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 אברהם דובדבני –הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים 

 לענייננו  הרקע העובדתי . א

מוניתי   2021נובמבר  והחל מחודש    ,קק"לדירקטוריון  יו"ר  כ  כהןמ  אני,  2020נובמבר    חודשהחל מ .1
 . 1960-רשות מקרקעי ישראל, התש"ך מכוח חוק נציג קק"ל במועצת מקרקעי ישראלכלכהן 

 : ענייני האישיים במסגרת  .2

 ; ובירושלים דירה ברמת גןבבעלותי  2.1

"יד ושם"   2.2 כחבר הנהלת  כיו"ר קק"ל אני מכהן  הזיכרון לשואה    –מתוקף תפקידי  רשות 
 ולגבורה;  

משנת   2.3 נובמברעד  ו  2010החל  העולמית   2020  לחודש  הציונית  ההסתדרות  כיו"ר  כיהנתי 
 בתפקידים שלהלן: כיהנתי קף תפקידי ומתו (הצ"ע)

היהודית; 2.3.1 של הסוכנות  הנאמנים  בחבר  כיו"ר    חבר  תפקידי  החל ממועד סיום 
 הצ"ע הנני חבר כבוד (משתתף ללא זכות הצבעה) בחבר הנאמנים; 

 חבר דירקטוריון בקרן היסוד (חל"צ);  2.3.2

של   2.3.3 ועד  (חבר  (איל"ר)  רכוש  להשבת  העולמי  היהודי   THE WORLDהארגון 
JEWISH RESTITUTION ORGANIZATI 580227106) (ע"ר  ;( 

"(ע"ר העלאת בתי כנסת מהגולה לישראל -מנורה חבר ועדת הביקורת בעמותת " 2.3.4
580096386 ;( 

עולמי)   2.3.5 (ארגון  התביעות  בוועידת  חומריות   –חבר  יהודיות  לתביעות  הוועידה  
 ; כנגד גרמניה לניצולי שואה

 חבר במועצה הארצית לתכנון ובניה; 2.3.6

 ;) 580021939(ע"ר  שיבת הר עציוןי עמותת כחברי מכהן אנ 2.4

ועדוכיו"ר    ) 580632230(ע"ר    "בחברותא תרבות ערכים פנאי"  תעמותועד  אני מכהן כיו"ר   2.5
 ;  ) 580094035(ע"ר  גן-מרכז קהילתי דתי רמת -"חברותא" עמותת 

"גבעת   2.6 הציבור  לתועלת  בחברה  דירקטוריון  כחבר  מכהן  (חל"צ  אני  – וושינגטון" 
 ; )580605053 קמפוס לאמנויות גבעת ושינגטון (ע"ר) וכחבר ועד ב510096019

 ; )580279388 איגוד ספורטיבי דתי אליצור רמת גן (ע"ראני מכהן כיו"ר הועד המנהל ב 2.7

כחבראני   2.8 העולמי  ה  תתנוע  מכהן  קימת  מזרחי  בקרן  מטעמה  ונציג  הלאומיים  במוסדות 
   ;)חי העולמי""תנועת המזר( לישראל

 ); 580040343כחבר תנועת בני עקיבא בישראל (ע"ר כיהנתי  2021עד לחודש מאי  2.9

 );"הרל"י"הרשות לפיתוח ירושלים (מכהן כמנכ"ל   )בן אחותיאחייני ( 2.10
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 ההוראות האופרטיביות  . ב

 שלה  הבת  בחברות  זה  ובכלל  בקק"לועיסוקי  תפקידי  כלל  במסגרת    , אני מתחייב להימנע מטיפול .3
אני מתחייב   , ובכלל כךגוד ענייניםבכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של ני  ,") לקק"(להלן: " 

 .שלהלןלמלא אחר ההוראות 

הנוגע  תפקידי ועיסוקי בקק"ל אמנע מכל טיפול    ובתוקף  במסגרתמתחייב כי  אני  נוכח האמור לעיל,   .4
 .)"האישיים ענייני(להלן: "  לעיל 2עיף בספורטו , כפי שענייניי האישייםל

