טופס הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ2017 ,
חלק א' – פרטים אישיים
שם פרטי
שם משפחה
ת.ז( .תשע ספרות)
כתובת מגורים
השתייכות ארגונית (נא לסמן)

השכלה
(יש לצרף אסמכתא לתואר
המתקדם ביותר)



סגל אקדמי



סגל מנהלי

 השכלה תיכונית בלבד
 תואר ראשון

תחום ראשי _____________

 תואר שני

תחום ראשי _____________

 תואר שלישי

תחום ראשי _____________

תפקיד נוכחי באוניברסיטה
(לגימלאי :תפקיד אחרון
באוניברסיטה)
תפקידים תעסוקתיים וציבוריים
אחרים

טקסט שיוצב מטעמך באתר
האינטרנט ובמערכת ההצבעה
(ניתן גם להעביר בקובץ WORD
נפרד)

האם מעוניין לפרסם את תמונתך
באתר האינטרנט ובמערכת
ההצבעה ?




כן (יש להעביר בדוא"ל כקובץ תמונה)
לא

חלק ב'  -תנאי כשירות והצהרה
אני החתום /ה מטה ________________ נושאת תעודת זהות  ___________ :לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1מתקיימים בי תנאי הכשירות המפורטים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח)(דירקטוריון וועדותיו) ,תשס"ז, 2007-
כמפורט להלן:
א .אני בעל/ת תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל במדינה החברה בארגון ה-
 OECDאו מוסד להשכלה גבו הה מחוץ לישראל שהכיר בו מוסד להשכלה גבוהה בישראל ,באחד או יותר מהתחומים המפורטים להלן,
ועסקתי בתחום שקיבלתי בו תואר כאמור ,במשך שלוש שנים לפחות:
נא לסמן V










ביטוח
משפטים
כלכלה
חשבונאות
סטטיסטיקה
מינהל עסקים
אקטואריה
ביקורת פנימית
תחום אחר אשר קשור לפעילות הקופה ,בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון

ב .לחילופין ,מתקיים בי אחד מהתנאים המפורטים להלן:
נא לסמן V

כשיר לכהן כאקטואר ממונה (כמשמעותו בסעיף  41ד' לחוק הביטוח)

כשיר לכהן כמנהל סיכונים במבטח

כיהן כמנהלו הכללי של תאגיד המנוי בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ,או כנושא משרה או
כבעל תפקיד בכיר בו ,באחד התחומים :ניהול כספים ,ניהול השקעות ,ניהול אגף למוצרי ביטוח או
פנסיה ,ייעוץ משפטי ,ביקורת פנים

בעל רשיון רואה חשבון

בעל רשיון לפי חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני

בעל רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות

כיהן בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף נכסים משמעותי או בתפקיד ציבורי
בכיר במשך שלוש שנים לפחות.

בעל השכלה ונסיון עסקי אחר ,בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון ,בטוח וחסכון
 . 2ידוע לי כי הנני מועמד/ת לתפקיד דירקטור בגוף המוסדי חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ ,וכי כל המידע
והפרטים שמסרתי בשאלון זה הם מלאים ,נכונים ואמיתיים.
 . 3כן אני מצהיר/ה בזאת כי אני מכירה את דרישות התפקיד ,וביכולתי לפנות ולהקדיש את הזמן הנדרש לצורך מילוי התפקיד .בנוסף,
אני מצהיר/ה כי לא קיים ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בין התפקיד שאליו אני מועמד/ת לבין כל תפקיד או עיסוק אחר
אותם אני ממלא/ת.
 .4ידוע לי כי אם אתמנה כדירקטור בחברה ,כהונתי תהא בתוקף גם בעבור ה"חברה לניהול קופות גמל ( )2003של העובדים באוניברסיטה
העברית בירושלים בע"מ".
 .5ידוע לי כי אם אבחר על ידי עצרת העמיתים לתפקיד דירקטור בחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ ,יהיה מינויי מותנה
באישור אגף שוק ההון ,בטוח וחסכון במשרד האוצר ,כולל הגשת בקשה כתובה בנוסח הקבוע בדין.
 .6באם לא אבחר לתפקיד דירקטור ,הנני מוכן  /אינני מוכן (נא לסמן) לכהן כ'נציג' באסיפה הכללית הרגילה.
שם פרטי
____________

