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הוועדה למתן היתרים לפי פרק ד' להודעה בדבר הכללים למניעת ניגוד עניינים 

 4112 -של שרים וסגני שרים, התשס"ג 

 

 

 לקבלת תמלוגים בגין ספרים אורבךהחלטה בבקשתו של השר 

 

, אל הוועדה למתן היתרים בעניין מר אורי אורבך, לענייני גימלאיםהשר פנה  11.11.11ביום  .1

 הספרים אשר נכתבו על ידו או בשיתוף עמו, 01 קבלת תמלוגים המתקבלים ממכירת

 : כדלקמן, "(תמלוגים)להלן יחד: " ומהשאלתם בספריות ציבוריות

 

 ספרי ילדים:

 ש-או-שלא למשה-מה שקרה או 

 מתקן החלומות 

 הצל של צילה 

 הצלצול נועד למורים 

  תנין בשבת, שירים שטותיים לילדים דתייםאסור להפוך 

 מעבר להרי החדשות 

 )מוקצה )קומיקס שנכתב עם שי צ'רקה 

 אולי בשבת יזרקו סוכריות 

 בגלל ילד אחד 

 ילדה כמוני 

 ?באיזה שבט אתה 

 מבטיח, בלי נדר 

 )ילד רע ירושלים )קומיקס שנכתב עם אורי פינק( )בהוצאת מודן 

  לילדים )וגם למבוגרים( על יהדות )בהוצאת אחוזת מה מברכים על גלידה? לקסיקון

 בית(

  סיפורי משפחה -חלק ראשון: אין כמו בבית  -חכמינו לימינו 

  סיפורי טבע -חלק שני: חמורים וחרובים  -חכמינו לימינו 

 

 ספרים למבוגרים:

  יחד עם חגי סגל( 1660–1611נבואות חורבן ומעשיות  -והיום עוטפים בזה דגים( 

 סיפור מהג'ונגל )יחד עם חגי סגל( -זאב  כבשה טרפה 
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  חילוני-לקסיקון דתי -סבא שלי היה רב 

  לקט נבואות שווא של עיתונאים בשנים האחרונות )יחד עם חגי סגל( –הבטיחו יונה 

 

ממכירת הספרים הנ"ל עמד על  0110בבקשתו ציין השר שסך התמלוגים שהתקבלו בשנת 

תמלוגים בסך בספריות ציבוריות  הספרים הנ"ל מהשאלתהתקבלו  0111ובשנת ₪,  1,111

 טרם התקבל בידו המידע. – 0110בגין השאלת הספרים בשנת  מלוגיםלגבי הת ₪. 4,444

 

()א( לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים 1)1 כללהבקשה שבפנינו מתייחסת ל .4

אה, זולת שכרו שמשלמת לו "שר לא יקבל שכר או טובת הנהכללים(, בו נקבע כי  -)להלן 

שר יקדיש כל זמנו ומרצו למילוי תפקידו )א( לכללים בו נקבע כי "4וכן לכלל המדינה", 

 כשר".

 

במענה לפנייה לשר אורבך, הבהיר השר כי השאלת הספרים הינה מספריות ציבוריות בלבד  .1

 וכי הדבר אינו מצריך כל מעורבות מצידו.

 

 לכללים, כדלקמן: 16נקבעו בכלל סמכויות הוועדה למתן היתרים  .4

 
 .  סמכות הועדה  01"

הועדה מוסמכת לדון בבקשה לקבלת היתר אישי לאי קיום כלל  )א(
 מכללים אלה. 

הועדה רשאית לסרב למתן היתר, לתתו או לתתו בתנאים, אם הדבר  )ב(
 נראה לה מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית.  

 "ר לא יעלה על משך תקופת כהונת הממשלה.תוקף ההית          )ג(
 

הועדה תשמע, לפני מתן החלטתה, את חוות דעתו של מבקר )א( לכללים "01על פי כלל  .4

 "המדינה לגבי המקרה שלפניה.

 

לאחר קבלת חוות דעתו של מבקר המדינה לגבי הבקשה, מחליטה הוועדה במסגרת סמכותה  .1

דווח יהשר  הנ"ל.לקבלת התמלוגים בעד ספריו  אורבךלכללים, לתת היתר לשר  16לפי סעיף 

באם  ,עם זאת. במסגרת הדוח השנתי תמלוגים אשר יקבל כאמורה סךלמבקר המדינה על 

יודיע על כך השר,  בבקשתמפורט ה הסכום לעומתתמלוגים הסכום תהיה חריגה ממשית ב

 בפני הוועדה לדיון נוסף.  ישקול אם להביא את העניין מבקר המדינהלמבקר המדינה ו השר

 

 ההיתר ניתן לשר לכל תקופת כהונתו בממשלה זו. .1

 

בנוגע לפרסום החלטותיה, ובהתאם  08.11.0111לפי החלטת הוועדה למתן היתרים מיום  .8

, מיום התנועה לחופש המידע נ' משרד מבקר המדינה ואח' 1681816לפסק דין בעת"מ 

נהליים, ככלל, יבשבתו כבית משפט לעניינים משל בית המשפט המחוזי בירושלים  14.1.11

הוועדה החליטה כי "בהתחשב בסוג עם זאת,  החלטות הוועדה למתן היתרים יפורסמו.
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העניינים בהם מדובר וברגישותם יישקל כל מקרה לגופו, והוועדה תוכל לקבוע לפי שיקול 

שמטת פרטים דעתה ובהתחשב בנסיבות כל מקרה לפרסם את ההחלטות באופן חלקי, תוך ה

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

 סגן השר הנוגע בדבר לגבי הפרסום". 

 

 אנו מורים על פרסומה של ההחלטה.לאחר ששקלנו את נסיבות הבקשה דנן,  .6

 

 העתק ההחלטה נמסר למבקר המדינה. .11

 

 

 (.01.1.14י"ט שבט התשע"ד ) ניתנה ביום

                                 

 
 

 
  

_________________ _________________ ________________ 

 , שופט )בדימוס(ד"ר עוני חבש

 יו"ר הוועדה

 עו"ד אביגדור רביד

 חבר הוועדה

 עו"ד רנאטו יאראק

 הוועדה חבר

  


