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  לכבוד
  , שר הבינויגלנט יואב

  

  שלום רב,

 חיפוש בתחום הפועלים פרטיים גורמים אל זיקה - עניינים ניגוד למניעת דעת חוותהנדון: 
  טבעי גז של והפקה

  29.6.2015מכתבך אל היועץ המשפטי לממשלה, מיום  סמך:

  
 –; להלן 1136לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים (י"פ התשס"ג,  7על פי כלל 

וד עניינים, ועליו לפעול הכללים), נדרש שר למסור הודעה בכל מקרה שבו מתעורר חשש לניג

בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה. בהמשך לפנייתך שבסמך, הריני לחוות דעתי 

  כדלקמן:

, ציינת בפני היועץ המשפטי לממשלה את הנתונים הבאים בנוגע 29.6.2015במכתבך מיום  .1

  למעורבות שהייתה לך בתחום הגז הטבעי לפני כהונתך:

שהייתה  גה-ת יובתחום הגז הטבעי, באמצעות חבר פעלת 2014-2012בין השנים   .א

בבעלותך והועברה לאחרונה לבעלות בנך. ציינת כי שימשת במשך תקופה מסוימת 

מר בני שטיינמץ, אשר החזיקה הקשורה ל, Nammax Oil & Gasכדירקטור בחברה 

 רישיונות חיפוש נפט. 6-ב

ותנין. למטרה זו יש פעלת לצורך קידום עסקה לרכישת מאגרי הגז כר 2013משנת   .ב

נפגשת עם שורה ארוכה של גורמים בתחום האנרגיה, בארץ ובחו"ל, לרבות הנהלת 

 חברת דלק.

מניות בחברת בנך, בבעלות כיום שגה, -יו תכחלק מהתמורה לעבודתך, הוקצו לחבר  .ג

Nammaxלקבל מניות בחברה שתרכוש את מאגרי הגז גה -יו ת. בנוסף, זכאית חבר

  עסקה כזו תצא לפועל.כריש ותנין, ככל ש

בנסיבות אלה, אין מקום לספק כי יש לך עניין אישי בתחום החיפוש וההפקה של גז טבעי,  .2

. ככל הידוע לנו, אלהם מיתחועליך להימנע מלטפל בעניינים שיש להם השפעה על וכי 

הנושא אינו מצוי בתחום סמכויותיך כשר הבינוי, אולם נושאים אלו עשויים להידון 

חלטות ממשלה או ועדות שרים שבהם הנך חבר. באותם מקרים עליך להימנע במסגרת ה

 מלהשתתף בדיון ובהצבעה. 
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לא למותר להעיר כי בנושא הגברת התחרותיות במשק הגז, בו עוסקת הממשלה בתקופה  .3

זו, נכללת גם התייחסות ספציפית למכירה של מאגרי הגז כריש ותנין, ממנה עשויה להיות 

 לך טובת הנאה אישית, כך שניגוד העניינים בהקשר זה מתבטא באופן ממשי ומובהק. 

ה שעליך להימנע מעיסוק בתחום, ועמדה זו כמובן ציינת כי קיבלת על עצמך את הסבר .4

עליך לנהוג באופן דומה גם בעניינים אחרים נזכיר כי למען הסדר הטוב, מקובלת עלינו. 

ככל שיתעורר ספק לגבי עניין מסוים האם ו ,הנוגעים לתחום החיפוש וההפקה של גז טבעי

לפנות אל הח"מ  ישנה השפעה על התחום, או שמתעורר חשש לניגוד מטעם אחר, יש

 לקבלת הנחיות פרטניות.

חבר כהדברים האמורים נוגעים לתפקידיך ולסמכויותיך כשר בממשלה. ככל הידוע לנו,  .5

, גם אם אתה מצוי בניגוד עניינים, נדרש להימנע מהצבעות במליאת הכנסת ךכנסת אינ

 אחריותו של היועץ המשפטי לממשלה.מסור לאך הייעוץ בנושא זה אינו 

ת זו ממוקדת לעניין שאותו הפנית לתשומת ליבנו. טרם קיבלנו לידינו את התייחסו .6

השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים שהעביר לידיך מבקר המדינה וככל שיתעוררו 

במסגרתו זיקות נוספות לתחומים המסורים לאחריותך ולסמכויותיך כשר הבינוי וכחבר 

  הממשלה, נתייחס אליהם במסגרת נפרדת.

  

  

  

  

  

  

  העתק:

  המשפטים משרד, לממשלה משפטי יועץ, וינשטיין יהודה

  טיםהמשפ משרד), פיסקלי-כלכלי( לממשלה המשפטי ליועץ משנה, ליכט אבי

  המשפטים משרד), וחקיקה ייעוץ( בכיר ממונה, חורין דני

 אלעזר במברגר, היועץ המשפטי, משרד הבינוי


