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 תאגיד השידור הישראלי  כאן, לתפקיד בלמועמד/ת  לוןשא

_______ מס' זהות ____________ ______  פרטי שם ________________שם משפחה 

לפני הגעה לראיון אישי בתאגיד. Hr_pniyot@kan.org.ilנא לשלוח שאלון זה לכתובת 

 הבהרת המושגים בשאלון זה: 

  -כל אחד מאלה  - "  אמצעי שליטה"

זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;

 הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי; 

 הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

 סילוק חובותיו, בעת פירוקן; הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר 

כל גוף המקיים שידורים ברדיו או בטלוויזיה  לפי דין בישראל ובכלל זה כל אחד  - "  גוף שידור"

 מהבאים:

; 1990-מורשה לשידורים כהגדרתו בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו התש"ן

ידורי  מי שקיבל רישיון לשידורי כבלים, מפיק חדשות עצמאי, בעל רישיון לש

לוויין או מפיק ערוץ עצמאי כהגדרתם בחוק התקשורת )בזק ושידורים(,  

 ; 1982-התשמ"ב

משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור 

 ;  2012-ספרתיות התשע"ב

שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי   -גלי צה"ל כהגדרתו בחוק גלי צה"ל 

 ; 2005-ה, תשס"ותשדירי שירות(חסות 

 . 1965-רשות השידור כמשמעותה בחוק רשות השידור התשכ"ה

; 2014  -תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק השידור הציבורי, התשע"ד

 – "בעל עניין" 

 -משפחה" קרובי "

 או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;  5% -מי שמחזיק ב

זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, ן או בת ב

גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, סב 

 .או סבתא, לרבות קרבה משפחתית חורגת או קרבה הנוצרת עקב אימוץ

- "החוק"

- "התאגיד" 

; 2014- התשע"דחוק השידור הציבורי הישראלי, 

בחוק; 2תאגיד השידור הישראלי, שהוקם מכוח סעיף 

ל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא מנה  מנהל כללי,-"  נושא משרה"
הכפוף במישרין   הלדירקטור, או מנ  ןכתפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, ו

 למנהל הכללי; 

mailto:Hr_pniyot@kan.org.il
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 מסירת מידע לפי חוק חופש המידע

 

למסור מידע שנמסר על ידך בשאלון זה,  המשרד  יהיה חייב לידיעתך, בהתאם לחוק חופש המידע, 

 .כולו או מקצתו, אם תתבקש מסירת המידע

בחתימתך על השאלון, הנך מסכים מראש כי אם תאושר מועמדותך על ידי המשרד, יימסר לפי דרישה 

על כך ועל הגשת התנגדות או עתירה נגד והנך מוותר מראש על קבלת הודעה מידע המצוי בשאלון, 

 מסירת המידע.

לתשומת לבך, מוטלת עליך החובה לעדכן פרטים שנמסרו  על ידך, אם חל בהם שינוי לאחר מילוי  

 השאלון!! 

 

 

 ם יינוכח יםקום העבודה ותפקידמ .1

 

 ____________________                               תפקיד בעבודה ___________________                 מקום עבודה     

 

 מועד תחילת העבודה ___________________________

 

 

 ________________________________________תחום העיסוק של הארגון בו הנך עובד/ת 

 

 

 האם הנך עובד/ת מדינה              כן/לא

 

   -האם הנך 

 עובד/ת של גוף שידור                                                           כן/לא

 

 כן/לא נושא משרה בגוף שידור                                                      
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 כהונה ציבורית .2

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

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

 

תקופת הכהונה )ציינ/י 

 השנים(

 מקום הכהונה במדויק(התפקיד )ציינ/י 

   

   

   

   

   

 זיקות לשר ועיסוקים בפעילות פוליטית ובפעילות מפלגתית .3

 בעל עניין בגוף שידור או עובד של בעל עניין כאמור              כן/לא 

 

לרבות תאגיד שגוף שידור מחזיק בו, מוחזק על ידו ותאגיד אשר בעל השליטה  -"גוף שידורלעניין זה, "

 בו הוא גם בעל השליטה בגוף השידור.

