
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2017, מאי 21         
 אייר, תשע"ז כ"ה          

 : אגף משאבי אנושתחום

 ממשל, מנהיגות והכוונה -GLD1  :תחום אקרדיטציה

 02/2017 :חוזר מספר

 48127417: סימוכין

 01/06/2017 :תוקף

 1 :מס' גרסה

 

 רשימת תפוצהאל: 

 

 

 לחמשת התפקידים הבכירים  על/הטלת תפקידמינוי בפונסיעות לחו"ל, ואישור היעדרות, : נושא

 במרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

 רקע: .1

לצורך חופשה, נסיעה לחו"ל,  תשל מנהלי/ות המרכזים הרפואיים הממשלתיים, ובכלל זה, היעדרויו תהיעדרויו

השתלמות, או כל מטרה אחרת, יאושרו על ידי ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים. במסגרת זו 

 .תיבחן גם הצורך במינוי מחליף לתקופת ההיעדרוי

 

 מטרה: .2

מטרת ההנחייה להגדיר כיצד יש לפעול במקרים של היעדרות של חמשת בעלי התפקידים הבכירים במרכז 

 הרפואי, הן לצורך יציאה לחופשה והן לצורך נסיעה לחו"ל במסגרת התפקיד.

 

 תחולה: .3

 01.06.2017מיום 

 

 :מסמכים ישימים ואסמכתאות .4

 הוראות התקשי"ר.

 

 אחריות וסמכות: .5

 להלן, "שיטה". 8בהתאם למפורט בסעיף 

 

 הגדרות ומונחים: .6

 "החטיבה": חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים במשרד הבריאות .6.1
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"חמשת התפקידים": חמשת התפקידים הבכירים במרכזים הרפואיים הממשלתיים: מנהלת/ת המרכז  .6.2

מנהל/ת שירותי הסיעוד, מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת, מנהל/ת הרפואי, סגן/ית מנהל המרכז הרפואי, 

  כספים.

יצויין כי במרכזים רפואיים בהם קיים תפקיד "משנה למנכ"ל", יכלל גם הוא בין תפקידים אלה והאמור 

 בחוזר זה נוגע גם אליו.

 בהוראות התקש"יר. 18.201"הטלת תפקיד": כהגדרתו בפסקה  .6.3

 בהוראות התקשי"ר. 18.201"מינוי בפועל": כהגדרתו בפסקה  .6.4

 

 מדיניות: .7

 התוויית שיטת פעולה אחידה המבוססת על הוראות התקש"יר והנחיות משרד הבריאות.

 

 שיטה: .8

היעדרויות של מנהלי/ות המרכזים הרפואיים הממשלתיים, ובכלל זה היעדרויות לצורך חופשה, נסיעה   .8.1

 יבת המרכזים הרפואיים.על ידי ראש חטיאושרו לחו"ל, השתלמות, או כל מטרה אחרת, 

 במסגרת זו ייבחן גם הצורך במינוי בפועל או הטלת תפקיד באופן זמני לתקופת ההיעדרות.  

 

במקרה של היעדרות לצורך חופשה יש להגיש בקשה על גבי הטופס המצורף בנספח א' )טופס בקשה   .8.2

שלתיים(, לחטיבת לאישור היעדרות ולאישור מינוי בפועל/ הטלת תפקיד במרכזים הרפואיים הממ

 . hr.hativa@MOH.HEALTH.GOV.ILהמרכזים הרפואיים בדוא"ל:

הבקשה תוגש חודש לפני מועד תחילת ההיעדרות, לכל הפחות. במסמך הבקשה יש לציין מי ימלא את 

 תפקיד מנהל המרכז לצורך מתן מענה ניהולי. 

 

של היעדרות במסגרת תפקיד לצורך נסיעה לחו"ל, יש להגיש בקשה על גבי הטופס המצורף בנספח במקרה   .8.3

א' )טופס בקשה לאישור היעדרות ולאישור מינוי בפועל/ הטלת תפקיד במרכזים הרפואיים הממשלתיים(, 

 . hr.hativa@MOH.HEALTH.GOV.ILלחטיבת המרכזים הרפואיים בדוא"ל:

הבקשה תוגש חודש לפני מועד תחילת ההיעדרות, לכל הפחות, בצירוף הפרטים הבאים: טופס בקשה 

)מצ"ב בנספח ד'(, על כל פרטיו, לרבות הנספח לטופס זה  2495טופס מדף  -לאישור נסיעת עובד לחו"ל 

 )מצ"ב בנספח ב'(, וכן תוכנית מפורטת של הנסיעה.

