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 מנהלים תקציר

 :כללי

משרדי, בראשותו של עו"ד דני חורין, ראש אשכול טוהר המידות -דו"ח זה הוא פרי עבודתו של צוות בין .1

מנהלי(, אשר מונה לצורך בחינה מחודשת של  –וביקורת שיפוטית במחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי 

ופרקליטים במשרד העקרונות והכללים בתחום ניגוד העניינים בשירות המדינה. הצוות הורכב ממשפטנים 

ונשמעו בפניו גורמי הייעוץ המשפטי ואכיפת החוק, אישי ציבור בכירים,  1המשפטים ובשירות המדינה,

  2גורמים מהמגזר הפרטי ומהמגזר השלישי ואנשי אקדמיה.

הצוות הוקם על רקע שאלות המתעוררות באופן תדיר, באשר להשלכותיו של איסור ניגוד העניינים ובדבר  .2

בלות שיש לקבוע במסגרת הסדרים למניעת ניגוד עניינים, ומתוך ניסיון להבהיר, ככל הניתן, את היקף המג

 השיקולים המשפטיים העומדים בבסיס הטיפול השוטף בנושא. 

הנחת גשה דוה , ובמסגרת הפגישות עם הגורמים השונים,לאורך עבודת הצוותבפרספקטיבה הכוללת,  .3

האחריות למנהל תקין וכי  מבצעים את עבודתם ביושרה ובנאמנות, ם בשירות המדינהעובדילפיה ההמוצא 

. במובן זה העקרונות והכללים בתחום ניגוד העניינים משרתים, בין פתחם, בראש ובראשונה, למונחת

  היתר, את בעלי התפקיד ומסייעים להם במניעת תקלות שיסודן באי הבנה של המצב המשפטי.

שר התגבשו גם על יסוד הנחת מוצא זו, תביא להקלה במגבלות תוצאתן של חלק מהמלצות הצוות, א

שיוטלו על בעלי תפקידים במסגרת הסדרי ניגוד עניינים, וזאת לצד המלצות שעניינן הגברת השימוש 

הגברת  –להתמודדות עם תופעת ניגוד העניינים, שאינם מהווים הגבלות  אלטרנטיבייםבמנגנונים 

לעובדי המדינה( והגברת יכולת האכיפה. בסוגיות אחרות, המלצות  השקיפות, הגברת המודעות )הדרכה

הצוות אינן מובילות להקלה או החמרה, אלא נועדו להבהרה ולמתן כלים מדויקים יותר לצורך הכרעה 

 בשאלות ניגוד עניינים. 

                                                 
; ד"ר מנהלי( –ראש אשכול טוהר המידות וביקורת שיפוטית במחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי הצוות כלל את עו"ד דני חורין,  1

יובל רויטמן, מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה; עו"ד יעל כהן, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה; ד"ר יונתן 
מנהלי(; עו"ד דפנה גוטליב, -מר, המחלקה הכלכלית, פרקליטות המדינה; עו"ד ערן עסיס, מחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט ציבוריקר

מנהלי(; עו"ד אחיה רוזן, הלשכה המשפטית, נציבות שירות המדינה; עו"ד דרור כהנר, מחלקת -מחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי
 .מנהלי(-ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי

ב של שמות משפחותיהם: עו"ד ערן אטינגר, סמנכ"ל בכיר )תשתיות, תכנון "אלו הם שמות הגורמים שהופיעו בפני הצוות, לפי סדר הא 2
וניהול משאבים( והיועץ המשפטי לשעבר של משרד החקלאות ופיתוח הכפר; עו"ד דן אלדד, מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות 

של המכללה  למשפטים הספר בית דיקן ועצת המשפטית של ועדת הכנסת בכנסת; ד"ר עידו באום, סגןהמדינה; עו"ד ארבל אסטרחן, הי
מרקר"; עו"ד מייק בלס, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ( לשעבר; ד"ר אביעד -ופרשן ועורך לעניין משפט של עיתון "דה למנהל,

, עו"ד אהרן גרבר, סגן ראש בקריה האקדמית אונוו בר אילן רצה באוניברסיטתומ קהלת בפורום המשפטית המחלקה בקשי, ראש
און, מו"ל עיתון "גלובס" ומר עמירם ברקת, כתב -המחלקה המשפטית ועו"ד עפר סלע מהלשכה המשפטית בפורום קהלת; גב' אלונה בר

ון "כלכליסט"; פרופ' יואב דותן, בעיתון "גלובס"; עו"ד יואל בריס, היועץ המשפטי לשעבר של משרד האוצר; מר תומר גנון, כתב בעית
פרופ' אמריטוס יצחק זמיר;  בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ודיקן הפקולטה לשעבר; כבוד השופט בדימוס מן המנייןפרופ' 

שעבר ; השרה לאוניברסיטת תל אביב ופיהלפילוס עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי של משרד הפנים; פרופ' אמריטוס אסא כשר, החוג
גב' לימור לבנת; עו"ד הראל לוקר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר ויו"ר חברת תעשייה אווירית בע"מ; עו"ד דרורה ליפשיץ, 
היועצת המשפטית של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועו"ד יאיר אריאלי מהלשכה המשפטית של משרד התשתיות 

"ר עוזי לנדאו; עו"ד צרויה מידד לוזון, היועצת המשפטית של התנועה למען איכות השלטון הלאומיות, האנרגיה והמים; השר לשעבר ד
בישראל ועו"ד דניאל דושניצקי, מנהל מחלקת חקיקה ומדיניות, התנועה למען איכות השלטון בישראל; עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי 

וצר ומנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים של עמותת "הצלחה"; מר שאול מרידור, ראש אגף התקציבים במשרד הא
' במכון הישראלי לדמוקרטיה; פרופ דמוקרטיים ראש התכנית להגנה על ערכיםדאז; עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה; ד"ר עמיר פוקס, 

 לרפורמה בשירות הציבורי עמית בכיר וראש התכנית )משותף(אילן ו-בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר מן המנייןיובל פלדמן, פרופ' 
, משטרת ישראל; פרופ' יורם רבין, אגף החקירות והמודיעין ,חטיבת החקירות ראשקמין,  ; תנ"צ ערןבמכון הישראלי לדמוקרטיה

היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה ולשעבר דיקן הפקולטה למשפטים, המכללה למינהל, ועו"ד דוד נהיר, יועץ בכיר למבקר המדינה; 
ית לשעבר של משרד התקשורת; גב' איילת שקד, שרת בלכר ושות' והיועצת המשפט רובינשטיין, ,עו"ד נגה רובינשטיין, ממשרד קריספין

 )מיסוי וכלכלה(.   המשפטים; עו"ד יהונתן תדמור, המשנה לפרקליטת מחוז ת"א

https://www.idi.org.il/centers/1330/1331
https://www.idi.org.il/centers/1121/1339


2 
  

נות הצוות מבהיר כי גם בהקשרים שבהם יופחתו המגבלות על בעלי התפקידים, אין מדובר בהפיכת העקרו .4

הקיימים על פיהם, אלא בשינוי מגמה בלבד, וכי שינוי זה כרוך בקבלתן של ההמלצות כמכלול, אשר נועד 

 לחזק את תקינות פעולת המנהל ואת אמון הציבור בשירות המדינה בהקשר של ניגודי עניינים.

ביטוי באמות להלן יפורטו המלצות הצוות במישורים השונים. ההמלצות המעשיות של הצוות יבואו לידי  .5

 מסמך שנערך בעבר ועודכן בהתאם להמלצות אלו. –המידה לעריכת הסדרי ניגוד עניינים 

 :העקרוני במישור המלצות

בבסיס הכלל בדבר ניגוד עניינים  :עניינים ניגוד מניעת של הפרגמטי השיקול ובין הציבור אמון בין איזון .6

כרכו בהחלטותיו של בעל התפקיד, והן ייניצבים הן החשש הפרגמטי מהאפשרות ששיקולים אישיים 

החשש מפני פגיעה באמון הציבור על רקע קיומן של זיקות אישיות הקשורות להחלטות של בעל התפקיד. 

מקום לתת  ישהצוות מצא לנכון לערוך שינוי באיזון שבמסגרתו שיקולים אלו מובאים בחשבון, ולקבוע ש

. אלטרנטיביים מנגנונים באמצעות הציבוראמון  שיקולתת מענה לולמשקל רב יותר לשיקול הפרגמטי, 

 כאמור, שינוי זה כרוך בצעדים נוספים שהצוות המליץ עליהם, מתוך מטרה לחזק את אמון הציבור

 במישור השקיפות, במישור ההדרכה וההטמעה ובמישור האכיפה. –במערכת השלטונית והמשפטית 

דגיש כי בבחינת שאלות ניגוד עניינים יהיה צורך הצוות מ :משמעותית אישית הנאה טובתשל  קיומה .7

מהעניין  משמעותית אישית הנאה טובתלזכות ב יםבעל התפקיד או קרובו עשוי האםלהתייחס לשאלה 

לשיקול זה עשוי להיות תפקיד מכריע במקרים של ספק בדבר קיומו של עניין אישי, כגון  .הנדון בפניו

 או חלשות בעוצמתן. במקרה שבו הזיקות לנושא הנדון רחוקות

 :פרטניות שאינן החלטות על מגבלה הטלת .8

ככלל, כאשר לבעל התפקיד יש זיקה לגורם מסוים,  – הפרטנית ההימנעות עקרוןהצוות הגדיר את  .א

יהיה עליו להימנע מלטפל בעניינים פרטניים הנוגעים לאותו גורם, למעט מקרים חריגים שבהם 

 תוטל מגבלה רחבה יותר.

הצוות ממליץ להותיר את ההכרעה בידי  -ים שבהם תוטל מגבלה על נושא רוחבי החריג המקרים .ב

היועץ המשפטי של המשרד בכל מקרה לגופו, אך הוצע מתווה לניתוח ולהכרעה משפטית. בקווים 

כלליים, יש להתייחס לשאלות הבאות: )א( כמה גופים מושפעים מההחלטה; )ב( מה עוצמת 

ה טיב ההשפעה ביחס לגורמים אחרים; )ג( מה מידת הקירבה אל ההשפעה כלפי הגורם הפרטני, ומ

 הגורם הפרטני.

 :עניינים ניגוד הסדרי גיבושסוגיות מהותיות בל בנוגע המלצות

חנה בין סוגי המקרים השונים, הצוות ממליץ להבחין בין הב לצורך :משפחתית קרבה עקב עניינים ניגוד .9

)אחים,  השני המעגל)בני זוג, הורים וילדים(,  ראשוןה המעגל –שלושה מעגלים של קירבה משפחתית 

)דודים, אחיינים ובני דודים(. אמות המידה לעריכת  השלישי והמעגלגיסים, חותנים, סבים ונכדים(, 

הסדרי ניגוד עניינים יתייחסו באופן שונה לכל אחד מהמעגלים, והיקף המגבלות ייקבע בהתאם למעגל 

לון לאיתור חשש לניגוד עניינים, תישמר ההבחנה הקיימת כבר היום בין הרלוונטי. כמו כן, במסגרת השא

 המעגלים השונים.

שבהם אופי הקשר עם חבר של בעל מקרים ה את הגדירביקש ל הצוות :חברות קשרי עקב עניינים ניגוד .10

ות, ככלל, יוטלו מגבלות בשל חבר. חבראותו ל הנוגעים םבענייני לופיט התפקיד, מחייב הטלת מגבלות על
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כאשר מדובר בחבר קרוב של בעל התפקיד, ובמקרים בהם לא מדובר בקשרי חברות של ממש, אין מקום 

בהתאם  –הוצע לבחון את השאלות בנושא על בסיס אמות מידה אובייקטיביות  ,היתר ביןלהטיל מגבלות. 

. המפגשים ותוסדיר ותדירות, ההיכרות נסיבות, החברות משך, החברות יחסי עומקלאינדיקציות בדבר 

 כמו כן, ייערכו התאמות בשאלון כך שיובהר על אילו קשרי חברות יש לדווח.

במעבר של אדם ממסגרת פרטית לשירות המדינה, יש מקום  :פרטית במסגרת תפקיד לאחר הגבלה תקופת .11

לקבוע שעליו להימנע מלטפל לתקופה מסוימת בעניינים הנוגעים למקום העיסוק הקודם. אולם בשונה 

שינועו בין חצי שנה לשנה, עם החמרה  – כיום הנהוגות מאלו יותר קצרות תקופת ייקבעויים, מהק

ביחס למעבר בין תפקידים וגופים בתוך שירות המדינה, אין צורך . חריגים במקריםארוכה יותר  לתקופה

יש לו בקביעת תקופת צינון למעט הסדרים נקודתיים הנדרשים במקרים חריגים, כגון במעבר לתפקיד ש

 סמכות ביקורת ביחס לתפקידו הקודם של בעל התפקיד.

הצוות הגדיר באילו נסיבות תידרש רשימת לקוחות וכיצד יש לנהוג בנושא זה.  :לקוחות רשימת מסירת .12

ביחס למי שהיו לקוחותיו של בעל התפקיד, היקף רשימת הלקוחות ייקבע בהתאם לבכירותו במקום 

ה, נערכת הבחנה בין קרובי משפחה מהמעגל הראשון לבין המעגל העבודה הקודם. ביחס לקרובי משפח

, ואילו במעגל )הנוגעים לתפקיד( לקוחות רשימת למסור חובה תהיה, ככלל, הראשון במעגלכאשר  –השני 

השני חובה זו תישקל רק במקרים חריגים, בהתחשב בבכירותו של בעל התפקיד ובעוצמת זיקתו של הקרוב 

 תנה התייחסות לשאלה כיצד לנהוג במקרה בו לא נמסרה רשימת לקוחות.לתחום העיסוק. כן ני

 :עניינים ניגוד של במקרהכפוף  לגורם האחריות העברת .13

. עם זאת, הצוות לו מקביל או בכיר לגורם תפקיד בעל של סמכויותיו קיים יתרון בהעברתככלל,  .א

בהתחשב , הכפוף גורםלהעביר את הטיפול ל אין מניעהמכיר בכך שהכלל אינו מעשי ועל כן 

 בשיקולים נוספים המנויים בדו"ח. 

: בהקשר זה יש מתח בין העובדה שהמנכ"ל הוא איש השר מנועבהם מנכ"ל בנושאים  של טיפול .ב

אמונו של השר, לבין החשש לפגיעה בתפקוד המשרד. ככלל, למעט מקרים חריגים, ההנחה היא 

ות, על מנת להימנע מפגיעה תפקודית שהותרת הסמכות בידי מנכ"ל המשרד היא כורח המציא

 במשרד. 

במקרים בהם מדובר בחשש קל לניגוד עניינים או ככלי משלים  :עניינים ניגוד של למצב עזר פתרונות .14

בהחלטה  – נאות גילוי :רכים במנגנוניםאת השימוש  להרחיב ניתן, למקרים בהם החשש הוא אינטנסיבי

 פרסוםתייחסות מיוחדת בכתב לשיקולי ההחלטה; וה – מיוחדת הנמקהשמתקבלת במסגרת צוות; 

 פרסום יזום של ההסדר יוצע כתנאי לבחירה בחלופה מקלה במסגרת ההסדר. – ההסדר

 :ממשלה חברי על החלים הכללים .15

. לנוכח ציבור נבחרי ועל ציבור עובדי על שווה באופן חלברמה הרעיונית, הכלל בדבר ניגוד עניינים  .א

ובהתחשב באופי התפקיד, הובהר שהכלל מיושם לגביהם בזהירות, מעמדם של נבחרי הציבור 

 ובפרט במקרים בהם יש כוונה להגבילם או להעביר סמכויותיהם.

 כל עם מטעמו גורמים או לממשלה המשפטי היועץ של אישית פגישה לקייםברמה המעשית, הוצע  .ב

ים מצד גורמים שיש , לצורך מתן הזדמנות לדיווח אודות חשש לניגוד העניינחדש ממשלה חבר

 לחבר הממשלה זיקה אליהם והעלאת המודעות לנושא.
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על מנת בכל משרד לבעלי התפקידים הבכירים במשרד  אגף משאבי אנושפנה אחת לשנה י :תקופתי דיווח .16

, וזאת בנוסף על הדיווח השוטף העניינים ניגוד הסדר עריכת בעת שנמסר האם חל שינוי במידע וניעדכש

. לצד זאת, תישלח תזכורת לכלל בעלי התפקידים המזכירה את הצורך קיומו של ספק הנדרש במקרה של

 בעדכון במקרה של שינוי. 

 :נוספים לחיזוק אמון הציבורלשימוש במנגנונים מבניות  המלצות

 :פרסום .17

; על דעת שרים וסגני שרים של עניינים ניגוד למניעת דעת חוותבאופן יזום  לפרסםהצוות ממליץ  .א

בעלי תפקידים שמונו על ידי יזום של הסדרי ניגוד עניינים של  פרסוםהצוות, הומלץ על  רוב חברי

 החלטה זו תיבחן מחדש בתום שנתיים. .ממשלהה

 הצוות ממליץ לרכז באתר אינטרנט ייעודי הסדרי ניגוד עניינים שפורסמו. .ב

 עריכת , ובהםהעניינים ניגוד לתחום והמודעות ההבנה חיזוקלהצוות המליץ על צעדים  :והדרכה הסברה .18

תינתן הדרכה אישית עם הכניסה לתפקיד; יתר  –. לגבי בעלי תפקידים בכירים לעובדי המדינה הדרכות

עובדי המשרד ייחשפו לנושא במסגרת ימי אוריינטציה והדרכה מטעם נציבות שירות המדינה, וכן יקבלו 

איסור ניגוד העניינים שיובא לעיונם  הדרכות מטעם הלשכה המשפטית במשרד. בנוסף, ייערך דף הסבר על

 של עובדים חדשים.

 ,ענייניםה ניגוד בתחום עבירות תאכיפקפדה על העל רקע טענות שנשמעו בנושא, הצוות קורא ל :אכיפה .19

. הוצע להציף בפני , במקרים החמוריםהפלילי במישור , כמו גםהמשמעתי במישורבראש ובראשונה 

ס מדיניות האכיפה; הוצע לפנות אל היועצים המשפטיים על מנת פרקליטות המדינה על הצורך בביסו

בכלל זאת יגובש נוהל  ;לידיעתם הגיעו אשרעניינים שיהיו מודעים לצורך בהצפת מקרים של פעולה בניגוד 

 ייחתם עניינים לניגוד חשש לאיתור השאלון ממליץ הצוות כיעבודה לדיווח על עבירות מסוג זה. בנוסף, 

 .תצהיר במסגרת

 :נושאים שונים

הצוות ציין שמדובר בנושא מורכב וטעון בירור, אך הוסכם שיש  :חיצוניים יועצים של עניינים ניגוד .20

 להקדיש לכך בחינה נפרדת על ידי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

נים נדונו הצעות בנושא העברת האחריות לתחום ניגודי העניי :העניינים בניגוד לטיפול המתאים הגורם .21

לגורם אחר שאינו הייעוץ המשפטי. הצעות אלו נדחו לאחר שנמצא כי המצב הקיים נותן מענה הולם ומניח 

 את הדעת.

נוכח ההבנה כי בחלוף הזמן חלים שינויים ותמורות, הצוות מציע כי  :בחינה עיתית של המלצות הצוות .22

ישום אמות המידה, ובחלוף חמש הגורמים הרלוונטיים במחלקת ייעוץ וחקיקה יערכו מעקב ובקרה אחר י

שנים ישובו ויידרשו להמלצות הצוות ויבחנו האם יש צורך לשוב ולהידרש לסוגיות העקרוניות שהועלו 

 המידה.בדו"ח זה או האם נדרשים תיקונים באמות 
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 הצוות ועבודתו –א. מבוא 

 

מינהלי(, על -ציבורימשפט החליטה גב' דינה זילבר, המשַנה ליועץ המשפטי לממשלה ) 2017בחודש ינואר  .1

 מדינהמחודשת של הכללים הקיימים למניעת ניגודי עניינים בשירות הה חינבהקמתו של צוות חשיבה לשם 

   .נתן את ברכת הדרך להקמתו של הצוות . היועץ המשפטי לממשלה(הצוות)להלן: 

 מניעת הבטיחל צורךה שבין הראוי האיזון בעניין מחודשת חשיבה נדרשתכי  ההבנה רקע על הוקם הצוות .2

 בתפקוד הפגיעה את הניתן ככל צמצםל הצורך לבין המדינה בשירות התפקידים בעלי בקרב עניינים ניגודי

בין היתר, על רקע הניסיון שנצבר בשנים האחרונות אגב עריכתם של  ,ההתגבש וז הבנה .המדינה שירות

הסדרים ה. ככלל, (עניינים ניגוד הסדראו  דרהס)להלן גם:  ניגוד עניינים בשירות המדינה ם למניעתהסדרי

בעל הפרטניות בעניינו של חלק מן ההחלטות  ואולםנערכים על בסיס אמות מידה אובייקטיביות ואחידות, 

התרשמות אד הוק ממכלול נסיבות העניין, לעיתים תוך השוואה ממקרה  יסוד-מתקבלות עלפלוני  תפקיד

על רקע מתחים אלו, מוגבלת. בשאלות אלו היא ים אחידים היכולת להגדיר סטנדרט, על כן .למקרה

 , וכי מן הראוי לבחוןנערכת הבחינה המשפטיתכי יש חשיבות לפרספקטיבה שלפיה  מלמדשנצבר הניסיון 

, כך שיינתן בהן מתקבלות ההחלטות המשפטיות בתחום זה ןאת אמות המידה שלפיה את האפשרות לרענן

יש ערך בעצם קיומו של תהליך ש היא נקודת המוצא .רה ומקרהלנסיבות המשתנות בכל מק ביטוי

 תוצאתשינוי בכללים הנוהגים, לקולא או לחומרא, ובין אם  ותבין אם יתקבלו מסקנות המחייבהחשיבה, 

  אמות המידה הקיימותמתן תוקף מחודש לבה רק ינתהי הדיון

 הוחלט, שונות מבט מנקודותוגיה יאפשר לבחון את הס רשא, אפקטיבי חשיבה הליך ליצור הרצון מתוך .3

בראשותו של עו"ד דני חורין, ראש אשכול טוהר המידות וביקורת שיפוטית  ,משרדי-בין צוות להקים

 ותחומים תפקידים של רחבה מקשת אנשים שכלל מנהלי(, –במחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי 

 הצוות חברי על. והפליליים המשמעתיים ,המינהליים –השונים  היבטיוב העניינים ניגוד בנושא העוסקים

 במחלקת משיקים תחומים ועל המידות טוהר באשכול עניינים ניגודי תחום על האמונים עובדים נמנים

 בפרקליטות הכלכלית והמחלקה צים"הבג ממחלקת נציגים(; מינהלי-ציבורי משפט) וחקיקה ייעוץ

 חברי .המדינה שירות בנציבות המשפטית ההלשכ ונציג ממשלתי במשרד משפטית לשכה נציגת; המדינה

 : הם הצוות

  ,ראש הצוות;מינהלי(-ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי מחלקת ממונה בכיר,דני חורין , 

 פרקליטות המדינה ,ד"ר יובל רויטמן, מחלקת הבג"צים; 

  משרד ראש הממשלה ,יועצת המשפטיתבכירה ליעל כהן, סגנית; 

 פרקליטות המדינה ,ד"ר יונתן קרמר, המחלקה הכלכלית; 

 מינהלי(-ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורימחלקת , ערן עסיס; 

 מינהלי(-ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורימחלקת  ,דפנה גוטליב; 

 נציבות שירות המדינה, אחיה רוזן, הלשכה המשפטית; 

 מינהלי(-ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורימחלקת  ,דרור כהנר. 

 

י הצוות עו"ד ערן עסיס ועו"ד דרור כהנר, אשר שקדו על כתיבת במיוחד יש לציין את עבודתם של חבר

הדו"ח ועל תרגום מסקנות הצוות כולו לכדי דו"ח מפורט הכולל המלצות קונקרטיות וממוקדות. עו"ד 
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עסיס ועו"ד כהנר הובילו בעבודתם המעמיקה והמשמעותית ליצירת דו"ח זה ועל כך, כמו גם על יכולות 

במשך   ו במהלך עבודתם, יש להודות להם. עו"ד כהנר אף ריכזה את עבודת הצוותהכתיבה והניתוח שהפגינ

 גב' מיכל טהוןרבות בעבודת הצוות  וסייעכן כל חודשי עבודתו ואף על כך מבקש הצוות להודות לה. 

 .)סטודנטית( גב' סימה גרנובסקי)מתמחה(, ו

בית המשפט שופט  - ומים שוניםבעלי תפקידים מתחבהם השמיעו עמדתם מפגשים  עשרההצוות קיים  .4

נציגים מהייעוץ המשפטי של משרדי  י ממשלה, בעבר ובהווה;משרד ימנכ"ל; לשעבר שרים ;עליון בדימוסה

נציגי  ;עניינים ניגוד למניעת הסדר בעניינם שנערך גורמים ;מן העבר ומן ההווה, ממשלה ושל הכנסת

פרקליט  ועם שרת המשפטיםנפגש הצוות עם  כןועוד. עיתונאים  ;אנשי אקדמיה; המדינה פרקליטות

, בהם נדונו הטענות, הביקורות וההצעות נוספים , הצוות קיים מפגשיםםמוזמניהלאחר שמיעת . המדינה

  . וגש ליועץ המשפטי לממשלהאשר מ ח זה"המופיעות בדוההמלצות שעלו, ולאורם גובשו 

 : של שמות משפחותיהם ב"האסדר , לפי הצוות הגורמים שהופיעו בפניאלו הם שמות  .5

  עו"ד ערן אטינגר, סמנכ"ל בכיר )תשתיות, תכנון וניהול משאבים( והיועץ המשפטי לשעבר של

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר; 

  ,המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה; מנהל עו"ד דן אלדד 

  ,היועצת המשפטית של ועדת הכנסת בכנסתעו"ד ארבל אסטרחן;  

  ,משפט של ועורך לעניין ופרשן  של המכללה למנהל, למשפטים הספר בית דיקן ןסגד"ר עידו באום

 מרקר"; -עיתון "דה

 ;עו"ד מייק בלס, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ( לשעבר  

 בקריה ו באוניברסיטת בר אילןרצה ומ קהלת בפורום המשפטית המחלקה ראשבקשי,  עדד"ר אבי

הלשכה ועו"ד עפר סלע מ ראש המחלקה המשפטית , סגןעו"ד אהרן גרבר, האקדמית אונו

 פורום קהלת; המשפטית ב

  'עיתון "גלובס"; כתב בעמירם ברקת, מר ו עיתון "גלובס"מו"ל , און-אלונה ברגב 

  ;עו"ד יואל בריס, היועץ המשפטי לשעבר של משרד האוצר 

  עיתון "כלכליסט"; כתב בתומר גנון, מר 

 ודיקן הפקולטה  פקולטה למשפטים באוניברסיטה העבריתב ןמן המנייפרופ'  ,פרופ' יואב דותן

 ; לשעבר

 יצחק זמיר; אמריטוס פרופ'  כבוד השופט בדימוס 

  ;עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי של משרד הפנים 

  'אוניברסיטת תל אביבב ופיהלפילוס החוג, אסא כשראמריטוס פרופ ; 

  לימור לבנת; גב' השרה לשעבר 

 ויו"ר חברת תעשייה אווירית בע"מ לשעבר כ"ל משרד ראש הממשלהעו"ד הראל לוקר, מנ ; 

  עו"ד דרורה ליפשיץ, היועצת המשפטית של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועו"ד

 של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים;  מהלשכה המשפטיתיאיר אריאלי 

  ;השר לשעבר ד"ר עוזי לנדאו 
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 ועו"ד דניאל  , היועצת המשפטית של התנועה למען איכות השלטון בישראלעו"ד צרויה מידד לוזון

  התנועה למען איכות השלטון בישראל;מנהל מחלקת חקיקה ומדיניות, דושניצקי, 

  ;"עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה 

  מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, התקציבים במשרד האוצר וראש אגף שאול מרידור, מר

  ;דאז האנרגיה והמים

 ;עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה  

  ,מכון הישראלי לדמוקרטיה; ב דמוקרטיים ראש התכנית להגנה על ערכיםד"ר עמיר פוקס 

 עמית בכיר וראש ו אילן-אוניברסיטת בר ,פקולטה למשפטיםב מן המנייןפרופ'  ,פרופ' יובל פלדמן

 ; במכון הישראלי לדמוקרטיה לרפורמה בשירות הציבורי התכנית )משותף(

  משטרת ישראל;  ,מודיעיןאגף החקירות וה ,ראש חטיבת החקירות, קמין ערןתנ"צ 

 ולשעבר דיקן הפקולטה למשפטים,  היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה ,פרופ' יורם רבין

 מבקר המדינה; ל בכיריועץ ועו"ד דוד נהיר,  המכללה למינהל,

  ,היועצת המשפטית לשעבר של ושות' ו בלכר רובינשטיין, ,קריספיןממשרד עו"ד נגה רובינשטיין

 משרד התקשורת; 

 ב' איילת שקד, שרת המשפטים; ג 

 מיסוי וכלכלה(. , המשנה לפרקליטת מחוז ת"אונתן תדמורהעו"ד י(   

ויישומו בשירות  , תכליותיובסוגיות עקרוניות הנוגעות להגדרת הכלל בדבר ניגוד ענייניםהצוות עסק הן   .6

ניגוד עניינים, והן  מניעתל בסוגיות נקודתיות המשפיעות במישרין על גיבושו ויישומו של הסדרהמדינה, הן 

, לתפיסתו של הצוות. בשירות המדינה בסוגיות מבניות הנוגעות להסדרה הכוללת של תחום ניגוד העניינים

 בגישה יםשינויאם קיים צורך לערוך  לבחוןהמאפשרת היא ההיבטים האמורים  מכלול של מקיפה בחינה

ההיבטים האמורים, ובין היתר, זיקה בין כלל  ביןזיקה הצוות רואה  ,בהמשך שיפורט כפי. הנוהגת

לבין אופי ההסדרים הנערכים בשירות המדינה להתמודדות עם סוגיית ניגוד העניינים המבנית התשתית 

 קונקרטי.  בעל תפקידבעניינו של 

 בנוי כדלקמן: , ושפורטו לעילההיבטים בהתאם לסוגי נחלק ח "הדו .7

 הקיים בישראל בכל הנוגע לכלל למניעת ניגודי עניינים. הדין בקצרה  תואריבפרק ב', לאחר מבוא זה, 

: האיזון בין השיקול גבולות החשש לניגוד עניינים יוגדרהסוגיות העקרוניות, שבאמצעותן  ויוצג ג'בפרק 

 על מגבלה הטלת; משמעותית אישית הנאה טובת של קיומה בחינת; הציבור אמון לשיקולהפרגמטי 

  .רוחביות החלטות

 המלצתו ותוצשהועלו ב הדברים, הסדר לגיבוש המהותיים בשיקולים העוסקות הסוגיות וצגובפרק ד' י

; תקופת הגבלה לאחר ה; ניגוד עניינים עקב קשרי חברות: ניגוד עניינים עקב קרבת משפחןנבעניי הצוות

של פתרונות עזר למצבים העברת סמכויות לגורם כפוף; תפקיד במסגרת פרטית; מסירת רשימת לקוחות; 

 . זיקותהכללים החלים על חברי ממשלה; דיווח תקופתי על  ;ניגוד עניינים

; והעלאת המודעות הסברה; למניעת ניגוד עניינים הסדרים פרסום: המבניות הסוגיות יידונו, בפרק ה'

  .אכיפה

https://www.idi.org.il/centers/1330/1331
https://www.idi.org.il/centers/1121/1339
https://www.idi.org.il/centers/1121/1339
https://www.idi.org.il/centers/1121/1339
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ים ם המתאבפרק ו' תוצג התייחסות קצרה לנושאים של ניגוד עניינים של יועצים חיצוניים ולשאלת הגור

  לטיפול בניגוד העניינים.

שונות, בניסיון  מדינותהקיימים ב והדוקטרינות הכללים יפורטו בה משווה סקירה ףצורת ח"לדו כנספח

אמות המידה המעודכנות לבחינת ניגודי יצורפו וכן  לראות את הדומה והשונה למצב המשפטי בארץ

 כפי שממליץ הצוות לעדכן בהתאם למסקנותיו. עניינים, 

 ידרשתו שובכי מחלקת ייעוץ וחקיקה ת וממליץ, ההמלצות יישום אחר לעקוב יש כי סבור ותהצו

 חמש של זמן פרק בתוך, ח"הדו להמלצות עשיהמ הביטוי את המהוות המידה לאמות ובפרט, להמלצותיו

 .ח"הדו פרסום מיום שנים
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 3רקע משפטי: על הכלל שתפקידו "למנוע את הרע בטרם ארע"ב. 

 בבסיסו. המינהלי המשפט של היסוד ממושכלות הוא עניינים בניגוד להימצא ציבור עובד על סרהאו הכלל .8

 לו שתהיה מבלי, הציבורי האינטרס את עיניו לנגד לשים צריך בעל תפקיד לפיה התפיסה מצויה הכלל של

 . תפקידו במילוי אישיים שיקולים לערב אפשרות

 :הכללמקורותיו של 

כללי הצדק ב( הוא הכללל עובד ציבור להימצא במצב של ניגוד עניינים )להלן: הכלל האוסר עיסודו של  .9

עומדים בעינם גם בהיעדר , הם ךהיות שכ 4מיוחסים לחוש צדק אוניברסלי המצוי אצל כל אדם., ההטבעי

 חקיקה. הוראה מפורשת ב

אדם אחר, עליו  של הוא שלוחוכאשר אדם אחד  –בכללי האמון והנאמנות גם איסור ניגוד העניינים נעוץ  .10

עיקרון זה מטעם הציבור,  הפועלרווח אישי; לגבי עובד ציבור, ו לשם הפקת להימנע מלנצל את תפקיד

עובד הציבור אינו נהנה מאמון הציבור אם  -נקשר גם אל האינטרס המערכתי של שמירה על אמון הציבור 

 הוא מופקד על נושא שיש לו בו עניין אישי.

