
ג׳רבי שלוס שי - עגימיס לניגוד חשש למניעת הסדר
לענייננו העובדתי הרקע א.

 וסמכויותיי תפקידיי וקהילה. חינוך חטיבת כמנהל 2019 פברואר, מחודש החל בקק״ל מועסק הנני . 1
היתר: בין כוללים,

 אחריות כך, בתוך קק״ל. הנהלת למדיניות בהתאם החינוך, בתחום פרויקטים על אחריות 1.1
 וחוץ פנים תכנון בישיבות השתתפות לרבות מדיניות, לקביעת המטה עבודת לגיבוש

ביצועה. על ופיקוח הדירקטוריון, דרגי ע״י שנקבעה המדיניות יישום ארגוניות.

יישומם. על ובקרה החינוך, ותקציב השנתית העבודה תכנית הכנת על אחריות 1.2

החינוך במסגרת קק״ל ערכי להטמעת בפריפריה מגוונים חינוכיים פרויקטים ייזום 1.3
ועוד(. מעו״ף )תכנית פורמלי והבלתי הפורמלי

 הרלוונטיות הדירקטוריוניות בוועדות החינוך חטיבת של הבכיר המקצועי כנציג השתתפות 1.4
וכר(. חינוך )ועדת

 הפדגוגים הגופים הפעלת זה ובכלל וניהולה חינוך בחטיבת האדם כוח לניהול אחריות 1.5
חינוכיות. תכניות ושיווק השדה מרכזי להפעלת אחריות וכן בחטיבה

עלי. הממונים הנחיות ע״פ נוספת מטלה כל ביצוע 1.6

:האישיים ענייני במסגרת . 2

 שבבעלותי הנוספים הנכסים רשימת שבבעלותי, מגורים בדירת יריחו במצפה מתגורר אני 2.1
קק״ל. של המשפטית הלשכה בידי מופקדים

 כמו ; (580350411 )ע״ר לנזקקים סיוע חמלה עמותת את ניהלה אשתי 2020 יולי לחודש עד 2.2
 צבי הרב ע״ש - תורנית חינוכית רשת - צביה ברשת סוציאלית כעובדת מועסקת אשתי כן,

 מועסקת אשתי 25.4.2021 מיום החל בנוסף, (;580022150 )ע״ר זצ״ל קוק הכהן יהודה
;סוציאלית כעובדת (580509883 )ע״ר חדש״ ״חיבור בעמותת

 במסגרת )"הרשות"(. הלאומי השירות רשות כמנכ״ל שימשתי 2018 ספטמבר חודש עד 2.3
 כיהנתי וכן משוחררים לחיילים הקרן באגף כדירקטור כיהנתי הרשות, כמנכ״ל תפקידי

:שלהלן הגופים 9 על המפקח כרגולטור

; (580025765 )ע״ר יהודית לזהות חברתית למעורבות אלומה - עמי בת 2.3.1

; (580083111 )ע״ר להתנדבות תורנית אגודה - עמינדב 2.3.2

; (580025708 )ע״ר לאומי שירות ־ להתנדבות אגודה 2.3.3

; (580232411 )ע״ר לאומי לשירות מתנדבים להפעלת עמותה - שלומית 2.3.4

(;580509883 )ע״ר חדש חיבור 2.3.5

; (580600138 )ע״ר בישראל צעירים מתנדבים לקידום אופק 2.3.6

; (580354090 )ע״ר חלופי אזרחי לאומי לשירות העמותה ״של״ 2.3.7
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 הלאומי-אזרחי השירות עניין את המתפעל ארגון - החרדי למגזר ״חברים״ ארגון 2.3.8
;החרדית לאוכלוסייה

; (580423986 )ע״ר ישראל במדינת חברתי לשוויון עמותה 2.3.9

; (580161404 )ע״ר ציונות עושי□ ע״ץ בעמותת צפון מרחב כרכז מכהן דודי 2.4

 ישראל חברת אחדות ־ אח״י עמותת כמנכ״ל לכהן חתני החל 2021 אוגוסט חודש מסוף החל 2.5
; (580114866 )ע״ר

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
זאת: ובכלל לעיל, 2 בסעיף שפורטו כפי האישיים, לענייניי

 או שלי, אישי עניין עולה בהם קק״ל מטעם כ״א גיוס או התקשרות בהליכי מלעסוק אמנע 4.1
 בגורם הן מלעסוק מנוע אהיה דהיינו בכללותם, לי, הקשורים החברה או לאדם הנוגעים
 )מרואיינים המתמודדים ביתר והן שלי( מקורב שהוא למשרה מרואיין )למשל, אלי הקשור
 מתאים לגורם הטיפול סמכות את אאציל כאמור במצבים מקורביי(. שאינם נוספים
 או להנחותו מבלי קק״ל"( "יועמ״ש :)להלן קק״ל של המשפטי היועץ עם בתיאום שייקבע

הטיפול. אופן על עמו לדון

 מכך( וכנגזר קורא קול הצעות, להציע הזמנה כ״א, מכרז מכרז, :)כגון תחרותיים בהליכים 4.2
 עניין לי שיש מי של מתחרה שהוא במי וכן לגביו, אישי עניין לי שיש במי מלעסוק אמנע
ידוע. שהדבר ככל לגביו, אישי

 קק״ל יועמ״ש להנחיות בהתאם אפעל לעיל, 4.2 ו- 4.1 בסעיפים כאמור התקשרות לאחר 4.3
 היא שההתקשרות ככל ככלל, עצמה. ההתקשרות בתקופת לפעול עלי שבו לאופן הנוגע בכל

 בנושא לעיסוקי מניעה תהא לא קבוע, ובסכום הארכה אפשרות ללא קצובה לתקופה
ההתקשרות. בתקופת

 ובפרט וארגונים ממשלה, משרדי מקומיות, רשויות מול לממשק הנוגעים עיסוקיי במסגרת 4.4
 - משאבים איגום לעניין )לרבות החינוך בתחום והתקשרויות יוזמות ו/או שת״פ בנושאי

 הקודם עיסוקי על במישרין המשליך עניין לרבות שלי, אישי עניין שיעלה ככל ״(,matching״
 את אאציל עניין, באותו מטיפול אמנע מתגוררים, מקרוביי מי או אני שבו הישוב על ו/או

קק״ל. ליועמ״ש כך על ואודיע מתאים, לגורם הטיפול סמכות

 תפקידיי סיום ממועד שגה למשך תקפה תהא לעיל 2.3 משנה לסעיף הנוגעת לעיל, 4 סעיף מגבלת .5
האמורים.

 עניין כל על וכן לעיל, שתוארו העובדתיות בנסיבות שינוי כל על קק״ל ליועמ״ש מיידי באופן אודיע .6
עניינים. לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד העלול שבידיעתי



 להנחיות ובהתאם ,2016 במרץ 22 מיום קק״ל של הכללית האסיפה להחלטת בהתאם כי לי, ידוע .7
לקבל עשוי זה הסדר ,2016 בספטמבר 27 מיום עניינים ניגוד הסדרי פרסום בדבר קק״ל יועמ״ש
צדדים של וענייניהם מקצועיים סודות על הגנה פרטיות, של שיקולים בחשבון שיילקחו תוך פומבי,






