
הסברה מערך מנהל - עניינים לניגוד חשש למניעת הסדר

לענייננו העובדתי הרקע א.
 כוללים, וסמכויותיי תפקידיי הסברה, מערך כמנהל 2017 אפריל מחודש החל בקק"ל מועסק הנני
היתר: בין

 בקרב תקשורתיים מסרים ולהעברת קק"ל לפעילות הכללית המודעות להגברת אחראי 1.1
 ופרסומית, תקשורתית אסטרטגיה קביעת קק"ל, של לפעילותה בהתאם שונים יעד קהלי

 הקשורים ממשקים וקיום ובחו"ל בארץ קק"ל של ההסברה לפעילות בנוגע יעדים מטרות,
 מקרקעי מינהל מקומיות, רשויות ממשלה, משרדי כגון ציבוריים, גופים עם בהסברה
 לנהלי בהתאם ובחו"ל, בישראל שונים חוץ גורמי בפני הארגון ייצוג וכן וכיו"ב, ישראל
קק"ל; ממנכ"ל והנחיות הארגון

 מדיניות והתוויית עבודה ממשקי קביעת בקק"ל, ההסברה מערך פעילות לסנכרון אחריות 1.2
וחוץ. הפנים גורמי מול וההסברה התקשורת פעילות

ובחו"ל. בארץ חיצוניים תקשורתיים וגורמים פורמים בפני קק"ל ייצוג על אחראי 1.3

 הפרסום ההסברה, הדוברות, ובכללם: ההסברה מערך עובדי כלל והפעלת לניהול אחראי 1.4
עדיפויות. סדרי קביעת בדבר והנחייתם והתקשורת

העבודה. תכנית ביצוע אחר ובקרה מעקב שנתית עבודה תכנית הכנת 1.5

 בתחום רלבנטיים ועורכים כתבים ובכללם, ופרסום תקשורת גורמי מול ושוטף ישיר קשר 1.6
המדיה;

 ופרסום תקשורת ספקי מול ההסברה מערך של השוטפת והפעילות ההתקשרויות ניהול 1.7
חיצוניים;

תקשורתיים; משברים לניהול אחראי 1.8

ובחו"ל; בארץ קק"ל של והאירועים הכנסים והסברת לתקשורת אחריות 1.9

 מדיה ניתוחי סקרים, ביצוע ההסברה, מערך של השוטפת הפעילות אודות מידע מאגר ניהול 1.10
ההסברתית; הפעילות תוצרי יעילות תועלת, מול עלות בחינת תקופתיים,

התקשורת; אמצעי בפני קק"ל כמייצגי קק"ל עובדי והכשרת להדרכת אחראי 1.11

 הדירקטוריון, של ציבור וקשרי תקשורת בוועדת הדירקטוריון, בישיבות השתתפות 1.12
בקק"ל; וחסויות שת"פ ובוועדת ההנהלה של מקצועיות בישיבות

התפקיד; ממאפייני הנגזרות ההסברה מערך מנהל על המוטלות נוספות סמכויות 1.13

האישיים: ענייני במסגרת .2

שוהם; המקומית במועצה שבבעלותי בדירה מתגורר אני 2.1
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 כיועץ כיהנתי בקק"ל) לתפקיד כניסתי (טרם 2017 אפריל לחודש ועד 2016 מאי מחודש החל 2.2
ליברמן; אביגדור הביטחון, לשר תקשורת

 ביתנו, ישראל ליו"ר תקשורת כיועץ כיהנתי 2016 מאי לחודש ועד 2015 מאי מחודש החל 2.3
ליברמן; אביגדור ח"כ

 מאי לחודש ועד 2009 אפריל מחודש וכן 2015 מאי לחודש ועד 2013 נובמבר מחודש החל 2.4
ליברמן; אביגדור החוץ לשר תקשורת כיועץ כיהנתי 2013

 חוץ ועדת ליו"ר תקשורת כיועץ כיהנתי 2013 נובמבר לחודש ועד 2013 מאי מחודש החל 2.5
ליברמן; אביגדור ח"כ ביתנו, ישראל ויו"ר וביטחון

האופרטיביות ההוראות ב.
האישיים לענייניי הנוגע טיפול מכל אמנע בקק״ל ועיסוקי תפקידי ובתוקף במסגרת כי מתחייב אני .3

