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 פלמקוסמיחגוסחמר
yEftfo&aruvpn יקבו

! ילתינד צון־דכר,

עגימי© לניגח* ר<שש שאלוךלאיתוד

י• '■■׳"■ V י ; -.1■י-/ * ' "־ ••••• ־■"־'׳־.־■ ■■ י ./ ;וזגשומדנליבך,
 המק שלהועדת המשפטי ליועץ למטזך עליך m-1965 דזתשב והבניה, חתמון בחלק ד44 סעיף |:התא^לחוראות

;■ ׳־ •?.*/־ ■ ־; . v' ־ ־’■-■׳■ זמידעחדחושלשםבדיקולממדענמנים..
 *יאזמאי rtiabfUft 13n.■צל ■של העגימימ גיגוד 3טוג»ו2 התבגון מלטך של הטעץד*»שפטי היוו!דלוג המק, הולאות פי על

 לחו$ התכנון מוסד של ממשפטי חילעץ של יכולתו את לסגל עלולה הידע, מסירת אי זזתגנון, במוסד לכהונה
מתכנון. במוסד כוובד כתממך את (ולאפשד

 מלוא לך • tvrxt לא אם j המידע את לך למסור מהם ולבקש קרוביו אל לפנות עליך לקרובים, מנוגע מידע מתבקש שבו !מקום
. _______________________________־ משגת. שח־יעמך כלל לעניין הנוגעים הפרטים את לעיין עליך ]המידע-

את בנית,
 ויאתנאי

דעתי את.

מוועדתתמקומית..

ופמומת תפקיויט א; מלק1 :7

אישיים פרטים .1
משפתה שם : .

1^ .3 7 \m m m 0

U
A /, ת ב ת כתו י ט ר פ

» • : ■ •* m

פרסי שם

1 '( T
שלפון מספד

ועיסוקים קידיםתפ .2
ז\;יר  1ס )לרבות אהודה שנים 4 של לתקופה קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פימס

ובניה ויומות, המוך המקרקעין, לתחום הנוגע בבל בפרט וכדי(, כיועץ כקבלן, בו&גיד, משרה כנושא כעצמאי,
בא׳£ז(. וביוצא עמותה שותפות, סוג)וזברה, מכל בתאגיד לתפקידים גם להתייחס יש ‘
בהתנדבות(. תפקידים לגבי במפורש לציע בהתנדבות)יש או בשבר לתפקידים להתייחס נא *
האחרונות בשנתיים לד שחיו הלקוחות רשימת אה 0ג לצרף יש כעצמאי, האחרונות בעעתיינז שעסקת בבל * י

׳■■ ר״

Vj העסק כתובת
yO l Jr £ ץ^ל

תעסק של הפעילות ־ונחומי:
<p / 0 ^ S.' • ;

מב>עסיק/-חעסק0.-ש7 ■1•
3- 3 p 3  'C;':•

£ *

, ■ת«ריכיחעטקה _
o f ' V׳

־ . ־ 7 האחריות ותחומי התפקיד •י י ׳ . :

העסק כתובת
J  k  ^  j h~< א׳-יו /

הפעילותשלהעסק תהומי
1/4> H h r ^ j Y. ׳ ל י

המעסיק/העסק שם ,1
‘ b ' k

%

• ה!נסקה תאריכי 7
£ ר o > י c g Z

האחריות ותחומי התפקיד
' ? 0 ״7 . .׳ (n 1 S

■ כתובת^סק־ י • , .העסק הפע>ל.ות-של תחומי • המעסהן/תעשק שם . • כ

: . העסקה תאריכי

] , : ' : : י
: .־ ■ י: י האחריות התפקיד'ותחומי ־•

; העסק כתובת חעסק של והעילות תחומי המעסיק/חעסק שם . ,4

וזעסקת תאריכי האוניות ותחומי המפקיד
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 !ךלצח\ן^3נןעו או מפזץ אתה שבה חכוקזמיה הרשות עם ארחגדל׳יו זזתמוווהבנית י8חו7רו חוזה לד חיוז אי ישלר ■האס
שלרות! המקבל כאזרח שלא ,וזבדל״ן או וחמיה חתפנון בתחוטי המקומית, הרשות עם קשו* או יקה ז לך חיו או לך יש האם

.בו ענייו מול שאתה וזה לגבי גס '•זימת או קשר חוזה, של לפרט יש *י
אתת שבה חמקומית הרשות שבשליטת לתאגידים המקומית לןועדח אחרים זיקה או קשר חוזח, על גם ישלצרט *

ם, והליכים מקרקעין נכסי )למעשאליהם קשורה שהלא אחרים לגופים או לנים. לאיגודי מניי להלך(. שי&זרסו ז
חלב,

