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 ירון אוחיון - הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים 

 הרקע העובדתי לענייננו  . א

משנת   .1 בקק"ל  מועסק  תפקידיי   ימונית  10.6.2019וביום    2016הנני  מפ"ק.  מנהל  בתפקיד  לכהן 

 וסמכויותיי כוללים, בין היתר: 

בהתאם למדיניות הנהלת קק"ל   1.1 אחריות על פרויקטים בתחום פיתוח והכשרות הקרקע, 
. בתוך כך, אחריות לגיבוש עבודת המטה  1961ולאמנה בין קק"ל לבין ממשלת ישראל משנת  

וחוץ   פנים  תכנון  בישיבות  השתתפות  לרבות  קק"ל,  של  הקרקע  פיתוח  מדיניות  לקביעת 
 ע"י דרגי הדירקטוריון, ופיקוח על ביצועה.   ארגוניות. יישום המדיניות שנקבעה 

ה 1.2 על  פיקוח  לרבות  שלביצועביצוע,  לרבות  פרויקטי  ,  קרקע,  והכשרות  פיתוח  בתחום  ם 
בין   כך,  בתוך  נוספים.  וגורמים  מקומיות  רשויות  הממשלה,  משרדי  בשיתוף  פרויקטים 

מון) לביצוע  על להתקשרות עם ספקים ועם גורמי חוץ (לרבות עם שותפי מי-היתר, אחריות
 הפרויקטים, או חלקם. 

במדינת    22אחריות לעבודת המטה לקביעת מדיניות הייעור והקרקע וניהול שטחי תמ"א   1.3
לרבות   ישראל),  ממשלת  לבין  קק"ל  בין  האמנה  (מכוח  ביצועה  על  ולפיקוח  ישראל, 

םהשתתפות בישיבות תכנון פנים וחוץ ארגוניות. בתוך כך, בין היתר, אחריות להתקשרות ע 
 ספקי חוץ לניהול ולתחזוקה של שטחי היער שבאחריות קק"ל.  

אחריות על ניהול שלושת מרחבי קק"ל.   1.4

על  בקרהביצוע  אחריות על הכנת תכנית העבודה השנתית ותקציב מינהל פיתוח הקרקע, ו 1.5
 יישומם, לאחר אישור הדירקטוריון. 

מבוצעים פרויקטים    ניהול קשר עם הגורמים המוסמכים ברשויות המוניציפליות, בשטחן 1.6
עם   לרבות  הרלוונטיים,  הממשלה  משרדי  עם  קשר  ניהול  בהשתתפותה;  או  קק"ל  של 
והגליל  הנגב  המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, משרד הבטחון, המשרד לפיתוח 

 ועוד.  

הדירקטוריוניות  1.7 בוועדות  הקרקע  פיתוח  מינהל  של  הבכיר  המקצועי  כנציג  השתתפות 
 הרלוונטיות. 

 לניהול כוח האדם במינהל פיתוח הקרקע, על שלושת מרחביו. אחריות 1.8

 במסגרת ענייני האישיים:  .2

 אני מתגורר במצפה עדי בדירת מגורים שבבעלותי, אשתי סוכנת נסיעות (פרילנסרית);  2.1

 שימשתי מנכ"ל החברה הכלכלית מ.א. גלבוע;  2016עד חודש אפריל  2.2
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המשפחה, בקבוצת הכדורסל גלבוע  מונתי כנציג הבעלים מטעם  2021החל מחודש אוגוסט  2.3
 תפקיד זה אני מבצע בהתנדבות מלאה.   –) 513444562גליל (גליל גולן אחר בע"מ, ח"פ 

 כיהנתי כחבר דירקטוריון הועד האולימפי.  2020עד לסוף שנת  2.4

 אני מכהן כחבר דירקטוריון במנהלת ליגת העל בכדור סל.   2021החל מסוף חודש אוקטובר   2.5

 הינו ראש מועצת מבואות חרמון.בעלה של בת דודתי  2.6

(לאחר השלמת תקופת נסיון) החל בן אחי לעבוד כמנהל צוות    2023החל מחודש פברואר   2.7
 שרון, בעמותת השומר החדש המספקת שירותים לקק"ל; -באיזור מנשה

 ההוראות האופרטיביות  . ב

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

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

 למלא אחר ההוראות שלהלן.

