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עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון

1 דלתפסי מועמד/ח 0/ {*f l 1( ^

__________ץ^יול*ל במשרד

 העניין ן גי עניינים לניגוד חשש קיים שבו ממצב להימנע החובה מוטלת ציבורי בתפקיד הנושא על
שלו. אחר עניין או אישי עניין לבין מופקד הוא שעליו הציבורי
 בעבר השונים, ענייניך לגבי הנדרשים הנתונים כל את ומדויק מפורט באופן לתאר נבקשך משכך,

 להעמידך עלולים אשר מקורביך, ושל קרוביך של שלך, וזיקות נבטים עיסוקים, זה: ובכלל ובהווה,
 ספק קיים אשר מידע לגבי גם לפרט מוצע הזהירות, למען כאמור. עניינים לגיגוד חשש של במצב

רלוונטי. אכן הוא אם
 הנוגעים בעניינים גם מעיסוק להימנע עליך יהיה תפקידך במסגרת כי יובהר ספק, הסר למען

 שכגיס מכרים, רחוקים, משפחה קרובי )כגון זה בשאלון מנויים שאינם למקורבים או לקרובים
מסוים. בעניין עניינים לניגוד השש שיתעורר ככל האת וביו״ב(,

הידיעה. למיטב היא ההצהרה בי במפורש לציין יש אישית, מידיעה ידועים אתם ו/או בחלק□ תאו במלואם ידועים איגם הפרטים בו במקרה אישית, מידיעה להימסר ולמקורביו לקרוביו לאדם, בקשר זח, בשאלון הנמסרים והפרטים המידע על

 ועיסומים כהונות תפמידים, - א ז9חל

אישיים פרטים ג.

j לידה מארק■ ך .מספרוחותמספריח( , פרטי שם , משפחה ■שם.

ץ ה ׳ ז י * ) ץ ח (
פרטית ריתייייי

ועיסוקים תפקידים .2

כקבק/ית, בתאגיד, משרה כעצמאי/ת,כנושא/ת כשכיר/ה, ןלרבות האחרונות בארבעחשגים קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט
. : V - י. ־ ".־־/' כמקמתוכד׳(. ״ . ח&שרד. לתחומייפעילות או מועמד/ת אליו'אודה בעקיפין,לתפקיד או במישרין שאעדקשור, התנדבותי חובהלהתייהטלתפקיך אין בהתנדבות(. תפקידים לגבי במפורש נעיין/י בהתנדבות או בשכר לתפקידים p,ווביריב( עמותה שותפות; סוג)חגרח, מכל בתאגיד לתפקידים גם להתייחס יש יי. * י ־ י. .

י-׳',־,-.,. וק/ה0מע1.>תוגנגג.•׳-.־־ . ,■ \ המעסיקה של הפעילז־ה תחומי, ־ שסחמעסמדח .1

J )kV- .f c t «  jop_ \ o’A Jj) 00A<״
J 1 המקזז תאריכי . האחריות ותחומי התפקיד

ף iyy j (<yT)$/ו ן ?׳ג
־ • • ״ .סןןובת־חמעס>ק/ה ■ ,.־ : חמעסיק/ח של הפעילות תחומי .׳■ שםהמעסיק/ה; ; .2

0p/ '/(&?-}«*<׳/!<>׳ oh ..

ר פ f?»; וי r
וזמעסיק/ה פמוגת - . המעסיק/ח הפעילותשל תחומי ־■> , .. שםחפעסיק/דד ל.

1 >)jj רי׳וי/■׳ fjiin / ' ו $ העסקח מאריכי 'מי האחריות ותחומי התפקיד ■ ׳

. .  . . .  A / y . .
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• הבהומז׳^ל ויתילת ^

or

I,
חודש

I
שנח

ן

0יו

ן
חודש

ן
שנד.

I
or

1

חודש

I

שנח

1

יום

1

חידש

1

שנה

ן
or

1
חודש

ן
שנח

ן

יוס

ן

חודש

I

שנה

ן
or

1

חודש

I

שנה

ן
יונו

ן
חודש

ן
n w

ן
or

|
חודש

1

שנח

I

יום

ן
חודש

ן
שנה

ן
יום

1

חודש

1

שנח

1.