 

  -אם כן , אנא פרט 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 האם הנך:

 חבר/ת כנסת                    כן/ לא

 ראש רשות מקומית        כן/ לא 

 חבר/ה בגוף בוחר            כן/ לא 

 גוף שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדים לכנסת   -" גוף בוחרלעניין זה, "
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 -בסעיף זה

 שר משרי הממשלה ובכלל זה שר התקשורת.  –"שר" 

 אם יש זיקה או קשר נא לפרט. אם אין זיקה נא לכתוב בשורה המתאימה "אין". 

,  )אם הזיקה בהווה או בעבראו קשר אישי כלשהו לשר )לרבות קירבה משפחתית(,  זיקה .3.1

 נא לציין מתי נפסקה(:  -התקיימה בעבר

קשרים , עם שר לרבות קשרי עבודה, תרומות או בהווה או בעברזיקה או קשר עסקי,  .3.2

נא לציין מתי  -עסקיים אחרים בין בכסף או בשווה כסף )אם הזיקה התקיימה בעבר

 נפסקה(:

,לקידום עניינו הפוליטי, העסקי או האישי של שר, או לקידום   בהווה או בעברמתן שירות   .3.3

 נא לציין מתי נפסק(: -ענייני מפלגתו )אם השירות ניתן בעבר

: גוף בוחר )לרבות מרכז מפלגה(, גוף נבחר, גוף , לאחד מאלהבהווה או בעברהשתייכות,  .3.4

או לגוף אחר כלשהו  ;ממנה או דן במינוי, בין במישרין ובין בעקיפין, לתפקידים במפלגות

נא  -של מפלגות, לרבות עמותות הקשורות למפלגה כאמור )אם הזיקה התקיימה בעבר

 לציין מתי נפסקה(:

אחר כלשהו של מפלגה לרבות עמותות חברות במוסד, מועצה, ועידה, ועדה או בגוף  .3.5

נא לציין מתי  -)אם החברות התקיימה בעבר בהווה או בעברהקשורות למפלגה כאמור, 

 נפסקה(:

זיקה או קשר אחרים כלשהם לשר, למפלגה או למועמד למפלגה, לרבות תרומות בכסף  .3.6

 : נא לציין מתי נפסקו הזיקה או הקשר( -)אם בעברבהווה או בעבר או בשווה כסף 

ייצוג שר, מפלגה או חבר כנסת בגוף או מוסד או אירגון לרבות רשות או מועצה מקומית,  .3.7

 נא לציין מתי נפסק הייצוג(:  -)אם בעבר בהווה או בעבראו ייצוג לעניין מסוים,  

נא לפרט ולציין מהי  -, שאינה מפורטת לעילבהווה או בעברפעילות במסגרת מפלגה,  .3.8

 הפעילות ומתי התרחשה:

לעיל בין שר משרי   83.-13., כאמור באחד הסעיפים בהווה או בעברזיקה או קשר,  .3.9

הממשלה או מפלגה, לפי העניין, לבין קרוב משפחה של המועמד נא לפרט את מהות הזיקה 

 :מתי התקיימהולציין 

בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית בחמש השנים לפני הצגת  כלשהועיסוק  .3.10

 נא לפרט מהי הפעילות ומתי התרחשה:  -המועמדות, שלא פורטה לעיל 

לעניין זה, השתתפות בהפגנה או בכינוס בעלי אופי פוליטי או הבעת עמדה פומבית בעניינים  .3.11

 פוליטיים, כשלעצמן, לא ייחשבו כפעילות פוליטית.  