"כללי בגדרו נקבע כי סיעת הליכוד  ענייןבדינו של בית המשפט העליון -קו בפסקהדברים האמורים זוק .11

הצדק הטבעי מזה וכללי האמון מזה, הם המביאים לגיבושו של הכלל, כי עובד ציבור אסור לו להימצא 

במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים בין האינטרס הקשור בביצוע סמכותו וכוחו, לבין 

  5אחר כלשהו שאף עמו הוא קשור".אינטרס 

 :מאפייני הכלל

מניעתי. עצם הימצאותו של אדם במצב בו הוא בכלל הצופה פני עתיד שביסודו  המדובר :כלל מניעתי .12

הטיית שיקול מהווה הפרה של הכלל, וזאת במנותק משאלת תוצאות  –שיקול דעתו עלול להיות מוטה 

  6כזו. הייתה כלל, אם הדעת

חל על כלל עובדי המגזר הציבורי, לרבות ממלאי תפקידים  כללו של הכלל רחבה מאוד. התחולת :תחולה .13

שיפוטיים, מעין שיפוטיים, בעלי תפקידים בחברות ממשלתיות, ברשויות מקומיות, בחברות ציבוריות, 

 )למשל, מי שמשמש בוועדות מייעצות וּככלל, על כל מי שממלא תפקיד ציבורי גם אם איננו עובד ציבור

, אחרים . נוסף על כך, הכלל לא חל רק על אינטרסים כספיים, אלא גם על אינטרסים אישייםכיועץ חיצוני(

בעובדי מדינה ובנבחרי הדיון בדו"ח זה יתמקד רק  7מוסדיים.אינטרסים פוליטיים ווגם על אינטרסים 

 ".תפקידים בעליבשירות המדינה, אשר יכונו מעתה " ציבור

מקום  , ככלל,בבירור השאלה האם בעל תפקיד מסוים מצוי בניגוד עניינים, אין :אובייקטיביות הכלל .14

או למידת הפרסונלי להתחשב בשיקולים סובייקטיביים אודות החשיבות שהוא מייחס באופן אישי לעניין 

                                                 
 (.סיעת הליכוד עניין( )להלן: 1980) 572, 566( 2לד)פ"ד , סיעת הליכוד בעיריית פתח תקווה נ' מועצת עיריית פתח תקווה 531/79בג"ץ  3
)דפנה  227–226, 225 משפט, תרבות, אתיקה, פוליטיקה – הציבורי במרחב עניינים ניגוד ד עניינים בשירות הציבורי"ניגו"זמיר יצחק  4

 ( )להלן: זמיר "ניגוד עניינים בשירות הציבורי"(.2009ארז, דורון נבות ומרדכי קרמניצר עורכים, -ברק
 .568בעמ'  ,3, לעיל ה"ש הליכוד סיעת עניין 5
כפי שמנסח זאת השופט ברק: "על כן מופר האיסור בפועל בטרם ניתנה כל החלטה. עצם ההימצאות במצב שבו אפשר לקבל החלטה  6

, 29משפט, תרבות, אתיקה, פוליטיקה  –ניגוד עניינים במרחב הציבורי הוא המֵפר את הכלל", אהרן ברק "האיסור על ניגוד עניינים" 
 ( )להלן: ברק "האיסור על ניגוד עניינים"(.2009ארז, דורון נבות ומרדכי קרמניצר עורכים, -)דפנה ברק 34

התנועה למען  8192/04בג"ץ בראו גם דבריו של השופט חשין . (2013) 61–59ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה טנה שפניץ  7
תה של דוקטרינת האיסור על הימצאות בניגוד עניינים, על תחומים ס(, לגבי פרי2004) 145( 3, פ"ד נט)איכות השלטון נ' ראש הממשלה

 רבים וכללי משפט רבים.
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יות ובעולמו הפנימי. הפרספקטיבה פרטהיושרה שבה הוא צפוי למלא את תפקידו, בהתחשב בתפיסותיו ה

האם בנסיבות העומדות על הפרק עשוי  במסגרתה נבחנת השאלהאובייקטיבית, מנקודת מבט  ל,, ככלהיא

הפסיקה השתיתה את המבחן לקיומו של חשש לניגוד עניינים על מבחן  8להתעורר חשש לניגוד עניינים.

 לן.לה 'ג בפרקהסתברותי, של 'אפשרות ממשית' או 'חשש סביר' לניגוד עניינים, ועל כך נדון בהרחבה 

 :הסדרים למניעת ניגוד עניינים

ניגוד עניינים נושא אופי מניעתי. איסור חשש ללהימצא במצב של  בעל תפקידכאמור, הכלל האוסר על  .15

עוסק בו כרוך  בעל התפקידסיטואציה שבה העניין ששמתעוררת ברגע  בעל התפקידעל חל ניגוד העניינים 

עליו להימנע ככלל, יהיה כאשר ורך לתת לכך מענה, צמתעורר באינטרס שנוגע אליו באופן אישי, ואז 

תתעורר, ה מהסוג האמור מלטפל באותו עניין. במקרים רבים ניתן לצפות מראש את האפשרות שסיטואצי

ידועים מראש. בהתאם לכך, התגבשה בשירות  בעל תפקידכאשר האינטרסים האישיים והמוסדיים שיש ל

, בהם מפורטים העניינים מראש ם למניעת ניגוד ענייניםשל עריכת הסדרימקובלת המדינה פרקטיקה 

החשש לניגוד להתמודד עם האישיים הרלוונטיים וההתחייבויות שבעל התפקיד נוטל על עצמו על מנת 

 עניינים.

. והן את האינטרס הציבורי הן את הרשות המינהלית ,משרת הן את בעל התפקידהסדר ניגוד עניינים  .16

לות החשש לניגוד עניינים, ובכך הוא עשוי למנוע תקלות שיסודן באי הבנה של ההסדר מגדיר מראש את גבו

כללי ניגוד העניינים, ולאפשר לבעל התפקיד לפעול באופן חופשי בנסיבות שנקבע מראש כי לא מתעורר בהן 

לבעלי תפקידים בנוסף, הסדר ניגוד עניינים מאפשר . מעיסוק הימנעותהמצדיק  חשש לניגוד עניינים

, ומאפשר לגופי ובהתאם למנגנון שנקבע בהסדר ליהם לפעול באופן מתואםמשליך עם שההסדר אחרי

במקרים מורכבים, כגון במקרה של עניין אישי  9בקרה לבדוק אם בעל התפקיד עומד בהסדר שנקבע לו.

 ממשי של קרוב משפחה או של תאגיד קשור לבעל התפקיד, הסדרי ניגוד עניינים נחוצים על מנת לייצר

 הםניתן לומר כי הסדרי ניגוד עניינים מנגנונים מוסכמים מראש לדיווח מעת לעת ולדרכי טיפול מתאימות. 

  כלי ניהולי להתמודדות עם בעיית ניגוד העניינים, תוך שימוש במנגנונים משפטיים.

"עריכת  1.1555 בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'הפרקטיקה של עריכת הסדרי ניגוד עניינים מעוגנת  .17

 משנה( ובהוראות פרק 1.1555 הנחיית היועץ)להלן:  10הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה"

החובה לערוך הסדר מעגנת את  1.1555יועץ הית הנחי(. התקשי"רלתקנון שירות המדינה )להלן:  13.6

סייע בנטרול חשש למניעת ניגוד עניינים במקרים המתאימים, ומפרטת את סוגי הפתרונות שעשויים ל

את עריכת הסדרי ניגוד עניינים לפרקטיקה  ךלניגוד עניינים. התקשי"ר מגדיר את הוראות הנוהל, והופ

מחייבת בשירות המדינה. בתמצית, הנוהל מחייב אדם שנבחר לכהן כעובד מדינה, בסוגי משרות שנקבעו 

, וככל (העניינים ניגוד שאלון או ןהשאלו: גם להלן) ניגוד עניינים איתור חששבתקשי"ר, למלא שאלון ל

. ההליך האמור נדרש שהיועץ המשפטי של המשרד רואה בכך צורך, לחתום על הסדר ניגוד עניינים מתאים

 במשרה. בעל התפקידלפני תחילת מילוי התפקיד בפועל וכתנאי לקליטת להתבצע 

 הבכירות המשרות את מגדיר ר"התקשי, ראשית. עניינים ניגוד הסדר על לחתום נדרש בעל תפקיד כל לא .18

 לאיתור השאלון מילוי באמצעות, עניינים ניגוד הסדר בעריכת הצורך את המינוי טרם לבחון חובה שלגביהן

 בחינה נדרשת שלגביהן משרות של נוספים סוגים לקבוע רשאי משרדכל , האמור לצד. עניינים לניגוד חשש

                                                 
, תרבות, משפט –ניגוד עניינים במרחב הציבורי ארז, דורון נבות ומרדכי קרמניצר "מבוא: ניגוד עניינים במרחב הציבורי" -דפנה ברק 8

 (. 2009ארז, דורון נבות ומרדכי קרמניצר עורכים, -רק)דפנה ב 14–13  פוליטיקה, אתיקה
 .493 'עמ, ב7לעיל ה"ש  שפניץ, 9

 )התשס"ו(. 1.1555הנחיות היועץ המשפטי לממשלה " עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה" 10
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 ניגוד סוגיית נבחנת לאככלל  – מיוחד צורך לגביהן נמצא וכשלא, בכירות שאינן במשרות; כאמור

 לפי יתברר הסדר לערוך הצורך, העניינים ניגוד סוגיית את לבחון חובה שקיימת מי לגבי גם. העניינים

 מידע ממנו שעולה ככל – לתפקיד היכנסו בטרם המועמד ממלא שאותו, ענייניםה ניגוד לאיתור שאלון

 שלא בעל תפקיד לגבי, למשל – עניינים לניגוד קונקרטי חשש מתעורר שבו במקום, זאת עם 11.רלוונטי

 השאלון מילוי לאחר שהתעורר עניינים לניגוד חשש על בעל תפקיד של דיווח מתוך או, שאלון למלא נדרש

 מכהן כבר בעל התפקיד אם אף, עניינים ניגוד הסדר בעריכת צורך להתעורר עשוי – התפקיד ותחילת

 נדרש שבהן המשרות סוגי על מנויה לא בעל התפקיד של משרתו אם ואף נייניםע ניגוד הסדר ללא בתפקיד

  .העניינים ניגוד סוגיית את מראש לבחון

המשמעותי , יש לקבוע מהם הצעדים לנטרול החשש לניגוד עניינים. הצעד 1.1555ית היועץ בהתאם להנחי .19

מלמלא את המועמד לפסול את כי יש ו לא ניתן לערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים לפיה ביותר הוא קביעה

 ביותר במקרים חריגיםרק )לאחר שתינתן לו הזכות להשמיע את טענותיו(. אפשרות זו תינקט  תפקידה

מתייחס לתחום נרחב ומרכזי בתפקיד אותו מיועד המועמד וכאשר ניגוד העניינים הוא אינטנסיבי ביותר, ו

או לנטרל אותו בדרך אחרת. ביתר המקרים, הצעדים לא ניתן לתחם את ניגוד העניינים כאשר למלא ו

מקבל על עצמו במסגרת  שבעל התפקידבהתחייבויות יבואו לידי ביטוי לנטרול החשש לניגוד עניינים 

ם מסוימים, מכירת יבמישור האישי: התפטרות מתפקיד –במישורים הבאים  יעסקואשר  ,ההסדר

בות לגבי קרובי משפחה; במישור התפקיד הציבורי: אחזקות ונכסים, וחובות גילוי ועדכון מידע, לר

העברת תחומי אחריות וסמכויות מסוימות לבעל תפקיד אחר, או ימנעות מקבלת החלטות בנושא מסוים, ה

  12.ועוד ההחלטה עם אדם אחר שאיננו נגוע בניגוד עניינים בקבלת שיתוף

לעריכת הסדרים למניעת ניגוד במסמך "אמות המידה ומתכונת מוצעת מקבלים ביטוי פתרונות אלו  .20

מינהלי( ללשכות הייעוץ -( שהפיצה מחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט ציבוריהמידה אמות)להלן:  עניינים"

, כדי לעגן סטנדרטים אחידים בעת ניסוח 2015מאי חודש ב המשפטי במשרדי ומחלקות הממשלה

 .זה ח"ובדכמפורט  הצוות למסקנות בהתאם יעודכנו ומידה אל אמות. ההסדרים

 :תוצאות הפרת הכלל

לא מדובר בענף  13 ,אולמרט תוצאות המשפטיות של הפרת הכלל הן רחבות היקף. כפי שנאמר בענייןה .21

פלילי בלבד. מדובר באיסור אחד שתחולתו רוחבית ותוצאות -משפט עצמאי שהגדרתו מצויה בתחום הלבר

בין ניתן להבחין לול הנסיבות. הפרתו משתרעות על פני תחומים רבים, בהתאם לחומרת ההפרה ומכ

במישור האישי, במישור המינהלי ובמישור  –בשלושה מישורים  הפרההעשויות להיות לתוצאות ה

  14.הציבורי

 :המפראישיות על  השלכות (1

והן  (באותה רשות דין משמעתי )ככל שקיים המפר את הכלל עלול לשאת הן באחריות משמעתית

  .באחריות פלילית

עתי, לעתים האיסור על הימצאות בניגוד עניינים מעוגן במפורש בכללי המשמעת לגבי הדין המשמ

כגון , ולעתים האיסור נכלל בעבירות כלליות בדין המשמעתי, הספציפית במשרד או ביחידה

                                                 
 כללית התחייבות על חותם התפקיד בעל, קונקרטיות זיקות בהיעדר גם יכ היא הנוהגת הפרקטיקה, בכירות במשרות מדובר כאשר 11

 משפחתו קרובי בענייני, האישיים בענייניו מעיסוק הימנעות זאת ובכלל, תפקיד בעל כל על החלות הכלליות המגבלות מפורטות ובה
 .בזאת וכיוצא

 .10, לעיל ה"ש 1.1555הנחיית היועץ  12
 (.אולמרט עניין( )להלן: 10.7.2012)פורסם בנבו,  658–657 ,ל נ' אולמרטמדינת ישרא 426/09ם( -ת"פ )י 13
 . 42–39בעמ'  ,6ברק "האיסור על ניגוד עניינים", לעיל ה"ש  14
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התנהגות שאינה הולמת איש ציבור. לגבי עובדי מדינה, אמצעי המשמעת מעוגנים בחוק שירות 

   15.בהוראות התקשי"רו 1963 -המדינה )משמעת(, התשכ"ג

הכלל בדבר איסור על הימצאות בניגוד עניינים מעוגן במסגרת קוד אתי ארגוני בארגונים בנוסף, 

 16הפרה של הקוד האתי וערכי הארגון. עשויה להוותשונים, כך שהפרתו של ההסדר 

בים של המשתרעות על מצ 1977-, התשל"זעבירות בחוק העונשין מספר שנןילגבי הדין הפלילי, 

 סעיף)העבירה של מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור  מרכזית שבהן היאה פעולה בניגוד עניינים.

בגין כל פעולה בניגוד  לא תוטלבהתאם לדין ולפסיקה, אחריות פלילית  17.(לחוק העונשין 284

בשת עניינים או בגין כל הפרה של הסדר ניגוד העניינים. כך למשל, עבירת הפרת האמונים מתג

בעקבות פעולות בניגוד עניינים שנלווה להן 'פן מחמיר נוסף', אשר הוביל לפגיעה מהותית בערכים 

ניגוד עניינים מצב של ב פעולה ישנן הוראות חוק מפורשות האוסרות עלכמו כן,  18המוגנים בעבירה.

על כך ש[(. )ג( לפקודת העיריות ]נוסח חד122וקובעות את הפרתן כעבירה פלילית )כמו למשל סעיף 

  באכיפה. העוסק .3בפרק ה.יורחב בנפרד 

 :המינהלי המעשה על השלכות (2

או הפעולה שבוצעה כאמור, הסוג השני של תוצאות אפשריות של הפרת הכלל הוא בהיבט של 

פעולה או החלטה כאמור נתונה לביקורת שיפוטית, ועשויה אגב ניגוד עניינים.  הההחלטה שהתקבל

ין אם על יסוד עילת השיקולים הזרים, בין אם על יסוד עילת הסבירות ובין להימצא בלתי חוקית, ב

הביקורת השיפוטית עשויה להורות על ביטולה של פעולה או החלטה  19אם מטעם משפטי אחר.

בנושא, מרגע ההחלטה ואילך. חשוב  לעסוק בעל התפקידאו לחלופין להצדיק איסור על כאמור 

ל יחסית ואין פגיעה משמעותית בטוהר המידות, יבוא בחשבון לציין שבמקרים בהם הפגם שנפל ק

  20היחסית. הבטלותהנזק שבפסילה המינהלית, ותילקח בחשבון דוקטרינת 

 :הציבורי במישור השלכות (3

משפטי. במקרים שבהם ניתנת -הלברהסוג השלישי של תוצאות אפשריות של הכלל הוא במישור 

עלול הדבר להסב אי נוחות הן  –כגון במסגרת תקשורתית חשיפה ציבורית לפעולה בניגוד עניינים, 

לבעל התפקיד והן לרשות הציבורית עצמה. למעלה מכך, ניתן לומר כי אמון הציבור במערכת 

פי שיורחב השלטונית מתערער, במידה מסוימת, מהחלטות שמעורב בהן חשש לניגוד עניינים )וכ

 .האוסר על פעולה ניגוד עניינים( הטעמים שעומדים בבסיס הכלל , זהו אחד.1.ג בפרק

 

                                                 
 .547בעמ'  ,7 שפניץ, לעיל ה"ש 15
 נציבות באתר המפורסם, המדינה שירות של המקצועית האתיקה וכללי ערכים, ייעוד, ןחזו למסמך 2ד פרק ראה, זה כדוגמה לעניין 16

 www.csc.gov.il/About/Documents/Ethics/EthicsCode1-2017.pdf. : בכתובת המדינה שירות
  .545, בעמ' 7לעיל ה"ש , פניץש 17
 (.שבס עניין: להלן( )2004) 385( 4)נט ד"פ ,שבס' נ ישראל מדינת 1397/03דנ"פ  18
 .41, בעמ' 6 ברק "האיסור על ניגוד עניינים", לעיל ה"ש 19
 .339בעמ'  ,4 , לעיל ה"ש"ניגוד עניינים בשירות הציבורי" זמיר ;547–546 , בעמ'7 שפניץ, לעיל ה"ש 20
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 בכלל בדבר ניגוד ענייניםסוגיות עקרוניות  .ג

 וגבולותיו האיסור היקף – עניינים לניגוד חשש

הייתה לבחון האם בהסדרים למניעת ניגוד עניינים  ,, כמפורט לעילאחת ממטרותיו העיקריות של הצוות .22

 ם יש צורך להקל או להחמיר לעומת המצב הקיים.הנערכים לבעלי תפקידים ננקטת אמת מידה נכונה והא

העקרונות העומדים בבסיס הכלל האוסר על בעל תפקיד להימצא במצב של ניגוד הובהרו בדיוני הצוות  .23

ללמוד  עקרונות ומאפיינים אלה ביקש הצוותעל בסיס עניינים והמאפיינים היסודיים של הכלל האמור, ו

שתצדיק הטלת מגבלות על בעלי תפקידים בשירות הציבורי. הצוות מהי עוצמת החשש מפני ניגוד עניינים 

היה ער לקושי להגדיר באופן מעשי את הרף של "עוצמת החשש מפני ניגוד עניינים", שכן המושגים שנעשה 

כרוך ביישום הקונקרטי ובתוכן שיינתן לעקרונות היה בהם שימוש הם מופשטים ועמומים. עיקר הדיון 

לתת להן מדובר בשאלות של מידה ועוצמה, שקשה . הסדרים למניעת ניגוד עניינים המושגיים בעת עריכת

 מראש.מענה 

יחד עם זאת, ההנחה היא שדיון מושגי בדבר הערכת עוצמת החשש לניגוד עניינים צריך להוות שלב  .24

ת תוך עצמו הצוו הדריךראשון, גם אם לא ניתן יהיה לגזור ממנו בנקל את המסקנות המעשיות. לצורך כך, 

על מאפייני הכלל האוסר על בעלי תפקידים להימצא בלימוד הספרות האקדמית  עלהפסיקה ו הישענות על

במצב של ניגוד עניינים ועל עקרונותיו, על מנת להניח את התשתית המושגית הנדרשת להמשך הדיון 

 במסקנות הצוות.

 ביחס הכלל בתחולת ועוסקת מגוונת היא זה בתחום שהפסיקה לכך הדעת את לתת יש, הדברים רקעב .25

 קיימת, למשל כך. הסוגיה מאופי כמתחייב שונה הוא מהן אחת לכל ביחס הכלל יישום אשר, רבות לסוגיות

 לרוב היא זו פסיקה. זה ח"דו במסגרת גם תובא אשר, המכרזים בדיני עניינים לניגוד ביחס רבה סיקהפ

, על בסיס זה הליך במהלך עניינים ניגוד לש לקיומו מיוחדת חומרהחסת בגדרה יומי, יותר מחמירה

, כאמור 21., בהיותו הליך תחרותי, נדרשת הקפדה יתרה על אובייקטיביותליך המכרזיהבהתפיסה כי 

 הדעת את לתת יש כן ועל, שונים בתחומים פסיקה על יסתמך ח"הדו של לאורכו בפסיקה שייעשה השימוש

  .ניתנה בהן נסיבותל מיוחד באופן ונוגעת הקשרית היא, טבעה מעצם, פסיקהשה לכך

 ביושרה עבודתם את מבצעים המדינה בשירות בעלי התפקידים כידיוני הצוות הייתה בנקודת המוצא  .26

 בשאלהלגישת הצוות,  ,בהתאם. פתחםל, ובראשונה בראש, מונחת תקין למנהל האחריות וכי, ובנאמנות

 השורה מן יסטהבעל תפקיד ש באפשרות להתחשב צורך אין, נתון במצב עניינים לניגוד חשש מתקיים האם

הצוות יוצא מתוך הנחה כי אין בכוחן של המלצותיו כדי  .שלו האינטרסים לטובת לפעול כדי חריג באופן

, המבקש לנהוג כדין הרגיל בעל התפקידל היא ההתייחסותלמנוע התנהגות מושחתת של בעלי תפקידים, ו

  שיים.אך עשוי להתקשות להתעלם מענייניו האי

 עוצמת החשש מפני ניגוד עניינים 

הכלל האוסר על ניגוד עניינים אינו מתייחס רק למצב בפועל, אלא למצב עתידי הצפוי כאמור לעיל,  .27

הפסיקה ציינה כי "אין די בחשש רחוק או תיאורטי, כשם שאין  22להתרחש ולפוטנציאל של ניגוד עניינים.

סטנדרט המגדיר את עוצמת החשש לניגוד עניינים, הגדירה את ה 23די בחשש סובייקטיבי של מאן דהוא".

                                                 
 (.2006) 37-44כרך ב  מכרזיםוראו עומר דקל  21
 .262–255בעמ' שם,  22
 (. רביבו עניין( )להלן: 1988) 185, 183( 3, פ"ד מב)רביבו נ' ראש המועצה המקומית אופקים 244/86בג"ץ  23
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מחלוקת.  התעוררההפסיקה לפי מבחן הסתברותי, כאשר לגבי מושגי המפתח של המבחן ההסתברותי 

שופטים אחדים סברו שהשאלה היא האם ישנה "אפשרות ממשית" של ניגוד עניינים, ושופטים אחרים 

"חשש סביר" לניגוד עניינים )כאשר ההנחה היא שמבחן קבעו שהשאלה הרלוונטית היא האם מתקיים 

 .האפשרות הממשית הוא מבחן מצומצם יותר(. היו שהעירו כי מבחן החשש הסביר התקבל כמבחן מקובל

טען כי יש לבכר דווקא את  זמיר 'פרופ( בדימוס) השופט. שופטים אחרים העירו שהסוגיה טרם הוכרעה

 24מבחן האפשרות הממשית.

של העוסקים במלאכת ניגוד  ברהניסיון המצטהשונות שהועלו לגבי המבחן ההסתברותי,  חרף העמדות .28

מקימה כזו הלצורך הגדרת סיטואציה כבעלת חשיבות העניינים העלה כי בפועל ההכרעה במחלוקת אינה 

בקביעת קיומו של פוטנציאל היא שתיתן מענה לקושי לא  . כלומר, הכרעה בשאלה האמורהניגוד עניינים

במקרים ממילא תוצאתם של המבחנים היא עמומה וש כיוון ,זאת, בין היתר יגוד עניינים במצב מסוים.לנ

 האם עוצמת החשש –בכל מקרה לגופו צריכה להינתן כרעה הה נראה כי .אין ביניהם הבדל מעשירבים 

יונים קריטרבהתבסס על הטלת מגבלות ניגוד עניינים היא ברמה המצדיקה להטיית שיקול הדעת בשל 

חשש מפני ניגוד עניינים, כגון רמת קרבת המשפחה, הגדרת התפקיד הציבורי  קיומם מבססאשר  מסוימים

במבחן אחד על פני משנהו, והסתמכות על קריטריונים  ר. במובן זה, נראה כי אין צורך לבחואלובצא וכיו

אמיתי למבחנים אלה, היא שיוצקת תוכן  ,לקביעת קיומו של חשש מוגדרים, אשר בהם נעסוק בהמשך,

   25ו.ומאפשרת לתת מענה למבחן ההסתברותי בכל מקרה לגופ

א וה שבהם וןהראש -מישורים מרכזיים  לנכון להתמקד בשלושהראה  הצוותאמור לעיל, ב בהתחשב .29

ניגוד  בשל הדעת שיקול להטייתיש לתת לשיקול הפרגמטי של קיומו של חשש שמשקל מהו ההשאלה 

של אמון הציבור; השני מבקש לבחון האם וכיצד נכון להתייחס לאלמנט של קבלת  לעומת המשקל עניינים

מצוי במצב של חשש לניגוד עניינים; השלישי עוסק בהיקף ידי בעל התפקיד ה-טובת הנאה אישית על

 להעדיף הטלתככלל יש מתוך תפיסה שמעניין אישי שלו, המגבלה שיש להטיל על בעל תפקיד כתוצאה 

  .רחבות מגבלות מהטלת ולהימנע פרטני בעניין לטיפומגבלה על 

 

 הציבור אמון של והשיקול הפרגמטי השיקול .1.ג

 הכלל האוסר על ניגוד עניינים: בכל הנוגע לשירות הציבורי, ניצבים שני טעמים ביסוד .30

: בעל התפקיד ממלא תפקיד עבור הציבור, הדעת שיקול הטייתהאפשרות ל מניעת – פרגמטי טעם .א

הוא עלול לפעול שלא לטובת הציבור  ושב מצבבמנוע ממנו מלהיות מעורב במילוי התפקיד ולכן יש ל

לכן, השאלה שיש )בין אם הטיה זו נעשית במזיד ובין אם היא תוצר של נטיית לב לא מודעת(. 

ים בעת אישיה ניועניייהיה מושפע משבעל התפקיד  ממשי חשש קייםלשאול בהקשר זה היא האם 

 .קבלת ההחלטה

                                                 
מושלב נ' הוועדה  3132/92בג"ץ  (;1975) 375( 2, פ"ד כט)ת ישראלרחמים ידיד נ' מדינ 48/75ב"ש שם; ראו לדוגמה העמדות השונות  24

, 734( 1, פ"ד נח)רואי קליגר נ' נציבות שירות המדינה 6529/03(; עש"מ 1993) 747, 741( 3, פ"ד מז)המחוזית לתכנון ובניה, מחוז הצפון
לפסק דינה של השופטת א' חיות )פורסם  19' ס, פיםדרור עזרא נ' ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוני 9485/08(; בג"ץ 2003) 743

(. בין היתר, עלתה הסברה שיש להבחין לעניין זה בין ניגוד עניינים אישי )לגביו יחול הרף הנמוך יותר של חשש סביר( 30.1.2012בנבו, 
 לבין ניגוד עניינים מוסדי )לגביו יחול הרף הגבוה של אפשרות ממשית(.

 ניגוד על האוסר הכלל שבהם המקרים את כללי באופן לתאר מנת על" עניינים לניגוד חשש" במונח תמשנש זה ח"דו במסגרת גם 25
 כמתואר המקובל ברף ההסתברותי למבחן להתייחס שיש היא ההנחה – במפורש צוינו לא שהדברים במקום ואף, לחול צריך עניינים

 .כאן
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: מתוקף מעמדו של השירות הציבורי, צריך לדאוג לכך הציבורי בשירות הציבור אמון מירתש .ב

שהציבור ייתן אמון בכך שההחלטות מתקבלות ברשות הציבורית ביושר ובהגינות, ולכך שהצדק לא 

 אדם מן הציבורבעיני  'מראית פני הדברים'יש חשיבות לכלומר,  26יראה.יאלא גם  –רק ייעשה 

  27.פעולות הרשות השלטוניתהמשקיף על 

בשאלה האם מתקיים חשש לניגוד עניינים בנסיבות מסוימות, עשוי להיות הבדל בין התשובה במישור  .31

 את מראית פני הדברים. מטבע הדברים כאמור הבוחן ,הפרגמטי לבין התשובה במישור של אמון הציבור

מצמצמת היא , בפועלתפקידו במילוי בעל התפקיד שיקולים אישיים ישפיעו על השאלה הפרגמטית, האם 

את העוסקים בתחום ניגוד מלווה את הצוות ושליוותה ההנחה הבסיסית זאת, בין היתר, על רקע  יותר.

יש לכך  .המדינה בשירות בעלי תפקידיםהאינטרס הציבורי הוא שעומד לנגד עיניהם של  העניינים כי ככלל

קרי השאלה האם מצב אמון הציבור, השאלה בדבר  זאת, לצד .השפעה על מידת החשש בהיבט הפרגמטי

 הביאמ ,וכתוצאה מכך לפגוע באמונו מסוים עשוי להיתפס בעיני הציבור כמקים חשש לניגוד עניינים

טית אין גמגם מקרים שמהבחינה הפרבהם ו ,קשת מקיפה של מקרים רחבה יותר וטומנת בחובהלמגבלה 

  .עתו לטובת שיקול אישימקום להניח כי בעל התפקיד יטה את שיקול ד

החשש נובע באופן מוחלט ישנם מקרים בהם  אמנם, .שיקולים אלהלאורך דיוני הצוות התחדד המתח בין  .32

מקרים בהם החשש נובע מטעמים  , בעוד ישנםמטעם פרגמטי של חשש לעירוב שיקולים אישיים בהחלטה

ויש בהם גם בין קצוות אלה בתווך  נמצאים מקריםמרבית הציבור גרידא, אך נראה כי של שמירת אמון ה

היא מה המשקל שיש לייחס לכל אחד משיקולים שמתעוררת בהקשר זה מזה וגם מזה. על כן, השאלה 

 אלה.

בנסיבות שבהן כגון ברור כי אין כוונה ואין צורך להקל בסטנדרט האוסר על ניגוד עניינים במובן הפרגמטי,  .33

באילו היא שהתחדדה בפני הצוות בעל התפקיד. השאלה עשוי להתעורר חשש להטיית שיקול הדעת של 

במקרים בהם אין חשש פרגמטי לניגוד עניינים אמון הציבור נסיבות יש להטיל מגבלה על בסיס השיקול של 

כמוגזמות אף הן להתפרש מגבלות רחבות עשויות הטענה, כי  במהלך דיוני הצוותעלתה בהקשר זה, 

 . וכפועל יוצא, לפגוע באמון הציבור למצב מסויםביחס  דייבור, כלומר כמחמירות מהצ מבחינת

 נערכיםה סדריםלשם הערכת הצורך בשינוי הסטנדרט הנוהג, נקודת המוצא היא שלפחות חלק מן הה .34

על שיקול אמון הציבור ולא רק על השאלה הפרגמטית של הטיית שיקול הדעת במידה רבה  יםכיום מבוסס

 להצביע על שלושה כיוונים אפשריים: של בעל התפקיד. על רקע זה, ניתן

לתת כל משקל לשיקולי אמון יש לשנות את המאזן הקיים ולא שהוצגה בפני הצוות,  אחת עמדהלפי 

 להטיית שיקול הדעת. פרגמטי למקד את עילת הפסלות רק למקרים שבהם יש חששאלא הציבור, 

 

המשקל להפחית את המצב הקיים, ו לשנות באופן חלקי אתשהוצגה בפני הצוות, יש  שנייה עמדהלפי 

שיקול אמון הציבור, באופן כזה שההחלטה תתבסס בעיקר על השיקול הפרגמטי של האפשרות שניתן ל

להטיית שיקול הדעת, ואולם במקרים של ספק לגבי טיבה של אפשרות ההשפעה והחשש שצריך להפגין 

 ור.יהיה מקום לנטות לחומרה על רקע שיקול אמון הציב –בהקשר זה 

 

                                                 
 .3ה"ש  לעיל, סיעת הליכוד עניין אתתש"מ(; ראו בהרחבה גם ה) 16–15, 11י  משפטיםברק "ניגוד אינטרסים במילוי תפקיד"  אהרן 26
 .49–47עמ' ב, 7 "שה לעיל; שפניץ, 233בעמ'  ,4 "שה לעילזמיר "ניגוד עניינים בשירות הציבורי",  27
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להותיר את המצב הקיים, שבו במקרים מסוימים שיקולי אמון  שהוצגה בפני הצוות, יש שלישית עמדהלפי 

וזאת גם כאשר אין חשש להטיית  התפקיד הטלת מגבלות על בעלכשלעצמם הציבור עשויים להצדיק 

 .שיקול הדעת

נה כי לצד הצורך בשינוי יוער כי בין המוזמנים שהביעו עמדותיהם בפני הצוות, נשמעה לא אחת הטע .35

בשל טעמים של שמירה על אמון הציבור, יש צורך המוטלות בעיקר המצב הקיים ובצמצום המגבלות 

ובכלים להשתמש במנגנונים אחרים, כגון הידוק האכיפה על פעולות בניגוד עניינים, שימוש בכלי הדרכה 

ותי את המגבלות על ניגודי עניינים, ניתן לצמצם באופן משמעשחינוכיים והגברת השקיפות. היו שסברו 

נקודתיים או שינויים אחרים שינויים לערוך הציעו אחרים  .תוך הישענות על מנגנונים חלופיים כגון אלו

 .מגבלותהיקף הב

משקלו של כך ש, שינוי במצב הקייםבזהירות הנדרשת יש מקום לערוך הצוות סבור כי מבחינה עקרונית,  .36

היקף המקרים שבהם ההחלטות יתקבלו על בסיס שיקולי אמון ך שיצומצם יוגדל תו השיקול הפרגמטי

במישור  –נקיטת פעולות אקטיביות בהקשרים אחרים שיפורטו בדו"ח , וזאת בד בבד עם בלבד הציבור

 האכיפה, במישור ההדרכה והחינוך ובמישור השקיפות. 

ההנחה שיש לתת משקל לשיקולי  שינויים מרחיקי לכת בתפיסות היסוד המשפטיות.ערוך אין הכוונה ל .37

יה תהיה להגדיל את המשקל של השיקול הפרגמטי, תוך יהנט ,לצד זאת. אמון הציבור עומדת בעינה

 .מתוך שלוש העמדות שהתחדדו בפני הצוות היממשית למאזן שהוצג בעמדה השניהעדפה 

צעדים אלו,  הדו"ח. כאמור, שינוי מגמה זה כרוך בצעדים נוספים, שעליהם יפורט בחלקיו הבאים של

במישורי האכיפה, החינוך וההדרכה והשקיפות, עשויים לתרום לחיזוק אמון הציבור במערכת השלטונית. 

וההטמעה האפקטיבית של היבטי ניגוד  ההדרכה, ,הצוות מקנה משקל משמעותי לשינויים במישור החינוך

 בחוסר או הכללים של הבנה באי ןודם לפצות על חששות לפעולות בניגוד עניינים שיסשעשויי עניינים,

, כללי באופן הציבור אמון את להגביר עשויים השקיפות הגברת בנושא הצעדים ;להשלכותיהם מודעות

 ובכך, בהרתעה לסייע עשויים האכיפה לשיפור והצעדים; גבוה אינו עניינים לניגוד שהחשש במקרים ובפרט

 . אישי רווח להפקת עניינים ניגוד של הפלטפורמה ניצול מפני החשש את להקטין

 

 משמעותית טובת הנאה אישית. 2ג.

שאלה מרכזית נוספת שיש לדון בה היא מה יהא טיב העניין שיוגדר כעניין אישי של בעל התפקיד, באופן  .38

בדברי החקיקה הקיימים,  מצב של ניגוד עניינים בין אותו עניין לבין מילוי תפקידו של בעל התפקיד. יצרשי

מוסכם כי אין המדובר רק באינטרס כספי או חומרי. ככלל, , אך 'עניין אישיממצה לביטוי ' הגדרהאין 

לצמוח  ותת, שיכולוחומרי שאינןת וו, חומרישונות ת הנאהוטוב ניגוד עניינים עשוי להתקיים אגבכלומר, 

  28לבעל התפקיד.

