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 רועי אלקבץד"ר  –הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים 

 לענייננו  הרקע העובדתי . א

מ .1 יו"ר    דירקטוריוןכחבר    כהןהנני  סגן  הדירקטוריוניות   קק"לדירקטוריון  קק"ל,  בוועדות  וחבר 

 . וועדת נהלים , ועדת השקעותועדת הנהלה, ועדת כספים שלהלן: 

 : ענייני האישיים במסגרת  .2

בדירה   2.1 רעיתיבבעלותי  אני מתגורר  בתל אביבב  ובבעלות  רקנאטי  דירה    ;רחוב  בבעלותנו 
   ; וזכויות ליחידה וחצי בבניין מגורים בלונדון נוספת ברחוב שתולים בתל אביב

), 515534758ח"פ  (  דיפינס (א.ל.א) בע"מ   3חברת  את הקמתי    2016החל מחודש אוקטובר   2.2
 ;בתחומי ביטחון ופרויקטים, בה אני מכהן כמנכ"ל חברה לייעוץ

 ;יפו-תל אביב עיר ב אני משמש כיו"ר מטה סיעת יש עתיד 2016מחודש אפריל החל  2.3

יו"רכ  אני מכהןזו במסגרת ו יפו-חבר מועצת העיר תל אביב אני מכהן כ 2019מחודש ינואר  2.4
כמו כן,   רישוי עסקים;  הוועדה להתחדשות עירונית, חבר ועדת תכנון ובניה וחבר בוועדת 

הבאים: יובל חינוך,    העירוניים  כאמור, אני מכהן כדירקטור בתאגידים במסגרת תפקידי  
 והיכלי ספורט;חברה לשיכון בע"מ עזרה וביצרון 

משנת   2.5 מפקדי    2020החל  לקורס  הביטחון)  משרד  (דרך  יבשה  לזרוע  כיועץ  משמש  אני 
 אוגדות;

; ) 513980417ח"פ  (  ור בע"מכוחברת אינזימבמניות  )  0.005%-(כ  1%  -פחות מאשתי מחזיקה   2.6

 );"יש עתיד"( סיעת יש עתיד ם מטעכחבר דירקטוריון בקק"ל אני מכהן  2.7

 ההוראות האופרטיביות  . ב

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

אני מתחייב   , ובכלל כךלהימצא במצב של ניגוד ענייניםבכל עניין שעלול לגרום לי    ,") "לקק(להלן: " 

 .שלהלןלמלא אחר ההוראות 

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

ובכלל כך מכל פעילות של  )"האישיים ענייני(להלן: " לעיל 2בסעיף , כפי שפורטו ענייניי האישייםל

היה ואזדקק לטפל בעניין של לקוחות שיש להם  ;  גופים הנתמכים על ידי קק"לקק"ל הקשורה ל

), אני  "קשורים"לקוחות  התקשרות עם קק"ל או חברות הבת שלה ו/או שפעילותם ממומנת על ידן (

ית ליועמ"ש קק"ל ולפעול בהתאם להנחיותיו בטרם אקבל לידי את הטיפול.  מתחייב לדווח מייד

 התייחסות יועמ"ש קק"ל תועבר בתוך פרק זמן סביר; 

להסדר זה והועברו ללשכה המשפטית; רשימת ענייני האישיים    נספח א'רשימת לקוחותיי מצורפת כ

בנסיבות בהתאם לצורך ולכל   לעיל וכן רשימת לקוחותי יעודכנו על ידי בכל שינוי  2כאמור בסעיף  

  הפחות אחת לשנה;
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למשך  2.6-2.2פים  לעיל, תהיינה תקפות לגבי העניינים האישיים המופיעים בסעי  4מגבלות סעיף   .5

בקשר עם   שנתיים הזכויות  בסעיפי המשנה, או מסיום קבלת  העיסוקים המוזכרים  ממועד סיום 

 העיסוקים האמורים, לפי המאוחר. 

אשר כללייםבנושאים , במסגרת תפקידי בקק"ל, לעיל, אין מניעה כי אטפל  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 

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

פורום הדן בנושא לאו באמצעות הודעה לפרוטוקול שיועלה על הכתב,    ,בכתבאודיע  כללי כאמור,  

בתחילת  ולכל המאוחר  מראש ככל הניתן ,  על הקשר לענייני האישי  (למשל, דירקטוריון או ועדותיו)

 . הדיון בנושא

האמור לעיל חל גם על טיפול הנוגע לתקצוב והקצאת משאבים בקק"ל, אך אין בו כדי למנוע ממני   .7

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

ענייני האישיים על  כך    שאודיע  תוך,  בלבד  משפיעים  על  , או לפרוטוקול שבכתבמראש  על  יועלה 

, אך מבלי לגבש קריטריונים אשר לגופים הציוניים תקצוב  בסך  למשל, אהיה רשאי לדון    כך. הכתב

 באופן ייחודי.  אליהגוף הציוני הקשור  עלישפיעו  

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

לניגוד   אותי  עלול להעמידה  יעל כל עניין שבידיעתהעובדתיות שתוארו לעיל, וכן   במצב של חשש 

 . עניינים

ידוע לי ואני מסכים כי רשימת ענייני האישיים ורשימת לקוחותיי יבדקו על ידי יועמ"ש קק"ל או   .9

 מטעמו, לצורך עמידה בהוראות הדין.

 יותהנח, ובהתאם ל2016במרץ    22  מיוםקק"ל    הכללית של  כי בהתאם להחלטת האסיפה  ,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 

____________ ____________ 

 רועי אלקבץ ד"ר 

.2022היום _____ בחודש ______, 
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