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 הכהונה. 1

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

 ____ של מדינת ישראל. -___________________________ בממשלה ה

 

 פרטים אישיים . 2

 תאריך לידה מספר ת"ז שם פרטי שם משפחה

           
 

      
 

 מספר טלפון נייד מספר טלפון כתובת פרטית

   

 

 הגדרות. 3

או בגופים  -לרבות מי שיש לו מניות של אותו גוף או מכהן בדירקטוריון שלו  - "בעל עניין בגוף"

או עובד באותו גוף או מייצג אותו או משמש יועץ חיצוני לו (לגבי תאגידים  -מקבילים לדירקטוריון 

כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות  שלאלפרט החזקת מניות  אין צורךהנסחרים בבורסה 

       ). 19691-ערך, התשכ"ח

תפקיד, עיסוק, משרה, כהונה, מינוי וכיו"ב, לרבות כשכיר, כעצמאי, כנושא משרה  -" עיסוק"

__________________ 
 
  -, בתאגיד 'בעל ענין"', 1968-לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח  1

) מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי 1(

למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של 

תר מהון המניות התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יו

המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין 

  -פסקה זו 

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

אמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנ(

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו  -"נאמן" 

 לפקודת מס הכנסה; 102)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 2(א)(46לפי סעיף 

 .שומים") חברה בת של תאגיד, למעט חברת רי2(

על המידע והפרטים הנמסרים בשאלון זה, 
ולכל אדם  לקרוביו, סגן השראו  בקשר לשר

 , להימסר מידיעה אישית. אחר

הפרטים אינם ידועים במלואם או בחלקם אם 
עים מידיעה אישית, יש לציין ואו אינם יד

 .במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה

 טופס זה מנוסח בלשון זכר, אולם פונה לנשים וגברים כאחד



- 2 - 
 

 

 

 

 

 משרד מבקר המדינה

בתאגיד, כקבלן, כיועץ וכד', בשכר או בהתנדבות, או תמורת גמלה, בתאגיד או בגוף מכל סוג אחר 

 ה וכיו"ב).(חברה, שותפות, עמות

כל פעילות המוטלת על השר או סגן השר במסגרת המשרד שעליו הופקד או  -" פעילות המשרד"

במסגרת תפקידי הממשלה, וכל תפקיד נוסף שהוטל עליו על פי כל דין, תקנה, החלטה, הסכם, 

 מינוי וכיו"ב.

לו זיקה או  ישגוף שעם בתחרות עסקית מצוי משמעו אף קשר לגוף אשר מצוי או היה  - "קשר"

, וכן לכל הגורמים הנוגעים לפעילות המשלימה של המשרד או הממשלה (תקשורת, קשר למשרד

 הסברה, כוח אדם וכד').

-כהגדרתו בהודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, התשס"ג -" קרוב"

2003: 

הזוג, בן זוגו של כל אחד מאלה,  זוג, הורה, הורי הורה, אח, אחות, צאצא וצאצאי בןבן "(א) 

 צאצא של אח או אחות ואח או אחות של הורה.

 (ב) כל אדם אחר שיש לשר [לרבות ראש הממשלה וסגן שר] ענין אישי במצבו הכלכלי."  

 ונוסף על כך, קרוב חורג או מאומץ וידועים בציבור.

או בשווה כסף, במישרין  בכסף": 1992-א לחוק המפלגות, התשנ"ב24כהגדרתה בסעיף  -" תרומה"

 ".או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג

 

 עיסוקים. 4

 

 .השנים האחרונות חמשבאנא פרט את עיסוקיך 

 

 העיסוק משך התפקיד ותחומי האחריות  מהות העיסוק

   

 את גם השלם נא, נעשה במסגרת של יחסי עבודה/ מתן שירות וכדו'והעיסוק  במידה

 :הבאים הפרטים

(לרבות  שם המעסיק

הגורם לו ניתן השירות 

 וכדו')

תחומי הפעילות הנוספים של 

המעסיק (מלבד תחומי האחריות 

 המפורטים לעיל)

 כתובת המעסיק

   

  

 משך העיסוק התפקיד ותחומי האחריות  מהות העיסוק

   

, נא השלם גם את וכדו' נעשה במסגרת של יחסי עבודה/ מתן שירותבמידה והעיסוק 

 הפרטים הבאים:
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 משרד מבקר המדינה

שם המעסיק (לרבות 

הגורם לו ניתן השירות 

 וכדו')

שם המעסיק (לרבות הגורם לו 

 ניתן השירות וכדו')

 כתובת המעסיק

   

   

 משך העיסוק התפקיד ותחומי האחריות  מהות העיסוק

   

, נא השלם גם את נעשה במסגרת של יחסי עבודה/ מתן שירות וכדו'במידה והעיסוק 

 הפרטים הבאים:

שם המעסיק (לרבות 

הגורם לו ניתן השירות 

 וכדו')

שם המעסיק (לרבות הגורם לו 

 ניתן השירות וכדו')

 כתובת המעסיק

   

 

 משך העיסוק התפקיד ותחומי האחריות  מהות העיסוק

   

גם את  , נא השלםנעשה במסגרת של יחסי עבודה/ מתן שירות וכדו'במידה והעיסוק 

 הפרטים הבאים:

שם המעסיק (לרבות 

הגורם לו ניתן השירות 

 וכדו')

