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חוק שירות הציבור )הצהרת הון(, התשע"ז-2016*

בחוקזה-1רהגדרות

"בעלתפקידבכיר"-בעלתפקידהמנויבטורא'בתוספתהראשונה;

"הצהרתהון"-דיןוחשבוןמפורטשהוגשלפיסעיף2;

"ועדתהחוקה"-ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת;

"חוקשירותהמדינה)מינויים("-חוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-11959;

"מפקח"-גורםהמנויבטורב'בתוספתהראשונהלצדבעלתפקידבכיר;

"השר"-שרהמשפטיםר

בעלתפקידבכיריגישלמפקחהצהרתהוןעלהנכסיםוהחובותשלוושלבןזוגו2רהגשתהצהרתהון )א(
החיעמווילדיוהסמוכיםעלשולחנור

הצהרתההוןתהיהערוכהלפיהטופסשבתוספתהשנייהר )ב(

מועדיםלהגשת
הצהרתהון

בעלתפקידבכיריגישלמפקחהצהרתהוןכמפורטלהלן:3ר )א(

בתוך90ימיםמיוםשהתמנהלתפקיד; )1(

בתוםכלשששניםממועדהגשתהצהרתהוןקודמת;ואולםבעלתפקיד )2(
בכיררשאילהגישעדכוןלהצהרתואםחלשינויבתוכנה,גםאםטרםחלפושש

שניםכאמור;

בתוך90ימיםמתוםכהונתובתפקיד,אלאאםכןעברלתפקידאחרשבו )3(
חלהעליוחובהלהגישהצהרתהוןלפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,אואחד

מחוקינושאימשרהשיפוטיתר

הצהרתההוןתהיהמעודכנתלמועדהמינוי,לתוםשששניםמהגשתההצהרה )ב(
הקודמתאולמועדתוםהכהונהבתפקיד,לפיהעניין,אלאאםכןנקבעאחרתבטופס

שבתוספתהשנייה,ואםלאניתןלעשותכן-בסמוךככלהאפשרלאותומועדר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(ו–)2(,בעלתפקידבכיררשאילהגישעותק)ג( )1(
בכיר לפטורבעלתפקיד כדי איןבאמור שהגיש,ואולם קודמת הצהרה של
מהגשתהצהרהלפיסעיףקטן)א()2(אלאלתקופהשלשששניםמהמועדשבו

הוגשהההצהרההקודמתר

להגדרה )2( בפסקה כאמור הצהרה של עותק בכיר תפקיד בעל הגיש )2(
בתוכן משמעותי שינוי חל לא ולפיה שלו הצהרה יצרף קודמת", "הצהרה

ההצהרההקודמתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מפקחרשאילהאריךאתהמועדלהגשתהצהרת )ד(
הוןלתקופהשלאתעלהעל90ימים,אםסברכינסיבותהענייןמצדיקותזאת;ואולם
סעיף לפי הון הצהרת ולהגיש תפקידו את לסיים אמור הבכיר התפקיד בעל אם
קטן)א()3(בתוךשנה-רשאימפקחלהאריךאתהמועדלהגשתהצהרתההוןלפיסעיף

קטן)א()2(עדלמועדהצפוילהגשתהצהרתהוןלפיסעיףקטן)א()3(ר

בסעיףזה- )ה(

"הצהרהקודמת"-הצהרהכמפורטלהלןשהוגשהבששהשניםשקדמולמועדשבוהתקיימו
נסיבותשבשלהןבעלתפקידנדרשלהגישהצהרתהוןכאמורבסעיףקטן)א(:

התקבלבכנסתביוםו'בחשווןהתשע"ז)7בנובמבר2016(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-633,מיוםי"טבאדרב'התשע"ו)29במרס2016(,עמ'94ר

ס"חהתשי"ט,עמ'86ר 1
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הצהרתהוןלפיחוקזה,לפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,אולפיאחד )1(
מחוקינושאימשרהשיפוטית;

הצהרהלרשותהמסיםבישראללפיסעיף135)1(לפקודתמסהכנסה2; )2(

"חוקינושאימשרהשיפוטית"-חוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-31984,חוק
ביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-41969,חוקהדיינים,התשט"ו-51955,חוקהקאדים,
התשכ"א-61961,חוקבתיהדיןהדתייםהדרוזיים,התשכ"ג-71962,וחוקהשיפוט

הצבאי,התשט"ו-81955;

"שינוימשמעותי"-גידולשליותרממיליוןשקליםחדשיםמסךההוןהכוללשעליו
הצהירבעלתפקידבכירבהצהרתההוןהקודמת;הסכוםהאמוריתעדכןב–1
בינוארשלכלשנה)בסעיףזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינוימדדהמחירים
לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,הידועביוםהעדכוןלעומת
המדדשהיהידועביוםהעדכוןשלהשנההקודמתויעוגללסכוםהקרובשהוא
מכפלהשל10שקליםחדשים;השריפרסםברשומותהודעהעלהסכוםהמעודכןר

הודעהעלחובת
הגשתהצהרתהון

האגףהאחראיעלמשאביאנושבגוףשבומכהןבעלהתפקידהבכיראוגורםאחר4ר
שהשר,באישורועדתהחוקה,הסמיכולכך,יודיעלבעלהתפקידהבכירעלחובתו
להגישהצהרתהוןעםקבלתולתפקידוכן,לכלהמאוחר,60ימיםלפניהמועדשבו

עליולהגישהצהרתהוןר

תפקידיהמפקח
וסמכויותיו

מפקחינהלרישוםבדברהצהרותההוןשישחובהלהגישןושהוגשולפיחוקזה,5ר )א(
ישמוראותןבנפרדמכלמידעאחרבאופןשישבוכדילהגןעליהןמפניחדירהאומפני

כניסהלמקוםשמירתןבלאהרשאה,ויבעראותןכפישיקבעהשרר

הפרבעלתפקידבכיראתחובתולפיסעיף2,ידווחעלכךהמפקחלגורםהנוגע )ב(
בדברלפיהחוקיםהמנוייםבסעיף8,כדישישקולאםלפעולבהתאםלדיןהמשמעתי

החלבאותוענייןר

רשאי זה חוק לפי ההוראות ביצוע על ופיקוח תפקידו מילוי לשם )ג(
מפקח-

לעייןבהצהרותההוןשהוגשו; )1(

לדרושמבעלתפקידבכירלצרףלהצהרתההוןכלמסמךהנדרשלשם )2(
מילויהצהרתההון;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,

התשנ"ה-91995;

הנדרשים והמסמכים הפרטים השלמת בדבר מדגמיות בדיקות לערוך )3(
בהצהרותההוןשהוגשולפיחוקזהועמידתןבהוראותהחוקר

הוראותלעניין
רשויותמקומיות

עלאףהאמורבסעיף5,לענייןעובדהרשותהמקומיתהמנויבתוספתהראשונה-6ר

ראשהרשותהמקומיתיעבירלמפקחרשימהשלשמותבעליהתפקידיםהבכירים )1(
באותהרשותמקומיתשעליהםלהגישהצהרתהון,מועדתחילתכהונתםוהמועד

הצפוילסיוםכהונתם;

הצהרתהוןלפיחוקזה,לפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,אולפיאחד )1(
מחוקינושאימשרהשיפוטית;

הצהרהלרשותהמסיםבישראללפיסעיף135)1(לפקודתמסהכנסה2; )2(

"חוקינושאימשרהשיפוטית"-חוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-31984,חוק
ביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-41969,חוקהדיינים,התשט"ו-51955,חוקהקאדים,
התשכ"א-61961,חוקבתיהדיןהדתייםהדרוזיים,התשכ"ג-71962,וחוקהשיפוט

