תצהיר מס' 2
כתב הצהרה  -גילוי נאות
אני/ו ,הח"מ ,כ -מורשה/י החתימה מטעם ____________________________ (להלן:
"התאגיד") ,מצהיר/ים כי כיום ,וכן לאורך השנתיים האחרונות ,כדלקמן:
∕

התאגיד אינו בעל זיקה לקק"ל – דהיינו (במצטבר) אינו מיוצג באסיפה הכללית של קק"ל;1
אינו מצוי בשליטת 2גוף המיוצג באסיפה הכללית של קק"ל ;3אינו מצוי בשליטת 4מי
מהמוסדות הלאומיים (הסתדרות הציונית העולמית ,הסוכנות היהודית לא"י ו/או קרן
היסוד) ; וכן ,התאגיד אינו מעסיק 5את מי מהדירקטורים בקק"ל ,6ו/או את מי מחברי ועדת
הביקורת של קק"ל 7ו/או את מי מנושאי המשרה 8בקק"ל .כמו כן ,אף אחד מבעלי השליטה9
בתאגיד ונושאי משרה בתאגיד ,ו/או מי מקרוביהם 10של בעלי השליטה ו/או נושאי המשרה
בתאגיד ,אינו חבר באסיפה הכללית של קק"ל ,11בדירקטוריון קק"ל ,או בוועדת הביקורת של
קק"ל (להלן" :הזיקה").

∕ התאגיד /הנני בעל זיקה לקק"ל ,כמשמעותה לעיל יש לפרט את מהות הזיקה בטבלה מטה:
פרוט סוג הקשר ומהות הזיקה
הגורם איתו קיים קשר

ידוע לח"מ כי קק"ל הינה חברה לתועלת הציבור ,ובשל כך עליה לפעול בהתאם להוראות הפרק
הראשון א' לחלק התשיעי של חוק החברות ,התשנ"ט ,1999-בעניין זה.
ידוע לח"מ  ,שככל שיהיה שינוי בהצהרה זו ,הוא יודיע על כך לקק"ל מיד עם היוודע השינוי כאמור.
חתימת מורשה/י החתימה של התאגיד:
(שם+חתימה) _______________________________________________
(שם+חתימה) _______________________________________________

 1מצ"ב קישור לרשימת הגופים המיוצגים באסיפה הכללית ובכלל זה ,ברית ע"ץ  -הברית הציונית העולמית של תנועת העבודה ע"ר,
הברית העולמית של מרץ  -יחד (ע"ר) ,ארצנו ,הנוער הציוני  -תנועת המרכז הליברלית – הנוער הציוני (ע"ר) ,מרכז עולמי  -התנועה
הציונית המסורתית ע"ר ,יש עתיד  -עתיד שותפות בינלאומית של תנועות נוער ציוניות פלורליסטיות ע"ר ,הסתדרות המזרחי והפועל
המזרחי המרכז העולמי ע"ר ,בתינו עולמי ,לביא עולמי ,חרות עולמית ,ליכוד עולמי  -העמותה ליישום וביצוע עקרונות והחלטות
הליכוד העולמי ע"ר ,אוהבי ציון  -בני ציון – התאחדות ש"ס לפעולות בגולה (ע"ר) ,קונפדרציה WORLD CONFEDERATION OF -
 ,UNITED ZIONISTSהדסה  -משרדי הדסה בישראל חל"צ ,מעבר לקשת  -התנועה הציונית ע"ר ,כולנו עושים ציונות ,ויצו  -הסתדרות
עולמית לנשים ציוניות ע"ר ,המרכז העולמי של בני ברית בירושלים ע"ר ,הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות ההנהלה
בישראל (ע"ר) ,מכבי תנועה עולמית ע"ר ,ארגון הקהילות ובתי הכנסת האורתודוכסים בישראל ובתפוצות ע"ר ,איגוד בתי כנסת
קונסרבטיביים ,ה איגוד העולמי ליהדות מתקדמת ,משלחת סטודנטים (ווג'ס ,יבנה עולמי ואח') "יבנה עולמי" ארגון עולמי
לסטודנטים דתיים ובני ישיבות ,המועצה הציונית בישראל ,אמונה עולמית  -התנועה העולמית לאישה הדתית לאומית ע"ר ,נעמת -
תנועת נשים עובדות ומתנדבות ע"ר.
 2ראה ה"ש  9להלן.
 3ראה ה"ש  1לעיל.
 4ראה ה"ש  9להלן.
 5לרבות שלא בתמורה ,ולרבות כחבר ועד מנהל  /דירקטוריון בתאגיד/חבר ועדת ביקורת.
 6להלן קישור לרשימת חברי הדירקטוריון המכהנים בקק"ל.
 7להלן רשימת חברי ועדת הביקורת של קק"ל :כבוד השופט בדימוס אורי שטרוזמן ,כבוד השופטת בדימוס עדנה בקנשטיין ,רו"ח
חזי צאיג ,עו"ד אמנון זך ,רו"ח אילנה אבידב מור.
 8להלן קישור לנושאי משרה נוספים.
נושא משרה  -כהגדרתו בחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-כלהלן:
"מנהל כללי ,מנהל עסק ים ראשי ,משנה למנהל כללי ,סגן מנהל כללי ,כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה ,וכן
דירקטור ,או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי" ; בתאגיד שאיננו חברה – הגורמים המקבילים לאלה המפורטים לעיל .בכל מקרה
של ספק ,מומלץ להתייעץ עם עורך-הדין של התאגיד החותם לצורך הגדרת נושאי המשרה בו.
 9שליטה/בעל שליטה – היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד ,למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת
בתאגיד ,וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
 10קרוב כהגדרתו בחוק החברות " :בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא ,וכן צאצא ,אח ,אחות ,או הורה של בן הזוג או
בן זוגו של כל אחד מאלו.
 11להלן קישור לרשימת חברי האסיפה הכללית של קק"ל ("חברי החברה" בקק"ל).

אישור עו"ד
מר/גב'_____________
כי
בזאת
מאשר
מ"ר__________
עו"ד__________
אני,
ומר/גב'_________________ הנם מורשים לחתום מטעם התאגיד וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
כמו כן ,הריני לאשר כי הסברתי למורשי החתימה הנ"ל את משמעותו של כתב גילוי זה ואת משמעות החתימה עליו.
חתימה +חותמת
_______________

תאריך
________________

