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מדקל דורון - עממים לניגוד חשש למניעת הסדר

לענייננו העובדתי הרקע א.
:היתר בין כוללים, וסמכויותיי תפקידיי בקק״ל. ראשי כמדען 2018 נובמבר מחודש מועסק הנני .1

;מדיניות וקביעת החלטות קבלת לצורך מדעיים־מקצועיים בתחומים קק"ל להנהלת ייעוץ 1.1

;מומחים יועצים והפעלת ;התקשרות שונים דעת וחוות מסמכים כתיבת 1.2

 מכוני להפעלת ואחראיות בקק״ל השונות ביחידות )מו"פ( ופיתוח מחקר ועידוד ריכוז 1.3
המחקרבקק״ל;

 מוסדות עם מקצועי מדעי ידע וחילופי פעולה שיתופי ייזום קשרים, וקיום קק״ל ייצוג 1.4
ובחו״ל; בארץ מחקר ומכוני אקדמיים

;לסטודנטים מלגות וניהול בקתדרות תמיכה מתן 1.5

 יחידות כל בשיתוף מדעיים־מקצועיים בתחומים ושיתופו ,שימורו ידע ליצירת אחראי 1.6
בקק״ל. המטה

 והשתלמויות הדרכות ארגון באמצעות בקק״ל מקצועי אדם כוח וקידום בהכשרה שותפות 1.7
 מקוונת מדעית ספריה הפעלת ומנהל, אנוש משאבי בחטיבת הדרכה מחי בשיתוף מקצועיות
לעיסוק. הרלבנטיים בתחומי וספרים ,מאמרים פרסומים של לאור להוצאה ואחריות

ארגון. חוצי תחומיים רב מקצועיים נושאים והובלת מבקרים מרכזי בפיתוח סיוע 1.8

הממונה. להנחיות בהתאם נוספות מטלות ביצוע 1.9

:האישיים ענייני במסגרת .2

;שבבעלותי מגורים בדירת היוגב במושב מתגורר אני 2.1

ברשות היקוות ואגן הכינרת ותפעול ניטור יחידת כמנהל כיהנתי 2018 אוקטובר לחודש עד 2.2
 המים רשות מטעם ושימשתי הכינרת וניהול ניטור על אחראי הייתי תפקידי במסגרת המים,

;החולה אגמון בפרויקט ותחזוקה לניטור כרפרנט

;תיכונה ערבה מו״פ למנהל רחוק משפחתי קשר 2.3

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
 בפרויקט ותחזוקה לניטור הקשור עניין לכל לב ובשים לעיל 2 בסעיף שפורטו כפי האישיים, לענייניי
 נספחכ המצורף המים רשות מטעם לי שהוכן עניינים ניגוד בהסדר לאמור לב ובשים החולה אגמון

:זאת ובכלל זה, להסדר א'
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 הנוגעים או שלי, אישי עניין עולה בהם קק״ל מטעם כ״א גיוס או התקשרות בהליכי מלעסוק אמנע 4.1
 )למשל, אלי הקשור בגורם הן מלעסוק מנוע אהיה דהיינו בכללותם, לי, הקשורים החברה או לאדם

 מקורביי(. שאינם נוספים )מרואיינים המתמודדים ביתר והן שלי( מקורב שהוא למשרה מרואיין
 של המשפטי היועץ עם בתיאום שייקבע מתאים לגורם הטיפול סמכות את אאציל כאמור במצבים
הטיפול. אופן על עמו לדון או להנחותו מבלי קק״ל"( "יועמ״ש :)להלן קק״ל

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

 הנוגע בכל קק״ל יועמ״ש להנחיות בהתאם אפעל לעיל, 4.2 ו- 4.1 בסעיפים כאמור התקשרות לאחר 4.3
 קצובה לתקופה היא שההתקשרות ככל ככלל, עצמה. ההתקשרות בתקופת לפעול עלי שבו לאופן
ההתקשרות. בתקופת בנושא לעיסוקי מניעה תהא לא קבוע, ובסכום הארכה אפשרות ללא

 לעניין )לרבות ברשויות פרויקטים וקידום מקומיות רשויות מול לממשק הנוגעים עיסוקיי במסגרת 4.4
 אישי עניין שיעלה ככל המים, לרשויות קשורים אשר נושאים או ״(matching״ - משאבים איגום
 מטיפול אמנע המים, ברשות אמון הייתי עליהם פרויקטים על במישרין המשליך עניין לרבות שלי,

קק״ל. ליועמ״ש כך על ואודיע מתאים, לגורם הטיפול סמכות את אאציל עניין, באותו

 סיום ממועד שגה חצי למשך תקפה תהא לעיל 2.2 משנה לסעיף הנוגעת לעיל, 4 סעיף מגבלות .5
 המים רשות מטעם לי שהוכן החתום בהסדר לי שנקבע כפי המים ברשות ביצעתי אותו התפקיד
כאמור. א נספחכ המצורף 7