                                                 
עש"מ ב לראות ניתןככאלה המייצרים חשש לניגוד עניינים  חומריים לא באינטרסים שהכירה מהפסיקה דוגמאות. 60מ' בעשם,  28

 בלשכת בעובדת שעסק, (ויינשטיין עניין( )להלן: 13.8.2007, בנבו)פורסם שירות התעסוקה  ויינשטיין נ' מדינת ישראל 5493/07
 עבורו רשמה היתר ובין, מישורים במספר עמו והטיבה עיסוקה בתחום התגורר שלא למרות עיתונאי לטיפולה קיבלהאשר  התעסוקה

 כתבות למערערת להניב היה עשוי לו שהוענק שהטיפול הנמנע מן לא" כי ש"ביהמ קבע זה לעניין. בדיעבד עבודה כדורש התייצבויות
 שירות נציבות' נ מימון 7797/07 מ"עש הוא נוסף מקרה. 4' עמ, ב"בשרון במקומונים ככתב עיסוקו בשל מקומית בעיתונות אוהדות
 במאגר כדין שלא שימוש ועשה, השידור ברשות גבייה תחום כראש שכיהןשם נדון עניינו של מי  (,6.11.2007, בנבו פורסם) המדינה
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ות על כל עניין אישי של בעל על אף התפיסה הרחבה של עניין אישי, על מנת להימנע מהטלת מגבלות נרחב .39

מהם עשויים  ותפקיד, יש צורך להתמודד עם הקשת הרחבה של המקרים שיוגדרו כעניין אישי ולבחון איל

להקים חשש לניגוד עניינים. בהקשר זה מתעוררות שתי שאלות: הראשונה, האם ניתן לקבוע מראש איזה 

עניינים השנייה, האם ישנם סוגים מסוימים של  חשש לניגוד עניינים?; מויקי עניינים אישייםסוגים של 

 אשר בהתקיימם ניתן יהיה להקל ולקבוע מגבלות קלות יותר )או אף להימנע מקביעת מגבלות(? אישיים

השאלה איזה עניין יעלה כדי עניין אישי המקים ניגוד עניינים נדונה בפסיקה כבר לפני שנים רבות. כך,  .40

כי "כל 'נגיעה' כספית או חפצית בנשוא  29שימל ענייןב ,.ז. חשיןקבע מ"מ הנשיא ש, 1955כבר בשנת 

 30הדיונים, קטנה או גדולה, משמשת פסול אוטומטי, לפי שבמסיבות האלה מניח החוק משוא פנים".

קביעה זו מתבססת על הכלל האנגלי, ולפיה אדם לא נפסל על בסיס נגיעה כלשהי ככל שלא הוכחה אפשרות 

 אלא אם מדובר בנגיעה כספית, אשר מביאה, כאמור, לפסול אוטומטי.  ממשית לניגוד עניינים,

תפיסה זו לא נשתמרה במרוצת השנים, ועם הזמן ההבחנה בין סוגי האינטרסים המקימים עניין אישי 

ראוי, לדעתי, להחיל דין אחד על מקרה שבו ...קבע השופט זמיר " 31בראון ענייןהיטשטשה. כך למשל, ב

או חפצית ועל מקרה שבו קיים עניין אישי מסוג אחר, כגון עניין הנובע מקרבה  קיימת נגיעה כספית

פסק דין שעסק בפסלות שופט מטעמים של ניגוד מסגרת )ב באותו עניין משפחתית או מידידות אישית."

 : אינטרסיםל סוגי הל, מסביר השופט זמיר את הטעמים, לעמדתו, להאחדת הכלל ביחס לכעניינים(

ר אעיר כי אין לבי שלם עם ההלכה בנוסח זה. אני יכול לתאר לעצמי נגיעה במאמר מוסג"
כספית או חפצית של שופט שתהא קטנה כל כך, עד שלא יהיה בה חשש סביר, ואפילו לא 
צל של חשש, שמא תיפגע האובייקטיביות של השופט. כך, לדוגמה, כאשר שופט נדרש 

ש חשבון או פיקדון בסכום צנוע באותו להכריע בתביעה כספית נגד בנק גדול, ולשופט י
בנק. במקרה כזה, לא זו בלבד שהנגיעה קטנה מאוד, אלא גם החשש שהחלטת השופט 
תפגע בו עצמו קטן מאוד, עד שאין לומר, לדעתי, כי הוא נגוע במשוא פנים ומנוע מלדון 

או מוקשה הדבר, מדוע נגיעה כספית  באותה תביעה. יתרה מזאת. גם מן הצד העקרוני
חפצית צריכה להיות חמורה יותר מכל נגיעה אחרת, כגון נגיעה הנובעת מקרבה משפחתית 

 .קרובה

פסול  לפיכך אני סבור כי גם במקרה של נגיעה כספית או חפצית אין מקום לדבר על
 32".אוטומטי, אלא ראוי להחיל את המבחן הכללי, הוא המבחן של האפשרות הממשית

בין סוגי לזהות שינוי נוסף בגישתו של בית המשפט, כאשר נערכת הבחנה תן נידין מאוחרים יותר -בפסקי .41

ויש לבחון  33ניגוד העניינים. לפי תפיסה זו, "האיסור לניגוד עניינים, כשלעצמו, אינו עשוי מקשה אחת",

קיומו של ניגוד העניינים בהתאם לנסיבות המשתנות: "ככל שעוצמת ניגוד העניינים חריפה יותר, כן 

 הרי לא. .ת האפשרות לפגיעה מהותית באמון הציבור, בטוהר המידות או בתקינות פעולת המינהל.מתחזק

 קשר על המבוסס עניינים ניגוד כהרי כלכלי אינטרס על או אישי כספי קשר על המבוסס עניינים ניגוד

כספית:  מתייחס הנשיא ברק לקושי המיוחד הטמון בניגוד עניינים אגב נגיעה דין זה-בפסק 34."מוסדי

 כישלונה את כולועובד ציבור זה מצוי בניגוד עניינים הוא מקרין כלפי הכפופים לו וכלפי הציבור  כאשר"

 היבט בחובו כולל העניינים ניגוד כאשר. הממלכתיים הכלים של שבירתם את, הציבורית המערכת של

                                                                                                                                                                  
 עניינים"ניגוד  זמיר ראו וגם. השניים בין אישי סכסוך רקע על משפחתו בני ועל ברשות עובד על מידע להשיג כדי, הרשות של עהמיד

 .242בעמ'  ,4"ש ה לעיל", הציבורי בשירות
( 1955) 462, 459, פ"ד ט שימל נ' רשות מוסמכת וועדת הערעור לצורך החוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום 174/54 ץבג" 29

יחסים לדיני פסלות שופט ולא לניגוד עניינים של עובדי מדינה, ואולם (. הדברים האמורים בפסיקה בהקשר זה מתישימל עניין)להלן: 
 עקרונותיהם נכונים לעניינו.

 .שם 30
 (.בראון עניין( )להלן: 1994) 608( 3, פ"ד מח)בראון נ' מדינת ישראל 1988/94ע"פ  31
 .זמיר השופט של דינו לפסק 13, פס' שם 32
 (.1997) 502, 481( 5) אנ  ישראל מדינת 'נ מרקדו מרדכי 8573/96 פ"ע 33
 .ברק הנשיא של דינו לפסק 51' פס ,18 ש"ה לעיל, שבס עניין 34
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מהותית באמון הציבור  . כל אלה מבססים פגיעהלשלטון הון בין הקשר את מקרין הציבור עובד, כספי

35".המינהל בתקינות מהותית ופגיעה ותבעובדי הציבור, פגיעה מהותית בטוהר המיד
 

 לקבוע כי נגיעה כספית או חפצית יוצרת חזקה של משוא פנים וניגוד עניינים כנקודת איזון, מציע זמיר .42

בנוגע לעיסוק של קרוב  חזקה דומה מתקיימת גם 36חזקה מוחלטת.הניתנת לסתירה בנסיבות העניין ואינה 

הדבר נבחן ביחס לנסיבות העניין השונות. כיום, במסגרת עריכת הסדר, לא מיוחסת  המשפחה, ובכל מקר

חשיבות יתרה לסוג זה או אחר של עניין אישי. כך גם אמות המידה לא מתייחסות באופן מפורש לסוג 

 הרווח או טובת ההנאה שצפויים לצמוח לבעל התפקיד. 

 של שרים, כספי-חומרי קיימת התייחסות מפורשת לאינטרס , שםבריטניההשוות את המצב למעניין ל .43

נים שיש בו אינטרס מסוג זה. על עניי ניגוד מכל הקפיד ביתר שאת על הימנעותל שרים המתבטאת בכך שעל

 כי בלבד בו הוחלט חריג במקרה 37.ליישובו אחרים בצעדים לנקוט מידית או מהאינטרסלהיפטר  השרים

 גישה עניינים כגון איסור ניגוד למניעת לנקוט בפעולות על השר ומשרדו, כספי באינטרס רשאי להחזיק שר

 38.לאינטרס האמור הנוגעות בסוגיות החלטות ומקבלת למסמכים קשורים, הימנעות מהשתתפות בדיונים

עליו  שיהיה ויתכן הממשלה בראש העניינים, על השר להיוועץ לנטרל את ניגוד אין אפשרות בהם במקרים

גם בחוק האמריקאי קיימת התייחסות לניגוד עניינים כתוצאה מאינטרס כספי  39מתפקידו. לפרוש

צפויה להשפיע ישירות על אינטרסים כלכליים החלק בסוגיה  ייקחהמתבטאת בקביעה כי עובד ציבור לא 

של גורמים נוספים אשר  החוק מחיל את הכלל גם ביחס לקרובי משפחה, וקובע רשימה 40מחזיק.הוא בהם 

העובד יורשה לעסוק בסוגיה רק ככל  41ראו כאינטרסים של העובד עצמו.יהאינטרסים הכלכליים שלהם י

 42.האתיקה הפדרליתנציבות בהמשרד בו מועסק ולאחר התייעצות עם גורמים משקיבל היתר אישי 

מבחן של טובת הנאה אישית, סבור שיש לייחס חשיבות מיוחדת ל הצוות לאחר שבחן הצוות היבטים אלה, .44

הפרמטר של רווח הכוללת לעיתים קרובות רווח כספי, במסגרת בחינת קיומו של חשש לניגוד עניינים. 

כספי הוא דוגמה רווחת למקרים שבהם יש אינטרס מובהק לבעל התפקיד או לקרובו, אך הצוות סבור כי 

ת משמעותית'. הכוונה היא גם למקרים יש להתייחס בהקשר זה למונח רחב יותר של 'טובת הנאה אישי

שבהם מדובר באינטרס שיש לו השפעה רבה על בעל התפקיד או קרובו )כגון החלטה על העסקה או קידום 

 של קרוב משפחה בתפקיד מסוים(, גם אם לא ניתן להצביע על אינטרס כספי או חפצי קונקרטי.

שאינה חומרית, לא יכולה להקים במקרים  יובהר, כי אין בכך כדי לקבוע שטובת הנאה מסוג אחר, אף .45

המתאימים חשש לניגוד עניינים ואף אין בכך לקבוע כי קיומה של אפשרות לרווח כספי מקימה באופן 

כך למשל, האינטרס שעשוי להיות לקרוב . שימל ענייןאוטומטי חשש לניגוד עניינים כפי שנקבע בעבר ב

שיפור מצבו הכספי של מקום עבודתו )כשלא מדובר המשפחה בחיזוק התדמית של מקום עבודתו, או ב

                                                 
 מבקר ח"בדו גם למצוא ניתן כספי ברווח מדובר בהם במצבים לראות שיש החומרה על .ברק הנשיא של דינו לפסק 53' פסשם,  35

 במסגרת פעל, ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה ראש ושבי מקום כממלא גם שכיהן, עירייה ראש סגן בו מקרה נסקר במסגרתו, המדינה
 המדינה מבקר. החברה מן גבוה טרחה שכר לקבלת בתמורה, שלו לקוחה שהייתה עסקית חברה של בנייה תכנית לקדם בעירייה תפקידו

 המשפטי היועץ של יונולע ח"הדו את להעביר המליץ ואף, המשמעותי הכספי והרווח האינטרס בגלל היתר בין, בחומרה זה מקרה ראה
 (.4.6.2006) עניינים ניגוד –דוח ביקורת על הוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקוה מבקר המדינה ; לממשלה

 .262, בעמ' 4, לעיל ה"ש זמיר "ניגוד עניינים בשירות הציבורי" 36
37 7.7Ministerial Code, Section . 
38 Ibid, Section 7.8. 
39 9Ibid, Section 7.. 
40 5 C.F.R. Chapter XVI part 2645.402. 
כמו כן, כל שותף כללי או ארגון שבו מועסק העובד כמנהל, נאמן, שותף או עובד, או כל אדם או ארגון אחר אתו העובד מנהל משא  41

 ומתן או שיש לו עמו הסכם בנוגע להעסקתו העתידית.
42 5 C.F.R. Chapter XV, subchapter B, Part 2640. 
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בגורם בכיר או במי שנהנה מכך באופן כספי, כגון שותף ברווחים(, עשוי לעורר חשש לניגוד עניינים, אך לא 

 ייכנס בגדר טובת הנאה אישית משמעותית.

בר באינטרס מדואין הבעיקר כאשר  לבוא לידי ביטוי טובת ההנאה המשמעותית עשוימבחן לדעת הצוות, 

 משפחה, תקרבבהעוסק . 1ד. צוין בפרקי. כפי שמשפחהקרוב ישיר של בעל התפקיד, אלא באינטרס של 

ן אישי של קרוב משפחה, יש לבחון את סוג הקרבה וכן את יבו מתעורר חשש לניגוד עניינים עקב ענישבמצב 

 שלא ככל כי סבור הצוות, ארשיתו כפיאופי העיסוק של קרוב המשפחה, בהתאם לאמות המידה. בתוך כך, 

. המשפחה קרוב של עיסוקו בגין שיוטלו המגבלות את להקל יהיה ניתן, המצומצם המעגל מן בקרוב מדובר

 אשר, המשמעותית האישית ההנאה טובת מבחן של בחינתו על הדגש את לשים מבקש הצוות, זה בהקשר

שאלה ביחס לעיסוקיהם של קרובי מתעוררת בהם ש במקרים היתר בין שימוש בו לעשות יהיה ניתן

 קרוב של זיקה בגין משמעותיות מגבלות להטיל מקום יהיה ככלל, כך. משפחה שאינם מהמעגל הראשון

 הנאה מטובת ליהנות צפוי יהיה המשפחה קרוב שבהם במקרים רק ילד או הורה, זוג בן שאינו משפחה

י בעל התפקיד יוכל לשקול ולקבל זאת, על בסיס ההנחה כ. שיתקבלו מההחלטותמשמעותית  אישית

 החלטה באופן נקי בנוגע לגוף שלקרוב משפחתו יש עניין בו, ככל שלקרוב המשפחה אין טובת הנאה אישית

 אישית הנאה טובת אין עצמו המשפחה לקרובש יוחלט בהם מסוימים במקרים, לפיכך. משמעותית

 תוכל כאמור החלטה .בענייניו או בגוף ידהתפק בעל של עיסוקו את להגביל מקום אין כן ועל משמעותית

 גילוי -. 6.ד בפרק שיידונו העזר כליב שימוש כגון, אחרים רכים מנגנונים יינקטו שבו בהסדר מלווה להיות

 .בשיתוף החלטה וקבלת פרסום, הנמקה, נאות

ול אך מבחן יחהתאגיד,  מקרים בהם תיבחן טובת ההנאה של קרוב כתוצאה מענייניו של לגביעם זאת, 

. ככלל, מי שנכלל בדרג ההנהלה הוא בעל בתאגיד ביחס לקרוב משפחה אשר אינו מצוי בדרג הנהלה

וההנחה היא שיש לו טובת הנאה אישית בכל החלטה שתקדם , התאגידאינטרס רב יותר לקדם את ענייני 

כן, ככלל, . על )גם אם אינה משתרשרת אליו באופן כספי או בדרך אחרת(התאגיד את האינטרסים של 

כדי לבחון  טובת ההנאה המשמעותיתבו קרוב המשפחה הוא בדרג הנהלה אין להסתפק במבחן שבמצב 

מבחן זה אף אם יש לתת לכך מקום במסגרת שקילת כלל הנסיבות, אין ב .קיומו של חשש לניגוד עניינים

וין, כי במסגרת בחינת כדי להכריע בשאלת ניגוד העניינים, להבדיל מהמצב שתואר לעיל. עוד יצכשלעצמו 

היתר, תפקידו של בעל נסיבות רלוונטיות נוספות ובהן, בין החשש לניגוד עניינים יש לתת חשיבות ל

 כך ועל, התפקיד בשירות הציבורי, מהות ההחלטה המדוברת והרלוונטיות שלה לעניינו של קרוב המשפחה

  .משפחה בקרבת העוסק. 1ד. בפרק יורחב

 עולה עניינים לניגוד חשש של לקיומו לסתירה הניתנת כחזקה המשמעותית הההנא טובת מבחן ביסוס .46

 קיומו. הציבור אמון לשיקולי הפרגמטיים השיקולים בין איזון ליצירת בנוגע הצוות עמדת עם אחד בקנה

 .זה"ח דו של בהמשכו באוושי כפי ,הפרק על שעמדו הסוגיות יתר לבחינת הצוות עבור מוצא נקודת מהווה

תועלת יש להתחשב בכך שאמנם במקרים אלה עשוי -במסגרת איזוני עלותזה, סבר הצוות כי בהקשר 

אמון הציבור למראית עין של ניגוד עניינים ומתוך כך לפגיעה באמון הציבור, אך בה בעת מה להיות חשש 

 העיסוק המותרים של בעל התפקיד במצבים בהם החשש הינו גבולות צמצוםכתוצאה מלהיפגע אף  לולע

מצומצם, כגון במקרים בהם קרוב משפחתו אינו צפוי ליהנות מטובת הנאה אישית משמעותית מההחלטות 

הצפויות להתקבל. על כן, נוכח העובדה שמדובר בחשש מצומצם ונוכח הפגיעה הרבה בתפקוד השירות 

לבעל  נכון יותר לאפשרבהם ישנם מקרים שהציבורי כתוצאה מהטלת מגבלות נרחבות מדי, מצא הצוות 

תפקיד לעסוק בעניינים הנוגעים לגוף שלקרובו יש ענין בו, בתנאים שפורטו לעיל. כחלק מאיזון זה, כפי 

 ייקבעו מגבלות הדוקות.  ככלל , הקלה זו לא תחול במקרה של קרוב משפחה מהמעגל הראשון, בושהוסבר
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 רוחביות ותהטלת מגבלה על החלט . 3.ג

לנטרל את  היקף המגבלה שתוטל בכדיביחס ל ניינים מתעוררת שאלהמקום בו בעל תפקיד מצוי בניגוד ע .47

החשש לניגוד עניינים. באופן טבעי, ניתן לקבוע שעליו להימנע מעיסוק בהחלטות המשפיעות על הגורם 

לקבוע שעליו להימנע  –שבגינו מתעורר החשש לניגוד עניינים, אך לצד זאת ניתן להוסיף על כך לחומרה 

חרות מאותו הסוג )גם אם אינן נוגעות במישרין לאותו הגורם(, להימנע מלעסוק מלעסוק בהחלטות א

בהחלטות על הסדרים רוחביים וכוללניים )גם אם השפעתן על אותו הגורם היא מוגבלת(, או להימנע 

כלומר, בעת הטלת מגבלה על בעל התפקיד  43מלטפל בתחום עיסוק רחב )שאותו גורם הוא רק חלק ממנו(.

להימנע  עליוהאם ההימנעות תהיה ביחס להחלטה פרטנית על עניין או על גורם מסוים, או שמא יש לקבוע 

 מלטפל גם בהחלטות כלליות, או בטווח רחב יותר של החלטות שאינן נוגעות פרטנית לאותו גוף. 

בהתאם לעקרון המידתיות, נקודת המוצא היא כי יש למנוע את ניגוד העניינים שנוצר כתוצאה מזיקה  .48

אישית משמעותית לגורם מסוים, באמצעות התחייבות של בעל התפקיד להימנע מלקבל החלטות הנוגעות 

 (.הפרטנית ההימנעות עקרוןלאותו גורם )להלן: 

רחב או על החלטה לבעל התפקיד יש אחריות על תחום שבהם מקרים חריגים, לצד זאת, עשויים להתעורר 

לא ניתן להסתפק בעקרון ההימנעות הפרטנית. במקרים ועניין אישי מובהק, בהם שיש לו כוללת, 

מסוימים, הליך קבלת ההחלטות בנוי כך שהחלטות בעניין גורם אחד שזורות עם החלטות בעניין יתר 

הגורמים שעניינם נדון באותה העת, או שהדיון בעניינו של כל אחד מהגורמים כרוך בהשוואה בינו ובין 

תחם את עניינו של הגורם הפרטני )למשל, בחלוקת תמיכות(. במקרים גורמים אחרים, ובפועל לא ניתן ל

אחרים, עוצמת החשש לניגוד עניינים היא כה גדולה, עד שקיים חשש שגם הטיפול בעניינים של גורמים 

מתחרים או גורמים אחרים הקשורים לאותו תחום יעורר חשש לניגוד עניינים )כגון, עיסוק בתחום 

 וג של בעל התפקיד מעורבות משמעותית(.מצומצם שבו יש לבן הז

 בו מקום, של גוף ציבורי בתקציבדילמה המתעוררת בעת העיסוק  ניתן להמחיש דברים אלה באמצעות .49

בהתאם לעיקרון ההימנעות הפרטנית,  .האמור בתקציב התלוי פרטני גוףיש עניין אישי ב תפקידה בעלל

 המדיניות נקבעת בתקציב שבדיון משום, בכללותו בבתקצי מלדון מנוע יהיהלא  תפקיד שבעלההנחה היא 

 –למשל בין גופים נתמכים  –עם זאת, כאשר מדובר בתקציב מוגדר לחלוקה . הציבורי הגוף שלהכללית 

נוצר מצב שבו ההקצאה לגוף נתמך אחד היא בהכרח על חשבון התמיכה בגוף נתמך אחר, ועל בעל התפקיד 

זוהי דוגמה למצב שבו לא ניתן לתחם את ההחלטה הכללית,  44.תובכללו בתקציב דיוןלהימנע מלעסוק ב

 כיוון שהיא כורכת את ההחלטה הפרטנית שממנה בעל התפקיד נדרש להימנע בד בבד עם החלטות אחרות.

 בעניין לראות ניתןדוגמה לקושי זה בהקשר הספציפי של חלוקת עוגה תקציבית נתונה במסגרת תמיכות  .50

 לתמיכות בבקשות שעסקו בדיונים השתתפונדונו עניינם של חברי מועצה שהדין -בפסק 45;הפתוח הבית

                                                 
 .177' בעמ ,7"ש ה, לעיל שפניץ של התייחסותה ראו 43
דוגמה נוספת שמזכירה שפניץ עוסקת בהשתתפות מומחים בגוף מסוים, כאשר השתתפותם נדרשת על מנת לתרום  ;187עמ' ב, שם 44

חום זה, מובן כי יש להם זיקות וקשרים רבים בתחום, ואין כוונה למנוע מהם להמשיך בעיסוקיהם מתחום מומחיותם. בשל עיסוקם בת
אלה. נוכח האמור, לעיתים נקבע לגביהם הסדר לפיו הם רשאים לעסוק, במסגרת תפקידם הציבורי, בהחלטות כלליות בנושאים 

, על המומחה להימנע מעיסוק בכל החלטה המשפיעה על שפניץשבתחום מומחיותם, אך עליהם להימנע ככל שמדובר בגוף פרטני. לעמדת 
 בהם במקרים כי מובן אך, לגופים ביחס קשר המייצרת בתחומו למומחה מייחסת שהיא הסבוכה הזיקות רשת בשל וזאת, פרטני גוף כל

 .בדבל המסוים בגוף פרטני בעיסוק הימנעות ולקבוע בהתאם המגבלה את לתחם יש, מסוים לגוף תחומה הזיקה
 הבית עניין( )להלן: 28.5.2006, בנבו)פורסם הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות נ' עיריית ירושלים  הבית 219/06ם( -"מ )יעת 45

 .(הפתוח
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 מלהשתתף ונמנעו הזיקה על הודיעו אלה ועדה חברי, זה במקרה. שהיה להם עניין בהם מוסדותשל 

 : מספקת אינה כאמור שהימנעות סבר המשפט בית אך, אלו מוסדות אודות בדיונים

עניין במוסדות שהגישו בקשות לתמיכה, הודיעו  "גם אם נקבל כי חברי הוועדה שהיו בעלי
על כך ונמנעו מלהשתתף בדיונים אודות המוסדות הללו, אין בכך די. ברור הוא שכאשר 
ישנה 'עוגה תקציבית' אחת מצומצמת, המשמשת לכל תמיכות העיריה בתחום התרבות, 

תקציב הקביעה בדבר הקצאת תמיכה למוסד זה או אחר הינה בעלת השלכה על היקף ה
הנותר וכפועל יוצא על היקף התמיכה במוסדות תרבות אחרים. לפיכך, עצם ההשתתפות 
של אנשים הקשורים בגופים הנתמכים בקביעת הקריטריונים ובחלוקת התמיכות לגופים 

כדי ליצור אפשרות ממשית לניגוד עניינים ולפגוע במראית  -כשלעצמה  -השונים, יש בה 
  46 פני הצדק."

מבוססים על עקרון ההימנעות הפרטנית, ולכן ברוב המכריע רי ניגוד העניינים הנערכים כיום הסדבפועל,  .51

של המקרים הסדר ניגוד העניינים קובע כי על בעל התפקיד להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים לגורם שיש לו 

תחום בכללותו זיקה אישית אליו, ורק במקרים חריגים ביותר נקבע מראש כי בעל התפקיד מנוע מלעסוק ב

לא חלה  ספציפיהלצד זאת, מובהר במסגרת ההסדר כי המגבלה הנוגעת לגורם  או בהחלטות מסוג מסוים.

על עיסוק בנושאים כלליים ורוחביים המשפיעים על אותו גורם, ובהקשר זה נעשה שימוש בסעיף סטנדרטי 

 שנוסחו כדלהלן:

אשר יהיו בתחום  כלליים ושאיםיובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע עיסוקי בנ"
סמכותי, אף אם יש בהם כדי להשפיע בעקיפין על הגורמים האמורים או על זכויותיהם, 

שהיא  ; ככל שהמדובר בהשפעה כאמורעליהם בהשפעה מהותיתלמעט אם המדובר 
 . אטפל לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי למשרד, ובתנאים שיקבע -מהותית 

לליים" הם נושאים המשפיעים או שהינם בעלי פוטנציאל השפעה או לעניין זה, "נושאים כ
 השלכה על כלל הציבור, על סקטורים רחבים ממנו או על קבוצה גדולה ובלתי מסוימת."

כלומר, מקום בו נקבעה מגבלה פרטנית ביחס לעיסוק בגורם מסוים, בעל התפקיד רשאי לעסוק ב"נושאים  .52

" מהותית השפעה" נושא לאותו שיש במקרה המשרד של המשפטי יועץה עם להתייעץ עליו ואולם", ללייםכ

לא אחת עולה השאלה האם ומתי מדובר ב"השפעה מהותית", . אישית זיקה לו יש שאליו הגורם על

האם בנסיבות העניין מוצדק למנוע את מעורבות בעל התפקיד  –ובהנחה שמדובר בהשפעה מהותית 

 מקרים אלה מראש לסווג שקשה היא ההנחה (.לות נפרדות אלו)ולעיתים אף ישנו טשטוש בין שתי שא

שידונו בהרחבה בהמשך, כגון מספר הגורמים  בשיקולים בהתחשב – ונסיבות הקשר תלויתתהא  רעהוההכ

 עוצמת הזיקה עם אותו גורם וכדומה. שיושפעו מההחלטה, האפשרות לתחם את העניין, 

ני שבעל התפקיד מוגבל מלעסוק בעניינו פועל בשוק קושי מיוחד מתעורר במקרים שבהם הגורם הפרט .53

האופי הכללי של ההחלטה מתעמעם, וקשה  כאשר מדובר על מספר מצומצם של שחקנים,כך, ריכוזי. 

 גם החלטה, מסוימים במקרים .להתעלם מן ההשפעה שיש להחלטה כללית על כל גוף באופן ספציפי

על הגורם שיש  עקיפה להשפעה לגרום יקה אליו, עשויההנוגעת לגורם אחר, שאין לבעל התפקיד ז פרטנית

לו זיקה אליו, באופן כזה שבעל התפקיד יהיה קשור עם האינטרס של הגורם המתחרה. מטבע הדברים, 

ככל שמספר הגופים שההחלטה נוגעת אליהם הוא מצומצם יותר, נוטה הכף לכך שיש לחרוג מעקרון 

יש , ותחום ריכוזיבתפקיד יש זיקה אישית אל אחד הגורמים ההימנעות הפרטנית. מטעם זה, כאשר לבעל 

אותו תחום, בחלק מהמקרים ייקבע שעליו להימנע גם מהחלטות כלליות על אותו התחום. לו אחריות על 

 לאחד אישית זיקה לו יש כאשר, ריכוזי שוק על אחריות לו שיש לתפקיד התמנה אדם כאשר, זאת עם

, הזיקה של קיומה חרף התפקיד ממילוי נפסל שלא העובדה לעצם קלמש לייחס יש, זה בשוק הגורמים

 .רוחביות גם בנסיבות כאלו מגבלות הטלת בזהירות יש לבחון –כאמור לעיל  – זה ומטעם

                                                 
  .צור השופטתשל  דינה לפסק 58' פס, שם 46
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 או כללית כהחלטה מתוארת מסוים בעניין החלטה שבהם, קיצוניים מקרים ישנם כי להזכיר למותר לא .54

 השאלה התעוררה שלגביו אחד לגורם בעיקר מתייחסת היא יכ מלמדת המציאות אך, עקרוני כעניין

 שבו כמקרה למעשה להתייחס ניתן, זה מסוג למקרים. בלעדי באופן עליו משפיעה אף או העקרונית

 .החלטה מלקבל מנוע התפקיד בעל כי ממילא ומובן, פרטני גורם לאותו ונוגעת, ספציפית היא ההחלטה

מתעוררת השפעה מהותית בעניין שהוא כללי באופיו מהמקרים שבהם שהובהר לעיל, כל אחד  שכפי כיוון .55

הצוות סבור שהפרקטיקה המחייבת על כן,  .שונה מהאחר, לא ניתן לקבוע כלל הכרעה חד משמעי

 יש כיהצוות סבור אולם בהקשר זה, התייעצות עם היועץ המשפטי של המשרד באותן נסיבות היא נכונה. 

 ההחלטה לבין האישי העניין שבין היחס על להשפיע כדי בהם שיש וליםהשיק מהם ולהבהיר לחדדמקום 

 להגדירכי ניתן  נראה. אלואת מידת הוודאות של ההסדר גם במקרים  להגביר מנת על וזאת, הכללית

 קווים ולקבוע זה מסוג קונקרטיות בשאלות להתייחס יש שאליהם הפרמטרים את יותר מפורטת בצורה

 . העניין בנסיבות המשפטי היועץ ידי על חנוייב אשר, לעניין מנחים

)בהתאם למספר  הקצה מקרי אתראשון  בשלבלאפיין  מוצע, זה בעניין המושגיםמנת לפשט את  על

 אינו הנדון שהמקרה ככל, השני בשלבשיש לשקול  השיקוליםהגורמים המעורבים(, ולצד זאת להבהיר את 

 המהותית של ההחלטה על הגורם הפרטני(.)בהתייחס למידת ההשפעה  הקצה מקרי לגדר נכנס

 :מספר הגורמים המעורבים –השלב הראשון  (1)

כשמדובר בהחלטה כללית שחלה באופן שווה  על מספר רב של גורמים:באופן אחיד החלטה שחלה   (א)

נקודת המוצא היא  – על הגורם הפרטני מהותיתעל מספר רב של גורמים, גם אם יש לה השפעה 

 למעלה על שחלה שהחלטה לומר ניתןאצבע,  ככלל. בה ממעורבות יימנע דהתפקי שבעל צורך שאין

 ככלל כחלה על מספר רב של גורמים.  תיחשב, גורמים 20-מ

הם לבעל התפקיד יש באופן אישי נגיעה משמעותית שב במקרים להתקיים עשוי זה לכלל חריג

ד שיש לו נחלה חקלאית, לא בעל תפקי )לדוגמה, , ובפרט נגיעה כספית משמעותיתלאותו עניין כללי

  (.יטפל בהוראות אשר יאפשרו בניית דירה שלישית בנחלה

: כשמדובר בהחלטה הנוגעת למספר מצומצם גורמיםשל  מאודעל מספר מצומצם שחלה החלטה  (ב)

על אותו גורם שיש לבעל  מהותיהכלל יהיה שככל שההחלטה משפיעה באופן  –מאוד של גורמים 

. במצב זה, די כללית החלטהב ממעורבות בה גם אם מדובר להימנעה עליו יהי –התפקיד זיקה אליו 

 בעל שעל לקבוע כדי בדבר הנוגעים הגורמים על הותיתמ השפעהבכך שמדובר בהחלטה שיש לה 

, גורמים שלושה או שנייםאצבע, ניתן לומר שהחלטה שחלה על  ככלל .בה מלעסוק להימנע התפקיד

 .גורמים של צםמצומ מספר על חלהככלל כ תיחשב

, חשוב לציין שההשפעה על הגורם הקשור צריכה בעניין המעורבים הגורמים מספר הערכת לגבי

 השפעה הנדונה להחלטה שיש הגורמים ומספר, המעורבים הגורמים מספרעל פי  בעיקרלהיבחן 

 בתחום הפועלים הגורמים כלל על שווה באופן חלה מסוימת החלטה אם, למשל כך. עליהם דומה

 –מהם  לאחד, כאשר לבעל התפקיד יש זיקה גורמים שישהבפועל תשפיע בעיקר על  אך, מסוים

היא זו שרלוונטית )ויש חשיבות פחותה  גורמים שישהמתוך  אחדהעובדה שמדובר בסופו של דבר ב

 גופים(.  של יותר רחבה קבוצהלהיות מלכתחילה השפעה על  עשויה הייתהלשאלה אם בתחום זה 

 תיבחן בהתאם לשיקולים המפורטים להלן )בשלב השני(. –ה נמנית על מקרי קצה אלו החלטה שאינ (ג)
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 :העניין נסיבות מכלולמידת ההשפעה המהותית, על רקע בחינת  – השני השלב( 2)

אין מדובר באחד מהמקרים המובהקים המנויים לעיל, יהיה מקום לבחון עד כמה מדובר  כאשר

. בהקשר זה, יש גורם אותו של מבחינתוהחלטה משמעותית  אותה, עד כמה קריבהשפעה מהותית, 

לבחון את עוצמת ההשפעה שיש להחלטה על אותו גורם )עד כמה היא 'קריטית' עבורו(; טיב 

ההחלטה )למשל, רגולציה כלכלית לעומת רגולציה פרוצדורלית(; מידת הקרבה של בעל התפקיד 

התפקיד )בעל תפקיד עצמאי לעומת חבר ועדה(.  לאותו גורם )אח לעומת לקוח עבר(; ובכירות ואופי

ביחס  גורם בין יתר הדברים, יהיה מקום לבחון עד כמה אותה החלטה משמעותית עבור אותו

 תקרות קביעת, למשל, להיות יכולה מהותית החלטהלמשמעות שיש לה עבור גורמים אחרים. 

, בשוק מסוימים גורמים לש ההכנסה בהיקף משמעותית תפגע אשר, בשוק הגורמים לכלל הכנסה

 .הפרטני הגורם גם ובהם

אחרות, בשלב זה יש צורך לאזן בין עוצמת החשש לניגוד עניינים, כפי שהוא בא לידי ביטוי  במילים

עוצמת ההשפעה וחריגות  –הנסיבתיים, לבין מבחני העזר של ההשפעה המהותית  בשיקולים

 ברמה מהותית בהשפעה צורך, כך יהיה ותרי חלשהההשפעה. ככל שעוצמת החשש לניגוד עניינים 

 . מובהקת יותר, ולהפך

. בעוד ישנן החלטות רחבות מורכבות להחלטותלצד המאפיינים שנמנו, נראה כי יש להתייחס באופן מיוחד  .56

ואחידות, שמתייחסות לכל הגורמים הרלוונטיים באותו האופן ובצורה ממוקדת )לדוגמה, מתן אפשרות 

כאשר לבעל התפקיד הוקצתה קרקע בתנאי נחלה(,  –קרקע שהוקצתה בתנאי נחלה לבניית בית שלישי ב

עשויות להיות סוגיות מורכבות, שהעיסוק בהן מורכב מהחלטות ביניים ותתי החלטות, שההשפעה של כל 

אחת מהם על כל אחד מהגורמים המעורבים צפויה להיות שונה בהתאם למאפיינים שונים )לדוגמה, 

כאשר קרוב של בעל התפקיד מחזיק מספר תחנות דלק(.  –ישוי של תחנות הדלק רפורמה בתחום הר

בהקשר זה, כאשר ההחלטה הנדונה היא ממוקדת וחלה באופן שווה על כל הגורמים המעורבים, קל לקבוע 

את מספר בני האדם שהיא חלה עליהם ואת האופן בו היא משפיעה עליהם. לעומת זאת, כאשר ההחלטה 

רחב של הכרעות ביניים, תתי נושאים, ומאפיינים שונים של גופים שונים, שעשויים לבוא  מורכבת ממגוון

יש צורך לבחון האם יש להתייחס בנפרד, ובאופן מחמיר יותר, לסוגיות  –לידי ביטוי בהסדר רחב יותר 

ים בהם בהתאם, גם במקרשלגביהן עשוי להתברר כי הן משפיעות על אותו גורם באופן מהותי.  –ספציפיות 

בעל התפקיד יוכל להמשיך ולעסוק בנושא כללי, ייתכן ובמסגרת עיסוק זה יהיו סוגיות ספציפיות 

 וממוקדות שבהן יהיה עליו להימנע מעיסוק.

