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3« בדירקטוריונים חברמל .4 tמקבילים 0י2גו
 ציבוריים; שאינם ובין ציבוריים בין אחרים, גופים או רשויות תאגידים, של מקבילים בגופים או בדירקטוריונים פי־רו®'חברות

האחרונות. השנים בארבע קודמות ולכהונות טכחיות לכהונות להתייחס יש
 מיוחדת פעילות

בדירקטוריון® הכהונה® סוג ז י *
הכהונה סיום

א ת
הכהונה תהילת העיסוק תחוס התאגיד/רשות/גוף שם

(C1 על-ידם מונית אשר המניות בעלי שמות גם לפרט יש - השני מהסוג בדירקטור שמדובר ככל מניות. בעלי מטעם או חיצוני דירקטור 
אחריס תפקידים או מיועדות חברות כגון (2)

____________תבושרד לפלילות קשר .5

 מועמד אתה בו המשרד לפעילות שירות. המקבל כאזרח .שלא ?שר, או זיקה בו עניין בעל שאתה לגוף או לד היו או יש _האם
 לעבוד מועמד אתה בו המשרד שבאחריות סטטוטוריים לתאגידים קשר או זיקה זה אליו)ובכלל הקשורים לגופים או לעבוד

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

 ו/או אותו מייצג ו/או בו עובד ו/או בו מקבילים בגופים או כדירקטור מכתן ו/או בגוף אחזקות לו שיש טי לרמת - בגוף עניין״ ״בעל
 הנסחרים בתאגידים ,1968 - התשכ״ח ערך, ניירות בחוק כמשמעותו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך )אין לו. חיצוני יועץ

{.(3נבבררסה
לא0 פן □

__________י _________•   •_______________פרס כן, אם

(C3 1 - תשכ״ח ערך, ניירות חוקMS
!a של מהדירקםורים יותר או אחד דירקטור לבמת שרשאי מי בו, ההצבעה מכוח או התאגיד של המונפק חמניות מהון יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק טי 

. המניות מהון יותר או אחוזים וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם תאגיד או הכללי, כמנהלו או התאגיד של כדירקטור שמכוץ מי הכללי, טנחלו או התאגיד
־ זו פסקה לעניין :שלו מהדירקטורים יותר או אחוזים וחמישה עשרי□ לפנות דשאי או בו החצבעח מכוח או שלו המונפק

הקרן. בנכסי הכלולים העדן• בניירות כמחזיק מאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל ידאו )א) •
האמורים; הערך בניירות במחזיק הנאטן את גם יראו נאמן, באמצעות ערך בניירות אדם החזיק )ב!

כנאמן. או (1()2}א()46 סעיף לפי כטשטעחנו להסדר כנאמן תפקידו מכוח רק ערך בניידות שמחזיק פי ולמעט רישומים חברת -למעט ״נאמן״ זה, לעניין
הכנסח. מס לפקודת 102 בסעיף בהגדרתו לעוכדיים מניות להקצאת

רישומים. חברת למעט תאגיד, של בת חברת (2)

_____________ בלבד( rrona לתפקידים להתייחס )יש קרובים לגבי לעיל 5-2 בשעיפיס באמור תפקידים פירוק .6
גן בן כאשך )כגון: לעיל בשאלות שנדרשו הרלוונטיים הפרטים ואת המשפחתית הקרבה סוג הקרוב, שם לפרט יש  חבר זו

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



בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות ג
__________—, ~ י ״1 ־ י

 משותפת בכהונה מכהנים מועמד אתה אליו בתפקיד לך כפופים או בעקיפין( או )במישרין עליך ממונים להיות שאמורים ומי אתה האם
. אוזריסי בארגונים

 אחרותז זיקות או משפחה קשרי עסקיים, קשרים אהרות, במסגרות כפיפות יחסי ביניכם מתקיימים האם
פן $׳לא . □

פרט כן, אם

________________עגייציט לצימר תשש של במצב אותך להעמיד שעלולים קרוביך של או שלך ועצייציט תפקיזיס .8
 עניינים לניגוד חשש של במצב אותן להעמיד שעלולים קרובק־ של או שלך לעיל, פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

צועמדי אתה אליו בתפקיד
 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, m/p - "קרוב"

כן א □ ל ^
_______________________ . _______________פרס ,p אם

עניינים צוד לני השש של במצב אותך להעמיד שעלולים מקורביך ׳ושל האחריק קרוביך של & וענייני נחוצות עיסוקיה תפקידים, .9
 • .לעיל, בשאלות להתייחס התבקשת לא אליה□ האחרים, קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ועיסוקים, תפקידים על ילך ידוע האם

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

ראשונה. מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ובני לאתיט גם להתייהס יש
 חברויות אלה, קרובים' של ועיסוקים תפקידים )לדוגמה 8 - נ בסעיפים נשאלת עליהם לנושאים במיוחד להתייחס יש

המשרד(. לפעילות להם שיש וקשר מקבילים בגופים או בדירקטוריונים
. ק לא£2, □
___________■ _________________________________________________^________פרט ,p אס