ש1  עתק ו וללרך קשר, או זיקה הל לנצי לנ!רט ויש חאחרווות השמם 4ב- וקשריה ולזיקות נוכחיים לקשרים לזיקות לחתיויום י
וישנה מןחתו^במידה

,או לרידקמודקו, חמקביל קט־ך כטגחל הברוזאו של בדירקטדרען כדירקטור מכהן או גטיך אחזקות לו שיש. קי עגיץ״;בגוך'לר£ות 'י׳ב׳לל
־י, ־ ; ’ •■;:ז:׳ :׳';.-V י','

 ־'■’ .: . «ניירותערך,חתשכ׳׳וז׳^^בו^וגיריםהנסחריבזכבורסח( לפרקאחוקוז־שלאכבעלעניין'בתאגידכמשמעותובחוק )איוצלת
p-O ' '־ ■ . ־

.פרט ,p אם

שבו*

ח3) ד מ ל ) י1[ נ ע ל ע ש1ג מ ו ר ) » נ ק ש ב ^>7ז פ ט £^1ת 5! ג . י ? ■ ׳ . ־ . ־ ■ ־ ■*׳״<.■ . ■
* <a חונצבעח מגוח אז חזנאגיר של חממגק חמנייה מתון יוהד או אחחים ת בתמיש שמחזיק מי a, גגדח־ירקטנריג >ותר או אחד דירקטור לטנוח שרעיאי מי 

 מזון יזמר! או יזם אחוו עשרימוחמייזח מחויק כאחוד dtkis תאניד חכללי,.או הלו2כנ in שלחתאניד כזיוקהזר שנמכחן מי חג׳ללי, מנחלד או »יד$0לחו י
* זו פסקח לעמיך ן שלו מחדירקטודיס יותר או בזיזים וחפישה עשרים למנות רשאי או בו חחצבעת מכוח או שלו המונפק חמניות ־

תקרן. בנכסי 0חכ&ולי חשז* בניירות כמחזיק מאממת משותפות להשקעות קרן מנהל יראו ואן
 f חאמוריבז העלך טיירזת כמחזיק מ\ חנא את גם יראו נאמן, באמצעות ערך בגיירות אדם החזיק )ב(

 wPXfW נמקי לנני כמשמעותו לחפור בנאנע הפקידו מכוח דק בניירותעד! יק שטחו מי ולטעס וישופים חברת למעט - ״נאמף׳ וח, למיץ
־ ׳ חכנסח. טס לפקח־ת 102 בסעיף כהגדרתו לעוכדיס מניות להקצאת מאפו או ״

■ . רישומים. חמרת למ»ו תאגיד, של לת . . ־ . ׳ -

6-.tftypyifrw aפאכתר tt>awgaי ־ ׳ י•.•'־• ץ' '■ ג : •vJ י.י •ציי ,.
 רזבו זוגן p גשר0 בשאלות)כגון* שנדרשו ולם1הדלווננ חפמןימ את1משפח^תיה ההןרבה קוג שםיחקר̂ו ̂ושלפרש

 מקחזמ ופעילות חלחמח סוג ,חכחונח התחלת האריך עיקוקו, וזמאגלדותחוס שם ג'דירקטוריון,ישלפרט
̂ירקטרדל̂ו / ג שולחנך. »ל שסחוך >6t tmt? חולה, »,t ת3~בן/ ולמלן זוז גס£יף ״קה̂ו

נ!ןעגוגזוג$ של מוממ3קידיםו0ת
..C ^ / r ״ * ? C p; ד <~?=<r ־? L L ^  o ̂-      

הורים; ם^ריםולהוגוח-של

{.& -f> ) ך ; (י }< )
־7

ם3ת שולחנך; #גל שק&וך >a הןגות31ק̂י
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ג
י־^twio אמה ממ׳קמימלמ

ג ׳׳קרדג״י-בףכה עלשולחנך שסמוך וטל צאצא ,mm זו

אםכו,פרט/י.

 a ma אומן למעמיד שעלולים ישלמק^גיך אחייג* nfuwm >4קו*ו של ועגייגיח צהונית עיסזקיכ*, חפקידיה, .8
ענימים לניגוד

 שח התבל לא אליחם מקורביך, של אחרים,או משפחה קרובי של אחרים עמינים כחוגותאו ועיסוקים, תפקחיס חאםידועלךעל
- מועמד? אתח אליו בתפקיד לנימים לניגוד חשש קל במצב אותך להעמיד שעלותם לעיל, נשאלות להתייהס

fc rma ע»סוק*ק לו יש למסזבידיקדק/ אם גבתית,favawa* לישימת אחרת fra קיתג או עמגו«, ,תתן1גם שתוה לגוי t» למתיימש יש
V'־’ .. :,:ל•..־ל'ל*- ...:.... ׳־ . ■:.יל''/'/■" \• .- ... . וממית* 1מ3מקוקעי)»וחמ0■

