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 (יעוץמחלקת ייעוץ וחקיקה )י                          

 

המדע, הטכנולוגיה והחלל  שר פראפרזה אודות ההסדר למניעת ניגוד עניינים של  :הנדון

  יעקב פרי )לשעבר(

 

ניינים ההיתרים הפועלת מכוח פרק ד' לכללים למניעת ניגוד ע ועדתהשר יעקב פרי פנה לו .9

קבלת תגמול כספי בגין  עבורולאשר בבקשה  (הכללים של שרים וסגני שרים )להלן:

כי במקרה  ועדת ההיתרים קבעהטפחות. -כיושב ראש דירקטוריון בנק מזרחי וכהונת

עוד טרם התמודדותו מקורה של ההכנסה בהסכם עבודה שנמשך לאורך מספר שנים, דנן, 

התגמול המתבקש שולם לשר באופן קבוע באותו כמו כן,  של השר על משרה ציבורית.

ידי האסיפה הכללית של -אושר גם בשנים הקודמות עלבקשים לשלמו כיום, ואופן בו מ

הבנק. עוד כותבת הוועדה, כי במסגרת תפקידו בממשלה, השר פרי אינו ממונה על 

ך אין זיקה בין תפקידיו לבין נותן התגמול. בנסיבות אלו, סברה תחומים פיננסים, ולפיכ

מותנה -הוועדה כי קבלת התגמול אינה מקימה חשש לניגוד עניינים, והחליטה ליתן היתר

לקבלת התגמול, בכפוף לקבלת האישור הסופי בגופים המתאימים. לצד זאת, המליצה 

-יקתו של השר לבנק מזרחיהוועדה כי היועץ  המשפטי לממשלה ישקול להסדיר את ז

 טפחות בהסדר למניעת ניגוד עניינים. 

בחנה את נוכח המלצת הוועדה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(, גב' דינה זילבר,  .9

הנושא וגובשה טיוטת חוות דעת למניעת ניגוד עניינים בה נקבעו מגבלות העוסקות 

מלקבל החלטות, להשתתף בדיונים או לטפל בכל צורה אחרת, בהמנעות השר פרי 

במסגרת תפקידו כשר המדע, הטכנולוגיה והחלל או במסגרת תפקידיו האחרים כחבר 

טפחות, לבעלי השליטה בבנק, -הממשלה, בעניינים הנוגעים באופן ישיר לבנק מזרחי

לנושאי המשרה בבנק ידי בעלי השליטה בבנק  ו-פי הידוע לו נשלטות  על-לחברות אשר על

בנוסף, נקבע כי  שטרם סוכמה סופית בעת עריכת טיוטת ההסדר. וזאת למשך תקופה  –

כנולוגיה והחלל או במסגרת כשר המדע, הט ובמסגרת תפקידככל שיובאו בפני השר, 

, עניינים בעלי השפעה מהותית על הסקטור הבנקאי האחרים כחבר הממשלה תפקידיו

 ם רק בכפוף להתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה. בישראל, יוכל לעסוק בה

 

נוכח פרישתו של השר פרי מהממשלה במהלך העבודה על גיבוש חוות הדעת, זו לא  .3

 הושלמה ולא קיבלה תוקף. 

 

 

 


