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  חוק המידע הפלילי ותקנת השבים) –(להלן  2019-חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט 9
 לרבות, הטלת אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית. 10 

 שאלון על יושרה אישית ועסקית של נושאי משרה   - נספח ב'

חלק זה ימולא ע"י נושאי משרה במבקש הרישיון, כל אחד בנפרד (יש להדפיס עותקים כמספר הממלאים), 
 לגבי אירועים בארץ או בחו"ל, המפורטים להלן.  

  .1 פרטים אישיים:  

    שם   

     מספר מזהה (חברה)   

מספר ת.ז. או מספר דרכון  
 (יחיד)  

   

    אזרחות   

    תושבות   

    תאריך לידה   

    מקום הלידה   

    תפקיד   נושא משרה אחר   ☐דירקטור,  ☐מנכ"ל,   

האם , 20199-,התשע"טבהתחשב במידע שזכאי הממונה לקבל על פי חוק המידע הפלילי ותקנת השבים
פרט וצרף צילום של הכרעת הדין,  -אירע בעבר אירוע מהמפורטים להלן? במקרה של תשובה חיובית 

   גזר הדין או החלטת ביהמ"ש במקרים הרלוונטיים.
    .2 

 כן     לא    

זולת אם חלפה תקופת המחיקה לפי חוק המידע  האם הורשעת בעבירה,
, או שהוא תלוי ועומד או הוגש נגדך כתב אישום ,הפלילי ותקנת השבים

הושת עליך כופר או עיצום כספי או סנקציה אחרת לרבות בהליך 
  ?  10מנהלי

ידוע לי כי באפשרותי לצרף מידע על שיקום או נסיבות אישיות או אחרות 
 הממונה. בעת בחינתלקח בחשבון יכדי שי

   .2.1 

 כן     לא    

האם היית או הנך שולט או בעל תפקיד בכיר (דירקטור, מנכ"ל או עובד 
, שהוא תלוי ועומד בדרג אחד מתחתיו) בחברה שהוגש נגדה כתב אישום

בחברה שהושת עליה כופר או עיצום כספי בתקופה הרלוונטית (בהתייחס 
 לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך) ?  

   .2.2 

 2.3.    האם הורשעת בידי גוף משמעתי ?   כן     לא    

 כן     לא    
האם הופסקה בעבר כהונתך כמנהל או כדירקטור בגוף שבו כיהנת או 

 2.4.    האם נפסלת מלשמש כדירקטור או בכל תפקיד ניהולי אחר ?  

 כן     לא    
האם היית או הנך פושט רגל או היית או הנך מעורב בהליכי פשיטת 

 2.5.    רגל, פריסת חובות, או הסדר אחר עם נושים ?  

 כן     לא    
האם היית או הנך שולט, או עובד בכיר (דירקטור, מנכ"ל או בדרג אחד 
מתחתיו) בחברה שפורקה או שהייתה או הינה בהליכי פירוק, בכינוס 

 נכסים, או שעשתה הסדר עם נושים ?  
   .2.6 
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 הצהרת נושא משרה

 שאלון על יושרה אישית ועסקית של נושאי משרה) -(לעניין נספח ב'  

  _______________ '______________ נושא תעודת זהות מס אני החתום מטה

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, 
 מצהיר בזאת כדלקמן:  

 כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה הם מלאים, נכונים ואמיתיים ואני מתחייב להודיע על כל שינוי  . 1
 במהלך כהונתי בסמוך להתרחשותו.   

 אני מסכים כי משטרת ישראל תעביר לממונה או מי מטעמו מידע פלילי אודותיי לצורך הקבוע בחוק  . 2
  בהיקף )ותקנת השבים המידע הפלילי חוק –הלן (ל 2019-התשע"טהפלילי ותקנת השבים,  המידע  
  המידע הפלילי מצ"ב הסכמתי לפי הטופס שבתוספת השלישית לחוק .זה שהוא זכאי לקבלו על פי חוק  
  .ותקנת השבים  
   ידוע לי כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את המשטרה ואת מקבל המידע ממשלוח הודעה אלי בדבר      
 מסירת המידע אודותיי.      

  אני מסכים להסרת כל זכות לחסיון או לסודיות לגבי כל מידע אודותי המצוי בידי גופים משטרתיים או  . 3
   ממלכתיים אחרים בארץ ובחו"ל, כולל האינטרפול, בידי רשות פיקוח או הסדרה, בארץ ובחו"ל (כגון   
  הפיקוח על הבנקים, הפיקוח על הביטוח, הממונה על ההגבלים העסקיים, הרשות למשפט טכנולוגיה   
  ומידע והרשות לני"ע), שלטונות המס, וכן בידי תאגידים בנקאיים או בבנקים בחו"ל ומסכים כי אלה   
  ימסרו את החומר שבידם לבנק ישראל.    

  לעיל תהיה רק לצורך בחינת הבקשה לרישיון שהגישה החברה בה  3-ו 2בקשת המידע כאמור בסעיפים 
  רה. אני מכהן כנושא משרה ותמשיך להיות תקפה במהלך כל תקופת כהונתי בתפקיד האמור בחב

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  
   
      _________________      _________________

 חתימה             תאריך      
   

  אישור עו"ד

 _____________      י מאשר בזה כי ביום:ננה  

 ___________________    דין-י עורךנהופיע/ה בפ  

 _______________________     במשרדי ברחוב   

 _______________________       'מר/גב     

 שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת"ז מס' _________________/ המוכר/ת לי באופן אישי       
 וכי הוא/היא מוסמך לחתום ולהתחייב בשם המבקש, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה       
      אישר/ה את  שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,נלהצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעו   
  ות ההצהרה וחתם/מה עליה. נכונ   
  
   ___________   ________________   ________________  
 עורך/כת דין       חותמת     תאריך   
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 או 11הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים ועומדים לפי סעיפים 
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___________ מס' זהות __________ נותן/ת בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל תמסור מידע  אני הח"מ
עליי מהמרשם הפלילי, וכן מידע על תיקים תלויים ועומדים, בהתאם להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, 

בתוספת הראשונה שם הגורם הזכאי לקבל את המידע כאמור (________ _ל___) החוק –להלן ( 2019-התשע"ט
 . )פירוט מטרות מסירת המידע לפי החוק(, לשם________________ )או בתוספת השנייה לחוק

חר שינויים שחלו יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי א
 י. במידע הפלילי על

הובא לידיעתי כי אני זכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי במרשם הפלילי ובמרשם 
 המשטרתי. 

הובהר לי בזה כי ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי לשלול את קבלת הזכות או התפקיד ואני 
יילקח בחשבון בעת בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידה רשאי/ת לצרף מידע על שיקומי או נסיבותיי האישיות כדי ש

 שנקבעו בחוק. 

 ידוע לי כי בהסכמתי זו, אני מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות החוק. 

  

 תאריך: _____________  חתימה: ____________________

 