 

 צת החטיבה, לאישור וועדתת לנסיעות לחו"ל שתאושרנה על ידי החטיבה תועברנה, עם המלבקשו .8.4

 הנסיעות המשרדית. 

 לא תוכר כ"נסיעה בתפקיד". 8.3נסיעה לחו"ל אשר לא תוגש על פי המפורט בסעיף 

 

 למרכז הרפואי.החלטת הוועדה תועבר למגיש הבקשה , .8.5

 

אינו זמין למתן מענה ניהולי, יש להצביע על בעל תפקיד  בכל מקרה של היעדרות בו מנהל המרכז הרפואי .8.6

בתקשי"ר  18.2שיוכל לעשות כן, בין אם כהטלת תפקיד, או כמינוי בפועל, בהתאם להוראות פרק משנה 

ולהנחיות מינהל הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה. לא תוגש בקשה לאישור מינוי בפועל לתקופה של 

 ימים. 8פחות מ 
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עדרות מחייבת מינוי בפועל, יש למלא את הפרטים הנדרשים בחלקו השני של טופס הבקשה ככל שההי  .8.7

לאישור היעדרות ולאישור מינוי בפועל/ הטלת תפקיד )נספח א'(, ולהעבירו, חתום על ידי מנהל/ת יחידת 

משאבי אנוש במרכז הרפואי.   את הבקשה יש לשלוח לאגף משאבי אנוש בחטיבת המרכזים הרפואיים 

לבחינה והמשך טיפול. בהתאם להנחיית מינהל הסגל   hr.hativa@MOH.HEALTH.GOV.ILדוא"לב

שאלון הבכיר בנציבות שירות המדינה, במקרים של מינוי בפועל למשרת מנהל המרכז הרפואי יש למלא 

 )נספח ג'(. לאיתור חשש לניגוד עניינים

 הבקשה תישלח חודש לכל הפחות לפני מועד תחילת ההיעדרות המתוכננת. 

 

עם המלצת החטיבה, לאישור נציבות שירות  , תועברנהשתאושרנה על ידי החטיבה פועלבקשות למינוי ב  .8.8

 המדינה.

 

 18.211בהתאם לנוסח המחייב מתוקף סעיף אישור על מינוי בפועל יועבר למרכז הרפואי על ידי החטיבה,   .8.9

 תקשי"ר, ובכפוף לאישור נציבות שירות המדינה.ב

 

לאחר קבלת הודעת האישור, באחריות מנהל/ת יחידת משאבי אנוש במרכז הרפואי לדווח את הנתונים   .8.10

 במערכת הממוחשבת ובתיק העובד. 

 

אישור היעדרות ליתר בעלי התפקידים הבכירים בהנהלה )סגן/ית מנהל/ת מרכז רפואי, מנהל/ת הסיעוד,   .8.11

 הינה בסמכות הממונה במרכז הרפואי. –ל/ת אדמיניסטרטיבי/ת ומנהל/ת הכספים(מנה

 

יש לפנות לאישור חטיבת המרכזים  - 8.11לאישור מינוי בפועל לאחד מהתפקידים המפורטים בסעיף   .8.12

 לעיל.  8.6-8.10הרפואיים בהתאם להנחיות סעיפים 

 
אישור נסיעה לחו"ל ליתר בעלי התפקידים הבכירים בהנהלה )סגן/ית מנהל/ת מרכז רפואי, מנהל/ת   .8.13

 הסיעוד, מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ית ומנהל/ת הכספים( הינה בסמכות המרכז הרפואי.

 
 :דגשים .9

 יש להקפיד לפעול בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים לעיל.   

 

 נספחים: .10

 -ולאישור מינוי בפועל/ הטלת תפקיד במרכזים הרפואיים הממשלתיים  לאישור היעדרותטופס בקשה  .א

 נספח א'.