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

 כלל זאת:לעיל, וב 2לענייניי האישיים, כפי שפורטו בסעיף 

אמנע מלעסוק בהליכי התקשרות או גיוס כ"א מטעם קק"ל בהם עולה עניין אישי שלי, או   4.1

הנוגעים לאדם או החברה הקשורים לי, בכללותם, דהיינו אהיה מנוע מלעסוק הן בגורם  

הקשור אלי (למשל, מרואיין למשרה שהוא מקורב שלי) והן ביתר המתמודדים (מרואיינים  

שאינם   מתאים  נוספים  לגורם  הטיפול  סמכות  את  אאציל  כאמור  במצבים  מקורביי). 

") מבלי להנחותו או  "לקק"ש יועמשייקבע בתיאום עם היועץ המשפטי של קק"ל (להלן: "

 לדון עמו על אופן הטיפול. 

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

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

 אישי לגביו, ככל שהדבר ידוע.

לעיל, אפעל בהתאם להנחיות יועמ"ש קק"ל    4.2  -ו  4.1לאחר התקשרות כאמור בסעיפים   4.3

בכל הנוגע לאופן שבו עלי לפעול בתקופת ההתקשרות עצמה. ככלל, ככל שההתקשרות היא  

ל קצובה  בנושא  לתקופה  לעיסוקי  מניעה  תהא  לא  קבוע,  ובסכום  הארכה  אפשרות  לא 

 בתקופת ההתקשרות.

וקידום    במסגרת 4.4 ייעור  בנושאי  ובפרט  מקומיות,  רשויות  מול  לממשק  הנוגעים  עיסוקיי 

") או נושאים אשר קשורים  matching"  -פרויקטים ברשויות (לרבות לעניין איגום משאבים  

, לרבות עניין המשליך במישרין על הישוב  ין אישי שליככל שיעלה ענילהשבחת מקרקעין,  

באותו עניין, אאציל את סמכות הטיפול    מטיפול  אמנעשבו אני או מי מקרוביי מתגוררים,  

 לגורם מתאים, ואודיע על כך ליועמ"ש קק"ל. 

סעיף   .5 משנה    4מגבלת  לסעיפי  הנוגעת  סיום    2.5-2.2לעיל,  ממועד  שנה  למשך  תקפה  תהא  לעיל 

 האמורים.  תפקידיי 
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על כל עניין  העובדתיות שתוארו לעיל, וכן    בנסיבות  שינוי  כל  עלאודיע באופן מיידי ליועמ"ש קק"ל   .6

 . במצב של חשש לניגוד עניינים אותי עלול להעמידה ישבידיעת

 יותהנח, ובהתאם ל2016במרץ    22  מיוםכי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של קק"ל    ,לי  ידוע .7

, הסדר זה עשוי לקבל 2016בספטמבר    27יום  ום הסדרי ניגוד עניינים מ"ל בדבר פרסיועמ"ש קק

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

 . שלישיים 

 ______________________ 

 ירון אוחיון   

.2021היום _____ בחודש ______, 


	א. הרקע העובדתי לענייננו
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	1.2 ביצוע, לרבות פיקוח על הביצוע, של פרויקטים בתחום פיתוח והכשרות קרקע, לרבות פרויקטים בשיתוף משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וגורמים נוספים. בתוך כך, בין היתר, אחריות-על להתקשרות עם ספקים ועם גורמי חוץ (לרבות עם שותפי מימון) לביצוע הפרויקטים, או חלקם.
	1.3 אחריות לעבודת המטה לקביעת מדיניות הייעור והקרקע וניהול שטחי תמ"א 22 במדינת ישראל, ולפיקוח על ביצועה (מכוח האמנה בין קק"ל לבין ממשלת ישראל), לרבות השתתפות בישיבות תכנון פנים וחוץ ארגוניות. בתוך כך, בין היתר, אחריות להתקשרות עם ספקי חוץ לניהול ולתחז...
	1.4 אחריות על ניהול שלושת מרחבי קק"ל.
	1.5 אחריות על הכנת תכנית העבודה השנתית ותקציב מינהל פיתוח הקרקע, וביצוע בקרה על יישומם, לאחר אישור הדירקטוריון.
	1.6 ניהול קשר עם הגורמים המוסמכים ברשויות המוניציפליות, בשטחן מבוצעים פרויקטים של קק"ל או בהשתתפותה; ניהול קשר עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, לרבות עם המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, משרד הבטחון, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ועוד.
	1.7 השתתפות כנציג המקצועי הבכיר של מינהל פיתוח הקרקע בוועדות הדירקטוריוניות הרלוונטיות.
	1.8 אחריות לניהול כוח האדם במינהל פיתוח הקרקע, על שלושת מרחביו.

