
 דסים/אדר?בלימ/משרות3למה )ימולא
ומעלח( 42 דרגת ולבעלי אמוו

עניינים לניגוד חשש לאיחור שאלון
Q' לתפקיז׳_ מועמד/ת - C v r it”______________

___________________דבמשר

 חעגיין בין עניינים לניגור חשש קיים שבו ממצב להימנע החובה מושלת ציבורי בתפקיד הנושא על
שלו. אחר עניין או אישי עניין לבין מופקד הוא שעליו הציבורי
 בעבר השונים, ענייניך לגבי הנדרשים הנתונים כל את ומרויק ט מטור באוטו לתאר נבקשך משכך,
 להעמידך עלולים אשר מקורביך, ושל קרוביך של שלן, היקות נכסים עיסוקים, זה: ובכלל ובהווה,

 ספק קיים אשר מידע לגבי גם לפרט מוצע הזהירות, למען כאמור. עניינים לניגוד השש של במצב
רלוונטי. אבן הוא אם

 הנוגעים בעניינים גם מעיטוק להימנע עליך יהיח תפקידך בטטגרת כי יובהר טפק, הסר למען
 שבנים מברים, רחוקים, משפחה קרובי )כגון זה בשאלון מגויים שאינם למקורבים או לקרובים
מסוים. בעניין עניינים לניגוד חשש שיתעורר ככל וזאת וכיו״ב(,

 לאדם, כקטר וח, בשאלון הנמסרים onriom חמיזוע זלל
 וזפדטיס בו בטקרח אישית. מידיעה להימסר ולמקורביו לקרזכיז
 מיריעה ויזעיוז איום 1ן/א דחלקם מאד במלואם ידועים איום

הידיעה. למיטב תיא חהצהדה >3 במפורש לעיין יש אישית,

ועיסוקים בהונות -תפטידים. א חלק
יש אישי פרטים .1
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r זיקת לגבי גט זת שאלות ח על לחשיב יש w i*  iv p  w ו/או בטף אחוקדת לו/ת שיש טי לרכית - בנוף עניין״ ׳*מגל גו. עניין בעל שמיגך ף1ג ש׳ל
ma& p איך לו/ח. חיצ«י/מ יועד׳וז ו/או אותו/ח םייצג/ת ו/או בו עובד/ת ו/או בו מקבילים בגובינז או בדירקטוריון כדירקטור מהדון/ת is כבעל שלא אחזקה 

.<3] בבורסח הנסחרים בתאגידים ח־«?ג,״התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעותו בתאגיד עניין

מפורט. באופן קשר או ויסת כל ולעיין האחרונות, השניס בארבע וקשרים ולויקות נוכחיים וקשרים לזיקות להתייחס יש
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 או לעברו מועמד/ת את/ח בו חמשרר לפעילות שירות. הקקבל/ת באזדת/ימ שלא קשר, או זיקת בו עניין נעל/ת שאח/ח לנוף או לך חיו או יש האם א.

ס(ז ליה א קשור שהמשרד אחריס לגופים או המשרד שבאחריות סטטוטוריים לתאגידים קשר או זיקח זח אליו)ובכלל הקשורים לצופים

^לא8ע מ ם
---------------------—       ,  ___________________________________________. _______פרט/י כן, אס

 לעמדו מועמד/ת את/ח בו חטשרד של עיסוקיו בתחום כלשהי, במסגרת בעבר, עסקת או עוטק/ת הינך חאם ב.

Q א בן ל ^

פרט/י. ,p אם

 דרך יחגוג מתן בקרה, או פיקוח קבלתם. או שירותים מתך ספק־לקוח, יחסי :נכגון המשרד לבין בעד קשרים בעבר, חתקייפו או בוזווה קיימים חאם ג.

מסוים(! לעניין או קבע

u— אםמ,פרט/י_ c__________________________________________________________________________________________________

עניעיטז. לניגוד חשש של במצב להעמידך עלול אשר לעבוד מועמד/ת אה/ה בו המשרד לבין בינך אחד קשר בעבר התקיים או קיים האס ד.

