החלטה 3/2022

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

החלטה בבקשת סגן השר יואב סגלוביץ לקבלת היתר לאי קיום כלל מהכללים למניעת ניגוד
עניינים של שרים וסגני שרים

תיאור הבקשה:
ביום  31בינואר  2022פנה סגן השר לביטחון פנים ,יואב סגלוביץ ,אל ועדת ההיתרים (להלן:
הוועדה) בבקשה לקבל היתר אישי מן הוועדה לאי קיום כלל מהכללים למניעת ניגוד עניינים של
שרים וסגני שרים בנושאים הבאים:
.1

אישור להחזיק בחשבונות ניירות ערך כדלקמן:


קרן ויקטוס ,שלדברי סגן השר סגלוביץ נמצאת בהליך פירוק :סכום של .₪ 20,505



קרן מונטרו  -קרן בריטית :סכום של .₪ 146,122

.2

החזקה במניות של חברת אמרז נדל"ן בע"מ ושל חברת אמרז בע"מ בשיעור של .1.66%
לדברי סגן השר ,אינו בעל שליטה בחברות אלו ,אין לו קשר ,זיקה או מעורבות בענייני
החברות והוא מבקש להמשיך להחזיק במניות באופן ישיר.

.3

מניות בבנק יהב של בנו  -חיסכון בר מצווה המנוהל על ידי סגן השר ויועבר לבנו בשבועות
הקרובים :סכום של .₪ 30,022.48

.4

החזקה בעו"ש ,לזמנים קצרים ,סכום של כ  ₪ 500,000המהווים סיוע לבניית בית לבתו.
כוונת סגן השר היא להעביר את הסכום עד סוף שנת  2022לבתו או לנותני השירותים
בבנייה.