הצבאי,התשט"ו-81955;

"שינוימשמעותי"-גידולשליותרממיליוןשקליםחדשיםמסךההוןהכוללשעליו
הצהירבעלתפקידבכירבהצהרתההוןהקודמת;הסכוםהאמוריתעדכןב–1
בינוארשלכלשנה)בסעיףזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינוימדדהמחירים
לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,הידועביוםהעדכוןלעומת
המדדשהיהידועביוםהעדכוןשלהשנההקודמתויעוגללסכוםהקרובשהוא
מכפלהשל10שקליםחדשים;השריפרסםברשומותהודעהעלהסכוםהמעודכןר

האגףהאחראיעלמשאביאנושבגוףשבומכהןבעלהתפקידהבכיראוגורםאחר4ר
שהשר,באישורועדתהחוקה,הסמיכולכך,יודיעלבעלהתפקידהבכירעלחובתו
להגישהצהרתהוןעםקבלתולתפקידוכן,לכלהמאוחר,60ימיםלפניהמועדשבו

עליולהגישהצהרתהוןר

הודעהעלחובת
הגשתהצהרתהון

מפקחינהלרישוםבדברהצהרותההוןשישחובהלהגישןושהוגשולפיחוקזה,5ר )א(
ישמוראותןבנפרדמכלמידעאחרבאופןשישבוכדילהגןעליהןמפניחדירהאומפני

כניסהלמקוםשמירתןבלאהרשאה,ויבעראותןכפישיקבעהשרר

תפקידיהמפקח
וסמכויותיו

הפרבעלתפקידבכיראתחובתולפיסעיף2,ידווחעלכךהמפקחלגורםהנוגע )ב(
בדברלפיהחוקיםהמנוייםבסעיף8,כדישישקולאםלפעולבהתאםלדיןהמשמעתי

החלבאותוענייןר

רשאי זה חוק לפי ההוראות ביצוע על ופיקוח תפקידו מילוי לשם )ג(
מפקח-

לעייןבהצהרותההוןשהוגשו; )1(

לדרושמבעלתפקידבכירלצרףלהצהרתההוןכלמסמךהנדרשלשם )2(
מילויהצהרתההון;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,

התשנ"ה-91995;

הנדרשים והמסמכים הפרטים השלמת בדבר מדגמיות בדיקות לערוך )3(
בהצהרותההוןשהוגשולפיחוקזהועמידתןבהוראותהחוקר

הוראותלענייןעלאףהאמורבסעיף5,לענייןעובדהרשותהמקומיתהמנויבתוספתהראשונה-6ר
רשויותמקומיות

ראשהרשותהמקומיתיעבירלמפקחרשימהשלשמותבעליהתפקידיםהבכירים )1(
באותהרשותמקומיתשעליהםלהגישהצהרתהון,מועדתחילתכהונתםוהמועד

הצפוילסיוםכהונתם;

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 2

ס"חהתשמ"ד,עמ'198ר 3

ס"חהתשכ"ט,עמ'70ר 4

ס"חהתשט"ו,עמ'68ר 5

ס"חהתשכ"א,עמ'118ר 6

ס"חהתשכ"ג,עמ'20ר 7

ס"חהתשט"ו,עמ'171ר 8

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 9



ספרהחוקים2584,ט"זבחשווןהתשע"ז,2016ר11ר17 6

המפקחיעדכןאתראשהרשותהמקומיתהנוגעבדברעלהגשתהצהרותהוןשל )2(
המנוייםברשימהכאמורבפסקה)1(;

ראשהרשותהמקומיתיבחןמעתלעת,בהתאםלעדכוןשהעבירלוהמפקחכאמור )3(
בפסקה)2(,מיהםבעליהתפקידיםהבכיריםשהפרואתחובתםלהגישהצהרתהוןלפי

חוקזה,וישקוללפעולבהתאםלדיןהמשמעתיהחלעלבעלהתפקידהבכירר

מפקחישמורבסודאתהצהרותההון,לאיגלהכלפרטמהןולאיעשהבהןכל7רשמירתסודיות )א(
שימושאלאבהסכמתואולפיבקשתושלבעלהתפקידהבכירובהסכמתמישהמידע

הואעליור

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

ביתהמשפטרשאילהורותעלגילויפרטיםמתוךהצהרתהוןאםהתעוררחשד )1(
לעבירהפלילית,ולאחרששקלאתמידתהפגיעהבפרטיותהכרוכהבגילויהמידע;

אבביתדיןלמשמעתהנוגעבדברכמפורטבסעיף8רשאילהורותעלגילוי )2(
פרטיםמתוךהצהרתהוןבהליךמשמעתילפיהסעיףהאמורולצורךאותוהליךר

בעלתפקידבכירהמנוילהלן,המפראתחובתולהגישהצהרתהוןלפיחוקזה,עובר8רדיןמשמעתי
עבירתמשמעת,ויחולעליוהדיןהמשמעתיהחלבעניינוכמפורטלהלן:

עובדהמדינה-חוקשירותהמדינה)מינויים(; )1(

שוטר-חוקהמשטרה,התשס"ו-102006; )2(

סוהר-פקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-111971; )3(

חיילבצבאהגנהלישראל-חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-1955; )4(

עובדרשותמקומית-חוקהרשויותהמקומיות)משמעת(,התשל"ח-121978ר )5(

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאי,באישורועדתהחוקה,להתקיןתקנותבכל9רביצועותקנות
ענייןהנוגעלביצועור

השר,בהסכמתהשרהנוגעבדברובאישורועדתהחוקה,רשאי,בצו,להוסיףבעלי10רשינויהתוספות )א(
תפקידיםבכיריםעלאלההמנוייםבתוספתהראשונה;בסעיףקטןזה,"השרהנוגע

בדבר"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןשוטראוסוהר-השרלביטחוןהפנים; )1(

לענייןחיילבצבאהגנהשלישראל-שרהביטחון; )2(

לענייןעובדרשותמקומית-שרהפניםר )3(

השר,באישורועדתהחוקה,רשאילשנותאתהטופסהקבועבתוספתהשנייהר )ב(

תיקוןחוקשירות
המדינה)מינויים(

-מס'18

בחוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-131959,אחריסעיף35יבוא:11ר

35עוברעבירת35אר"דיןמשמעתי עובדהמדינההמפראתחובתולפיסעיף
משמעתר

שמירתסודיותשל
הצהרהעלרכוש

נציבשירותהמדינהאומישהואהסמיכולכךישמור35בר )א(
מהןולא כלפרט יגלה עלרכוש,לא בסודאתההצהרות
יעשהבהןכלשימושאלאבהסכמתואולפיבקשתושלעובד

המדינהובהסכמתמישהמידעהואעליור

ס"חהתשס"ו,עמ'130ר 10

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459ר 11

ס"חהתשל"ח,עמ'153ר 12

ס"חהתשי"ט,עמ'86;התשע"ו,עמ'1200ר 13
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

ביתהמשפטרשאילהורותעלגילויפרטיםמתוך )1(
ההצהרהעלהרכושאםהתעוררחשדלעבירהפלילית,
הכרוכה בפרטיות הפגיעה מידת את ששקל ולאחר

בגילויהמידע;

אבביתהדיןלמשמעתלפיחוקשירותהמדינה )2(
גילוי על להורות רשאי התשכ"ג-141963, )משמעת(,
פרטיםמתוךההצהרהעלהרכוש,בהליךמשמעתילפי

סעיף35אולצורךאותוהליךר"

