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 לכבוד

 בשם התנועה לחופש המידע -גיא זומר מר 

  foi@meida.org.ilהדוא"ל באמצעות 

 שלום רב, 

 

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 

, ולהלן 2019במאי  15האסמכתא על תשלום האגרה, כבקשתי במכתבי מיום מאשר בתודה קבלת  יאנ

 .בקשת המידעתשובתי ל

 

 עתרת לקבלת מידע, כדלקמן: 2019באפריל  1 מיוםבבקשתך 

 

בעניין הצהרות הון בהתאם להוראות חוק חופש המידע, אבקש לקבל את המידע "
 , על פי הפירוט הבא:1/3/2015של שרים וסגני שרים החל מיום 

תאריכי הגשת הצהרות הון של שרים וסגני שרים, לרבות הצהרות  .1
בתחילת קדנציה, הצהרה שנתית, הצהרה בסוף כהונה והצהרות מיוחדות 

 ככל שעלה צורך. 
צהרות הון בפירוט תאריכי ארכות שניתנו ע"י מבקר המדינה להגשת ה .2

שם מבקש הארכה, המועד שבו ניתנה הארכה והמועד שבו נדרש המבקש 
 להגיש. 

באשר להצהרות ההון לגופן, יובהר כי יש בכך אינטרס ציבורי מיוחד לאור  .3
העובדה כי על פי פרסומים שונים, ארבעת בעלי התפקידים להלן מצויים 

יימה את החקירות, בעיצומן של חקירות או לאחר שמשטרת ישראל ס
הנוגעות לטוהר המידות ומטבען כוללות חשש להשגת רווחים וטובות 
הנאה כפועל יוצא מהפעלת הסמכות שבידיהם. לפיכך, אבקש לקבל את 

 הצהרות ההון של חברי הממשלה הבאים:
, 33-ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בתחילת כהונתו בממשלה ה א.

 ש.רת ההון האחרונה שהגיוהצה 34-בתחילת כהונתו בממשלה ה
והצהרת ההון האחרונה  34-ץ, בתחילת כהונתו בממשלה החיים כ ב. 

 שהגיש.
והצהרת ההון  34-בתחילת כהונתו בממשלה ה עי,אריה דר ג.

 האחרונה שהגיש.
והצהרת ההון  34-בתחילת כהונתו בממשלה הן, יעקב ליצמ ד.

 ."האחרונה שהגיש
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בקובץ  ,המידע, מצ"ב המידע כפי שהוא מרוכז בלשכת מבקר המדינהלבקשת  2-ו 1לעניין סעיפים 

 אקסל.

 

לבקשת המידע אשיב, כי המידע המבוקש הינו בגדר מידע שנמסר למבקר המדינה  3לעניין סעיף 

 לצורך ביצוע הביקורת, וככזה הוא מוחרג מהוראות חוק חופש המידע. 

לכללים למניעת ניגוד  )ב(11כללים )כלל בנוסף, ביחס למידע זה ישנה הוראת סודיות מפורשת ב

מלבד אם נאמר במפורש אחרת בכללים אלה, ישמור (, בה נקבע: "עניינים של שרים וסגני שרים

מבקר המדינה על סודיות הצהרות השרים ולא יגלה כל פרט בלי לקבל את הסכמת השר הנוגע 

 "בדבר.

הון ונכסים של השרים המפורטים  לאור האמור, לא נוכל להיעתר לבקשה לקבל את ההצהרות על

בבקשתך, אלא אם כן תעביר לידי מבקר המדינה הסכמה מפורשת שלהם למסירת המידע המבוקש 

 לידך.

 

 

 

 בברכה,

 

 נהיר, עו"דדוד 

 תלונות הציבור בכיר למבקר המדינה ונציב יועץ 

 הממונה על העמדת מידע לפי חוק חופש המידע

 

 

 העתקים:

 חיים שפירא, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבורהשופט )בדימ'( יוסף 

 פרופ' יורם רבין, היועץ המשפטי למבקר המדינה

 


