
1עמוד 

 ______________________________________________________ 
שם וחתימת נותן השירותים   

 
יגיע או עלול להגיע לידי ולמי מטעמי מידע סודי כהגדרתו להלן וידוע ,  ל"ידוע לי כי מתוקף התקשרותי עם קק

מידע,  מטעמי לרבות לעובדייאו לחזקת מי  /ל יתכן ואקבל לחזקתי ו" לי כי במהלך תקופת התקשרותי עם קק
או למי מטעמה נזקים /ל ו"אשר חשיפתו בכל דרך ובכל היקף עלולה לגרום לקק,  או ידע סודי כהגדרתו להלן

 ;1977 –ז "לחוק העונשין התשל  119כבדים ביותר ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 
 , מתחייבים בזאת כלפיכם,  ל"ת עם קקלרבות עובדיי אשר יהיו מעורבים בהתקשרו,  אני ומי מטעמי,  אשר על כן

 :באופן מוחלט ובלתי חוזר כדלקמן
,דבר ,  חפץ:  משמעו כל אחד מאלו"  ידע סודי"או  /ו"  מידע סודי"  –לעניין כל הוראות כתב התחייבות זה   .1

,כולם או מקצתם,  הקשורים)  בין מקור ובין העתק ולרבות העתק שהוכן על ידינו(מסמך  ,  מידע,  ידע,  עניין
מידע כתוב או בעל פה מכל מין וסוג  ,  ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  לרבות,  ל" במישרין או בעקיפין לקק

הקשור ,   ל או בכל כלי אחר העשוי לאצור כל מידע " בדוא,  במדיה נשלפת,  בתקליטור,  לרבות בתעתיק,  שהוא
,רטים על שיטות עבודה פ,  תרשימי זרימה,  תהליכי פיתוח,  מיזמים,  פרויקטים,  מידע על מוצרים ,  ל"לקק

שמות עובדים או כל שם של גורם  ,  הליכים משמעתיים ,  מדגמים,  סימני מסחר,  בקשות פטנטים,  תוכנות
ו" הקשור לקק וסוג,  מיזמים משותפים,  או בעקיפין/ל במישרין  , חוות דעת,  מכרזים,  הסכמים מכל מין 

נתונים  ,  מידע שיווקי,  נתוני שכר,  חישובי שכר,  תנאי עבודה,  הצעות מחיר,  שיעורי הנחות,  סכומים,  מחירים
, הקלטות שמע,  נתונים על מוניטין וניהול,  קשרים מסחריים,  נתוני בקרת איכות,  חות כספיים"דו ,  כספיים

 . ל" או בעקיפין עם קק/מידע וידע אחר הקשור במישרין ו, או כל נתון/ו, הקלטות וידאו
או ידע סודי הקשור והנובע במישרין  /ת של כל מידע סודי ו הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלט .2

. או למי מטעמה /ל ו"לרבות עובדיי לקק,  או על ידי מי מטעמי/ל על ידי ו"או בעקיפין מהתקשרותי עם קק/ו
או בידע הסודי אך ורק למטרה  /מתחייבים להשתמש במידע הסודי ו,  אני וכל הבא מטעמי לרבות עובדיי .3

לא  ,  ל ובכפוף לאמור לעיל" ע הסודי או הובא לידיעתנו במסגרת ההתקשרות עם קקלשמה נמסר לנו המיד
או להביאו  /או למוסרו ו/או להודיעו ו/או להעבירו ו/או לצטטו ו/ או לפרסמו ו/ לעשות כל שימוש במידע ו

וכן לא להוציא את המידע הסודי מחזקתנו או ,  ל"לידיעת כל אדם או גוף אחר מלבד הגורם המזמין בקק
 .  ל לצד כלשהו"או בעקיפין מקק/ל חומר אחר שהגיעו לרשותנו במישרין וכ

הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים באופן קפדני כדי לקיים את התחייבותי והתחייבות מי  .4
שמירה על סודיות במידע ונקיטת כל האמצעים  ,  לרבות,  לרבות עובדיי על פי כתב התחייבות זה,  מטעמי

נוהלית או אחרת לשמירת המידע הסודי ומניעת פרסומו בכל דרך ,  ביטחונית,  הדרושים מבחינה בטיחותית
 . אפשרית