תיקוןחוקהדיינים
-מס'28



בחוקהדיינים,התשט"ו-151955,אחריסעיף17יבוא:12ר

משולב[,17אר"הצהרתהון ]נוסח המשפט בתי לחוק 21ח עד 21א סעיפים
המחויבים בשינויים דיין, על יחולו התשמ"ד-161984,

ובשינוייםאלה:

במקום"נשיאביתהמשפטהעליון"יקראו"נשיאבית )1(
הדיןהרבניהגדול";

במקום"כלליאתיקהלשופטים,התשס"ז-2007"יקראו )2(
"כלליאתיקהלדיינים,התשס"ח-172008";

בסעיף21ז,במקום"בסעיף19)1(עד)3("יקראו"בסעיף )3(
הדין "לבית יקראו הדין" "לבית ובמקום ")3( עד 21א)1(

המשמעתילדיינים"ר"

תיקוןחוקהשיפוט
הצבאי-מס'72

בחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-13-181955ר

בסעיף136)ב(,אחריפסקה)1ב(יבוא: )1(

חוקשירותהציבור)הצהרתהון(,התשע"ז-192016;"; ")1ג(

אחריסעיף193יבוא: )2(

סעיפים21אעד21חלחוקבתיהמשפטיחולועלשופטצבאי-193בר"הצהרתהון
משפטאי,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

במקום"שופט"יקראו"שופטצבאי-משפטאי"; )1(

במקום"נשיאביתהמשפטהעליון"יקראו"נשיאבית )2(
הדיןהצבאילערעורים";

בסעיף21ג)א(,במקוםהאמורבפסקה)1(יקראו"בתוך )3(
90ימיםמיוםשהתמנהלתפקיד";

בסעיף21ז,במקום"בסעיף19)1(עד)3("יקראו"בסעיף )4(
)3("ובמקום"לביתהדין"יקראו"לביתהדין 192ד)ה()1(עד

המשמעתי"ר"

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

ביתהמשפטרשאילהורותעלגילויפרטיםמתוך )1(
ההצהרהעלהרכושאםהתעוררחשדלעבירהפלילית,
הכרוכה בפרטיות הפגיעה מידת את ששקל ולאחר

בגילויהמידע;

אבביתהדיןלמשמעתלפיחוקשירותהמדינה )2(
גילוי על להורות רשאי התשכ"ג-141963, )משמעת(,
פרטיםמתוךההצהרהעלהרכוש,בהליךמשמעתילפי

סעיף35אולצורךאותוהליךר"

תיקוןחוקהדייניםבחוקהדיינים,התשט"ו-151955,אחריסעיף17יבוא:12ר
-מס'28

 משולב[,17אר"הצהרתהון ]נוסח המשפט בתי לחוק 21ח עד 21א סעיפים
המחויבים בשינויים דיין, על יחולו התשמ"ד-161984,

ובשינוייםאלה:

במקום"נשיאביתהמשפטהעליון"יקראו"נשיאבית )1(
הדיןהרבניהגדול";

במקום"כלליאתיקהלשופטים,התשס"ז-2007"יקראו )2(
"כלליאתיקהלדיינים,התשס"ח-172008";

בסעיף21ז,במקום"בסעיף19)1(עד)3("יקראו"בסעיף )3(
הדין "לבית יקראו הדין" "לבית ובמקום ")3( עד 21א)1(

המשמעתילדיינים"ר"

תיקוןחוקהשיפוטבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-13-181955ר
הצבאי-מס'72

בסעיף136)ב(,אחריפסקה)1ב(יבוא: )1(

חוקשירותהציבור)הצהרתהון(,התשע"ז-192016;"; ")1ג(

אחריסעיף193יבוא: )2(

סעיפים21אעד21חלחוקבתיהמשפטיחולועלשופטצבאי-193בר"הצהרתהון
משפטאי,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

במקום"שופט"יקראו"שופטצבאי-משפטאי"; )1(

במקום"נשיאביתהמשפטהעליון"יקראו"נשיאבית )2(
הדיןהצבאילערעורים";

בסעיף21ג)א(,במקוםהאמורבפסקה)1(יקראו"בתוך )3(
90ימיםמיוםשהתמנהלתפקיד";

בסעיף21ז,במקום"בסעיף19)1(עד)3("יקראו"בסעיף )4(
)3("ובמקום"לביתהדין"יקראו"לביתהדין 192ד)ה()1(עד

המשמעתי"ר"

ס"חהתשכ"ג,עמ'50ר 14

ס"חהתשט"ו,עמ'68;התשע"ד,עמ'327ר 15

ס"חהתשמ"ד,עמ'198ר 16

ק"תהתשס"ח,עמ'1164ר 17

ס"חהתשט"ו,עמ'171;התשע"ו,עמ'1138ר 18

ס"חהתשע"ז,עמ'4ר 19
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תיקוןחוקהקאדים
-מס'17

בחוקהקאדים,התשכ"א-201961,אחריסעיף14יבוא:14ר

משולב[,14אר"הצהרתהון ]נוסח המשפט בתי לחוק 21ח עד 21א סעיפים
המחויבים בשינויים קאדי, על יחולו התשמ"ד-211984,

ובשינוייםאלה:

במקום"נשיאביתהמשפטהעליון"יקראו"נשיאבית )1(
הדיןהשרעילערעורים";

בסעיף21ג)א(,במקוםהאמורבפסקה)1(יקראו"בתוך )2(
90ימיםמיוםשהתמנהלתפקיד";

בסעיף21ז,במקוםהאמורבסעיףקטן)ב(יקראו"נשיא )3(
לנכון מצא אם מוסמך, יהיה לערעורים השרעי הדין בית
18א)1( בסעיף המנויים האמצעים את לנקוט כן, לעשות

עד)3(,ורשאיהואלהמליץלשרעלהגשתקובלנהלביתהדין
המשמעתיכמשמעותובסעיף17"ר"

תיקוןחוקבתי
הדיןהדתיים

הדרוזיים-מס'21

בחוקבתיהדיןהדתייםהדרוזיים,התשכ"ג-221962,אחריסעיף20יבוא:15ר

משולב[,20אר"הצהרתהון ]נוסח המשפט בתי לחוק 21ח עד 21א סעיפים
התשמ"ד-1984,יחולועלקאדי-מד'הב,בשינוייםהמחויבים

ובשינוייםאלה:

במקום"שופט"יקראו"קאדימד'הב"; )1(

במקום"נשיאביתהמשפטהעליון"יקראו"ראשבית )2(
הדיןהדתיהדרוזילערעורים";

בסעיף21ג)א(,במקוםהאמורבפסקה)1(יקראו"בתוך )3(
90ימיםמיוםשהתמנהלתפקיד";

בסעיף21ז,במקוםסעיףקטן)ב(יקראו: )4(

נשיאביתהדיןהדרוזילערעוריםיהיהמוסמך, ")ב(
אםמצאלנכוןלעשותכן,לנקוטאתאחדהאמצעים

האלה:

הערה; )1(

התראה; )2(

נזיפהר"" )3(

תיקוןחוקבית
הדיןלעבודה-

מס'49

בחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-231969,בסעיף17,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:16ר

סעיפים21אעד21חלחוקבתיהמשפטיחולועלרשם,בשינוייםהמחויביםר" ")ג(

תיקוןפקודתבתי
הסוהר-מס'53



בפקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-241971,בתוספתהשנייה,אחריפרט31יבוא:17ר

