
 

 

 

 הגלילהרשות לפיתוח  
        עדה לאיתור מועמדים לכהונת מנכ"להו

  

 

 

 

 הגליל למועמד לתפקיד מנכ"ל הרשות לפיתוח  שאלון

 

, יימסר  ועדת האיתורבחתימתי על השאלון, הריני מסכים מראש כי אם תאושר מועמדותי על ידי  

  - ( ו1א)16מידע המצוי בשאלון בדבר הכשרתי המקצועית )השכלה וניסיון, בהתאם לסעיפים  ה

(, ומוותר מראש על קבלת מידע על כך ועל  1975- הממשלתיות, התשל"ח( לחוק החברות  2א)16

 הגשת התנגדות או עתירה נגד מסירת המידע. 

 

 פרטים אישיים  .1

 

שם 

 משפחה 

  

 שם פרטי 

   

      

מספר  

 זהות 

  

 שנת לידה 

  

שנת עליה 

  

 

      

  מיקוד   עיר/ישוב   כתובת פרטית 

      

מס' טלפון  

 פרטי 

  

מס' 

 פקס 

מס' טלפון   

 נייד 

 

      

 

האם הינך תושב/ת  

 ישראל?  

 

 

 לא      כן  

 

 מין: 

 

 נ       ז 

 

 

 

 מקום העבודה והתפקיד הנוכחי  .2

 

מקום  

 עבודה 

תפקיד      

 בעבודה 

תאריך   

התחלת  

 העבודה 
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 _______________________________________  הארגון בו הנך עובד/ת:תחום העיסוק של 

 ___________________________________________________________________ 

 

 : היקף העסקים של הארגון 

 

 

 מדינה?  האם הינך עובד/ת

 

 לא      כן    

 

 

 השכלה  )נא להשלים את כל המידע הנדרש(  .3

 

מספר   שם המוסד ומקומו  סוג השכלה 

שנות  

 הלימודים 

התואר )אם אין   המקצוע/ההתמחות 

תואר, נא לציין  

 במפורש( 

     תיכונית 

     גבוהה * 

השלמת לימודי  

השכלה גבוהה  

אחרת בתחום  

עיסוקה  

העיקרי של  

 **  רשותה

    

 

 

 __________________________________________________________________ 

 ות נא לצרף תעוד * 

שאינו      ** במוסד  שנרכשת  אחרת,  גבוהה  השכלה  או  אקדמית  השכלה  על  תעודה  של  במקרה 

ועדה להערכת  ו)גם אם הלימודים נערכו בארץ(, יש לצרף אישור ה   ןאוניברסיטה בישראל או הטכניו 

 רד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ.תארים במש
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 ניסיון עסקי .4

 

 ניסיון ומילוי תפקידים )לצרף אישורים( בניהול עסקי   4.1

 

שם התאגיד שבו  

 בכיר  דימלאת תפק 

תקופת העבודה )ציינ/י   התפקיד בתאגיד  

 מועד התחלה ומועד סיום( 

 תחום העיסוק 

     

     

     

     

     

 

  האם התפטרת או פוטרת מתפקיד המפורט לעיל ומהן הסיבות לכך? 4.2

 ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

 

רשויות וגופים  כהונה נוכחית בדירקטוריונים או בהנהלות של חברות, תאגידים,  4.3

 ציבוריים אחרים: )אם אינך חבר/ת לציין "לא חבר/ה"(. 

 

פעילות מיוחדת בדירקטוריון: 

כגון חברות בועדות או תפקידים 

 אחרים 

דירקטור מטעם  

הציבור או  

דירקטור חיצוני  

 )דמ"צ/דח"צ( 

 

תאריך תחילת הכהונה  

 ותאריך צפוי לתום הכהונה 

 שם המוסד או התאגיד 

   לא      כן   
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   לא      כן   

   לא      כן   

 

 כהונה ציבורית  .5

 

כיהנת או את/ה מכהנ/ת בכהונה ציבורית או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, בנושאים  האם 

 לציין במפורש(:  – כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים )אם לא 

 

תקופת הכהונה )ציינ/י  

 השנים 

 מקום הכהונה  התפקיד )ציינ/י במדויק( 

   

   

   

 

 

 

 

 הממשלה שרים ממנים או לשר משרי   / זיקות לשר .6

"שר"   זה  הממנים.   – בסעיף  השרים  ולרבות  הממשלה  משרי   שר 

השתתפות    לרבות השתתפות ברשימה מפלגתית לכנסת או לרשות מקומית,  –"זיקה פוליטית"  

נבחרת.  לא  אם  גם  אחר,  מוסד  או  מפלגה  ועידת  מפלגה,  סניף  מועצת  מקדימות,   בבחירות 

 

