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קיום כלל -בבקשת סגן השר ד"ר מיכאל )מייקל( אורן לקבלת היתר לאי החלטה
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מונה ד"ר מיכאל )מייקל( אורן לתפקיד סגן שר למדיניות חוץ במשרד ראש  2016בחודש אוגוסט 

את התמלוגים  לידיוקבל המשיך ולהממשלה. לפנינו בקשתו של סגן השר אורן לקבלת היתר ל

לתפקידו. בהתאם למידע שמסר רואה החשבון של סגן השר, ספרים שכתב טרם מונה ממכירות ה

 ₪.  25,000-הינו כ 2017שיעור התמלוגים הצפוי בשנת 

 

"שר כי  קובעהכללים(,  -()א( לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים )להלן 3)6 כלל

 .הנאה, זולת שכרו שמשלמת לו המדינה"לא יקבל שכר או טובת 

 

 לכללים, כדלקמן: 19סמכויות הוועדה למתן היתרים נקבעו בכלל 

 
 .  סמכות הועדה  19"

 הועדה מוסמכת לדון בבקשה לקבלת היתר אישי לאי קיום כלל מכללים אלה. 
ות הועדה רשאית לסרב למתן היתר, לתתו או לתתו בתנאים, אם הדבר נראה לה מוצדק בנסיב

 המקרה ותקין מבחינה ציבורית.  
 "תוקף ההיתר לא יעלה על משך תקופת כהונת הממשלה.

 

הועדה תשמע, לפני מתן החלטתה, את חוות דעתו של מבקר המדינה )א( לכללים "21על פי כלל 

 "לגבי המקרה שלפניה.

 

פורסמו והואיל ומדובר בספרים אשר נכתבו ו, ששמענו את חוות דעתו של מבקר המדינהלאחר 

לפני שסגן השר מונה לתפקידו זה ואף רובם נכתבו ופורסמו עוד טרם כיהן בתפקיד ציבורי בכלל, 

קבל ל וכן כי סגן השר איננו נדרש לנקיטת צעדים מצדו לצורך קבלת כספים אלה, אנו מחליטים

 . את בקשתו של סגן השר ולתת לו היתר לקבלת התמלוגים המבוקשים

 

 בהתאם להחלטה זוהשר ידווח למבקר המדינה על כל סכום של תמלוגים אשר יקבל סגן 

במסגרת הדוח השנתי. עם זאת, באם סכום התמלוגים יחרוג באופן משמעותי מהסכום המפורט 

השר למבקר המדינה ומבקר המדינה ישקול אם להביא את העניין בפני סגן יודיע על כך  לעיל,

 הוועדה לדיון נוסף. 
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 משרד מבקר המדינה

 

ו מהווה היתר להחזקה של כספים מעבר לסכום הקבוע נאנו מבהירים שהיתר זה אינ ,םכך ג

בכללים, וככל שסכום התמלוגים שיתקבל יחרוג מהסכום הקבוע בכללים על סגן השר להעביר 

 לכללים.  16כספים אלה לאחזקתה וניהולה של חברת הנאמנות הציבורית, על פי כלל 

 

 פרסום ההחלטה

 

בנוגע לפרסום החלטותיה, ובהתאם לפסק  28.11.2010לפי החלטת הוועדה למתן היתרים מיום 

 ביום ניתן) התנועה לחופש המידע נ' משרד מבקר המדינה 1981/09ם( -)מחוזי ידין בעת"מ 

, ככלל, החלטות הוועדה למתן היתרים יפורסמו. עם זאת, הוועדה החליטה כי (15.3.2011

העניינים בהם מדובר וברגישותם יישקל כל מקרה לגופו, והוועדה תוכל לקבוע בהתחשב בסוג "

לפי שיקול דעתה ובהתחשב בנסיבות כל מקרה לפרסם את ההחלטות באופן חלקי, תוך 

השמטת פרטים או עריכת שינויים או ללא פרטים מזהים. לעניין זה הוועדה תשקול גם את 

 ". פרסוםעמדת השר או סגן השר הנוגע בדבר לגבי ה

 

במסגרת ישיבת הוועדה הודיע סגן השר שהוא איננו מתנגד לפרסומה של ההחלטה או חלקים 

 ממנה, ולפיכך אנו מתירים על פרסומה של ההחלטה.

 

 )ג( לכללים, תוקף ההיתר לא יעלה על משך כהונתה של הממשלה. 19בהתאם לכלל 

 

 

 העתק ההחלטה נמסר למבקר המדינה.

 

 

 (2017יולי  16 ) תמוז תשע"ז"ב כ ניתנה היום, 
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