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אלעד מאיר  –הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים 

 לענייננו  הרקע העובדתי . א

וכחבר בועדות הדירקטוריוריוניות שלהלן: ועדת מפ"ק וועדת   קק"ל  דירקטוריוןכחבר    כהןהנני מ .1

 . מקרקעין

: ענייני האישיים במסגרת  .2

רעיתיאני מתגורר בדירה ש 2.1 ובבעלות  בית  ירשתי    ;תקועב  בבעלותי  מגורים מגרש לבניית 

 ;צמוד קרקע בעתלית

מוזאיק יונייטד בע"מ  אני מכהן כמנהל תחום ישראלים בעולם ב  2020החל מחודש ינואר   2.2

 ; (515122950 )חל"צ

;רמ"ט ראש החטיבה להתיישבותכיהנתי  2019ועד לשנת  2015 החל משנת 2.3

;העולמית אשתי מכהנת כמנהלת דסק אירופה בבני עקיבא 2.4

הקרן לחינוך בתפוצות ע"ש ל.א.  מכהן כחבר ועד בעמותת " אני    2018חודש פברואר  החל מ 2.5

 ; (580013084 )ע"ר  "פינקוס

; (516113537 )חל"צ "שלום קור בע"מאני מכהן כחבר ועד בחל"צ " 2020החל מחודש מרץ  2.6

; אני חבר הנהלת המועצה הדתית בגוש עציון 2021מחודש אוקטובר החל  2.7

(; "יבנה עולמי ") ארגון הסטודנטים יבנה עולמי  םמטעכחבר דירקטוריון בקק"ל  אני מכהן   2.8

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: " 

 .הלןשללמלא אחר ההוראות 

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

לעיל יעודכנו על ידי בכל שינוי בנסיבות בהתאם לצורך ולכל    2בסעיף  רשימת ענייני האישיים כאמור  

  הפחות אחת לשנה;

למשך    2.7-2.2פים  לעיל, תהיינה תקפות לגבי העניינים האישיים המופיעים בסעי  4מגבלות סעיף   .5

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

 העיסוקים האמורים, לפי המאוחר. 

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

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

רום הדן בנושא פולאו 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

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

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

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

, אך מבלי לגבש קריטריונים אשר לגופים הציוניים תקצוב  בסך  למשל, אהיה רשאי לדון    כך. הכתב

 באופן ייחודי.  אליהגוף הציוני הקשור  עלישפיעו  

באופן .8 המשפטי  אודיע  ליועץ  קק""  :להלן)קק"ל  של    מיידי   בנסיבות   שינוי  כל   על  "(ליועמ"ש 

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

 . עניינים

עמידה ידוע לי ואני מסכים כי רשימת ענייני האישיים יבדקו על ידי יועמ"ש קק"ל או מטעמו, לצורך   .9

 בהוראות הדין.

 יותהנח, ובהתאם ל2016במרץ    22  מיוםהכללית של קק"ל    כי בהתאם להחלטת האסיפה  ,לי  ידוע .10

, 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 
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