או מידע סודי הנמצא /או חומר ו/ל כל מסמך ו"ל להשיב לקק"הנני מתחייב כי עם סיום ההתקשרות עם קק .5
ו בשליטתנו/ברשותנו  קק,  או  של  במוניטין  כלשהי  בדרך  לפגוע  וזאת  "ולא  תקופת ל  סיום  לאחר  גם 

 . ההתקשרות
הינם  ,  ל"כי כל מידע ומסמכים אשר יגיעו לידיי במסגרת ההתקשרות עם קק,  הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי .6

הנני מתחייב שלא להוציא מסמך או כל חומר כתוב ממוחשב ,  מבלי לגרוע מן האמור.  סודיים ואין לפרסמם
 .  ל המורשה לכך"נציג קק ל אלא בהרשאה מראש ובכתב של"כלשהו מתחומי קק

 . ל "הנני מתחייב לשמור על חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום ההתקשרות עם קק .7
או כל הפועל מטעמי משום המצאות במצב של /או בפעילות עובד מטעמי ו/הנני מתחייב כי אין בפעילותי ו .8

תם עשויה לעמוד בניגוד מכל מן וסוג שהוא ובכלל זה קשרים עם גורמים אחרים שפעילו,  ניגוד עניינים
ו קק/עניינים  עם  ההתקשרות  מטרות  הגשמת  מול  אל  אינטרסים  ו"או  פעילותה/ל  מול  אל  יעדיה ,  או 

 .ל"ומטרותיה של קק

 __ נספח 

כתב התחייבות למניעת ניגוד עניינים,  שמירת סודיות וכתב הצהרה- גילו י 
נאו ת 
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 גילוי נאות -כתב הצהרה 
מטעם  החתימה  מורשה/י   / זעיר   / פטור   / מורשה  כ-  עוסק  הח"מ,  אני  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

 (להלן: "התאגיד/עוסק מורשה/פטור/זעיר "), מצהיר/ים כי כיום,  ____________________________
 וכן לאורך השנתיים האחרונות, כדלקמן (יש לסמן V בקוביה המתאימה):  

לקק"ל    אינו  1התאגיד � זיקה  (  –בעל  הכללית של קק"ל   אינו)  במצטברדהיינו  באסיפה  וי מצ  אינו;  2מיוצג 
מי מהמוסדות הלאומיים (הסתדרות    5מצוי בשליטת   אינו;  4גוף המיוצג באסיפה הכללית של קק"ל  3בשליטת

התאגיד   וכן,   ; היסוד)  קרן  ו/או   לא"י   היהודית  הסוכנות  העולמית,  מי    6מעסיק  אינו הציונית  את 
בקק"ל.   9מי מנושאי המשרהו/או את    8, ו/או את מי מחברי ועדת הביקורת של קק"ל7מהדירקטורים בקק"ל

של בעלי השליטה    11בתאגיד ונושאי משרה בתאגיד, ו/או מי מקרוביהם   10כמו כן, אף אחד מבעלי השליטה 
בתאגיד,   המשרה  נושאי  קק"ל  אינוו/או  של  הכללית  באסיפה  בוועדת 12חבר  או  קק"ל,  בדירקטוריון   ,

 "). הזיקההביקורת של קק"ל (להלן: "
מורשה  לקק"ל  אינני    –זעיר  /פטור/כעוסק  זיקה  (  –בעל  מי    13מעסיק  אינני)  במצטברדהיינו  את 

בקק"ל.  16או את מי מנושאי המשרה  15או את מי מחברי ועדת הביקורת של קק"ל   14מהדירקטורים בקק"ל
, בדירקטוריון קק"ל או בוועדת הביקורת 18חברים באסיפה הכללית של קק"ל  לא  17כמו  כן, אני או קרובי

 ").הזיקהקק"ל (להלן: " של

 התאגיד /הנני בעל זיקה לקק"ל, כמשמעותה לעיל יש לפרט את מהות הזיקה בטבלה מטה:  �

 פרוט סוג הקשר ומהות הזיקה  הגורם איתו קיים קשר  

  

  

 
עיריות ורשויות  ), צ"חל(חברות לתועלת הציבור , עמותות, חברות: לדוגמא(תאגיד הינו גוף משפטי כשר לחיובים לזכויות ולפעולות משפטיות   1

   .ב"וכיו) ר"מלכ(מקומיות ומוסדות ללא כוונת רווח 
הברית  ,  ר"הברית הציונית העולמית של תנועת העבודה ע  -ץ  "ברית ע  ,לרשימת הגופים המיוצגים באסיפה הכללית ובכלל זה  קישורב  "מצ  2