פרט/י. ,p אם

* jmiu‘1 ענץ-, במ״ננ[
חוי *0 11נ מ ם >»ח0ח3 ן7« ר או איזיוי ת ת גווזי! יו מניו p וז snan כ ח או התאביי » fo מכו a sn n ,אי סי מ ח ת ׳יי מ ט תד1י 1א אחד דירי/טח־ »ז די מי חז חוי S ט v ם או תתאנח־ ת  #זמרה! *o חכללי. מ

טזר ס ל בדיד ללי, כמנהלו או תתאנח־ ע n או וזגו ix n• ם אד אגיזד »ו מן כ o מוזז n w y ם ונתאעת חוזי ת מרסן חתר או א מניו v וז  pauon׳t יזו iw v n  n o n בו t* אי ם 1w& ר׳ז מירי *י0ת* ז  1י
ס חוזי תר אי א ם יו רי קנזו ר די עניין 1 סוו ה ל ק ־ וו מו

frU רוקד!. בנבמי הבשלים העוז־ טיידזת כמתר? כגאטנות כחייתמות לתייקעות חין סטזל ידאו
רר׳ן במידות *מוזדיק מ* 1ג1ילש ריעימיס -לשגזחכדז! ״נאמף• זח, לעמיו וזאמורימ! ו/שד בניירות כטזזויק חנאטן את גבו יראו נאמן. כאמצגנות ערך בניידות אדם ויק חח 01  וזכקידי מכוח עי

ף כמ״ומתתו לחנזו־י■ בנאמן »י עי  מסחננסת *קודת 102 בס׳ויף בחנורתו לעובדים מניות לחמאת או»אםן (ixzkxn* ל
m  rron ffl י׳ישימים■ חכרת 0למע תאניד. טל  ______

ט .6 קרובים לגבי לעיל 3 •2 בסעיפים כאמוי ועיסוקים כמונית תפקידים, פיוי

 בהתאם ממשרד לפעילות קשר של לקיומו ולהתייחס לעיל, בשאלות שנדרשו חרלווגטיים הפרטים ואת המשפחתית חקרבח סוג הקרוב, שט את לפרט יש
כנגן:שלעיל לשאלות  סיוחז־ת ,פעי*ת הכהונה סוג הבדזווה, התחלת תאדיד עיסוקו, ותחום התאגיד שם לברט יש בדירקטוריון, תבר/ה וונך בן/בת כאשד )

rvtrv המשרד(. לפעילות קשר קיים והאם בדירקטוריון
 כגל מאחרונודו, בשנתיים תקרוביס של אחר עיסוק או כילתה מפקיד, כל לביס יש כנוסף, בהויוח. הקררב של והעיסוקים הכחונית התפקידים, אוו לפרט יש

המשרד. לפעילות קשורים להיות עשויים שהם
 שולהנן. על שסמוך/ח ומי צאצא וסרה, ודג. בן/ת - ״קייב״

:מזוג בו/בת של )וספים ועיסוקים כהונות תפקידים, א,

ל



• הורים: של כוספים ועיסוקים כחומת תסקידים, ב.

שולחנן(: על הסמדן אחי 0«ד של צאצאים)או של נושפים ועיסוקים כהונות תפקידים, ג.

בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות ל.

 משותפת בכחמוז מכהנים מועמד/ת את/רז אליו לד״בתפקיך כפופים או לקיו( או ישיר עליך)מטונה ממונים לחיות שאמורים ומי קריביד או rvriN האם .א
א כן □ אחרים! באדנמים ^ל ?

