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 פרטים כלליים –ב'  חלק

 הכהונה. 1

 במשרד)נא למחוק את המיותר( שר  סגן /"מ מונה ביום ______ לכהונת שר החא. 

 .ישראל מדינת של____  -ה בממשלה___________________________ 

 

 "מ ביום _______ הסמכויות הבאות של שרים אחרים: _________________לח. הועברו ב

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 אישיים  פרטים. 2

   פרטי שם משפחה שם

    

 נייד טלפון מספר טלפון מספר נוספים פרטים לקבלתקשר  איש

   

 

 
 לי ידועים אינם הפרטים בו במקרה; אישית מידיעה לי הידועים, ואמיתייםלי כי עלי למסור בשאלון זה פרטים מלאים, נכונים  ידוע .1

 .הידיעה למיטב נמסרים הפרטים כי לציין עלי, אישית מידיעה לי ידועים אינם או, בחלקם או במלואם

לי כי במקרה של ספק האם מידע מסוים הוא רלוונטי ונדרש, עלי לציין אותו בשאלון למען הזהירות, על מנת שייבחן על ידי  ידוע .2
  .לממשלההיועץ המשפטי 

זו או הצגת נתונים  בשאלוןעל האמור בו, וכי הצגת נתונים כוזבים  ויסתמך השאלון את יבחן לממשלה המשפטי היועץלי כי  ידוע .3
 באופן שיש בו כדי להטעות או הימנעות מהצגת נתונים שהצגתן מתבקשת, עלולה להוות עבירה פלילית.

ן זה, או אם יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, בשאלו הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו אם כי מתחייב אני .4
 .הנחיותיו לפי ואפעל, לממשלהאמסור את המידע ליועץ המשפטי 

 במילוי עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע מחויב אני תפקידי שבמסגרת לי ידוע .5
 .זה בשאלון הוזכר לא האישי העניין אחרת או כזו מסיבה אם אף וזאת – התפקיד

 ,עם פירוט הצעדים שעליי לנקוט למניעת ניגוד עניינים במידת הצורך יערוך המשנה ליועץ המשפטי לממשלה חוות דעתידוע לי כי  .6
, (המצ"ב)הטיפול במניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים  בהתאם לנוהל להשלמת חוות הדעת למניעת ניגודי ענייניםוכי עד 

 .טיוטת חוות הדעת לעניין זה תהווה הנחיה משפטית מחייבת

 

 
 חתימה                  מספר זהות             שם פרטי                    שם משפחה           

 
 
 

        "בס 
         

 
 

 

 .זה יועבר אל היועץ המשפטי לממשלה וייבדק על ידו טופס
 .ליועץ המשפטי לממשלהאינה מועברת , הצהרת ההון המוגשת למבקר המדינה באופן רגיל

 .יש צורך לציין בשאלון גם מידע שצוין בהצהרת ההוןמטעם זה, 

 

  כאחד פונה לנשים וגבריםהוא טופס מנוסח בלשון זכר, אולם ה
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 עיסוקים. 3

יש לפרט על  .)אין צורך לפרט על מילוי תפקידים כשר וכחבר כנסת( האחרונות השנים בארבעפרט את עיסוקיך  אנא

 כיועץ, כקבלן, בתאגיד משרה כנושא, כעצמאי, כשכיר לרבות, אלוב וכיוצא מינוי, כהונה, משרה, עיסוק, תפקידכל 

 (.באלה וכיוצא עמותה, שותפות)חברה,  אחר סוג מכל בגוף או בתאגיד, גמלה תמורת או, בהתנדבות או בשכר, מהוכדו

 העיסוק משך ותחומי האחריות  התפקיד העיסוק מהות

   

 :הבאים הפרטים את גם השלם נא, שירות מתן או עבודה יחסי של במסגרת נעשהוהעיסוק  במידה

  המעסיק שם

 הגורם לו ניתן השירות( או)

  המעסיק של הפעילות תחומי

 (לעיל המפורטים האחריות תחומי)מלבד 
 המעסיק כתובת

   

 

 

 

 העיסוק משך ותחומי האחריות  התפקיד העיסוק מהות

   

 :הבאים הפרטים את גם השלם נא, שירות מתן או עבודה יחסי של במסגרת נעשהוהעיסוק  במידה

  המעסיק שם

 הגורם לו ניתן השירות( או)

  המעסיק של הפעילות תחומי

 (לעיל המפורטים האחריות תחומי)מלבד 
 המעסיק כתובת

   

