
 2.3.2023מיכל חנה סיבל דראל הסדר ניגוד עניינים מעודכן  

 דראל-מיכל חנה סיבל –הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים 

 הרקע העובדתי לענייננו  . א

הנני מכהנת כחברה בדירקטוריון בקרן קימת לישראל, יו"ר הוועדה הדירקטוריונית לקידום שיוויון   .1

 מגדרי וחברה בוועדות הדירקטוריוניות הבאות: גיוס משאבים, מפ"ק, משאבי אנוש ומנהל.  

 במסגרת ענייני האישיים:  .2

 אני מתגוררת בדירה (בבעלות משותפת שלי ושל בן זוגי) במבשרת ציון; 2.1

זוגי ארנון דראל, מכהן כסגן נשיא (שופט) בבית המשפט המחוזי בירושלים;   בן 2.2

 במניות בחברה המחזיקה בנכס מקרקעין; 5% -בן זוגי מחזיק בכ  2.3

בני סטודנט לתואר שני במדעי החיים באוניברסיטה העברית ומבצע מספר מחקרים עליהם  2.4
 ולה);הוא מקבל מלגה מהאוניברסיטה (אחד המחקרים בתבצע באגמון הח

העיתונות    2019החל מחודש ספטמבר   2.5 המשפטית של מועצת  ליועצת  כמשנה  אני מכהנת 
 ); 580491223והתקשורת בישראל (ע"ר 

(ע"ר 2019החל מחודש אוגוסט   2.6 ועד עמותת "קהילת מבשרת ציון"  הנני מכהנת כחברת   ,
 אני מכהנת כיו"ר העמותה;  2021), והחל מאמצע חודש יולי 580225563

כיהנתי במספר תפקידים בפרקליטות המדינה. בתפקידי    2017ועד לשנת    1997החל משנת   2.7
, כיהנתי כסגנית מנהל המחלקה הכלכלית  2017ועד לחודש יוני    2011האחרון, החל משנת  
 בפרקליטות המדינה;

)580261121כיו"ר ועד הורים בבית ספר תיכון הראל (ע"ר    2018-2020כיהנתי במשך השנים   2.8
 ח תפקידי זה כיהנתי גם כחברת ועד העמותה;במבשרת ציון ומכו

הנני מכהנת כנציגת ציבור בוועדות הבאות במבשרת ציון: ועדת    2018החל מחודש דצמבר   2.9
כיהנתי כחברת ועדת החינוך    2020תרבות ונוער ובוועדה לקידום מעמד האישה; עד לשנת  

 במבשרת ציון;

אוקטובר   2.10 מחודש  כ  2019החל  מכהנת  בהנני  הכוחברה  ובועדת  של וספים  הנוער  ועדת 
(ע"ר  -התנועה הרפורמית   ; החל מחודש ספטמבר ) 580282853 יהדות מתקדמת בישראל 

 אני מכהנת כחברת ועד מנהל בעמותה זו; 2022

 כיהנתי כחברת הנהלה באיגוד העולמי ליהדות מתקדמת; 2022-2020במהלך השנים  2.11
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 ההוראות האופרטיביות  . ב

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

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

 למלא אחר ההוראות שלהלן.

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

), ובשים לב מיוחד  "האישיים  עניינילעיל (להלן: "  2גע לענייניי האישיים, כפי שפורטו בסעיף  הנו

 לפעילות החברה בה בן זוגי מחזיק במניות;

-2.5לעיל, תהיינה תקפות לגבי העניין האישי המופיע בסעיף    4מבלי לגרוע מהאמור, מגבלות סעיף   .5

 ממועד סיום העיסוק המוזכר בסעיף המשנה. שנתייםלמשך  112.

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

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

באופן   האישיים  בענייני  טיפול  כוללים  משליכים  פרטנישאינם  אינם  ענייני    בלבד  או  בעיקר,  על 

 . ומשמעותי ניכרישיים, ואינם עשויים להשפיע על ענייני האישיים באופן הא

, או באמצעות הודעה לפרוטוקול שיועלה על הכתב, בכתבככל שאטפל בנושא כללי כאמור, אודיע   .7

ולכלמראש  ככל הניתן  לפורום הדן בנושא (למשל, דירקטוריון או ועדותיו) על הקשר לענייני האישי,  

 . יון בנושאהמאוחר בתחילת הד

האמור לעיל חל גם על טיפול הנוגע לתקצוב והקצאת משאבים בקק"ל, אך אין בו כדי למנוע ממני   .8

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

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

למשל, אהיה רשאית לדון בסך תקצוב לגופים הציוניים הכוללים בין היתר תקצוב הנוגע  כך. הכתב

 לתנועה הרפורמית אך מבלי לגבש קריטריונים אשר ישפיעו על נושא זה באופן ייחודי. 

9. ) קק"ל  של  המשפטי  ליועץ  מיידי  באופן  קק"  :להלןאודיע   בנסיבות   שינוי  כל   על  ")ל"יועמ"ש 

לניגוד   אותי  עלול להעמידה  יעל כל עניין שבידיעתארו לעיל, וכן  העובדתיות שתו במצב של חשש 

 . עניינים

 יותהנח, ובהתאם ל2016במרץ    22  מיוםכי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של קק"ל    ,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 

 ______________________ 

 דראל-מיכל חנה סיבל      

.2023היום _____ בחודש ______, 
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