כ' באב ,התש"פ
 10באוגוסט 2020
לכבוד
שלום רב,
הנדון :בקשת מידע הנוגע למועדי הצהרות הון של שרים וסגני שרים  -ממשלת ישראל ה35-
סימוכין :פנייתכם מיום  10ביולי  ;2020פנייתכם מיום  10אוגוסט 2020
 .1פנייתכם למבקר המדינה בנושא שבנדון הועברה לטיפולי .הבקשה מתייחסת לנתונים על
אודות הצהרו ת ההון מצד השרים וסגני שרים בתחילת כהונתם בממשלה ה .35-אשיב
כדלקמן:
בהתאם לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים ,הם נדרשים להגיש הצהרות הון
עד  60יום מיום תחילת כהונתם .מועד תחילת כהונת השרים של הממשלה ה 35-היה ה17-
במאי  2020ולכן המועד האחרון להגשת ההצהרה נקבע ליום  17ביולי .2020
ביום  3.6.20נמסר לשרים מכתב יידוע בדבר חובתם למסור הצהרת הון עד למועד האמור.
ביום  28.6.20נשלחו תזכורות בנושא .למי מהשרים שלא הגישו הצהרותיהם במועד נשלחו
תזכורות נוספות ביום ( .26.7.20לתשומת הלב ,כי סגני השרים החלו את כהונתם במועד
מאוחר יותר ,ולכן המועד האחרון להגשת הצהרות ההון מטעמם מאוחר יותר).
להלן רשימת השרים וסגני השרים שלא הגישו הצהרות הון לשנת  2020על אף חלוף המועד
להגשתן:
.1בנימין נתניהו ,ראש הממשלה
 .2בני גנץ ,ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון
 .3מירי רגב ,שרת התחבורה
 .4יעקב אביטן ,השר לשירותי דת
 .5יולי אדלשטיין ,שר הבריאות
 .6אמיר אוחנה ,השר לביטחון פנים
 .7מיכאל ביטון ,שר במשרד הביטחון
 .8גילה גמליאל ,השרה להגנת הסביבה
 .9אסף זמיר ,שר התיירות
 .10ישראל כץ ,שר האוצר
 .11אורלי לוי-אבקסיס ,השרה לחיזוק וקידום קהילתי
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 .12אורית פרקש ,השרה לנושאים אסטרטגיים
 .13איציק שמולי ,שר העבודה ,הרווחה והשירותים והחברתיים
 .14יואב קיש ,סגן שר במשרד הבריאות (מונה לתפקיד ביום  - 25.5.20נדרש להגיש
הצהרת הון שנתית ביום  ,25.7.20ביום  9.6נמסר לו מכתב יידוע בדבר חובתו למסור
הצהרת הון).
 .15יצחק כהן ,סגן שר במשרד האוצר (מונה לתפקיד ביום  -25.5.20נדרש להגיש הצהרה
שנתית ביום  ,25.7.20ביום  9.6נמסר לו מכתב יידוע בדבר חובתו למסור הצהרת הון.
לבקשתו קיבל ארכה עד ליום ).17.8.20
 .2לתשומת הלב ,חלף זמן קצר מהמועד האחרון להגשת ההצהרות ועד למועד מענה זה .ככל
שקיים פער בין מועד מתן המענה ליום שימוש/פרסום הנתונים ,מוצע לפנות למשרד מבקר
המדינה שוב או לשרים וסגני השרים הרלוונטיים על מנת לוודא ,כי המידע שנמסר עודנו נכון.
 .3אנא אשרו קבלת מענה זה בהודעת דואר אלקטרוני חוזרת.

בברכה,

נועה שניר רז ,עו"ד
הממונה על העמדת מידע לציבור
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