_______________________________________________________________פרט/י ש, אם

 קשרי עסמייס, קשרים אחרוה, במסנרות יחסים כתפקיד לך כפופים אן עליך ממוני□ להמוז שאמורים מי לבין קרוביך בין או בינן מתקיימים האס ב.
p אחרות)אץ ויקות או טש&חה is מקצועיים(! בחקשריס שמקורזז היכרות לפרט 
עלשולחנן׳. שססוחה וטי צאצא חויח, זוג, בן/בת * ״קרוב״

□ 6 0 p!
_______________________________,__________.   ________פרס/י_ כן, אם

ועיסוקים חיים קויות פייוש .8

 כנדרש ובהווה, כעבר עיסוקים וגז ד ומי תשכלה הכוללים השאלון, מילוי ליום מעודכנים תיים קירות בנפרד לעוף יש
תאריכים. כולל זח, בשאלון

בעבר שנערכו עניינים ניגוד הסדרי לגבי פירוס .9

 שטילאתז ציבורי תפקח־ במסנרת האחרונות, חשכים בארבע קניינים, לניגיך למניעת הסדר לד וערל האח

א כן ם ל ^

 לערף יש האחרונות, השנים בארבע שמילאת ציבורי תפקיד במסגרת עניינים ניגוד למניעת הסדד לך שנערך ככל
חתום. עותק

ואחוסות נכסים - ב וזלס
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במניות אחזקות .10
קהביד• של או שלן־ שזקיים, נטפים שותפות אז בעקיפין, או במישרין בתאנידים, מגמת אחזקת ט :ירד
ה?צ צורך ]א>ן ק חז (14)בבורסת חמזחריס בתאגידים 1 «8חתשכ׳׳ח- עדך, ניירות בחוק כמשמעו בתאניר שיין כבעל/ת ש׳ם» רטא

שולחנך. על שסטיךח וכני צאצא הורת, זוג, בן/בה - ״קרוב״

S f f l H B i i b h h r b i P W 8 8 S

j» .*1 •מלעניףkiu׳wa>tvut nrama pnnuv•o a ) * t ̂ומווחו»זצ«צה1ו9חוןו־>«>ווזועוונפק0>>תך־ wו.0צוןתיע>ד w * o יאאניי■או*>לפגימ^רקנוורח^אויוזנרטיזדירקטזייפ owo 
מי. « ואי9ר או בו תחנבשז rroo או חגעמסישס חמניות מחון יז־מר w o>1*v< rwnm עעריט מוזייק ■rauo crmw האגיד w וזמלי, פבמחלו או וזוזאגיד גדיייקטת׳^ל יימכוע סי ע *nwi J11□ ותםישזז 
־nnpuoinaj&ttWDrnopTWOiiww יזחיזיס

M חערן־ נגמרות כמגזויס בנאמנות לח׳»קעוונ קרן מטיל ידאו tan■ נגכסי ליט ppn•
«urTmmom1 או■ IWIXKW* מיד IQW3 rr*p3n n«a רק »ט־ךvr11n3nwBO-*f0K)n/n(»314,ovmnnTvnnr)»»p<trB0|1»tinm(nmua 17>tnQvit1t>wft10M1 » *4>ד ,jaw jracnso •גיד בגוירות אדק מחזיון 4)ב j 1TOcj1N»pr*1DK0■ 102 בסעיף nvxmvorrripz/y■

ריעומימ• iron wn* תאגיד. »ל1מ אברח הו

עניינים לגמול חשש של ב בנש אותך לחעמיד עשויים בהם שימוש או מכירתם שאחזקתם, אחריה נכסים .11

 עשויים בה□ שימוש או מכירתם שאחזקת□, מ, עניין בעלי קרוביך או שאתה נוף בבעלות 1א קרוב/ין בבעיות שבבעלותך, אחריס מקים קיימים האם
טועמד/ו« אול׳ח אליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד
שולחנך. על שיסמוך/ח וטי צאצא הורה, ‘זוג, n/p - ״מרזב״

לא p 13 ם
f  P10 ,p  DK •_______________________________________________________________________________________________________

משמעותי בהיקף כספית חבות .12

 כלשהם! להתחייבויות או לחובות עורבים או מזכים חייבים ישנם, אם דמטקימז, משותבי/יך מ» או קרדבי/יך את/ה, תאם
שולתנך. על שסמוך ומי צאצא וזורח, יוג, בן/ת - ״קרוב״