 ׳ א&ח,ת»ץתת ומקורבים קשפחח שלקתבי Dipitnjh !־'?)לדוגמתתבקידיכו הסעיפים ושאלת עליחם נושאים לגבי במיורולי לתוגייחס יש ‘
המקומית(. הועחז לפעילות לוזם שיש וקשר טקבילים בגופים או בדירקטוריונים

p Q ^ . א ל
- פרטי כן, אם

nvptrmi is p%n
4&vp0)> י

 עסקייב בגופים שוועדת או בעקיפין, או במישרין בחאגידים, מגיות אחזקת מואגדים* אובלתי מואגוים בעסקימ,1 בעלות :פירוט
”׳"•‘ ' '־. ■" ־ ■ ■־ ע>ף6רתכ(ג1ץבלגחג1$> •שלך.>>:וש־ל >&««,

{9בגזרסח הססחרים בתאגידים ,1948תתשכ׳יח- ערר, ניידות נחוס כמשמעותו לתאגיד עגייו בנעל שלא אתזקרז לפרט צורך )איו
 המחזיק שםהגוך או התאגיד 0ש

המועמד( אלה שמפחזיק )ככל
%

אחזקות
חבוף או התאגיד עיסוק תחום

שלחשש

ח-}%{ שכ״ תערך^ת ־ יי ל"י4'^ל6הגדרת־יבעלענייןיבתולןניירו י • ל ■ל. י ■:י. !■ ,/ י " " • .- • ,״״7:־ .... ... .
a י j מר »־4 0אחהי מישמתתקטהמיסח ? עלןפק0מיתחמו5זווחכ10וו ח0ן מ & ^ טי ^ז'צמח מיד .מחדירקסודיס עתר אהדתו־ דירקטור למ>ות שר^מ ס;
מוח&01'שלמ ‘ של^תוגידאו הכלל>מיסמנז£• וגידאו ׳‘או־יותר־ממזן ■אחותם והמישח לסריס התזיק שאזגזכאמוד תאגיד■ או הכללי, מגחלו כדירקטוד
®ontw* ותמיטח םבוחחחצבשזבואוילשי^ליטנותעשרים .המהותהמחפקשלותו > תר ׳ - מזקה לעמן סלד; מחדידקגהריס יו  וו

דוי! גמחויק טאנמות מ׳^וחטת לתסקעות קרו ל נמה ידאו )א! • הקרן. מכסי חבלוליס השיך מיי
ת' אז־ס תחזיק £31. או נאמו, ערךגאמצשת גלילו עון במיתת גממויק מן א5מ או* os יר  j האמורים מ

ת שמחזיק מי ולמעט ט רישומי חבת! ל»לס - יעהמן״ וח, לעניין p סעיף לגי כמסמשתו להסדר מאנע תפקתז מכוח רק ליו גלידו i-ia m  (r}tt}{H}U 
תמסה. מס לפקודת 102 בסעיף כחבדדהו לעובדים מניות להקפאת

.____י   רישומים. וזכרת למעט תאגיד, של ת3 תכית 01



 . . .
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,10
 שאמח אליהםו׳למזגטשביריתלמגודיםלתקופן פירושהטקרקעיושבבעלוחך״יאלמקרקעיךש׳ש,לךזכויותבחםיאוזכויות'יזוהותביחס

 בלבך. חטקומי התבצון בפרוע הפעמים לפקרקעק ביחש יתבל“ {0־שמ5יעולחעל
 חבאינז! שלזזקוי־ובום ולובויותבמקרקעון '-ישלחתייתסגסלמקרקעיו

ג; 0) -־ ו ז בו
מי חורה, חורי הורה, (2) . ;זוגם ו

}ווגם ובני זוג, בן של צאצא צאצא, (3)
;שולחנך על חסמיך אחר אדם 14)
החצבעח, בזמת או מנהל למפה בזכית רווחים, לקבל בזכות חמניות, בווון שחלקך או .בו, פשרה נושא או מנהלו תאבידשאונח (5)