 נספח ב'. –בקשה להשתתפות בכנס / השתלמות ונסיעה בתפקיד בחוץ לארץ .ב

 נספח ג' )מצ"ב טופס נש"מ(. –שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים    .ג

 נספח ד' )מצ"ב טופס נש"מ(. –ועדת נסיעות  2495טופס מדף  .ד

 

 

 ואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.נא ה
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 בברכה,                                                                           

 

 

 ד"ר אורלי וויינשטיין

 חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים ראש

 

 

 

 רשימת תפוצה:

 שר הבריאות

 , משרד הבריאותהמנהל הכללי

 , משרד הבריאותהמשנה למנהל הכללי

 , משרד הבריאותהנהלה מורחבת

 הנהלת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים 

 יים הממשלתייםמנהלי המרכזים הרפוא

 המרכזים הרפואיים הממשלתייםסגני מנהלים, 

 מנהלים אדמיניסטרטיבים, המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 המרכזים הרפואיים הממשלתייםמנהלות סיעוד, 

 המרכזים הרפואיים הממשלתייםמנהלי כספים, 

 מנהלי משאבי אנוש, המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 ת, נציבות שירות המדינהבריאובכיר מערכת המנהל אגף 

 רכז בריאות, אגף תקציבים, משרד האוצר

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
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 טופס בקשה לאישור היעדרות ולאישור מינוי בפועל/ הטלת תפקיד במרכזים הרפואיים הממשלתיים -נספח א' 

 

 שם העובד: __________________________

 תפקיד:   ______________________________

 מס' עיסוק:___________________ מס' משרה:_____________  

 מרכז רפואי _______________________________

 

  מטרת ההיעדרות:____________________________________________________________

 תאריכי ההיעדרות : 

 

 מתאריך :

  

 עד תאריך:  

 

 סה"כ ימי היעדרות מהעבודה: _____________

  

 פרטי המחליף:

 שם העובד:_________________________________

 תפקיד:____________________________________

 מס' עיסוק:__________________ מס' משרה:_________________

 האם נדרש מינוי בפועל:  כן / לא

 נאי הסף של המשרה שעתיד למלא: כן / לאהאם עומד בת

 אם נדרש מינוי בפועל, האם זכאי לדרגה נוספת לתקופת המינוי: כן / לא 

 תאריך תחילת זכאות לדרגה: ________________ הדרגה הנדרשת: _________

 

 

  חתימת מנהל/ת יחידת משאבי אנוש במרכז הרפואי __________________________

  

 

 ________תאריך _____
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 יום( 30בקשה להשתתפות בכנס/השתלמות ונסיעה בתפקיד בחוץ לארץ )עד  -נספח ב' 

 יום לפני תאריך הנסיעה( 60 -)להגשה לא פחות מ 

  

 פרטים אישיים .1

 ____________________שם המגיש: ____________________________________

 ________________________________________________תפקיד בתקן: ______

 ____________________________מחלקה: _______________________________

 _____תאריך תחילת השירות: ________________________________________

 נייד:__________________________  -ה: _____________________טלפון בעבוד

 דואר אלקטרוני:  _____________________________@_____________________

 פרטי הנסיעה .2

 סוג הנסיעה: 2.1

     _____________________________________ :כנס/השתלמות בנושא 

 ____________ :בתפקיד, פרט מטרת הנסיעה____________________ 

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ :אחר 

 יעד הנסיעה: 2.2

 ארץ: ______________________ עיר: ________________________

 תאריכי הכנס/השתלמות: 2.3

 ד יום: ____________ סה"כ ימים: ________מיום: _____________ ע

 ימי היעדרות: 2.4

 מיום: _____________ עד יום: ____________ סה"כ ימים: ________

 מקור המימון:.          3

 תקציב המדינה: כן/לא 

 ____________________ :)קרן מחקרים )תקציב מרכזי או תקציב ספציפי 

 _______________ :חברה מסחרית____________________________ 

 __________________________________________________ :אחר 

 הערה: במקרה של נסיעה על חשבון חברה מסחרית יש לצרף אישור הוועדה להתקשרויות.
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 )₪(פירוט עלויות  .4

