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האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר זחות תעודת נושא וולקוב איליה הח״מ אני
i כדלקמן בכתב בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק, הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי

 בכפיפות ״הרכבת״(, :בע״מ)להלן ישראל ברכבת פיתוח סמנכ״ל בתפקיד משמש אני 01.07.2018 מיום החל . 1
״הממונה״(. ;הרכבת)להלן למנכ״ל ישירה

 שקיימתי לפגישה ובהמשך ,10-05-08 מס״ עניינים ניגוד למניעת חרכבת לנוהל 9 סעיף להוראות בהתאם .2
 ליועצת העברתי ,10.06.2018 ביום המשפטית״( ״היועצת )להלן: הרכבת של המשפטית היועצת עם

p ממן״( ״הברת :)להלן בע״מ וניטול מטען מסופי ממך בחברת הקודם תפקידי אודות דיווח המשפטית i 
 בע״מ (1999)רכבת תעשיות מפעלי מ.ת.ר חברת ממן, חברת של הבנות בחברות הקודם תפקידי אודות
בנות״(. ״הברות :בע״מ)להלן ותב״ם

p ממן בחברת תשתיות חטיבת כמנהל שימשתי 30.6.2018 ליום עד כי ציינתי הדיווח במסגרת .3 i כדירקטור 
הבנות. בחברות

 .30.06.2018 ביום הסתיימו הבנות בחברות תפקידי וכן ממן חברת עם מעביד עובד- יחסי כי ציינתי עוד .4
 ו/או מחלוקות נותרו ולא 2018 יוני חודש משכורת בעבור ישולם הנ״ל תפקידי בגין האחרון שכרי

נפתרו. שטרם אחרות ו/או כספיות התדיינויות

 מחברות ו/או הבנות מחברות ו/או ממן מחברת לקבל צפוי איני לעיל 4 בסעיף לאמור מעבר כי ציינתי, כן .5
בכלל. ו/או הקודמים מתפקידיי כתוצאה בעתיד כלשהו רווח ו/או בונוס ו/או כספי תגמול אליחן הקשורות

 של ו/או הנ״ל מטעם משרה לנושאי ו/או הבנות לחברות ו/או ממן לחברת עסקית או אישית זיקח כל לי אין .6
אליהן. קשותת חברות

^ פי המשפטית ליועצת דיווחתי 03.07.2018 ביום האמור, על בנוסף .7 ^ ^ ^ | י נ  ברייטמן בחברת עובד 1ב
 לרכבת המספקת חיצונית חברה שהינה דלייט״(, ״הברת ;)להלן (Deloitte) בע״מ ושות״ זוהר אלמגור
 להתקשרות הקשורים בנושאים מעורב אינו בני כי הצהרתי כן הכספיים. לדו״חות מבקר רו״ח שירותי
דלויט. חברת עם הרכבת

 המי וכן עניינים, לניגוד חשש או עניינים ניגוד בה שיש פעולה מכל להימנע מתחייב הנני האמור, כל לאור .8
 ליועצת אדווח לעיל, 1-7 בסעיפים האמורים בנתונים ו/או בעובדות שינויים ויחולו ככל כי מתחייב

 עניינים ניגוד של במצב להימצא עלול אהיה שבגינו מצב או נתון כל על מיידי באופן הרכבת של המשפטית
המשפטית. היועצת הנחיות פי על ולפעול האמורים המצב או הנתון היוודע עם מיד עניינים, לניגוד חשש ו/או

־ שלהלן המגבילים בכללים לעמוד מתחייב המי לעיל, 8 בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי .9

 ובין במישרין בין ברכבת, העסקתי תחילת ממועד חודשים (6) שישה במשך אטפל, ו/או אעסוק לא .9.1
 קשורות חברות ו/או הבנות חברות ו/או ממן חברת עם חרכבת בהסכמי ו/או בהתקשרויות בעקיפין,

מההסכמים)לרבות, באילו העוסקים דיונים ו/או ועדות ו/או בישיבות אשתתף לא זה, בכלל אליהן,
 של ועדות תתי ו/או דירקטוריון ישיבות היגוי, ועדות שינויים, ועדות מכרזים, ועדות דיוני רק, לא אך

וכיו״ב(. מקצועיות ועדות הדירקטוריון,

 הקשורים הנערכים הפורמאליים לדיונים מחוץ בעקיפין)לרבות, ובין במישרין בין מהשתתפות, אמנע .9.2
 ו/או הען הבנות, חברות ו/או ממן חברת אשר מכרזים והליכים בדיונים וייערכו(, ככל הנ״ל, למכרזים

לסיומו/ם. ועד המכרז/ים מסמכי עריכת משלב החל בחם, פוטנציאליות מציעות לחיות עשויות



 בעקיפין, ובין במישרין בין קשר, עולה בהם מכרזים, ועדות דיוני כל לרבות בדיונים, מהשתתפות אמנע .9.3
זו. בחברה מועסק בני עוד כל דלויט, לחברת

 להסכמי הקשורים דיונים ו/או ועדות ו/או הישיבות פרוטוקולי העתקי לידיעתי יובאו לא כי, לי ידוע .9.4
דלויט. חברת ו/או אליהן הקשורות חברות ו/או הבנות חברות ו הא ממן חברת עם הרכבת

 לב ובשים ברכבת, משרה נושא בהיותי עלי החלות הרכבת לתקנון )א(88 סעיף להוראות בהתאם כי לי ידוע . 10
 תפקידי אודות הרכבת לדירקטוריון דיווח יימסר ,1999 התשנ״ט החברות, לחוק 269 סעיף להוראות

דלויט. בחברת בני של העסקתו אודות דיווח pו הבנות ובחברות ממן בחברת הקודם

אמת. לעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .11

תאריך

אישוי

מרח׳ עו״ד בפניי, התייצב ̂ 7 ביום כי לאשר הריני
rjLi־ ^ f? / אישי באופן לי המוכר ת.ז. וולקוב איליה מר________)

את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר , מספר זהות תעודת באמצעות ידי על שזוהה
 עליה וחתם דלעיל הצהרתו נכונות את אישר כן, יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת

בפני.
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תאריך

עו״ד סוצ׳נסקי, לג
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