 0נ 100,000 על עולה שאינו בחיקך שמזבים חובות או משכנתא בניו חוב לציין צורך אין

□ B3 Pז6־1נ
________________פרט.׳ ,p אס

0ומלזורב> tivmw ברובים של זיקות - ג יזלק
 לגמוד חשש של במצב להעמידך שעלולים מקורביה או אחרים קרובים של אתריה ענייניה או ובהובומ עיסוקיה תפקידים, .13

ענייניה

 אליו בתפקיד שימים לניגוד חשש טל במצב אותך יד לתעב! שעלולים שלעיל, בשאלות להתייחס חתבקשת לא אליהם מקודבים, או אחדים קרובים לך יש האם
מועמד/תו את/ח
לתגרים >ם היתד, בין להתייחס, יש - מקורבים לגבי ראשונח; מדדגת שאינם אחריה ריבים לק זק זוגם, זבני/בנוה לאחים 0ג להתייחס יש • קיוביס לגב♦
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'עסקייס. ויגעים ולש
לן. לידוע מעבר בירור כדרש לא וכי בלבד, תאישית ידיעתך על מתבסס זח בסעיף הנדרש חפירתו כי יובהר,

 להעמידן עלולים יה( איגודי ובתפקירים הנהלה בתפקידי שלהם)לרבות וכהוגדת עיסוקיה שתפקידים, מקורבים, או אחדים קרובים א,

ז עניינים לביגוד חשש עול במצב

p ם f  p ן£<
________________________________________.  _________________________________________________פרטס ,p אס

 המשרד! לפעילות קשור שעיסוקם מקורבים או קרובים ב.

□ 5? pלא )̂

_________________________________________בי־ט/י ,p אם

 אתה שאליו בתפקיד אליך חבפופים או המטעים ובין בינם אהדת( אי עסקית )משפחתית, זיקת שקיימת מקורביה, או אחריה קרובים ג.

מועמד!

ל« p ם
____________;    ______._______ פרט/י ,p אם

;עניינים ניגוד של במעב להעמידך שעלולים כספיים חומת או אחרים בנכסים או במניות אחזקות שלהם מקרובים או קרובים ד.

p ם
y כד. אם ora ___________________________________________________________________________________________

 מרדגה לקרובים גם להתייחס יש זה אהדת)בסעיף מסיבה עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך שעלולים מקורביה או קרובים ה.
ח(ו3ראיךו

^רלא p ם
_____________________________________________________________________________________פרס/י ,p אס

mflsm ־ ך* הלק
!בי מצחיי/הבזאת חח״ט אני

ואמיתיים; נבוכים מלאים, on ולמקזוביי, לקרוביי לעצמי, בקשר זח, בשאלק שמסרתי וחפרכוים המידע כל נ.
תג להימעא »י ס לכרי שעמל אהר עניין בל על לי ידוע לא זה. בשאלה שמסרתי סיס למי מעבי -?■ yהתפקיד עם עניינים לממד חשש של מ

6



חמשפטי עץ חיי של חנחליתו לקבלת עד התפקיד, במילוי עגיינים לניגוד חשש של במצב לחיטצא ל* לגרום שעלול עניין בכל מלטפל לחימנע מתתייבש! אני ג.
במשא[ המשור של

 לחעגגיד שעשויות מראש, מפו שלא שמיות הדביל, תמרים גמחלך יתעוררו, או m בשאלון חצהדותיי בתוכן שיכחיש יחולו אם כי ממחייב/ת אח .4
הנחיווומ/ה. לעי ואפעל awa הרלוונטי המידע את לו/ה אטשוי למשרד, חמשפמ/ית נ*מ\שג מעץ אי עניינים, לניגוד השש של במצב אותי

f 1«8חתש>״ח- חמת־ע, חופש חוק יחול תצירן, כמידת לי, שייערן* ענימים ניגוד למניעת ההסדר על כי לי הוברר .5
 נציבות זעת תוות לפי לפעול מתחייב/ת יאני תוקנו את המתי ,1התשכ״ט*?« פרישה(, לאחר הצימר)הגבלות שירות חוק את קראתי בי מצוזידשז אני .6