 :כרטיסי טיסה        _____________ 

  מספר ימים( אש"לX  :)אש"ל ליום  _____________ 

 :דמי הרשמה            _____________ 

  מספר ימים( מלוןX     :)מחיר לינה  _____________ 

 :הוצאות אחרות             _____________ 

  :סה"כ עלויות            _____________ 

 

 

 

 

 

 ____________תאריך הבקשה ___________        חתימת המגיש _______________________

 

 

 ___________________ תאריך:  ____________המלצת ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים __



  1

 
 ישראל מדינת

 
 6 מתוך 1עמוד לאיתור חשש לניגוד עניינים                              שאלון                                     

 
 _________________במשרד____________________________  ת לתפקיד/מועמד

 
ניגוד עניינ ים בין העניין הציבורי שעליו הוא מופקד על הנושא בתפקיד ציבורי מוטלת החובה להימנע ממצב שבו קיים חשש ל

 . לבין עניין אישי או עניין אחר שלו
, עיסוקים: ובכלל זה, בעבר ובהווה, נבקשך לתאר באופן מפורט ומדויק את כל הנתונים הנדרשים לגבי ענייניך השונים, משכך

, למען הזהירות. מצב של חשש לניגוד עניינים כאמוראשר עלולים להעמידך ב, של קרוביך ושל מקורביך, נכסים וזיקות שלך
 . מוצע לפרט גם לגבי מידע אשר קיים ספק אם הוא אכן רלוונטי

יובהר כי במסגרת תפקידך יהיה עליך להימנע מעיסוק גם בעניינים הנוגעים לקרובים או למקורבים שאינם , למען הסר ספק
וזאת ככל שיתעורר חשש לניגוד עניינים בעניי ן  , )ב"שכנים וכיו, ריםמכ, כגון קרובי משפחה רחוקים(מנויים בשאלון זה 

 .מסוים
 

,  בקש ר לאדם, על המידע והפר טים הנמסרים בשאלון זה
במקרה בו הפרטים . לקרוביו ולמקורביו להימסר מידיעה אישית

או אינם ידועים מידיעה /או בחלקם ו/אינם ידועים במלואם ו
 .צהרה היא למיטב הידיעהיש לציין במפורש כי הה, אישית

        
 כהונות ועיסוקים,  תפקידים–חלק א 

 

 פרטים אישיים .1
 

 שם משפחה שם פרטי ) ספרות9(מספר זהות  תאריך לידה
 שנה חודש יום

      
 

 
 ב"ס      
         

  

 כתובת פרטית מספר טלפון מספר טלפון נייד
   

 
 תפקידים ועיסוקים .2

 
 

 ,ית/כקבלן,  משרה בתאגידת/כנושא, ת/כעצמאי, ה/לרבות כשכיר(ותפקידים ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות ועיסוקים נוכחיים פירוט תפקידים 
 .)' וכדת/ כיועץ

 ).קידים בהתנדבות במפורש לגבי תפי/ציין(וכן לתפקידים בשכר או בהתנדבות , )ב"עמותה וכיו, שותפות, חברה(יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג 
 .ת או לתחומי פעילות המשרד/ה מועמד/לתפקיד אליו את, במישרין או בעקיפין, אין חובה להתייחס לתפקיד התנדבותי שאינו קשור

 

 ה/שם המעסיק.          1 ה/תחומי הפעילות של המעסיק ה/כתובת המעסיק
   

 
 התפקיד ותחומי האחריות תאריכי העסקה

  
 

 ה/שם המעסיק.         2 ה/תחומי הפעילות של המעסיק ה/כתובת המעסיק
   

 
 התפקיד ותחומי האחריות תאריכי העסקה

  
 

 ה/שם המעסיק.        3 ה/תחומי הפעילות של המעסיק ה/כתובת המעסיק
   

 
 התפקיד ותחומי האחריות תאריכי העסקה

  
 

 ה/ שם המעסיק.      4 ה/תחומי הפעילות של המעסיק ה/כתובת המעסיק
   

 
 התפקיד ותחומי האחריות תאריכי העסקה

  
 



  2

 
 6 מתוך 2      עמוד 

 
  תפקידים ציבוריים .3

 
 

