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 2020/3החלטה מס' 

 

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

 2003 -של שרים וסגני שרים, התשס"ג 
 

 

לקבלת היתר לאי קיום כלל מהכללים למניעת ניגוד עניינים של  השר אלי כהןבקשת החלטה ב

 שרים וסגני שרים

 

 

שניתן לחידוש היתר  2020ביוני  16 -מה( השר -)להלן אלי כהן המודיעין, מר של שר לפנינו בקשתו 

חברת אחזקות פרטית , חברת דש"ן אחזקות בע"מבלהחזיק להמשיך ו 2017באפריל  2 -לו ב

לכללים למניעת ניגוד עניינים של  13פי כלל -שלא עלוזאת (, החברה -)להלן מלאה ו הבבעלותש

 (.הכללים -)להלן  2003 -שרים וסגני שרים, התשס"ג 

 

ומזומנים הנובעים מפעילות ההשקעה ני"ע סחירים יין השר כי כל נכסיה של החברה הם בבקשתו צ

נכסים נוספים או כל פעילות שנמצאים בנאמנות עיוורת בחברת ילין לפידות, וכי אין לחברה כל 

 .נוספת אחרת

 

 הוועדה קבעה כי ניתן לאשר לשר להחזיק בחברה בכפוף למספר תנאים 2017באפריל  2ביום 

 ניירות הערךבקשה, החברה החזיקה, מלבד אותה שבעת הרלוונטית לשנקבעו על רקע העובדה 

 ממניות חברת הזנק הרשומה בחו"ל. 3% -הסחירים, גם בכ

 

ומזומנים הנובעים מפעילות ני"ע סחירים  נכסיה של החברה הם כלבבקשה שלפנינו, מסר השר כי 

 שנמצאים בנאמנות עיוורת בחברת ילין לפידות.ההשקעה 

 

לנוכח הצהרת של חברת ילין לפידות, ו נאמנות עיוורתל נכסיה של החברה נמצאים בבהינתן שכ

, ולאחר שעיינו בדיווח הכספי נוספים או כל פעילות נוספת אחרתהשר כי לחברה אין עוד נכסים 

של החברה, אנו סבורים, לאחר ששמענו את חוות דעתו של מבקר המדינה לגבי המקרה שלפנינו 

קתו של )א( לכללים, שלא עולה חשש לקיומו של מצב של ניגוד עניינים בהמשך החז21כמצוות כלל 

ומזומנים הנובעים מפעילות  למעט האחזקה בניירות ערך סחירים - השר בחברה, הריקה מתוכן

, ושמתן היתר בנסיבות המקרה עולה בקנה אחד עם שנמצאים בנאמנות עיוורת כאמור ההשקעה,

 העקרונות המנחים של הכללים.

 

 

 

 

 



להמשיך ולהחזיק אלי כהן לשר  לכללים, לאשר 19מחליטה, מכוח סמכותה לפי כלל הוועדה לפיכך 

ומזומנים  שלחברה לא יהיו נכסים נוספים זולת ניירות הערך אך ורק בתנאי , אך זאתבחברה

 ., וכל עוד ניירות הערך יימצאו בנאמנות עיוורתהנובעים מפעילות ההשקעה

 

 השר מתבקש לדווח למבקר המדינה על כל חריגה מהתנאים האמורים.

 

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

 

 העתק ההחלטה נמסר למבקר המדינה.

 

 (2020ביולי  07ף )"ו תמוז תש"טניתנה היום, 
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