 

 וף שידורזיקה לג .4

האם הנך קשור/ה, במישרין או בעקיפין, בעצמך או על ידי  קרוב, סוכן או שותף, בחוזה או עסקה 

 עם גוף שידור, או שאתה בעל עניין בתאגיד, לרבות שותפות הקשור כאמור? 
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 למעט הסכם לקבלת שירותי גוף שידור.  כן/לא -לעניין זה, "חוזה או עסקה" 

 אם כן, נא לפרט:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 עיסוקים בתחום פעילותיו של גוף שידור  .5

: בן למי שקשור/ה למועמד, והן ביחס למועמד/ת עצמויש לענות על השאלות בסעיף הן ביחס 

 משפחה של המועמד או גוף שיש למועמד זיקה אליו. 

  –לעניין זה 

תאגיד או גוף אחר שאתה בעל מניות בו                                                                      -" גוף שיש למועמד זיקה אליו"

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

 

 השאלות מתייחסות גם לפוטנציאל של התרחשות הקשרים או הזיקות בעתיד. 

 

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. 

 

 
  האם את/ה או מי שקשור אליך עוסק/ת או עסק בתחום עיסוקיו של גוף שידור?  .5.1

 כן/לא 

 נא למלא:  -אם כן 

 

האם בעיסוקים אחרים שלך או של מי שקשור אליך מתקיימת )או עשויה להתקיים(  .5.2

 נא לציין במפורש: -פרט/י אם לא -תחרות עם גוף שידור? אם כן

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

לקוח, מתן -האם קיימים קשרים בינך או בין מי שקשור אליך לבין גוף שידור )יחסי ספק .5.3

ם לקבלת שירותי גוף שירותים או קבלתם, פיקוח ובקרה או כל קשר אחר למעט הסכ

 נא לציין במפורש: -שידור(? אם כן פרט/י אם לא

פרט/י תחום העיסוק 

 והיקפו

תקופת העבודה                  

 )ציינ/י שנים(

 מקום העיסוק התפקיד
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

או האם קיימים או עשויים להתקיים בעתיד קשר או זיקה אחרים בין גוף שידור לבינך  .5.4

יש  -פרט/י אם לא  -לבין מי שקשור אליך למעט הסכם לקבלת שירותי גוף שידור? אם כן

 לציין במפורש:

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

או עשויים לייצג בעתיד, דרך קבע או לעניין האם את/ה או מי שקשור אליך מייצגים כיום   .5.5

מסוים, גורם כלשהו שיש לו קשר או זיקה לגוף שידור )מן הקשרים והזיקה מפורטים 

 -, או קשרים וזיקות אחרים( או שהוא מתחרה בגוף שידור? אם כן8.4עד  8.1בסעיפים 

 יש לציין במפורש: -פרט/י אם לא 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

האם מתקיימים בינך או בין מי שקשור אליך, לבין עובד בגוף שידור, יחסי כפיפות  .5.6

במסגרות אחרות, כהונה משותפת בארגונים אחרים, קשרים עסקיים )למעט הסכם 

 יש לציין במפורש: -פרט/י אם לא  -יקות אחרות? אם כןלקבלת שירותי גוף שידור( או ז

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 זיקה לבעלי מניות  .6

האם קיימת זיקה אישית או עסקית בינך לבין בעל מניות, המחזיק בהון מניות או באמצעי שליטה 

          בגוף שידור? 

 כן/ לא 

 נא לפרט  -אם כן 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 החזקות ניירות ערך בתאגידים  .7

ומעלה מהון התאגיד, בחברות בין במישרין ובין בעקיפין,   5%פרט/י החזקות ניירות ערך בשיעור של  

או שותפות בגוף עסקי כלשהו. במידה והתאגיד או השותפות לא יושפע ולא יכול להיות מושפע, 
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בד במישרין או בעקיפין, מפעולות תאגיד השידור הישראלי, ניתן להימנע מציון אחוז האחזקות ובל