יש להתייחס  לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים בארבע השנים .  לעיל2שלא צוינו בסעיף פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 
  .האחרונות

 .ת או לתחומי פעילות המשרד/ה מועמד/לתפקיד אליו את, )במישרין או בעקיפין( לתפקיד התנדבותי שאינו קשור אין חובה להתייחס
 

 תאריכי מילוי התפקיד
 שנה חודש יום

 ה/שם המעסיק התפקיד

   
      

 

  
 

   
      

 

  
 

   
      

 

  
 

   
      

 

  
 

   
      

 

  
 

 
 

   או בגופים מקביליםםיוניחברות בדירקטור. 4
 

 
יש להתייחס לכהונות . בין ציבוריים ובין שאינם ציבוריים, רשויות או גופים אחרים,  בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידיםחברותפירוט 

 .נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים האחרונות
 

 
 ום הכהונהסי

 
 תחילת הכהונה

 פעילות מיוחדת
)2(בדירקטוריון   )1 (סוג הכהונה  

חודש יום חודש יום שנה  שנה
 גוף/רשות/שם התאגיד תחום העיסוק

 
 

    
      

 

   
      

 

  
 

     
      

 

   
      

 

  
 

     
      

 

   
      

 

  
 

     
      

 

   
      

 

  
 

     
      

 

   
      

 

  
 

     
      

 

   
      

 

  
 

.    יש לפרט את זהות הגורם שמטעמו נעשה המינוי-והמינוי איננו מטעם בעל השליטה היחיד בחברה,  השניבדירקטור   מהסוגככל שמדובר . דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות )1(
 . כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים )2(

 
 קשר לפעילות המשרד. 5 

 
או  /ה אחזקות בגוף ו/ לרבות מי שיש לו-בגוף " בעל עניין".   זה גם לגבי זיקה או קשר למשרד של גוף שהינך בעל עניין בויש להשיב על השאלות בסעיף

אין צורך לפרט אחזקה שלא כבע ל   . ה/ת לו/ת חיצוני/או יועץ/ה ו/ת אותו/או מייצג/ת בו ו/או עובד/ת כדירקטור בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/מכהן
 )  . 3(בתאגידים הנסחרים בבורסה , 1969-ח "התשכ, ן בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערךעניי

 
 .ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט, יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים בארבע השנים האחרונות

 ת לעבוד או לגופים/ה מועמד/לפעילות ה משרד בו את, ת שירות/המקבלית /שלא כאז רח, ת עניין בו זיקה או קשר/ה בעל/האם יש או היו לך או לגוף שאת .א

 ?)ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבאחריות המשרד או לגופים אחרים שהמשרד קשור אליהם(  הקשורים אליו 

   ל א  כן             
 

 _________________________________________________________________________________________________י/פרט,      אם כן

______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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   לא   כן       ?  ת לעבוד/ה מועמד/בתחום עיסוקיו של המשרד בו את, במסגרת כלשהי, ת או עסקת בעבר/האם הינך עוסק .ב

 __________________________________________________________________________________________________י/פרט,     אם כן

______________________________________________________________________________________________________________ 

מתן ייצוג דרך קבע , פיקוח או בקרה, מתן שירותים או קבלתם, לקוח-יחסי ספק: כגון(קשרים בינך לבין המשרד , האם קיימים בהווה או התקיימו בעבר .ג

   לא     כן       ? )או לעניין מסוים

 ________________________________________________________________________________________________י/פרט,     אם כן

___________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________
 
   לא   כן    ? ת לעבוד אשר עלול  להעמידך במצב של חשש  לניגוד עניינים/ה מועמד/האם קיים או התק יים בעבר קשר אחר בינך לבין המשרד בו את .ד

 ________________________________________________________________________________________________י/פרט,      אם כן

___________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________
 
   -בתאגיד , "בעל  ענין)"3(
 
מי שרשאי  למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים , מי ש מחזיק  בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק ש ל הת אגיד או מכוח ההצבעה בו)    1 (   