יו□

1

חודש

1

שנה

1
a או '1חי»י דיוקציוו )ו( ra o אימי וחמיטי הז»ני, בדידקטורמריסזנ ובו ממד ככל טניזונ מ>י own הטמוי, משה שטנמטו הנורנז זחוח ישלש־טאוו נחבוזז■ חיוצד השליטזז נ*ל 
אוא־זם. תסקידים או טזעוזת תבטח צננו <21

המשרד לפעילות קשר .5

tu בסעיף השאלות על להשיב יש  nr 1ו/א בגוף אחזקות לו/ח שיש מי לדבות - בנוף ענייף׳ ״בעל בו. למק בעל שחינך גוף של למשרד קשי או ויקה לגבי 
 כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אץ לחח. חיצוני/ת יועץ/דז ו/או אותו/ח מייצג/ת ו/או בו עובר/ת ו/או בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון כדירקטור מכהן/ת

.0> בבורסה הנסחרים בתאגידים ,1969התשכי׳ח- ערך, נייחת בחוק כמשמעותו בתאגיד שיין

&ייץ האחרונות, השנים בארבע וקשרים ולזיקות נוכחיים וקשרים לזיקות להתייחס יש מפורט. באיש קשד או ויקח בל ו
1א לעבוד מועמד/ת את/ה בו המשרד לפעילות שירות. המסבל/ת באזרח/יה שלא קשר, או ויקר. בו עניץ בעל/ת שאת/ח לנוף או לך היו או יש האם א.
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ן אליהם[ קשור שהמשרד אחרים לגופים או המשרד שבאחריות סטטוטוריי□ לתאגידים קשר או זיקה m אליו)ובכלל הקשורים לגופים

י^לא מם /י..* כן, אם מי ט

 ז לעבה־ מועמד/ת את/ח בו המשרד של עיסוקיו בתחום כלשהי, במסגרת בעבר, עסקת או עוסק/ת חינך חאם ב.

א1 כן □ ל ^

_______________________________________________________________________________________פרט/י אמכן,

 ייצוג מתן בקרה, או פיקוח קבלתם, אז שירותים מתן •לקוח, ספק >תס> ־ }כגון חמשרז לבין בינך קשרים בעבר, התקיימו או בהווח קיימים האס ב

 ז מסוים( לעניין או קבע דרך

פרט/י_ כן, אם

ענייניסז לניגוד חשש של במצב להעמידך עלול אשר לעבוד מועמד/ת את/ח בו חמשרד לנין גיבן אחר קשר בעבר התקיים או קיים חאם ד.

sפרט/י_ כן, אם t

- בתאניד }ס־בעל׳יביף׳,

מן hip «נ אחוויס nw»DCU שטחויק מי (1}  שמפהן טי חבללי, מנזזלז או תתאניד »ל טחדיד׳קטזרים tw* w אחד יידקטיו rnafc שועאי מי ט, חחנמוח מסזזז אי טלחתאניד חמזמק חמיווז מ
w ימרים מחזיק באמזד פ1טא האנמי אז מאחלז«נ׳»י, אז חחאניד טל כדירקמור a n מהון מהו אז אחזויש nvavi אז »לז חמז»ק twutnn nvza אי אז ני  וחסיטוז עטדימ למנזח וזי

- זו לקנייןנסקזז ;טלו מהדייקסזוים יותז- אז אוזזזיס
מקין. חכטלי׳םמגסי ח׳ניך נניייוה כמהויק נזטדועותננאטעת לה־יקעה קין מנחל נא(!דאז

 ק*דו0ת מכוח ו׳ק עדן ׳אזהזיקבביילזה מי וסנ«גי0ריז«מי חבות לנמגי זז^״יאטו׳י- לעניין האמזריט! תעיז נגיידוח כטחזיק הנאמן את גם ידאו נאמן, jvboisci ־ך1בניירות»נ אדם תתויק )ב(
* ס׳ניף ל*י במטנזעותו לחסדו מאמן *rwUXK םןאו  מנסח. טס קודת3ל 102 מזעיף בחנדרחו לעובדים מנייה nxsprb »א

m an IB ריטזמים. חמתז »ט0ל תאנת. של נה _____ ______ _______

קרובים לגבי לעיל S *Z בסעיפים כאמור ועיסוקים בהמות תפקידים, פירוט .6

 בהתאם המשרד לפעילות קשר של לקיומו ולהתייחס לעיל, בשאלות שנדרשו הרלוונטיים הפרטים ואת המשפחתית הקרבח סוג הקרוב, שם את לפרט יש
עו כאשר שלעיל)כגון: לשאלות  מיוחדת ,פעילות חכחונח סוג וזבחונח, התחלת תאריך עיסוקו, ותחום התאגיד שם לפרס יש בדירקטוריון, חבר/ח ווגך 1נן

המשרד(. לפעילות קשר קיים והאם כדירקטוריון שלו/ה
ט של אוור עיסוק או כחמה תפקיד, »ל לפרט יש בנוסף, בהווח. הקרוב של והעיסוקים הבהונות התפקידים, את לפתו יש  ככל האחרומזו, בשגתיים הקוזגי