	2. במסגרת ענייני האישיים:
	2.1 אני מתגורר במצפה עדי בדירת מגורים שבבעלותי, אשתי סוכנת נסיעות (פרילנסרית);
	2.2 עד חודש אפריל 2016 שימשתי מנכ"ל החברה הכלכלית מ.א. גלבוע;
	2.3 החל מחודש אוגוסט 2021 מונתי כנציג הבעלים מטעם המשפחה, בקבוצת הכדורסל גלבוע גליל (גליל גולן אחר בע"מ, ח"פ 513444562) – תפקיד זה אני מבצע בהתנדבות מלאה.
	2.4 עד לסוף שנת 2020 כיהנתי כחבר דירקטוריון הועד האולימפי.
	2.5 החל מסוף חודש אוקטובר 2021 אני מכהן כחבר דירקטוריון במנהלת ליגת העל בכדור סל.
	2.6 בעלה של בת דודתי הינו ראש מועצת מבואות חרמון.
	2.7 החל מחודש פברואר 2023 (לאחר השלמת תקופת נסיון) החל בן אחי לעבוד כמנהל צוות באיזור מנשה-שרון, בעמותת השומר החדש המספקת שירותים לקק"ל;

	ב. ההוראות האופרטיביות
	3. אני מתחייב להימנע מטיפול, במסגרת כלל תפקידי ועיסוקי בקק"ל ובכלל זה בחברות הבת שלה (להלן: "קק"ל"), בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים, ובכלל כך אני מתחייב למלא אחר ההוראות שלהלן.
	4. נוכח האמור לעיל, אני מתחייב, כי במסגרת ובתוקף תפקידי ועיסוקי בקק"ל אמנע מכל טיפול הנוגע לענייניי האישיים, כפי שפורטו בסעיף 2 לעיל, ובכלל זאת:
	4.1 אמנע מלעסוק בהליכי התקשרות או גיוס כ"א מטעם קק"ל בהם עולה עניין אישי שלי, או הנוגעים לאדם או החברה הקשורים לי, בכללותם, דהיינו אהיה מנוע מלעסוק הן בגורם הקשור אלי (למשל, מרואיין למשרה שהוא מקורב שלי) והן ביתר המתמודדים (מרואיינים נוספים שאינם מקור...
	4.2 בהליכים תחרותיים (כגון: מכרז, מכרז כ"א, הזמנה להציע הצעות, קול קורא וכנגזר מכך) אמנע מלעסוק במי שיש לי עניין אישי לגביו, וכן במי שהוא מתחרה של מי שיש לי עניין אישי לגביו, ככל שהדבר ידוע.
	4.3 לאחר התקשרות כאמור בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לעיל, אפעל בהתאם להנחיות יועמ"ש קק"ל בכל הנוגע לאופן שבו עלי לפעול בתקופת ההתקשרות עצמה. ככלל, ככל שההתקשרות היא לתקופה קצובה ללא אפשרות הארכה ובסכום קבוע, לא תהא מניעה לעיסוקי בנושא בתקופת ההתקשרות.
	4.4 במסגרת עיסוקיי הנוגעים לממשק מול רשויות מקומיות, ובפרט בנושאי ייעור וקידום פרויקטים ברשויות (לרבות לעניין איגום משאבים - "matching") או נושאים אשר קשורים להשבחת מקרקעין, ככל שיעלה עניין אישי שלי, לרבות עניין המשליך במישרין על הישוב שבו אני או מי מ...

	5. מגבלת סעיף 4 לעיל, הנוגעת לסעיפי משנה 2.5-2.2 לעיל תהא תקפה למשך שנה ממועד סיום תפקידיי האמורים.
	6. אודיע באופן מיידי ליועמ"ש קק"ל על כל שינוי בנסיבות העובדתיות שתוארו לעיל, וכן על כל עניין שבידיעתי העלול להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.
	7. ידוע לי, כי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של קק"ל מיום 22 במרץ 2016, ובהתאם להנחיות יועמ"ש קק"ל בדבר פרסום הסדרי ניגוד עניינים מיום 27 בספטמבר 2016, הסדר זה עשוי לקבל פומבי, תוך שיילקחו בחשבון שיקולים של פרטיות, הגנה על סודות מקצועיים וענייניהם של צדד...
	______________________
	ירון אוחיון
	היום _____ בחודש ______, 2021.



