החלטה מס' 4/2020
הוועדה למתן היתרים לפי פרק ד' להודעה בדבר הכללים למניעת ניגוד עניינים
של שרים וסגני שרים ,התשס"ג 2003 -

החלטה בבקשת השר יעקב ליצמן לקבלת היתר לאי קיום כלל מהכללים למניעת ניגוד עניינים
של שרים וסגני שרים

לפנינו בקשת שר הבינוי והשיכון ,הרב יעקב ליצמן ,לחדש היתר שניתן לו בעת שכיהן כסגן שר
בממשלה ה ,)2009-2013( 32-ובהמשך חודש בממשלה ה  ,)2015-2020( 34 -וזאת שלא על-פי כלל
 16לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים ,התשס"ג ( 2003 -להלן  -הכללים) ,הקובע
כי על שר להעביר בתוך  60יום מיום מינויו את הכספים ואת ניירות הערך שבבעלותו ובבעלות בני
משפחתו לחברת נאמנות ציבורית ובלתי תלויה ,שתחזיק ותנהל אותם בדרך של "נאמנות עיוורת".
השר התייצב בפני הוועדה ובדיון ציין כי מידי חודש הוא מפקיד בבנק דיסקונט  1,000ש"ח ,אשר
מושקעים על ידי הבנק בקרן נאמנות שמשקיעה את רוב הכספים ,באג"ח ממשלתי ,וזאת על פי
מדיניות השקעה כללית .השר הוסיף ו ציין כי מעולם לא התערב לבנק היכן להשקיע את הכספים
וכי מבחינה מהותית המנגנון פועל כמו נאמנות עיוורת .עוד ציין השר כי הוועדה בעבר אישרה לו
את דרך פעולה זו ,וכי ברצונו לחדש את האישור שניתן לו בעבר.
על פי כלל ( 16א) ו( -ב) לכללים ,על שר להעביר את הכספים ,שבבעלותו ובבעלות בני משפחתו,
בסכום העולה על הסכום הקובע בכללים ,אשר נכון למועד הבקשה עומד על כ  246,878.66 -ש"ח,
וכן את ניירות הערך ,שבבעלותו ובבעלות בני משפחתו ,לחברת נאמנות ציבורית ובלתי תלויה,
אשר תחזיק ותנהל אותם בדרך של "נאמנות עיוורת" .אג"ח ממשלתיות הן בגדר ניירות ערך
כמוגדר בסעיף  1לכללים ,ומכאן החובה להעביר אותן ,יהיה שיעורן אשר יהא ,למסגרת של
"נאמנות עיוורת".
השר הציג בפני הוועדה דף חשבון שמעיון בו עולה כי נכון למועד הגשת הבקשה ,סכום כלל
חשבונותיו של השר מגיעים לכדי הסכום המרבי הקבוע בכללים.
לאחר ששמ עה את חוות דעתו של מבקר המדינה ,הוועדה סבורה שלא חל שינוי מהותי בנסיבות
בהן ניתן ההיתר בעבר .הסכום המופרש כל חודש הינו נמוך יחסית ,והשר מסר שהינו מקפיד על
אי-מעורבות בשיקול דעתו של הבנק לגבי אופן ההשקעה.
לפיכך הוועדה מחליטה לחדש את ההיתר בתנאים אלה:
1

 .1סך הכספים (לרבות הסכומים בעו"ש) וניירות הערך שברשותו של השר לא יעלה על
הסכום הקובע בכללים;
 .2לא יהיה שינוי בשיעור ההפקדה החודשית;
 .3התחייבות של השר שהוא ימשיך לא להיות מעורב בשיקול הדעת של הבנק ביחס לאופן
בו מבוצעות ההשקעות בחשבון זה;
 .4הבנק לא ישנה באופן מהותי את מדיניות ההשקעות בחשבון זה.
השר מתבקש לדווח למבקר המדינה על כל חריגה מהתנאים האמורים.
בהתאם לכלל (19ג) לכללים ,תוקף ההיתר לא יעלה על משך תקופת כהונת הממשלה.
העתק ההחלטה נמסר למבקר המדינה.
ניתנה היום ,כ' בתמוז תש"פ ()12.7.20