  

 

 

 

 העיסוק משך ותחומי האחריות  התפקיד העיסוק מהות

   

 :הבאים הפרטים את גם השלם נא, שירות מתן או עבודה יחסי של במסגרת נעשהוהעיסוק  במידה

  המעסיק שם

 הגורם לו ניתן השירות( או)

  המעסיק של הפעילות תחומי

 (לעיל המפורטים האחריות תחומי)מלבד 
 המעסיק כתובת

   

  

 

 

 

 העיסוק משך ותחומי האחריות  התפקיד העיסוק מהות

   

 :הבאים הפרטים את גם השלם נא, שירות מתן או עבודה יחסי של במסגרת נעשהוהעיסוק  במידה

  המעסיק שם

 הגורם לו ניתן השירות( או)

  המעסיק של הפעילות תחומי

 (לעיל המפורטים האחריות תחומי)מלבד 
 המעסיק כתובת
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 להם המקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות. 4

, ברשויות רווח כוונת ללא במוסדות, בחברות ,או בגופים המקבילים להם מנהל בוועד, בדירקטוריונים חברות פרט אנא

 .האחרונות השנים בארבע הכהונותאו בגופים אחרים, בין ציבוריים ובין שאינם ציבוריים. יש לציין את 

 /התאגיד שם

 הענף/הרשות

 תחום

 העיסוק

 מיוחדת פעילות (1)הכהונה סוג הכהונה סיום הכהונה תחילת

 (2)בדירקטוריון

      

      

      

 
 .הממנים המניות בעלי שמות את גם לפרט יש - השני מהסוג בדירקטור מדובר אם. מניות בעלי מטעם או חיצוני דירקטור  (1)

 .אחרים תפקידים או בוועדות חברות כגון (   2)

 

 

 מהמעגל הראשוןשל בני משפחה  עיסוקים. 5

 
 :הנוכחית בעת להלן המפורטים הקרובים של העיסוקים את בקצרה לציין יש

 : הזוג בת/בן. א
(:________________________________ 4-3 בשאלות כמפורט) ועיסוקים כהונות תפקידים

____________________________________________________________________ 

 
 :הורים .ב

_____________________________  :(4-3 בשאלות כמפורט) ועיסוקים כהונות תפקידים

_________________________________________________________________ 

 :שולחנך על הסמוכים ואחרים צאצאים .ג

(:________________________________ 4-3 בשאלות כמפורט) ועיסוקים כהונות תפקידים

____________________________________________________________________ 

 

 חברותב החזקה. 6

מהמעגל הראשון אנא פרט את כל החברות שאתה מחזיק במניות שלהן, וכן את כל הידוע לך על חברות שקרוביך 

 מחזיקים בהן. –ואנשים אחרים הסמוכים על שולחנך  צאצאים, יםבן זוג, הור –

 בעל עניין" בהן או קרובך  אתהצורך לציין החזקה במניות בחברה ציבורית שנרכשו בבורסה, אלא אם  אין"

(; אם מדובר במניות בחברה פרטית, או מטה ראה, 1968-)בהתאם להגדרה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

"בעלי או קרובך אינכם  אתהמחוץ לבורסה, יש לציין אותן גם אם  בעיסקהבמניות בחברה ציבורית שנרכשו 

 ".עניין

 (.שיתופית ואגודה שותפות)כגון,  חברות שאינם תאגידים גם לציין יש 

 לצרף רצוי, מורכבים במקרים. בהן ענייןאו קרובך בעלי  שאתהלציין גם את חברות הבת של חברות  יש 

 .השונות בחברות האחזקות מבנה את לשאלון

 מניות וכן, אחר אדם עבור או אחר אדם אצל בנאמנות שמוחזקות מניות, אופציות גם בטבלה לכלול יש 

 .אחרת דרך בכל שמוחזקות בחברה וזכויות
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 התאגיד עיסוק תחום החזקות שיעור התאגיד שם המחזיק שם

    

    

    

 שרשאי מי, בו ההצבעה מכוח או התאגיד של המונפק ניותהמ מהון יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק מי(  1)  – בתאגיד", ענין"בעל  (1)

 או, הכללי כמנהלו או התאגיד של דירקטורכ שמכהן מי, הכללי מנהלו  או התאגיד של מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור למנות

 עשרים למנות רשאי או בו ההצבעה מכוח או שלו המונפק המניות מהון יותר או אחוזים וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם תאגיד

 -פסקה זו  לעניין; שלו מהדירקטורים יותר או  אחוזים וחמישה

 )א(  יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.          