מ חזיק עשרים וחמישה אחוזים או יות ר או תאגי ד שאדם כאמור ,  מי שמ כהן   כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי,  של הת אגיד או  מנ הלו הכללי
 - פסקה  זו ןלעניי; מהון המניות המונפק ש לו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים   או יותר מהדירקטורים שלו

 .יראו מנהל קרן להשקעו ת משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן)  א               ( 
 למעט חברת רישומים  -" נאמן", לעניין זה; יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן) ב          (      

סעיף או כנאמן להקצאת מניות לעובדים בהגדרתו ב) ו)(2)(א(46ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
 .    ל פקודת מס הכנסה102

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

  לעיל לגבי קרובים 5 -2כהונות ועיסוקים כאמור בסעיפים , פירוט תפקידים. 6
 

לפעילות המש רד בהתאם  ולהתי יחס לקיומו של קשר , סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל, יש לפרט את שם הקרוב
פעילות מיוחדת ,סוג הכהונה , תאריך התחלת הכהונה, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, ה בדירקטוריון/בת זוגך חבר/כאשר בן: כגון(לשאלות ש לעיל  

 ).ה בדירקטוריון והאם קיים קשר לפעילות המ שרד/שלו
ככל , כהונה או עיסוק אחר של ה קרובים בשנתיים האחרונות, יש לפרט כל  תפקיד, בנוסף. הכהונות והעיסוקים של  הק רוב בהווה, יש לפרט  את הת פ קידים

 .שהם עשויים להיות קשורים לפעילות המשרד
 
  .ה על שולחנך/צאצא ומי שסמוך, הורה, ת זוג/ בן- "קרוב"

 : בת הזוג/בןכהונות ועיסוקים נוספים של , תפקידים. א

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 :כהונות ועיסוקים נוספים של הורים, תפקידים.  ב

_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 ):או של אדם אחר הסמוך על שולחנך(כהונות ועיסוקים נוספים של צאצאים , תפקידים.   ג

_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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  בתפקידזיקות לכפופים או לממונים. 7

 
ת מכהנים בכהונה משותפת /ה מועמד/או כפופים לך בתפקיד אליו את) ממונה ישיר או עקיף(ה או קרוביך ומי שאמורים להיות ממונים עליך /האם את. א

   לא  כן           ?בארגונים אחרים
_____________________________________________________________________________________________________י/פרט, אם כן

______________________________________________________________________________________________________________ 

קשרי ,  קשרים עסקיים,האם מתקיימים בינך או בין קרוביך לבין מי שאמורים להיות ממונים עליך או כפופים לך בתפקיד יחסים במסגרות אחרות. ב
 ?)אין צורך לפרט היכרות שמקורה בהקשרים מקצועיים(משפחה או זיקות אחרות 

 .ה על שולחנך/צאצא ומי שסמוך, הורה, בת זוג/  בן- "קרוב"

   לא  כן       
 

_____________________________________________________________________________________________________י/פרט, אם כן

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 פירוט קורות חיים ועיסוקים. 8

 

כולל , כנדרש בשאלון זה, ים בעבר ובהווההכוללים השכלה ופירוט עיסוק, יש לצרף בנפרד קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון

 .תאריכים

 
  פירוט לגבי הסדרי ניגוד עניינים שנערכו בעבר. 9

 
 

   לא  כן       ?  במסגרת תפקיד ציבורי שמילאת, בארבע השנים האחרונות, האם נערך לך הסדר למניעת לניגוד עניינים
 

 .יש לצרף עותק חתום של ההסדר, פקיד ציבורי שמילאת בארבע השנים האחרונותככל שנערך לך הסדר למניעת ניגוד עניינים  במסגרת ת
 

  נכסים ואחזקות-חלק ב 
 

 אחזקות במניות. 10 
 

 .ש לך או של קרוביך, או שותפות בגופים עסקיים, במישרין או בעקיפין, פירוט אחזקת מניות בתאגידים
 )) 4( בתאגידים הנסחרים בבורסה 1968-ח"התשכ,  בחוק ניירות ערךת עניין בתאגיד כמשמעו/ אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל(
 
 . ה על שולחנך/צאצא ומי שסמוך, הורה, בת זוג/  בן- "קרוב"

 הגוף/תחום עיסוק התאגיד

 