המשרד. לפעילות קשורים להיות עשויימ שהם
 שולחנך. על שסמוך/ח ומי צאצא חורה, ווג, בן/ת - ״קרוב״

:דזוג במכת של נוספים ועיסוקים כהתות א._תפקידים,

113



t

 0םנח או התאניז ל0 מוזדייקנזודיט יותר או אוזר דירקטור למות שרעיאי מי ,1נ noaen מכוח או ו/תאגיד של panan חמניות טחון מהר א> אחוזים בחמישח שטחזיק מי 11) - בתאגה »>ידי, »»ל )א
ם *ימת רשאי או בו רורצביוה מבורו או מלו המומר, המניות מהון מתר w אחווה! וחמיעייז עמויט מחזיק כאמיר מארס תאניד או חכללי, כטווזלו או התאגיד הל כדירקטור שמכהן מי חגללי, w ®ווי orn 

* » כסקח לעניין מתדירקטזרימשלד; יותר או אהוויט
הקרן. מכטי הכלולה! המרו מיירות במחזיק מאמוות מעיותכזת ת שקעו לח קרן מגתל ידאו )א(
m* - •־נאמך׳ וול יין ללי חאנווויים! חוורך בניירות כמחזיק הנאמן את ט1 יראו נאמן, נאסהעות שד בניידות אדט חחויק )נ( m  ton ט רישזמיט מ  כנאמן ידו pan מכוח רק לדך טיייויז ׳•מחזיק מי י*

תמטח. מט קודת0ל 101 כסעיף בהגדדתו לו^בדיס מניוח לחקבאת בנאמן או מעיך לבי כמשמעותו לחסדי
.רישומה( חכרת uw׳£ תאויד, ו*ל m תברח (1)

עניימם לניגוד m של במצב אותך להעמיד עשויים גהם שיטזש או רתם מבי שאתזקתם, אחרים נכסים .10

 עשויים בהם שימוש או מכירתם שאחזקתם, בו, עניין בעלי קרובק או שאתח גוף בבעלות או קרוב/יו בבעלות שבבעלותן, אחרים נכסים קיימים חאם
מועמד/ת( את/ח אליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותן לחעמח־
 שולחנך. על שסמוך/ח ומי צאצא הורח, זוג, בן/ת - ״קרוב״

לא ̂ בן □
•______________________________________________________________________________________________________________________________________ברט, בן, אם

משמעותי בהיקף כספית תבית .11

 ז כלשהם להתחייבויות או לחובות ערבי□ או כספים חייבים ישנם, אס העסקיים, משותפי/ין מי או קרובי/ין את/ח, האם
שולחנך. על שסמוך ומי צאצא תורה, זוג, בן/ת ־ ״קר»״

 ₪ 100,000 על עולח שאמו בהיקף שוטפים חובות או משכנתא בגין חוב לציין צורך אין

א לן □ ל &
_____________________________ ...,______________________■_____________פרט. כן, אם

ומעורבים אחרים ם ובי לזר של mpn - ג חללו

 לניגוד תשש של במצב להעמידך שעלולים מקורבים או אחרימ קרובים של אחרימ עניינים או וכהוגות עיסוקים תפקידים, .12
עניינים

 אליו בתפקיד עניינים לגמה תשש של במצב אותך להעמיד שעלולים שלעיל, בשאלות להתייחס התבקשת לא אליחם אומ״קורבים, אתריים קרובים לך יש חאס
ז מועמד/ת את/ח
 לחברים גם היתר, כין להתייחס, יש - מקורבים לגגי j ראשונה מדרגה שאינם אחדים לקרובים מן זמם, ובני/במת לאחים גם להתייחס יש ־ קרובים לגבי

עסקיים. ולשותפים
לך. לידוע מעבר בירור נדרש לא וכי בלבד, האישית ידיעתך על מתבסס וה בסעיף הנדרש הפירוט כי יובהר,

 להעמידך עלולים ציבוריים( ובתפקידים הנהלה בתפקידי שלחם)ליבוה מהומת עיסוקים שתפקידים, מקורביגז, או אחרים קרובים א.

עניינים: לניגוד חשש ל ש במצב־

לא U כן □
 ;___________________________________________________________________________________________פרט/י כן, אם
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 של לפירושן הקשור בכל המשפטים ומשרד המדינה שירות נציבות של הדעת חוות
ויישומן. החוק הוראות

 סעיפי□ אין .1998 — התשנ״ח המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי ידוע .8
חסויים. להשאיר מבקש אני ׳אותם זה בהסדר

רב, בכבוד

הבינוי שר סגן :העתק
 הבינוי משרד המשפטי, היועץ
 הבינוי משרד חשב

אנוש משאבי סמנכ״ל