הפרתחובהלפיחוקשירותהציבור)הצהרתהון(,התשע"ז-252016ר" "32ר

ס"חהתשכ"א,עמ'118;התש"ע,עמ'253ר 20

ס"חהתשמ"ד,עמ'198ר 21

ס"חהתשכ"ג,עמ'20;התשע"ו,עמ'891ר 22

ס"חהתשכ"ט,עמ'70;התשע"ו,עמ'891ר 23

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459;ס"חהתשע"ו,עמ'1071ר 24

ס"חהתשע"ז,עמ'4ר 25
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תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות
)משמעת(-מס'8

בחוקהרשויותהמקומיות)משמעת(,התשל"ח-261978,בסעיף9,בסופויבוא:18ר

הפראתחובתולפיחוקשירותהציבור)הצהרתהון(,התשע"ז-272016ר" )9("

תיקוןחוקבתי
המשפט-מס'88

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-281984,אחריסעיף21יבוא:19ר

"סימן ה'1: הצהרת הון

בסימןזה-21ארהגדרות

"הצהרתהון"-דיןוחשבוןמפורטשהוגשלפיסעיף21ב;

הון(, )הצהרת הציבור שירות חוק - הון" הצהרת "חוק
התשע"ז-292016;

המדינה שירות חוק - )מינויים(" המדינה שירות "חוק
)מינויים(,התשי"ט-1959;

"המפקח"-נציבתלונותהציבורעלשופטים,כהגדרתובחוק
נציבתלונותהציבורעלשופטים,התשס"ב-302002;

"שופט"-לרבותרשםכהגדרתובסעיף84)ג(ר

שופטיגישלמפקחהצהרתהוןעלהנכסיםוהחובותשלו21ברהגשתהצהרתהון )א(
ושלבןזוגוהחיעמווילדיוהסמוכיםעלשולחנור

שבתוספת הטופס לפי ערוכה תהיה ההון הצהרת )ב(
השנייהלחוקהצהרתהוןר

מועדיםלהגשת
הצהרתהון

שופטיגישהצהרתהוןלמפקחכמפורטלהלן:21גר )א(

בתוך90ימיםמיוםסיוםניתוקהיחסיםהכספיים )1(
שלהשופטכאמורבסעיף38דלכלליאתיקהלשופטים,

התשס"ז-312007;

בתוםכלשששניםממועדהגשתהצהרתהון )2(
קודמת;ואולםשופטרשאילהגישעדכוןלהצהרתואם
חלשינויבתוכנה,גםאםטרםחלפושששניםכאמור;

90ימיםמתוםכהונתוכשופט,אלאאם בתוך )3(
כןעברלכהונהאולתפקידאחרשבוחלהעליוחובה
להגישהצהרתהוןלפיחוקהצהרתהון,לפיחוקשירות
המדינה)מינויים(אולפיאחדמחוקינושאימשרה

שיפוטיתר

ניתוק סיום למועד מעודכנת תהיה ההון הצהרת )ב(
היחסיםהכספייםשלהשופטכאמורבסעיףקטן)א()1(,לתום
שששניםמהגשתההצהרההקודמתאולמועדתוםהכהונה
כשופט,לפיהעניין,אלאאםכןנקבעאחרתבטופסשבתוספת
השנייהלחוקהצהרתהון,ואםלאניתןלעשותכן-בסמוך

ככלהאפשרלאותומועדר

תיקוןחוקבחוקהרשויותהמקומיות)משמעת(,התשל"ח-261978,בסעיף9,בסופויבוא:18ר
הרשויות

המקומיות
)משמעת(-מס'8

הפראתחובתולפיחוקשירותהציבור)הצהרתהון(,התשע"ז-272016ר" )9("

תיקוןחוקבתיבחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-281984,אחריסעיף21יבוא:19ר
המשפט-מס'88

"סימן ה'1: הצהרת הון

בסימןזה-21ארהגדרות

"הצהרתהון"-דיןוחשבוןמפורטשהוגשלפיסעיף21ב;

הון(, )הצהרת הציבור שירות חוק - הון" הצהרת "חוק
התשע"ז-292016;

המדינה שירות חוק - )מינויים(" המדינה שירות "חוק
)מינויים(,התשי"ט-1959;

"המפקח"-נציבתלונותהציבורעלשופטים,כהגדרתובחוק
נציבתלונותהציבורעלשופטים,התשס"ב-302002;

"שופט"-לרבותרשםכהגדרתובסעיף84)ג(ר

שופטיגישלמפקחהצהרתהוןעלהנכסיםוהחובותשלו21ברהגשתהצהרתהון )א(
ושלבןזוגוהחיעמווילדיוהסמוכיםעלשולחנור

שבתוספת הטופס לפי ערוכה תהיה ההון הצהרת )ב(
השנייהלחוקהצהרתהוןר

מועדיםלהגשת
הצהרתהון

שופטיגישהצהרתהוןלמפקחכמפורטלהלן:21גר )א(

בתוך90ימיםמיוםסיוםניתוקהיחסיםהכספיים )1(
שלהשופטכאמורבסעיף38דלכלליאתיקהלשופטים,

התשס"ז-312007;

בתוםכלשששניםממועדהגשתהצהרתהון )2(
קודמת;ואולםשופטרשאילהגישעדכוןלהצהרתואם
חלשינויבתוכנה,גםאםטרםחלפושששניםכאמור;

90ימיםמתוםכהונתוכשופט,אלאאם בתוך )3(
כןעברלכהונהאולתפקידאחרשבוחלהעליוחובה
להגישהצהרתהוןלפיחוקהצהרתהון,לפיחוקשירות
המדינה)מינויים(,אולפיאחדמחוקינושאימשרה

שיפוטיתר

ניתוק סיום למועד מעודכנת תהיה ההון הצהרת )ב(
היחסיםהכספייםשלהשופטכאמורבסעיףקטן)א()1(,לתום
שששניםמהגשתההצהרההקודמתאולמועדתוםהכהונה
כשופט,לפיהעניין,אלאאםכןנקבעאחרתבטופסשבתוספת
השנייהלחוקהצהרתהון,ואםלאניתןלעשותכן-בסמוך

ככלהאפשרלאותומועדר

ס"חהתשל"ח,עמ'153;התשס"ח,עמ'670ר 26

ס"חהתשע"ז,עמ'4ר 27

ס"חהתשמ"ד,עמ'198;התשע"ו,עמ'1223ר 28

ס"חהתשע"ז,עמ'4ר 29

ס"חהתשס"ב,עמ'590ר 30

ק"תהתשס"ז,עמ'934ר 31
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(ו–)2(,שופטרשאי)ג( )1(
להגישעותקשלהצהרתהוןקודמתשהגיש,ואולםאין
באמורכדילפטורשופטמהגשתהצהרהלפיסעיףקטן
)א()2(אלאלתקופהשלשששניםמהמועדשבוהוגשה

ההצהרההקודמתר

הגיששופטעותקשלהצהרהכאמורבפסקה)2( )2(
להגדרה"הצהרהקודמת",יצרףהצהרהשלוולפיהלא

חלשינוימשמעותיבתוכןההצהרההקודמתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המפקחרשאילהאריךאת )ד(
המועדלהגשתהצהרתהוןלתקופהשלאתעלהעל90ימים,
אםסברכינסיבותהענייןמצדיקותזאת;ואולםאםהשופט
אמורלסייםאתתפקידוולהגישהצהרתהוןלפיסעיףקטן
)א()3(בתוךשנה-רשאיהמפקחלהאריךאתהמועדלהגשת
הצהרתההוןלפיסעיףקטן)א()2(עדלמועדהצפוילהגשת

