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

 /100 -של שרים וסגני שרים, התשס"ג 
 

לנדאו לקבלת היתר להמשך השתתפותו כחבר הנהלת "קרן החלטה בבקשתו של השר 

 ת הכט"יראובן ועיד

 

אל הוועדה למתן היתרים בעניין המשך פנה שר התיירות, ד"ר עוזי לנדאו,  31.4.92ביום  .1

במכתב שנוסחו  )להלן: "הקרן"( השתתפותו כחבר הנהלת "קרן ראובן ועידית הכט",

 כדלקמן:

 

לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים  02. הנני מתכבד בהתאם לסעיף 1"

ראובן לפנות אל הוועדה בבקשה לקבל אישור להוסיף ולכהן כחבר בהנהלת קרן 

 "הקרן"(. –ועידית הכט )להלן 

 

בקשתי זו לוועדה למתן היתרים מוגשת על ידי עם תחילת כהונתי כשר התיירות,  .0

ולאחר ששלוש בקשות דומות שלי הוגשו ואושרו ע"י הוועדה בעת כהונתי כשר 

 לביטחון פנים, שר במשרד ראש הממשלה, ושר לתשתיות לאומיות.

 

 קרן, ולחברותי בהנהלת הקרן:. להלן הפרטים הנוגעים ל3

 

לערך,  1791א. הקרן הוקמה ונרשמה בואדוז על ידי ד"ר ראובן הכט ז"ל בשנת 

ומתנהלת בבאזל, שוויץ, במטרה לקדם נושאים ציוניים יהודיים לאומיים בתחומי 

החינוך, התרבות, האומנות, ההיסטוריה והארכיאולוגיה ברוח הציונות של הרצל 

ייע למוזיאון עידית וראובן הכט באוניברסיטת חיפה ולמבצעי וז'בוטינסקי וכן לס

ויוצרי מוסיקה וספרות, זאת במיוחד בדרך של הענקת מלגות לסטודנטים בשטחי המדע 

 והאומנות שפורטו לעיל.

 

מנהלים. סכום הקרן נקבע  7עד  9ב. על פי מסמכי היסוד של הקרן, ניהולה מופקד בידי 

ם, או כל סכום אחר שיקבע; שכר מנהלי הקרן מוגבל פרנקים שוויצריי 122.222 -ל

מגובה רווחי הקרן. פיטורי מנהל  5ואינו יכול לעלות, בכללותו, על שיעור של % 

מחברי הנהלת הקרן. הדרישה הינה שמחצית המנהלים בקרן יהיו  0/ 3מותנים בתמיכת 

 תושבי ואזרחי המדינה או לפחות יחזיקו בדרכון ישראלי.

 

 אינה מגייסת כספים או תרומות ממקורות חיצוניים לה.. הקרן ג

 

קיבלתי שכר שעה שלא כיהנתי כח"כ  0/  0227 – 4/ 0222שנים בין  3-. במהלך כד

מנהלים מהקרן. בכל השנים האחרות שבהן כיהנתי כח"כ או כשר, הודעתי להנהלת 

 .הקרן על סירובי לקבל שכר כלשהו בגין פעילותי

 

שתיות הלאומיות, הפסקתי את מכלול פעילותיי בגופים ציבוריים, . עם מינויי לשר הת4

בעמותות ובקרנות ציבוריות. אשר לקרן שבנדון, אני רואה במינויי כנאמן בהנהלת 

הקרן פיקדון יקר שהופקד בידי, הן בשל נושאי טיפולה וחשיבותם בעיני, הן בשים לב 
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מד"ר ראובן הכט ז"ל, זאת  לעובדה שהפנייה אלי לכהן בהנהלת קרן זו באה, אישית,

על רקע היכרות אישית קרובה ורבת שנים, תחילה עם אבי חיים לנדאו ז"ל, ואחר כך 

עימי; היה זה לא רק ביטוי לאמון האישי בי, אלא אף ביטוי ליחס החם והמיוחד 

למשפחתי, ששורשיו ביחסי ידידות ועבודה קרובים בין ד"ר הכט ובין אבי, חיים ז"ל, 

יותם פעילים באצ"ל, ובמהלך השנים מאז קום מדינה ובשל הכרותו את עוד מימי ה

עמדותי בתחום הציונות המדינית. מטעמים אלא אני מבקש לאשפר לי להוסיף ולכהן 

 רק בהנהלת גוף זה.