התנועה הציונית המסורתית  -מרכז עולמי ), ר"ע(הנוער הציוני   –תנועת המרכז הליברלית  - הנוער הציוני ,  ארצנו), ר"ע(יחד  -העולמית של מרץ 
,  ר"הסתדרות המזרחי והפועל המזרחי המרכז העולמי ע,  ר"עתיד שותפות בינלאומית של תנועות נוער ציוניות פלורליסטיות ע  -יש עתיד  ,  ר"ע

  –בני ציון  - אוהבי ציון  , ר"העמותה ליישום וביצוע עקרונות והחלטות הליכוד העולמי ע -ליכוד עולמי  ,חרות עולמית, לביא עולמי, בתינו עולמי
, צ"משרדי הדסה בישראל חל   - הדסה  ,  WORLD CONFEDERATION OF UNITED ZIONISTS  -קונפדרציה  ),  ר"ע (ס לפעולות בגולה  "התאחדות ש
המרכז העולמי של בני ברית בירושלים ,  ר"הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ע  -ויצו  ,  עושים ציונותכולנו  ,  ר"התנועה הציונית ע  -מעבר לקשת  

ארגון הקהילות ובתי הכנסת האורתודוכסים  ,  ר"מכבי תנועה עולמית ע,  )ר"ע(הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות ההנהלה בישראל  ,  ר"ע
יבנה ') "יבנה עולמי ואח,  ס'ווג(משלחת סטודנטים  ,  האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת,  בייםאיגוד בתי כנסת קונסרבטי,  ר"בישראל ובתפוצות ע

, ר"התנועה העולמית לאישה הדתית לאומית ע  -אמונה עולמית ,  המועצה הציונית בישראל,  ארגון עולמי לסטודנטים דתיים ובני ישיבות"  עולמי
 . ר"תנועת נשים עובדות ומתנדבות ע -נעמת 

 .  להלן  9ש "ראה ה 3
 . לעיל   1ש "ראה ה 4
 . להלן 9ש "ראה ה 5
 . חבר ועדת ביקורת/דירקטוריון בתאגיד /ולרבות כחבר ועד מנהל , לרבות שלא בתמורה 6
 . ל"בקקלרשימת חברי הדירקטוריון המכהנים  קישורלהלן  7
מר מנחם  ,  מר אבי בלשניקוב,  עורכת הדין רימונה אלייני,  כבוד השופט בדימוס עודד מודריק:  ל"להלן רשימת חברי ועדת הביקורת של קק   8

 .עורך דין יאיר לחן', לייבוביץ
 .לנושאי משרה נוספים קישורלהלן   9

 :כלהלן,  1999- ט"התשנ, כהגדרתו בחוק החברות -נושא משרה 
או ,  וכן דירקטור,  כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה,  סגן מנהל כללי,  למנהל כללי  משנה,  מנהל עסקים ראשי,  מנהל כללי"

מומלץ להתייעץ  ,  בכל מקרה של ספק.  הגורמים המקבילים לאלה המפורטים לעיל  –בתאגיד שאיננו חברה  ";   מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי
 . י המשרה בוהדין של התאגיד החותם לצורך הגדרת נושא-עם עורך

,  למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד,  היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד–בעל שליטה  /שליטה  10
 .וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד

או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל  , אחות, אח, וכן צאצא, צאצא, הורי הורה, הורה, אח או אחות, בן זוג: "קרוב כהגדרתו בחוק החברות  11
 . אחד מאלו

 ).  ל"בקק" חברי החברה("ל "לרשימת חברי האסיפה הכללית של קק קישורלהלן  12
 .  לעיל  5ש "ראה ה 13
 .  לעיל  6ש "ראה ה 14
 .  לעיל  7ש "ראה ה 15
 . לעיל 8ש  "ראה ה  16
 .לעיל  10ש "ראה ה 17
 .  לעיל  11ש "ראה ה 18

https://www.kkl.org.il/files/vaad_hapoel27.03.22.pdf
https://www.kkl.org.il/profile/kkl-jnf-leadership/board-of-directors/
https://www.kkl.org.il/about-us/organizational-transparency/onflict-of-interests-policy/conflict_of_interests_policy_officers/
https://www.kkl.org.il/files/vaad_hapoel27.03.22.pdf
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  19זיקות אישיות