הצהרתההוןלפיסעיףקטן)א()3(ר

בסעיףזה- )ה(

בשש "הצהרהקודמת"-הצהרהכמפורטלהלןשהוגשה
השניםשקדמולמועדשבוהתקיימונסיבותשבשלהן
שופטנדרשלהגישהצהרתהוןכאמורבסעיףקטן)א(:

הצהרתהוןלפיחוקהצהרתהון,לפיחוקשירות )1(
המדינה)מינויים(,אולפיאחדמחוקינושאימשרה

שיפוטית;

הצהרהלרשותהמסיםבישראללפיסעיף135)1( )2(
לפקודתמסהכנסה32;

הדין בית חוק זה, חוק - שיפוטית" משרה נושאי "חוקי
התשט"ו- הדיינים, חוק התשכ"ט-331969, לעבודה,

341955,חוקהקאדים,התשכ"א-351961,חוקבתיהדין
השיפוט וחוק התשכ"ג-361962, הדרוזיים, הדתיים

הצבאי,התשט"ו-371955;

"שינוימשמעותי"-גידולשליותרממיליוןשקליםחדשים
מסךההוןהכוללשעליוהצהירשופטבהצהרתההון
הקודמת;הסכוםהאמוריתעדכןב–1בינוארשלכל
שנה)בסעיףזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינוי
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד
לסטטיסטיקה,הידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
ידועביוםהעדכוןשלהשנההקודמתויעוגללסכום
השר חדשים; שקלים 10 של מכפלה שהוא הקרוב

יפרסםברשומותהודעהעלהסכוםהמעודכןר

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 32

ס"חהתשכ"ט,עמ'70ר 33

ס"חהתשט"ו,עמ'68ר 34

ס"חהתשכ"א,עמ'118ר 35

ס"חהתשכ"ג,עמ'20ר 36

ס"חהתשט"ו,עמ'171ר 37
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הודעהעלחובת
הגשתהצהרתהון

האגףהאחראיעלמשאביאנוש,אוגורםאחרשהשר,באישור21דר
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,הסמיכולכך,יודיע
לכל וכן, מינויו עם הון הצהרת חובתולהגיש על לשופט
המאוחר60ימיםלפניהמועדשבועליולהגישהצהרתהוןר

תפקידיהמפקח
וסמכויותיו

המפקחינהלרישוםבדברהצהרותההוןשישחובה21הר )א(
להגישןושהוגשולפיחוקזה,ישמוראותןבנפרדמכלמידע
אחרבאופןשישבוכדילהגןעליהןמפניחדירהאומפניכניסה

למקוםשמירתןבלאהרשאה,ויבעראותןכפישיקבעהשרר

כך על ידווח 21ב, סעיף לפי חובתו את שופט הפר )ב(
המפקחלנשיאביתהמשפטהעליון,כדישישקולאםלפעול

בהתאםלסעיף21זר

לשםמילויתפקידוופיקוחעלביצועההוראותלפיחוק )ג(
זהרשאיהמפקח-

לעייןבהצהרותההוןשהוגשו; )1(

מסמך כל ההון להצהרת לצרף משופט לדרוש )2(
הנדרשלשםמילויהצהרתההון;בפסקהזו,"מסמך"-
לרבותפלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-381995;

לערוךבדיקותמדגמיותבדברהשלמתהפרטים )3(
והמסמכיםהנדרשיםבהצהרותההוןשהוגשולפיחוק

זהועמידתןבהוראותהחוקר

המפקחישמורבסודאתהצהרותההון,לאיגלהכלפרט21ורשמירתסודיות )א(
מהןולאיעשהבהןכלשימוש,אלאבהסכמתואולפיבקשתו

שלהשופטובהסכמתמישהמידעהואעליור

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

ביתהמשפטרשאילהורותעלגילויפרטיםמתוך )1(
הצהרתהון,אםהתעוררחשדלעבירהפלילית,ולאחר
בגילוי הכרוכה בפרטיות הפגיעה מידת את ששקל

המידע;

נשיאביתהמשפטהעליוןרשאילהורותעלגילוי )2(
פרטיםמתוךהצהרתהוןבהליךבירורלפיסעיף21ז

ולצורךאותוהליךר

הליכיםבשלהפרת
החובהלהגיש

הצהרתהון

נשיאביתהמשפטהעליוןרשאילהטילעלשופטהמפראת21זר
חובתולפיסעיף21באמצעיםכאמורבסעיף19)1(עד)3(,וכן
רשאיהואלהמליץלשרעלהגשתקובלנהנגדשופטכאמור

לביתהדיןר

השר,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,רשאי21חרתקנות-סימןה'1
להתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועסימןזהר"

תיקוןחוק
המשטרה-מס'12

בחוקהמשטרה,התשס"ו-392006,בתוספתהראשונה,אחריפרט29יבוא:20ר

הפרתחובהלפיחוקשירותהציבור)הצהרתהון(,התשע"ז-402016ר" "30ר

הודעהעלחובת
הגשתהצהרתהון

האגףהאחראיעלמשאביאנוש,אוגורםאחרשהשר,באישור21דר
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,הסמיכולכך,יודיע
לכל וכן, מינויו עם הון הצהרת חובתולהגיש על לשופט
המאוחר60ימיםלפניהמועדשבועליולהגישהצהרתהוןר

תפקידיהמפקח
וסמכויותיו

המפקחינהלרישוםבדברהצהרותההוןשישחובה21הר )א(
להגישןושהוגשולפיחוקזה,ישמוראותןבנפרדמכלמידע
אחרבאופןשישבוכדילהגןעליהןמפניחדירהאומפניכניסה

למקוםשמירתןבלאהרשאה,ויבעראותןכפישיקבעהשרר

כך על ידווח 21ב, סעיף לפי חובתו את שופט הפר )ב(
המפקחלנשיאביתהמשפטהעליון,כדישישקולאםלפעול

בהתאםלסעיף21זר

לשםמילויתפקידוופיקוחעלביצועההוראותלפיחוק )ג(
זהרשאיהמפקח-

לעייןבהצהרותההוןשהוגשו; )1(

מסמך כל ההון להצהרת לצרף משופט לדרוש )2(
הנדרשלשםמילויהצהרתההון;בפסקהזו,"מסמך"-
לרבותפלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-381995;

לערוךבדיקותמדגמיותבדברהשלמתהפרטים )3(
והמסמכיםהנדרשיםבהצהרותההוןשהוגשולפיחוק

זהועמידתןבהוראותהחוקר

המפקחישמורבסודאתהצהרותההון,לאיגלהכלפרט21ורשמירתסודיות )א(
מהןולאיעשהבהןכלשימוש,אלאבהסכמתואולפיבקשתו

שלהשופטובהסכמתמישהמידעהואעליור

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

ביתהמשפטרשאילהורותעלגילויפרטיםמתוך )1(
הצהרתהון,אםהתעוררחשדלעבירהפלילית,ולאחר
בגילוי הכרוכה בפרטיות הפגיעה מידת את ששקל

המידע;

נשיאביתהמשפטהעליוןרשאילהורותעלגילוי )2(
פרטיםמתוךהצהרתהוןבהליךבירורלפיסעיף21ז

ולצורךאותוהליךר

הליכיםבשלהפרת
החובהלהגיש

הצהרתהון

נשיאביתהמשפטהעליוןרשאילהטילעלשופטהמפראת21זר
חובתולפיסעיף21באמצעיםכאמורבסעיף19)1(עד)3(,וכן
רשאיהואלהמליץלשרעלהגשתקובלנהנגדשופטכאמור

לביתהדיןר

השר,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,רשאי21חרתקנות-סימןה'1
להתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועסימןזהר"