אמת המידה של "השפעה מהותית" לא תהא  יתברר כי ,כבר בעת גיבוש ההסדר ,חריגיםבמקרים  .57

" מיוחדת"השפעה מהותית ו םיים תהיה רק בהתקיימתאימה, וייקבע כי הימנעות מעיסוק בנושאים כלל

החלטה  אותה כאמור לעיל, בעוד בבחינת השפעה מהותית נבחנת השאלה עד כמה". מיוחדת השפעה"או 

ה של השפעה ייחודית תיבחן השאלה מה מידת תבפני עצמו, בבחינ גורם אותו של מבחינתומשמעותית 

ה על גורמים אחרים. אמנם, כפי שעולה מהאמור לעיל, ההשפעה של ההחלטה על אותו גורם לעומת השפעת

אולם יהיו מקרים בהם , במרבית המקרים הבחינה תהיה ביחס לשאלה עד כמה מדובר בהשפעה מהותית

יהיה מקום להתמקד בצורך לבחון החלטות שיש להן אופי ייחודי בלבד, ובכך למעשה לקבוע שבעל 

הותית על הגורם הספציפי, אם אין להן השפעה מיוחדת התפקיד רשאי לקבל החלטות שיש להן השפעה מ

עליו. ניסוח כזה של פיסקת ההתייעצות בנושאים כלליים, המצמצם מראש את חובת ההתייעצות למקרים 

 הזיקה עוצמת כי נמצא בהםבלבד,  המתאימיםבמקרים  נכון יהיה, בלבד ומיוחדת מהותיתשל השפעה 

כאשר מדובר בקרוב משפחה שאינו מן  ,היתר בין, כרחוקה מוגדרת להיות עשויה זיקה .יחסית רחוקה היא

 בזיקה מדובר כאשר או, בתפקיד שאינו בכיר בו מועסק קרובשה לגוף זיקהבמדובר  כאשר, ןהמעגל הראשו
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)כגון בעניינים הנוגעים למי  של בעל התפקיד עצמו, שבמהותה היא עקיפה ומתייחסת לקשר שכבר נותק

 מעיסוקרק  הימנעות מצדיקה אך, רחוקהר לפי מכלול נסיבות העניין הזיקה היא כך, כאש .שהיה לקוח(

להתברר על פי אמת  יכולה כלליים לנושאים ההתייחסות ,מסוים גורם של בענייננו פרטניים בנושאים

מהותית ומיוחדת" בלבד.  הלתחם את פיסקת ההתייעצות למקרים של "השפע יהיה ניתןומידה מקלה, 

 ואמת", מהותית"השפעה  תיוותר כלליותביחס להחלטות  להתייעצותהרווחת  ת המידה, כי אמיובהר

  .בלבד מוגבליםתישמר למקרים  "מיוחדתו מהותית "השפעהשל  המידה

הדברים האמורים לעיל מתייחסים להתייעצויות של בעל התפקיד במהלך כהונתו, במקרים בהם נבחנת  .58

לצד גורם פרטני. לטפל במנוע מ בהסדר נקבע כי הואאשר האפשרות שיעסוק בהחלטה כללית מסוימת, כ

הקביעה מראש כי על בעל תפקיד להימנע בשלב הראשוני של עריכת ההסדר,  כיחשוב לשוב ולהבהיר זאת, 

 באמת הדבר בהם במקרים ורק ,ובמשורה חריג באופן רקתיעשה  שלם תחוםל ביחסמטיפול בהחלטות 

וביעילות בעלי  בהתנהלות , שלא לצורך,רחבה מוסדית מפגיעה יתןהנ ככל להימנע מנת עלזאת,  .הכרחי

נועדו לסייע בגיבוש ההחלטה בשאלה זו במקרים  לעיל שפורטו תנאיםהתפקידים ברשויות השונות. ה

אולם טרם הכרעה בדבר הימנעות בעל התפקיד מעיסוק בתחום כללי, יש לבחון בזהירות אם ו, פרטניים

 הדבר נדרש. 

נות העולות מפרק זה עשויה להיות חשיבות מיוחדת כאשר שאלות ניגוד העניינים יוער כי למסק .59

מתעוררות תוך כדי הליך המינוי של בעל התפקיד. בהקשר זה, עולה לעיתים שאלה האם יוטלו על בעל 

התפקיד מגבלות כלליות ונרחבות, העלולות לסכל את יכולתו למלא את התפקיד, או למצער להשפיע על 

קיד. כאשר חששות מסוג זה מתבררים במהלך הליך בחירה או מינוי לתפקיד )ובפרט בשלבים מילוי התפ

מתקדמים וככל שהמועמד נמצא בין המועמדים הסופיים(, ראוי שהגוף הבוחר יקיים התייעצות משפטית 

טרם קבלת החלטה. גם אם אין מסקנה משפטית השוללת את מועמדותו של אותו אדם, מסקנות בדבר 

 הגבלות שיוטלו על בעל התפקיד יכולות להוות שיקול לגיטימי בין שיקולי הגוף הבוחר.   היקף ה

 תהיה שבהם למצבים הנוגע בכל, זה מפרק העולים הדברים עיקריהסדר הטוב, להלן תמצית של  למען .60

 :רוחביים בעניינים התפקיד בעל את להגביל הצדקה

 .ההימנעות הפרטנית עקרון הוא המנחה הכלל .א

על הגורם הפרטני.  מהותית השפעהיש  הכללית להחלטהרק כאשר  להיבחןצריכה  מעיקרון זה חריגה .ב

 את הדברים הבאים: במקרים אלו יש צורך לבחון

ככלל  אצבע, ניתן להתייחס  – משפיעה היא גורמים כמה ועל אחידה בהחלטה מדובר האם (א

גורמים או פחות  3ות על , ולהחלטות המשפיעלקולאגורמים ומעלה  20המשפיעות על  להחלטות

 לחומרה. –מכך 

, המהותית ההשפעה מידתיש לבחון את  –נמנים על מקרי הקצה המובהקים  שאינם במקרים  (ב

עוצמת ההשפעה שיש להחלטה על ליש לתת את הדעת  .עניינים לניגוד החשש לעוצמתבשים לב 

 בכירות ואופי התפקיד.למידת הקרבה של בעל התפקיד לאותו גורם, ולטיב ההחלטה, לאותו גורם, 
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 בגיבוש הסדר למניעת ניגוד עניינים ותמהותי סוגיות. ד

בפרק זה יפורטו שיקולים שונים שיש לקחת בחשבון במהלך גיבושו של הסדר למניעת ניגוד עניינים, אשר 

 הצוות סבור כי נכון לתת עליהם את הדעת ולהתייחס לאופן בו נכון ליישמם במסגרתו של ההסדר.

 ניגוד עניינים עקב קרבת משפחה .1ד.

 :רקע

, מסוימיםבמקרים  .ניגוד עניינים עשוי להיווצר כתוצאה מעניין אישי של בעל התפקידכפי שתואר לעיל,  .61

בעל העניין האישי שיש לבו שתולדה של עניין שיש לאדם הקרוב לבעל התפקיד, באופן העניין האישי הוא 

עניין  היא כירווחת הה סתפיה. לפיכך, עניין לעניינו האישיאת אותו  הופך של הקרובבטובתו התפקיד 

, ועל כן מקום בו יש לקרוב משפחתו של אישי של קרוב משפחה יכול להביא לעניין אישי של בעל התפקיד

מצא יעשוי להבעל התפקיד עניין אישי בסוגיה שמצויה תחת סמכותו של בעל התפקיד, אזי זה האחרון 

  47ינים ביחס לאותה סוגיה.לניגוד עני חששמצב של ב

כי  שידורי פרסומת מאוחדים ענייןגישה זו מעוגנת היטב בפסיקה ובדברי חקיקה שונים. לעניין זה נקבע ב

במצב של קירבת משפחה יש פוטנציאל ממשי לגרום להטיה באופן שבו מופעל "אכן, ההנחה היא כי 

  48.)ההדגשה אינה במקור( "דעת-שיקול

 מצב המשפטי:דיון ב

ברי חקיקה רבים הקובעים איסור על פעולה בניגוד עניינים גוזרים גזירה שווה ביחס לעניין אישי של בעל ד .62

תפקיד וביחס לעניין אישי של קרובו. דוגמה מייצגת לעניין זה ניתן לראות בתקנות חובת המכרזים, 

א בעל ענין בו, או ליועץ , או לתאגיד שהולחבר ועדת המכרזים, לקרובוהיה , בהן נקבע כי "1993 –התשנ"ג 

ובמקומו ימונה חבר אחר , לא ישתתף בדיוןאו מוסדי בנושא הנדון בועדה,  ענין אישיאו לחבר ועדת משנה 

חוקים רבים מהעת האחרונה מנוסחים באופן בו הגדרת עניין אישי של בעל תפקיד כוללת . לאותו נושא"

ה את האיסור על הימצאות בניגוד עניינים בין אף עניין של קרובו. בחוקים אלו, נקבעת הוראה המחיל

לרבות עניין אישי של  –'עניין אישי' התפקיד הציבורי לבין עניין אישי, והגדרת עניין אישי קובעת כי: "

הגדרה זו משקפת  49."או עניין של גוף שהוא או קרובו בעלי עניין, בעלי שליטה או נושאי משרה בו קרובו

היינו הך הם בכל הנוגע להצבת בעל  -י של אדם ועניין אישי של קרוב משפחתו את התפיסה לפיה עניין איש

  50התפקיד במצב של ניגוד עניינים.

על עיסוקיו הקודמים, הוא נדרש לדווח באופן מדווח המועמד שבמסגרת שאלון ניגוד העניינים, לאחר  .63

אודות עיסוקיהם של ד וברור באופן נפרמפורש אודות עיסוקי בני משפחתו הקרובה. בתוך כך, הוא נשאל 

לשאלון(. בהמשך לכך,  6)ס'  בן או בת זוגו, של הוריו ושל צאצאיו )או אדם אחר הנסמך על שולחנו(

                                                 
 החקיקה ושבדיה קנדה, טניהברי, הברית בארצות כי לראות ניתן. המשווה גישה זו רווחת גם במדינות אשר נסקרו בפרק הסקירה 47

 .עצמו התפקיד בעל של כאינטרסים יראו התפקיד בעל של משפחתו קרובי של האינטרסים כי קובעת עניינים לניגוד הנוגעת
( )להלן: 1998לפסק דינו של השופט אור ) 23, פס' 587( 1נה) , פ"דרהשידורשות  נ' שידורי פרסומת מאוחדים בע"מ 4802/98רע"א  48

העוסק בכללים והסדרים למניעת ניגוד עניינים  2006ב לשנת 57ניתן אף לעיין בדוח מבקר המדינה  (;דורי פרסומת מאוחדיםשיעניין 
חשיבות יתרה להעניק שיש תוך הדגשה לנושא "פעולות למניעת ניגוד עניינים על רקע קרבת משפחה",  התייחס באופן נפרדואכיפתם, ו

 כאשר מדובר בשני עובדים במסגרת שירות המדינה. לנושא זה ולמנוע מצב כאמור, בפרט
לחוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה,  15 'ס; 2016–התשע"ו לחוק המאבק בטרור, 15 'ראו למשל ס 49

 . 2016–תשע"והלחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית,  14 'ס ;2017–תשע"זהבגבעת התחמושת, 
 כללים קובע ובהתאם, משפחה קרבת עקב עניינים ניגוד בדבר לכלל ביטוי מהווה 1959–ט"התשי(, מינויים) המדינה שירות לחוק 33 'ס 50

 שירות כללי במסגרת מפורטים הכללים. המשרד או היחידה באותה עובד משפחה קרוב כאשר המדינה לשירות מועמד של כניסתו בדבר
 . 2007–ח"תשסה(, משפחתית בקרבה סייגים( )מינויים) המדינה
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לדווח גם על עיסוקים של קרובים נוספים, אך זאת במסגרת שאלה כללית ורק ביחס מתבקש המועמד 

לשאלון(. השאלון מבהיר כי דיווח זה הוא אך  13לעיסוק שעלול להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים )ס' 

  ביחס לידיעתו האישית של המועמד, ולא נדרש בירור נוסף מעבר לכך.

הבחנה בין ומסתפק ב כמו כן, מסמך אמות המידה אינו מבחין כיום בין סוגים שונים של קרבת משפחה .64

ה הוא בעל עניין או בעל מצב שבו קרוב המשפחה הוא עובד במשרד ממשלתי לבין מצב שבו קרוב המשפח

רבה ללא התייחסות ספציפית למידת הק ,תפקיד בגוף או עסק אחר שיש לו קשר לעבודת המשרד

ת אמות מידה להבחנות בין התעוררה השאלה אם יש מקום להתייחס במסגרבדיוני הצוות המשפחתית. 

 רבה השונים.סוגי הק

לו יאאת השאלה על קרבת משפחה, יש לבחון  דעים ביחס לקיומו של ניגוד עניינים עקבהתמימות לצד  .65

 . ומה היקפו בהקשר זה קרובי משפחה חל הכלל

מבחינה עקרונית, הכלל האוסר על ניגוד עניינים משתרע על כל מקרה של 'חשש סביר' או 'אפשרות 

ב על קרובי משפחה מדרגות שונות לפי טיבאופן עקרוני עשוי לחול הכלל ממשית' לניגוד עניינים, ולכן 

ההחלטה ובהתאם לנסיבות העניין; בנסיבות נתונות, ניתן לברר לגבי כל אחד מסוגי קרבת משפחה, האם 

החשש לניגוד עניינים הוא חמור דיו ומצדיק הימנעות של בעל התפקיד ממעורבות בקבלת ההחלטה. כך 

דיק זהירות רבה למשל, החלטה ביחס לקרוב הנושאת אופי אישי )כגון, החלטה בעניין מינוי( עשויה להצ

יותר והתייחסות למעגל רחב יותר של קרובים, מאשר החלטה על עניין שהקרוב קשור אליו מרוחק יותר 

 )כגון, החלטה בעניין של לקוח של קרוב המשפחה(.

להבין  בעלי התפקידיםהגדרות אשר נועדו לסייע לשימוש ב יםעושוהסדרי ניגוד עניינים הקיימת, חקיקה ה .66

ולות החשש לניגוד עניינים בקשר לקרובים. לגבי רשימת קרובי המשפחה המוגדרת, טוב יותר את גב

ההנחה היא שקירבת משפחה יוצרת חזקה חלוטה לקיומו של עניין אישי עבור בעל התפקיד )אם כי 

פי -השאלה האם בנסיבות עניין ספציפי כזה או אחר מתקיים חשש לניגוד עניינים אינה מוגדרת בהכרח על

 (. רשימה זו

ולעיתים הגדרה צרה זו היא  51חל בנוגע לבן או בת זוג, הורה ובן או בת,שאיסור ניגוד העניינים אין חולק  .67

אולם, הגישה המקובלת כיום היא כי מעגל קרובי המשפחה משתרע על קרובי  52המצויה בדברי חקיקה.

ה בעת זו היא שיש משפחה נוספים. ניתן למצוא בדברי החקיקה מגוון רחב של הגדרות, אולם התפיס

לשאוף ליצירת אחידות, ועל כן בדברי החקיקה החדשים, כמו גם בהסדרים למניעת ניגוד עניינים 

 בת או בן, הורהזוג, הורה, הורה  בן –"קרוב משפחה" : המגובשים כיום, מקובלת הגדרה רחבה כדלקמן

, נכדה או נכד, חמות, חם, חותנת, ותןח, וילדיהם דודה או דוד, גיסה, גיס, וילדיהם אחות או אח, זוגם ובני

 ". ]חורג[ שלוב שהוא כאמור קרוב לרבות

מאגדת במסגרתה גם קרובי משפחה כלפי ההגדרה האמורה נמתחה ביקורת. נטען כי הגדרה רחבה זו  .68

דעתו -שיקולענייניו רחוקים מכדי להשפיע על ולכן  שלעתים אדם מן השורה אינו מצוי איתם בקשר קרוב,

ביחס לאחיינים, דודים, בני דודים וכיוצא בזאת. לפי גישה זו, לא ניתן טענה זו הועלתה תפקיד. של בעל ה

להשוות בין מידת הקרבה של אדם להוריו, בן או בת זוגו וילדיו לבין מידת קרבתו לדודיו ולבני דודיו 

                                                 
שעסק במנהלת לשכת שירות תעסוקה שהעבירה לטיפולה את ענייניהם של בעלה ובתה. בעניין זה פסק , 27לעיל ה"ש  ,ויינשטיין עניין 51

 בית המשפט כי מתקיים ניגוד עניינים מובהק וכי הרשעתה בדין משמעתי עומדת בעינה.
 . 1988–"חתשמה, העסקיים ההגבלים לחוקא 23 'ס; 2008–"חתשסה, בספורט אלימות איסור לחוק 27' ס לדוגמה 52
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בין המעגלים יש לערוך הבחנה נטען שלמשל, וכיוון שהחל מרמה מסוימת החשש הוא ממילא קל יותר, 

להבטיח את תקינות וטוהר  תבקשמהאמורים. מנגד, העמדה המצדיקה הרחבת מעגל קרובי המשפחה, 

 ההחלטה המנהלית.

יובהר שוב כי גם רשימה מקיפה של כלל קרובי המשפחה אינה מלמדת על כך שבכל מקרה ומקרה שבו 

שהובהר לעיל, ייתכן שבנסיבות  מעורב קרוב משפחה המנוי ברשימה יתקיים חשש לניגוד עניינים. כפי

מסוימות, בעיקר אם מדובר בקרובי משפחה רחוקים יותר, החשש לניגוד עניינים יהיה מצומצם יותר. 

הרשימה הרחבה נועדה להצביע על הזיקות המשפחתיות שעשויות באופן רגיל לעורר חשש לניגוד עניינים, 

ר יותר יוכרע שבנסיבות נתונות הקרבה אינה ומחייבות דיווח והתייחסות מיוחדת, גם אם בשלב מאוח

 מעוררת חשש לניגוד עניינים.

בין אדם  טיב היחסיםבקשר לנושא ניגוד העניינים במקרה של קירבת המשפחה היא לגבי טענה נוספת  .69

באופן סובייקטיבי; לעיתים אף  בין בעל התפקיד לבין קרוב משפחתוהאישית מידת הקרבה או , לקרובו

שמערכת יחסים מעורערת בין אדם לבין קרובו מובילה למסקנה שהוא מנוע מלעסוק מתעוררת טענה 

עיריית ירושלים, כאשר אחיינו ב בתחום הביקורתביקש התובע להתמנות לתפקיד  ירון ענייןב. בעניינו

 בגין תפקידו שלניגוד עניינים ל לעניין הטענה לחשש 53 .בתפקיד אותו יידרש לבקר במסגרת תפקידומועסק 

ביחס לטענה זו, הבהיר בית הדין האזורי לעבודה  חיינו, ציין כי "כיום הקשרים עם בן האחות רופפים".א

כי "טבעם של קשרים בין אנשים שהם משתנים לובשים ופושטים צורה. הקשר מתקרב ומתרחק לפי 

ריחוקו הצורך העמדה והשעה. יחד עם זאת קשר עם בן משפחה לא מנותק והביקורת על טיבו קרבתו או 

שידורי  ענייןבגם קשים אם לא בלתי אפשריים. קשר שכזה תמיד עשוי לשמש כגורם בשיקול הדעת". 

 : קבענדרש בית המשפט לעניין זה וכך  פרסומת מאוחדים

"המחוקק ביקש להימנע מבירור עובדתי בדבר מהות היחסים בין מי שהוגדרו קרובים. כך 
יכולתו של בת משפחה אחרת. הטעם לכך ברור. רזוג, וכך גם כשמדובר בק-ובר בבניכשמד

המשפט לבחון כליות ולב ולקבוע ממצאים ברורים בדבר מהות יחסיהם של -בית
. קשה עוד יותר לצפות, בנקודת זמן נתונה, משפחה קרובים היא מוגבלת מעצם טיבה בני

ן את ההתפתחויות האפשריות הצפונות בחיקו של עתיד ביחסים שבין קרובי משפחה לבי
54עצמם."

 

לעניין העיסוק בטיב היחסים בין קרובי המשפחה מציינת שפניץ כי הוא ממילא לא רלוונטי בהינתן 

והמבחן לקיום ניגוד עניינים הוא אובייקטיבי. לא זו אף זו, טענה לפיה היחסים בין בעל התפקיד לקרובו 

55גרועים מעידה אף היא על מצב מובהק של ניגוד עניינים.
 

של בעל התפקיד, כאשר הוא מבקש  יא באיזו מידה יש להתחשב בעמדתו הסובייקטיביתשאלה נפרדת ה .70

כאמור לעיל, המבחן המקובל הוא המבחן האובייקטיבי,  להעיד על עצמו כי מתקיים חשש לניגוד עניינים.

ואולם קשה להתעלם מעדות אישית של בעל התפקיד על כך שיחסי הקרבה עלולים להטות את שיקול דעתו 

התעוררו  –ההגדרות האובייקטיביות המקובלות. באותו הקשר, עשויות לעלות גם טענות הפוכות  חרף

                                                 
ביתר פירוט, התובע להתמנות לתפקיד עוזר לביקורת הנדסה בלשכת מבקרת עיריית ירושלים, כאשר אחיינו מועסק כמפקח בנייה  53

 (.14.2.2002נבו, )פורסם בירון נ' עיריית ירושלים  3823/01ם( -בחטיבת הרישוי והפיקוח על הבנייה בירושלים; בש"א )י
אשר בדברי ההסבר לה נקבעה חזקה "...יראו , 1996–תשנ"וה(, 11)תיקון מס'  חוק הבנקאות )רישוי( הצעתהדברים נאמרו ביחס ל 54

לעיל ה"ש    ,שידורי פרסומת מאוחדיםאותו, את קרובו, ותאגיד שאחד מהם שולט בו"; עניין  –ן יחיד יכמשתפים פעולה דרך קבע, לעני
 לפסק דינו של השופט אור. 24פס'  ,48

 . 76בעמ'  ,7 "שה לעיל, שפניץ 55
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מקרים שבהם נטען כי בעל התפקיד מתחמק מאחריות ו'תולה' את חוסר רצונו לעסוק בנושא מסוים 

  .בשיקול של ניגוד עניינים, שאין לו יסוד

 56,שני רם ענייןצמו. ביטוי לכך ניתן לראות במוטלות על קרוב המשפחה עהמגבלות היא הזווית נוספת  .71

לאימה, עובדת המוסד לביטוח לאומי, יש השפעה על היקף  בושבו נדון המשך העסקתה של בת בגוף 

העבודה שיקבל הגוף. על אף שדובר לכאורה בשני גופים נפרדים, קבע בית המשפט כי במקרה דנן מתקיים 

של הבת: "בנסיבות העניין יש להעדיף את אינטרס הציבור  חשש לניגוד עניינים המצדיק הפסקת העסקתה

למנוע חשש לניגוד עניינים בפעולת המוסד והוועדה המקצועית תוך שמירה על מראית תקינה של פעולת 

המינהל בעיני הציבור הרחב, על פני עניינה של המערערת להמשיך ולעבוד בסניף עפולה של מט"ב. במצב 

אין מנוס מאישור דרישת המוסד להפסיק את  –בחופש העיסוק של המערערת  ועל אף הפגיעה –דברים זה 

העסקתה של המערערת בסניף עפולה של מט"ב כדי להסיר כל חשש לניגוד עניינים או למראית עין של ניגוד 

 57עניינים."

על אף הדוגמאות שהובאו לעיל, ברובם המכריע של המקרים ניתן להסדיר את החשש לניגוד עניינים  .72

אמצעות קביעת מגבלות במסגרת הסדר. מטבע הדברים, מוטב שהמגבלות יוטלו על בעל התפקיד ב

הציבורי, וזאת הן מפני שהוא החב בחובות החלות עליו מכוח היותו עובד ברשות ציבורית, והן מפני שיש 

התפקיד  הטלת מגבלות מסוימות על בעליכולת טובה יותר לפקח על פעולותיו. עם זאת, ישנם מקרים בהם 

ע ממנו מלבצע את תפקידו, ובאופן זה לפגוע ביעילות המערכת הציבורית. באותם ונלמואף  עשויה לפגוע

 שעשויים בעניינים לעסוק שלא מצדו התחייבות כגון, עצמו על מגבלות לקחת המשפחה קרוברשאי מקרים 

 נדרש הוא יותר הקלים םובמקרי, מסוימים לקוחות מלקבל ותהימנע או התפקיד בעל של לטיפולו להגיע

 לעיתים אך, רצוי אינו כאמור זה מצב. מסוים מסוג לקוחותזהות  עלקבוע  עדכוןכגון  ,דיווח לחובת למשל

בשיתוף הפעולה וברצונו הטוב  תלויה זה מסוג הסדר עריכת כי מובן מקום ומכל, נמנע בלתי שהוא נראה

 של קרוב המשפחה. 

 :הצוות המלצות

האוסר על ניגוד עניינים, העשוי להתייחס בנסיבות מסוימות גם למידת קרבה ל נוכח אופיו של הכל .73

סבור כי יש  (, הצוותחברות ביחסי העוסק .2ד. בפרק להלן ראומרוחקת וגם לקרבה שאינה משפחתית )

להותיר מידה מסוימת של גמישות באשר לזהות הגורמים שבגינם יתעורר חשש לניגוד העניינים. עם זאת, 

וסר על ניגוד עניינים נבחן על בסיס פרמטרים אובייקטיביים, והפסיקה אף הבהירה שאין מקום הכלל הא

משמעות הדברים היא כי לכל אחד מיחסי הקרבה  58להידרש להערכה אישית של טיב יחסי הקרבה.

לעובדה שמדובר בדוד יהיה אותו  –המשפחתית יש משקל אובייקטיבי וקבוע )כלומר, על דרך הדוגמה 

סוגים של קירבת משפחה שאינם מעוררים אודות במקרים שונים(, ואולם לא ניתן לקבוע מסמרות  משקל

חשש לניגוד עניינים, ובנסיבות שונות עשויות להתבקש מסקנות שונות לגבי אותו סוג קרבה )כלומר, 

ל נושא אין להשוות בין החלטה ספציפית על מינוי של דוד, לבין החלטה רחבה ע –בהמשך לאותה דוגמה 

 מדיניות שיכול להשפיע על עסק של דוד(.
 

                                                 
 (.שני רם עניין)להלן: ( 6.3.2007)פורסם בנבו,  שני רם נ' מט"ב, עמותה לטיפולי שירות ורווחה 583/06ע"ע )ארצי(  56
לפסק דינו של השופט שמואל צור; בעניין זה נדון המשך העסקתה של מי שהועסקה כמזכירת שירות האומנה במט"ב  25, פס' שם 57

בעיר עפולה, בעוד אימה היא מנהלת אגף הסיעוד בסניף עפולה של המוסד לביטוח לאומי ובתוקף תפקידה היא חברה בוועדה 
 הסיעוד ממט"ב. המקצועית בעיר עפולה, שבאמצעותה מתבצעת הזמנת שירותי

 ישנם מצבים בהם לא ניתן להיצמד לאמת מידה אובייקטיבית. כך למשל במקרה של חברות, כפי שיורחב בהמשך.  58
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ת רשימסבור הצוות כי אין מקום לשנות את פסיקה, כאמור לעיל, לעל רקע זאת, ובהתאם לחקיקה ו .74

לניגוד הנהוגה בחקיקה העדכנית ואשר על בסיסה נבחן, ככלל, הפוטנציאל לקיום חשש ה קרובי משפח

חן בצורה ברורה יותר בין דרגות שונות של קרבת משפחה, יחד עם זאת, לעמדת הצוות יש לאבעניינים. 

ולהגדיר, במקרים שבהם ניתן לקבוע זאת מראש, מה תהיינה ההשלכות השונות לגבי סוגי קרבה שונים. 

בין היתר, יש לוודא כי לא מוטלות מגבלות שלא לצורך בגין קרבת משפחה מדרגה רחוקה יחסית, במצבים 

בהתאם, הצוות מבקש להתייחס  מושתת בעיקר על שיקולי אמון הציבור.שבהם החשש לניגוד עניינים 

 לאבחנות שיפורטו להלן.

זוגו או עם ילדיו שונה מיחסיו עם -ולק כי אופי היחסים של אדם עם בןאין ח :קרבה מעגלי שלושה הגדרת .75

לעומת זאת, קרוב משפחה רחוק יותר. כאשר מדובר בבן משפחה קרוב, קיים חשש מובהק לניגוד עניינים. 

עיקרו של החשש בפגיעה אפשרית באמון הציבור. מבלי בדרך כלל כאשר המדובר בבן משפחה רחוק יותר, 

הוא קל יותר, שמדובר בחשש ן הציבור במערכת הציבורית, להפחית מהחשיבות המיוחסת לשמירה על אמו

 ממשי פוטנציאלם בקרבת משפחה שיש בה ג מדוברבאופן המצדיק הקלה במגבלות. מעבר לכך, כאשר 

הנובע מאפשרות של קבלת ירושה )למשל, כאשר מדובר בהוריו של בעל התפקיד הציבורי(, יש  כלכלי לקשר

, כפי אחר אישי אינטרס מאשר יותר חמורים חששות לרוב מייצרלתת את המשקל לכך שאינטרס כספי 

מהווה הצדקה להחמרה ביחס זה, העולה כדי טובת הנאה משמעותית,  . אינטרסלעיל .2.ג בפרקשהורחב 

 למעגל זה של קרבת משפחה.

 , כדלקמן:שלושה מעגלים של קרבת משפחהעל בסיס האמור לעיל, מבקש הצוות להגדיר   

 בן או בת זוג )לרבות ידוע/ה בציבור(, הורה, בן או בת. -המעגל הראשון  (א)

 .נכד הורה הורה,(, , חתן, כלהחמות ,אחים, גיסים, חותנים )חם -המעגל השני  (ב)

 .דודים, אחיינים, בני דודים -המעגל השלישי  (ג)

זו תהווה פלטפורמה להבחנות שייערכו בהנחיות ובאמות המידה, כך שניתן יהיה להגדיר יחס שונה חלוקה   

יהפכו למפורטות יותר,  , אשרביטוי בשינוי באמות המידה יקבללכל אחד ממעגלי הקרבה. בין היתר, הדבר 

בים אלה בהתאם לסוג המעגל של קרוב המשפחה המדובר )וכן בהתייחס ויכללו הבחנה ביחס למצ

כך, ככלל, המגבלות שיוטלו על בעל התפקיד בגין קרוב משפחה מהמעגל  אופי עיסוקו(.בכירותו ולל

יחולו על הגוף בו הוא מועסק, בעוד המגבלות שיחולו  רביםהראשון יהיו מחמירות ורחבות יותר, ובמקרים 

רחוקה יותר יהיו מקלות ומצומצמות יותר, ויתמקדו בקרוב עצמו ולא בכלל הגוף או  בגין קרבת משפחה

  בלקוחותיו.

שיש לו קשר  פרטיבגוף תפקיד בכיר זוגו מועסק ב-, המגבלות שיחולו על בעל תפקיד אשר בןלשם הדוגמא

מת זאת, כאשר הזוג ומבעלי השליטה בגוף. לעו בן מועסקהגוף בו מלאה מיכללו הימנעות  לעבודת המשרד

אחיו של בעל התפקיד עובד בגוף פרטי, על בעל התפקיד יהיה להימנע מעיסוק בעניינים בהם אחיו וסביבתו 

הקרובה מטפלים, אך ככל שאחיו אינו בכיר במיוחד, לא תוטל מגבלה על עיסוק בגוף כולו. דוגמה נוספת 

בן הזוג של בעל התפקיד, ככלל מדובר ב כאשרתהא כאשר קרוב המשפחה עובד בגוף שעוסק בייצוג. 

יתבקש בן הזוג להעביר את רשימת לקוחותיו ועל בסיסה יימנע בעל התפקיד מלעסוק בלקוחות אלה. 

להעביר  הגיסיותר, כגון גיסו של בעל התפקיד, ככלל לא יתבקש  הרחוק בקרבת משפחהכאשר מדובר 

, או לכל היותר ייקבע שעליו אלה מגבלה בנוגע ללקוחותרשימת לקוחות, ולא תחול על בעל התפקיד 

 ברשימת העוסק. 4.ד בפרק שיפורט כפי"למיטב ידיעתו". זאת,  גיסולהימנע מעיסוק בלקוחותיו של 

לקבל החלטה אישית וישירה בנוגע לקרוב  לצד זאת, יצוין כי במצב בו בעל תפקיד יצטרך .לקוחות
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ה עליו להימנע מקבלת ההחלטה, גם אם מדובר , ככלל יהישיון(ישל מינוי או מתן ר ה)כגון במקר משפחתו

 בקרוב מן המעגל הרחוק ביותר.

עוד יובהר, כי חלוקה זו בין מעגלי הקרבה נועדה ליצור בהירות ביחס למגבלות שיוטלו בגין מצב מסוים,   

זו אינה מוחלטת, ובכל מקרה חלוקה וכן לייצר אחידות מסוימת בין המקרים השונים. לצד האמור לעיל, 

וותר שיקול דעת ליועץ המשפטי לקבוע באם נסיבות העניין מצדיקות חריגה מן ההבחנה המוצעת, או י

 מצדיקות הטלת מגבלה שונה, מקלה או מחמירה יותר.

, זאת חשיבות בהותרת המעגל רחב כפי שהוא היום: כאמור, הצוות סבור כי יש והבדיקה הדיווח היקף .76

ות מראש את כלל המצבים, ובשים לב להיותו של הכלל למניעת בפרט בהיבט של הדיווח. בשל הקושי לצפ

ניגוד עניינים כלל מניעתי, יש ערך רב לבדיקה מקדמית של כלל האפשרויות בהן עשוי להתעורר חשש 

 לניגוד עניינים. 

כאמור, הנוסח הנוכחי של השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים מבחין בין קרובי משפחה במעגל הראשון  .77

תר קרובי המשפחה, שלגביהם נדרש דיווח רק לגבי 'עניינים של קרובים שעלולים להעמידך במצב של לבין י

ההבחנה בין אופני הדיווח השונים שנקבעו למעגלי עצם לניגוד עניינים'. הצוות רואה בחיוב את  ששח

הצוות.  עולה בקנה אחד עם המלצות משפחה הקרבה השונים, וככלל, נראה שמבנה השאלון לגבי קרובי

הנוכחי של הסעיף לגבי קרובי משפחה שאינם מן המעגל הראשון,  בנוסח קושי ישסבור כי  וותהצ, זאת לצד

 השאלהלשנות את נוסח . לעמדת הצוות, יש משפטי דעת שיקול להפעילדורש מן המועמד מנוסח באופן הה

הקרובים שיש להם זיקה לציין את , קרי, יהיה עליו באופן עובדתיהשיב עליה כך שהמועמד יידרש ל

השאלה האם יש חשש שבעל התפקיד יטה את שיקול  תיבחן. בעקבות הדיווח, הציבורי לתפקידו כלשהי

 לגבילחומרה  התייחסות .דעתו נוכח זיקתו של קרובו, ובהתאם ייבחן הצורך בהטלת מגבלות מתאימות

ת על פרספקטיבה : ההגדרות של מעגלי הקרבה המתוארים לעיל מבוססוסובייקטיבית זיקה

אובייקטיבית, היינו, ההנחה היא שגם עבור אנשים שונים יש לייחס משמעות זהה לקרבה מאותו הסוג. 