 נא לציין "לא מחזיק/ה"(.  –שיינתן תצהיר על ידך בעניין זה: )אם אינך מחזיק/ה במניות 

שם החברה% האחזקותעיסוקה של החברה

הליכים משפטיים  .8

האם יש לך הרשעות בפלילים, לגביהן טרם חלפה תקופת ההתיישנות?  .8.1

 יש/אין   

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

האם הוטל עליך לשלם כופר כסף בגין עבירה כלשהי?  .8.2

 יש/אין 

אם כן, נא פרט/י בדף נפרד וצרפ/י תעודות על כך. .8.2.1

האם יש כתבי אישום תלויים ועומדים נגדך בעת מילוי שאלון זה?  .8.3

 כן/לא 

 אם כן, נא פרט/י בדף נפרד 

האם נחקרת ע"י משטרה או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה, במסגרת תיק התלוי  .8.4

ועומד בפני המשטרה, או הרשות החוקרת? 

 כן/לא

אם כן, פרט/י בדף נפרד.

נא התייחס/י  –תה עובד/ת מדינה בעברו/ה יביחס למי שהיה/היהערה: 

בשינויים המחויבים.  8.4עד  8.1לחקירות/אישומים/עבירות משמעת בהתאם לאמור בסעיפים 

האם הוכרזת כפושט רגל?  .8.5

 ן/לאכ

 אם כן, פרט/י בדף נפרד

?1967-מוגבל באמצעים כמשמעותו בחוק ההוצאה לפועל התשכ"זהאם הוכרזת חייב  .8.6
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 כן/לא  

אם כן אנא פרט/י בדף נפרד  

האם ניתן כנגדך צו הגבלה, בחוק בתי הדין הרבניים )קיום פסק דין של גירושין(  .8.7

? 1995-התשנ"ה

 כן/לא

אם כן, נא פרט/י בדף נפרד.

השנים האחרונות פורסם דו"ח מבקר המדינה שעשוי להיות רלוונטי  5האם במשך  .8.8

 לעניין מועמדותך? 

 כן/לא

אם כן, נא פרט/י בדף נפרד 

האם הוגשה נגדך תביעה אזרחית על ידי רשות מרשויות המדינה בשל כהונה או תפקיד  .8.9

 ק דין שעניינו הפרת חובות נושאי משרה בתאגיד? שמילאת? האם ניתן בעניינך פס

 כן/לא

אם כן, נא פרט/י בדף נפרד 

 הליכים משמעתיים .9

האם במסגרת יחסי עבודה בעבר, הוגשה נגדך תובענה לבית הדין למשמעת?   9.1

 כן/לא

 אם כן, נא פרט בדף נפרד )יש לציין האם ניתן פס"ד או גזר דין ולפרט(

האם במסגרת יחסי עבודה בעבר, קיבלת עונש משמעתי כלשהו? )כגון: התראה, נזיפה,  9.2

 השעיה(

 כן/לא

בדף נפרדאם כן, נא פרט 

קרובי משפחה  .10

ידוע לך על קרובי משפחה המועסקים כיום בכל צורה שהיא בתאגיד? האם 

 כן/לא

 י:/נא פרט –אם כן 
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יחידה תפקיד דרגת קרבה שם קרוב המשפחה 

הצהרה וחתימה

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל המידע שמסרתי במסגרת השאלון אמת, וכי אין ניגוד 
עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקיי האחרים לבין התפקיד אליו אני מועמד/ת, וכי אם ייווצר 

בעתיד מצב כאמור אודיע על כך מיד ליועץ המשפטי של התאגיד. 

________________ ___________________

 חתימה  תאריך

11 . תחבורה ציבורית

אני מצהיר\ה כי ידוע לי שהתפקיד כולל עבודה בשעות בהן אין תחבורה ציבורית, וכי התאגיד לא 
מתחייב לספק לי הסעות למקום העבודה וממנו בשעות כאמור. אני מתחייב/ת להגיע למקום העבודה 

ולשוב ממנו גם בשעות בהן אין תחבורה ציבורית.