טן הקשור בכל הכנשפטיס, ומשרד דינה הס שימת רז ויישומן. תנ״ל החוק הוראות של *י

שם _________תאדין־ 
>ח/ע(2102 מדף



תאריך.'-1P.15 .26הבינוי משרד מנכ״ל :לכבוד

מדליוו סביוו - עניינים ניבוד למניעת הסדר :הנדון

 כל להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם והשיכון, הבמיי שר יועצת לתפקיד היבחרי לאור
 משרד של המשפטי היועץ עס ובתיאום זו, במשרה כהונתי בעת הציבורי האינטרס זולת עניין

:כדלקמן להודיע הנני המדמה, שירות ונציבות והשיכון הבמוי

 המקצועיים עיסוקיי כל תחומים. במספר עסקתי האמור, לתפקיד כניסתי טרם .1
 ונספחו, 19.10.2015 מיוס עניינים לניגוד חשש לאיתור בשאלון .מפורטים האמורים

א׳. כנספח זה להסדר המצורפים

 להשתתף החלטות, מלקבל תפקידי, במסגרת להימנע, מתחייבת אני תפקידי במסגרת .2
 להעמיד העלולים בנושאים בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל לטפל או בדיונים,

עניינים. לניגוד חשש של במצב אותי

 או בדיונים, להשתתף החלטות, מלקבל להימנע מתחייבת אני לעיל, האמור על בנוסף .3
 הקודמים, בעיסוקיי הקשור נושא בכל בעקיפין, או במישרין אחרת, צורה בכל לטפל

 בנושאים ובמיוחד העבודה, ומפלגת האופוזיציה יו״ר כדוברת לתפקידי בקשר לרבות
:להלן המפורטים

האישיים. בענייני א.
בתקשי״ר. כהגדרתם קרוביי, בענייני ב.

 סודיים שהם ומידע מסמכים אלי יגיעו והשיכון הבינוי במשרד תפקידי שבמהלך כיוון .4
 למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייבת הריני לפרסמם, ואין שיבם ׳מעצם

 או תפקידי ביצוע עקב אלי שחגיע או שתגיע ידיעה כל אדם, כל לידיעת להביא או
 תוך אליו, קשור שאני גוף או תאגיד לטובת או האישים לצרכי שימוש בהם לעשות
הכלל. לנחלת שהפך למידע פרט מכן, לאתר או תחילתה לפני במשרד, עבודתי תקופת

 לחוק 117 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על התחייבות מילוי שאי לי ידוע
.1977התשל״ז־ העונשין,

 במקרה עלי. חלה עניינים ניגוד של למצב מהיקלעות להימנע האחריות כי לי ידוע .5
 המשרד של המשפטי ביועץ להיוועץ חייבת אהיה זה, הסדר ליישום בנוגע ספק ויתעורר

 שיטי חל בו מקרה בכל המשפטי היועץ את לעדכן אדאג כן דעתו. לחוות בהתאם ואפעל
בשאלון. שמולאו כפי הצהרותיי בתוכן

 כפוף שאיט גורם ידי על יטופל זה הסדר להוראות בהתאם בו לטפל אוכל שלא נושא כל .6
המשרד. של המשפטי היועץ עם ניאום 111 הסנכ״ל, ידי על שיקבע לי,



 1969 התשכ״ט־ פרישתן לאחר הציבור)הגבלות שירות חוק את קראתי כי מצהירה אני .7
 לחומרה לפעול מתחייבת ואני תוכנם את והבנתי מכוחו התקנות ואת החוק( גלחלן:

 של לפירושן הקשור בכל המשפטים ומשרד המדינה שירות נציבות של הדעת חוות ולפי
ויישומן. החוק הוראות

 סעיפים אין .1998 - התשנ״ח המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי ידוע .8
חסויים. להשאיר מבקשת אני אותם זה בהסדר

רב, בכבוד

מדליון סביון

 והשיכון הבינוי משרד המשפטי, היועץ :העתק
 והשיכון הביטי משרד חשב

אנוש משאבי סמנכ״ל