 ובכלל עניינים, ניגוד של במצב להימצא לי לגרום שעלול עניין בכל שוהם), תושב היותי לעצם (מעבר
שלהלן. ההוראות אחר למלא מתחייב אני כך

מתחייב אני זה, להסדר בהתאם שלי ההתחייבויות מיתר או האמור מכלליות לגרוע ובלי בנוסף, .4
הבאות: להוראות בהתאם לפעול

 הנוגעים או שלי, אישי עניין עולה שבהם קק"ל מטעם התקשרות בהליכי מלעסוק אמנע 4.1
 אלי הקשור בגורם הן מלעסוק מנוע אהיה דהיינו בכללותם, לי, הקשורים חברה או לאדם

 קשורות שאינן נוספות (חברות המתמודדים ביתר והן אלי) קשורה שהיא חברה (למשל,
 היועץ עם בתיאום שייקבע מתאים לגורם הטיפול סמכות את אאציל כאמור במצבים אלי).

 עמו לדון או האמור הגורם את להנחות מבלי ")קק"ל יועמ"ש" (להלן: קק"ל של המשפטי
הטיפול; אופן על

 מכך) וכנגזר קורא קול הצעות, להציע הזמנה כ"א, גיוס מכרז, (כגון: תחרותיים בהליכים 4.2
 עניין לי שיש מי של מתחרה שהוא במי וכן לגביו, אישי עניין לי שיש במי מלעסוק אמנע
 עם בתיאום שייקבע מתאים לגורם הטיפול סמכות את אאציל כאמור במצבים לגביו. אישי

;הטיפול אופן על עמו לדון או האמור הגורם את להנחות מבלי קק״ל יועמ״ש

 אחרים, וגופים ספקים מול ובמגעים לעיל, 4.2ו- 4.1 בסעיפים כאמור התקשרות לאחר 4.3
 ההתקשרות בתקופת לפעול עלי שבו לאופן הנוגע בכל קק"ל יועמ"ש להנחיות בהתאם אפעל
 קבוע, ובסכום הארכה אפשרות ללא קצובה לתקופה היא שההתקשרות ככל ככלל, עצמה.

ההתקשרות; בתקופת בנושא לעיסוקי מניעה תהא לא

 עם פעולה שיתופי של נוספים וסוגים משאבים הקצאת לתקציב, הנוגעים עיסוקיי במסגרת 4.4
 רשויות מול ולממשק לפרויקטים הנוגעים עיסוקיי במסגרת וכן חיצוניים, גורמים

 - משאבים איגום לעניין (לרבות ברשויות פרויקטים קידום בנושאי ובפרט מקומיות,
"matching,(" הבת בחברות או בקק"ל קשורים אשר נושאים או סטטוטוריים, נושאים או 

 הטיפול סמכות את אאציל עניין, באותו מטיפול אמנע שלי, אישי עניין שיעלה ככל שלה,
 על עמו לדון או האמור הגורם את להנחות מבלי קק״ל יועמ״ש עם בתיאום מתאים לגורם
;הטיפול אופן
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 מטיפול אמנע להכנתו, או תקציב לענייני הנוגעת עבודה במסגרת שלי אישי עניין שיעלה ככל 4.5
 מבלי קק״ל, יועמ״ש עם בתיאום מתאים, לגורם הטיפול סמכות את ואאציל עניין באותו

;הטיפול אופן על עמו לדון או האמור הגורם את להנחות

כל על וכן לעיל, שתוארו העובדתיות בנסיבות שינוי כל על קק״ל ליועמ״ש מיידי באופן אודיע אני .5
עניינים. לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד העלול שבידיעתי עניין

 להנחיות ובהתאם ,2016 במרץ 22 מיום קק״ל של הכללית האסיפה להחלטת בהתאם כי לי, ידוע .6
 לקבל עשוי זה הסדר ,2016 בספטמבר 27 מיום עניינים ניגוד הסדרי פרסום בדבר קק״ל יועמ״ש
 של וענייניהם מקצועיים סודות על הגנה פרטיות, של שיקולים בחשבון שיילקחו תוך פומבי, ביטוי
שלישיים. צדדים

משה צחי
.3P, ,2018 בחודש Jl 7I היום