שם משפחה
____________

תאריך
____________

חתימה
____________

חלק ג'  -הגבלות על מינוי דירקטור
להלן נוסח סעיף  4לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (בטוח)(דירקטוריון וועדותיו) ,תשס"ז – 2007
לא ימונה לדירקטור במבטח ולא יכהן בו מי שמתקיים בו אחד מאלה:
( )1עיסוקיו האחרים אינם מתירים בידו זמן מספיק למילוי תפקידו;
( )2הוא עובד המבטח ,למעט אם הוא מנהלו הכללי או שהוא עובד במי שהמבטח שולט בו או
שהמבטח מחזיק  20אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו;
( )3הוא מכהן כנושא משרה ,חבר ועדת השקעות או עובד בגוף מוסדי אחר שאינו בשליטת המבטח
שהוא מתמנה לו דירקטור או של בעל השליטה בו ,או שהוא מכהן כנושא משרה או עובד במי
ששולט בגוף מוסדי כאמור ,אלא אם כן המפקח אישר כי כהונה או עבודה כאמור אינה מעוררת
חשש לניגוד עניינים; פסקה זו לא תחול על מי שמכהן כנושא משרה או עובד במבטח אחר שאינו
מורשה לעסוק בענפי ביטוח שהמבטח שהוא מתמנה לו מורשה לעסוק בהם ,או על נושא משרה או
עובד בחברה מנהלת אם המבטח שהוא מתמנה לו אינו מורשה לעסוק בביטוח חיים; לענין זה –
"גוף מוסדי" – לרבות תאגיד בנקאי;
"ביטוח חיים" – כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח),
התשנ"ח;1998-
( )4הוא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה מהעבירות המפורטות להלן ,אלא אם כן חלפו שבע שנים
מיום מתן פסק הדין שהורשע בו או שבית משפט קבע כי אין בהרשעה ,בהתחשב במהותה ,חומרתה
ונסיבותיה ,כדי למנוע כהונה כאמור; ואלה העבירות:
(א) עבירה לפי סעיפים  104עד  105לחוק הפיקוח על הביטוח ,לפי סעיפים  49עד  52לחוק
קופות גמל ,לפי סעיפים  38עד  41לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני ,לפי סעיפים  49ו 50-לחוק
הבנקאות ,לפי סעיף  15לפקודת הבנקאות ,1941 ,לפי סעיפים  123עד  128לחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ"ד( 1994-להלן – חוק השקעות משותפות) ,ולפי סעיפים  39ו40-
לחוק ייעוץ השקעות;
(ב) עבירה לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  420ו 422-עד  428לחוק העונשין
ולפי סעיפים 52ג52 ,ד(53 ,א) ו 54-לחוק ניירות ערך;
(ג)

עבירה לפי סעיפים  47עד  48לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח;1988-

(ד) עבירות של שוחד ,מרמה ,עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים
שהורשע בהן בבית משפט מחוץ לישראל;
(ה) עבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה ,חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או במבטח;
( )5הוגש כתב אישום נגד אדם המועמד להתמנות דירקטור ,בעבירה כאמור בפסקה ( )4או
שמתנהלת נגדו חקיר ה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור ,רשאי המפקח ,לאחר שנתן
למועמד הזדמנות לטעון את טענותיו ,לקבוע כי אינו כשיר להתמנות לדירקטור במבטח ,בהתחשב
במהות העבירה המיוחסת לו ,חומרתה ונסיבותיה;
( )6הוגש כתב אישום נגד אדם המכהן כדירקטור ,בעבירה כאמור בפסקה ( )4או שנפתחה נגדו
חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור ,רשאי המפקח ,לאחר התייעצות עם הוועדה ולאחר
שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה ,בדרך שהורתה ,לקבוע כי אינו כשיר לכהן כדירקטור
במבטח בהתחשב במהות העבירה המיוחסת לו ,חומרתה ונסיבותיה.
הובאו לידיעתי המניעו ת על מינוי דירקטור ,המפורטות בסעיף  4לתקנות הפיקוח (רצ"ב) ,והן אינן מתקיימות בי.
____________
שם פרטי

____________
שם משפחה

_______________
תאריך

_____________
חתימה

