
3.5.2023הסדר ניגוד עניינם עדכני  ברברה גולדשטיין-

ברברה גולדשטיין -הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים 

 לענייננו  הרקע העובדתי . א

ועדת  ,  בקק"לדירקטוריון    תחבר  מכהנתהנני   .1 גיוס משאבים  חברת  ועדת  ציבור,  תקשורת וקשרי 

 . מדע וסביבהחברת ועדת ו

: ענייני האישיים במסגרת  .2

ברח' הגדוד העברי בירושלים; ת אני מתגורר 2.1

ארגון  אני משמשת   2.2 ציוניות,    -"  הדסהנשות  "כשגרירת )סמנכ"לית(  נשים  נציגת  כוארגון 

 ; בישראל ארה"בנשות הדסה של  ארגון

;כפר הנוער הדסה נעורים וכפר הנוער מאיר שפיהב  הוועד המנהל/אני חברת דירקטוריון 2.3

; הרצלבנימין זאב הנצחת זכרו של הציבורית לאני חברת המועצה  2.4

)לשעבר בית הקונפדרציה(; 510748734חל"צ  –ברת דירקטוריון בהקם אני מכהנת בח 2.5

 ;אני חברת הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית ומכהנת בדירקטוריון קק"ל 2.6

ההוראות האופרטיביות  . ב

ובכלל זה בחברות הבת שלה    בקק"לועיסוקי  תפקידי  כלל  במסגרת    ,להימנע מטיפול   תאני מתחייב .3

" לי    ,"("לקק)להלן:  לגרום  שעלול  עניין  עניינים בכל  ניגוד  של  במצב  כךלהימצא  ובכלל  אני   , 

 .שלהלןלמלא אחר ההוראות  תמתחייב

לעיל,   .4 ועיסוקי בקק"ל אמנע מכל טיפול    ובתוקף  במסגרתכי    תמתחייבאני  נוכח האמור  תפקידי 

 .("האישיים ענייני)להלן: " לעיל 2בסעיף , כפי שפורטו ענייניי האישייםלהנוגע 

אשר   כללייםבנושאים , במסגרת תפקידי בקק"ל, לעיל, אין מניעה כי אטפל  4על אף האמור בסעיף  .5

ענייני האישיים, למשל במסגרת של קביעת קרי  גםעשויים להשליך   ובלבד על  ומדיניות,  טריונים 

באופן   האישיים  בענייני  טיפול  כוללים  משליכים  פרטנישאינם  אינם  ענייני    בלבד  או  בעיקר,  על 

. ככל שאטפל בנושא  ומשמעותי  ניכרהאישיים, ואינם עשויים להשפיע על ענייני האישיים באופן  

פורום הדן בנושא לאו באמצעות הודעה לפרוטוקול שיועלה על הכתב,    ,בכתבאודיע  כללי כאמור,  

ועדותיו( או  דירקטוריון  האישי  )למשל,  לענייני  הקשר  הניתן  ,  על  המאוחר מראש  ככל  ולכל 

 .בתחילת הדיון בנושא

האמור לעיל חל גם על טיפול הנוגע לתקצוב והקצאת משאבים בקק"ל, אך אין בו כדי למנוע ממני   .6

בהצב בכללותולהשתתף  קק"ל  תקציב  אודות  אשר  עה  פרטניים  סעיפים  כולל  התקציב  אם  אף   ,

ענייני האישיים על  כך    שאודיע  תוך,  בלבד  משפיעים  על  בכתבמראש  על  , או לפרוטוקול שיועלה 

רשאי  כך.  הכתב אהיה  את  תיקצוב  בסך  לדון    ת למשל,  גם  הכוללים  הציוניים  נשות  "לגופים 

 באופן ייחודי. "הדסהנשות " על ישפיעו , אך מבלי לגבש קריטריונים אשר "הדסה
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המשפטי .7 ליועץ  מיידי  באופן  קק""  :להלן)קק"ל  של    אודיע   בנסיבות   שינוי  כל   על  "(ליועמ"ש 

לניגוד   אותי  עלול להעמידה  יעל כל עניין שבידיעתהעובדתיות שתוארו לעיל, וכן   במצב של חשש 

 . עניינים

 יותהנח, ובהתאם ל2016במרץ    22  מיוםכי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של קק"ל    ,לי  ידוע .8

, הסדר זה עשוי לקבל 2016בספטמבר    27יום  "ל בדבר פרסום הסדרי ניגוד עניינים מיועמ"ש קק

של   וענייניהם   מקצועיים   סודות  על  הגנה,  פרטיות   של  שיקולים   בחשבון  שיילקחו   תוך  ,פומבי

 . שלישיים צדדים

____________ ____________ 

 ברברה גולדשטיין

.  2023היום _____ בחודש ______, 