יחד עם זאת, קשה להתעלם מסיטואציה שבה בנסיבות אישיות נתונות, אדם מעיד על עצמו כי הקשר עם 

לל כזיקה רחוקה, אך יכול בדרך כדוד נתפס -קרוב משפחה מסוים הוא משמעותי. כך למשל, קשר עם בן

דוד ספציפי יש לו קשר עמוק ומשמעותי, כמו "אח קרוב", -להתעורר מצב שבו אדם מעיד על עצמו כי עם בן

 (.החברות קשרי לנושא ההשלכה על 2.ד בפרקאו לעיתים אפילו תוך השוואה ליחסי חברות )וראו להלן 

זו מעידה בוודאי על  והצהרה סובייקטיבית מעין, אובייקטיביהכלל האוסר על ניגוד עניינים נושא אופי 

על עצמו לגבי  להחמירמצב דברים שונה. הצוות סבור כי במקרים מעין אלו, מקום שעובד הציבור מבקש 

תפיסת מערכת היחסים עם קרוב משפחה ספציפי, יש לקבל את התייחסותו הסובייקטיבית, חרף האופי 

ידי בעלי תפקידים -זו תנוצל לרעה על שגישה חששצוות ער להאובייקטיבי של הכלל במקרים הרגילים. ה

-שיבקשו לחמוק מאחריותם הציבורית; מטעם זה, יש מקום להוסיף ולברר, במידת האפשר בשיחה בעל

פה, האם בעל התפקיד אכן סבור שבעיסוק בעניינים הנוגעים לאותו קרוב שיקול הדעת שלו יושפע בשל 

יש מקום להתייחס לקרבה הספציפית בחומרה, כפי שמתבקש  –ת קרבת המשפחה, ואם התשובה חיובי

לפי עמדתו הסובייקטיבית של בעל התפקיד. חריג זה יתאפשר אך ורק בנסיבות שבהן בעל התפקיד מבקש, 

 בכנות, להחמיר על עצמו, ומובן ממילא שלא ניתן לחרוג לקולא מאמות המידה האובייקטיביות לעניין זה.
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 קשרי חברותם עקב . ניגוד ענייני2ד.

 :רקע

חברות קרובה בין בעל התפקיד לבין אדם המקורב מ אהניגוד עניינים עשוי להיווצר כתוצמקרה נוסף של  .78

. יחסיו של אדם עם חבר קרוב עשויים להיות קרובים והדוקים יותר מאשר יחסיו עם קרוב משפחה. לו

השפיע על אופן קבלת ההחלטות שלו )גם אם באופן זה, ייתכן ועניינו של אדם הקרוב לבעל התפקיד עשוי ל

יחסי התפיסה היא כי על כן, באופן שאינו רצוני(, לא פחות ואף יותר מאשר עניינו של קרוב משפחתו. 

הממונה על יישום חוק חופש  דרוקר נ' 7678/16בבג"ץ . חברות עשויים אף הם לייצר חשש לניגוד עניינים

 (, צוין כך:דרוקר עניין( )להלן: 7.8.2017 )פורסם ביום המידע במשרד ראש הממשלה

"המשפט המינהלי אוסר על עובד הציבור לטפל בענייניהם של חבריו הקרובים, ובנסיבות 
59מסוימות הדבר אף עלול לעלות כדי עבירה פלילית."

 

מעוררת הקביעה באילו מקרים מתעורר חשש לניגוד עניינים כפי שיפורט בהמשך פרק זה, יחד עם זאת,  .79

לתת ביטוי , וין קושי לתאר את יחסי הקרבה לפי מבחן אובייקטיביאלגבי קרובי משפחה, שבעוד שי. קו

כאשר מדובר בחברות אישית המצב הוא שונה. יש  –למשמעות שאותה נהוג לייחס לכל קירבת משפחה 

טיבם של  קושי להיתלות במבחן האובייקטיבי לצורך הגדרת הגורם המעורר את החשש לניגוד עניינים, שכן

יחסי החברות עשויים להשתנות מאדם לאדם, וברור שגם למונחים השונים שבהם נעשה שימוש )"חבר", 

על תיאור סובייקטיבי במידה רבה אין משמעות אחידה. בפועל, הבחינה נסמכת  –"חבר קרוב", "ידיד"( 

  של מערכת היחסים בין שני אנשים, כפי שבעל התפקיד רואה אותה.

 :משפטימצב הדיון ב

לניגוד עניינים עקב קשרי חברות במסגרת הספרות  חשששל  וניתן למצוא התייחסות מפורשת לקיומ .80

 –כי "לעיתים החשש למשוא פנים מתגבש בשל היכרות עבר  מציינת ארז-ברק דפנהפרופ' העוסקת בתחום. 

ההיכרות היתה עם גורמים שההחלטה נוגעת אליהם. החשש, נחשב לרציני רק אם  –שלילית או חיובית 

מהותית מבחינת משכה או מידת האינטנסיביות שלה... ההיכרות שאמורה להיות בסיס לפסילה 

מהשתתפות בהליך חייבת להיות היכרות ממשית ועמוקה, שיש לה משמעות מיוחדת מבחינת הנוגעים 

יינים, אולם "לא כל היכרות אישית של בעל תפקיד תיחשב לניגוד ענ כיאף היא מציינת שפניץ  60בדבר."

61הסדר צריך לשקול."-קשר אישי אינטנסיבי יכול להוות אינטרס נוגד שעורך
 

דינו -חשש לניגוד עניינים, ניתן לראות את פסקלעניין טיב יחסי החברות המקימים )או שאינם מקימים(  .81

שפטי התנועה לטוהר המידות ואח' נ' היועץ המ 1948/18 מן העת האחרונה בבג"ץ של כב' השופט סולברג

, בעניין הטענה כי היועץ המשפטי לממשלה מנוע מלטפל בעניינים (21.06.2018)פורסם בנבו,  לממשלה

 :הנוגעים לחקירתו הפלילית של מר ניר חפץ, בגין סיוע שהעניק לו לפני מינויו לתפקיד

"היכרותו של היועץ המשפטי עם חפץ היתה ברמה שטחית, מצומצמת ביותר, ולא 
קשרי חברות אישיים. היכרות כזו, בקשר לאותו ארוע נקודתי, אינה התקיימו ביניהם 

 "מקימה, כאמור, אפשרות ממשית וגם לא חשש סביר לניגוד עניינים.

                                                 
)פורסם  לפסק דינו של השופט נ' הנדל 4פס' , הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה דרוקר נ' 7678/16בג"ץ  59

 לפסק דינו של השופט מ' מזוז. 27' ספ שם, ; ראו גם את האמור(רוקרד)להלן: עניין  (7.8.2017בנבו, 
 (.2010) 549–548 א כרך ימשפט מינהלארז -ברק פנהד 60
 םלשרי הנוגע האתי הקוד. הבריטי בחוק גם למצוא ניתן חברות קשרי של לסוגיה מפורשת התייחסות .295, בעמ' 7 "שה לעילשפניץ,  61

 נורמטיבי מעמד כבעלי הנתפסים, (The Seven Principles of Public Life)" הציבוריים החיים של היסוד עקרונות שבעת" את מעגן
 התפקיד במסגרת לנקוט ולא ביושרה לנהוג החובה מצויה אלו עקרונות בין. בבריטניה הציבורי בשירות העובדים כלל על החלים עליון

 לסוגיה מפורשת התייחסות ישנה, כן כמו. חברים של או משפחה בני של אינטרס, אישי אינטרס לקדם תהמטר אשר בפעולה הציבורי
 הזדמנות מספק הציבורי תפקידו כאשר עניינים בניגוד יימצא ציבורית משרה נושא כי קובע Conflict of Interest-ה. הקנדי בחוק

 . ראוי בלתי באופן אחר אדם כל של אינטרסים או חבריו של, קרוביו של, שלו אישיים אינטרסים לקידום
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בעניין זה  62.זוהר חוצות ענייןדוגמה לאפשרות שקשרי חברות יעוררו חשש לניגוד עניינים ניתן למצוא ב .82

לבטלה מכמה טעמים, וביניהם מהטעם של ניגוד  נדונה החלטה של ועדת המכרזים, אשר נטען כי יש

דינה של אחת המשתתפות במכרז, שהיא זו -ראש ועדת המכרזים, ששימש בעבר כעורך-עניינים של יושב

להודיע  גם ידידות אישית מחייבת את חבר הוועדהשבסופו של עניין גם זכתה בו. בהקשר זה נקבע כי 

.מנע מהצבעה באותו ענייןלוועדה על יחסי הידידות האמורים ואף להי
63  

לניגוד עניינים לא תמיד ברור, שכן לא כל היכרות הגבול ביחס למקרים המייצרים חשש כמצוין לעיל,  .83

הדברים ניכרים במדינתנו  לניגוד עניינים. חששאישית ולא כל מערכת יחסים בין אנשים מביאה לקיומו של 

תוך ו ומשרטט את הגבול ם כך בפסיקותיבית המשפט מתמודד עהקטנה, בה "כל ישראל חברים". 

ראש נ' התנועה למען איכות השלטון בישראל  913/04בבג"ץ התמודדות עם מקרים פרטניים. כך למשל, 

(, נדון מינויו של מר צבי חפץ לתפקיד שגריר ישראל בלונדון, כאשר 30.5.2004)פורסם בנבו,  הממשלה

פי -ממשלה, עלידי -הנעשה עלממשלה דאז )מדובר במינוי ברקע עלו טענות לזיקה אישית בינו לבין ראש ה

הצעת שר החוץ, ולאחר בדיקת ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה(. בשאלת קיומה של זיקה 

אישית, הובהר כי למר חפץ היו קשרי ידידות עם ח"כ עמרי שרון, בנו של ראש הממשלה דאז, וכי במסגרת 

י של ראש הממשלה; כמו כן, במקרה אחד השתתף ראש הממשלה דאז רטקשר זה הוא ביקר במעונו הפ

משתתפים שאליו הוזמן, בביתו של מר חפץ. על יסוד עובדות אלה, התקבלה עמדת הוועדה -באירוע רב

לבדיקת מינויים, אשר קבעה כי "אין מתחייבת לכאורה מסקנה נורמטיבית כי קיימת 'זיקה אישית' 

 הדורשת 'כישורים מיוחדים'".

מרמה והפרת  ה שלניתן למצוא גם בפסיקה העוסקת בעביר חברותלסוגיה של קשרי נוספת התייחסות  .84

הורשע מר שבס בהפרת אמונים בגין פעולות שביצע כמנכ"ל משרד ראש  64,שבס ענייןאמונים. כך למשל, ב

ידי -עלהממשלה לקידום פרויקטים לטובת חבריו, האחים שולדנפריי )אם כי צוין שמר שבס גם הועסק 

אולמרט  מרהורשע  אולמרטהאחים שולדנפריי, לפני ואחרי כהונתו במשרד ראש הממשלה(. בנוסף, בעניין 

לו עמו יחסי  וחותיו של עו"ד אורי מסר, אשר היועניינם של כמה מלקטיפל בבכך שבכהונתו כשר התמ"ת, 

ת המשפט התבררו הביטויים יוער כי בבי 65חברות )אם כי גם שם צוין שהיה בין הצדדים גם קשר כספי(.

תדירות הפגישות של עו"ד מסר עם אולמרט, הגישה החופשית  –האובייקטיביים של יחסי החברות 

יש לציין כי כללי ניגוד העניינים מתפרשים באופן מצומצם  66שהייתה לעו"ד מסר ללשכת השר וכדומה.

כים המוגנים באמצעות העבירה של בער מהותיתרק מקרה של פגיעה כן ובזהירות במסגרת הדין הפלילי, ש

במשפט  בפלילים. לעומת זאת,מצדיק הרשעה הפרת אמונים, ובכלל זאת אמון הציבור במוסדות השלטון, 

שיתקיים ניגוד עניינים בכדי לפסול את מעורבותו של עובד  או חשש סביר ממשית באפשרותדי  –המינהלי 

 הציבור בהחלטה המינהלית.

שאלה האם יחסי היכרות בין בעל תפקיד לאדם רכבות הרבה המתעוררת ביחס ללמו התייחס זמיר השופט .85

 :אחר מעוררים חשש לניגוד עניינים 

                                                 
 .(חוצות זוהר עניין)להלן: ( 1990) 843 (3מד)פ"ד  ,עיריית רמלה' נ זוהר חוצות בע"מ 788/90ץ "בג 62
 .848עמ' ב, שם 63
 .18 ש"ה לעיל, שבס עניין 64
 .13, לעיל ה"ש אולמרט עניין 65
 'מדינת ישראל נ 4148/96לקשרי חברות כרקע לעבירת מרמה והפרת אמונים בע"פ  נוספתבהקשר מעט שונה, ניתן למצוא דוגמה  66

 ואילך. 391עמ' ב(, ובפרט בחוות דעת המיעוט של השופט קדמי, 1996) 367( 5, פ"ד נ)יעקב גנות
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"איש ציבור אינו רשאי להשתתף בהחלטה כאשר קרוב משפחה שלו בדרגת קרבה ראשונה 

)ואולי, בהתחשב בנסיבות המקרה, גם קרבה רחוקה יותר( הוא אחד המועמדים לבחירה 

אך גם קרבת חברות, ולא רק קרבת משפחה, או למתן טובת הנאה מסוג אחר. או למינוי 

 .וכן גם קרבה עסקית, יכולות להביא לניגוד עניינים אישי

. עד היכן, אם כן, מגיעה הקרבה שניגוד העניינים מתקיים בה? אין לכך תשובה מדויקת

ת, אפילו קרבת התשובה תלויה בנסיבות המקרה. באופן כללי אפשר לומר כי קרבה אישי

משפחה, אינה יוצרת ניגוד עניינים כאשר אין היא עונה על המבחן לתחולת הכלל בדבר 

כאשר לדעת אדם סביר הקרבה אינה יוצרת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים. כלומר, 

 )ההדגשות לא במקור( 67."העניין הנוגד על ההחלטה של איש הציבור תהשפע

את הקרבה באמצעות מבחן אובייקטיבי. אולם, להבדיל מקרבת משפחה, מצביע על כך שיש לבחון  זמיר .86

סובייקטיבית ותלויה  במידה לא מבוטלת אשר הגדרתה היא אובייקטיבית, הגדרתו של אדם כחבר היא

בתפיסתו של כל אדם חברות מהי. משכך, לעיתים קשה לקבוע באופן אובייקטיבי האם מדובר ביחסי 

כי לאנשים רבים יש שורה ארוכה של מכרים וחברים, וברי כי החברות עם כל  חברות קרובים. בנוסף, מובן

אחד מהם מצויה ברמת קרבה שונה, ואף זו משתנה מתקופה לתקופה, וודאי שלא כל מערכת יחסים עם 

 אדם מעלה חשש לניגוד עניינים. 

רובה, והגדרה זו בהתאם, ברור כי החשש לניגוד עניינים יתעורר רק מקום בו מדובר בחברות שהיא ק .87

פרמטרים אובייקטיביים וקבועים זאת, שפניץ סוקרת עם בתחושתו הסובייקטיבית של האדם. גם תלויה 

 מראש שבאמצעותם ניתן יהיה לנסות ולהעריך את טיב יחסי החברות: 

"אינדיקטורים לאינטנסיביות של היכרות אישית יכולים להיות תקופת החברות, ביקורים 

המפגשים החברתיים, בילויים וחופשות משותפות של הנוגעים בדבר ושל הדדיים, תכיפות 

משפחותיהם, הזמנה לאירועים משפחתיים, קשר ישיר או קשר באמצעות חברים אחרים 

ובהשתתפותם. לעומת זאת, היכרות על רקע של יחסי עבודה, לימודים משותפים בבית 

ה, או מפגש אקראי באירוע ספר או במוסד להשכלה גבוהה, שירות צבאי משותף וכדומ

אלה, ככלל, אינם מגבשים כשלעצמם זיקה של היכרות אישית באינטנסיביות  –כלשהו 

68המגיעה כדי חשש לניגוד עניינים."
 

 כפי שנראה בהמשך, אינדיקציות אלו יכולות להוות בסיס לגיבוש המסקנה בדבר קיומם של יחסי חברות

שיש צורך בהתייחסות מובנית יותר לצורך התמודדות עם  , אולם דומההמקימים חשש לניגוד עניינים

 סוגיה זו.

, בשאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ישנן שאלות ספציפיות אודות עיסוקיהם של בן .2.ג בפרקשצוין  כפי .88

לשאלון( וכן  6או בת הזוג, של ההורים ושל צאצאים )או של אדם אחר הסמוך על שולחנו( )ראו סעיף 

". בכותרת השאלה על זיקות של געות לעיסוקם של "קרובים אחרים או מקורביםהנו שאלות כלליות

יש להתייחס, בין היתר, גם לחברים. יש לציין כי אמנם מספר  –קרובים אלה, מצוין כי לגבי מקורבים 

האנשים שמדווחים על עיסוקים של חברים קרובים עולה בעת האחרונה, אך נראה שעדיין מדובר 

. בנוסף, נראה כי אין זה ברור מהי מידת טים ולא ברורה רמת המודעות לצורך בדיווח האמורבדיווחים מע

                                                 
 .244, בעמ' 4 "שה"ניגוד עניינים בשירות הציבורי", לעיל  מירז 67
 .296–295בעמ'  ,7"ש ה לעילשפניץ,  68
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ההיכרות או החברות המצריכה דיווח, וכך בעוד שבעלי תפקידים רבים אינם מדווחים כלל על חשש לניגוד 

תר של בבחינה מפורטת יועל מי שכחברים עניינים בגין יחסי חברות, ישנם בעלי תפקידים שמדווחים 

מידת ההיכרות או הקשר עימם אינם מעוררים חשש לניגוד עניינים. כתוצאה מכך, הדברים עולה כי 

  לעיתים עלולות להיקבע מגבלות גם במקרים שאינם מעוררים חשש לניגוד עניינים.

עולה שגם מקום שבו בעל התפקיד מקבל על עצמו את ההנחה שמתקיים חשש לניגוד עניינים, עדיין משכך,  .89

נדרשת בחינה של הנסיבות, ואף אם ניתן משקל משמעותי לתחושתו הסובייקטיבית של בעל התפקיד יש 

לוודא כי הוא מבין את ההבחנות בין סוגי החברות ואת ההשלכות שיש להגדרות אלו. כך למשל, הכרות על 

מגבשים, רקע של יחסי עבודה, לימודים משותפים, שירות צבאי משותף מהעבר הרחוק וכדומה אינם 

ככלל, הכרות קרובה המגיעה כדי חשש לניגוד עניינים. מקרה מורכב יותר עשוי להתעורר כאשר דבר 

במצב זה יש צורך לבחון את הטענות,  –החברות נודע בעקבות מידע חיצוני ולא נחשף ביוזמת עובד הציבור 

 וניתן להיעזר לשם כך בפרמטרים שנמנו.

 העדר האחידות בין המקרים השונים. הדבר נובע מכך שכאמור, כל קושי נוסף שניתן להצביע עליו הוא .90

כן קשה להשוות בין המקרים. כמו כן, כיוון שישנם מקרים בהם מוטלת קשר הוא בעל מאפיינים שונים ול

מגבלה כתוצאה מתחושתו הסובייקטיבית, התלוי באופי הקשר שלו עם חברו, יש קושי  בעל תפקידעל 

 ות אשר יגדירו באופן כוללני כי סוג מסוים של קשרים יעלה חשש לניגוד עניינים.אמות מידה עקבי תריביצ

 :ות הצוותהמלצ

הצוות מכיר בכך שאדם אוסף לעצמו היכרויות, קשרים וחברויות שונות לאורך חייו, וזאת על רקע  .91

בחן, הקשרים שונים ובמידות קרבה משתנות. מובן כי הדבר אף משתנה בהתאם לנקודת הזמן בה הוא נ

וכי טיבם של קשרי היכרות ומערכות יחסים להשתנות, להתחזק ולהיחלש. לעמדת הצוות, ברור כי לא כל 

הכרות או קשר מייצרים חשש לניגוד עניינים. כפי שציינה שפניץ, הכרות על רקע מקצועי או הכרות 

יבת ההיכרות, שמקורה בעבר הרחוק, ככל שלא השתכללה לכדי יחסים קרובים במיוחד שיצאו מגדר סב

 שעובדים מי בין המתקיימים חברות יחסי, הצוות לעמדת, זה מטעם. לא מקימה חשש לניגוד עניינים

 העבודה המשך על למגבלות להביא אמורים לא, ככלל, המשותפת העבודה רקע על שנוצרו, במשותף

פוס רק את המקרים גישה זו היא העומדת לעיני הצוות, המבקש לגבש כלל שית .אלו עובדים של המשותפת

השפעה על שיקול דעתו של בעל  –באופן פרגמטי  –יה להיות להם ובהם אכן יחסי החברות קרובים, ועש

 התפקיד.  

עוד נתן הצוות את הדעת לכך שיחסי חברות מסוג מסוים עשויים להיחשב בעיני אחד כיחסים קרובים  .92

יותר מאשר ביתר ההקשרים, יש מקום לתת במיוחד, ובעיני האחר כיחסים רחוקים. מובן כי בהקשר זה, 

משקל רב לתחושה הסובייקטיבית של בעל התפקיד ולתפיסתו את הקשר הקיים. עם זאת, במקרים של 

ככל הניתן, וזאת בשים לב לכך שאין לפגוע  ספק, יש מקום לבחון את העניין במבט אובייקטיבי ואחיד

ינים, ובכדי לאפשר התייחסות אחידה ככל הניתן באופיו האובייקטיבי של הכלל האוסר על ניגוד העני

 לנושא זה. 

 שבעלחשש סביר  לבססיש בקשרי החברות כדי  האםהמבחן הרלוונטי בהקשר זה, לעמדת הצוות, הוא  .93

יובהר גם בהקשר זה, כי בעובדה  .דעתו-שעשויים להשפיע על שיקול אישיים שיקולים יכרוךהתפקיד 

דעתו של אדם אין כדי להטיל דופי באותו אדם, וכי מדובר בנטייה -קולשעניין מסוים עשוי להשפיע על שי

 אנושית וטבעית. 
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בהתאם לאמור, הצוות ממליץ להבהיר ולהסדיר את השלבים של הדיווח וההסדרה במקרים הנוגעים  .94

 ליחסי חברות, וזאת כפי שיפורט להלן:

רור דיו בכל הנוגע לצורך לדווח הצוות סבור כי השאלון, כפי שמנוסח היום, אינו ב :השאלון עדכון .א

גם על יחסי חברות הדוקים במסגרת הדיווח על קרובים ומקורבים. ניתן להניח כי הדיווחים 

המעטים בהיבט זה נובעים, בין היתר, מההתייחסות הלא מספקת בשאלון. המצב האמור אף יוצר 

במסגרת השאלון ליץ כי חוסר אחידות בנושא זה ביחס לעובדי הציבור השונים. על כן, הצוות ממ

, ויינתנו מספר יצוין באופן ברור כי ניגוד עניינים עשוי להיווצר אגב קשרי חברות קרובים

אינדיקציות ליחסי חברות כאמור. יודגש כי אין הכוונה לכל קשר חברות, אלא רק ליחסי חברות 

ד, ושעשוי להיות קרובים שיש בהם כדי להביא לחשש ממשי להשפעה על שיקול דעתו של בעל התפקי

קשר בינם לבין עבודת המשרד. יצוין, כי בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם היועץ המשפטי 

 למשרד, כבר בשלב הדיווח ועוד בטרם גיבוש ההסדר.

אמות מידה מובנות לאחר הדיווח, ובפרט במקרים של ספק, ייעזר היועץ המשפטי ב :ההסדר גיבוש .ב

גובשו על בסיס האינדיקציות שצוינו לעיל מתוך ספרה של  אשר יפורטו להלן. אמות מידה אלו

מתוך ניסיון לתת מענה לביטויים הנפוצים של חברות. במידת הצורך, ניתן יהיה להתייעץ כן שפניץ, ו

מנהלי(. ככל שאינדיקציות רבות -ציבורימשפט עם אשכול טוהר המידות במחלקת ייעוץ וחקיקה )

נבחן, כך ייקבע שרמת החברות קרובה יותר ובהתאם שיש בה יותר יהיו רלוונטיות ביחס לקשר ה

לייצר חשש אינטנסיבי יותר לניגוד עניינים. במסגרת בחינת האינדיקציות נכון יהיה להתחשב, בין 

 היתר, במפורט להלן:

הזמנות קשרים בין המשפחות, , בילויים וחופשות משותפות, אישייםמפגשים –הקשר עומק .א

 ;לאירועים אישיים

 ;תקופת החברות – זמןמשך  .ב

 ;קבועים של פעילות משותפת, דפוסים תדירות שיחותתדירות מפגשים,  –וסדירות תדירות .ג

, משותפת עבודה רקע עלו מקצועית במסגרת הן ההיכרות שנסיבותככל  – ההיכרות נסיבות .ד

 .לעיל שצוין כפי, החברות לעוצמת יותר משמעותיות אינדיקציות יידרשו

, ככל .(1)בפרק ד. משפחתיבדומה לאמור לעיל לגבי קשר  – לחומרה יתהתייחסות סובייקטיב .ה

 שבעל התפקיד סבור שהקשר עם אותו חבר עשוי, במישור הפרגמטי, להביא לכך שהוא יכרוך

די בכך בכדי להוביל למסקנה שיש להתייחס  – לחברושיקולים אישיים בהחלטות הנוגעות 

, יש כאמור מעניינים הנוגעים לאותו חבר. ליחסי החברות ככאלו שמחייבים הימנעות שלו

פה, על מנת למנוע ככל הניתן ניצול -לברר את הדברים בזהירות, רצוי במסגרת שיחה בעל

. כמו כן, כפי שהובהר או קביעת מגבלות מחמירות שלא לצורך לרעה של הפן הסובייקטיבי

ק כאשר לתפיסתו יש לעיל, יינתן משקל מכריע להתייחסות הסובייקטיבית של בעל התפקיד ר

  יש מקום להסתייע באמות המידה האובייקטיביות. –לפעול לחומרה, ובכל מקרה אחר 

, יש לקחת המקימים חשש לניגוד עניינים יש להעיר כי בבירור השאלה האם מתקיימים יחסי חברות .95

טה שבעל התפקיד עשוי לקבל בעניין אותו אדם. ככל שמדובר בהחל טיב ההחלטותבחשבון גם את 

או בהחלטה בעלת אופי  נים משמעתיים או פליליים של חבר(הנושאת אופי אישי )למשל, החלטה על עניי

ה תהיה לחומרה, ויהיה יכספי משמעותי )למשל, החלטה בעניין התקשרות עם משרד שבבעלות חבר(, הנטי

חבר במישור מקום לפסול טיפול בחברים במעגל רחב יותר. מאידך, ככל שמדובר בהחלטה שמתייחסת ל
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עניינים ה תהיה להקל, ויהיה מקום לפסול טיפול ביעקיף יותר, או בהחלטה שהשפעתה אינה גבוהה, הנטי

 מצומצם יותר.חברים רק במעגל הנוגעים ל

 

 לאחר תפקיד במסגרת פרטית תקופת הגבלה .3ד.

 :רקע

התפיסה הרווחת  כאשר אדם מבקש להתמנות לתפקיד בשירות המדינה לאחר שסיים תפקיד בגוף פרטי, .96

היא שזיקתו ביחס לגוף זה לא מתנתקת בן רגע, וכי טובת הגוף שעזב נותרת לנגד עיניו למשך תקופה לאחר 

שאותם עם האינטרסים ו בהם עסקעם הנושאים הזדהות ובמובן של תחושת מחויבות סיום עבודתו. זאת, 

שמדובר בזיקה שהתנתקה, ניתן לצד זאת, כיוון  .עבד עמםהאנשים ש הכרות עםה לצדבד בבד , קידם

להניח שהיא מתקיימת למשך תקופה מוגבלת. בהתאם, במקרים של מעבר כאמור, ניתן ביטוי לניתוק 

תקופה  –הזיקה ההדרגתי במסגרת "תקופת הגבלה" או "תקופת צינון" בתוך השירות הציבורי  

 תפקיד קודם לכן. שבמסגרתה נקבע כי בעל התפקיד לא יוכל לעסוק בענייני הגוף שבו מילא

 :מצב המשפטידיון ב

לשירות הציבורי  הנכנסשפניץ מתייחסת בספרה לתקופת הצינון הנדרשת לצורך ניתוק הזיקה של אדם  .97

. לדידה, במקרים מסוג זה, ככל שרמת האינטנסיביות של ניגוד העניינים לא במסגרת פרטית תפקיד אחרל

וים למשך תקופה מוגבלת בזמן. ההנחה היא כי בחלוף גבוהה, ניתן לקבוע שבעל תפקיד יימנע מנושא מס

תקופת זמן תפחת תחושת המחויבות של בעל התפקיד לגוף ממנו הגיע, וכן כי מטבע הדברים מספר 

המקרים שבהם עסק בתפקידו הקודם ושיידרש לעסוק בהם בתפקידו הציבורי ילך ויפחת אף הוא. לטעמה 

  69מידתי ונותן מענה לסיטואציה המדוברת.של שפניץ, פתרון זה, המוגבל בזמן, הוא 

החשש  עוצמתבהקשר רחב יותר, בית המשפט אף הוא ייחס חשיבות להיבט חלוף הזמן ולהשפעתו על  .98

נמצא שהטענה לניגוד עניינים של יועץ בישיבת ועדת חופרי השרון  ענייןלניגוד עניינים. כך למשל, ב

וה חשש המצדיק פסילת ההחלטה, וזאת בשל חלוף מכרזים, שעבד בעבר בחברה שזכתה במכרז, לא מהו

 'עברם המשותף'בענייננו, גם אם היה ראוי מאוד כי חופרי השרון ומר מיארה יצהירו על הזמן: "

מתחילה... מסופקני אם יש לראות בכך עילת פסילה. מר מיארה... סיים את עבודתו בחופרי השרון 

שנים כפי שטען(. דומה שזו  5יכת סיור הקבלנים )אמנם לא , קרוב לשלוש וחצי שנים לפני ער2005בנובמבר 

   70את החשש לניגוד עניינים בפועל". –דומה  –תקופת "צינון" משמעותית ... ומפיגה 

 , חוזר על ההלכה וקובע מפורשות: חופרי השרון עניין, המזכיר בפסק הדין גם את מחנגב עניין

שנה חשיבות למראית עין לגבי איסור הכלל "כל מקרה נבחן לגופו לפי נסיבותיו וגם אם י
של ניגוד עניינים, הרי יש עדיין לבחון האם מראית העין הינה ב"עוצמת פסילה" אם לאו, 
כאשר ישנה חשיבות לזמן שחלף בין סיום העבודה היכול להוות "תקופת צינון" המפיגה 

                                                 
 שעליו היא התפיסה, הקודם בתפקידו התפקיד בעל עסק בו ספציפי בעניין שמדובר ככל כי, יצוין; 196–195' בעמ, 7 ש"ה לעיל, שפניץ 69

 המקרים לכלל נוגע שפניץ שציינה זה טעם, זאת עם יחד. אחרת למשרד המשפטי היועץ אישר אם אלא, זמן הגבלת ללא מכך להימנע
 .הקודם בתפקידו התפקיד בעל בהם מעורב להיות היה שעשוי

 .(השרון חופרי עניין :להלן( )24.5.2010, בנבו פורסם) 30 ,מ"בע( 1991) סלע. ל.י.א 'נ מ"בע השרון חופרי 8409/09 מ"עע 70
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ההדגשה לא ) 71".את החשש לניגוד עניינים בפועל ומביאה להכשרת ניגוד העניינים
 במקור(

הפסיקה אמנם לא התייחסה במפורש למקרה של מעבר של בעל תפקיד בגוף פרטי לתפקיד ציבורי, אך  .99

מבהירים כי כאשר הזיקה בין הצדדים נותקה, בחלוף הזמן עוצמת החשש  בפסיקה המקרים שנסקרו

מוטלת תקופת צינון  לניגוד עניינים פוחתת. עמדה זו עולה בקנה אחד עם המדיניות הנוהגת, במסגרתה

 מוגבלת בזמן על מי שעובר מגוף פרטי לתפקיד ציבורי.

מתמנה לאחר שניתק  בעל התפקידאמות המידה קובעות תקופות הגבלה ביחס לשורה של מצבים בהם  .100

מתייחסות בין היתר לאופי במסגרת אמות המידה כיום המוצעות  ההגבלהתקופות את הזיקה מגורם אחר. 

דעת -מרחב של שיקולדו של בעל התפקיד בו, תוך שהן מותירות במקרים הרלוונטיים הגוף הפרטי ולמעמ

לעורך ההסדר. ככלל אצבע ניתן לאמוד את נקודת המוצא של אמות המידה כך שבמקרה של זיקה 

תקופת  –משמעותית לגוף פרטי, תקופת המגבלה עומדת על שנתיים, ובמקרה של זיקה לגוף ציבורי 

נה אחת. ישנם מקרים בהם נקבעת תקופה ארוכה משנתיים, אך הדבר לא מופיע המגבלה עומדת על ש

ניגוד עניינים חד משמעי בתפקידים קודם, ארוך בתפקיד ותק כגון  ,באמות המידה ושמור למקרים חריגים

 .הוא סופי והחלטיזיקה כשיש מקום לספק עד כמה ניתוק האו שיש להם רגישות מיוחדת, 

רוכה יותר עשויה להידרש ביחס למי שנושאים בתפקיד מעין שיפוטי. כללי תקופת הגבלה א, בנוסף

שנים  5האתיקה לשופטים פוסלים שופט מלשבת בדין אם צד לדיון היה לקוח או שותף שלו ולא חלפו 

אמנם כללי האתיקה אינם חלים על עובדי ציבור במשרה מעין שיפוטית, אך בהתחשב בהשוואה  72מאז.

קיבוץ כפר בלום נ' הועדה המקומית לתכנון  59494-11-15 )נצ'( רקע פסק הדין בעמ"נ העשויה להידרש, ועל

 .יש מקום לשקול אם לקבוע תקופה ארוכה יותר במצבים אלו – (8.11.16, בנבו פורסם) עליוןובניה גליל 

כנגד העיקרון הנוהג של קביעת תקופת הגבלה ביחס לתפקידים קודמים של בעל התפקיד נשמעו  .101

 ויות משני כיוונים שונים.התנגד

המעבר מהמגזר הפרטי למגזר הציבורי כרוך בהחלטה מודעת של בעל התפקיד לסגל לעצמו כי היו שטענו 

הוא מיידי. כיוון  הדפוסי חשיבה התואמים את התפקיד הציבורי, והשינוי התפיסתי המתקיים במצבים אל

שים למלא את התפקיד הציבורי נאמנה, אנשים ישרים המבקנקודת המוצא היא שבעלי התפקידים הם ש

הטענה כאילו בעל תפקיד עדיין מסור במידה כלשהי לאינטרסים הפרטיים שאותם ייצג קודם לעיסוקו 

עובדי מדינה המקיימים מעבר כזה לא צריכים להיחשד בכך  –אינה ריאלית, ובאופן מעשי  הציבורי

הדבר נכון גישה זו, ל בהתאםן לכאורה מיותרת. תקופת הצינופרטי, והשישימו לנגד עיניהם את האינטרס 

כשמדובר במי שהיה שכיר או מי שעבד במקום זמן קצר יחסית, והאמירה היא כי ענייני באופן מיוחד 

 מקום עבודתו אינם מהווים עוד עניין אישי שלו עם סיום מקום עבודתו. 

הן בפן האישי והחברתי, והן בפן  –מן העבר השני, היו שטענו כי תחושת הקשר עם העיסוקים הקודמים  .102

 של ההזדהות עם האינטרסים של הארגון, עומדת בעינה לאורך שנים, ובוודאי שאינה נעלמת בן לילה.