אם   לפרט.  נא  קשר  או  זיקה  יש  ל  איןאם  נא  "אין". זיקה  המתאימה  בשורה   כתוב 

 

או פוליטי כלשהו לשר )לרבות קירבה משפחתית(, בהווה או  או עסקי זיקה או קשר אישי  6.1

  נא לציין מתי נפסקה(: –בעבר )אם הזיקה התקיימה בעבר 

 __________________________________________________________ 

_________________________________________ _________________ 
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מתן שירות, בהווה או בעבר, לקידום ענינו הפוליטי, העסקי או האישי של שר, או לקידום  6.2

 נא לציין מתי נפסק(:  –עניני מפלגתו )אם השירות ניתן בעבר 

 __________________________________________________________ 

__________________________________________ ________________ 

 

עבודה משותפת קרובה בפעילות מפלגתית עם שר, בהווה או בעבר )אם הזיקה התקיימה   6.3

 נא לציין מתי נפסקה(: –בעבר 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

בהווה או בעבר, לאחד מאלה: גוף בוחר )לרבות מרכז מפלגה(, גוף נבחר, גוף  השתייכות,   6.4

מפלגות   על  הנמנית  במפלגה  לתפקידים  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  במנוי,  דן  או  ממנה 

השרים הממנים, או מפלגה ממפלגות הקואליציה; או לגוף אחר כלשהו של מפלגות, לרבות  

 נא לציין מתי נפסקה(:  –זיקה התקיימה בעבר  עמותות הקשורות למפלגה כאמור )אם ה

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 

 כישורים מיוחדים  .7

 

 ג)א( לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה קובע כדלקמן: 18סעיף 

ויים כי למועמד לכהונת דירקטור, יו"ר דירקטוריון או מנהל כלל  עדה לבדיקת מינ ו"מצאה הו 

בחברה ממשלתית, יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, לא תמליץ על  

או   החברה,  של  פעולתה  בתחומי  מיוחדים  כישורים  לו  יש  כי  מצאה  אם  זולת  מועמדותו 

סף לתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק  שקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת בנו

 . זה לאותה הכהונה"

 

עדה לבדיקת מינויים )טרם פורסם(  והתנועה לאיכות השלטון בישראל נ' יו"ר הו   932/99בבג"צ  

 ג)א( הנ"ל.18נאמרו הדברים הבאים ביחס לסעיף  

 

דבר,  ג)א(? מבלי לקבוע מסמרות ב18"מהי, אם כן, הדרישה ל'מיוחדות' המוצאת ביטוי בסעיף  

ומבלי ליתן הגדרה ממצה אשר ניתנת בנקל ליישום, די אם נאמר כי מועמד בעל זיקה לשר כשיר 

מיוחדת", רק אם בשל כישוריו   "כישורים מיוחדים" או "כשירות  לעבור את תנאי הסף של 

המיוחדים משקלה הסגולי של תרומתן לחברה צפויה להיות כה מכרעת, עד כי הדבר מצדיק  

הטבוע במינויו בשל קשריו עם שר משרי הממשלה. מכל מקום, וזאת בקשתי    לקחת את הסיכון 

להדגיש, אין די בקיום כישורים התואמים את תחומי הפעולה בחברה הממשלתית הנדונה, אם  

 כישורים אלה אינם יוצאי דופן, 'מיוחדים'". 
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 בהתאם לאמור אנא פרט/י כישורים המיוחדים לכהונה: 

 

______________________ ____________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

__________________________________________ ________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 

 

 

זוג, אח, הורה, צאצא,  האם יש לך קשר אישי, עסקי או אחר, או הינך בן משפחה )בן  7.1

 (  X)נא לסמן  ד הרשות?בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה(, של עוב צאצא

 

 :פרטנא ל  –אם כן       ,  לא    כן  

 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 הרשות עיסוקים בתחום פעילותה של  .8

 

בן ,  למי שקשור למועמדעצמו, והן ביחס    למועמדלות בסעיף הן ביחס  איש לענות על הש -

 . גוף שיש למועמד זיקה אליושל המועמד, או   משפחה

 

תאגיד או גוף אחר שאתה בעל מניות בו ו/או    –"גוף שיש למועמד זיקה אליו"    –לעניין זה  

לו.  חיצוני  יועץ  ו/או  אותו  מייצג  ו/או  בו  עובד  ו/או  בו   דירקטור 

 

 אחד מאלה.  בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל –"בן משפחה" 

 

 השאלות מתייחסות גם לפוטנציאל של התרחשות הקשרים או הזיקות בעתיד.  -

 

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.  8.1
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לה את/ה   הרשותהאם את/ה או מי שקשור אליך עוסק/ת או עסק בתחום עיסוקיה של 

 נא למלא:   – אם כן,       לא     כן   X   )מועמד/ת? )אם כן נא לסמן 

 