למעט  -)ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן"            

()ו( או כנאמן 2)א()46חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה.   102ו בסעיף להקצאת מניות לעובדים בהגדרת

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

 שלך לתפקיד קשורים להיות שעשויים אחרים נכסיםמניות ו. 7

שיכולים להיות קשורים למילוי התפקיד אחרים נכסים מניות או  ישהאם לך או לקרוב שלך 

 ?שלך

 "אחד מאלה: בן זוג, הוריו ואחיו של בן הזוג ובני זוגם, הורה, הורי הורה, צאצא ובן זוגו, אחים  – "קרוב

 ובני זוגם, וכל מי שסמוך על שולחנך.

  יש צורך לפרט אודות של חברות הקשורות למילוי התפקיד שלך; אין צורך למסור  –החזקה במניות

 .6הראשון, שפורט במענה לשאלה בני משפחה מהמעגל מניות שלך ושל מידע לגבי 

  במקרים מסוימים, ניגוד עניינים יכול להתעורר  –)שלך או של קרוביך(  נכסים אחריםיש לדווח גם על

 מעצם ההחזקה בנכס, מהשימוש בו, או מהמכירה שלו )כמו למשל, נכסי מקרקעין, משק חקלאי ועוד(.

 תה או קרוביך בעלי עניין בו )בהתאם להגדרה יש צורך להתייחס גם לנכסים שמצויים בבעלות גוף שא

 (.6ראה ההגדרה למעלה בשאלה  – 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 
             לא  להלן פרט אנא -  כן: 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

 

  לתפקיד וזיקות קשריםדיווח על  –' ג חלק
 (לממשלה המשפטי היועץ נציג עם או משרדשל ההמשפטי  היועץעם  היוועצותחלק זה לאחר  למלא מומלץ)

 להתייחס לכל קשר עם המשרד או עם ועדת שרים שאתה מכהן בה. יש(, 9-8זה )שאלות  בחלק

יש להתייחס לעיסוק בתחום עיסוקיו של המשרד או לקשרים מיוחדים עם  – למשרד בקשר

המשרד )פיקוח או בקרה מטעם המשרד, מתן שירותים למשרד וכדומה(. יש להתייחס גם לקשר 

כגון חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים שבאחריות המשרד, או  –לגופים קשורים למשרד 

  גופים שעוסקים במתן שירות למשרד.

 אתהכן, אם  כמו .האישיים בענייניהם לאזרחים מעניק שהמשרד לשירותים להתייחס צורך אין

 .תפקידך מכוחממילא  לתפקידלך  שישצורך להתייחס לזיקות  אין, כנסת כחבר או כשר מכהן כבר
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  בארבע השנים האחרונות – הממשלתי לתפקידך או למשרד אישי קשר. 8

 מכהן שאתה שרים לוועדת, למשרדאליו, קשר  קשור שאתה לגוף או, לך יש כיום האם

האם היה לך או לגוף שאתה קשור  ?ממשלהב שלך אחרים פעילות תחומיאו ל ,בה

 ?קשר כזה בארבע השנים האחרונות ואלי

               לא  להלן פרט אנא - כן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  יהממשלת לתפקידךאו  למשרדמקורבים שלך  אואחרים  םקרובי של קשר. 9

 שרים לוועדת, התמנית שאליו למשרד קשרלהיות להם  עלולש או, להם שישאליך,  שקשורים אנשיםפרט לגבי  אנא

  .בממשלה שלך אחריםלתחומי פעילות  או ,בה מכהן שאתה

 וכן, עסקיים שותפיםלו ,משמעותיים תורמים, םקרובי םחברי, משפחה קרוביל להתייחס צורך יש, זה בכלל

 קרובים ומקורבים(. –)להלן  אמון ואנשי קרובים יועציםל

, כי הפירוט הנדרש בסעיף זה מתבסס על ידיעתך האישית בלבד, וכי לא נדרש בירור מעבר לידוע יובהר

 לך.  