____________________________ועיקוקיס חייט קורות פירוק □0
 השאלון, מילוי ליוט מעודפציט בעברית, חייט קורות בנפרד לצרף יש

תאריציט, בולל ובהווה, בעבר עיטוקים ופירוט השפלה הפולליס



ואחזעומ נצס-ים ב! חלק
!!.**דזזקזת.במניות

ט ם, מניות אחזקת פירו תאגידי שרין ב מי פין, או ב קי ע ת או ב ם שותפו p של או שלך כלשהס, עיסקיים בגופי rm p.
אין . אגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך ) ת ת בחוק כמשמעו ב רו ם 1908 ־ התשכ״ח ערד, ניי תאגידי ^(. הנסחרים ב ה ס בור  ב

ב" קרו שולחנך. על שסמוך וטי׳ צאצא הורה, זוג, בן/בת ־ ״

התאגיד/הגוף עיסוק 0תחו החזקות %  המחזיק שם
מועמד( אינו שהמחזיק )ככל התאגיד/הגוף שכז

1948 - תשכ״ה ערד, ניירות חוק 14)
 של מהדירקטורים יותר או אהד דירקטור למנות שרשאי טי מ, ההצבעה מכוח או התאגיד של המונפק הפניות מהון יוחד או אחוזיס בחמישה שמחזיק מי (1)

 המניות מהון יותר או אחוזיס וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם תאגיד או כפגהלוהכללי, אוי התאגיד של כדירקטור שמכהן מי הכללי, מנהלו או התאגח־
־ זו פסקה לעניין ;שלו מהדירקטורים יותר או אהוזים וחמישה עשרים למנות רשאי או מ ההצבעה מטח או שלו המונפק

הקרן. בנכסי הכלולים הערך בניירות כמחזיק בנאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל יראו )א(
האמורים•, הערך בניירות כמחזיקי הנאמ את גם יראו ,pra באמצעות ערך בניירות אדם ההזיק ;ב!

כנאמן. או )ו(0)א(44 סעיף לפי כמשמעותו להסדר כנאמן תפקידו מכוח רק ערך בניידות שמחזיק מי ולמעט רישומים חברת -למעט ׳עאמן׳׳ זה, לעניין
הכנסה. מס לפקודת 102 בסעיף בהגדרתו לעובדים מניות להקצאת

.y) רישומים. חברת למעט תאגיד, שלי בת חברה

__________ עניינים ?ניגוד השש של ג3ת:ך,במ1א להעמיד עשויים במם שימוש או מכירתם שאחזקמם, נכסיס ,12
 חשש של במצב אותך להעמיד עשויים בהם שימוש או מכירתם שאהזקתם, קרובקך בבעלות או שבבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

 מועמד׳ אתה אליו בתפקיד עניינים לניגוד
שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, בן/בונ ־ ״קרוב״

א p ם ל ^
__________________________________ ___________________פרט כן, אם

____________________________________________________ משמעותי בהיקף כספית חבות .13
 כלשהסי להתחייבויות או לחובות ערב או כספים חייב ישנם, אם העסקיים, משותפיך מי או קרוביך אונה, האם

שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, בן/בת - ״קרוב״
□ p גלא^

________________________________________________________________._________________פרט ק, אם

. _____________________._______עניינים לניגוד חשש של .כמצגאותך להעמיך שעלולים אחרים נכסיס .14
 מועמדו אתה אליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעשויים , לעיל פורטו שלא אחרים נכסים על לך ידוע תאם

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

ראשונה. מדמה שאינם ולקרובים זוגם וגני לאתים גם להתייחם יש
 מ מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן ו/או בעקיפין, במישרין בין בו, הצבעה זכויות ו/או בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות ־ בגוף ענייף׳ ״בעל
לו. חיצוני יועץ ו/או אותו מייצג ו/או בו עובד ו/או

□ p לא^
פרט,p אם



הצמרת ג: חלק
. י* ״

כי: בזאת מצהיב הח״מ .אני
ואמיתיים•, נכונים מלאים, הם ולמקורבי, לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1
 במפורש 1dm>p אס אלא אישית, מידיעה הס ולמקורבי לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .2

 ידועים אינם ו/או בחלקם ו/או במלואם לי ידועים אינם הפרטים בו במקרה וזאת הידיעה, למיטב היא ההצהרה כי
אישית; מידיעה לי

 חשש של במצב להימצא לי לגרוס שעלול אחר עציץ כל על לי ידוע לא זה, ׳בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3
התפקיד־, עם עניינים לניגוד

 התפקיד,׳ במילוי עניינים לניגוד השש של במצב להימצא לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע מתחייב אני .4
בנושא; המשרד של המשפטי היועץ של הנחייתו לקבלה עד

 שלא סוגיות הרגיל, הדברים במהלן יתעוררו, או זה בשאלון הצהרותיי בתוצן שינויים יחולו אם כי מתחייב אני .5
ם, לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד שעשויות מראש, נצפו  למשרד, המשפטי ביועץ איוועץ ענייני

הנחיותיו־,• לפי ואפעל בנתב הרלוונטי המידע את לו אמסור
;1998 ־ התשנ״ח המידע, חופש חוק יחול הצורך, במידת לי, שייערך עניינים ניגוד למניעת ההסדר על כי לי הובהר .6
 מתחייב ואני תומר את הבנתי ,1969 - התשכ״ט פרישה(, לאחר )הגבלוץ הציבור שירות חוק את קראתי כל מצהיר אני .7

ויישומן. הנ״ל החוק הוראות של לפירושן הקשור בכל המשפטים, ומשרד המדינה שירות נציבות חוות־דעה לפי לפעול

תאריך
j ~־י0צד (<31• >ד7>-


