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 דורית חבני -הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים 

 הרקע העובדתי לענייננו  . א

משנת   .1 בקק"ל החל  ומכרזים. תפקידיי וסמכויותיי    2013אני מועסקת  כמנהלת אגף התקשרויות 

 כוללים, בין היתר: 

 כינוס, קביעת סדר יום והכנת חומרי הרקע לוועדות המכרזים ולוועדות הפרוירקטים;  1.1

השתתפות בוועדות המכרזים, בוועדות הפרויקטים וכן מתן ייעוץ מקצועי לחברי הוועדות   1.2
 לפני ובמהלך הדיונים;  

ריכוז וניהול הקשר בין המציעים לבין ועדת המכרזים וועדות הפרויקטים (לרבות עריכת  1.3
ובין   מציעים),  מטעם  הבהרה  לשאלות  תשובות  ומתן  הצעות  לגבי  עובדתיים  בירורים 

 ם בקק"ל הקשורים לטיפול במכרזים, קולות קוראים וכיו"ב; הגורמי

בתחומי   1.4 בקק"ל  תפקידים  לבעלי  מקצועי  ייעוץ  קוראים,  וקולות  מכרזים  מסמכי  הכנת 
 המכרזים, וההליכים התחרותיים וההתקשרויות, וכן ניהול מאגרי הספקים של קק"ל; 

(בתיאום עם הלשכה   סיוע לגורמים בקק"ל בפתרון בעיות הקשורות לחוזים והתקשרויות 1.5
 המשפטית). 

 הנני מכהנת כיו"ר הוועדה לטיוב נהלים וחברת וועדת ההנהלה המצומצמת; 1.6

 אחריות לביצוע כל מטלה שתוטל עלי על ידי הממונים;  1.7

 במסגרת ענייני האישיים;  .2

 אני מתגוררת בקיבוץ נחשונים, ובן זוגי מנהל חוות סוסים לרכיבה טיפולית בקיבוץ; 2.1

ל אחותו של בעלי), זכה בהליך תחרותי במסגרתו הוא מקבל הכשרה ושכר  בן גיסתי (הבן ש 2.2
(מינימום) מקק"ל ואם יעבור את ההכשרה ואת הליך המיונים בהצלחה הוא עשוי להיקלט 

 כעובד בקק"ל; 

 ההוראות האופרטיביות  . ב

אני מתחייבת להימנע מטיפול, במסגרת כלל תפקידי ועיסוקי בקק"ל ובכלל זה בחברות הבת שלה .3

"), בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים, ובכלל כך אני מתחייבת "לקק(להלן: "

 למלא אחר ההוראות שלהלן.
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כי   .4 מתחייבת  לעיל, אני  בקק"ל אמנע מכל טיפול    ובתוקף  במסגרתנוכח האמור  ועיסוקי  תפקידי 

 לעיל, ובכלל זאת:  2.1-2.2הנוגע לענייניי האישיים, כפי שפורטו, בין השאר, בסעיף 

אמנע מלעסוק בהליכי התקשרות מטעם קק"ל בהם עולה עניין אישי שלי, או הנוגעים לאדם   4.1

אלי   הקשור  בגורם  הן  מלעסוק  מנועה  אהיה  דהיינו  בכללותם,  לי,  הקשורים  חברה  או 

נוספות שאינן קשורות   (חברות  ביתר המתמודדים  והן  (למשל, חברה שהיא קשורה אלי) 

במצבים כאמור אאציל את סמכות הטיפול לגורם מתאים שייקבע בתיאום עם היועץ  אלי).  

 ") מבלי להנחותו או לדון עמו על אופן הטיפול. "לקק"ש יועמהמשפטי של קק"ל (להלן: "

בהליכים תחרותיים (כגון: מכרז, גיוס כ"א, הזמנה להציע הצעות, קול קורא וכנגזר מכך)  4.2

אישי לגביו, וכן במי שהוא מתחרה של מי שיש לי עניין    אמנע מלעסוק במי שיש לי עניין

 אישי לגביו, ככל שהדבר ידוע.

בסעיפים   4.3 כאמור  התקשרות  חוזים    4.2  -ו  4.1לאחר  ובניהול  ספקים  מול  במגעים  לעיל, 

קיימים, אפעל בהתאם להנחיות יועמ"ש קק"ל בכל הנוגע לאופן שבו עלי לפעול בתקופת  

ההתקשרות היא לתקופה קצובה ללא אפשרות הארכה  ההתקשרות עצמה. ככלל, ככל ש

 ובסכום קבוע, לא תהא מניעה לעיסוקי בנושא בתקופת ההתקשרות.

על כל עניין  העובדתיות שתוארו לעיל, וכן    בנסיבות  שינוי  כל  עלאודיע באופן מיידי ליועמ"ש קק"ל   .5

 . במצב של חשש לניגוד עניינים אותי עלול להעמידה ישבידיעת

 יותהנח, ובהתאם ל2016במרץ    22  מיוםכי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של קק"ל    ,לי  ידוע .6

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

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

 . שלישיים 

______________________

 דורית חבני  

 ,  2023בחודש מרץ  1היום 
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