 זיקה לו להיות שיכולה שאינו נמנה על המעגל הראשון משפחה קרוב לכל להתייחס יש –משפחה  קרובי לגבי 

 (.דודים ובני נכדים, סבים, אחיינים, דודים, חותנים, חמים, גיסים, אחים, למשל, זה)ובכלל  לתפקיד

 יש להתייחס למי שתרמו לך כספים לצורך מימון בחירות מקדימות שנערכו  –משמעותיים תורמים לגבי

נכון , בסכום העולה על הסכום המרבי המותר לתרומה לתורם בודד למתמודד רגיל )24-לקראת הכנסת ה

לראות מספר  , יש.1.1712היועץ המשפטי לממשלה מס' הנחיית ל בהתאם .(ש"ח 11,420 – 2021ינואר ל

תרומות של קרובי משפחה וכן מספר תרומות של בעלי עניין בתאגיד, כתרומה אחת; כמו כן, יש לציין תורם 

שיש לך קירבה מיוחדת אליו )כגון אדם שמקורב אליך או שפעל למענך בדרך אחרת(, גם אם תרומתו הייתה 

 נמוכה מהסכום הקובע. 

 לתפקיד קשר לו שישאין צורך לדווח על כל מכר או ידיד, אלא רק על חבר קרוב,  – קרובים חברים לגבי 

בין המשפחות או חברות רבת שנים הנמשכת גם מעמיקה )למשל, כאשר קיים קשר הדוק ותכוף, היכרות 

עם היועץ המשפטי של המשרד  או לממשלהבימים אלה(. בכל מקרה של ספק, יש להתייעץ עם היועץ המשפטי 

 י הצורך בדיווח.לגב

 אם יכולה  –שיש לך מערכת יחסים כלכלית מתמשכת איתם  לאנשים להתייחס יש – עסקיים שותפים לגבי

להיות להם זיקה לתפקיד. אין צורך לציין עסקים שבהם פעלת בעבר או עסקים שצוינו לעיל, אלא אנשים 

אדם  חבות כספית לאחר, משותפת, , שותפות בעסק או חלוקת רווחיםרבותלשהקשר העסקי איתם נמשך )

  (.וכדומה, שלו העסקים עבור סוכן שימשתעבור עסקים שלך או שאתה  סוכן ששימש

 לך  ישנמנים על עובדי לשכתך, אך  שאינם ליועציםיש להתייחס  – שיש להם קשר למשרד קרובים יועצים

ובין אם הם  אישיים בהיבטיםאם הם מסייעים לך  בין – ומתמשכת קרובה אישיתאיתם מערכת יחסים 

 .(עורכי דיןו יועצים אסטרטגיים לרבות) מסייעים לך במילוי תפקידיך הציבוריים
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 מדוברואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל, אם  , את סוג הקרבההאדםלפרט את שם  יש

 ופעילות הכהונה סוג, הכהונה תחילת תאריך, עיסוקו ותחום התאגיד שם את לפרט יש, בדירקטוריוןבחברות 

 '(.וכד בדירקטוריון מיוחדת

 או לתפקידך הממשלתי משרדלשעיסוקם קשור  ומקורבים קרובים. א

               לא  להלן פרט אנא - כן: 

 

 

 

 

 

 

 

 לתפקידך או למשרד שקשורים אחרים בנכסים או במניות שמחזיקים ומקורבים קרובים. ב

 הממשלתי

               לא  להלן פרט אנא - כן: 

 

 

 

 

 

 

 

 אחרת מסיבה עניינים ניגוד של למצב אותך להביא שעלוליםומקורבים  קרובים. ג

               לא  להלן פרט אנא - כן: 
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 תצהיר -' ד חלק

 

 

 להתייחסותך.בהקדם ותועבר לידיעתך, טיוטת חוות הדעת למניעת ניגודי עניינים תיערך 

 

 
 אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר, ________________, זהות מספר_________________,   מ"הח אני

 הינם אישי באופן אלי בנוגע לעיל בשאלון שמסרתי הפרטים כי בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי
 ואמיתיים נכונים, מלאים הם – אישי באופן אלי נוגעים שאינם הפרטים וכי, אישית מידיעה לי הידועים, ואמיתיים נכונים, מלאים
 .ידיעתי למיטב

 חתימה            תאריך    פרטי שם      משפחה שם

               /                  /  

 

 דין עורך אישור

 ה/הופיע____/_____/____,  ביום כי בזה מאשר____________________,  רישיון מספר, _________________, מ"הח אני
 ת/המוכר_______________/  ז"ת לפי בפני ה/עצמו זיהתה/שזיהה' ________________________________, גב/מר בפניי

 לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי, האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי
 .עליה ה/וחתם ל"הנ ההצהרה נכונות את ה/אישר, כן תעשה/יעשה

 

 תאריך                                וחותמת  חתימה                        פרטי שם               משפחה שם                     