תקופת העבודה   פרט/י תחום העיסוק והיקפו 

 )ציינ/י השנים( 

 מקום העיסוק  התפקיד 

    

    

    

 

לקוח, מתן   –)יחסי ספר    הרשותהאם קיימים קשרים בינך או בין מי שקשור אליך לבין   8.2

לציין    –פרט/י. אם לא    –שירותים או קבלתם, פיקוח ובקרה או כל קשר אחר(?  אם כן  

 במפורש:

 __________________________________________________________ 

_____________________________________ _____________________ 

 

בין   8.3 אחרים  זיקה  או  קשר  בעתיד  להתקיים  עשויים  או  קיימים  ותחומי    הרשותהאם 

 לציין במפורש:  –פרט/י. אם לא   –פעילותה, לבינך או לבין מי שקשור אליך?  אם כן 

 נא לפרט    –, אם כן  לא    כן  

 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

לה את/ה    הרשות בין דירקטור או עובד  האם מתקיימים בינך או בין מי שקשור אליך, ל 8.4

קשרים  אחרים,  בארגונים  משותפת  כהונה  אחרות,  במסגרות  כפיפות  יחסי  מועמד/ת, 

כן   אם  אחרות?      זיקות  או  לא    –עסקיים  אם  במפורש:  –פרט/י.   לציין 

 __________________________________________________________ 

 ____________________________ ______________________________ 

 

 

 

 סעיף זה ימולא ע"י עובדי מדינה:  8.5
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או בתחומים    רשותהאם במסגרת תפקידך בשרות המדינה הינך עוסק בתחומי פועלה של ה

עיסוקיה על  השלכה  להם  כן  ?  שיש  לא    –אם  אם  במפורש:  – פרט/י.   לציין 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

האם במסגרת תפקידך בשירות המדינה הינך בעל/ת סמכויות, במישרין או בעקיפין, כלפי  

 הרשות?  

____________________________________________________ _______ 

 

 

 

 הליכים משפטיים  .9

 

  אין    ש  י  האם יש לך הרשעות בפלילים, לגביהן טרם חלפה תקופת ההתיישנות?  9.1

 נא פרט/י בדף נפרד, וצרפ/י תצלום של הכרעת הדין ושל גזר הדין.  ,אם יש

 

לא  כן                            האם הוטל עליך לשלם כופר כסף בגין עבירה כלשהי?  9.2

 אם כן, נא פרט/י בדף נפרד, וצרפ/י תעודות על כך. 

 

לא     כן                האם יש כתבי אישום תלויים ועומדים נגדך בעת מילוי שאלון זה? 9.3

 אם כן, נא פרט/י בדף נפרד. 

 

התלוי  האם נחקרת ע"י משטרה או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה, במסגרת תיק   9.4

 לא     כן                                          ועומד בפני המשטרה או הרשות החוקרת? 

 אם כן, נא פרט/י בדף נפרד. 

 

נא התייחס לחקירות/אישומים/עבירות משמעת בהתאם לאמור   –ביחס לעובדי מדינה  9.5

 לא    כן                         בשינויים המחויבים. 13.4עד   13.1בסעיפים 

 

לא     כן            האם הוכרזת כפושט רגל?  9.6

 . אם כן, נא פרט/י בדף נפרד 

 

 ?1967-האם הוכרזת חייב מוגבל באמצעים כמשמעותו בחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז   9.7

לא    כן                                                                                                         
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                                                  נא פרט/י בדף נפרד. אם כן, 

 

האם ניתן כנגדך צו הגבלה, כמשמעו בחוק בתי הדין הרבניים )קיום פסקי דין של   9.8

 לא    כן                                                                               ?  1995- גירושין( התשנ"ה

 . אם כן, נא פרט/י בדף נפרד

 

 

 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10

 

נא צרפ/י בנפרד קורות חיים בעברית, מעודכנים ליום מילוי השאלון, הכוללים השכלה ופירוט  

 . , וכן את פרטי הממליציםעיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים

 

 

 מרכז חיים בגליל  .11

 

 לא    כן                                         האם הנך תושב הגליל 

 1993  -לחוק הרשות לפיתוח הגליל,  התשנ"ג    1כמוגדר בסעיף   -לענין זה "הגליל"  

 

 

 הצהרה וחתימה  .12

 

ת בזאת כי אין ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקי האחרים לבין  / הנני מצהיר/ה ומתחייב

, וכי אם יווצר בעתיד מצב כאמור אודיע על כך מיד, וכן  הרשותהתפקיד אליו אני מועמד/ת  

 במקרה כאמור.  הרשותאמנע מלהשתתף ולהצביע ו/או להשפיע בכל צורה שיהא על החלטות  

 

 

 _________________   חתימה_______________    תאריך

 

 

 

 