שם המעסיק (לרבות הגורם לו 

 ניתן השירות וכדו')

 כתובת המעסיק

   

 

 

 להם מקביליםהחברות בדירקטוריונים או בגופים . 5

 

אנא פרט חברות בדירקטוריונים או בגופים המקבילים להם בתאגידים, ברשויות או בגופים 

השנים  בחמשאחרים, בין ציבוריים ובין שאינם ציבוריים. יש לציין את הכהונות כהונות 

 .האחרונות

 שם התאגיד/

 ענףהרשות/ה

תחום 

 העיסוק

פעילות מיוחדת  )1(סוג הכהונה סיום הכהונה תחילת הכהונה

 )2(בדירקטוריון
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 משרד מבקר המדינה

      

      

      

 

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

 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים. )   2(

 

 

 קשר לפעילות המשרד. 6

 

האם יש לך או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר לפעילות המשרד שמונית לכהן 

(ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים  השנים האחרונות בחמשבו או לגופים הקשורים אליו 

 סטטוטוריים שבאחריות המשרד שמונית לכהן בו או לגופים אחרים שהמשרד קשור אליהם)?

 

 אם כן, אנא פרט להלן. כן;         לא      

 

 קשרים, ולתאר כל זיקה או קשר באופן מפורט. הזיקות ואת כלל היש לציין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 עיסוקים של קרובים. 7

 

שיש או עלולה להיות להם , בשלוש השנים האחרונות ,קרוביךשל  עיסוקיםהאם ידוע לך על 

 אחרים שלך בממשלה?זיקה לכהונתך כשר או סגן שר או לתחומי פעילות 
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 משרד מבקר המדינה

  ."בהמצ בנספחאנא פרט אם כן, כן;         לא      

 

סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו את שם הקרוב, יש לפרט את 

שם התאגיד ותחום את בדירקטוריון, יש לפרט  עיל (למשל, אם בן או בת הזוג חבריםבשאלות ל

 ).וכד' בדירקטוריוןוסיומה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת  לת הכהונהיתח כיעיסוקו, תארי

 

 

 עיסוקים של אנשים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים. 8

 

(לרבות חברים, קרובים שאינם בהגדרה שלעיל,  אחרים אנשיםשל  עיסוקיםהאם ידוע לך על 

שעלולים  ,בשלוש השנים האחרונותם וכיו"ב), שותפים עסקיים, מועסק או מעסיק, תורמי

 להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בכהונתך כשר או סגן שר?

 

 אם כן, אנא פרט להלן. כן;         לא      

 

יש להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בסעיפים הקודמים (כגון תפקידים ועיסוקים 

ריונים או בגופים מקבילים להם וקשר שיש להם לפעילות של אנשים אלה, חברויות בדירקטו

 המשרד).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצהרה. 9

 

 

 :כדלהלןאני הח"מ מצהיר בזאת 
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 משרד מבקר המדינה

 

 כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה הם נכונים ומלאים. .1

פרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין שעלול לגרום לי להימצא ה מלבד .2

 .לניגוד עניינים עם הכהונהבמצב של חשש 

אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד  .3

 עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של המשרד בנושא.

כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים  אני מתחייב .4

הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, 

לוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו, את המידע הר איוועץ ביועץ המשפטי למשרד, אמסור לו

 .לממשלה ולמבקר המדינהוכן אודיע על כך ליועץ המשפטי 

יערך לי במידת הצורך, יחול חוק חופש יהובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים ש .5

 .1998-המידע, התשנ"ח
 

 

 

______________        ____________           ____________            ________ 

 תעודת זהות                      חתימה         תאריך                            שם                   
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 משרד מבקר המדינה

 טופס הצהרה על עיסוקים של קרובים - נספח

 

 ____________________________שם הקרוב: ___

 

 _______________סוג הקרבה: ________________

 

 משך העיסוק התפקיד ותחומי האחריות  מהות העיסוק

   

 את גם השלם נא, של יחסי עבודה/ מתן שירות וכדו'נעשה במסגרת והעיסוק  במידה

 :הבאים הפרטים

שם המעסיק (לרבות 

הגורם לו ניתן השירות 

 וכדו')

תחומי הפעילות הנוספים של 

המעסיק (מלבד תחומי האחריות 

 המפורטים לעיל)

 כתובת המעסיק

   

  

 משך העיסוק התפקיד ותחומי האחריות  מהות העיסוק

   

, נא השלם גם את נעשה במסגרת של יחסי עבודה/ מתן שירות וכדו'במידה והעיסוק 

 הפרטים הבאים:

שם המעסיק (לרבות 

הגורם לו ניתן השירות 

 וכדו')

שם המעסיק (לרבות הגורם לו 

 ניתן השירות וכדו')

 כתובת המעסיק

   

   

 משך העיסוק התפקיד ותחומי האחריות  מהות העיסוק

   

, נא השלם גם את נעשה במסגרת של יחסי עבודה/ מתן שירות וכדו'במידה והעיסוק 

 הפרטים הבאים:

שם המעסיק (לרבות 

הגורם לו ניתן השירות 

 וכדו')

שם המעסיק (לרבות הגורם לו 

 ניתן השירות וכדו')

 כתובת המעסיק

   

 


	שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים למתמנה לכהונת שר או סגן שר

