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 שר הבינוי )לשעבר( אורי אריאל פראפרזה אודות ההסדר למניעת ניגוד עניינים שלהנדון: 

 
התעוררו מספר נושאים אשר העלו חשש לניגוד  במהלך כהונתו של ח"כ אורי אריאל כשר הבינוי

לא ניגוד עניינים לשר אריאל, אשר חוות דעת למניעת ורם נערכה עבודה על גיבוש עניינים, ולא

 אך השר אריאל פעל לפיה מאז גובשו עיקריה., הושלמה באופן סופי

 

 כיורש בקיבוץ טירת צבי ו של השר אריאלא. מעמד

ות הוריו של השר אריאל התגוררו בקיבוץ טירת צבי עד לפטירתם. הקיבוץ החליט להעניק זכוי

כספיות ליורשים של מי שהיו חברי הקיבוץ בתקופות שנקבעו, במסגרת של "שיוך הוני". על רקע 

, בנושא שיוך הדירות בקיבוציםמעיסוק חוות הדעת עסקה במגבלות שהוטלו על השר טיוטת זה, 

כל עוד מתקבלים  עוד הוצע, כיעד לאישור הסכם בין השר אריאל ויתר היורשים לבין הקיבוץ. 

ם מן הקיבוץ טירת צבי, יהיה על השר אריאל להימנע מלעסוק בעניינים הנוגעים בעקיפין או כספי

 במישרין לקיבוץ עצמו; 

 

 כיורשת בקיבוץ מעגן מיכאל תו של השר אריאלב. מעמד בת זוג

היא  גב' אריאל הודיעה כי, גב' חגית אריאל, היא בת לחברי קיבוץ מעגן מיכאל. ו של השרבת זוג

פורש על זכות עתידית אשר תנבע מהחלטה על שיוך דירות בקיבוץ, ככל שתתקבל מוותרת במ

וליתר היורשים זכות קניינית גב' אריאל בנסיבות המתוארות לא אמורה להיות ל .החלטה כזו

 לא הוצעו מגבלות ביחס לנושא זה., ועל כן במקרה של שיוך דירות בקיבוץ

 

 ו של השר אריאלג. תמיכת קק"ל בעמותה שמנהלת בת

קיבלה כספי תמיכות  , אשרעכשיו"-הלת את עמותת "ירוקנמבתו של השר, גב' יעל ישראל, 

מקק"ל. בקשת התמיכה הוגשה טרם מינויו של השר אריאל לתפקיד שר הבינוי והשיכון, אך 

ידי קק"ל לאחר שנכנס לתפקיד, ולאחר שמונתה בתו של השר למנכ"לית העמותה. -אושרה על

יר כי לא פנה אל קק"ל לקידום העמותה, וכי התמיכה בקק"ל נעשתה ללא ידיעתו וללא השר הבה

מעורבותו. בהמשך מסרה העמותה כי היא מוותרת על כספי התרומה הנוספים שעתידים היו 

. מכל מקום, הוצע לקבוע מגבלות למנוע לזות שפתיים ופגיעה בעמותה ובשר אריאללהתקבל, כדי 

 השפעהבעניינים הנוגעים למעמד קק"ל או לעניינים אחרים שיש להם על השר אריאל מטיפול 

 שוטף. באופן המתקבלות להחלטות מעבר שהינם, ל"קק על משמעותית

 

ההסדר טרם הושלם כיוון שבאותה העת טרם נקבע מהי התקופה שבה יחולו המגבלות  עם זאת,

ל לאחריהן, ממילא הוכרע בעניין קק"ל, ונוכח הקדמת הבחירות ושינוי תפקידו של השר אריא

 הנושא במסגרת חוות הדעת שנערכה בעניינו במסגרת תפקידו החדש כשר החקלאות.


