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 דוד יערי –הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים 

 לענייננו  הרקע העובדתי . א

 .דירקטוריון בקק"לכחבר  כהןהנני מ .1

 : ענייני האישיים במסגרת  .2

ב  2.1 בהרצליה  ביתאני מתגורר  בקרקע   ;שבבעלותי  רכישה המחזיקה בבעלות  בקבוצת  חבר 
   מבנה דירות; בעיר טבריה המתכננת לבנות

חבר בוועד המנהל של עמותת אלו"ט;  ככיהנתי כנציג ציבור   2016עד לחודש דצמבר  2.2

 כיו"ר שבט הצוק של תנועת הצופים;  כיהנתי 2022עד לחודש יוני  2.3

ועד   2.4 כחבר  בהתנדבות  והמורשתמכהן  הטבע  לשמירת  באופן 580061604(  קרן  התומכת   (
 בלעדי ברשות הטבע והגנים;

 ;StellarNova בחברת מכהן כוועד מייעץ 2.5

בארגון כיהנתי באסיפה הכללית וכחבר בועדת הביקורת החיצונית    2019מאי    עד לחודש 2.6
 השומר החדש;

 כחבר אסיפה כללית של האגודה לפיתוח בינלאומי;  כהןאני מ 2020החל מחודש נובמבר  2.7

 סחר והשקעות אריזונה ישראל; האני מכהן כמנכ"ל לשכת  2019החל מחודש נובמבר  2.8

שנוסדה במהלך   )514701622חברת א.ב יערי החזקות בע"מ (ח"פ  של  בעלים ומייסד  הנני   2.9
 ;  ומכהן בה כיו"ר החברה 2011חודש דצמבר 

מ 2.10 ספטמבר  החל  ומכהן    אני  2018חודש  כללית  אסיפה  לתועלת  חברבמניות    בעלחבר  ה 
, שנוסדה על ידי באפריקה  העוסקת בתחום הסיוע הבנלאומי  Innovation Africa   הציבור

 ;ומכהנת בה כמנכ"לית אשתי

אני מכהן כיו"ר   2021כחבר ועדת מנהל והחל מינואר    כהנתי  2019החל מחודש ינואר שנת   2.11
העולמית של הציונים הכללים הרשומה כעמותה בארצות    של הקונפדרציההוועד המנהל  

ומכהן כיו"ר "כל ישראל" סיעת הציונים הכללית הרשומה  ;  הברית שהינה ברית בהצ"ע
 כסיעה בצ"ע;

נפש בנפש  וועד המנהל של עמותת  (בהתנדבות) בלכהן  אשתי  סיימה    2022החל מחודש ינואר   2.12
 ; ) 580544120 עלייה (ע"ר

 ההוראות האופרטיביות  . ב

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

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

 .שלהלןלמלא אחר ההוראות 
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תפקידי ועיסוקי בקק"ל אמנע מכל טיפול הנוגע    ובתוקף  במסגרתמתחייב כי  אני  נוכח האמור לעיל,   .4

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

 . גופים הנתמכים על ידי קק"לקק"ל הקשורה ל

בסעי  4מגבלות סעיף   .5 העניינים האישיים המופיעים  לגבי  למשך   2.2-2.11ף  לעיל, תהיינה תקפות 

בקשר עם   שנתיים הזכויות  בסעיפי המשנה, או מסיום קבלת  העיסוקים המוזכרים  ממועד סיום 

 העיסוקים האמורים, לפי המאוחר. 

אשר כללייםבנושאים "ל, , במסגרת תפקידי בקקלעיל, אין מניעה כי אטפל  4על אף האמור בסעיף  .6

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

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

. ככל שאטפל בנושא  תיומשמעו  ניכרהאישיים, 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

משאבים בקק"ל, אך אין בו כדי למנוע ממני  האמור לעיל חל גם על טיפול הנוגע לתקצוב והקצאת   .7

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

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

הגוף אותו אני  את  כוללים גם  לגופים הציוניים התקצוב  בסך  למשל, אהיה רשאי לדון    כך.  הכתב

 באופן ייחודי.  יועלישפיעו  , אך מבלי לגבש קריטריונים אשר ות הלאומייםדמייצג במוס

המשפטי .8 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 .9

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

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

 . שלישיים 

____________ ____________ 

 דוד יערי 

.2022היום _____ בחודש ______, 
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