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 החלטה
 

)להלן:  2016-הון(, התש"זחוק שירות הציבור )הצהרת נערך כנס בעניינו של  21.5.17ביום 

 ."החוק"(

 

במהלך הכנס הועלו שאלות שונות בנוגע לאופן הגשת הצהרת ההון על פי החוק. כן התבקשתי ליתן 

 החלטה גורפת להארכת המועד הקבוע בחוק להגשת ההצהרה הראשונה.

 

מקנה סמכות למפקח להאריך את המועד להגשת הצהרת הון לתקופה שלא תעלה  )ד( לחוק3סעיף 

 ימים, אם סבר כי נסיבות העניין מצדיקות זאת. 90על 

אל מול יישום  על ידי נציגי הרשויות השונים, שהועלתה, כפי הונימוקיבבחינת האיזון בין הבקשה 

להגשת ההצהרה הראשונה עד מאריכה את המועד האחרון  אניהוראות החוק והשגת תכליתו, 

 . 31.7.17ליום 

, )ולשאלות נוספות שהועברו לאחר מכן( בהתייחס לשאלות שהועלו במסגרת הדיון בכנס כאמור

מרבית מתשובות לשאלות מצויות בהוראות החוק מצורף להחלטתי מענה. אבקש להבהיר כי 

 .ועל מגישי ההצהרות לפעול בהתאם לחוק ובתוספת השניה

 

 .7.6.17ם ניתן היו

 

 

 
 צפורה ברון

 שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב )בדימוס(
 1993 -חוק ראש הרשות המקומית וסגניו )הצהרת הון( התשנ"ד שופטת על פי 
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 :מענה לשאלות

 

יש לפרט את ההכנסות  - . דיווח על הכנסות או נכסים כחבר קיבוץ/מושב שיתופי1
חלק מדובר בהכנסות כלגבי ההכנסות, גם אם והנכסים של חבר קיבוץ/מושב שיתופי. 

 ;בכלל זה לצרף את שומת הקיבוץ הצהרהל 7סעיף יש לפעול על פי האמור במקולקטיב, 
יתר התייחס לסוג הזכות של המצהיר במקרקעין ולפרט את יש ל-לגבי זכויות במקרקעין

 ., כאמור בטופס ההצהרההפרטים הנדרשים
 
   ל חשבון שלא שייך לו? האם צריך לדווח עליו?. מה המשמעות של מורשה חתימה ע2

()א( לחוק איסור הלבנת הון, 1)א()7לפי סעיף "נהנה"  טופס ההצהרה מפנה להגדרת המונח
אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית  –"נהנה"כדלקמן:  2000-התש"ס

 פין;פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקי
 יש לפעול כאמור וכמפורט בטופס ההצהרה.

 
למתי נכונות הדיווח? עלות או  -. שווי חברות/שותפויות/פנסיה/גמל/קרן השתלמות 3

 נצבר? 
)ב( להצהרה, ככל שלא דווח 6א. בהתייחס לשווי חברות יש למלא את האמור בסעיף 

בעבור המצהיר ע"י  )ניירות ערך והשקעות אחרות המוחזקים/מנוהלים 3עליהם לפי סעיף 
לתאריך המאזן האחרון, סוג המניות, . כן יש להתייחס מוסד פיננסי בארץ או בחו"ל(

 תאריך הרכישה, ערך נקוב בש"ח.
)א( להצהרה יש להתייחס למסמך מאושר ע"י רו"ח או למאזן 6לפי סעיף  –ב. שותפויות 

 אחרון של השותפות המאושר ע"י רו"ח.
יש לצרף את הדוח האחרון שהונפק למצהיר ולוודא כי יש  –ת ג. פנסיה/גמל וקרן השתלמו

מעודכן ליום האחרון  ,בו פרטים, בין היתר, תאריך ההצטרפות והסכום המצטבר בשקלים
 של הרבעון הקודם לרבעון שבו מוגשת ההצהרה. 

 
לטופס  7סעיף לפעול על פי האמור ביש  – . איך לדווח ואיפה על פנסיה תקציבית?4

בטופס כפי שמצוין )יש למלא את הפרטים של זכויות אחרות  בין היתר,. ההצהרה
 .(: "לרבות תמלוגים, פנסיות, תגמולים ומזונות"ההצהרה

 
יש להגיש את  לחוק, )א(2לפי סעיף  או מעבר? 18האם עד גיל  -. סמוכים על שולחנו 5

, כאמור מגבלת גילללא , ההצהרה גם בהתייחס לילדים הסמוכים על שולחנו של המצהיר
 .בטופס ההצהרהבחוק ו

 
 -  31.3.17או  31.12.16. לאיזה מועד יתייחסו כל הנתונים הכספיים בהצהרת ההון: 6

ככלל, ההצהרה צריכה להיות נכונה למועד הגשתה. ברכיבים רבים אין כל מניעה ומגבלה 
ן חשבונות ימצו –הבנק )לדוגמא בהתייחס לחשבונות ולצרף מסמכים עדכניים לעשות כן 

לטלין(. בהתייחס לזכויות בתאגידים יש התייחסות טיעדכניים/ני"ע/זכויות במקרקעין ובמ
פרטנית בנוגע למאזן האחרון שהוגש. בנוגע לקופ"ג וכו', יש התייחסות לסכום המעודכן 

הכל, כמפורט בטופס  ליום האחרון של הרבעון הקודם לרבעון שבו מוגשת ההצהרה.
 ההצהרה.

 
זה יש להגיש את ההצהרות למשרד הפנים בשלב  – . אפשרות הגשה אישית לשופטת7

 . כתובת שהועברה, אשר מהווה כתובת המצאה לשופטתבהתאם ל
 

. כיצד והאם יש להתייחס לאופציות שהוענקו לבני זוגם של העובדים במקומות 8
 3סעיף  – עבודתם? האם יש לנקוב בערך? האם רק במקרה שבו החברה נסחרת בבורסה?

. ההצהרה הנדרשת אינה רק במקרה של ניירות ערך אופציותללהצהרה מתייחס בין היתר 
 להצהרה(. 3סחירים )ר' כמפורט בסעיף 
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. בחלק ב' של טופס הצהרת ההון בנושא "מקורות הכנסה": האם יש לציין את 9
כן.  – המשכורת מעבודה )של העובד ובן זוגו(? אם כן, האם יש לציין שכר ברוטו או נטו?

 ו.יש לציין את השכר ברוט
 

האם יש לציין את הנכסים/ קופות/ חשבונות שלגביהם  - . במקרה של אפוטרופסות10
 לעיל. 2ר' תשובה לשאלה  – העובד משמש כאפוטרופוס?

 

ככל שהשאלה מתייחסת  – "?0" מה יש לציין בערך הנקוב? האם - . לגבי ירושות11
, ולציין כי מקוריתעל פי עלות הרכישה הלשווי הנכס לעלות הרכישה, יש להתייחס את 

 מדובר בירושה.