 ה/שם המחזיק  החזקות%
 )ת/ה מועמד/ה אינו/ככל שהמחזיק(

 הגוף/שם התאגיד

 

    

    

    

    
מי שרשאי למנות דירקטור אחד, מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו)  1 (   -בתאגיד , "בעל ענין) "4(  

או תאגיד שאדם  כאמור מחזיק עשרים וחמישה, מי שמכהן   כדירקטור של התאגיד  או כמנהלו הכללי,   או יותר מהדירקטורים של התאגיד או  מנהלו הכללי
 - פסקה  זו ןלעניי; ו יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים   או יותר מהדירקטורים שלואחוזים א

 .יראו מנהל קרן להשקעות  משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן)   א            (
 למעט חברת רישומים ולמעט מי-" נאמן", לעניין זה; יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים,  באמצעות נאמןהחזיק  אדם בניירות ערך) ב            (

  ל פ קודת102או כנאמן להקצאת מניות לעובדים בהגדרתו בסעיף ) ו) (2) (א(46שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי ס עיף 
 . מס הכנסה

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

 מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים, נכסים אחרים שאחזקתם. 11
 

ם עשויים מכירתם או שימוש בה, שאחזקתם, יך או בבעלות גוף שאתה או קרוביך בעלי עניין בו/בבעלות קרוב,  האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך
 ?ת/ה מועמד/להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את

 

   לא  כן       . ה על שולחנך/צאצא ומי שסמוך, הורה, ת זוג/ בן- "קרוב"
 

______________________________________________________________________________________________________פרט, אם כן

___________________________________________________________________________________________________ 
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 6 מתוך 5עמוד 

 
 חבות כספית בהיקף משמעותי. 12

 
 ? חייבים כספים או ערבים לחובות או להתחייבויות כלשהם, אם ישנם, יך העסקיים/יך או מי משותפי/קרובי, ה/האם את

 
 .צאצא ומי שסמוך על שולחנך, הורה, ת זוג/ בן-" קרוב"

  100,000₪אין צורך לציין חוב בגין משכנתא או חובות שוטפים בהיקף שאינו עולה על 
 

   לא  כן       
 

______________________________________________________________________________________________________פרט, אם כן

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 זיקות של קרובים אחרים ומקורבים –חלק ג 

 
עיסוקים וכהונות או עניינים אחרים של קרובים אחרים או מקורבים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד , תפקידים. 13
 נייניםע

 
שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו , אליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות שלעיל, האם יש לך קרובים אחרים או מקורבים

 ? ת/ה מועמד/את
גם לחברים , בין היתר,  יש להתייחס–לגבי מקורבים ; וכן לקרובים אחרים שאינם מדרגה ראשונה, בנות זוגם/ יש להתייחס גם לאחים ובני-לגבי קרובים 

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

 

העמידך עלולים ל) לרבות בתפקידי הנהלה ובתפקידים ציבוריים(עיסוקים וכהונות שלהם , שתפקידים, קרובים אחרים או מקורבים. א

   לא  כן     : במצב של חשש לניגוד עניינים

 _________________________________________________________________________________________י/פרט, אם כן

_________________________________________________________________________________________________ 

   לא  כן     : ובים או מקורבים שעיסוקם קשור לפעילות המשרדקר. ב

 ____________________________________________________________________________________________________י/פרט, אם כן

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

בינם ובין הממונים או הכפופים אליך בתפקיד שאליו אתה ) עסקית או אחרת, משפחתית(שקיימת זיקה , קרובים אחרים או מקורבים. ג

   לא  כן       : מדמוע

 ____________________________________________________________________________________________________י/פרט, אם כן

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 : או מקרובים שלהם אחזקות במניות או בנכסים אחרים או חובות כספיים שעלולים להעמידך במצב של ניגוד ענייניםקרובים . ד

   לא  כן       
 

 ________________________________________________________________________________________________י/פרט, אם כן

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

בסעיף זה יש להתייחס גם לקרובים מדרגה (ה אחרת קרובים או מקורבים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים מסיב. ה

 ):ראשונה

   לא  כן       
 

 ________________________________________________________________________________________________י/פרט, אם כן

__________________________________________________________________________________________________________ 
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  הצהרה-' חלק ד