: . ■ • •: , 15^ על שלה

־.׳ חולות טיב.•נושלחלקר;,בתובת ־ >׳ ן[\Vtf< ftMWזטמ' )מ*ת'חגיזה

m w m

גנכס בעלדזזנות,• .,אופיחנהס . • • ■ מיליבר. נמ־ידוז ל־
■ י יימעצדט _ ■

נוצס .•שותפים .־ ■,

.11
™.-1 או;קרוביךמעורבים-בחט שאווח בפרחכהדנלמניחעקומ? 1רישו חלילי אן היליביםתכנוניים :חאםקיתןיס ■,■■׳■ "־.׳ ־.'.׳■ ■ ־־־־־ר*
 ערריםדכדומה. הונעדויותאו הקלה; בקשהלשימנשחורגאו במה, לתיתרו תכניתןבקשות לאישוד לגקשוה ךחכווצף!:היא

̂יר׳גס של תמתייים גםילחלמיים יש־להוימתס ל : בחם. למין בעל שאתה שוניס ה
i• כסעיף חגדלהקרוב־־ בחם)ראח עניין בעלי שחם תאגידים בהצעות ובין אישי באוג׳ן בין מעורבימ־בחם, שקרזמך להליכים גם להתייחס יש .»

לא□יז

!אס

יע»ם3ל*זגזדע חטט של במצב אותך ותעמיד טעלולמז אחרים מגשים .1
 של במצב אותך להעמיד עלולים item דזשימוש או מכירתם שאחזקונם, n£9£־n בסעיפים פורטו שלא אתרים וכסים על לך יזוע 0|א

אמהמועמד; אליו בהפקיד עניינים
 w?{,/ בסעיף דאשןנא/צפפורע מדרגת שאמם איורים וקרובים ומיזוגם, אחים ?לרבות קרוביחשפחתד של .שלר לגמתם להתייתם הנו

 יו 5ון של לנכסים pi ןהגםה<, חתבגון בתחומי המעורבים §, בסעיף כפפורס ותורמים, עקקיים שותפים קרובים, תבריס )לרבותפקירביר
■ . ... בחם, עניין בעלי שקרוביךאוםקדרביך מפיס ושל בתם מנלעגיין
1 יועצקגתיצוגיה ושיו בד שבד/ת«•wם נגבהמוגפדידקפורהתאוגצופיממקבילים ו/או בגוף ק!ת לרבותפלשישלתאחו•*־תענ^כגוף54»ם |ףעיף:זרי,

■'.'■■‘ז־ ׳.־ ־' V' ■י'"' • ־'־'־ ־; '■ — :•■ ’׳ י י• ■־.־ ::

לניגוד חשש

4;wa,p

ל 5־

V ■

שאתת י&



6 דףHP של פקס 16:05 2015 ידל 22

ז >5 ־כזאת מצהיר j3״hn אני,

ואמיתיים. מלאים הם ולמקורבי, לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלון שמסרתי והברקים חמידע בל .1

 אלא' אישית, ולמקורבידום־מידיעת לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלוך שמסרתי והפרקלט המידע .כל 2 :.י
. לי ידועים אינם הפרטים בו במקדה וזאת למיסב>»קליעה, היא אם - . : . .
̂ית.• או כחלקם או0&!ןלוא / • .״״ . .׳ ̂יעהי ̂זיק־מוים-לימ ' י־ : - ■ . ־ ׳ א

 של במצב להימצא לי לבלוש שעלול עמקאחי פל על ל* ידוע לא זה, בשאלון שמסרתי לפרסיט מעבר .3:
j ן ובמת לתימן המקומית בוועדה חברותי עם ענייניה לניגוד חשש ~

 עניינים לניגוד השש של במצב להימצא לי לגרום שעלול ענייך בבל מלטפל להימנע מהחייב אני .4
 שיש לתאגיד אך לי שיש נז־ל׳ע לנכסי ביחס m ובכלל ומיה, המקומית.לתמוך מועדה כחבר בכחונתי ;

1 של הנחייתו לגביהם;יעד;לקבלח שנשאלתי האחרים מהגורמים למי או לגביהם וכתות גי חלק .לי

 תעימ3ה בעמיממ לרבות זה, בשאלון הצהדותיי בתובו שינוייס יחולו מקרהשבו בכל מתהזיבכי אג* .5: ■
 זזיגיל,סוגיות הזיבייה יתעוררו,במהלך שגו מקרח בגל זבן זכויותבחן, לי מקוקעיןשיש לנכסי
 סל חמשפסי ביועץ איוועץ ענייצים, למגור חשש של במצב אותי להעמיר מיאשלשעשויות נצפו שלא

ן הנחיותיו פי על ואפעל בפתב הרלוונטי המידע את לו המקומית,'אמסור הועדה

 המידע, חוקחופש יחול הצורך, במידת לי, שייערך עניינים גיגוד למניעת ההסדר על כי לי חובהר 2-
, ההשנ״ח-^??^

הזהות מספר  I שס J ^אריד/ , ־ .


