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 ל' שבט תשפ"ב, 2022פברואר  01
 לכבוד 

 גית אפיק שעוה"ד 
 כנסת היועצת המשפטית ל

 משכן הכנסת 
 ירושלים 

 שלום רב, 

אישור ועדת  הצורך בבעניין  ת דעתךחווקבלת בקשה ל הנדון:

 הוצאות משפטיותלמימון תרומות  גיוסתיקה להא
  יךי מתכבדים לפנות אל  ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

, והכל כפי  קבלת תרומות לחבר הכנסת המנהל משפטבעניין    המשפטית  לקבל את חוות דעתךבבקשה  

 :שיפורט להלן

)עהחלה    16.1.2022ביום   .1 מוסרי  אינטרנטי  (580622041"ר  עמותת  תרומות    קמפיין  לגיוס 

ב  חה"כ  של  המשפטיות  נתניהולהוצאות  בנימין  פלילי  הליך  המנהל  המחובית  ,  זי  המשפט 

ב מרמה  מיםאישובירושלים,  שוחד,  אמשל  והפרת  ליום    גויסו מפיין  בק  1.םינ ו,  נכון  כה,  עד 

רמים שהזדהו בשמות  בין היתר, על ידי תורמים בעילום שם ותו  ,ש"חמיליון    4, כמעט  1.2.2022

 ועוד.   ית"ספבן כ", "11עוןלא לעסקת טיבנט", "  תליבדאי כמו "נפ

פואי או  רבעניין גיוס תרומות לצורך  של ועדת האתיקה של הכנסת,    56/20'  כידוע, החלטה מס .2

למימון    ברור ומובחן לקבלת תרומות, קבעה נוהל  "(ההחלטההלן: ")ל   טיותון הוצאות משפמלמי

 ת. ת משפטיוהוצאו

חובהכך .3 ההחלטה  מטילה  אישורה    ,  את  מראש  האתלקבל  ועדת  הכנסת,  של  של    קבלת ליקה 

משפטיות.   להוצאות  כן,  תרומות  לפי  כמו  צריך  האתיקה  ועדת  של  הדעת  ההחלטה  שיקול 

ניתן לקבל עד    להתבסס על עוד  ש"ח.    5,000יסוד בקשה בכתב של חבר הכנסת ומתורם בודד 

עולה כי חלק  כלומר   – חבר הכנסת לא יקבל תרומה בעילום שם או מתאגיד קובעת ההחלטה כי  

  תה. כמו כן, קובעת ההחלטה כי חבר הכנסת לא יכול לקבלן מעמובתכליתן ו  מהתרומות אסורות

הוא מחוייב להעביר דיווח מפורט לוועדת האתיקה ובו כל  ת  קבלת האישור לגיוס תרומולאחר  

 .שמות התורמים המדויק

לחוק  ההחלטה  ,  כזכור .4 חריג  )מתנות(, תש"םהיא  הציבור  ,  מפלגות  מימוןולחוק    1979-שירות 

למטרותיהם  1973-תשל"ג מימון  או  הנאה  טובות  מתנות,  לקבל  הציבור  נבחרי  על  שאוסרים   ,

.  לכן אם לא מתקבל אישור הוועדה מראש לקבלת התרומות יכול והדבר ייחשב לעבירה  האישיות

 פלילית.  

  ת חבריה, א למנות    , על אף ניסיונותיו של יו"ר הכנסתועדת האתיקה לא הוקמהעוד יוזכר, כי   .5

שמעכב לפי    ת ומי  הקמתה  דווקא  י ה  בתקשורת   פרסומיםהאת  אשר  א  הליכוד,  חה"כ  מפלגת 

 
  https://givechak.co.il/Bibi_Netanyahu/he קישור לקמפיין הגיוס האינטרנטי:  ראו1

https://givechak.co.il/Bibi_Netanyahu/he
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 .  עומד בראשה  נתניהו

נבקש לקבל   .6 כן,  ב  לאפשרות  יחסבאת חוות דעתך המשפטית  ממך  אם  קמפיין  גיוס התרומות 

 :למימון הוצאותיו המשפטיות של חה"כ נתניהו

 ?  חה"כ נתניהובונו של  חשות שנאספו ל ר את כספי התרומ להעבי  אכן העמותה יכולההאם  .6.1

 ? ומות שלאשתיתכן אפשרות קבלתן ותרפיין מבקהאם יש שוני בין תרומות   .6.2

תרומות למימון  יקבלו    חברי הכנסתשות  שקמה ועדת האתיקה, תיתכן האפשרכיצד מבלי   .6.3
 טיות? הוצאות משפ

- של הכנסת הת האתיקה  בדה שוועדמתחייב נוכח העו  לשאלות אלה   משפטיים שמענה  אנו סבור  .7

אי  24 וקיימת  קמה,  שאופפת  בהירות  -לא  התן  קמפיי   אתגדולה  שגיוס  הרחב  מנהלת  רומות 

 עמותת מוסרי. 

 ם.הציבורית הרבה בעניין זה, נודה לתשובתכ  החשיבותלאור ו  כן,על  .8

 

 

 

 בכבוד רב,             

 

 

 

 

 , עו"ד תומר נאור
 האגף המשפטי  ראש

 , עו"ד הידי נגב
 מחלקת מדיניות וחקיקהנהל מ