 
 :ה בזאת כי/מ מצהיר"אני הח

נכונים  , הם מלאים, לקרוביי ולמקורביי, בקשר לעצמי, כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה .1
 ;ואמיתיים

י להימצא במצב של לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום ל, מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה .2
 ;חשש לניגוד עניינים עם  התפקיד

ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי /אני מתחייב .3
 ;עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של המשרד בנושא, התפקיד

, במהלך הדברים הרגיל, ו יתעוררו בשאלון זה אית כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותי/אני מתחייב .4
ת /איוועץ ביועץ, שעשויות להעמיד  אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, סוגיות שלא נצפו מראש

 .ה/ה את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו/אמסור לו,  ית  למשרד/המשפט
,  יחול חוק חופש המידע, במידת הצורך,  הוברר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי .5

 ;1998-ח"התשנ
הבנתי את תוכנו , 1969-ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(ה כי קראתי את חוק שירות הציבור /אני מצהיר .6

בכל הקשור לפירושן של , ת לפעול לפי חוות דעת נציבות שירות המדינה ומשרד המשפטים/ואני מתחייב
 .ל ויישומן"הוראות החוק הנ

 
 

___    /____/ __________ _                       _________________              ______________                     ____ 
 תאריך                                        שם                                 מספר זהות                                 חתימה           

 )8/15 (2202מדף 



  

  
   מדינת ישראל

  לארץ-ת לחוץ/בקשה לאישור נסיעת עובד

  
 פרטים אישיים

 משרד זהות' מס שם פרטי שם משפחה

    
 )ת/תואר משרת העובד(התפקיד  היחידה ומקום העבודה

    
  

 פרטי הנסיעה

 תאריך מטרת הנסיעה

  _____________יציאה 

 ______________חזרה
או /ע והגוף המארגן ופרטי האירו תאריכי שהייה היעד

 ל"יבצע בחו/ת ת/התפקיד שהעובד

  עד תאריך מתאריך היעד הארץ

  
 

  יום  חודש  שנה

                 

 
  יום  חודש  שנה

                 

 

  
 

  יום  חודש  שנה

                 

 
  יום  חודש  שנה

                 

 

  
 

  יום  חודש  שנה

                 

 
  יום  חודש  שנה

                 

 

וכמו כן העתקי , ת באירועים/י סעיף זה יש לצרף תוכנית מפורטת של הנסיעה שתכלול לוח זמנים ופרטים על פעילות הנוסעלהבהרת פרט
 .ההזמנות לאירועים ומסמכים אחרים הנוגעים לעניין

  ____________) 4__________) 3___________ ) 2___________) 1ת שליטה מלאה בשפות /לנוסע ידיעת שפות

 _____________)4__________) 3___________ ) 2___________) 1ת שליטה מלאה בשפות /לנוסע

פרטים על משתתפים אחרים מן 
 הארץ באירוע

 

פרטים על חברות המדינה 
 המארגן או האירועת בגוף /והעובד

 :ת/העובד:                                                                            המדינה

  נימוקי המלצת המשרד
 פרטים על ההוצאות ומקורות המימון

 מקרות מימון בשקלים במטבע חוץ ההוצאות

    לנסיעה
    ל"אש

    אחרות
    הכל-סך

 חתימות
  

 ת המשרד              חתימה/בתאריך           שם חש

  

 ית  למינהל ומשאבי  אנוש    חתימה/ל"תאריך    סמנכ

  :ה/ת החליט/ת הכללי/המנהל החלטה

  לאשר את הנסיעה 

  לא לאשר את הנסיעה 

________________                                                                                           __________________________  

 ר הוועדה                  חתימה"                                                                                                תאריך                 שם יו



  

ר "עו התשלומים לפי הוראות התקשייבוצ, אם אין בגוף ההחלטה התייחסות מיוחדת לתעריפים ותנאי תשלום :לתשומת לב
 .והוראות מרכזיות אחרות כפי שהן בתוקף

  ת המשרד/ חשב המשרד      : התפוצה לאחר ההחלטה

  )ע/ח (2495מדף 

  


