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  כ"ח תשרי תשפ"ב , 2021אוקטובר  04
  

  לכבוד 

    ניצב יעקב שבתאי -רב  ד"ר אביחי מנדלבליט 

    המפקח הכללי   היועץ המשפטי לממשלה 

    משטרת ישראל   משרד המשפטים 

    ירושלים   ירושלים 

  

  שלום רב,  מכובדיי 

  ח"כ ניר ברקת  – נדורה" חשיפת "מסמכי פ  הנדון: 

  כם אלילפנות    יםמתכבד  ו"), הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר (להלן: "

  להלן: כד

התחקירנים  פורסם    3.10.2021יום  ב .1 ארגון  של  הישראלי  השותף  "שומרים",  של  תחקיר 

בעקבות ICIJ הבינלאומי "פנדורה" שנפתח  מסמכי  "  הדלפת  מהתחקיר  התחקיר(להלן:   .("

ש לכאורה  של  עולה  היבחרו  ניר  לאחר  בח"כ  לכנסת  מניותיו  2019שנת  ברקת  עברו   ,

להיות רשומות על שמו של האח    –חברת האחזקות שלו ושל אחיו אלי ברקת     BRM בקבוצת

 . אלי, בנאמנות

העברת המניות לידיו של האח, אלי ברקת, מהווה לכאורה הפרה של החלטת ועדת האתיקה   .2

נסת שהיה לפני כהונתו בעל שליטה או בעל  חבר כ  אשר קבעה כי   17.6.2009יום  של הכנסת מ 

עניין בחברה עסקית, נדרש למכור או להחכיר את מניותיו בתוך שישה חודשים מתחילת כהונתו  

  ", או למסור אותן לנאמנות עיוורת בחברת נאמנות ציבורית בלתי תלויה לאדם שאיננו קרובו"

   ).5/18חלטה מס' לה  5סעיף  ראו, (

 דיון עקרוני"מדובר ב עוד יצוין שהחלטה זו אמנם התייחסה למקרה ספציפי, ואולם לפי לשונה   .3

את הנחיותיה    כלל חברי הכנסת", ותכליתה "לפרט בפני  בשאלת החשש לניגוד עניינים  בוועדה

בעניין זה". אף צוין בהחלטה במפורש שלעיתים אין די אף במגבלות אלה על מנת למנוע ניגוד  

 עניינים. 

התחקיר .4 שאמנם    ,לפי  טענה  עולה  ברקת  לא  חברת ח"כ  של  עסקית  בפעילות  איטורו    עסק 

)eToro  במסגרת בדיקת נאותות    לפני כחמש שניםמעורבותו  ), ואולם עולה(Du Diligence)   

 .  )offshoreבסוכנות באיי הבתולה (שהיא כידוע  לאיטורו שנערכה
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" של הנאמנות  ונה"עיוורמידת  יחד עם הספקות בקשר לבהליך בדיקת הנאותות,  זו  מעורבות   .5

משמעותיים  אורהלכ  יםמעורר  – הכלכליים    חשדות  לאינטרסים  עדיי בקשר  (ואולי    ןשהיו 

ברקת לח"כ  של  קיימים)  פעילותה  חמור  דרך  עניינים  בניגוד  להציבו  העלולה  זו,  עם  חברה   ,

   .תפקידו הציבורי

התנועה,   .6 לשיטת  אלו,  הדברים  חורגים  חשדות  פני  הכנסתמתחומי  על  של  האתיקה    , ועדת 

 . של האירועים מעמיק מחייבים בדיקה ובירורו

לכך .7 לאחזקות  חשיפה    –  מעבר  בקשר  יותר  מעוררת סוגיה רחבה  של  אפשריות    offshoreזו 

  הקפדה על כללי הנאמנות העיוורת, שהיא מלכתחילה פתרון לאלצורך ב, ושונים  ציבור-נבחרי

רקע ניגודי העניינים הפוטנציאלי שקיים בעת    לעו  ,לאחזקותיהם של נבחרי ציבור  אופטימלי

     .פעילותם הציבורית

  המהירה, נודה.  לתגובתכם .8

 , ובכבוד רב בברכה         

  

"ד עו, אריאל ברזילי                                                                                                 
            

  כלכלי האגף ה  ראש                                                                                                              