                                                 
, בנבו פורסם) 30 ,המכרזים ועדת - הבטחון משרד - ישראל מדינת' נ מ"בע דים"הבה עיר - מחנגב 15827-12-11( א"ת) מ"עת 71

 עקב יותר מחמירה להיות נוטה בו הפסיקה לעיל שנאמר כפי אשר, המכרזים תחוםב בפסיקה דוברמ כי, זה בהקשר גם יצוין(. 10.1.2012
 על הזמן חלוף להשפעת בנוגע התפיסה על ללמד כדי יש, השרון חופרי בעניין גם כמו, זה במקרה כי דומה אך, הייחודיים יומאפיינ
 .עניינים לניגוד החשש עוצמת

 . 2007–לכללי האתיקה לשופטים, התשס"ז 15ס'  72
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, וגם בתום תקופה מחמירה של שנתיים לא ניתן ניתן לטעון כי תקופת ההגבלה היא שרירותית במובן זה,

 לומר שתחושת הקשר עם העיסוק הקודם התפוגגה. 

לאדם קשה להתנתק באופן מיידי  לפיה ,התומכת בקביעת תקופת צינוןמצויה הגישה , גישות אלהבין  .103

, יש לעיסוק הקודם מזיקתו למקום עבודה קודם, וכיוון שחלוף הזמן יכול לצמצם את עוצמת הזיקה

תועלת בתקופת צינון שתסייע לבעל התפקיד לפתח את דפוסי החשיבה החדשים שלו כעובד המדינה ללא 

 קביעה זו כשלעצמה עשויה לסייע לתהליך ניתוק הזיקה.אף תלות או קשר לעיסוקו הקודם, ו

טענה נוספת בנוגע לתקופות הצינון נשמעת כנגד אורך התקופה. יש הסבורים כי הטלת מגבלה ארוכה על  .104

 עיסוק בעניין מסוים, משך שנתיים למשל, היא מוגזמת ולא נחוצה. הדבר בא לידי ביטוי ביתר שאת

כך ששנתיים מתוך  73בתפקידים שהכהונה בהם קצובה, ובפרט לתקופה שאינה ארוכה כגון ארבע שנים,

 תקופה כאמור מהוות חלק ניכר ומשמעותי ביחס לכלל תקופת הכהונה. 

 : הצוות המלצות

הצוות נתן דעתו לטענות שהושמעו נגד ההסדרה הקיימת של תקופת הצינון. לדעת הצוות, יש ממש  .105

ה יש אלמנט מסוים של שרירותיות בקביעת תקופת זמן מוגבלת מראש, אשר דווקא בה חלה בטענה לפי

מגבלה מטעמים של ניגוד עניינים. אין המדובר בבחינה בדיעבד של פרק הזמן שעבר ממועד מסוים, אלא 

מיד לאחר שתחלוף. ניסיון נים יימשך תקופה מסוימת, וייפסק בקביעה מבעוד מועד לפיה ניגוד העניי

החיים מלמד כי ניתוק הזיקה והבניה מחודשת של הדפוסים הוא תהליך הדרגתי, שקשה לאמוד אותו 

 בזמן, ויש משהו מעט מלאכותי בניסיון להגדיר נקודת זמן מדויקת שבה הקשר מאבד ממשמעותו.

הוא אינהרנטי במידת  ביחס לקביעת מועדים מחייבים יחד עם זאת, מטבע הדברים, אלמנט השרירותיות .106

לניגוד עניינים נבחן מנקודת מבט אובייקטיבית, אך טבעי שהדברים לא יתיישבו עם כיוון שהחשש  –מה

התחושה הסובייקטיבית, ושיהיו מצבים שבהם התחושה היא שהזמן שנקבע הוא ארוך מדי )או קצר מדי(. 

ו לנגד ם שעמדסבור שלאדם נדרש זמן מסוים על מנת להתנתק מעניינים בהם עסק בעבר ומאינטרסיהצוות 

עיניו, וגם אם משך הזמן הזה משתנה מאדם לאדם וממקרה למקרה, יש מקום להגדיר באופן אובייקטיבי 

נדרשת תקופת ביניים ראשונית, הצוות . הלכה למעשה, לעמדת זיקההפרקי זמן של הימנעות לצורך ניתוק 

ומן ההכרח להעריך, , ודםשבה בעל התפקיד ישוחרר בעל כורחו מהמתח הכרוך בזיקתו אל התפקיד הק

ככל הניתן באופן אובייקטיבי, מהי תקופת הזמן שבה ניתן יהיה לומר במידה סבירה של ביטחון שכל 

 החלטה שיעסוק בה בעל תפקיד תתקבל באופן נקי משיקולים זרים וללא משוא פנים. 

מלטפל בגורם  לגבי השאלה על אורך התקופה שבה בעל התפקיד יחויב להימנע: הצינון תקופת אורך .107

ולקצר במידה שהייתה לו זיקה אליו, בהתחשב בדברים שנשמעו, הצוות סבר שיש מקום לערוך שינויים 

בעל תפקיד מבין את משמעות המעבר ההנחה היא שבאמות המידה.  את התקופות הקבועות כיום מסוימת

 מבלי אף בעבר עבד בו לגוף בנוגע החלטות לקבלזמן יוכל  שבחלוף עליו לסמוך וניתןמגוף פרטי לציבורי, 

ה יותר יוכל בעל תפקיד לעסוק קיצור התקופה משמעותו כי בחלוף תקופת זמן קצר .יוטהדעתו -ששיקול

זו מתיישבת עם  עמדהקשת הנושאים המצויים תחת סמכותו, ובכך אף ייטיב עם פעילות הרשות. ב

                                                 
 של 4470 ממשלה בהחלטת שנקבע כפי נוספים תפקידים וכן לכלכלה הלאומית המועצה ראש או השכר על הממונה: למשל ראו 73

 או הכהונה תקופת ומשך כהונה תקופת קביעת בדבר ההסדר יחול עליהן המדינה בשירות הבכירות המשרות  רשימת" 31-ה הממשלה
 .(8.2.2009)" משרה כל לגבי שנקבעה מ"הפז
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ל הדעת, על פני שיקולים של אמון התפיסה שיש לתת בכורה לשיקולים הפרגמטיים של חשש מהטיית שיקו

 . להטות את הכף לחומרה במקרים של ספקהציבור שעשויים 

חשוב להדגיש כי ישנם מקרים בהם לעמדת הצוות נכון להותיר את התקופה על פרק זמן ארוך יותר. כך  .108

וים למשל, במקרה של מי שהיה בעל שליטה בחברה מסוימת, או מי שהיה בעל זיקה משמעותית לעניין מס

)לדוגמה, מי שעמד בראש חברה מסוימת במשך זמן ממושך( אין מקום לקצר את תקופת הצינון. כלומר, 

בקביעת תקופת ההגבלה יש לייחס חשיבות לנסיבות המקרה, ובתוך כך למהות הזיקה, מהות הגוף הקודם 

קשר של מקום אופי מקום העבודה הקודם, לתפקיד שמילא המועמד, משך הזמן, ה 74)ציבורי או פרטי(,

 כפי שנעשה עד היום במסגרת אמות המידה. –העבודה הקודם לרשות הציבורית החדשה וכיוצא בזאת 

ביטוי בתיקון שייערך באמות השינויים המתבקשים מכוח המלצה זו יבואו לידי  :אמות המידה עדכון .109

תקופות צינון נעו בין  המידה המצורפות כנספח לדו"ח זה. עם זאת, ביחס לכלל האצבע שתואר לעיל, שלפיו

 עדחצי שנה  של לטווח הללו התקופותיהיה לקצר את  נכוןכללית,  כהנחיה כישנה לשנתיים, סבר הצוות 

של ניגוד עניינים, וזאת  להיות מספקת אף במובן של מראית העין לדעת הצוות, תקופה כאמור עשויה. שנה

כאמור לעיל, קיצור ברירת המחדל של ק בענייניו. בשל חלוף הזמן בין סיום העבודה בגוף הפרטי לבין עיסו

תקופת המגבלה לשנה במקום שנתיים, מתייחס למצבים רגילים של מעבר מגוף פרטי למשרד ממשלתי, אך 

מקרים שבהם יש צורך בהארכת תקופת הצינון אף לכדי שנתיים )או יותר(, כגון לגבי מי שהיה יוחרגו ממנו 

וכיוצא  מתעורר ספק אם זיקתו מהגוף שממנו הגיע נותקה לחלוטיןלגבי מי ש או בעל שליטה בחברה

 בזאת.

עוד מבקש הצוות לשים את הדגש על כך שככלל תקופת צינון נדרשת כשמדובר במעבר מגוף פרטי אל  .110

תפקיד בשירות הציבורי. יובהר, על אף שאין בכך שינוי מהתפיסה הקיימת היום, כי לעמדת הצוות ככלל 

)למעט הסדרים נקודתיים  צינון במעבר בין תפקידים וגופים בתוך שירות המדינהאין צורך בתקופת 

מעבר לתפקיד שיש לו סמכות ביקורת ביחס לתפקידו הקודם של בעל ב , כגוןהנדרשים במקרים חריגים

גם במעבר בין גופים ציבוריים, למשל  העם זאת, ייתכנו מקרים בהם תידרש תקופת צינון קצר 75התפקיד(.

, ובמקרים אלה ככלל , כגון רשות מקומיתגוף ממנו מגיע בעל התפקיד אינו חלק משירות המדינהכאשר ה

 .ברירת המחדל היא כי תקופת הצינון תעמוד על חצי שנה

 

 . מסירת רשימת לקוחות4ד.

 :רקע

במסגרת החובה המוטלת על בעל תפקיד למסור דיווח מלא אודות עיסוקיו וזיקותיו, לעיתים עולה  .111

קבל מבעל התפקיד רשימת לקוחות. בשלב עריכת ההסדר, ההנחה היא שרשימת הלקוחות עשויה הצורך ל

לסייע בידי היועץ המשפטי להעריך את טיב העניינים והגורמים שבהם טיפל בעל התפקיד, ולגביהם יוטלו 

 , בשלב מאוחר יותר, רשימת הלקוחות תצורף להסדר.מסוימים מגבלות. במקרים

                                                 
 גם תחול כאמור מגבלה לעיתים אך, ציבורי ףלגו פרטי מגוף מעבר על המקרים במרבית חלה צינון כפי שיובהר בהמשך, אמנם תקופת 74

 .המדינה בשירות לתפקיד, ממשלתית חברה או מקומית רשות כגון, המדינה משירות חלק שאינו ציבורי מגוף מעבר על
תנועת אומ"ץ אזרחים למען  43/16ץ "בגראו באופן ספציפי לגבי תקופת הצינון הנדרשת ביחס לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה ב 75

 .(01.03.2016)פורסם בנבו,  של השופט ג'ובראןדינו  לפסק 73–67 פס', ממשלת ישראל 'נ הל תקין וצדק חברתי ומשפטימינ
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לשני סוגים עיקריים: )א( כאשר העיסוק  ברשימת לקוחותצורך המתעורר בים שבהם ניתן לסווג את המצ .112

לקוחות.  או ייעוץ ייצוגב מתן שירות מתמשך ללקוחות, ובעיקר כאשר מדוברהקודם של בעל התפקיד כלל 

במקרה זה, ההגבלה לגבי לקוחות מבוססת על ההנחה שנוצר קשר של אמון ומחויבות בין הלקוח לבין מי 

דין לבין לקוחותיו מקימים ציפייה -עורךצג אותו בענייניו. כך למשל, קשרי האמון המיוחדים שבין שיי

ינם על סבירה כי עורך הדין יפעל לטובת לקוחותיו, ומסירת רשימה שלהם נועדה למיפוי הגורמים שבעני

שתיקבע  . במקרים אלו, ההנחה היא שהזיקה עם הלקוחות נותקה, וככלבעל התפקיד להימנע מלטפל

)ב( כאשר  ;היא תהיה לתקופה מוגבלת של ניתוק הזיקה –הגבלה מעיסוק בעניינים הנוגעים אליהם 

ענייני לקוחותיו עשויים להגיע לטיפולו ורבו של בעל התפקיד עוסק בתפקיד שנוגע לעיסוקו הציבורי, וקמ

רבו עשוי להביא וקמשל בעל התפקיד. במקרה זה, החשש הוא שעיסוק של בעל התפקיד בלקוחותיו של 

רב של בעל התפקיד. במקרים אלו, ההנחה היא שהזיקה וקמלקבלת טובת הנאה, כספית ושאינה כספית, ל

רב עם הלקוחות היא נמשכת, אך רשימת הלקוחות עשויה להשתנות מעת לעת, וככל שתידרש וקהמשל 

 ן לקבלת כספים ממנו.מעניק שירותים ללקוח, או ממתי המקורבהיא תעמוד בעינה כל עוד  –הגבלה 

 :מצב המשפטידיון ב

החומרה המיוחדת שכרוכה בניגוד עניינים המתעורר בשל זיקה ללקוח נדונה במספר מקרים בפסיקה,  .113

נזכיר בהקשר זה מחויב לדווח מראש על זהות הלקוח במקרים המתאימים.  בעל התפקידואף הובהר כי 

חשש לניגוד  קוחתו, באופן המייצרעם חברה שהייתה לדין -המתייחס לקשר של עורך זוהר חוצות ענייןאת 

אין ספק, שהטיפול המשפטי שנתן עו"ד גביזון לחדשות העיר או למנהליה הצריך קשר הדוק עניינים: "

ביניהם. סיבה זו, כשלעצמה, הטילה על עו"ד גביזון חובה להודיע לוועדה על היחסים שבינו לבין חדשות 

76."שתתף בדיון ובהצבעה בעניינההעיר וחייבה אותו להימנע מלה
 

מתווה את האופן בו יש לערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים, כשהשלב  1.1555 היועץ הנחייתכאמור,  .114

הראשון הוא איתור ניגוד העניינים. במסגרת שלב זה, יש לברר עם המועמד כל מידע רלוונטי שיש בו 

בות פירוט אודות עסקיו ועיסוקיו של המועמד, לתרום לבירור בדבר קיומו של חשש לניגוד עניינים, לר

הנחיית היועץ פי -עלוכל מידע רלוונטי אחר. כלומר,  הלקוחות להם נתן שירותיםהשקעותיו, שותפיו, 

, ישנם מקרים שבהם הדיווח אודות זהות הלקוחות צריך להיעשות מראש ובאופן שיטתי, לקראת 1.1555

 עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים.

במסגרת גוף  לקוחות ייצוג כללבהם בעל התפקיד מתמנה לאחר שעיסוקו הקודם  מקריםבאם, בהת .115

כאשר בעל תפקיד היה בעלים  למשלדה כוללות הגבלה הנוגעת להימנעות ביחס ללקוחות, אמות המי פרטי,

י ציבור דין, ייעוץ אסטרטגי, לובינג, יחס-חשבון, עורכי-או שותף במשרד שעסק בייצוג כדוגמת משרד רואי

כאשר בעל תפקיד כיהן בתפקיד ניהולי בכיר או בהנהלות או דירקטוריונים בתאגיד פרטי, או וכדומה, 

ובחלק מהמקרים גם ביחס לבעל תפקיד שכיהן כשכיר במסגרת פרטית. אמות המידה משקפות את ההנחה 

מטבע הדברים, גוף )ושהקשר עם גוף מסוים קושר את בעל התפקיד גם לאינטרסים של לקוחות אותו 

 לקשר זה יש משקל רב כאשר עיקר עיסוקו של אותו גוף הוא ייעוץ וייצוג אינטרסים של לקוחות(.

אין פירושה בהכרח מסירת רשימה מלאה של כלל  לקוחותכי מסירת רשימת  ,כללי באופן להעיר יש .116

, או אזכור ויםרשימת לקוחות מסוג מסהלקוחות של האדם או החברה, אלא לעיתים מדובר במסירה של 

בנסיבות שבהן לא כל כך,  של לקוחות מסוימים שעשוי להיות להם קשר לתפקיד או לרשות הציבורית.

                                                 
 .848' , בעמ62 , לעיל ה"שחוצותזוהר  עניין 76
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 הוא נדרש לדווח. לקוחות אילו על השאלה עולה, התפקיד בעל ייד-טי טופלו עלהלקוחות של הגוף הפר

 לדעת צריך או יודע התפקיד שבעל להניח נכון כאשר, האחד: דיווח יידרש שבהם מעגלים שני שישנם נראה

 הנאה טובת יש התפקיד לבעל כאשר, השני; אישי באופן בהם טיפל שהוא מכיוון, לקוחות של זהותם על

 בהם עניין לו להיות שעשוי להניח נכון זה ומטעם, לקוחות מאותם המגיעות מהכנסות משמעותית אישית

בעל של  ותלוי במידה רבה בבכירות בקששתת , היקף רשימת הלקוחותבפועל, במקרים רבים .ובזהותם

 בגוף הפרטי. התפקיד

)או  לקוחות של קרוב משפחהבמקרים לא מעטים עולה הצורך לקבל גם מידע אודות  כאמור לעיל, .117

כפי שצוין, כאשר מדובר במי שהיו לקוחות של בעל התפקיד, יהיה על בעל התפקיד להימנע . מקורב אחר(

למשך תקופה מסוימת. לעומת זאת, כאשר מדובר במי שהינם לקוחות מלטפל בכל לקוח שכלול ברשימה 

של גורם שלבעל התפקיד יש זיקה אליו, ובעיקר כשמדובר בקרוב המשפחה, הזיקה אינה מתנתקת ועל בעל 

התפקיד להימנע מלטפל בעניינם לאורך כל תקופת כהונתו )או לכל הפחות, ככל שהזיקה עם אותו גורם 

רה האחרון, רשימת הלקוחות היא דינמית ועשויה להשתנות מעת לעת, ולכן ייתכן עדיין מתקיימת(. במק

שבעל התפקיד יידרש לפעול, בהסכמת הצדדים הנוגעים בדבר, כך שיימסרו גם עדכונים לרשימת הלקוחות 

 מזמן לזמן.

 ינהלמשל מנהלת  זוגה-בן של הלקוחות רשימתלהעביר את  הבקשה נדונה 77,ייעוץ דר בענייןכך למשל,  .118

הדיון נסב על התכנון.  מינהלשהתלוותה להסדר ניגוד העניינים של מנהלת  התכנון, במסגרת התחייבות

, ובשל ההשקה המשמעותית לתפקידה של מקרקעיןבמתן ייעוץ בתחומי  העוסקת, הזוג-בןבבעלות  חברה

ים והלקוחות התחייב להעביר אחת לשלושה חודשים את רשימת הנושא זוגה-בןהתכנון,  מינהלמנהלת 

עסוק במסגרת תפקידה הציבורי להתכנון שלא  מינהלהמטופלים על ידו. על בסיס זאת, התחייבה מנהלת 

 רשימת במסגרת יפורטו שאלה כפי, יווכן בעניינם של לקוחות בעניינה פועל זוגה שבןבכל תכנית ופרויקט 

 (. מידע חופש בקשת במסגרת יןמעוני לגורם הלקוחות רשימת במסירת עסק הדין-)פסק שתועבר הלקוחות

לא מובילה למסקנה  עם זאת, במקרים מסוימים, החובה להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ללקוחות .119

פיה. כך, ייתכנו מקרים שבהם לא -שיש לצרף להסדר ניגוד העניינים את רשימת הלקוחות או לפעול על

או אדם אחר שיש לו זיקה אליו,  מדובר בלקוחות של בעל התפקיד אלא בלקוחות של קרוב משפחתו

ובהתחשב בעוצמת החשש לניגוד העניינים ויתר נסיבות העניין, ניתן יהיה לסייג את חובת ההימנעות 

 . ככל הידוע לוולהסתפק בקביעה שבעל התפקיד יימנע מלטפל בעניין הנוגע ללקוחות רק 

בה על השאלה האם מתקיים למעשה, השאלה האם בעל התפקיד מודע לזהות הלקוח משפיעה במידה ר .120

חשש לניגוד עניינים ביחס ללקוח האמור. אמנם, מקום שבו בעל התפקיד אינו יודע באופן סובייקטיבי על 

כל קשר בין הגורם שעניינו נדון בפניו ובין קרוב משפחתו או אדם אחר, ורק בדיעבד מתברר שמדובר 

מטעם זה. אלא שהמבחן להתקיימותו של  אין חשש ששיקול הדעת שלו נפגע –בלקוח של קרוב משפחתו 

אין צורך לברר מהו מצבו התודעתי של בעל  –חשש לניגוד עניינים אינו סובייקטיבי אלא אובייקטיבי 

התפקיד ומהו טיב המידע שזורם אליו בקשר לכך, אלא האם נכון להניח שבנסיבות כאלה אדם סביר היה 

 שפחתו למשל.יודע על קיומו של קשר בין הלקוח לבין קרוב מ

                                                 
 .(ייעוץ דר עניין: להלן( )2.8.2015, בנבו םפורס) הפנים משרד' נ מ"בע עירוני ותכנון ניהול ייעוץ דר 13803-05-15( ם-י) מ"עת 77
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לפיכך, את השאלה האם יש צורך לבסס את הסדר ניגוד העניינים על רשימת לקוחות, ניתן להעמיד על  .121

מדובר וביתר נסיבות העניין,  ההאם בהתחשב בעוצמת הזיקה שב –השאלה העקרונית ממנה היא נגזרת 

הוא מתבקש מת לקוחות, הסדר המבוסס על רשיכי בעל התפקיד צריך לדעת על זהות הלקוחות. ניתן לומר 

ההנחה היא שבעל התפקיד חייב לדעת מיהם הלקוחות של קרוב משפחתו )או הגורם האחר במקום שבו 

 . שבו מדובר(, ולא תישמע מפיו הטענה שכביכול לא ידע שמדובר בלקוח

י , מדיונבמקרים השונים יחד עם זאת, על אף ההתייחסות השכיחה להימנעות מטיפול בענייני הלקוחות .122

הצוות עלה שבמקרים רבים לא ברור די הצורך באילו מקרים נדרש להעביר ליועץ המשפטי רשימת 

לקוחות, מה צריכה הרשימה לכלול, ובאילו מקרים הסדר ניגוד העניינים יכלול התייחסות מפורטת 

לרשימת הלקוחות. בפרט, עלתה השאלה מהם המקרים בהם תידרש רשימת לקוחות של גוף הקשור 

  .התפקידו של בעל לקרוב

הדרישה נוסף שיש לדון בו בהקשר של רשימת לקוחות, הוא המקרים בהם במסגרת עריכת ההסדר  היבט .123

 –נתקלת בקושי מעשי  זודרישה , במקרים מסוימיםרשימת לקוחות נתקלת בסירוב. למעשה,  תרלמסי

 או גוף שהוא קשור אליו(,)כגון קרוב משפחה של גורם שלישי שאינו צד להסדר הרשימה מצויה בבעלותו 

מועמדים  במקרים אחרים,עשוי להתנגד למסירת רשימת הלקוחות ולא לאפשר אותה.  גורםואותו 

רשימת מתוך תפיסה ש ,לתפקיד וקרוביהם ממאנים או למצער מהססים למסור את רשימת הלקוחות

וע הן בנותן השירות והן , שחשיפתו עשויה לפגאו בבחינת סוד מסחרי עניין פרטי ודיסקרטיהיא לקוחות 

בית המשפט הכיר זה מכבר בכך שבמקרים . בלקוחות עצמם. אין מדובר רק בתחושה סובייקטיבית

היו שציינו כי החובה  78המתאימים רשימת לקוחות עשויה להיתפס כסוד מסחרי שיש מקום להגן עליו.

לעדכן בכך את לקוחותיו, וכי למסור למשרד ממשלתי עדכון אודות זהות הלקוח מחייבת את נותן השירות 

 הדבר עלול אף להרתיע לקוחות פוטנציאליים ולפגוע בעסקיהם. 

בכל הנוגע לטענת הסוד המסחרי ולחשש מפני פגיעה בפרטיות, מובן כי בשלב ראשון רשימת הלקוחות  .124

ת, שנמסרת מועברת לעיונם ולבחינתם של גורמים מצומצמים בלבד, וביניהם היועץ המשפטי. יחד עם זא

החשש נובע במידה רבה מהמגמה הקיימת המעודדת מתן פומבי להסדרי ניגוד עניינים, לרוב במסגרת 

. הנוסח התבניתי של הסדרי ניגוד העניינים כולל 1988-מענה לבקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

ר זה עשוי הצהרה של בעל התפקיד כי הובהר לו שעל הסדר זה חלות הוראות חוק חופש המידע, קרי שהסד

להימסר במסגרת בקשה לפי חוק זה. בהקשר זה, יש לציין כי במרבית המקרים אף אם ההסדר מפורסם 

נותרת חסויה, ונשמרת זכותם של הצדדים השלישיים להגנה על  במסגרת בקשה, רשימת הלקוחות עצמה

ה הצורך, ניתן במקר 79לחוק חופש המידע. 9פרטיותם ועל סודותיהם המסחריים, בהתאם להוראות סעיף 

את ההנחה שרשימת הלקוחות  –על דעת הגורם המשפטי שערך את ההסדר  –אף להבהיר בגוף ההסדר 

מהווה סוד מסחרי וששמירת סודיותה היוותה תנאי למסירתה. עם זאת, יש להיות ערים לכך שאין מדובר 

ע, ייתכנו מקרים בהגנה מוחלטת, ושבמסגרת האיזונים הנערכים בכל מקרה לגופו בבקשת חופש מיד

כך למשל, כאשר הקשר בין לקוח  80שבהם האינטרס הציבורי שבמסירת המידע יגבר על טעמי הסודיות.

                                                 
 מידע כי, נפסק זאת לצד. מסחרי סוד מהווה וספקים לקוחות רשימת כי, נקבע כבר"לפסק דינה של השופטת בן אור:  14שם, פס'  ראו 78

 את להוכיח הגנהה מבקש ועל, מסחריים לסודות המוענקת להגנה מיידי באופן זוכה אינו, בכללו וספקים לקוחות ורשימת, עסקי
 10' פס ,INC 1988 INTEGRA MICROSYSTEMS' נ בטאן 10545/09 א"ע וכן"; לעיל 5 בסעיף המפורטים התנאים התקיימות

 של דינו לפסק 15' פס ,956, 939( 1)נה ד"פ, ויינגרטן' נ ישי בן 3156/98 א"ע; (1.3.2012)פורסם בנבו,  חיות השופטת של דינה לפסק
 .(1999) ריבלין השופט

 .77, לעיל ה"ש ייעוץ דר בעניין לראות ניתן מידע חופש בקשה לפי חוק במסגרת לקוחות רשימת נמסרה בו, זו לתפיסה חריג 79
 .שם וראו 80

http://www.nevo.co.il/case/6171598
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מסוים ובין הגוף הרלוונטי כבר פורסם ברבים, כגון במסגרת אתר האינטרנט של אותו גוף, לא יהיה טעם 

 של ממש בהותרת החיסיון על כנו.

שכת עורכי הדין, הייתה כי הדרישה לקבלת רשימת שמות לקוחות ידי ל-טענה נוספת שהועלתה בעבר על .125

פי לו 1961 –לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א  90במסגרת הסדר למניעת ניגוד עניינים אסורה לפי סעיף 

שהועברה לוועדת האתיקה  ,בעניין זה לפקודת הראיות ]נוסח חדש[. עמדת מחלקת ייעוץ וחקיקה 48סעיף 

, 1986 –תה כי בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית(, התשמ"ו יהי ,ןשל לשכת עורכי הדי

חובת הסודיות אוסרת על עורך הדין לפרסם את רשימת הלקוחות כלפי כולי עלמא, או למסור מידע הנוגע 

לזהות הלקוחות ללא צידוק מיוחד, אולם איסור זה לא חל על מסירת רשימת שמות הלקוחות כחלק 

דרושים לצורך עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים. משכך, וככל שמסירת המידע נעשית לצורך מהצעדים ה

מילוי חובותיו של עורך הדין לפי דין ותוך שהמידע נשמר כיאות, אין הדבר מהווה פגיעה בחובתו האתית 

החלטה של של עורך הדין לשמור בסוד את המידע הנוגע ללקוח. עמדה זו הועברה ללשכת עורכי הדין, וב

: "לשם בחינת ניגוד עניינים, עו"ד רשאי כך עמדה זו, נקבעבאופן עקרוני ועדת האתיקה הארצית, שקיבלה 

להעביר את רשימת לקוחותיו, למעט במקרה שיש לו יסוד סביר להניח שציון שמו של הלקוח יגרום נזק 

לקבל הסכמתו, או לחלופין לציין לאותו לקוח." לפי החלטה זו, במצב כאמור על עורך הדין לפנות ללקוח ו

 . בפני הגורם הציבורי שפנה אליו כי קיימים ברשימתו לקוחות נוספים, אך לא ניתן לגלות את זהותם

מצויה בבעלות גורם אחר, שאינו עובד ציבור  רשימת הלקוחותבמצב שבו חרף האמור לעיל, יש לזכור כי  .126

חוקית לחייב גורם למסור רשימת לקוחות אם הוא מתנגד אין אפשרות  –ואינו חייב לפעול לפי הנחיות אלו 

לכך. במצבים כאלו, לא מן הנמנע שבהיעדר מידע יהיה צורך להחמיר עם בעל התפקיד ולהטיל עליו 

מגבלות רחבות יותר מאלו שניתן היה לקבוע אילו רשימת הלקוחות הייתה נמסרת. על כן, מן הראוי 

מה יהיו ההשלכות של אי הודאות בקשר לרשימת הלקוחות על  שהיועץ המשפטי העורך את ההסדר ייבחן

 הוראות הסדר ניגוד העניינים, ויביא זאת לידיעת בעל התפקיד. 

יסוקי העבר הנוגע לע זיקה לתחום רחבלו  תהיה בעל תפקידבמסגרת סמכויותיו של ישנם מצבים בהם  .127

יקוד הזיקה ביחס לאותו התחום. על רשימת לקוחות יכולה לסייע במועיסוק של קרוב משפחתו, לשלו או 

 מסירתניתן להדגיש בפני בעל התפקיד שעל אף הקושי במסירת רשימת לקוחות, באותם מקרים, כן, ו

 . ובצמצומןבגידור המגבלות המוטלות עליו לו עשויה לסייע  רשימהה

 :הצוות המלצות

הן ביחס למקרים בהם , וזאת את המקרים בהם תידרש רשימת לקוחותלהבהיר הצוות רואה לנכון  .128

מדובר בלקוחות של בעל התפקיד או של מקום עבודתו הקודם, והן ביחס למקרים בהם מדובר בלקוחות 

למגבלות שיש לקבוע במסגרת הסדר במקרים בהם להתייחס הצוות רואה כן  של בעל התפקיד. מקורבושל 

 מתבקשת רשימת לקוחות, אך הדרישה לקבלה נתקלת בסירוב.

 עצמו התפקיד שבעל בלקוחות כשמדובר ,לעמדת הצוות: מקום עבודתושל על התפקיד או לקוחות של ב .129

, ולצורך קבלת ראשוניוזאת עוד בשלב רשימה מפורטת,  למסורלהימנע מ אין הצדקה, שירותים להם נתן
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, רשימה זו, או חלקים ממנה, רבים במקרים. הקיים העניינים ניגוד מתווההתמונה המלאה של פרטי 

  81ניגוד העניינים. בהסדר תיכלל

דין(, יש מקום -כשמדובר במי שטיפל בלקוחות במסגרת שותפות או תאגיד )כגון במסגרת משרד עורכי .130

, וכן כל לקוח שבעל ייצוגו על אחראי היה או ייצג התפקיד שבעל מילקבל רשימת לקוחות הכוללת את כל 

יה זכאי לטובת הנאה אישית משמעותית התפקיד נהנה באופן משמעותי מההכנסות שהגיעו ממנו, או ה

 אחרת ממנו.

במקרים אחרים יהיה מקום לדרוש . הלקוחות בידיעתו של בעל התפקיד במקרים רבים תהיה רשימת .131

מבעל התפקיד לבקש את רשימת הלקוחות ממקום עיסוקו הקודם. זאת, על מנת שניתן יהיה להבטיח את 

כאמור לעיל, לעיתים ניתן יהיה  גבלות החלות עליו.עמידת בעל התפקיד בהסדר ניגוד העניינים ובמ

לשני מעגלי הדיווח שהוזכרו לעיל:  בהתאםזאת,  להסתפק ברשימה חלקית של לקוחות מסוג מסוים בלבד.

 טיפל שהוא מכיוון, לקוחות של זהותם על לדעת צריך או יודע התפקיד שבעל להניח נכון כאשר, האחד

 המגיעות מהכנסות משמעותית אישית הנאה טובת יש התפקיד ללבע כאשר, השני; אישי באופן בהם

 למסירת נוספת אפשרות. ובזהותם בהם עניין לו להיות שעשוי להניח נכון זה ומטעם, לקוחות מאותם

 בעל של עיסוקו לתחום הנוגעים הלקוחות של רשימה תתבקש בהם במקרים למשל תהיה חלקית רשימה

  .בדבל מועסק הוא בו המשרד או התפקיד

דין, -דין המתמנה לתפקיד בשירות המדינה לאחר שעבד במשרד עורכי-לצורך העניין, כאשר מדובר בעורך .132

ניתן לנתח את חובת העברת רשימת הלקוחות בהתאם למעמדו במשרד. כשמדובר בעובד זוטר, ברי כי 

אך ורק על  רשימת הלקוחות של המשרד כלל אינה בבעלותו ואינה בידיעתו, והוא יכול וצריך לדווח

במשרדי  –לקוחות שבהם טיפל באופן אישי; כשמדובר בשותף זוטר )כגון שותפים שאינם שותפי הון, או 

שותפי הון בשיעורים נמוכים ביותר(, סביר להניח שההכנסות שלו מכלל רשימת  –דין גדולים -עורכי

ברשימת הלקוחות שלו הלקוחות של המשרד היא נמוכה )או שאינה קיימת(, ותחת זאת, ניתן להסתפק 

דין -דין שעובד תחתיו, שאותו הוא ריכז. כאשר מדובר בשותף בכיר במשרד עורכי-ושל צוות של עורכי

)ובוודאי כאשר לאותו שותף יש מעמד ניהולי(, ניתן לצפות לכך שהוא ינקוט בגילוי מלא וימסור, מעבר 

ן אישי, גם את רשימת הלקוחות לרשימת הלקוחות שהוא מטפל בהם או אחראי על הטיפול בהם באופ

 המהותיים של המשרד. 

 בעל של משפחה קרוב של לקוחות לגבישאלה  מתעוררתכאשר : התפקיד בעל של קרובו של לקוחות .133

לקוחות  רשימתכי יש לגדר מקרים אלה, ולבקש  סבורהצוות , אליו זיקה לו שיש אחר גורם או, התפקיד

כלומר, רשימת לקוחות תתבקש רק כאשר מדובר במי שהוא  .ביותרהמצומצם , הראשוןרק ביחס למעגל 

. בעל זיקה לתחום הפעילות של בעל התפקיד ועיסוק, אשר ילדיובן או בת זוגו של בעל התפקיד, הוריו או 

קרובי משפחה אלה מקיימים לעיתים קרובות משק בית משותף או שבכל מקרה ניתן להניח כי יש אינטרס 

 .אלו משפחה לקרובי להוריש או לרשת עתיד התפקיד שבעל הסבירה פשרותהאכספי משותף להם, נוכח 

 אופיו של קשר זה מצדיק דיווח רחב יותר בנוגע לעניינם של קרובים אלה, ומתיישב עם העיקרון שמטרתו

לצמצם ולזקק את הדרישה למסירת רשימת לקוחות רק למקרים בהם הדבר באמת נדרש, כגון כשיש חשש 

                                                 
כלל הלקוחות, אלא רשימה מסוימת או חלקית בהתאם להגדרת החשש כאמור לעיל, במקרים רבים לא תתבקש רשימה מלאה של  81

לניגוד עניינים. כך, לעיתים תידרש רשימת לקוחות ביחס לתקופה מסוימת, או תיעשה הבחנה בין סוגי הלקוחות )מהותיים ושאינם 
 מהותיים(. ההבחנות האמורות יבואו לידי ביטוי במסמך אמות המידה. 
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יודע, או  בעל התפקידבנסיבות כאלו, ההנחה היא ש ת בשל קידום עניינם של הלקוחות.לטובת הנאה כספי

יהיה עליו לפעול על  –צריך לדעת מיהם הלקוחות, וגם אם בפועל אינו יודע באופן מפורט מיהם הלקוחות 

 מנת לקבל את הפירוט המתאים. 

