנקל ניתנת ת מיותדים" "כישורים של ף0ה תנאי את לעבור נ שירו  או":

 מצדיק הדבר נ׳ נד מכרעת, כה להיות צפויה לחברה תרומתו של הטגול׳ משקלה המיוחדים כישוריו בשל אם רק ״, מיוחדת
 כישורים בקיום ד׳ זין להדגיש, בקשתי וזאת מקום, מכל הממשלה. משרי שר עם קשריו בשל במינויו הטבוע הסינון את לקחת

 932/99 }בבג"צ ״ מיוחדים' י דופן, יוצא׳ אינם אלה כישורים אם הנדונה, הממשלתית בחברה הפעולה תחומי את התואמים
,{.784 ,769 (3נג) פ״ד ,מינויים לבדיקת הועדה יו"ר נ' בישראל השלטון לאיכות התנועה

מועמד חינך אליו לגוף/לתאגיד זיקה .9
הגוף/התאגיד? של בת חברת של או מועמד אתה אליו הגוף/התאגיד של ערך נ״רות במישרין מחזיק אתה *האם 9.1

ת לך יש האם בגוף/בתאגיד? מניות המחזיק בגוף/בתאגיד או בגוף/בתאגיד דירקטור למנות זנו

C לא ® כן

ר לעובד או כללי למנהל או לדירקטור עסקי, או איש׳, קשר לך יש *הא□ 9.2 בת בחברת או בגוף/בתאגיד בני
בגוף/בתאגיד? מניות המחזיק בגוף/בתאגיד נזה קשר שמתקיים או הגוף/התאגיד של

0 p r לא

של או דירקטור של מאלה(, אחד כל של זוגו בן או הזוג בן צאצא צאצא, הורה, אח, זוג, )בן משפתה בן הינך *האם 9.3
ר עובד של או הכללי המנהל  מניות המחזיק בגוף/בתאגיד או הגוף/התאגיד של בת בתברת או בגוף/בתאגיד אתר בני

בגוף/בתאגיד?

r לא 0 כן

 של בת בתברה או בגוף/בתאגיד אחר לעובד או כללי למנהל או לדירקטור אחר משפחתי קשר לך יש האם“ 9 4
בגוף/בתאגיד? מניות המחזיק בגוף/בתאגיד או הגוף/התאגיד

T לא 0 כן

התאגיד או הגוף של פעילותו בתחום עיסוקים .10
ר מיל ביחם והן אליך. ביחס הן זה בסעיף השאלות על להשיב נבקשך  אליו. קשר לך שיש גוף או משפחה. בן אליו: שקשו

- זה לענ״ן
מאלה. אהד כל של זוגו בן או זוג בן צאצא צאצא, הורה, את, זוג, בן - משפחה" "בן

 עובד או ־׳רקטור מניות, בעל שאתה אחר גוף או תאגיד מאלה: אחד תינו אליו שלך שהקשר גוף - ״ אליו קשר לך שיש "גוף
״עוץ. או ״צוג שירות׳ לו נותן שאתה או בו,

תול, שינוי כל על הגוף/התאגיד של המשפטי ליועץ להודיע עליך חובה לכהונה, תתמנה אם להזכירך, ף :מפורט שי  בד
שא ההנחיות ח. לשאלון שברי ז

מועמד? אתה אליו הגוף/התאגיד של עיסוקיו בתחום עסק או עוסק אליך שקשור מ׳ או אתה האם‘ 10.1

r לא מ כן

מועמד? אתה אליו הגוף/התאגיד עם תחרות מתקיימת אליך שקשור מ׳ של או שלך אחרים בעיסוקים *האם 10.2

C נן ff לא
מועמד? אתה אליו הגוף/התאגיד לבין אליך, שקשור מ׳ בין או בינך קשרים ק״מים *האם 10.3

מסו״ם(? לענ״ן או קבע דרך ״צוג מתן בקרה, או פיקות קיום קבלתם, או שירותים מתן ספק-לקוח, )יחסי
מועמד? אתה אליו בגוף/בתאגיד עובד לתפקיד האחרונים( )בחודשיים מועמדות הגשת האם

r כן P לא

 פעילותו, ותחומי מועמד אתה אליו הגוף/התאגיד בין עניינים לניגוד לחשש לגרום עלול אשר אחר קשר ק״ם *האם 10.4
אליך? שקשור מ׳ לבין או לבינך

C לא (7 כן

כפיפות יחם׳ מועמד, אתה אליו בגוף/בתאגיד עובד או דירקטור לבין אליך, שקשור מ׳ בין או בינך מתקיימים *האם 10.5
דירקטור עם אחרים בארגונים משותפת כהונה מכהנים אליך שקשור מ׳ או אתה האם אחרות? במסגרות

אחרות? זיקות או עסק״ם קשרים ביניכם מתקיימים האם מועמד? אתה אליו בגוף/בתאגיד עובד או

r לא 1? נן

ממשלתיים לא מניות לבעלי .זיקה11
ה *סעיף מועמד הינך אליו הגוף/התאגיד של המניות הון במלוא מחזיקה לא המדינה אם רק •מולא ז
בו? משרה לנושא או בגוף/בתאגיד ממשלתי לא מניות בעל לבין בינך עסקית או אישית זיקה ק״מת האם

r לא 0 כן

אחרים בתאגידים ערך ניירות התזקת .12
5 של בשיעור בעקיפין, או במישרין מחזיק, אתה *האם 12.1  בזכויות או הכללית באסיפה ההצבעה בזכויות יותר או %

עסקי: ף1בג בעקיפין, או במישרין שותף, הינך האם או ציבוריות או פרטיות בחברות דירקטורים למינוי

C לא 0 כן

מן הקדשת .13 ז
מן בהתחשב מיועד, אתה אליו לתפקיד להקדיש יכול שאתה הזמן את *פרט  )ש האחרים לעיסוקיך היום מקדיש שאתה בז
והשעות(. הימים מספר את לפרט


