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שוחט לוי אמילי - עניינים לניגוד חשש למניעת הסדר

לענייננו העובדתי הרקע א.
ומדע. סביבה ועדת וכיו״ר לישראל קימת קרן בדירקטוריון כחברה קק״ל, ר יו" כסגנית מכהנת הנני .1

:האישיים ענייני במסגרת .2

;השרון בהוד אבי בן איתמר ברחוב שכורה בדירה מתגוררת אני 2.1

 בארץ( אותם )מייצגת בחו״ל פרטית קרן - ״הוני״ קרן כנציגת כיהנתי 2018 לשנת עד 2.2
;זרמים ממגוון קהילות לרבני פילנטרופית תמיכה שמטרתה

 מכהנת הנני 2014 משנת והחל בישראל המסורתית התנועה כיו״ר כיהנתי 2014 לשנת עד 2.3
בישראל; המסורתית מהתנועה חלק שהינו הכנסת" משמר "על מכון כיו״ר

;המסורתית התנועה של הפועל ועד כחברת כיהנתי 2018 לשנת עד 2.4

ע״י מסורתית - הקונסרבטיבית לתנועה חינוכי ב״מרכז ועד כחברת כיהנתי 2016 לשנת עד 2.5
(;580123735 )ע״ר בחנתון"( החינוכי )״המרכז חנתון״

 )ע״ר בישראל" השתלות לקידום עמותה "אד״י בעמותת כדירקטורית מכהנת הנני 2.6
580442978;)

 )ע״ר אתיופיה" יהודי ב״אגודת ועד וכחברת כללית אסיפה כחברת מכהנת הנני 2.7
580237709;)

;עולמי״ ב״מרכז מנהל ועד וחברת כגזברית מכהנת הנני 2016 משנת החל 2.8

 הקשור בכל ויחידים עמותות לחברות )עצמאית( כיועצת עוסקת הנני 2017 משנת החל 2.9
;מסמכים ועריכת תרגום וכן אסטרטגי תכנון מקצועית, הדרכה עבודה, לתכניות

;היהודים התיישבות באוצר השקעות ועדת וכחברת כדירקטורית מכהנת אני 2.10

 )אינה חנתון בישוב שכורה בדירה ומתגוררת בחנתון המכינה מנהל סגנית מכהנת ביתי 2.11
;הקיבוץ( חברת

;טמרה באזור התחתון בגליל )חקלאית( פרטית קרקע זוגי בן ובבעלות בבעלותי 2.12

האופרטיביות ההוראות ב.
 שלה הבת בחברות זה ובכלל בקק״ל ועיסוקי תפקידי כלל במסגרת מטיפול, להימנע מתחייבת אני .3

 מתחייבת אני כך ובכלל עניינים, ניגוד של במצב להימצא לי לגרום שעלול עניין בכל "קק״ל"(, :)להלן
שלהלן. ההוראות אחר למלא

 טיפול מכל אמנע בקק״ל ועיסוקי תפקידי ובתוקף במסגרת כי מתחייבת אני לעיל, האמור נוכח .4
מכל כך ובכלל האישיים"(, "ענייני )להלן: לעיל 2 בסעיף שפורטו כפי האישיים, לענייניי הנוגע
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ב

 הקשורה פעילות וכן היהודית והסוכנות העולמית הציונית להסתדרות הקשורה קק״ל של פעילות
קק״ל. ידי על הנתמכים לגופים

 אשר כלליים בנושאים בקק״ל, תפקידי במסגרת אטפל, כי מניעה אין לעיל, 4 בסעיף האמור אף על .5
 ובלבד ומדיניות, קריטריונים קביעת של במסגרת למשל האישיים, ענייני על גם להשליך עשויים
 ענייני על בלבד או בעיקר משליכים אינם פרטני, באופן האישיים בענייני טיפול כוללים שאינם

ומשמעותי. ניכר באופן האישיים ענייני על להשפיע עשויים ואינם האישיים,

 הכתב, על שיועלה לפרוטוקול הודעה באמצעות או בכתב, אודיע כאמור, כללי בנושא שאטפל ככל .6
 ולכל מראש הניתן ככל האישי, לענייני הקשר על ועדותיו( או דירקטוריון )למשל, בנושא הדן לפורום
בנושא. הדיון בתחילת המאוחר

 ממני למנוע כדי בו אין אך בקק״ל, משאבים והקצאת לתקצוב הנוגע טיפול על גם חל לעיל האמור .7
 אשר פרטניים סעיפים כולל התקציב אם אף בכללותו, קק״ל תקציב אודות בהצבעה להשתתף
 על שיועלה לפרוטוקול או בכתב, מראש כך על שאודיע תוך בלבד, האישיים ענייני על משפיעים

 הנוגע תקצוב היתר בין הכוללים הציוניים לגופים תקצוב בסך לדון רשאית אהיה למשל, כך הכתב.
ייחודי. באופן זה נושא על ישפיעו אשר קריטריונים לגבש מבלי אך המסורתית, לתנועה

 בנסיבות שינוי כל על קק״ל"( "יועמ״ש )להלן: קק״ל של המשפטי ליועץ מיידי באופן אודיע .8
 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 .9
 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,