 
 .  ההצהרה תחתם על ידי מורשי החתימה של התאגיד, כשמדובר בספק שהינו תאגיד*
ר הדירקטוריון  "ליו,  ל"למנכ ,  י השליטה/לבעל,  ים/השאלות והתשובות מטה יתייחסו למצהיר  -בתאגיד  *

 "). הגורמים הרלוונטיים"להלן (המספקים את השירות ) כדוגמת שותף או מנהל(ולאנשי הקשר 
קשר אישי קרוב  , 20האם יש למי מהגורמים הרלוונטיים או לבן משפחתם מדרגה ראשונה  .א

קשרי חברות , 22כדוגמת קרבה משפחתית ) (21לרבות נושא משרה בכיר (ל "משרה בקקלנושא 
 ,כן /לא  )? קרובים והיכרות אישית קרובה

_______________________________________________________________ פרט
 __________________________________________________________________ 

 23מקיים או קיים קשר עסקי, מהגורמים הרלוונטיים או בן משפחתם מדרגה ראשונההאם מי  .ב
נא לציין מתי  –שנים האחרונות  4אם התקיימו קשרים בעבר במהלך ( ל "עם נושא משרה בקק

 ,כן  /לא )? נפסק
_______________________________________________________________ פרט

_______________________ ___________________________________________ 
ל או האם "מכהנים כנושאי משרה בכירים בקק 24האם מי מהגורמים הרלוונטיים או קרוביהם  .ג

?     ל"קרוביך מדרגה ראשונה כיהנו במהלך השנתיים האחרונות כנושאי משרה בכירים בקק
  ,כן /לא 

_______________________________________________________________ פרט
 __________________________________________________________________ 

בקרבה לנושא משרה בכיר או ) לרבות במשרת אמון(עבדו  , האם מי מהגורמים הרלוונטיים .ד
פוליטי או לקידום ענייני מפלגתו של לקידום עניינו ה) לרבות בהתנדבות (סייעו באופן ממשי 

  ,כן /לא ) נא לציין מתי נפסק –אם  התקיים בעבר ? (נושא משרה בכיר
_______________________________________________________________ פרט

 __________________________________________________________________ 
בהווה או ), למעט חברות כללית במפלגה(משתייך או השתייך  האם מי מהגורמים הרלוונטיים .ה

לרבות  (כהונה כנושא משרה בגוף , 25גוף בוחר: לאחד מאלה, במהלך השנתיים האחרונות
  ,כן /לא ). נא לציין מתי נפסק –אם התקיים בעבר ? (הקשור למפלגה) חברה או עמותה

_______________________________________________________________ פרט
 __________________________________________________________________ 

במסגרת רשימה ,  בשנתיים האחרונות, האם מי מהגורמים הרלוונטיים מועמד או היה מועמד .ו
  –אם המועמדות התקיימה בעבר  ( ?לכנסת או לרשות מקומית או לבחירות מקדימות במפלגה

 ,כן /לא   ).נא לציין מתי נפסקה
_______________________________________________________________ פרט

 __________________________________________________________________ 

 
ומעלה,    20%כל התקשרות בפטור או במכרז פומבי בו רכיב האיכות .  1פרק זיקות אישיות ימולא בהתקשרויות הבאות:   19

למעט בהתקשרות   ,בכל היקף. בהתקשרות עם יועצים (כגון: יועץ תקשורת, יועץ אסטרטגי) 2אלפי ₪.  200שהיקפה מוערך מעל 
בלבד שהשירות שניתן על ידם  עם יועצים הכפופים לכללי האתיקה או ל"אי תלות", על פי דין (כגון: עורכי דין, רו"ח, שמאים), ו

 הוא במסגרת אותו תחום עליו חלים כללי האתיקה או האי תלות.  
 .אח או אחות, צאצא, הורה, בן זוג –" בן משפחה מדרגה ראשונה" 20
 דירקטור בקק"ל, מנכ"ל קק"ל וחבר ועדת הביקורת בקק"ל.  -" נושא משרה בכיר" 21
או הורה של בן הזוג או בן זוגו של  , אחות, אח, וכן צאצא, צאצא, הורי הורה, הורה, אח או אחות, בן זוג: "קרוב כהגדרתו בחוק החברות  22

 . כל אחד מאלו
 לרבות קשרי עבודה, או קיומו של קשר עסקי אחר בין בכסף ובין בשווה כסף.   –  "קשר עסקי" 23
 לעיל.  11ראה ה"ש  24
ו לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה או לכל תפקיד ברשות  גוף שתפקידו, או אחד מתפקידיו, לבחור מועמדים לכנסת א  25

המקומית, בהסתדרות הציונית העולמית או בסוכנות היהודית לארץ ישראל, למעט בחירות ישירות, שבהן משתתפים כלל  
 החברים של מפלגה או גוף מדיני (דוגמאות לגוף בוחר: מרכז מפלגה, ועידה מפלגה וכו'). 



