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 נוהל הצהרה על רכוש

 כללי .1
הנכסים הצהרה על בעל פי חוק, מינוי למשרה רמה בשירות הציבורי מחייב את המתמנה 

מקורות הכנסתם על וכן  ,ילדים הסמוכים על שולחנושל ו ו החי איתושל בן זוג, והחובות שלו

חובת גילוי פרטים על  מקורות הכנסתם בעתיד.גם הם עשויים להיות  אם ,בעברשל כל אלה 

מאחר מוצדקת למנם פוגעת בזכות היסוד לפרטיות, אך היא נחשבת וכאמור א רכוש אישי

  שירות הציבורי ועל אמון הציבור בו.טוהר המידות בשמירה על  -תכלית ראויה לנעשית שהיא 
 

 ., אך הוא חל על גברים ונשים כאחדנוהל זה נכתב מטעמי נוחות בלשון זכריצוין כי 

 

  נוהלהת מטר .2
 המחויבים במשרד מבקר המדינהעל רכוש של נושאי משרות הצהרות בעניין  הוראות קביעת

  וקביעת הנחיות בנוגע לטיפול בהצהרות אלו. ,בהן

 

  החוקי והנורמטיבי הבסיס .3
 .55-ו 41, 35 סעיפים, 1959-ט"התשי(, מינויים) המדינה שירות חוק .א

רכוש( )עובדי משרד מבקר                    על הצהרה) (מינויים) המדינה תקנות שירות .ב

 התקנות(. -)להלן  2010-תש"עההמדינה(, 

המדינה  שירות חוק לפי רכוש על הצהרה לעניין דרגות ובעלי משרות נושאי קביעת .ג

 .6068התש"ע י"פ , (מינויים)

 (.26.5.91) 1352ממשלה ההחלטת  .ד

 .14.24תקנון שירות המדינה, נסמן  .ה

 

 רכוש על הצהרה תובח .4
מחזיקים באחד מי ש המחויבים בהגשת הצהרה על רכוש הםמשרד מבקר המדינה עובדי 

 : התפקיד( -המנויים להלן )להלן התפקידים 

 .המשרד המנהל הכללי של .א

 המשנה למנהל הכללי של המשרד. .ב

 למבקר המדינה. היועץ המשפטי .ג

 .הציבור תלונות נציבות מנהל .ד

 .בדירוג הביקורת ומעלה 45דרגה היא בתקן  ודה לוהשיא הצמ שדרגת תפקיד .ה

 .בדירוג המינהלי ומעלה 24 דרגההיא  בתקן דה לווהשיא הצמ שדרגת תפקיד .ו
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 הממונה על הצהרות הרכוש .5

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אהממונה על הצהרות הרכוש הו

 

 רכוש על הצהרהה הגשת מועד .6

ימים  60בתוך לממונה על הצהרות רכוש ה אות יגיש עובד המחויב בהצהרה על רכוש א.

 שיא של התפקידהת דרגה תשבו הועל המועדימים מ 60לתפקיד, או בתוך  ממועד המינוי

לרבות  -לעניין זה "מינוי" , כאמור לעיל; מהדרגות המחייבות הגשת הצהרהבתקן לאחת 

 . מינוי בפועל

שלא  בפרק זמןרשאי להאריך את מועד הגשת ההצהרה על רכוש יהיה מבקר המדינה  ב.

 אם סבר כי נסיבות העניין מצדיקות זאת.  ,ימים 60עלה על י

 להלן:שנוספת בכל אחד מהמועדים הצהרה יש בעל התפקיד יג  ג.

מהמועד שבו, לדעת בעל התפקיד, חל שינוי משמעותי בתוכן ימים  60תוך ( ב1)

 ההצהרה;

 מילוי תפקיד המחייב הצהרה;מתום כל ארבע שנים ל ימים 60( בתוך 2)

 ימים מתום הכהונה בתפקיד. 60( בתוך 3)

 

 ההצהרה טופס .7

 לתקנות. בתוספת שפורסם ההצהרה טופסלפי תיעשה  רכוש לע ההצהרה .א

בטופס  לרבות התדפיסים שנדרש לצרף בהתאם למפורט את טופס ההצהרה על רכוש, .ב

 ,וכו'(  ות גמל)תדפיסי חשבון בנק, תדפיס תיק השקעות בניירות ערך, דוחות לעמית מקופ

 .יש להגיש במעטפה המיועדת לכך

 