 

. יש להדגיש כי אין לי כל עניין אישי או רווחי בפעילות הקרן וכי פעילות הקרן אינה 5

חריותי המיניסטריאלית כשר התיירות ולהבנתי אף אין כל בתחום הנושאים הנתונים לא

 ניגוד אינטרסים גם למראית עין.

 

. הקרן מקיימת פעם בשנה ישיבת הנהלה בבאזל, שוויץ. יובהר כי אני מממן את 2

 הוצאות הנסיעה וההשתתפות באופן פרטי, ללא קבלת כל החזר או סיוע מהנהלת הקרן.

 

דה למתן היתרים, לבקשתי להיתר כאמור לעיל בעת החליטה הווע 4.5.0227. ביום 9

 כהונתי כשר התשתיות הלאומיות כי אני רשאי להמשיך ולכהן בהנהלת הקרן:

 

 לאחר שמיעת חוות דעתו של מבקר המדינה, מחליטה הוועדה .2"   

 כי בשים לב לזיקה האישית של חברותו של השר בהנהלת הקרן,     

 רבות(, יהיה השרות הקרן )חינוך ותו במכתבו, ומטרכפי שפורט     

 רשאי להמשיך ולכהן כנאמן בהנהלת "קרן ראובן ועידית הכט",     

 בכפוף לכך שהשר לא יקבל כל שכר או תמורה בגין תפקידו בקרן.     

 ככל שעל סדר יומה של הנהלת הקרן יעלה נושא אשר יהיה בינו     

 עניינים, או חשש להיווצרותלבין מילוי תפקידו של השר, מצב ניגוד      

 מצב של ניגוד עניינים, מתבקש השר שלא להשתתף בדיון באותו     

 נושא ולדווח על כך למבקר המדינה".     

 

לאור כל האמור לעיל, אבקש מהוועדה הנכבדה לאשר את המשך השתתפותי כחבר 

 "בהנהלת הקרן.

 

כך בכפוף לשל השר, החליטה הוועדה למתן היתרים כי " לגבי שתי פניותיו הקודמות .2

שהשר לא יקבל כל שכר או תמורה בגין תפקידו בקרן, השר יהיה רשאי להמשיך ולכהן 

כך גם ( 3.6.12ומיום  99.6.19לטות מיום " )החכנאמן בהנהלת קרן ראובן ועידית הכט

 .11...4מיום  קבעה בהחלטתה

פניה זו . כחבר בהנהלת הקרן תוהמשך כהונ אתלהתיר בבקשה  לוועדהפנה השר  .3

השאלה של מימון הוצאות בגין השתתפות בישיבות הנהלת הקרן, הגם  את אףמעוררת 

  .שהשר לא ביקש זאת בפנייתו אלינו

למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים )י"פ התשס"ג,  לנושא האמור נקבע בכללים

 :אלהההוראות ה"( הכללים( )להלן: "9926

  שר יקדיש את כל זמנו ומרצו למילוי  בכפוף לכךלכללים נקבע כי " .בכלל

שר לא יעסוק בכל עסק, ולא יחזיק בכל משרה זולת " וכן כי "תפקידו כשר;

 משרת השר;"

  שר לא יהיה נושא משרה, חבר בהנהלה או בכל ( לכללים נקבע כי "3)6בכלל

ינה, בין באופן ישיר מוסד אחר של חבר בני אדם המקבל מימון מאוצר המד
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ובין באופן עקיף, או המקבל תרומות, למעט כהונה כחבר בהנהלה של 

 מפלגה;"

  שר לא יקבל שכר או טובת הנאה, זולת שכרו ()א( לכללים נקבע כי "2)6בכלל

 "שמשלמת לו המדינה;

  ימים  0/ -מיד עם תחילת כהונתו כשר ולא יאוחר מלכללים נקבע כי " 93בכלל

פטר השר מכל משרה, תפקיד או כהונה, ויפסיק כל עיסוק או לאחר מכן, ית

 "פעילות שאינם בהתאם לכללים אלה.

