
ארנן פלמן -הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים 

לענייננו הרקע העובדתי .א

ועדת גיוס  יו"רקק"ל, של הנהלה הוחבר ועדת הדירקטוריון סגן יו"ר , חבר דירקטוריוןכ כהןהנני מ .1

.משאבים

:ענייני האישייםבמסגרת  .2

הנני תושב כפר סבא. 2.1

להלן  2.3בחברות המפורטות בסעיף בני עובד עמי  סבא;-בבעלותי שתי דירות בכפר 2.2

 ובבעלותו דירה בכפר סבא, ובתי עוסקת בהפעלת ילדים בגיל הרך;

בתחום  "בלה קאסה בע"מ"ובחברת  "סילק רואד בע"מ"אני מנכ"ל ובעל השליטה בחברת  2.3

 ;וכלי בית יבוא ושיווק מתנות

;בע"מ ת היהודיםאני חבר דירקטוריון וחבר ועדת השקעות בחברת אוצר התיישבו 2.4

כחבר )"ציר"( בוועד ומשמש  ועד הפועל הציוניהחבר נשיאות ליכוד, וה מפלגתחבר אני  2.5

 ;הפועל הציוני מטעם סיעת הליכוד העולמי במוסדות הלאומיים

 כקונסול כבוד בכפוף לאישור משרד החוץ של מדינת ישראל אני עתיד להתמנות 2.6

;גוואטמלהמטעם מדינת  )בהתנדבות(

המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר  רתחבכחבר דירקטוריון ב ןלאחרונה מונתי לכה 2.7

הסתדרות הציונית בשליטת ההמצויה חברה  -( 510355720)ח"פ  מ"עבודה מוגבל בע

 ;העולמית )הצ"ע(

ההוראות האופרטיביות .ב

 שלה הבת בחברות זה ובכלל בקק"ל ועיסוקיתפקידי כלל במסגרת  ,אני מתחייב להימנע מטיפול .3

אני מתחייב  , ובכלל כךגוד ענייניםבכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של ני ,"(לקק")להלן: "

.שלהלןלמלא אחר ההוראות 

הנוגע תפקידי ועיסוקי בקק"ל אמנע מכל טיפול  ובתוקף מסגרתבמתחייב כי אני נוכח האמור לעיל,  .4

ובכלל כך מכל פעילות של  ("האישיים ענייני)להלן: " לעיל 2עיף בס, כפי שפורטו ענייניי האישייםל

בגיוס לרבות  בטיפול בפניות או בקשות לקק"ל ו/או קק"ל הקשורה לגופים הנתמכים על ידי קק"ל

.וטיפול בתרומות ממדינת גווטמאלה

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

על ענייני האישיים, למשל במסגרת של קביעת קריטריונים ומדיניות, ובלבד  גםעשויים להשליך 
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על ענייני  בעיקר או בלבד, אינם משליכים פרטנישאינם כוללים טיפול בענייני האישיים באופן 

א ככל שאטפל בנוש. ניכר ומשמעותיהאישיים, ואינם עשויים להשפיע על ענייני האישיים באופן 

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

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

.הדיון בנושא

כדי למנוע ממני  בקק"ל, אך אין בוהקצאת משאבים להאמור לעיל חל גם על טיפול הנוגע לתקצוב ו .6

להשתתף בהצבעה אודות תקציב קק"ל בכללותו, אף אם התקציב כולל סעיפים פרטניים אשר 

, או לפרוטוקול שיועלה על בכתבמראש על כך  שאודיע תוךבלבד,  משפיעים על ענייני האישיים

הליכוד  תנועתהכוללים גם את לגופים הציוניים תיקצוב בסך , אהיה רשאי לדון כך למשל .הכתב

באופן ייחודי. הליכוד העולמיתנועת על ישפיעו , אך מבלי לגבש קריטריונים אשר העולמי

על כל עניין וארו לעיל, וכן העובדתיות שת בנסיבות שינוי כל עלמ"ש קק"ל אודיע באופן מיידי ליוע .7

.במצב של חשש לניגוד עניינים אותי עלול להעמידה ישבידיעת

, ובהתאם להנחיות 2016במרץ  22מיום של קק"ל כי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית  ,לי ידוע .8

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

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

.שלישיים
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