יותר, גם כאשר ייקבע בהסדר כי  ככלל, במקרים בהם החשש לניגוד עניינים נובע מקרבת משפחה רחוקה .134

יש למנוע מבעל התפקיד הציבורי לעסוק בענייני הלקוחות, לעמדת הצוות אין לדרוש מקרוב המשפחה 

להעביר את רשימת הלקוחות וההסדר יבהיר כי בעל התפקיד הציבורי יימנע מעיסוק בעניינים הנוגעים 

השני היר כי גם כאשר מדובר בקרבה מהמעגל למיטב ידיעתו ללקוחות קרוב משפחתו. עם זאת, חשוב להב

(, ייתכנו מצבים שבהם פוטנציאל ניגוד העניינים הוא מובהק, משפחה קרבת . בעניין1ד. בפרק לעיל וראו)

ותהיה חשיבות לבחון את שאלות ניגוד העניינים על בסיס רשימת לקוחות עדכנית. במקרים אלו, יהיה 

ומעמדו של קרוב המשפחה בגוף הפרטי, מידת הרלוונטיות של  גם את תפקידו יבחן שעורך ההסדרמקום 

הגוף הפרטי לעיסוקו של בעל התפקיד ונסיבות נוספות הנוגעות לעניין. כך למשל, ככל שמדובר למשל 

בקרוב משפחה הממלא תפקיד בכיר בגוף פרטי הקשור לעבודת המשרד, לא מן הנמנע שתתבקש רשימת 

בקרוב משפחה  מדובר כאשרזאת,  עםינו נמנה בגדר המעגל המצומצם. לקוחות גם ביחס אליו, על אף שא

 .לקוחות רשימת לדרושנראה כי צפויות להתעורר נסיבות שבהן יהיה מקום  לאמן המעגל השלישי, 

, יהיו מקרים בהם יהיה מקום לדרוש רשימת לקוחות גם ממי שהם מקורבים לבעל התפקיד נוסף על כך  .135

במידת הבכירות חתו. כאמור לעיל, הדבר תלוי בעוצמת החשש לניגוד עניינים, קרובי משפ אינםהציבורי ו

ובכלל נסיבות העניין. בין היתר, במקרים בהם מדובר בחשש אינטנסיבי, למשל במקרים של בעל התפקיד, 

שבהם תחום העיסוק של המקורב עשוי להשיק בהיקף רחב ובמידה משמעותית לתחום האחריות של בעל 

  .מצדיקה מסירת רשימה כאמור הגם כאשר לא נראה כי קרבת המשפחה כשלעצמ תוזא התפקיד,

 בעלבהם שמקרים כאמור לעיל, ייתכנו : הלקוחות רשימת את למסור סירובקביעת מגבלות במקרים של  .136

 ,היתר בין . כך למשל,המסוגל לספקיהיה בהם הוא לא שלספק את הרשימה ומקרים  סרבי התפקיד

 סירוב יש בהם במקרים אומסרבת להעביר רשימה כאמור, בעל התפקיד עבד  הבמקרים בהם החברה ב

 עולה השאלה כיצד לנהוג במקרים אלה.. הרשימה את להעביר מעסיקו או הקרוב מצד

רחב יותר,  עיסוק הרחבת המגבלה ביחס לתחוםל להוביל לעיתיםהדברים עלולה  משמעותלעמדת הצוות, 

למשל,  כךים המסוימים העשויים להקים חשש לניגוד עניינים. וזאת בשל הקושי למפות את העניינ

עוסק בתחום מסוים הנוגע לעיסוק הציבורי של בעל התפקיד, אך  במקרים בהם ידוע כי קרוב המשפחה

הקרוב מסרב למסור פרטים כגון רשימת לקוחותיו בתחום זה, ייתכן כי לא יהיה מנוס מלקבוע כי בעל 

התחום בו קרובו מעורב, בעוד שלו הייתה מועברת רשימת הלקוחות ניתן היה התפקיד לא יוכל לעסוק בכל 

   . לצמצם את המגבלה ולהחילה רק על עיסוק בענייני הלקוחות

נוכח התנגדותו של צד שלישי לכך, במקרים בהם לא נמסרת רשימת לקוחות נציין כי  ,לאחר דברים אלה .137

כה רחב  אינונראה כי החשש  לצד זאת ךאאף שבהתאם לאמור לעיל היה מקום לדרוש רשימה, 

ולהורות לבעל התפקיד  מסוים ח מגבלה ביחס ללקוחות גוףוסינשקול להסתפק בואינטנסיבי, ניתן ל

העיסוק נוגע לאותם "למיטב ידיעתו" של בעל התפקיד, הציבורי לפעול בהתאם לאותה המגבלה כאשר 

פקיד את הסיכון כי במידה ויתברר בסופו של יום הלקוחות. יצוין, כי במקרים אלה נוטל על עצמו בעל הת

 ,על כך, יוטל עליו נטל מוגבר להוכיח כי הוא אמנם לא ידע ו של לקוח של גוף כאמורכי הוא עסק בעניינ

  . וייתכן ויהיה עליו לשאת באחריות על הפרת הכלל, על כל המשתמע מכך
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 העברת סמכויות לגורם כפוף. 5.ד

 :רקע

מי הגורם צורך לקבוע , יש מלעסוק בעניינים מסוימיםמנוע  בעל תפקידרת הסדר כי מקום בו נקבע במסג .138

, ובמקרים כבר במסגרת ההסדר תממלא המקום נקבעזהות . פעמים רבות שיחליף אותו באותם עניינים

השאלה המתעוררת בהקשר זה היא לגבי היחס בין בעל התפקיד ובין . מתעוררת אד הוק עניין זהאחרים 

או לכל הפחות בכיר מבעל התפקיד המנוע, יש חובה להעביר את ההחלטה לגורם האם  –קום ממלא המ

 . ידי גורם הכפוף אליו-להסתפק בכך שההחלטה תתקבל על, או שניתן , שאינו כפוף אליומקביללגורם 

 

 :מצב המשפטידיון ב

תיעשה רק  בעל התפקידקובעת שככלל, העברת נושאים לטיפולו של גורם הכפוף ל 1.1555הנחיית היועץ  .139

במקרים בהם יש הכרח  ,זו הנחיה לפי, שכן קיים קושי לנטרל את ניגוד העניינים בדרך זו. בלית ברירה

לבעל בעצמו להעביר לגורם כפוף, תישקל האפשרות לשתף עובד נוסף בקבלת ההחלטה, שאינו כפוף 

העברת התפקיד או חלקו לבעל התפקיד. שפניץ מציגה גם היא עמדה דומה וקובעת כי אחד מהתנאים ל

לטעמה, העברה שכזו אינה  82תפקיד אחר הוא שההעברה כאמור לא תהיה למי שכפוף לבעל התפקיד.

בשונה נותנת מענה לחשש מפני ניגוד עניינים, שכן באופן טבעי יש יחסי מרות או תלות בין השניים. 

לא להעביר לכפוף, יש לקבוע שהכפיף כי במקרה בו אין ברירה אמציעה , שפניץ 1.1555מהנחיית היועץ 

  83ידווח לממונה על בעל התפקיד או לאדם אחר שאינו כפוף לבעל התפקיד.

ראש עיריית מעלות  נ' גוב ארי 133/99עקבות לגישה זו; כך למשל, בה"פ )חי'(  אגם בפסיקה ניתן למצו .140

הל בית הספר לסגנו בגין נדונה האפשרות של העברת סמכויות של מנ ,(1.11.99)פורסם בנבו,  תרשיחא

חשש לניגוד עניינים. בעניין זה קבע בית המשפט כי העברה כאמור אינה מקובלת עליו כמענה לניגוד 

סגנו של המנהל הינו היד הארוכה של המנהל, בתפקידים כאלה או אחרים, שהמנהל מורה לו "העניינים: 

הוא, בא הסגן  א חייב דין וחשבון. לא מכוחואותם. אותו סגן נתון לפקוחו וכן למרותו של המנהל, ולו הו

 ." אל הרשויות השונות שהוא צריך להם בעיריה, אלא מכוח מי ששלח אותו שמה, קרי: מכוחו של המנהל

קושי זה מתעצם כאשר מדובר במקרים מיוחדים כגון העברת סמכות בעלת אופי שיפוטי )מקום בו לשון 

מילא הדבר אסור(, או כאשר הפעלת הסמכות דורשת מעמד החוק לא אוסרת על כך במפורש שהרי אזי מ

מדגישה המועצה הישראלית לצרכנות  ענייןב 84או כשירויות מיוחדות שאין לדרג הנמוך יותר וכדומה.

פורת שבמקרים של סמכות מעין שיפוטית, השיקולים שלא להעביר לדרג -המשנה לנשיא )בתוארה דאז( בן

הדברים נאמרו בהקשר הכללי של אצילת סמכויות, ולאו דווקא ביחס  נמוך יותר חלים ביתר תוקף )אמנם

   85להעברה בגין ניגוד עניינים, אך ההיגיון שבהם יפה גם לענייננו(.

ידי כפיף, ניתן למצוא אצל זמיר. לדידו, אצילת סמכות -גישה שונה, המותירה פתח רחב יותר להחלפה על .141

ובר באדם עצמאי הלכה למעשה. לצד זאת, מציין זמיר כי יכולה לפתור את הבעיה באופן ראוי, ככל שמד

                                                 
 לא ושההעברה הועבר ממנו שמקטע התפקיד במילוי מהותית פגיעה היעדר הם הנוספים התנאים שני. 172' עמב ,7לעיל ה"ש  ,שפניץ 82

 . אחר סמכות בעל הוא עליו הממונים ידי-על אלא עצמו התפקיד בעל ידי-על תתבצע
 שם. 83
 )תשנ"ו(. 571 ראשונה מהדורה המנהלית הסמכות זמיר יצחק 84
 (.1985) 270, 265( 3)לט ד"פ, עסקיים להגבלים המועצה ר"יו' נ לצרכנות הישראלית המועצה 136/84 ץ"בג 85
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"לעיתים, בלית ברירה, יש להשלים עם אצילת הסמכות לאדם שאינו עצמאי לגמרי, או אינו נראה בלתי 

תלוי בבעל התפקיד הציבורי, כגון סגנו או עובד אחר באותו גוף ציבורי." זמיר מתייחס אף הוא לקשיים 

שש במסגרתו הכפיף יבקש, במודע או שלא במודע, לרצות את בעל התפקיד במצב המדובר, ומצביע על ח

הבכיר ממנו. לפיכך, מציע זמיר התוויית מנגנון שיחליש את החשש האמור, כגון התייעצות עם גורם שלישי 

ניתן  דרוקר ענייןב אף 86רלוונטי, כתיבת פרוטוקול, מתן נימוקים מפורטים או דיווח לממונה על האוצל.

 התייחסות לאפשרות שגורם כפוף יחליף את בעל התפקיד:למצוא 

כידוע, המשפט המינהלי אוסר על עובד הציבור לטפל בענייניהם של חבריו הקרובים, "
מדינת ישראל  1397/03ובנסיבות מסוימות הדבר אף עלול לעלות כדי עבירה פלילית )דנ"פ 

מכות לגורם הנהנה משיקול , אצילת הס((. ברם2004) 425-426, 385( 4פ"ד נט) ,נ' שבס
גם אם אותו עובד מצוי בדרג נמוך יותר בהיררכיה  –דעת עצמאי נתפסת כפיתרון הולם 

. כלומר, אין דין הימצאות מקבל ההחלטה בפועל בניגוד עניינים כדין ..השלטונית
 )ההדגשה לא במקור( 87."הימצאות הממונה עליו במצב דומה

 

לעיל, ניכר שיש הכרה בכך שלעיתים יש הכרח להעביר את ההחלטה יש להעיר כי בשתי הגישות שצוינו  .142

( העברת סמכויות לכפיף, הנהנה משיקול דעת עצמאי, דרוקר ענייןבלגורם כפוף. אצל זמיר )ובאותו אופן 

נתפסת כפתרון הולם )לצד ההמלצה לנקוט בכלים משלימים, כאשר יש חשש לעצמאות שיקול הדעת של 

העברת ההחלטה לגורם כפיף נתפסת כפתרון שאינו  1.1555יץ ובהנחיית היועץ הכפיף(, ואילו אצל שפנ

 "בלית ברירה".אפשרי מומלץ אך עשוי להיות פתרון 

מקרה מיוחד בהיבט הכפיפות נוגע להעברת סמכויות בין : בעניינים שבהם השר מנוע "למנכה לש טיפול .143

להמשך טיפול בנוגע ין ניגוד עניינים, ואף מסוים בג בענייןשר למנכ"ל, במקרים בהם השר מנוע מלעסוק 

שבהם שר מצוי  במקרים מתוקף תפקידו ואף בלא שהועברו לו סמכויות השר בעניין. הענייןהמנכ"ל באותו 

; אחר לשר הסמכויות יועברולכללי אשר,  בהתאםבניגוד עניינים לגבי סמכות הנתונה לו על פי חיקוק, 

 לשר סמכויות יועברו לא אך להימנע להידרש עשוי השר, טוריתסטטו בסמכות מדובר אין שבהם במקרים

  .עניין באותו מלטפל מנוע הוא והאם"ל המנכ של דינו מהאשר אינם מורים  כללי כך או כך, 88.אחר

מצב זה מחדד ביתר שאת את הדילמה הנוגעת למעורבות של גורם כפיף בעניינים שבהם הממונה עליו  .144

י בניגוד עניינים, המנכ"ל הוא הגורם המקצועי הבכיר ביותר, ולעיתים מנוע. מצד אחד, כאשר השר מצו

למדיניות  הולםהוא היחיד שביכולתו לתכלל את עמדות הגורמים המקצועיים במשרד ולהתייחס באופן 

המשרד ולאופן יישומה הרצוי. היבטים אלה נכללים במסגרת תפקידו של המנכ"ל בלי קשר לשאלת העברת 

, גם כאשר מועברות סמכויות השר לשר אחר, נדרש המנכ"ל להמשיך ולגבש את הסמכויות, ולמעשה

מן העבר השני, החשש לעצמאות שיקול הדעת הוא חריף  89העמדה המקצועית של המשרד באותו העניין.

הוא פועל כידו הארוכה של השר,  –מכהן במשרת אמון  מנכ"ליותר ממקרים אחרים של כפופים, כיוון שה

להביא לסיום העסקתו. תפקידו הדואלי של אף ובות הוא הגורם שמינה אותו, וביכולתו אשר לעיתים קר

מחריף אך מהווה כאמור משרת אמון,  מנכ"ל המשרד, אשר עומד בראש ההיררכיה המקצועית של המשרד

 את הדילמה באשר להותרת ההחלטה בידי המנכ"ל כגורם כפיף.

                                                 
 .311' עמב ,4 ש"ה לעיל, "הציבורי בשירות עניינים ניגוד" זמיר 86
 .הנדל השופט של דינו לפסק 3' פס ,59לעיל ה"ש  ,דרוקר עניין 87
 (."אשר כללי": להלן( )16.1.2003) שרים וסגני שרים של עניינים ניגוד למניעת לכללים( ב)7 'ס 88
  .לכללי אשר (ב)7 ס'ל בהתאם סמכויות בהעברת מדובר בהם במקרים גם, זאת 89
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 בנסיבותלגישתו, " 90ל הקושי האמור לגבי מנכ"לים.דו"ח ביקורת של מבקר המדינה הצביע אף הוא ע .145

 בכל צורך אין אם יבחן המשפטים שמשרד ראוי, גבוהה ברמה אמון של משמעותי מרכיב במינוי יש שבהן

 המהותיים לנושאים במישרין שנוגעות, יסודיות להכרעות בנוגע ל"למנכ מיוחדים הסדרים בקביעת זאת

 כי הנמנע מן לא". כן הוסיף וציין הדו"ח כי "מלעסוק מנוע השר הםשב העניינים ניגוד בהסדר המוסדרים

 של העניינים שניגוד, אובייקטיביים במבחנים הסתייעות תוך, לומר יהיה ניתן שבהן מסוימות נסיבות יש

 ל". "המנכ על גם להשפיע עלול שר

בין השר ובין נושאי יש לציין כי מערכת היחסים שבין השר ובין המנכ"ל, אינה דומה למערכת היחסים  .146

משרות אמון בלשכתו. לגבי נושאי משרות האמון בלשכת השר )יועצי השר וצוות הלשכה(, אין חולק כי 

המגבלות שנקבעו לשר מתייחסות גם אליהם, ועליהם להימנע מלטפל בכל עניין שבו שר מנוע מלטפל )הוא 

ניינים שבהם המנכ"ל מנוע לפי הסדר הדין גם לגבי מעורבות של נושאי משרות אמון בלשכת המנכ"ל, בע

ניגוד העניינים שלו(. ההנחה היא שנושאי משרות האמון בלשכתו של השר )או המנכ"ל( מהווים יד ארוכה 

דעת השר ולא שיקולים מקצועיים עצמאיים. ביסוס -בלבד, והם אמורים להביא לידי ביטוי את שיקול

וכן בחוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי  91י"ר,לגישה זו ניתן למצוא באופן מפורש בהוראות התקש

גם  92מנהלי(, הגב' דינה זילבר, שנשלחה ליועצים המשפטיים למשרדי הממשלה. –ציבורי משפט לממשלה )

המנכ"ל אמנם מוגדר כמשרת אמון, אך אחריותו המקצועית על המשרד מעניקה לו מעמד מורכב יותר, 

 כאמור לעיל.

 :המלצות הצוות

הוא  כשלעצמה ענייניםהניגוד בעיית למיטבי הפתרון ה: כפוף לגורם סמכות להעביר תבאפשרו הכרה .147

עם זאת, ניסיון החיים  יחדהעברת סמכויותיו של בעל תפקיד המנוע לידי גורם בכיר ממנו או מקביל לו. 

מייצרת כשלעצמה קשיים שונים במקרים רבים. לפיכך, בעל התפקיד מלמד שהעברה לגורם שאינו כפוף ל

, במקרים בהם העברה יש להכיר בכך שגם העברת הסמכות לגורם כפוף היא אפשריתהצוות סבור כי 

 . לגורם בכיר או מקביל פוגעת ביעילות ובתפקוד הרשות ביחס לאותו עניין

למעשה, השאלה הרלוונטית היא האם הגורם הכפוף מצוי בניגוד עניינים. כלומר, בכל מקרה לגופו יש  .148

העניין האישי של הממונה משפיע על בעל התפקיד הכפיף, באופן כזה שהוא עצמו יהיה צורך להכריע האם 

 מצוי בניגוד עניינים בשל הזיקות של הממונה עליו. 

שנמנע מלטפל בעניין מסוים בגלל זיקה אישית או קשר  בעל תפקידאין חולק כי ניתן להניח שככלל,  .149

להשפיע על הכפופים אליו לקבל החלטה המיטיבה  לנושא הנדון, יקפיד להימנע מהפעלת מרותו על מנת

איתו או עם אדם קרוב אליו, שאם לא כן, הוא יפעל בניגוד עניינים. כפי שציין גם זמיר, החשש הוא מפני 

הכפיף, אשר ירצה להפיס את דעתו של הממונה  בעל התפקידהשפעה סמויה או בלתי מודעת מצדו של 

גים עוצמת ניגוד העניינים תהיה כה חזקה כך שלא ניתן יהיה עליו. הצוות סבור כי רק במקרים חרי

)למשל, כאשר מדובר בהחלטה פרטנית העוסקת בקרוב  ידי גורם כפוף-להסתפק בהפעלת הסמכות על

 יחסית רחב באופן נהנים המדינה שעובדי. הדברים אמורים על רקע ההנחה משפחה של הממונה עצמו(

                                                 
יישום רפורמת "השוק  - דרת מגזר התקשורת הנייחתדוח ביקורת מיוחד: היבטים בפעולות משרד התקשורת לאסמבקר המדינה  90

; ניגודי העניינים של ראש הממשלה בתפקידו כשר ר התקשורת הנייחת והיבטים מבניים; ההשקעה בתשתיות במגזהסיטונאי"
 (.2017) התקשורת

 .ל"מנכ ללשכת ביחס 02.621 נסמן-ו שרים לגבי 02.532-ו 02.502 בנסמן 91
 (.15.1.2017מנהלי( ליועצים המשפטיים למשרדי הממשלה )-ה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורימכתב מדינה זילבר, המשנ 92
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 – כי במצב שבו הממונה מנוע מלטפל באותו עניין הוא המתקבל םוהרוש, הדעת שיקול בהפעלת מעצמאות

 הגורם הכפוף יפעל באופן חופשי.

במצבים בהם העברת הסמכות לגורם בכיר או מקביל עשויה לפגוע במסוגלות כאמור, אשר על כן,  .150

המקצועית של המשרד להתמודד עם העניין או לגרום לעיכובים בטיפול ולסרבול, ניתן להותיר את 

החלטה לגורם כפוף. יש לציין כי לעיתים קרובות דווקא הגורמים הכפופים הם הגורם המקצועי ה

הרלוונטי לעניין ואילו הגורם הבכיר אינו בקיא בטיפול היומיומי והפרטני בעניינים אלה, או לא פנוי וזמין 

 לטיפול השוטף בו. 

או מקביל, או אם להסתפק  של הותרת ההחלטה לגורם בכירהפשוט ההחלטה האם לנקוט בפתרון  .151

בהותרת ההחלטה לכפיף, כרוכה באיזון בין החששות לניגוד עניינים ועוצמתם לבין שיקולי יעילות ומניעת 

סרבול בהתנהלות המשרד. מטעם זה, ההכרעה בדבר הפתרון המתאים בכל מקרה לגופו צריכה להישמר 

 בידי היועץ המשפטי העורך את ההסדר.

מקרים המתאימים בהם ניתן לאפשר העברת סמכות לכפיף, נראה שיש לתת את על מנת להכריע מהם ה .152

 הדעת לשיקולים הבאים:

ניתן לצפות מטבע הדברים, : ככל שמדובר בנושא רחב או בסמכויות נרחבות, המועבר העניין היקף .א

ובה לכך שגורם במעמדו של בעל התפקיד, או בתפקיד בכיר ממנו, יוכל לקדם ולהוביל בצורה יעילה וט

מוטב להעביר את הנושא לגורם בכיר או מקביל. מאידך, ככל שמדובר  ,ככלליותר את הנושא, ואז 

בעניין מצומצם ותחום, שעיקר מהותו מקצועית )להבדיל מעיסוק בתחום המדיניות למשל(, ניתן 

 . באופן מקצועיבעצמו  יכול לטפל באותו עניין, שלהסתפק בהעברת העניין לכפיף

: יש לבחון האם בעל התפקיד המצוי במצב של ניגוד עניינים הביע דעה הבעת לאחר םענייני ניגוד .ב

 או היה מעורב, ולו באופן לא פורמלי, לפני קבלת הנחיה הפוסלת את מעורבותו. עמדתו בעניין זה בעבר

מוטב יהיה להימנע מהעברת העניין לגורם כפוף, שכן  או היה מעורב בעניין, ככל שהביע עמדה נחרצת

 ז קיים חשש כי הגורם הכפוף יתקשה להפעיל שיקול דעת עצמאי.א

 משמעותית זיקה ישנהלבעל התפקיד המצוי במצב של ניגוד עניינים  בהם במקרים: הזיקה עוצמת .ג

 בפועלאם  גם. ההחלטה את לקבל יתקשה הכפוף הגורם שגם מצב להיווצר עלוללגביו הוא מנוע,  לעניין

 ועוצמת משמעותית בזיקה שמדובר ככל, החלטה מלקבל הכפוף את סלהפו עניינים ניגוד מתקיים לא

  .ההחלטההימנעות ממעורבות הכפיף בקבלת , הדבר מטה את הכף ליותר גבוהההחששות בהקשר זה 

: יש לבחון את מידת הקרבה המקצועית של הגורם אליו מועברת הממשלתי המשרדבתפקוד  הפגיעה .ד

תחום המקצועי המדובר במהלך שגרת עבודתו; מהות הסוגיה הסמכות, כלומר מי הגורם אשר עוסק ב

המועברת ומידת השפעתה האפשרית על העניין שבגינו מנוע בעל התפקיד ועל התחום בכללותו; שיוכו 

 של הגורם המחליף למערכת הציבורית; והיעילות שבהעברת הסמכות לגורם זה או אחר.  

, אשר בנוסחה 1.1555 חיית היועץ המשפטי לממשלהעל רקע האמור לעיל, הצוות ממליץ על תיקון הנ .153

הנוכחי נוטה לשלילת הפתרון של העברה לכפיף. יש להבהיר במסגרת ההנחיה את הגמישות העשויה 

 להידרש בנסיבות העניין, תוך התייחסות לשיקולים המנויים לעיל.
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פי אמות -בעניין זה על ראשית, הצוות רואה לנכון לפעול :בעניינים שבהם השר מנוע "למנכטיפול של ה .154

לפיה יש  ,שהוזכר בדו"ח מבקר המדינה ההצעהמידה אובייקטיביות; מטעם זה, אין מקום לקבל את 

בין מנכ"לים שונים בהתאם לבחינה פרטנית של אופי הקשר שלהם עם השר הממנה. בנוסף,  לערוך הבחנה

 –י, תלוי באמונו של השר, וכן להפך ניסיון החיים מלמד כי גם מנכ"ל שמונה ללא רקע קודם של אמון איש

 על רקע קודם של אמון אישי, מצופה לפעול באופן מקצועי.  המנכ"ל שמונמגם 

נוסף על  .לעניין זה, ההנחה של הצוות היא שהמנכ"ל הוא הגורם המקצועי הבכיר בהיררכיה המשרדית .155

להטיל מגבלה קשה על  כך, הצוות ער לעובדה שהעברת הסמכות של השר לגורם חיצוני למשרד עלולה

תפקוד המשרד, שכן הגורם החיצוני אינו מחויב למשרד ולתחומי פעילותו באופן דומה למנכ"ל ואינו בקיא 

 בתחומי הפעילות, ועל כן ישנה חשיבות להותיר את האחריות הניהולית בידי גורם במשרד. 

 7, פס' המשפטים שרת' נ לרשינד 10145/17"צ בבגעמית מהעת האחרונה  השופטזה יפים דבריו  בהקשר .156

 (: 23.1.18)פורסם בנבו,  דינו של השופט עמית-לפסק

חולק על חשיבות העיקרון והכלל של ניגוד עניינים. אך יש להישמר גם שלא למתוח  אין"
כלל זה מעבר למידתו, אחרת אין לדבר סוף. את כלל ניגוד העניינים יש ליישם בצורה 

((, מאחר 1998) 835, 829( 5)פחימה נ' פרץ, פ"ד נא 6983/94ע"א זהירה ואחראית )השוו 
 המינהליתשיישום קיצוני וקנאי של הכלל עלול לפגוע ולסכל מן היסוד את תכלית הפעולה 

 או את תכלית החוק: 
 

ל הגוף כל חשיבותו של הכלל האוסר על ניגוד עניינים בפעילותו ש עם'
, המדובר הוא בעקרון שיש להגשימו עד לקצה גבול האפשר אך בלא המינהלי

ובאפשרות המעשית להגשימה.  המינהליתלפגוע בתכליותיה של הפעולה 
, בלא לפגוע בבסיסו המינהליהחלתו צריכה להשתלב במסגרת המערך 

 ובמטרותיו. נדרש, אפוא, להחיל את עקרון האיסור על ניגוד עניינים, ככל
הניתן, בלא לפגוע במטרה העיקרית שלשמה נועדה, ומתבצעת הפעולה 

 עד נמנע הבלתי העניינים ניגוד את לצמצם נדרש, לעולם אולם. המינהלית
בג"ץ '" )פרא'גידול ל צמיחתו את לאפשר ולא, האפשרי המינימום לגבולות
שפטי למען ארץ ישראל נ' שר החינוך, ]פורסם בנבו[ פורום מ 3346/09
 (('".26.4.2009) 27 בפסקה

 ו, כמי שתפקידם מהמצב המיוחד בו נתונים מנכ"ללא ניתן להתעלש מודע לכך, הצוות על אף האמור .157

. כמו כן, לא ניתן להתעלם ןמכה ואמחייב התגייסות לטובת האינטרסים שבהם מצדד השר שמכוח אמונו ה

ות שהמנכ"ל יחשוש, במקרים מסוימים, לכך שהשר מעוניין בתוצאה המיטיבה עם הגורם שהוא מן האפשר

 וזאת גם אם השר לא ינסה להשפיע עליו כלל.  –קשור אליו, ויפעל לטובתו 

חשש לכך שהזיקה מצד אחד הצוות ער לדילמה הלא פשוטה ששאלה זו מעוררת. על כף המאזניים מונח  .158

היעיל של  והשני הפגיעה בתפקוד הצדהמנכ"ל, באופן כזה או אחר, ומן האישית של השר תשפיע על 

המשרד הממשלתי, וההנחה הנורמטיבית שהמנכ"ל אמור להוות גורם מקצועי ולא לפעול לפי גחמותיו 

 .שרהאישיות של ה

לעמדת הצוות, קיימת חשיבות של ממש כי המנכ"ל, כראש המדרג המקצועי במשרד, יוכל לטפל  .159

השר מנוע מלטפל וכי הטלת מגבלה על המנכ"ל, משמעה פגיעה של ממש בתפקוד המשרד.  בנושאים בהם

זאת, במיוחד מקום בו המדובר בנושא המחייב שיח עם משרדי ממשלה נוספים או עם גורמים אחרים. 

במקרים אלה, קביעה לפיה גם השר וגם המנכ"ל מנועים מעיסוק בנושא מסוים, עלולה לפגוע עד מאד 

סכל את קידום המדיניות המקצועית של המשרד וטענה זו אף נשמעה בפני הצוות. העברת במשרד ול

סמכויות לסמנכ"ל אינה נותנת מענה במקרים אלה, שכן הסמנכ"ל, מוכשר ככל שיהיה, יהיה בעמדת 

http://www.nevo.co.il/case/6092260
http://www.nevo.co.il/case/5890082
http://www.nevo.co.il/case/5890082
http://www.nevo.co.il/case/5890082
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נחיתות מול משרדים אחרים שבהם מעורבים בטיפול גם השר וגם המנכ"ל. בנוסף, מקובלת על הצוות 

במרבית המקרים, ולמרות הקושי האינהרנטי הטמון בכך, יוכל המנכ"ל להפעיל שיקול דעת ההנחה כי 

, פעמים רבות עמדתו של לכך נוסף עצמאי ובלתי מוטה גם במקרים בהם השר מנוע מעיסוק בעניין מסוים.

 המנכ"ל מלווה ומתגבשת על בסיס עמדתם של גורמי המקצוע הרלוונטיים.  

טפל לנכ"ל המשרד מליש לאפשר המפורטים לעיל, הצוות סבור שככלל,  לאחר בחינת כל השיקולים .160

, וזאת חרף החששות הלא פשוטים שסוגיה זו מעוררת. עם זאת, בעניינים שבהם השר מנוע מלטפל בהם

 פתרון זה מבוסס על הבנה שמדובר בפתרון לא אידיאלי, שהוא תוצר של כורח המציאות. 

עיקר בפגיעה הצפויה במשרד, כתוצאה מקביעה לפיה המגבלות ואולם, בהתחשב בכל האמור לעיל וב

לאפשר, הוא תועלת, -המוטלות על השר יחולו גם על המנכ"ל, סבור הצוות כי האיזון הנכון מבחינת עלות

הדברים האמורים  ככלל, למנכ"ל להמשיך ולעסוק בנושאים בהם השר מנוע מלעסוק בגין ניגוד עניינים.

שבו סמכויותיו של השר מועברות לשר אחר. השאלה האם נכון שריכוז והובלת  עומדים בעינם גם במקום

המנוע, צריכה להיות חבר הממשלה ידי מנכ"ל המשרד של -הטיפול באותו עניין ימשיכו להיעשות על

בכלל זאת, יש לבחון את השאלה האם חבר הממשלה  .151' בפסלעיל השיקולים שפורטו פי -מטופלת על

 .בעניין שלגביו הוא מנוע או היה מעורב ו בעברהמנוע הביע עמדת

לאחר דברים אלה נציין כי מקובל על הצוות כי במקרים חריגים, למשל, כאשר המדובר בקבלת החלטה  .161

ומשמעותי עם השר עצמו או כאשר מדובר במקרה בו ניגוד העניינים בו מצוי הצפויה להיטיב באופן אישי 

 בתפקוד לפגוע צפויה לא במשרד אחר לגורם"ל המנכ סמכות רתהעב ומנגד, השר הוא משמעותי במיוחד

עם זאת, סבור הצוות כי מקרים אלה צריכים להיות נדירים  . יחד"להמנכ על גם מגבלות יוטלו, המשרד

 ומתאימים לנסיבות חריגות ומיוחדות עד מאד.

, טיב מערכת אחד מחברי הצוות. לגישת חבר הצוות האמור ידי-על חולקת דעה הוצגה זו בנקודה .162

בהם השר  מנכ"ל לפעול בנושאיםל הרגיל במקרה מאפשרתהיחסים שבין השר לבין מנכ"ל משרדו אינה 

 על יטופל שהעניין בכך הכרח יש בהם ובמקרים, אחר לשר בעניין הטיפול להעביר יש, אלו במקריםמנוע. 

הן מכוח אמונו של השר. על "ל הנמנה על שירות המדינה הקבוע, ואינו מכסמנכ לדרג, מהמשרד גורם ידי

מיוחדים בהם יש חשיבות משמעותית למעורבותו  במקריםלהיות מעורב למנכ"ל לאפשר אף האמור, ניתן 

 עם ומשמעותי אישי באופן להיטיב הצפויה החלטה בקבלתשל המנכ"ל דווקא, וזאת, אלא אם המדובר 

. בכל מקרה, במיוחד משמעותי הוא רהש מצוי בו העניינים ניגוד בו במקרה מדובר כאשר או עצמו השר

ההחלטה בנושא צריכה להתקבל תוך מעורבות היועץ המשפטי של המשרד, ובמקרה של חילוקי דעות, תוך 

 מעורבות של הגורם הרלוונטי אצל היועץ המשפטי לממשלה. 

 

 . פתרונות עזר למצב של ניגוד עניינים6.ד

מסגרת הסדר ניגוד העניינים צעדים שונים למניעת כאשר מתעורר חשש לניגוד עניינים, ניתן לנקוט ב .163

גוף מסוים או מקבלת החלטות מסוג בפסילה מעיסוק בנושא מסוים; הימנעות מעיסוק  –ניגוד עניינים 
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הפתרון שנבחר נועד לתת את המענה  93מסוים; ניתוק הזיקה לתפקיד מסוים או לנכס מסוים, ועוד.

 ים ולמאפייניו, בהתחשב בנסיבות העניין. המתאים ביותר לעוצמת החשש לניגוד עניינ

(, שאינם מהווים כשלעצמם פתרון ממצה לבעיית ניגוד כלי עזרבפרק זה נדון בפתרונות עזר )להלן גם:  .164

גבוליים. בין פתרונות  קלים או במקריםיכולים לסייע עניינים ספציפית, אלא מהווים אמצעי משלים או 

 ;גילוי נאות)ב(  ;שיתוף גורם נוסף בהליךוגי הפתרונות הבאים: )א( העזר הנוהגים ניתן למנות בעיקר את ס

 כיום, השימוש בפתרונות אלה נעשה במשורה.  94מיוחדת; )ד( תיעוד.הנמקה )ג( חובת 

הצוות מצא לנכון להתמקד במספר פתרונות עזר ולסקור את האופן שבו  :שיתוף גורם נוסף בהליך .165

של שיתוף גורם  , נקדיש מילים אחדות לפתרוןבפתרונות אלה לעמדתו נכון להשתמש בהם. בטרם נתמקד

 .במסגרת הדו"ח נוסף בהליך, אשר לא ייסקר בהרחבה

במקרים בהם החשש לניגוד עניינים שזוהה אינו שיתוף גורם נוסף הוא פתרון שעשוי להיות מתאים 

ביחס לעניין מסוים לא אינטנסיבי. במצבים כאלה נקבע לעיתים כי בעל התפקיד המצוי בניגוד עניינים 

יקבל את ההחלטה בעניין זה לבדו, אלא עם בעל תפקיד נוסף. הרעיון העומד מאחורי פתרון זה הוא 

כמו כן, התפיסה היא כי הימצאותו של גורם  95שהגורם הנוסף "ידלל" את השפעתו של האינטרס הנוגד.

