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טרייניו רני " עניינים לניגוד חשש למניעת הסדר

לענייננו העובדתי הרקע א.

 ויו״ר מאזן וועדת יו״ר הכספים, ועדת חבר בקק״ל, דירקטוריון חבר קק״ל, יו״ר כסגן מכהן הנני .1
השקעות. ועדת

:האישיים ענייני במסגרת .2

ניר; בבית מתגורר אני 2.1

 של בת חברה בסיכון, לילדים המסייעת )חל״צ( עתיד" "פותחים דירקטוריון יו״ר אני 2.2
;לא״י היהודית הסוכנות

;טבעיים משקאות בייצור העוסק בע״מ" מזון שמואל ״גן חברת של דירקטוריון חבר אני 2.3

של בת חברה בע״מ", עולם תיקון צפונה "דרומה חברת יו״ר אני 2019 שנת לסוף עד 2.4
בפריפריה; ועסקים מפעלים לחיזוק היהודית, הסוכנות

 מינהלת חבר וכן הגליל לפיתוח הרשות מינהלת כחבר כיהנתי 2017 דצמבר לחודש עד 2.5
;הנגב לפיתוח הרשות

;רופין האקדמי המרכז של המנהל הוועד חבר אני 2.6

;הציוני הארכיון דירקטוריון חבר אני 2.7

הקיבוצית; התנועה מועצת חבר אני 2.8

;הלאומיים במוסדות העולמית מו*צ סיעת חבר אני 2.9

 הנאמנים בחבר חבר היהודית, הסוכנות הנהלת יו״ר כסגן כיהנתי 2016 אוקטובר לחודש עד 2.10
לא״י; היהודית הסוכנות בוועדות ופעיל

;האתיופי הלאומי הפרויקט הנהלת כחבר כיהנתי 2016 אוקטובר לחודש עד 2.11

;העולמי הצעיר השומר של ציבורית הנהלה כיו״ר לכהן התמניתי 2017 ינואר מחודש החל 2.12

:כלהלן לשעבר, הצעיר השומר קיבוצי בתאגידי דירקטוריון חבר אני 2.13

; (510887417) בע״מ הארצי הקבוץ של כלכלית תכן־חברה 2.13.1

; (520009085) בע״מ הצעיר השומר קרן 2.13.2

; (510922180) בע״מ ואשראי כספים תק 2.13.3

; (580417053 )ע״ר אנילביץ קידמה עמותת כיו״ר מכהן אני 2.14

; (580009306 )ע״ר טבנקין״ ״יד מחקר מכון של מנהל ועד כחבר מכהן אני 2020 משנת החל 2.15
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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
 של פעילות מכל כך ובכלל האישיים"(, "ענייני :)להלן לעיל 2 בסעיף שפורטו כפי האישיים, לענייניי
 נדל״ן של להיבטים לב ובשים לעיל, 2 בסעיף המפורטים הגופים עם פעולה לשיתופי הקשורה קק״ל

מקומי. ושלטון

 תפקידיי סיום מיום שנה למשך תקפה תהא 2.2־2.17 משנה לסעיפי הנוגעת לעיל 4 סעיף מגבלת .5
המאוחר. לפי האמורים, התפקידים עם בקשר זכויות קבלת מסיום או המשנה, בסעיפי האמורים

 אשר כלליים בנושאים בקק״ל, תפקידי במסגרת אטפל, כי מניעה אין לעיל, 4 בסעיף האמור אף על .6
 ובלבד ומדיניות, קריטריונים קביעת של במסגרת למשל האישיים, ענייני על גם להשליך עשויים
 ענייני על בלבד או בעיקר משליכים אינם פרטני, באופן האישיים בענייני טיפול כוללים שאינם

 בנושא שאטפל ככל ומשמעותי. ניכר באופן האישיים ענייני על להשפיע עשויים ואינם האישיים,
 בנושא הדן לפורום הכתב, על שיועלה לפרוטוקול הודעה באמצעות או בכתב, אודיע כאמור, כללי

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

 ממני למנוע כדי בו אין אך בקק״ל, משאבים והקצאת לתקצוב הנוגע טיפול על גם חל לעיל האמור .7
 אשר פרטניים סעיפים כולל התקציב אם אף בכללותו, קק״ל תקציב אודות בהצבעה להשתתף
 על שיועלה לפרוטוקול או בכתב, מראש כך על שאודיע תוך בלבד, האישיים ענייני על משפיעים

 מו־צ תנועת את גם הכוללים הציוניים לגופים תיקצוב בסך לדון רשאי אהיה למשל, כך הכתב.
ייחודי. באופן העולמית מו*צ תנועת על ישפיעו אשר קריטריונים לגבש מבלי אך העולמית,

 בנסיבות שינוי כל על קק״ל"( "יועמ״ש )להלן: קק״ל של המשפטי ליועץ מיידי באופן אודיע .8
 לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד העלול שבידיעתי עניין כל על וכן לעיל, שתוארו העובדתיות

עניינים.

 להנחיות ובהתאם ,2016 במרץ 22 מיום קק״ל של הכללית האסיפה להחלטת בהתאם כי לי, ידוע .9
 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.
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