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צ׳ליק ניטו - עניינים לניגוד חשש למניעת הסדר

לענייננו העובדתי הרקע א.

 חברתיים ומיזמים שואה ניצולי ועדת יו״ר קק״ל, דירקטוריון וחבר קק״ל יו״ר כסגן משמש הנני .1
הציוניות. המגשימות והתנועות הנוער לתנועות קק״ל בין הנוער תנועות עם לקשר וכאחראי

:האישיים ענייני במסגרת .2

 כנספח מצורפים וילדי אשתי ונכסי נכסי ורשימת ברחובות שבבעלותי בדירה מתגורר אני 2.1
;קק״ל של המשפטית בלשכה ומופקדים זה להסדר

;(7,)״החברה בע״מ (2012) צ׳ליק ״נ.ר הבנייה חברת ממניות 100% ב- מחזיק אני 2.2

;בע״מ (2012) צ׳ליק כ.ר בחברת שכיר ובני מטריקס בחברת עובדת ביתי 2.3

:הבאים בתפקידים מכהן אני הציבוריים תפקידי במסגרת 2.4

;בע״מ היהודים התיישבות אוצר בחברת כדירקטור כיהנתי 2018 שנת לסוף עד 2.4.1

מכון - השואה״ לזכר ״משואה בעמותת הכספים ועדת וחבר הנהלה חבר אני 2.4.2
;השואה ללימודי

 של כללית אסיפה וחבר הציוני הנוער / הליברלי המרכז תנועת הנהלת חבר אני 2.4.3
קק״ל;

:הבאים בתפקידים מכהן אני בקק״ל תפקידי במסגרת 2.5

הצ״ע; של הציוני בארכיון הנהלה חבר אני 2.5.1

;חו״ל למדריכי במכון הנהלה חבר אני 2.5.2

האופרטיביות ההוראות ב.

 שלה הבת בחברות זה ובכלל בקק״ל ועיסוקי תפקידי כלל במסגרת מטיפול, להימנע מתחייב אני .3
 מתחייב אני כך ובכלל עניינים, ניגוד של במצב להימצא לי לגרום שעלול עניין בכל "קק״ל"(, :)להלן
שלהלן. ההוראות אחר למלא

 הנוגע טיפול מכל אמנע בקק״ל, ועיסוקי תפקידי ובתוקף במסגרת כי מתחייב אני לעיל, האמור נוכח .4
 של פעילות מכל כך ובכלל האישיים"( "ענייני :)להלן לעיל 2 בסעיף שפורטו כפי האישיים, לענייניי
 כמפורט הציבוריים, לתפקידיי הנוגע טיפול ומכל החברה, מעורבת בהם לפרויקטים הקשורה קק״ל
הציבוריים"(. )"תפקידי 2.3 בסעיף לעיל

אעביר הדירקטוריון, יו״ר כסגן תפקידי במסגרת כאמור לטיפול שאדרש ככל מהאמור, לגרוע מבלי . 5
 מבלי אחר, לגורם או האחרים מסגניו לאחד שיעבירו מנת על הדירקטוריון, ליו״ר מראש הטיפול את

 המשפטי שהיועץ בעניין תעשה כאמור שהעברה ככל שהיא. דרך בכל בנושא בטיפול מעורב שאהיה \
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 נוכח איננו קק״ל שיועמ״ש דיון במהלך )למשל, לו מודע איננו קק״ל"( )"יועמ״ש קק״ל של המשפטי
האפשרי. בהקדם קק״ל יועמ״ש את אעדכן בו(,

 תאגיד האם לחודש, אחת ולפחות לעת, מעת )אקטיבי( פעיל באופן לבדוק מתחייב אני כן, כמו .6
 במקרקעי בעסקה מעורב יהיה החברה, לרבות ראשונה, מדרגה משפחתי מבני מי בשליטת המצוי
 מתחייב אני - חיובית שהתשובה ככל אלה. במקרקעין בבניה ו/או בע״מ הימנותא חברת או קק״ל

 לעסקה בנוגע הצבעה או דיון בכל מלהשתתף להימנע וכן קק״ל, ליועמ״ש מיידי באופן כך על להודיע
 לא לפיה הטענה את אעלה לא כאמור, פעילות בפועל שתתקיים ככל כי ויובהר כאמור. לבנייה או

;לקיומה מודע הייתי

 תפקידיי סיום מיום שנה למשך תקפה תהא 2.4ו- 2.2 משנה לסעיפי הנוגעת לעיל 4 סעיף מגבלת .7
המאוחר. לפי האמורים, התפקידים עם בקשר זכויות קבלת מסיום או המשנה, בסעיפי האמורים

 אשר כלליים בנושאים בקק״ל, תפקידי במסגרת אטפל, כי מניעה אין לעיל, 4 בסעיף האמור אף על .8
 קביעת של במסגרת למשל הציבוריים, תפקידי על או האישיים ענייני על גם להשליך עשויים

 באופן הציבוריים תפקידי או האישיים בענייני טיפול כוללים שאינם ובלבד ומדיניות, קריטריונים
 עשויים ואינם הציבוריים, תפקידי על או האישיים ענייני על בלבד או בעיקר משליכים אינם פרטני,
 בנושא שאטפל ככל ומשמעותי. ניכר באופן הציבוריים, תפקידי על או האישיים ענייני על להשפיע

 בנושא הדן לפורום הכתב, על שיועלה לפרוטוקול הודעה באמצעות או בכתב, אודיע כאמור, כללי
 בתחילת המאוחר ולכל מראש הניתן ככל האישי, לענייני הקשר על ועדותיו( או דירקטוריון )למשל,
בנושא. הדיון

 בנסיבות שינוי כל על קק״ל"( "יועמ״ש )להלן: קק״ל של המשפטי ליועץ מיידי באופן אודיע .9
 לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד העלול שבידיעתי עניין כל על וכן לעיל, שתוארו העובדתיות

עניינים.

 להנחיות ובהתאם ,2016 במרץ 22 מיום קק״ל של הכללית האסיפה להחלטת בהתאם כי לי, ידוע .10
 לקבל עשוי זה הסדר ,2016 בספטמבר 27 מיום עניינים ניגוד הסדרי פרסום בדבר קק״ל יועמ״ש
לנכון. תמצא שקק״ל אחרת דרך ובכל קק״ל של האינטרנט באתר לפרסומו מסכים ואני פומבי

 מופקדת לעיל, 2.1 בסעיף כמפורט הנכסים רשימת את הכוללת זה, עניינים ניגוד להסדר הנספח .11
קק״ל. של המשפטית בלשכה בנאמנות




