


 למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים הוועדה


 



 שאלון למועמד/ת כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה 

 המוגש לועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

 

 הנחיות למילוי השאלון

שליטה גרעין בלא בנקאי בתאגיד כדירקטור מועמדות הצגת לצורך שאלון למילוי הנחיות להלן

 1941, ופקודת הבנקאות, (ק הרישוי""חו –)להלן1981-התשמ"א(,רישוי)בחוק הבנקאות  כאמור

 :("פקודת הבנקאות"–)להלן

עלהמבקשלהגישאתמועמדותולכהונתדירקטורבתאגידבנקאיבלאגרעיןשליטה,למלא .1

 ולהגישו בזה, הרצוף השאלון את מקוון בתאגידיםבאופן דירקטורים למינוי לועדה

 (.דה""הוע–בנקאייםהפועלתמכחחוקהרישוי)להלן

השאלוןישמשאתהועדהלצורךקביעתרשימתהמועמדיםשהיאתגישלאסיפההכלליתשל .2

 התאגידהבנקאי.

הבנקאות.3 בפקודת או הרישוי בחוק המוגדרים זה, בשאלון המופיעים תהיה,למונחים

ים,אלאאםצוייןבמפורשאחרת.המשמעותהנודעתלהםבאותםחיקוק

עםהסמןעלהסימןלהצביעלויהשאלון,ניתןלנוחיותכם,בעתמי ,כאשרמופיעסימן

יחדעםזאת,תשומתליבכם,./הגדרתהמושגלצדומופיעהסימןזה,עלמנתלצפותבהסבר

כיבהדפסתהשאלון,לאמודפסיםההסברים/הגדרתהמושגלצידםמופיעהסימןהאמור.

מועמדלקרואיש.4 אתהסעיפיםהמפרטיםאתהדרישותואמותהמידהבהםצריךלעמוד

בנוהלסדריעבודה20עד16לכהונהכדירקטורבתאגידבנקאיבלאגרעיןשליטהבסעיפים

דירקטוריםבתאגידיםבנקאייםהמתפרסםבאתרבנקישראלבכתובת: שלהועדהלמינוי

WWW.boi.org.ilה על הפיקוח הבא: בנתיב בתאגידים, דירקטורים למינוי ועדה בנקים,

בנקאיים.

הדרישותואמותהמידה.5 מובהרבזאת,כיהאמורבחוקהרישויובפקודתהבנקאותלעניין

אי או סתירה של במקרה גובר, שליטה גרעין בלא בנקאי בתאגיד כדירקטור לכהונה

מניםכאמורלעיל.התאמה,עלהאמורבענייןזהבנוהלסדריהועדהאוהמפורטבס

 .6 על להשיב המועמד כלעל שאלות בשאלוןהחובה המסמכיםהמופיעות כל את ולצרף ,

האסמכתאות כל אליו יצורפו שלא או לנדרש, בהתאם ימולא שלא שאלון הנדרשים.

הנדרשות,עשוישלאלהיבחןעלידיהועדה.

ביחס מידע שאין או היאבשלילה, התשובהלשאלהמסוימת שנדרשפירוטלענכאשר יין

יש לציין זאת במפורש.לגביו,

אימתןמענהעלשאלותהמסומנותבכוכביתאדומהלאיאפשרושליחתהשאלוןלועדה.
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ישלצרףלשאלוןקורותחייםמפורטיםומעודכניםלמועדמילויהשאלון,וכןצילוםתעודת .7

 חוץ תושב הוא המועמד ואם האפשר,-זהות, במידת לצרף, יש כן, כמו דרכון. צילום

ממוסדות תעודות צילום כגון בשאלון, הנדרשים הפרטים את המבססים מסמכים

 אקדמיים,וכיוצאבזה.

.בלבד word קובץ קורות החיים המצורף להיות בשפה העברית ובפורמט יצוין כי על 

 .צרופותושליחה"המופיעבסוףהשאלוןישלצרףאתהמסמכיםהאמוריםבפרק"

עלהמועמדלמסורהצהרהבפניעורךדיןביחסלאמיתותושלמותהפרטיםשמסרבשאלון, .8

לגבילחיסיוןלסודיותוורעלזכויותיווכןעליולהתחייבלעדכןאתהפרטים,ולהסכיםלוית

",הנספחלשאלוןזה.הצהרת המועמדבהתאםלנוסחהמובאבטופס"כלמידעאודותיו

ולצרפו החתום הטופס את לסרוק כנדרש, עליה לחתום ההצהרה, טופס את להדפיס יש

 ".צרופותושליחה"בפרק

לדרושמהמועמדפרטיםנוספיםככלדרישותהמידעבשאלוןזההינןכלליות.הועדהרשאית .9

 שיידרשלצורךבחינתהמועמדות.

שיידרש .10 ככל זהשמסרהמועמדבמסגרתהשאלון, על נוסף הועדהרשאיתלהיעזרבמידע

 לצורךבחינתמועמדותו.

עוזריו, .11 וצוות הבנקים על במפקח ולהיוועץ להיעזר הועדה רשאית המועמדויות, בבדיקת

 דערלבנטיאודותמועמדים,ככלשיידרש.ולקבלמהםמי

.12

 

על המועמד לציין ולפרט כל מידע שעשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת מועמדותו, גם אם 

 הוא סבור שאין בו כדי למנוע את כהונתו.

הועדה,יובהר.13  ע"י שתוגש הסופית, המועמדים ברשימת ייכלל שמו אשר מועמד על כי

הבנקאי בבנקלקראתהבחירהבאסיפהלה,לתאגיד להמשךההליכיםשיתקיימו יותזמין

 .הכללית

.14

 

 אחרת, או שלהמבקשלהתמנותלכהונהמסיבהזו מוטלת כלעודלאנתבטלהמועמדותו

ככל שחל בהם שינוי לאחר מועד ,עליו החובה לעדכן את הפרטים שנמסרו על ידיו בשאלון

שעלסדריומהמינויפה הכללית של התאגיד הבנקאימילוי השאלון ועד למועד כינוס האסי

 . committee@committee.org.ilלכתובתבאמצעותמשלוחהודעתדוא"לדירקטורים

נפרדות,ניתןלמלאחלקיםבשאלוןגםאםתהשאלוןמחולקלנושאיםהמופיעיםבכרטיסיו.15

.כלעודהואלאנשלח–םקודמיםטרםמולאוחלקי

כמוכן,ניתןלשמורולהדפיסאתהשאלוןבכלשלב.

חופשהמידע

 בעקרונות הועדה תתחשב המידע, חופש לב,1998-התשנ"חחוק חופש המידע, בענייני בשים

 לנסיבותהענין.
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