תיקוןחוקבחוקהמשטרה,התשס"ו-392006,בתוספתהראשונה,אחריפרט29יבוא:20ר
המשטרה-מס'12

הפרתחובהלפיחוקשירותהציבור)הצהרתהון(,התשע"ז-402016ר" "30ר

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 38

ס"חהתשס"ו,עמ'130;התשע"ו,עמ'1211ר 39

ס"חהתשע"ז,עמ'4ר 40
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תחילה,תחולה
והצהרתהון

ראשונה

תחילתושלחוקזהביוםה'בניסןהתשע"ז)1באפריל2017()להלן-יוםהתחילה(,21ר )א(
והואיחולעלבעליתפקידיםבכיריםונושאימשרההמנוייםבהגדרה"חוקינושאי

משרהשיפוטית",המכהניםביוםהתחילהואילךר

הצהרתהוןראשונהלפיחוקזהתוגשבתוך90ימיםמיוםהתחילה,ולענייןזה )ב(
יראואתמישמכהןבתפקידוביוםהתחילהכאילומונהבאותוהיוםר

תוספת ראשונה
)סעיף2)א((

טורב'-הגורםהמפקחטורא'-בעלתפקידבכיר

במשטרת ומעלה תת־ניצב בדרגת שוטר )1(
ישראל

המשרד של הפנימי המבקר
חוק לפי שמונה הפנים, לביטחון

הביקורתהפנימית,התשנ"ב-411992

סוהרבדרגתתת–גונדרומעלהבשירותבתי )2(
הסוהר

המשרד של הפנימי המבקר
חוק לפי שמונה הפנים, לביטחון

הביקורתהפנימית,התשנ"ב-1992

חיילבצבאהגנהלישראלשהואאחדמאלה: )3(
קציןבדרגתאלוףומעלה; )א(

קציןבדרגתתת–אלוף,באחדמתפקידים )ב(
אלה:ראשמטהאגףטכנולוגיהולוגיסטיקה,
ציוד, להק ראש לוגיסטיקה, חטיבת ראש
ראשמספןציוד,ראשהמינהלהאזרחי,ראש
מינהלתפרויקט"מרחבהתפר"ו"שעוןחול",
ראשהיחידהלפיתוחאמצעילחימה,היועץ
הכספילראשהמטההכללי,ראשמינהלתטנק
"המרכבה",קציןהמשטרההצבאיתהראשי,

הפרקליטהצבאיהראשי

המבקרהפנימישלמשרדהביטחון,
שמונהלפיחוקהביקורתהפנימית,

התשנ"ב-1992

מאלה: אחד שהוא מקומית רשות עובד )4(
המנהלהכללי,המזכיר,המהנדס,היועץהמשפטי,
המבקר,הגזבר,מנהלמחלקה,עוזרלראשהרשות

המקומית;לענייןזה-

"מנהלמחלקה"-ראשמינהל,אגףאוגוףאחר
ברשותמקומיתשבתחומה20,000תושבים
על המופקד הבכיר הגורם והוא לפחות,
ענייניגבייה,רישויעסקיםאופיקוחעל

הבנייהבאותהרשותמקומית;

שופטכהגדרתובחוקראשהרשות
הון(, )הצהרת וסגניו המקומית

התשנ"ד-421993

"עוזרלראשרשותמקומית"-כמשמעותובסעיף
לקבלת )מכרזים העיריות לתקנות 2)ב()3(
עובדים(,התש"ם-431979,אובסעיף9)א()9(
לצוהמועצותהמקומיות)נוהלקבלתעובדים

לעבודה(,התשל"ז-441977,לפיהענייןר

ס"חהתשנ"ב,עמ'198ר 41

ס"חהתשנ"ד,עמ'32ר 42
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תוספת שנייה
)סעיף2)ב((

הצהרת הון

חלק כללי

אניהחתוםמטה)שםמשפחהושםפרטי(רררררררררררררררררררררררררררררמס'זהותררררררררררררררררררררררממלא
משרהררררררררררררררררררררררררביחידהרררררררררררררררררררררררררררררררררררררשלהמשרד/הרשותהמקומית/בבית
משפט/בביתדיןרררררררררררררררררררררררררררמצהירבזה,בדברהנכסיםוהחובות,שליושלבןזוגי

החיעמיושלילדייהסמוכיםעלשולחני)להלן-בנימשפחתי(,לאמור:

בןהזוג)שםמשפחהושםפרטי(ררררררררררררררררררררררררררררמס'זהותרררררררררררררררררררררררררררררררר

ילדייהסמוכיםעלשולחני:

שםמשפחהרררררררררררררררררררררררררררררררשםפרטיררררררררררררררררררררררררררמס'זהותררררררררררררררררררררררררררר 1ר
שנתלידהרררררררררררררררררררררררררררררררררר

שםמשפחהרררררררררררררררררררררררררררררררשםפרטיררררררררררררררררררררררררררמס'זהותררררררררררררררררררררררררררר 2ר
שנתלידהרררררררררררררררררררררררררררררררררר

שםמשפחהרררררררררררררררררררררררררררררררשםפרטיררררררררררררררררררררררררררמס'זהותררררררררררררררררררררררררררר 3ר
שנתלידהרררררררררררררררררררררררררררררררררר

שםמשפחהרררררררררררררררררררררררררררררררשםפרטיררררררררררררררררררררררררררמס'זהותררררררררררררררררררררררררררר 4ר
שנתלידהרררררררררררררררררררררררררררררררררר

חלק א' - הון, נכסים, זכויות והתחייבויות

חשבונות עובר ושב, פיקדונות, תכניות חיסכון וכיוצא באלה, בישראל או מחוץ  1ר
לישראל

רצ"בתדפיסיכלהחשבונותהעדכנייםשהונפקו,לבקשתיולבקשתבנימשפחתי,על
ידיבנקיםומוסדותפיננסייםאחרים-חברותביטוח,חבריבורסה,קופותפנסיה,קרנות
השתלמותוכיו"בשבהםמנוהליםחשבונותעלשמנואושאנונהניםבהם)לענייןזה,

"נהנה"-כהגדרתובסעיף7)א()1()א(לחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-452000(;

כוללים שהם וידאתי הרצ"ב החשבונות תדפיסי קבלת לאחר כי בזה מצהיר אני
התייחסותלנושאיםאלה:

פרטיהמוסדהפיננסי-שםהמוסדהפיננסיומספרהסניףשבומתנהלהחשבון; )1(

בעלי שם וכיו"ב(; חיסכון )עו"ש/פיקדון/תכנית החשבון סוג - החשבון פרטי )2(
החשבוןאובעליזכותהחתימה;סכוםעדכנישלהכספיםהמוחזקיםבחשבוןנכוןליום

הגשתההצהרה;

החלקבחשבוןבאחוזיםשבבעלותיאובבעלותבןמשפחתי; )3(

לגביחשבונותבמטבעזר-ישלצייןגםאתסוגהמטבעשבומתנהלהחשבון )4(
וסכוםעדכנישלהכספיםהמוחזקיםבחשבון,במטבעזרר

תוספת שנייה
)סעיף2)ב((

הצהרת הון

חלק כללי

אניהחתוםמטה)שםמשפחהושםפרטי(רררררררררררררררררררררררררררררמס'זהותררררררררררררררררררררררממלא
משרהררררררררררררררררררררררררביחידהרררררררררררררררררררררררררררררררררררררשלהמשרד/הרשותהמקומית/בבית
משפט/בביתדיןרררררררררררררררררררררררררררמצהירבזה,בדברהנכסיםוהחובות,שליושלבןזוגי

החיעמיושלילדייהסמוכיםעלשולחני)להלן-בנימשפחתי(,לאמור:

בןהזוג)שםמשפחהושםפרטי(ררררררררררררררררררררררררררררמס'זהותרררררררררררררררררררררררררררררררר

ילדייהסמוכיםעלשולחני:

שםמשפחהרררררררררררררררררררררררררררררררשםפרטיררררררררררררררררררררררררררמס'זהותררררררררררררררררררררררררררר 1ר
שנתלידהרררררררררררררררררררררררררררררררררר

שםמשפחהרררררררררררררררררררררררררררררררשםפרטיררררררררררררררררררררררררררמס'זהותררררררררררררררררררררררררררר 2ר
שנתלידהרררררררררררררררררררררררררררררררררר

שםמשפחהרררררררררררררררררררררררררררררררשםפרטיררררררררררררררררררררררררררמס'זהותררררררררררררררררררררררררררר 3ר
שנתלידהרררררררררררררררררררררררררררררררררר

שםמשפחהרררררררררררררררררררררררררררררררשםפרטיררררררררררררררררררררררררררמס'זהותררררררררררררררררררררררררררר 4ר
שנתלידהרררררררררררררררררררררררררררררררררר

חלק א' - הון, נכסים, זכויות והתחייבויות

חשבונות עובר ושב, פיקדונות, תכניות חיסכון וכיוצא באלה, בישראל או מחוץ  1ר
לישראל

רצ"בתדפיסיכלהחשבונותהעדכנייםשהונפקו,לבקשתיולבקשתבנימשפחתי,על
ידיבנקיםומוסדותפיננסייםאחרים-חברותביטוח,חבריבורסה,קופותפנסיה,קרנות
השתלמותוכיו"בשבהםמנוהליםחשבונותעלשמנואושאנונהניםבהם)לענייןזה,

"נהנה"-כהגדרתובסעיף7)א()1()א(לחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-452000(;

כוללים שהם וידאתי הרצ"ב החשבונות תדפיסי קבלת לאחר כי בזה מצהיר אני
התייחסותלנושאיםאלה:

פרטיהמוסדהפיננסי-שםהמוסדהפיננסיומספרהסניףשבומתנהלהחשבון; )1(

בעלי שם וכיו"ב(; חיסכון )עו"ש/פיקדון/תכנית החשבון סוג - החשבון פרטי )2(
החשבוןאובעליזכותהחתימה;סכוםעדכנישלהכספיםהמוחזקיםבחשבוןנכוןליום

הגשתההצהרה;

החלקבחשבוןבאחוזיםשבבעלותיאובבעלותבןמשפחתי; )3(

לגביחשבונותבמטבעזר-ישלצייןגםאתסוגהמטבעשבומתנהלהחשבון )4(
וסכוםעדכנישלהכספיםהמוחזקיםבחשבון,במטבעזרר

ק"תהתש"ם,עמ'662ר 43

ק"תהתשל"ז,עמ'1832ר 44

ס"חהתש"ס,עמ'293ר 45
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2. מזומנים )כספים שאינם מוחזקים במוסד פיננסי כלשהו( 

להלןיפורטוסכומיםבמזומניםשאניאובןמשפחתימחזיקיםשלאבמוסדפיננסי
כלשהו)ישלהתייחסלכספיםבסכומיםהעוליםעל25,000שקליםחדשים;כמוכן
ישלהתייחסגםלכספיםהמוחזקיםבכספותשאצלצדדיםשלישיים,למשלבבנקים(:

מטבעישראלי

מטבעחוץ
שםבעליהםשלהמזומנים

)המצהיראובןמשפחתו( סכוםנקובבמטבעחוץסוגהמטבע

ניירות ערך והשקעות אחרות המוחזקים/מנוהלים בעבורי או בעבור בן משפחתי  3ר
על ידי מוסדות פיננסיים, בישראל או מחוץ לישראל:

ניירותערך)לרבותמניות,איגרותחובאוזכויותלרכוש,להמיראולמכורכלאחד )א(
מאלה,וכןאופציותוחוזיםעתידייםכהגדרתםבסעיף64לחוקהשקעותמשותפות

בנאמנות,התשנ"ד-461994,ויחידותבקרןלהשקעותמשותפותבנאמנות(;

רצ"בתדפיסיתיקיהשקעותבניירותערךהמוחזקיםבעבוריאובעבורבןמשפחתי;

התדפיסיםהונפקולבקשתיאולבקשתבןמשפחתיעלידיהמוסדהרוכש/המנהל/
המחזיקבעבורנואתניירותהערך)בנק,חברבורסה,מנהלתיקיהשקעותוכיו"ב(**ר

אםמדוברביחידותבקרןלהשקעותמשותפותבנאמנות,ישלהגישתדפיסיתיקי
השקעותובהםהפרטיםהמפורטיםלהלןבשינוייםהמחויבים)למשל,עלהדיווחלכלול

אתשםהקרן,שםמנהלהקרןוכיו"ב(ר

אנימצהירבזהכילאחרקבלתתדפיסיתיקיההשקעותהרצ"בוידאתישהםכוללים
התייחסותלנושאיםאלה:

הגוףהמחזיק-שםהגוףועיסוקו)בנק/מנהלתיקיהשקעותוכיו"ב(; )1(

פרטיניירותהערךהמוחזקים-שםהמנפיק,סוגניירהערך,הערךהנקוב )2(
ליחידה;מספרהיחידות;תאריךהרכישה;לגביניירותערךסחירים-ישלציין
גםמספרניירותהערךושוויכספיעדכנישלתיקניירותהערךמעודכןלתקופה
שלאתעלהעל30ימיםלפניתאריךהחתימהעלהצהרהזו;לגביניירותערךלא
סחירים-ישלצייןגםמספרחברהפרטית;ככלשניירותהערךהונפקועלידי
תאגידשהתאגדמחוץלישראל-ישלצייןגםמספרזיהויבין־לאומישלהתאגיד;

זכויותבקופותגמל)לרבותקרנותפנסיהוקרנותהשתלמות(ובתכניותביטוח )ב(
הכוללותרכיבחיסכון;רצ"בדוחאחרוןלעמיתשהונפקעלידיקופתהגמלאוחברת
הביטוחשבהמנוהלחשבוןקופתהגמל)להלן-קופ"ג(אומוחזקתהפוליסהשליאו

שלבןמשפחתי,לפיהעניין;

אנימצהירכילאחרקבלתהדוחלעמיתהרצ"בוידאתישהואכוללהתייחסותלנושאים
אלה:

שםקופ"ג/חברתהביטוח; )1(

תאריךההצטרפות; )2(

לגביחברתהביטוח-מספרפוליסה/לגביקופ"ג-מספרחשבון; )3(

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ר 46

ישלהגישתדפיסיםנפרדיםשהונפקועלידיכלאחדמהגופיםהרוכשים/מנהלים/מחזיקים;לחלופין,ניתן **
להגישנספחשנערךעלידיהמצהיראומימטעמו,הכוללטבלהובהכלהפרטיםהנדרשיםבהתאםלסעיף

זהר
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סכוםמצטברבשקליםחדשים,מעודכןליוםהאחרוןשלהרבעוןהקודם )4(
לרבעוןשבומוגשתהצהרהזור

4. זכויות בנכסי דלא ניידי )בעל זכות במקרקעין, לרבות בעלים, חוכר ומי שרשאי 
להירשם כבעלים או כחוכר, בר–רשות, או מחזיק בדמי מפתח(: 

להלןפירוטנכסידלאניידישאניאובןמשפחתיבעליזכותבהם:

