
ויניקוב רוני - עניינים לניגוד חשש למניעת הסדר

לענייננו העובדתי הרקע א.
 תפקידיי ."אירו-אסיה" בת בחברה וכדירקטור משאבים לגיוס החטיבה כמנהל בקק״ל מועסק הנני . 1

:שלהלן הנושאים על אחריות היתר, בין כוללים, זו במסגרת וסמכויותיי

 מאגר פיתוח זאת ובכלל העולם, יהדות עם הקשר וחיזוק פיתוח באמצעות תרומות גיוס 1.1
התורמים;

קק"ל; שליחי הפעלת באמצעות לרבות בעולם, הפעילות ארגון 1.2

 מול השיווק וניהול בינלאומיים שיווק כנסי הפקת שיווק, וחומרי מוצרים של והפקה פיתוח 1.3
;שונות יעד ארצות

;תורמים או מדינות ראשי של נטיעה טקסי כגון רשמיים, טקסים ארגון 1.4

;שונים ביקורים במסגרת לישראל המגיעים תורמים בליווי טיפול 1.5

הוקרה; שלטי לרבות לתורמים, ודיווח מותרמים פרויקטים של מצבם על בקרה 1.6

;לכך נלווית ופעילות בעולם צעירה מנהיגות דור פיתוח 1.7

קק"ל; של הכבוד ספרי ופיתוח טיפול 1.8

וכיו"ב; עץ טע אתרי של השיווקית הפעילות 1.9

;למימושה והמשאבים התקציבים והקצאת חטיבתית עבודה תכנית הכנת 1.10

 הסמכויות כלל לי מוקנות זו ובמסגרת )חל״צ( אסיה אירו בת בחברה כדירקטור מכהן אני 1.11
דין; פי על דירקטורים של

;עלי הממונים ידי על שיוחלט תפקיד או מטלה כל ביצוע 1.12

:האישיים ענייני במסגרת . 2

 דירה רכשנו ובנוסף במודיעין-מכבים-רעות אשתי עם משותפת בבעלות בדירה מתגורר אני 2.1
 נטילת בעקבות לבנק שיעבוד רשום הדירות שתי על ;משותפת( )בבעלות בנתיבות להשקעה
 בבעלות נוספת בדירה מחזיקים ואני אשתי בנוסף, בהתאם; -משכנתאות - הלוואות
להשקעה; המיועדת במודיעין-מכבים-רעות, משותפת

;במודיעין-מכבים-רעות ספר בבית כמורה החינוך משרד ידי על מועסקת אשתי 2.2

המאוחדת המגבית - היסוד בקרן מזרח מרחב מנהל כסגן כיהנתי 2018 אוגוסט לחודש עד 2.3
לישראל;

האופרטיביות ההוראות ב.
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 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
"(.האישיים ענייני" )להלן: לעיל 2 בסעיף שפורטו כפי האישיים, לענייניי

 זה, להסדר בהתאם שלי ההתחייבויות מיתר או 4ו- 3 בסעיפים האמור מכלליות לגרוע ובלי בנוסף, .5
:הבאות להוראות בהתאם לפעול מתחייב אני

 לעלות עלול או עולה שבהם קק״ל מטעם תרומות גיוס או התקשרות בהליכי מלעסוק אמנע 5.1
 מנוע אהיה דהיינו בכללותם, לי הקשורים חברה או לאדם הנוגעים או שלי, אישי עניין

 )בני המתמודדים ביתר והן אלי( הקשור גוף או אדם )למשל, אלי הקשור בגורם הן מלעסוק
 הטיפול סמכות את אאציל כאמור במצבים אלי(. קשורים שאינם נוספים גופים או אדם

 לדון או האמור הגורם את להנחות מבלי קק״ל יועמ״ש עם בתיאום שייקבע מתאים לגורם
;הטיפול אופן על עמו

 וכנגזר קורא קול הצעות, להציע הזמנה כ״א, גיוס מכרז, הליכי :)כגון תחרותיים בהליכים 5.2
 לי שיש מי של מתחרה שהוא במי וכן לגביו, אישי עניין לי שיש במי מלעסוק אמנע מכך(
 שייקבע מתאים לגורם הטיפול סמכות את אאציל כאמור במצבים לגביו. אישי עניין

;הטיפול אופן על עמו לדון או להנחותו מבלי קק״ל יועמ״ש עם בתיאום

 של מצבם על בקרה במסגרת ולרבות לעיל, 5.2ו- 5.1 בסעיפים כאמור התקשרות לאחר 5.3
 יועמ״ש להנחיות בהתאם אפעל אחרים, וגופים ספקים מול ובמגעים מותרמים פרויקטים

 ככל ככלל, עצמה. ההתקשרות בתקופת לפעול עלי שבו לאופן הנוגע בכל קק״ל
 מניעה תהא לא קבוע, ובסכום הארכה אפשרות ללא קצובה לתקופה היא שההתקשרות

;ההתקשרות בתקופת בנושא לעיסוקי

 ולבחירת בכלל, בחו״ל קק״ל שליחי לבחירת הנוגעים או לתקציב הנוגעים עיסוקיי במסגרת 5.4
 תרומות לגיוס לפעילותם, הנוגעים עיסוקים במסגרת וכן בפרט, מכרז ללא כאמור שליחים
 עניין באותו מטיפול אמנע שלי, אישי עניין שיעלה ככל בעקיפין(, ובין במישרין )בין ולניתובן
 את להנחות מבלי קק״ל, יועמ״ש עם בתיאום מתאים לגורם הטיפול סמכות את ואאציל
;הטיפול אופן על עמו לדון או האמור הגורם

 בנושאים בקק״ל, תפקידי במסגרת אטפל, כי מניעה אין לעיל, 4 בסעיף האמור אף על 5.5
 קריטריונים קביעת של במסגרת למשל האישיים, ענייני על גם להשליך עשויים אשר כלליים

 משליכים אינם ,פרטני באופן האישיים בענייני טיפול כוללים שאינם ובלבד ומדיניות,
 ניכר באופן האישיים ענייני על להשפיע עשויים ואינם האישיים, ענייני על בלבד או בעיקר

.ומשמעותי

 על שיועלה לפרוטוקול הודעה באמצעות או בכתב, אודיע כאמור, כללי בנושא שאטפל ככל 5.6
 המאוחר ולכל מראש הניתן ככל האישי, לענייני הקשר על בנושא הדן לפורום הכתב,

בנושא. הדיון בתחילת

 סיום ממועד שנה למשך תקפה תהא לעיל, 2.3 משנה לסעיף בנוגע לעיל, 5ו- 4 ,3 סעיפים מגבלות .6
המאוחר. לפי העיסוק, עם בקשר הזכויות קבלת מסיום או העיסוק,
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עניין כל על וכן לעיל, שתוארו העובדתיות בנסיבות שינוי כל על קק״ל ליועמ״ש מיידי באופן אודיע .7
עניינים. לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד העלול שבידיעתי

 להנחיות ובהתאם ,2016 במרץ 22 מיום קק״ל של הכללית האסיפה להחלטת בהתאם כי לי, ידוע8.
 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.

_, _ __ _ .2020 _ספטמבר_, בחודש __22_ היום




