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הוועדה למתן היתרים לפי פרק ד' להודעה בדבר הכללים למניעת ניגוד העניינים 
 2003 -, התשס"גוסגני שרים של שרים

 

 20/2/19החלטת הועדה מיום בהמשך להחלטה בעניין החזרת כספים 

 

 -כוח ראש הממשלה )להלן -העלו באי, 21/5/20בישיבה שהתקיימה לפנינו ביום 

אשר  והחליפות הכספיםשל  םהחזרתרה"מ(, את בקשתם לקבלת הבהרה בעניין 

החלטת הוועדה בהמשך לוזאת  , התקבלו בעבר מבן דודו של רה"מ מר מיליקובסקי

טענו כי סך כל הכספים שקיבל רוה"מ מבן דודו   רה"מ,כוח  -באי . 20/2/19מיום 

 .דולר 30,000משפטי שלו לא עלה על סך של הלשם סיוע בייצוג  מיליקובסקימר 

 כפי החלטת הוועדה. - מידיתסכום זה יוחזר באי כוח של  רה"מ התחייבו בפנינו כי 

 

דולר )מאתיים  270,000יתרת הסכום בסך ח רה"מ הוסיפו וטענו בפנינו כי וכ -באי

נתניהו בתיק המכונה "תיק שרה גב' ייצוגה של לושבעים אלף דולר( שימש להגנתה ו

ישירות מאת מר מיליקובסקי לבאי  , כך לפי הטענה,המעונות". סכום זה שולם

 . של גב' נתניהו כוחה

 

חתום ע"י ד"ר  ,לתימוכין בטענותיהם אלה הוצג בפנינו אישור משרד עו"ד וינרוט

י מר מתוך שכר הטרחה ששולם על יד...": ולפיו ,14/8/19שא תאריך יחיאל וינרוט נו

 110 שולם סכום של  -   29.3.18-ו  12.11.17,  16.3.17 בתאריכים - נתן מיליקובסקי

 .עבור הליווי המשפטי של מר נתניהו" (כולל מע"מ)₪  אלף

והן במהלך לחקירות "יתר התשלומים שולמו עבור ייצוגה של גב' נתניהו, הן בהכנה 

 השימוע".

 

וינרוט אנו מקבלים את האמור בו בקשר עם לאור המפורט במכתבו של ד"ר יחיאל 

 משפטי שולמו. ייצוגאיזה התשלומים הנדונים ועבור 

 . אינו חל עליה "כללי אשר"ל 6כלל גב' נתניהו איננה חברת ממשלה ועל כן 

אשר ₪( אלף  ה)מאה ועשר₪  110,000לכן מצאנו כי על רוה"מ להחזיר סך של 

 לם.למש ,שימש ליעוץ וייצוג משפטי בעניינו

 

או שווין שנדרש רוה"מ להחזיר במהלך הדיון ב"כ רה"מ טענו גם לעניין החליפות 

הוטל על היועצת המשפטית של . בעניין זה, 20/2/19על פי אותה החלטה מיום 

מספר החליפות  הטיפול בנושא לשם קביעתרה"מ משרד  משרד רה"מ וחשב



על פי לוח זמנים דעתם ולהנחת והסדרת נושא התשלום  ,שוויןושהתקבלו במתנה 

  .בהחלטה של ועדת ההיתרים בנושא משכך אין עוד צורך .שיקבעו

יועבר לעיון ₪( אלף  ה)מאה ועשר₪  110,000אישור בדבר השבת התשלום בסך 

 .ח רוה"מומסירת החלטה זו לבאי כיום ממועד  30מבקר המדינה בתוך 

 

 (2020ביולי  2ניתנה ביום י' בתמוז תשע"פ )

 

 