 אשר כלליים בנושאים בקק״ל, תפקידי במסגרת אטפל, כי מניעה אין לעיל, 4 בסעיף האמור אף על .6
 פרטני, באופן האישיים בענייני טיפול כוללים שאינם ובלבד האישיים, ענייני על גס להשליך עשויים
 באופן האישיים ענייני על להשפיע עשויים ואינם האישיים, ענייני על בלבד או בעיקר משליכים אינם
 לפרוטוקול הודעה באמצעות או בכתב, אודיע כאמור, כללי בנושא שאטפל ככל ומשמעותי. ניכר

 המאוחר ולכל מראש הניתן ככל האישי, לענייני הקשר על בנושא הדן לפורום הכתב, על שיועלה
בנושא. הדיון בתחילת

 עניין כל על וכן לעיל, שתוארו העובדתיות בנסיבות שינוי כל על קק״ל ליועמ״ש מיידי באופן אודיע .7
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 .8
 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,

שלישיים.?'/



ישראל ומדינת

המשפטית הלשכה
עניינים ניגוד הסדר

כדלקמן: בזה מצהיר (,,"העובר )להלן:־ 056583479 ,מס ת.ז. נושא מרקל, דורון ר׳ר הח״מ אני

 "רשות )להלן:־ ולביוב למים הממשלתית ברשות במנהל )כנרת( תחום מנהל בתפקיד משמש ואני הואיל
המים"(;

 לאחר "קק״ל"( )להלן:־ לישראל הקיימת בקרן הראשי המדען לתפקיד אעבור 1/11/2018 מיום והחל והואיל
פומבי; במכרז שזכיתי

 עם זה הסדר על־ידי ייחתם כי הוסכם, עניינים מניגוד חשש ולרבות עניינים מניגוד להימנע ועל־מנת והואיל
המים. רשות

בזאת: ומתחייב מודיע הריני לעיל האמור בוכה

 בזה, מתחייב אני עניינים בניגוד להימצאות חשש מכל או עניינים בניגוד מהימצאות להימנע מנת על .1
 באופן אמנע ההצהרה"(, "תקופת )להלן:- בקק״ל עבודתי לתחילת הראשונים החודשים 6 במהלך כי

 תשלום, התרת או חתימה אישור, לרבות ומין, סוג מכל התערבות או טיפול שירותים, ממתן מוחלט
במסגרתה. לעבודתי או המים לרשות במישרין הנוגעת קק״ל של פעילות או תכנית בכל

 קק״ל של תכנית כל של לקידום או למימוש אפעל או אציג אקדם, אייצג, אייעץ, אדון, לא זו במסגרת .2
 כל לרבות המים, ברשות עבודתי במסגרת מועד, או שלב בכל בטיפולי, היה אשר תחום או נושא בכל

המים. רשות לבין קק״ל בין התקשרות

 אם אף סמכותי, בתחום יהיו אשר כלליים בנושאים עיסוקי למנוע כדי זה בסעיף באמור אין כי יובהר, .3
 ככל עליהם. מהותית בהשפעה המדובר אם למעט אלה, גורמים על בעקיפין להשפיע כדי בהם יש

 בקק״ל עליי הממונים אישור קבלת לאחר רק אטפל - מהותית שהיא כאמור בהשפעה שמדובר
שיקבע. ובתנאים

 על השלכה או השפעה פוטנציאל בעלי שהינם או המשפיעים נושאים הם כלליים" "נושאים זה, לעניין
אחרת. מסוימת ובלתי גדולה קבוצה על או ממנו, רחבים סקטורים על הציבור, כלל

 אני שבגינם נסיבה או נתון כל אודות מידי באופן בקק״ל עליי לממונים ולדווח להודיע מתחייב אני .4
עליהם. לי היוודע עם מיד כאמור, עניינים לניגוד בחשש או עניינים בניגוד להימצא עלול

 היועץ את לאלתר לעדכן מתחייב אני זה, התחייבות בכתב הצהרותיל בתוכן שינוי יחול בו מקרה בכל .5
להנחיותיו. בהתאם ולפעול למשרד, המשפטי

 לניגוד חשש יתעורר שבו מקרה בכל או זה, התחייבות כתב ליישום הנגוע ספק יתעורר בו מקרה בכל .6
 במידת ייוועץ, אשר למשרד, המשפטי היועץ עם אתייעץ זה, התחייבות בכתב הוסדר שלא עניינים
הוראותיהם. לפי ואפעל לממשלה, המשפטי וביועץ המדינה שירות בנציבות הצורך,

 פומבי מתן המחייבות ,1998התשנ״ח- המידע, חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .7
 מסחרי סוד בגדר שהם הפרטים את לחסות מבקש אני לגביו. מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר

שיושמטו לאחר המידע. חופש לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם בפרטיות, פגיעה מהווה שגילויים או
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ישר*> מדינת

המשפטית הלשכה
 ככל הציבור לעיון ההסדר יעמוד למשרה המשפטי היועץ ידי על שיאושרו כאמור פרטים זה מהסדר

שיתבקש.

החתום על באתי ולראיה

ימה שפ-משפחה פרטי שם ת.ז. מס׳ תאריך
׳7^/

משפטית: לשכה אישור
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