 

 ומעקב ביצוע אחריות, .8

 ביצוע אחר למעקב אחראי יהיה ראש המטה( -)להלן  המדינה מבקר מטה ראשמי שמכהן כ .א

 את חודש בכללראש המטה  שימסור אגף משאבי אנוש, עם אוםיבתזאת  .הוראות הנוהל

 לעיל. 4החייבים במילוי ההצהרה כאמור בסעיף  העובדים רשימת

 כל קבלל ,ידי בעלי התפקידים הרלוונטיים על ההצהרההגשת את  וודאל מטהה ראשעל  .ב

 .המדינה למבקר עבירהלהו סגורה במעטפה הצהרה

  .הוגשה בהתאם לקבוע בתקנותוכי ההצהרה נערכה לוודא רשאי  המדינה מבקר .ג
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 רשאיהמבקר  יהיה, מבקר המדינה לדעתאם לא נערכה הצהרה או לא הוגשה כנדרש  .ד

לא מכל מקום ו, שייקבעבתוך פרק זמן סביר  ההצהרהלתקן את  תפקידהבעל לדרוש מ

 ימים. 30על יעלה 

ממונה  שיספקהכנסת ההצהרה למעטפת הפקדה אטומה את  וודאל מטהה ראשעל  .ה

באמצעות  עבירה להפקדה בכספת שבלשכת המבקרלההביטחון של לשכת ירושלים ו

 ספח המעטפה ליומן הכספת. צירוף ך, תוהאחראי לכספת

המוטבע  מספר המעטפה , כוללהאחראי לכספת על ידיתירשם ביומן הכספת  מעטפה כל .ו

 עליה.

 המעטפות פקיד אתלההאחראי לכספת על  .בתיק אחד וכזוכל מעטפות ההצהרות יר .ז

 .המדינה מבקר שבלשכת בכספת

 

 ופעולות המבקר סודיות שמירת .9

 רשאי לעיין בהצהרות הרכוש שהוגשו.יהיה המבקר בלבד   .א

פי  או על העובד בהסכמת אלא מהן, פרט כל ויגל ולא, הן סודיות המשרד עובדי הצהרות .ב

המשפט או אב בית הדין למשמעת של עובדי המדינה לגלות  בית הורהאו אם  ,בקשתו

 פרטים מההצהרה.

 לע בכתב הוראה האחראי לכספת קיבלכן  אם אלא מהכספת, הצהרה מעטפת וצאת לא .ג

 .את מעטפת ההצהרה להעביר מי לידיבהוראה יצוין  ;המבקר ידי על החתומה כך

את העניין לידיעת היועץ המשפטי  יביאהוא קיים לדעת המבקר חשד לעבירה פלילית, אם  .ד

  .הלממשל

 

 הכספת ניהול .10

 מטה.הכספת שבלשכת המבקר יהיה כפוף לראש לאחראי ה .א

 בהתאם המצאי ה שלוספיר בדיקה לאחר הכספת את אחריותול קבללכספת ל אחראיהעל  .ב

 .הכספת ליומן

 .הכספת ביומן רישום תמחייב הכספת ה שלפתיח כל .ג

 .מספר קבליו הכספת ביומן שיוכנס לכספת יירשם נוסף חומר כל .ד

 משאר נפרדת בתיקייה בכספת ירוכזו המשרד עובדי הרכוש של על ההצהרות מעטפות .ה

 .בכספת החומרים

כי מספר המעטפה לוודא כספת לאחראי ה על בעת הוצאת המעטפה מהכספת ופתיחתה .ו

 המעטפה לא נפתחה. וכי ,תואם את מספר ההפקדה בספח
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ויש להחליפה בחדשה. הטיפול  ,ניתן לעשות בה שימוש חוזריהיה עם פתיחת המעטפה לא  .ז

 לעיל. 8במעטפה החדשה יבוצע על פי האמור בסעיף 

 

 משמעתית אחריות  .11

 הוראה מהוראות נוהל זה היא בבחינת עבירת משמעת.   הפרת

 

 תחולה .12

 מיום פרסום הנוהל.

 

 

 שבוצעו בנוהלטבלת שינויים 
 

מהדורה 

 חדשה 

תאריך ביצוע 

 העדכון

 לביצועו נימוקיםו עדכוןהתיאור  מושפעיםהים פסעיה

1 9.2014   

  כל סעיפי הנוהל 2.2021 2
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