תהא תקפה למשך שנתיים מיום סיום תפקידיי    2.11  –  2.2הנוגעת לסעיפי משנה    4מגבלת סעיף   .5
 או מסיום קבלת הזכויות בקשר עם התפקידים האמורים, לפי המאוחר.  האמורים בסעיפי המשנה,

טוריון, אעביר את  בלי לגרוע מהאמור, ככל שאדרש לטיפול כאמור במסגרת תפקידי כיו"ר הדירק .6
או לדון עמו על תוכן    להנחותו  מבלי,  העניין  לפי "ר,  היו  מסגני  לאחד  או "ר עמית  ליו   מראשהטיפול  

בכל  פורום  בכלהטיפול,   בעניין  דרך  או  ככל שהעברה כאמור תעשה  שהיועץ המשפטי של קק"ל  . 
יועמ"ש קק"ל דיון שנציג  במהלך  ו (למשל,  מודע ל   ") או נציג ממשרדו אינו"לקק"ש  יועמ(להלן: "

 . בהקדם האפשרייועמ"ש קק"ל אינו נוכח בו), אעדכן את 

אשר כללייםבנושאים , במסגרת תפקידי בקק"ל, לעיל, אין מניעה כי אטפל  4על אף האמור בסעיף  .7
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  ניכרהאישיים, ואינם עשויים להשפיע על ענייני האישיים באופן  

פורום הדן בנושא ל  ,שיועלה על הכתבלפרוטוקול  באמצעות הודעה  או    ,כתבבאודיע  כללי כאמור,  
ולכל המאוחר בתחילת  מראש ככל הניתן ,  על הקשר לענייני האישי  (למשל, דירקטוריון או ועדותיו)

בהתקשרויות בין קק"ל לבין הרל"י, במו"מ עם הרל"י  כך למשל, אהיה מנוע מלטפל    .הדיון בנושא
מבלי. הרל"י-לא להשתתף בדיונים או בהצבעות הנוגעים ישירות ליחסי קק"לככל שיהיה כזה, וכן 

, אהיה רשאי לעסוק בעסקת בנייני האומה באותם עניינים שאינם נוגעים ישירות לגרוע מהאמור
גילוי, במקרים כאלה  הרל"י  -ליחסי קק"ל ל"קול  יעשה שימוש בזכותא  ולא  ,לפורום הדן  אעביר 

 . כפול" או "קול מכריע"

הקצאת משאבים בקק"ל, אך אין בו כדי למנוע ממני  להאמור לעיל חל גם על טיפול הנוגע לתקצוב ו  .8
אשר   פרטניים  סעיפים  כולל  התקציב  אם  אף  בכללותו,  קק"ל  תקציב  אודות  בהצבעה  להשתתף 

ענייני   על  כך    שאודיע  תוך,  בלבד  האישייםמשפיעים  על הכתב  וקוללפרוט  או,  בכתבעל  , שיועלה 
 המזרחי   תנועתהציוניים הכוללים גם את    לגופים  תיקצוב  בסך. כך למשל, אהיה רשאי לדון  מראש

 .ייחודי באופן העולמית המזרחי תנועת על  ישפיעוהעולמית, אך מבלי לגבש קריטריונים אשר 

על כל עניין  העובדתיות שתוארו לעיל, וכן    בנסיבות  שינוי  כל  עלקק"ל  מ"ש  אודיע באופן מיידי ליוע .9
 . במצב של חשש לניגוד עניינים אותי עלול להעמידה ישבידיעת

, ובהתאם להנחיות 2016במרץ    22מיום  כי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של קק"ל    ,לי  ידוע .10
בל , הסדר זה עשוי לק2016בספטמבר    27יועמ"ש קק"ל בדבר פרסום הסדרי ניגוד עניינים מיום  

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

 _________ ___ ____________

 אברהם דובדבני

.2022היום _____ בחודש ______, 
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