 
  
 

 4עמוד  
 

 ______________________________________________________ 
שם וחתימת נותן השירותים   

 

 1,000  -של למעלה מבסכום  ,  תרם תרומות בכסף או בשווה כסף,  האם מי מהגורמים הרלוונטיים .ז
במהלך ,  לתפקיד ציבורי כלשהו  26ל "לקידום מועמדות של מי מחברי הדירקטוריון בקק) ₪,  אלף(

 , כן /לא  ?  השנתיים האחרונות

ומועדים) סכומים  ______________________________________  פרט  (לרבות 
 __________________________________________________________________ 

בכוונתו .ח או  מתמודד  הרלוונטיים  מהגורמים  מי  הציוני    27האם  לקונגרס  לבחירות  להתמודד 
להתמודד  ,  האם בכוונת התאגיד או נושאי המשרה בו  -כשמדובר בהצהרה בשם תאגיד  ?  העולמי

וה הקרוב  הציוני  לקונגרס  להתמודד  לבחירות  המתכוון  או  המתמודד  נציג  קיים  לתאגיד  אם 
 , כן / לא ? לבחירות לקונגרס הציוני הקרוב

_______________________________________________________________ פרט
 __________________________________________________________________ 

. ככל שיחול שינוי אודיע על כך כל שינוי באמור בכתב התחייבות זהל על  "כי אודיע בכתב לקק,  הנני מתחייב
לרבות באשר לכל חשש שיתעורר לניגוד עניינים ואפעל מיידית להסרת לקק"ל מיד עם היוודע השינוי כאמור  

הנני מתחייב לפעול בהתאם להוראות ,  ככל וקיים ניגוד עניינים אשר לא ניתן יהיה להסירו.  ניגוד עניינים זה
 .ל או מי מטעמו"ש קק"לרבות יועמ , ל"ורמים המוסמכים בקקהג

 
 : זעיר /פטור/עוסק מורשה/י החתימה של התאגיד/חתימת מורשההצהרה ו

ואני מתחייב לקיים את ההוראות ,  הבנתי את תכנו,  כי קראתי את האמור בנספח זה,  מ מצהיר"אני הח
וכן ידוע לי שכל הידיעות אשר יהיו בידי  ,  לניגוד ענייניםל מיד עם היווצר חשש  "להודיע לקק,  הכלולות בו

או בקשר /או למי מטעמי תוך כדי ביצוע התחייבויותיי לפי חוזה זה ו/או לעובדי ו/או אשר תגענה לידי ו/ו
עובדי  לידיעת  אלו  הוראות  ולהביא  בסוד  כאמור  ידיעה  כל  על  לשמור  מתחייב  ואני  סודיות  הינן  עמו 

 .ן במישרין ובין בעקיפין לשם ביצוע ההתקשרות המועסקים על ידי בי
   תאריך                                        חתימה                         

 _______________                            ________________ 

 ) מ"כולל מע ₪  100,000נדרש רק כשמדובר בהתקשרות עם תאגיד מעל  (ד  " אישור עו

הנם   ומר/גב'_________________  מר/גב'_____________  כי  בזאת  מאשר  מ"ר__________  עו"ד__________  אני, 

מורשים לחתום  מטעם התאגי ד  וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.  כמו כן, הריני לאשר כי הסברתי למורשה החתימה  

את משמעותו של כתב גילוי זה ואת משמעות החתימה עליו . 

 תאריך                                          חתימה       

 _______________                            ________________ 

 
 . ל"לרשימת חברי הדירקטוריון המכהנים בקק קישורלהלן  26
כשמדובר בתאגיד יש להצהיר האם בכוונת התאגיד או נושאי המשרה בו, להתמודד לבחירות לקונגרס הציוני והאם לתאגיד   27

 מודד. קיים נציג המתמודד או מתכוון להת

http://www.kkl.org.il/profile/kkl-jnf-leadership/board-of-directors/