תיאורהנכס,
ייעודו

והשימושבו
המען)עיר,
סוגהזכותרחוב,מספר(

שםבעלהזכות
)המחזיקאובן
משפחתו(וחלקו

בנכס)אחוז
בזכויות(

זיהויהנכס
תאריךרכישהעלותרכישה)גושוחלקה(

5. זכויות בעלות במיטלטלין:

להלןפירוטמיטלטלין/נכסיםבלתימוחשיים***שאניאובןמשפחתיבעליםבהם:

תאריךרכישהתיאורסוגהפריט
עלותאוערךמשוער

)לפימיטבהשפיטה(
שםהבעליםבנכס)המצהיראובן
משפחתו(וחלקובבעלות)באחוזים(

6. החזקות בתאגידים שלא באמצעות מוסדות פיננסיים:

שותפויות: )א(

ישלצרףמסמךמאושרעלידירואהחשבוןאומאזןאחרוןשלהשותפותמאושרעל
ידירואהחשבוןבנוגעלשותפויותשבהןהמצהיראובןמשפחתושותפים,הכוללים

פרטיםאלה:

שםהשותפותוכתובתה; )1(

מספרתיקרישום; )2(

תאריךהמאזןהאחרון; )3(

זכויותבשותפות-ערךכספינכוןליוםררררררררררררררררררררררררררררררררררר; )4(

שמושלבןהמשפחהשהואהשותףבשותפותוחלקובשותפות)באחוזים(ר )5(

תאגידיםאחרים)חברותואגודותשיתופיות(: )ב(

ישלמלאסעיףזהרקלגביחברותפרטיותאוציבוריותשלאדווחעליהןבסעיף3לעיל:

שםהתאגיד
צורת

התאגדות
מספרתיק

רישום
תאריךמאזן

סוגמניותאחרון

שםהבעלים
)המצהיראובן

משפחתו(
תאריך
רכישה

ערךנקוב
בשקלים

חדשים

7. זכויות אחרות שלא דווחו לעיל

חלק ב' - מקורות הכנסה 

סכוםמצטברבשקליםחדשים,מעודכןליוםהאחרוןשלהרבעוןהקודם )4(
לרבעוןשבומוגשתהצהרהזור

4. זכויות בנכסי דלא ניידי )בעל זכות במקרקעין, לרבות בעלים, חוכר ומי שרשאי 
להירשם כבעלים או כחוכר, בר–רשות, או מחזיק בדמי מפתח(: 

להלןפירוטנכסידלאניידישאניאובןמשפחתיבעליזכותבהם:

תיאורהנכס,
ייעודו

והשימושבו
המען)עיר,
סוגהזכותרחוב,מספר(

שםבעלהזכות
)המחזיקאובן
משפחתו(וחלקו

בנכס)אחוז
בזכויות(

זיהויהנכס
תאריךרכישהעלותרכישה)גושוחלקה(

5. זכויות בעלות במיטלטלין:

להלןפירוטמיטלטלין/נכסיםבלתימוחשיים***שאניאובןמשפחתיבעליםבהם:

תאריךרכישהתיאורסוגהפריט
עלותאוערךמשוער

)לפימיטבהשפיטה(
שםהבעליםבנכס)המצהיראובן
משפחתו(וחלקובבעלות)באחוזים(

6. החזקות בתאגידים שלא באמצעות מוסדות פיננסיים:

שותפויות: )א(

ישלצרףמסמךמאושרעלידירואהחשבוןאומאזןאחרוןשלהשותפותמאושרעל
ידירואהחשבוןבנוגעלשותפויותשבהןהמצהיראובןמשפחתושותפים,הכוללים

פרטיםאלה:

שםהשותפותוכתובתה; )1(

מספרתיקרישום; )2(

תאריךהמאזןהאחרון; )3(

זכויותבשותפות-ערךכספינכוןליוםררררררררררררררררררררררררררררררררררר; )4(

שמושלבןהמשפחהשהואהשותףבשותפותוחלקובשותפות)באחוזים(ר )5(

תאגידיםאחרים)חברותואגודותשיתופיות(: )ב(

ישלמלאסעיףזהרקלגביחברותפרטיותאוציבוריותשלאדווחעליהןבסעיף3לעיל:

שםהתאגיד
צורת

התאגדות
מספרתיק

רישום
תאריךמאזן

סוגמניותאחרון

שםהבעלים
)המצהיראובן

משפחתו(
תאריך
רכישה

ערךנקוב
בשקלים

חדשים

7. זכויות אחרות שלא דווחו לעיל

תיאורהזכות

שםבעליהזכות
)המצהיראובן

משפחתו(
אומדןערךהזכות

שמותשותפיםחלקבזכותבאחוזיםבשקליםחדשים

ישלהתייחסלמיטלטליןאשרשווייםהמשוערעולהעל25,000שקליםחדשים,לרבותכלירכב,כלישיט,כלי ***
טיסוכליתחבורהאחריםולרבותמוצריםבני–קיימאבתכולתהבית,חפציםיקריערך,סחורותומלאיאחר;
במקוםשבוהמיטלטליןמבוטחיםאצלמבטח-ניתןלצרףאתרשימתהמיטלטליןהמבוטחיםבמקוםהטבלה

הרצ"בר
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זו,ליאולבןמשפחתימקורותהכנסהאלה)יש נוסףעלהרכושהמפורטבהצהרה
להתייחסלמקורותהכנסהבעבראםהםעשוייםלהיותמקורותהכנסהבעתיד;לעניין

זה,"מקורותהכנסה"-לרבותתמלוגים,פנסיות,תגמוליםומזונות(:

מקורההכנסה

סוגההכנסה

שםבעלהזכות
)המצהיראובן

משפחתו(
סכוםבשקלים

חדשים כתובתשם

חלק ג' - חובות/התחייבויות

ישליאולבןמשפחתיחובותבסכוםכוללשלרררררררררררררררררררררררררררררררררשקליםחדשים)יש
להתייחסלכלחובבסכוםהעולהעל25,000שקליםחדשים(;להלןפירוטהחובות)יש

לצרףמסמכיהלוואהאוחובבכתב,אםישכאלה(:

שםבעלהחוב
)המצהיראובן

משפחתו(
תאריךהיווצרות

סכוםהחובשםבעלהזכותהחוב
פרטיההצמדה
ושיעוריהריבית

בטוחות)ככל
שיש(

חלק ד' - הצהרה

אניהחתוםמטהררררררררררררררררררררררמס'זהותררררררררררררררררררררררררררררררמצהירבזהכי-

זו,בקשרלעצמיאולבןמשפחתי,הם כלהמידעוהפרטיםשמסרתיבהצהרה 1ר
מלאים,נכוניםואמיתיים;

והפרטיםשמסרתיבשאלוןזהבקשרלעצמיאולבןמשפחתיהם כלהמידע 2ר
מידיעהאישית,אלאאםכןנאמרבמפורשכיההצהרההיאלמיטבהידיעה,כשהפרטים
אינםידועיםליבמלואםאובחלקםאואינםידועיםלימידיעהאישית,ואיןבאפשרותי

לבררםבאמצעיםסביריםר

תאריךררררררררררררררררררררררררררררררררררחתימהרררררררררררררררררררררררררררררררררררררר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית 
קנסות, אגרות והוצאות )הוראת שעה(, התשע"ז-2016*

בחוקזה-1רהגדרות

"חובעדכני"-קנסהנגבהבידיהמרכז,שנוספהעליותוספתפיגורלפיסעיף67לחוק
4לחוק העונשין,נקבעולוהוצאותלנקיטתהליכיגבייה,כמשמעותןבסעיף

המרכז,אםנקבעו,ושהמועדלתשלומוהואעדיוםהתחילה;
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