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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  ה אורנה ברביבאיהשרבקשת החלטה ב

 עניינים של שרים וסגני שרים

 

 

למניעת ניגוד  אל ועדת ההיתרים , אורנה ברביבאי,שרת הכלכלה והתעשייה פנתה 1.12.21ביום 

כך שבחשבון הבנק ל ,( בבקשה לקבל היתר מן הוועדהועדהוה)להלן:  עניינים של שרים וסגני שרים

זאת בשים לב  .₪( 245,164על "הסכום הקובע" )בסכום העולה כספים  מספר ימיםשלה היו למשך 

שר לפיה  (הכללים -לכללים למניעת ניגוד עניינים שר שרים וסגני שרים )להלן( 5)6להוראת סעיף 

 .לא יחזיק כספים בסכום העולה על הסכום הקובע אלא בנאמנות עיוורת

 

תשלום לצורך מחברת הראל  הועברו לחשבון המשותף של השרה ובן זוגה  פיםכסהוין כי בבקשה צ

כי הסבירה הוסיפה והשרה לפרק זמן של ימים ספורים בלבד. זאת ו, נדל"ן רכישתראשון עבור 

מהטעם  ,ולא מראש ושל בן זוגה הבקשה הוגשה לאחר שהכספים כבר היו בחשבון הבנק שלה

מכל מקום, הובהר כי ימים  ם.לחשבון הבנק המשותף שלה יועברוהכספים ש שהיא כלל לא ידעה

, , הם הוצאו משם לטובת רכישת הנדל"ןבודדים לאחר שהכספים הועברו לחשבון הבנק של השרה

)הכספים הועברו  כך שבעת הזו הכספים בחשבון הבנק של השרה אינם עולים על הסכום הקובע

(, 28.11.21)הכספים הוצאו מהחשבון ביום  26.11.21ה, ביום ראשונ פעימה - בשתי פעימותלחשבון 

, הוא מועד ההמחאה 1.12.21 -ביום הגשת הבקשה  נמשכו)הכספים  28.11.21ופעימה שניה, ביום 

 שנמסרה מראש לקבלן(. 

 

 הוועדה שמעה את חוות דעתו של מבקר המדינה בנוגע לבקשה.

 

, של השרההמפורטים את הסבריה  השמע בדקה החלטות קודמות, בבקשה, העיינהוועדה לאחר ש

 העמדתו של המבקר, נחה דעתוכן את , הבקשה בדיעבד בלית ברירהובכלל זה את ההסבר להגשת 

 כי דין הבקשה להתקבל.  

 

)כאמור, נכון להיום רה הקבועה בכללים קככל שידרשו חריגות עתידיות מהת הובהר לשרה כי

, או לכל צורך אחר אלו או אחרים, רכישת נכסים לצורך₪(  245,164התקרה עומדת על סך של 

 .היתר לחריגה מהכלליםלוועדה לקבלת מראש עליה לפנות 

 

 העתק ההחלטה נמסר למבקר המדינה.
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 המדינה מבקר משרד

 (23.12.21ניתנה ביום, י"ט בטבת תשפ"ב )

 

 

 

     

 מרדכי כהן, חבר הוועדה     בדימוס שופטת,מוניץ נחמה

 הוועדה ר"יו


