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לאי קיום כלל מהכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני  שרבבקשת  החלטה

 שרים

 

 

לקבלת היתר להמשך שותפותה של רעייתו בחשבון בנק על שם אמה, וזאת  שרלפנינו בקשת 

 בהמשך להיתר שניתן בעבר. 

 

, הוגשה בקשה 11.11.11ראשית נציין כי בהתאם להחלטת הוועדה למתן היתרים מיום  .1

ושמענו את חוות דעתו של מבקר  פרסומה של החלטה זו. לאחר שדנו בנושא מקדימה להגבלת

החלטנו שהחלטה זו של הוועדה תפורסם ללא פרטים מזהים על מנת למנוע פגיעה  המדינה

 בפרטיותם של צדדים שלישיים. 

 

, בלבדלנו כי מדובר בחשבון בנק אישי של האם ובנכסיה  נמסרבמסגרת הבקשה  .1

כי אין מדובר התחייבות את המשך הרישום המשותף בחשבון, תוך  לאפשרנה והבקשה להיתר הי

מתן אפשרות עתידית הינה רישום המשותף בחשבון וכי מטרת המהותית  ברישום היוצר בעלות

 .חירוםוגם זאת רק במקרה  ,האם בלבד לטובתביצוע פעולות ל

 

ימים מיום  00בתוך ובע כי "קה ,)א( לכללים11כלל  בעניין דנן נדרש היתר הואיל ועל פי .3

מינויו יעביר השר את הכספים ואת ניירות הערך שבבעלותו ובבעלות בני משפחתו לחברת 

", עובדת היות נאמנות ציבורית ובלתי תלויה, אשר תחזיק ותנהל אותם בדרך של נאמנות עיוורת

ניירות הערך המבוקשים בחשבון  רעיית השר שותפה בחשבון עם אמה, מקימה חובה להעברת 

 לנאמנות עיוורת שתנוהל על ידי  חברת נאמנות ציבורית.  המופקדים בוהכספים ו

 

 לכללים, כדלקמן: 11סמכויות הוועדה למתן היתרים נקבעו בכלל  .4
 

 .  סמכות הועדה  21"
 הועדה מוסמכת לדון בבקשה לקבלת היתר אישי לאי קיום כלל מכללים אלה.  )א(
הועדה רשאית לסרב למתן היתר, לתתו או לתתו בתנאים, אם הדבר נראה לה  )ב(

 מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית.  
  "תוקף ההיתר לא יעלה על משך תקופת כהונת הממשלה. )ג(

הועדה תשמע, לפני מתן החלטתה, את חוות דעתו של מבקר )א( לכללים "11על פי כלל  .5

 "שלפניה. המדינה לגבי המקרה
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ששמענו את חוות דעתו של מבקר המדינה, אנו מחליטים ליתן את ההיתר לאחר  .1

 המבוקש, בכפוף לתנאים הבאים:

 

כל עוד אין שינויים בפרטים עד תום כהונת הממשלה או היתר זה יעמוד בתוקפו  .א

דהיינו שהכספים שייכים לאם בלבד, השותפות בחשבון הינה למקרה )שנמסרו לוועדה 

, לפי (ןרום בלבד, אין בעלות מהותית בחשבון, הרעייה אינה שותפה להשקעות בחשבויח

 המועד המוקדם מביניהם.
 

רישום הרעייה כבעלים במשותף בחשבון, אולם במידה והיא המשך ההיתר ניתן לצורך  .ב

לקבל היתר ספציפי מהוועדה מראש. השר רעיית  יהיה עלתידרש לבצע פעולות בחשבון, 

לקבל  ,השרשנסיבות אירוע החירום לא יאפשרו קבלת היתר מראש, נדרש  עם זאת, ככל

  יווצרו באותה העת.יהיתר בדיעבד תוך זמן סביר בנסיבות ש
  תהיה של האם בלבד.בנוגע לחשבון זה, הכתובת במסמכי הבנק  .ג
, כתובה התחייבותלמבקר המדינה  ימסרו ורעייתו שהשרההחלטה תיכנס לתוקף לאחר  .ד

, מהבנק או מכל השרכל מידע הנוגע לחשבון הבנק מאמה של רעיית  לידיהם יקבלו שלא

 עד, עניינים ניגוד למניעת הכללים פי על אסורה ולקרוביו לשרו מסירת אשר גורם אחר,

 השראמה של רעיית כן תותנה כניסת ההחלטה לתוקף בכך ש .השר של כהונתו לסיום

ל מידע הנוגע לחשבון הבנק אשר ולרעייתו כ לשרתחתום על התחייבות שלא תמסור 

ולקרוביו אסורה על פי הכללים למניעת ניגוד עניינים, עד לסיום כהונתו  לשרמסירתו 

 .השרשל 
 

 העתק ההחלטה נמסר למבקר המדינה.
 

 .(11.11.1114י"ט בחשון, תשע"ה ), יוםהניתנה 
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