הם לתת מפירותיה תרומות  של הנהלת הקרן יםהתפקידעל פי הפרטים שנמסרו לוועדה,  .4

בישראל, לגופים ומוסדות ציבוריים וליחידים, במטרה לקדם נושאים ציוניים, יהודיים, 

זאב הרצל וזאב ז'בוטינסקי, בתחומי החינוך, התרבות, האומנות,  לאומיים ברוח בנימין

 ,וראובן הכט באוניברסיטת חיפה עידיתוהארכיאולוגיה, וכן לסייע למוזאון  הההיסטורי

ולמבצעי ויוצרי מוסיקה וספרות. כמו כן, נמסר לוועדה כי הקרן אינה מקבלת מימון 

 מאוצר המדינה ואינה מקבלת תרומות.

 לכללים, כדלקמן: 91עדה למתן היתרים נקבעו בכלל סמכויות הוו .5

 .  סמכות הועדה  21

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.  

 ההיתר לא יעלה על משך תקופת כהונת הממשלה. תוקף )ג(

 

הועדה תשמע, לפני מתן החלטתה, את חוות דעתו של מבקר )א( לכללים "39על פי כלל  .6

 "המדינה לגבי המקרה שלפניה.

לאחר שמיעת חוות דעתו של מבקר המדינה, מחליטה הוועדה כי בשים לב לזיקה  .7

רטו במכתבו, ומטרות הקרן )חינוך האישית של חברותו של השר בהנהלת הקרן, כפי שפו

ותרבות(, יהיה השר רשאי להמשיך ולכהן כנאמן בהנהלת "קרן ראובן ועידית הכט", 

בכפוף לכך שהשר לא יקבל כל שכר או תמורה בגין תפקידו בקרן, או החזר בעד נסיעות 

 הקשורות לקרן.

ינים בינו לבין מצב של ניגוד עני שיש בו אם יעלה על סדר יומה של הנהלת הקרן נושא .8

מילוי תפקידו של השר, או יעלה חשש להיווצרות מצב של ניגוד עניינים כאמור, השר לא 

 ישתתף בדיון באותו נושא ולא יהיה נוכח בדיון, והוא ידווח על כך למבקר המדינה.

הוצאות ()א( לכללים, האוסרות על שר לקבל "טובת הנאה", 2)6לאור הוראות כלל  .9

על ידי השר, ללא  ו, ייעשהקרן תהשר והשתתפותו בישיבות הנהלל נסיעות אישיות ש

 קבלת כל החזר או סיוע מהנהלת הקרן או מקופת המדינה.

חלטה, רואה הוועדה חשיבות בקבלת למרות האמור לעיל, ומבלי לפגוע בתוקפה של הה .11

העתק מדוחותיה הכספיים של הקרן, ולפיכך מתבקש השר להעביר לעיון הוועדה 

יעביר השר לוועדה אישורים מאת  ,לחלופין. הדוח הכספי העדכני של הקרןדם את בהק

רואה החשבון והיועץ המשפטי של הקרן, שלפיהם השר אינו מקבל ולא יקבל כל תשלום, 

 כל עוד הוא מכהן כשר. ,טובת הנאה או החזר הוצאות מהקרן
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 (.3192ביוני  96)ח' בתמוז התשע"ד, ניתנה היום, 

 

 

 

 

                                 

 
 

_________________ _________________ ________________ 

 עזרא קמא, שופט )בדימוס(

 יו"ר הוועדה

 עו"ד אביגדור רביד

 חבר הוועדה

 עו"ד רנאטו יאראק

 הוועדה חבר

 

 