הדיונים בבקשה:
 .1ביום  1.3.22דנה ועדת ההיתרים בבקשת סגן השר .הוועדה ביקשה מספר הבהרות ,הן
באשר לרכישת הדירה לבתו והן באשר להחזקת המניות .כמו כן ביקשה הוועדה עדכון של
הסדר ניגוד העניינים מהיועצת המשפטית לממשלה בעניין החזקת המניות והקרנות.
 .2ביום  6.3.22נמסרו ההבהרות מצד סגן השר.
 .3ביום  ,28.3.22טרם קבלת הסדר ניגוד העניינים המתוקן בעניין המניות ,ביקש סגן השר
לקבל החלטת ביניים בעניין הכסף המיועד לבתו .למחרת ,ולאחר שהתקבלה הצהרה של
סגן השר על ייעוד הכספים ,הוועדה אישרה את הבקשה ,בהחלטת ביניים.
 .4ביום  14.4.22התקבל הסדר ניגוד העניינים המעודכן.
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 .5ביום  16.5.22התכנסה הוועדה לדון בבקשת סגן השר על החזקת המניות והקרנות ועל
סכום הכסף המיועד לבנו.
 .6בו ביום הבהיר סגן השר כי סכום הכסף עבר לבנו.
 .7באשר להחזקת המניות וניירות הערך:
הוועדה עיינה בבקשה ובהחלטות במקרים קודמים ,שמעה את הסבריו של סגן השר,
וקיבלה את חוות דעתו של מבקר המדינה כמצוות כלל (21א) לכללים .כמו כן ,התקבל
בוועדה הסדר ניגוד עניינים מעודכן ליום  14באפריל  2022שנערך לסגן השר בייעוץ
המשפטי לממשלה ,לפיו לא קיימים ממשקים בין החברות והקרנות ובין פעילות המשרד
לביטחון פנים בכלל ותפקיד סגן השר בפרט ,ועל כן אין חשש לניגוד עניינים.
הוועדה נתנה את דעתה לכלל (16א) לכללים הקובע כי על שר או סגן שר להעביר בתוך 60
ימים מיום מינויו את הכספים ואת ניירות הערך שבבעלותו ובבעלות בני משפחתו לחברת
נאמנות ציבורית ובלתי תלויה ,אשר תחזיק ותנהל אותם בדרך של "נאמנות עיוורת".
המונח "ניירות ערך" הוגדר בכללים כ"תעודות המונפקות בסדרות על ידי תאגיד ומקנות
זכות חברות ,השתת פות או תביעה בו ,בין אם הן על שם ובין למוכ"ז ,לרבות ניירות ערך
שמנפיקה המדינה ,אופציות וחוזים עתידיים כמשמעותם בחוק השקעות משותפות
בנאמנות ,התשנ"ד."1994-
לאור האמור לעיל החליטה הוועדה כדלקמן:
א .באשר לקרן ויקטוס :מדובר בקרן בסכום של  ₪ 20,505שנמצאת בהליך פירוק.
היינו ,אין יוצא ואין בא ואין גם אפשרות למשוך כספים .בנסיבות אלה ,הוועדה
מאשרת לסגן השר להחזיק בניירות הערך עד לפירוק .כמו כן ,הוועדה מאשרת
העברת הסכום שצפוי להתקבל לחשבון הבנק של השר .זאת בתנאי שבחשבון לא
יימצא סכום כולל הגבוה מהסכום הקובע בכללים.
אישור זה ניתן בכפוף להמצאת דוח מאת המפרק המאמת את האמור .ככל שלא
יומצא דוח המפרק תוך  30יום ממועד הפירוק ,סגן השר יפנה לוועדה לקבלת הנחיות.
ב .באשר לקרן מונטרו :מדובר בקרן בסכום של  ₪ 146,122שמטרתה השקעות בפיתוח
מוצרים של טיפול שיקומי .עוד הובהר כי הקרן היא פרטית ואינה משקיעה בשוק
ההון .בנסיבות העניין ,הוועדה מאשרת לסגן השר להמשיך להחזיק בהחזקות בכפוף
לקבוע בסעיף ד להלן.
ג .באשר למניות של חברות אמרז נדלן בע"מ ואמרז בע"מ :מאחר שסגן השר מחזיק
במניות של חברת אמרז נדל"ן בע"מ וחברת אמרז בע"מ בשיעור של  1.66%אותן הוא
קיבל ללא תמורה מאמו ,ומאחר שסגן השר אינו בעל שליטה בחברות אלו ,אין לו
קשר ,זיקה או מעורבות בענייני החברות ובשל היקף אחזקותיו ( )1.66%וחוסר
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מעורבותו ,הוועדה סבורה שבמקרה הנדון אין הצדקה להורות על העברת המניות
לניהולה של נאמנות עיוורת .אך סגן השר יוכל להמשיך להחזיק במניותיהן של
החברות האמורות רק בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף ד להלן (ראו בעניין זה:
החלטה  3/2016וכן החלטה .)6/2020
ד .התנאים לאישורים האמורים לגבי קרן מונטרו וחברות אמרז נדלן בע"מ ואמרז
בע"מ:
 )1המניות /ההחזקות של סגן השר יוחזקו בנאמנות עבורו על ידי רואה חשבון או
עו"ד ,שאינו קרוב משפחתו של סגן השר ,ואשר ימונה על-ידו ,תוך מתן הנחיה
לנאמן שבתקופת כהונתו של סגן השר לא תיעשה כל דיספוזיציה מצדו של הנאמן
במניות/בהחזקות הקיימות ,ולא תירכשנה מניות נוספות של החברות הללו.
 )2סגן השר לא יהיה מעורב כלל בנעשה במניות/בהחזקות אלה ועליו להקפיד שלא
להיחשף לכל מידע ביחס לחברות אלה .המידע היחיד שיימסר לסגן השר על ידי
הנאמן יהיה זה המותר על פי כלל (16ג) לכללים בלבד.
 )3ככלל ,על סגן השר להימנע מעיסוק בכל תחום שיכול להשפיע על שווי
המניות/ההחזקות וכן בעניינים הנוגעים לבעלי השליטה בחברות/בקרן ו/או
לבעלי עניין אחרים .כפי שנעשה בעבר ,ההחלטה תועבר ליועצת המשפטית
לממשלה לשם שילובה בהסדר ניגוד העניינים העדכני של סגן השר.
 )4אם תהיה חלוקת רווחים או נכסים של החברה/הקרן על סגן השר יהא לפנות
לוועדה לקבל את אישורה לקבלת הכספים.
 )5על בא כוחו של סגן השר להמציא את ההחלטה הנוכחית לדירקטוריון של
החברות ושל הקרן תוך  10ימים ולדווח לוועדה על מסירת ההחלטה.

העתק החלטה נמסר למבקר המדינה.
ניתנה היום ,כ"ב באייר תשפ"ב (.)23.5.22

שולמית דותן ,יו"ר הוועדה

_________________
שמואל סלבין ,חבר הוועדה