תו ואף לנמקה באופן יותר זהיר נוסף בהליך קבלת ההחלטות יגרום לבעל התפקיד המנוע לקבל את החלט

בנוסף, פתרון זה פוגע במידה פחותה ביכולתו של בעל התפקיד לבצע תפקידו שכן הוא אינו מונע  ומודע.

כי פתרון זה עשוי לסרבל את הליך קבלת ההחלטות, שכן יש לציין לצד זאת  .ממנו מלעסוק בעניין מסוים

חשש נוסף הוא הקיים ולהכניס גורם נוסף להליך.  בכל החלטה נדרש בעל התפקיד לחרוג מסדר הדברים

שפתרון זה יתבצע באופן מלאכותי, כאשר בעל התפקיד יהיה הגורם המוביל והגורם הנוסף ישותף באופן 

בכלי של שיתוף  המתאימים במקרים ולהשתמש להוסיף נכון הצוות לעמדת. מזערי, למראית עין בלבד

  .יל, בשים לב לחששות שתוארו לעגורם נוסף

להמליץ עליהם, תוך התייחסות לאופן נכון להצוות מצא ש ,עזר מרכזיים נוספים כלילהלן נבקש לסקור  .166

ייסקרו כלי העזר וההתייחסות המשפטית ביחס אליהם, ומסקנות הצוות יוצגו  תחילה. השימוש בהם

היא שבמקרים  כי אין מקום לשנות מהכלל לפיו דרך המלך עתהייאמר כבר במרוכז בסיומו של פרק זה. 

בהחלטה מסוימת, על בעל התפקיד להימנע מלהיות מעורב באותו  להטיית שיקול הדעתשבהם יש חשש 

אינה גבוהה, וכאשר מדובר  להטיית שיקול הדעתעניין. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים שבהם עוצמת החשש 

ות העזר ככלים במקרה שאינו מצדיק הימנעות מלאה של בעל התפקיד, יהיה מקום לנקוט בפתרונ

 משלימים.

 גילוי נאות 1.6ד.

 :רקע

ראשית, מבחינה מושגית, ראוי לעמוד על ההבדלים בין "שקיפות" ובין "גילוי נאות". העיסוק במושג  .167

זהו עקרון נרחב הנוגע להליך קבלת החלטות ציבוריות, והוא  –השקיפות הוא רחב מעניינו של דו"ח זה 

גורמים נוספים מלבד הגורם האחראי על קבלת ההחלטה, ובעיקר מתייחס לחשיפה של מידע רלוונטי ל

לציבור הרחב. עיקרון השקיפות כשלעצמו עשוי להשפיע על עוצמת החשש לניגוד עניינים במקרים גבוליים, 

                                                 
 . 187–157 'בעמ ,7, לעיל ה"ש שפניץ ראו להרחבה 93
  .183-201 'בעמ, שם למצוא ניתן נוספים עזר פתרונות על הרחבה 94
 .180' בעמ, שם 95
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קרי, עצם העובדה שמדובר בהחלטה המתקבלת בהליך שבו השיקולים גלויים לציבור ומתפרסמת החלטה 

תית שעשויה להשפיע לקולא על ניתוח של חשש לניגוד עניינים במצב נתון. מנומקת, היא נסיבה עובד

הביטוי "גילוי נאות" מתייחס לאקט מיוחד, שבו בעל התפקיד מוסר לגורמים נוספים המעורבים באותה 

 החלטה את המידע הספציפי אודות הזיקה האישית שיש לו לנושא הנדון.

אודות חשש לניגוד עניינים, לבין אקט מיוחד של גילוי נאות. שנית, יש להבחין בין דיווח לגורם המוסמך  .168

עניין מובן כי בעל התפקיד נדרש לדווח עם כניסתו לתפקיד, ובכל שלב שבו נודע לו על מידע רלוונטי, על כל 

שיכול לעורר חשש לניגוד עניינים. דיווח זה יימסר ליועץ המשפטי, לעיתים לאחר דיווח לממונה על בעל 

ידי היועץ המשפטי, הדיווח הראשוני הוא מתחייב על -יוון ששאלות ניגוד עניינים מטופלות עלהתפקיד. כ

האקט המיוחד של לעומת זאת, מנת להתחיל לבחון את העניין, והוא כרוך במסירת מידע רב ככל הניתן. 

הגורמים  לעדכן את"גילוי נאות" הוא כאשר היועץ המשפטי סבור שבנסיבות מסוימות, בעל התפקיד חייב 

, על קיומה של הזיקה האישית, וזאת כמענה משלים קבלת ההחלטות מסגרת הליךהמעורבים יחד איתו ב

 לחששות מפני ניגוד עניינים.

 

 

 :המשפטימצב דיון ב

שפניץ מסבירה כי "המודעות לחשש מפני ניגוד עניינים, ובמיוחד ההודעה, הם חלק מהפתרון, משום  .169

ניתן להסביר זאת בכך שהידיעה  96וע קבלת החלטות בניגוד עניינים".יכולה למנ שהמודעות כשלעצמה

שבעל תפקיד נתון וחשוף לביקורת של גורמים חיצוניים עשויה להרתיע אותו מלקבל החלטה כשהוא מצוי 

. לדידה ם דיווח לבחון באופן ביקורתי את החלטתולה, ובה בעת לגרום לגורמים שבמצב של ניגוד עניינים

זמיר מחדד ומציין כי הודעה כאמור מהווה אף  97יווח תורם לשקיפות ומהווה גורם הרתעה.של שפניץ, הד

שהכלי של דיווח, שהשקיפות היא  99אילן ענייןבבאופן דומה, נקבע  98ביטוי לעקרון השקיפות המנהלית.

, דובר נייןבאותו עפועל יוצא שלו, עשוי להוות פתרון למצבים שבהם החשש לניגוד עניינים אינו אינטנסיבי. 

כרות מוקדמת של חברי ועדת מכרזים עם מועמדים במסגרת מכרז פנימי, ונקבע כי היכרות כאמור יעל ה

 לא מהווה עילה לפסילת המכרז או למניעת השתתפות חבר הוועדה בהליך המכרזי, ודי לעניין זה בדיווח: 

נו. טעם הדבר: "חשיבות יתרה נודעת לה לשקיפות בעניינם של מכרזים פנימיים כבעניינ
ההקלות הרבות שההלכה הכירה בהן לעניינם של מכרזים לאיוש משרות פנויות, בייחוד 
ֵגם עצמה השקיפות ַתרְּ  בנושאים הבאים בגדרי הכלל של איסור משוא פנים... כיצד תְּ

 .בענייננו? עיקר הדברים יהא בבניית מערך כולל לדיווח, לגילוי ולתיעוד..

 –לענייננו: חבר ועדת המכרזים  –ה המוטלת על בעל הסמכות עקרון הדיווח משמיע חוב
לדווח לוועדת המכרזים על כל נתונים שיש בהם כדי להשליך על ההחלטה של הוועדה 

... משיונח הוועדה העשויים להשפיע על החלטתולגופה, לרבות נתונים אישיים של חבר 
תחליט הוועדה  –מהם לעצמו  ומפי כל חברי הוועדה, כל אחד –מידע זה על שולחן הוועדה 

 (דינו של השופט חשין-לפסק 16-17פס' , שם) "כיצד תַנהג את דרכיה.

בו נתקפה  100,חג'וג' ענייןבאת הדגש על חשיבות הדיווח ניתן למצוא שם נוסף בו בית המשפט  מקרה .170

עצה. החלטה של מכרז למנהל בית ספר, כשאחת הטענות הייתה שהמועמד הנבחר הוא אחיו של ראש המו

                                                 
 .(במקור הדגשהה) 183' עמב, שם 96
 .306' עמב, 4 ש"ה לעיל "ניגוד עניינים בשירות הציבורי", זמירראו  להרחבה. 184–183מ' עב, שם 97
 .306' עמב, שם 98
 .(אילן עניין: להלן( )2004) 817( 3נט)פ"ד  ,יפו-אביב-עיריית תל נ' יוסי אילן 3751/03ץ "בג 99

 (.5.2.2009, בנבו פורסם) החינוך משרד/ישראל מדינת' נ 'וג'חג זועבי אנואר 2162/07'( נצ) בשא 100
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אכן, בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע שיש ליידע את יושב ראש ועדת המכרזים לגבי קרבה משפחתית בין 

חברי הוועדה לבין המועמדים. אמנם, במקרה זה ראש המועצה נמנע מהשתתפות בוועדה האמורה, אך 

אות חוזר ראש הוועדה ידע על הקרבה המשפחתית ולמרות זאת, ובניגוד להור-הטענה הייתה שיושב

המנכ"ל, לא מסר דיווח כנדרש ולא עדכן את יתר חברי הוועדה בעניין זה. לטעמו של בית המשפט, לדיווח 

האמור יש שתי מטרות: האחת, לאפשר להרכיב ועדה בצורה כזו שלא תהיה העדפה כלשהי לגבי מי מבין 

אותו מצב של ניגוד אינטרסים או ידעו לגבי יהשנייה, הנוגעת לענייננו, היא שכל חברי הוועדה  ;המועמדים

קרבה משפחתית. זאת, לאור ההשלכות האפשריות של אותה קרבה, גם אם קרוב המשפחה לא ישתתף 

של גוף ציבורי )עם זאת,  ובוועדה. חובה זו, לפי בית המשפט, נובעת מחובת תום הלב ושקיפות בפעילות

 רז(.נקבע בפסק הדין שאין בפגם זה כדי להביא לפסילתו של המכ

קובע, לגבי חבר  לחובת הגילוי הנאות ניתן למצוא הד גם בדברי חקיקה. כך לדוגמה, חוק התכנון והבניה .171

מוסד תכנון שמצוי בניגוד עניינים ביחס לעניין שעולה בוועדה, את חובת הגילוי הנאות, בד בבד עם חובת 

ר שנודע לו כי הענין האמור עומד יודיע על כך ליושב ראש בכתב או בעל פה מיד לאח( 1ההימנעות: "....)

( לא יהיה 2; )פה, תירשם בפרוטוקול הישיבה הקרובה של המוסד או הועדה-לדיון; נמסרה ההודעה בעל

היינו, נוסף  101."נוכח בדיוני המוסד או הועדה באותו ענין ולא יצביע בהחלטה על כל שאלה בקשר אליו

בות ליידוע הגורמים הרלוונטיים בוועדה באשר לעניין למגבלה על העיסוק באותו העניין, החוק מייחס חשי

 לגביו מצוי חבר הוועדה במצב של ניגוד עניינים.

תחילה, יש לעמוד על היתרון ע לשימוש בגילוי נאות, קולים שיש לתת עליהם את הדעת בנוגבאשר לשי .172

התאמה של , והוא הפגיעה המעטה בהליך קבלת ההחלטות. אקט של הימנעות מצריך בכלי זההגלום 

המערכת המינהלית ומציאת חלופות, ואילו באקט של גילוי נאות, כל שנדרש הוא דיווח ועדכון חברי 

הפורום הרלוונטי, ולאחר מכן ניתן להמשיך בהליך הרגיל. קרי, יתרון משמעותי של פתרון זה הוא הפגיעה 

 המעטה בהליך המנהלי.

, מדובר במצב בו למעשה נקבע שקיים חשש לניגוד לצד זאת, יש גם קשיים בפתרון זה. ברמה הרעיונית .173

עניינים, אך למרות זאת, עצם מתן הגילוי הנאות מכשיר למעשה את יכולתו של עובד הציבור לקבל 

ניגוד העניינים. יש שיטענו שיש בכך משום הכתמה החשש להחלטות באותו העניין למרות קיומו של 

 בעקרון של קבלת החלטה ללא שיקולים זרים.  מסוימת של הליך קבלת ההחלטות התקין ופגיעה

נוסף על כך, מעירה שפניץ כי "בעת שבוחרים בפתרון של דיווח חשוב לזכור שפתרון זה מטיל אחריות על  .174

כלומר, מבחינה תפיסתית, החובה להימנע מניגוד עניינים כתוצאה מעניין אישי של בעל  102מקבל הדיווח".

לים זרים תורחב גם על יתר חברי הפורום שבפניהם הושמע הגילוי התפקיד ולקבל החלטה הנקייה משיקו

הנאות, והחלטותיהם ושיקוליהם ייבחנו ביתר שאת, וזאת בגין אותו ניגוד עניינים של אחד מחברי 

 הפורום.

כפי שצוין, עד כה התפיסה הייתה שיש לעשות שימוש מועט בגילוי נאות, וכביטוי לתפיסה זו אין כיום  .175

 רשת באמות המידה לסיטואציות שבהן מוצע להשתמש בכלי של גילוי נאות. התייחסות מפו

 

                                                 
 . 1965–ה"תשכה, והבניה התכנון לחוק( א)47 'ס 101
 .186' בעמ ,7לעיל ה"ש  ,שפניץ 102
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 פרסום הסדרים ככלי עזר. 2.6ד.

 :רקע

כפי שצוין, חשיבות רבה נודעת לעקרון השקיפות, והדבר בא לידי ביטוי בהקשרים רבים בפסיקה, ובפרט  .176

 בפסיקה העוסקת בניגוד עניינים: 

 בכותל שמקומו התנהגות כלל נוצק יבוריהצ המינהל של פעילותו תקינות להבטחת"
 תבטיח שקיפות... השקיפות עקרון הוא העיקרון. הציבורי המינהל התנהלות של המזרח
... יפעל כי הוא שראוי כפי המינהל פעל אם ולבדוק לבחון ניתן יהא כך ורק, ובקרה פיקוח

 מעשי ולבקרת לפיקוח בידינו יעיל כלי היא המינהל של פעולתו שקיפות, הכלל דרך על
 (דינו של השופט חשין-לפסק 16-17, פס' אילן עניין" ).והחלטותיו המינהל

בכל הנוגע לניגוד עניינים, מלבד האקט הספציפי של גילוי נאות שהוזכר לעיל, עקרון השקיפות מיתרגם  .177

ום בעיקר לפרסום של הסדרים לידי הציבור. לבד מחיזוק השקיפות כשלעצמה, אחת מן התוצאות של פרס

הציבור הרחב יכול להסתייע בהסדרים בכדי  –הסדרי ניגוד העניינים הוא מתן אפשרות לפיקוח ציבורי 

נוסף על כך, וכפי שצוין גם לפקח על הרשות המינהלית ולוודא שהיא לא פועלת תוך ניגוד עניינים. 

ף אף הוא אפקט בהקשרים קודמים, עצם ידיעתו של בעל התפקיד כי ההסדר חשוף לעיניים נוספות מוסי

ומעניק תמריץ  לקבל החלטה במצב של ניגוד ענייניםכך שיימנע מבעל התפקיד להשפיע על , ועשוי הרתעתי

 . נוסף לקיים את הוראות ההסדר

עוד על היבט פרסום ההסדרים, אך בפרק זה נבקש למקד את ההתייחסות לשימוש  יורחב. 1ה.בפרק  .178

שיוטלו  ככלי מאזן שיביא להקלה במגבלותיזום של הסדר  קרי פרסום -בפרסום ככלי עזר בפני עצמו 

 במסגרת ההסדר. 

 :דיון במצב המשפטי

 תלהטל כחלופה .מדובר בחשש קל לניגוד ענייניםעשוי להיות רלוונטי כאשר  של פרסום הסדריםפתרון ה .179

זום. פתרון זה לפרסם את הסדר ניגוד העניינים באופן י לבעל התפקידמגבלה על עיסוק בעניין מסוים, יוצע 

של גילוי נאות. כך, התפיסה תהא שדי בהעלאת  ןלפתרודומים לאלה שהוזכרו ביחס שיקולים מתבסס על 

המודעות של עובד הציבור לחשש הרחוק לניגוד עניינים, לצד מתן אפשרות לפיקוח ציבורי באמצעות 

נות עזר נוספים, ולאו דווקא בוא לצד פתרופרסום ההסדר. פתרון זה, בדומה ליתר פתרונות העזר, יכול ל

ביחס לפתרון של גילוי נאות, פרסום ההסדר עשוי להביא לפיקוח שהוא רחב יותר, שכן . כפתרון עצמאי

הן מפני  –הוא מצוי בידי הציבור כולו; עם זאת, במובנים מסוימים הוא עשוי להתגלות כפחות אפקטיבי 

כולת לפקח ולעקוב אחר יישום ההסדר, והן משום שאין בהכרח גורמים מהציבור שיגלו עניין או בעלי י

שהפרסום אינו נעשה אגב החלטה מסוימת, להבדיל מגילוי נאות שמתבצע ביחס להחלטה קונקרטית 

 המונחת על שולחן הדיונים.

יש להעיר כי בפני הצוות נשמעו גורמים שהביעו תמיכה בהפחתת המגבלות המוטלות על עובדי המדינה  .180

נים, לצד הגברת השקיפות. הצעה ספציפית נוספת שנשמעה היא לאפשר במקרים בהסדרי ניגוד עניי

 מסוימים 'עסקת חבילה', שבה הסדר מקל יותנה בכך שבעל התפקיד יסכים לפרסום ההסדר.

שעניינה "מתן פומבי להסדרי  3.1005המשפטי לממשלה מס' את הנחיית היועץ  גםבהקשר זה יש להזכיר  .181

קובעת כי על יועץ משפטי העורך ; ההנחיה (3.1005הנחיית היועץ )להלן:  דינה"ניגוד עניינים בשירות המ
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את האפשרות לפרסם באופן יזום ומבעוד מועד את ההסדר שלו,  103את ההסדר להציע לבעל תפקיד בכיר

ובכך להביע הזדהות עם רעיון השקיפות תוך שמירה על אפשרות לשלוט במועד הפרסום שנערך בעניינו. 

פרסום יזום אינו שמור רק ככלי עזר לטובת הקלה במגבלות, ויּוצע לעיתים גם מבלי קשר לתוכנו במובן זה, 

ניתן להשתמש  בהם ההסדר לא עתיד להתפרסם ממילא באופן יזום,של ההסדר. אולם, כאמור, במקרים 

יועץ גיבוש ההסדר, ובמובן זה הפתרון אף מתיישב עם הנחיית ה בשלבככלי עזר עוד  אפשרות הפרסוםב

3.1005. 

ניגוד חשש לכאמור לעיל, השימוש בפתרון של פרסום ככלי עזר עצמאי, מותיר את בעל תפקיד במצב של  .182

עניינים, מבלי להשית עליו כל מגבלה, ומובן כי סיטואציה כזו עשויה להיות בעייתית. להבדיל מהמקרים 

זמן קבלת ההחלטה לא ניתן כל של גילוי נאות והנמקה מיוחדת, במקרה זה הבעיה חריפה יותר, שכן ב

לניגוד העניינים, וכלי העזר של הפרסום הוא מעין הרתעה מקדמית בלבד, וגם היבטי הפיקוח חשש מענה ל

הציבורי שגלומים בו עשויים להיות בעלי השפעה תאורטית ורחוקה בלבד כאמור, וללא מנגנון פיקוח בזמן 

 אמת. 

ההנחה החלטה משמעותית, אשר יהיה בה עניין ציבורי רב,  מן הצד השני ככל שבעל התפקיד יידרש לקבל .183

הציבור ידע לפקח על ההחלטה שהתקבלה בזמן אמת, או לכל הפחות לבעל התפקיד תהיה מודעות היא כי 

למשמעות הציבורית של ההחלטה ועל כן יקפיד לקבלה ללא שיקולים זרים. יוער, כי על עורך ההסדר 

לי זה במקרה של החלטות משמעותיות כאמור, וכי שימוש בכלי זה לשקול האם נכון לעשות שימוש בכ

 ככלי יחיד לטיפול בחשש לניגוד עניינים צריך להיעשות במשורה ובזהירות.

טענה נוספת נגד השימוש בכלי זה כפתרון בלעדי עשויה לנבוע מהמגמה הקיימת כיום לפרסום הסדרים  .184

טענה, הסדרים רבים ממילא מפורסמים, אמנם בדיעבד פי ה-במסגרת בקשות לפי חוק חופש המידע. כך, על

במקרים כאלה אין בפרסום כדי להקל על המגבלות הקבועות בהסדר, ועל כן אין דווקא באופן יזום, וולאו 

הצדקה להקל במגבלות מראש רק בגלל כוונה לפרסם את ההסדר, אף אם באופן יזום. כמו כן, ייטען 

ובעוד פרסום נובע מהרצון לחזק את השקיפות ונשען בין היתר על זכותו שמדובר בעירוב מין בשאינו מינו, 

 של הציבור לדעת, אין בו כדי לתת מענה לחשש אמיתי מפני קבלת החלטות תוך ניגוד עניינים. 

 מיוחדת הנמקה. 3.6ד.

 :רקע

הוא הטלת  ,פתרון עזר נוסף שהשימוש בו, נכון להיום, מועט ביותר, אך הצוות סבור שיש מקום להדגישו .185

תפקיד. משמעות הדברים היא כי בעל התפקיד ביחס להחלטות שיקבל בעל ה מיוחדתחובה של הנמקה 

יוכל לעסוק בעניין מסוים ולקבל החלטה לגביו חרף קיומה של זיקה אישית, אולם יהיה עליו לנמק באופן 

 מפורש ולהבהיר את השיקולים שעמדו לפניו בעת קבלת ההחלטה, ובפרט את אלו שהכריעו את הכף.         

קה, שהיא אחת מאבני היסוד של כללי המשפט המינהלי, הנגזרת גם כאן, יש להבחין בין חובת ההנמ .186

לבין הנמקה ספציפית ומיוחדת שאותה ימסור בעל התפקיד ביחס להחלטה שבה הוא  104מעיקרון ההגינות,

חלק מכללי המשפט המינהלי, והפרתה עשויה להטיל פגם כאמור מעורב. חובת ההנמקה הכללית היא 

נתנו להגדיר כאן את היקפה ואת תחולתה של חובת ההנמקה. ההנחה היא בהליך המינהלי, ואולם אין בכוו

                                                 
( )להלן: 2017) 3.1005 משלהלמ פטיהמש היועץ הנחיות"מתן פומבי להסדרים למניעת ניגוד עניינים של עובדי המדינה"  הנחיית לפי 103
 .ממשלה אישור הטעונים המינויים בסוגי מדובר, "(3.1005 יועץ תייחהנ"

  .428–423 'עמב ,60, לעיל ה"ש ארז-להרחבה אודות ההנמקה הנדרשת במסגרת כללי המשפט המנהלי: ברק 104
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, מעבר לזו הנדרשת ממילא לפי כללי מיוחדתיתן הנמקה יהיה מקום למקרים מיוחדים בהם ישנם כי 

 ., כמתן מענה למצב של חשש לניגוד ענייניםהמשפט המינהלי )ככל שאכן נדרשת בנסיבות העניין(

הצהרה או הסבר שמשקף את הזיקה האישית של בעל מקה מיוחדת, הכוללת בדברינו להלן נתייחס להנ .187

. גם במקרים שבהם גורמים נוספים מעורבים בהחלטה )כגון החלטה התפקיד והתייחסות לטעמי ההכרעה

ידי בעל התפקיד בעצמו, בהתייחס למערכת השיקולים -של צוות או ועדה(, ההנמקה צריכה להינתן על

                                                                                                                                                        שי ובשים לב לעניין האישי שיש לו בגוף או בעניין המסוים שבגינו הוטלה המגבלה. שהנחתה אותו באופן אי

 :מצב המשפטידיון ב

סת לכך שבמצבים בהם החשש אינו אינטנסיבי, לעיתים אין צורך בהסדר מיוחד, אך שפניץ מתייח .188

כשמדובר בהחלטות משמעותית רצוי שיהיה תיעוד כלשהו ובו הנמקה להחלטה שקיבל בעל התפקיד )בין 

אם אמירה לפרוטוקול ובין אם רישום לאחר ההחלטה(, אשר יצביע על כך שהייתה ערנות ומודעות לנושא 

  105.ענייניםניגוד ה

כפי שהובהר לעיל, לעיתים קיומה של זיקה אישית עלול להשפיע על מקבל החלטות באופן לא רצוני ולא  .189

קבלת לכך שאינטרסים אישיים עשויים להשפיע על מציין כי ישנה תמיכה מחקרית פרופ' פלדמן  מודע.

כגון, כאשר ניתנים לו דווקא בסיטואציה שבה האדם לא מודע לכך שהוא עלול להיות מוטה ) ההחלטות

פרופ' פלדמן מזכיר במאמרו שכאשר אדם נמצא בניגוד עניינים, ישנה אפשרות  106.תמריצים מזעריים(

סבירה כי בעל התפקיד יעבד את האינפורמציה עיבוד מוטה לטובת האינטרס הפרטי בלי להיות מודע לכך 

נה רעה לבעל התפקיד, אלא מכירה גישה זו אינה מטילה דופי או מייחסת כוו 107שהטיה כזו אכן פעלה.

בהתאם, לגישת פלדמן, כאשר . ההחלטותשיש לאינטרס על אופן קבלת  תביכולת ההשפעה הקוגניטיבי

מודעות, ואין ודאות שטכניקות -מדובר בהטיה שאינה מודעת, לא בטוח שניתן לפתור את ההטיות הלא

ל הדעת. כיוון שכך, אין די בתועלת שהן כגון הנמקה להחלטה, עשויות אכן להקטין את ההשפעה על שיקו

מביאות עמן, וייתכן שעל מנת לתת מענה מלא לניגוד העניינים, יש הצדקה למנוע את בעל התפקיד מעיסוק 

באותו עניין. ובלשונו של פלדמן: "גם כאשר אפשר להציג סיטואציה שבה באמצעות טכניקות של תיקון 

ל נושא משרה בניגוד עניינים, יהיה אפשר לשאול אם יש הטיה נביא להקטנה בפגיעה בשיקול הדעת ש

לראות בכך הישג של ממש, ואם עדיין לא עדיפה גישה של הימנעות כל עוד אין בנמצא טכניקה שמביאה 

  108במידת ודאות קרובה להעלמת ההשפעה על ניגוד עניינים."

להיות מוטה, והבאת הנושא שהפניה מכוונת של האדם לכך שהוא עלול  גישה אחרת תסבוריחד עם זאת,  .190

לרפא במידה מסוימת את ההטיה האישית שיכולה  ותלמודעות, תוך התייחסות לטעמי ההחלטה, עשוי

הייתה להיווצר באופן לא מודע. כלומר, במקרים מסוימים, העלאת בעיית ניגוד העניינים למודעות, עשויה 

 ולי ההתייחסות לכך.שהיו מתרחשות באופן לא מודע איל תקוגניטיביולמנוע הטיות 

כאמור  .לבעיות במקרים מסוימים של ניגוד עניינים מענההמיוחדת כהנמקה ניתן להתייחס לבמובן זה,  .191

, גם במצב בו בעל התפקיד אינו סבור כי הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים ובחשש כי החלטותיו ייטו, לעיל

ולא מן הנמנע שהפער בין  ,ניגוד ענייניםוי בנכון יהיה לקבוע שהוא מצ תאובייקטיביייתכן כי מבחינה 

                                                 
105 

 .197' עמב ,7לעיל ה"ש  ,שפניץ
-ברק דפנה) 62 פוליטיקה, אתיקה, תרבות, משפט – הציבורי במרחב עניינים ניגוד" עניינים ניגודי של הפסיכולוגיה" פלדמן יובל 106

 (.2010, עורכים קרמניצר ומרדכי נבות דורון, ארז
 .78' עמב, שם 107
 .גבוהה עלות ישנה משרה נושאי של סיטונאית ילהלפס אף כי מציין פלדמן, זאת עם .107' עמב, שם 108
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התפיסה הסובייקטיבית שלו את עצמו לבין הקביעה הנורמטיבית האובייקטיבית יהיה נעוץ באותן הטיות 

להתמודד עם צורך לנמק את החלטותיו, ולפרט את האופן בו  בעל התפקידפתרון שיאלץ את  לא מודעות.

לנטרל את ההשפעה הלא מודעת של מצב סייע לו עשוי ל, וניםהפעיל את שיקול דעתו ביחס לגורמים הש

יידרש לקיים הליך מושכל ורציונאלי ולבחון באופן סדור את שיקוליו  בעל התפקידשכן  ,ניגוד העניינים

ונטייה זו , שממנו נובע החשש לניגוד ענייניםוהחלטותיו. כך, גם אם נטיית ליבו תהיה להעדיף עם העניין 

 עשויה למנוע זאת.  המיוחדת פן בלתי מודע, חובת ההנמקהבאותשפיע עליו 

של הפיקוח וההרתעה על מקבל ההחלטה, אשר יביא  האלמנטהוא המיוחדת היבט נוסף הטמון בהנמקה  .192

תועלת גם במצבים בהם קיים חשש כי ניגוד העניינים מטה את שיקול דעתו של בעל התפקיד אף באופן 

 חלטה ישוקפו ויוכלו להיבחן, עשויה לרסן את הטיית שיקול הדעת.עצם הידיעה שנימוקי ההמודע. כך, 

אם כן, מובן כי הנמקה מיוחדת אינה פתרון אולטימטיבי. ניתן בנקל לתאר מצב שבו בעל התפקיד יוכל  .193

להתאים ולתאר את נימוקיו ושיקוליו באופן שיצדיק הטבה עם האינטרס שלנגד עיניו, וזאת בין אם הוא 

ובין אם לאו. עם זאת, עלתה הסברה שגם אם לא יהיה די בהנמקה כדי לתת מענה מלא מוטה באופן מודע 

לניגוד העניינים, יהיה בה כדי לספק את המענה לבעיית ניגוד עניינים, כפתרון משלים במסגרת הסדר כולל 

 למניעת ניגוד עניינים. 

 מצוי תפקיד שבעל הקביעה בעצם אינהרנטי קושי ישנו, נאות גילוי של לפתרון ביחס שפורטבנוסף, וכפי  .194

בו ומקבל החלטה. אף אם יוסכם שההנמקה היא  עוסק הוא זאת ובכל, מסוים לעניין ביחס עניינים בניגוד

 פתרון ראוי והולם במקרים מסוימים, יש לזכור כי מדובר בפתרון חלקי ומוגבל.

אין בו כדי ל באופן יעיל, שכן יש בפתרון גם כדי להיטיב עם פעולתה של הרשות ויכולתה להתנהצד שני, מ .195

להפעיל באופן רגיל את סמכויותיו, כאשר הנטל ומבעל התפקיד להמשיך בהתנהלותו השוטפת למנוע 

 לנמק החלטותיו, אינו כה כבד. שמוטל עליו, הדורש ממנו

 . המלצות הצוות בנוגע לשימוש בכלי עזר4.6ד.

ורך הדו"ח, לפיו יש להבחין בין חשש אמיתי הרחבת השימוש בכלי עזר מהווה ביטוי לעקרון השזור לא .196

יכרוך שיקולים אישיים בהחלטתו, לבין חשש לפגיעה באמון הציבור. כאמור, אין  שבעל התפקידלכך 

מקום להתעלם מסוג החששות האחרון, אך נראה כי ניתן לתת לו פתרונות רכים יותר, וכלי העזר יכולים 

שש קל לניגוד עניינים שיסודו בחשש מפגיעה באמון הציבור, לספק מענה מאוזן הנותן מענה לקיומו של ח

מבלי להטיל מגבלות אופרטיביות על יכולתו של בעל התפקיד לעסוק בעניינים עליהם הוא מופקד  וזאת

 ומבלי לשבש את עבודת הרשות יתר על הנדרש.

ועל כן יתייחס הצוות מובן כי לכל כלי עזר מאפיינים ייחודיים ונכון יהיה להשתמש בו במקרים שונים,  .197

 לכל אחד מכלי העזר באופן נפרד:

לעמדת הצוות, שימוש נרחב יותר בגילוי נאות עשוי לספק מענה לשורה של מקרים בהם  – גילוי נאות (א

לניגוד עניינים. גילוי נאות, מטבעו, נועד לשקף בפני הגורמים הרלוונטיים את יחסית מדובר בחשש קל 

יינים. ככזה, על הגילוי הנאות להיעשות בתחילת ההליך, ובטרם תחילת הזיקה המקימה חשש לניגוד ענ

לצד הפיקוח שיופעל  ,הדיונים והטיפול באותו העניין. כפי שנכתב לעיל, המודעות מצד חברי הפורום

כלפי בעל התפקיד מעצם הידיעה על אותה הזיקה, נתפסים ככאלה המכשירים את תקינות ההחלטה 

 ואת ההליך בה נתקבלה.
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וד יש להדגיש כי השימוש בגילוי נאות יכול להיעשות רק במקרים בהם ההחלטה מתקבלת במשותף ע

ידי מספר גורמים, בין אם במסגרת ועדה או מועצה ובין אם במסגרת אחרת, וזאת מהטעם שלבעל -על

 התפקיד יהיה בפני מי לערוך את הגילוי הנאות. 

ימוש בכלי העזר של פרסום ההסדר, וזאת במסגרת סבור כי ניתן לעשות ש הצוות - עזרפרסום ככלי  (ב

במקום המגבלה המחמירה, ניתן  –ניגוד עניינים  הסדרהכרעה בין חלופות שונות לגבי המגבלות ב

לשקול הטלת מגבלה קלה יותר, והוספת חובת פרסום של הסדר ניגוד העניינים. לעמדת הצוות, הפועל 

והפיקוח הציבורי, יכול לתת מענה לחששות הקלים  היוצא מפרסום ההסדרים, שהוא חיזוק השקיפות

לניגוד עניינים. לצד זאת, הוא מאפשר לרשות בכלל, ולבעל התפקיד בפרט, להמשיך בתפקודם הרגיל 

 ובכך מונע שיבוש אפשרי של עבודת הרשות הנגרם לעיתים כתוצאה מהטלת מגבלות של ניגוד עניינים. 

ותי ככל שמדובר בגורם בכיר. ככל שמדובר בעובד זוטר, כי השימוש בכלי זה הוא משמע להעיר יש

הדעת נותנת כי הסדר ניגוד העניינים לא יעורר תהודה ציבורית, ולא תהיה לכך השפעה של ממש על 

 ההתנהלות בעניין.

חדש, סבור הצוות כי בשלב זה יש להשתמש עם זאת, בשל הקשיים שנמנו לעיל וכיוון שמדובר בכלי עזר 

, או ן זהיר, על מנת לבחון את השלכותיו. מכל מקום, השימוש בפרסום כחלופה למגבלהבכלי זה באופ

לניגוד עניינים. מובן כי הוא תלוי קל במקרים של חשש  ככלליוכל להיעשות  כחלופה למגבלה מחמירה,

בהסכמה ובנכונות לשיתוף פעולה של בעל התפקיד. יצוין, כי במקרה של חוסר שיתוף פעולה, ייתכן 

יה מקום לשקף לבעל התפקיד את המגמה שהוזכרה לעיל, של פרסום של הסדרים במסגרת בקשות ויה

המשמעות של פרסום יזום היא משמעותית רק מבחינת המועד ש ולציין שאפשרלפי חוק חופש המידע, 

 באופן יפורסם לא שההסדר ככלוזאת הנמנע שההסדר יפורסם ממילא במועד מאוחר יותר, ולא מן 

 .1ה. בפרק שיפורט כפי, לאממי יזום

הנמקה מיוחדת אף היא, בדומה לגילוי נאות, עשויה להוות פתרון מאוזן למקרה של  – מיוחדת הנמקה (ג

חשש קל לניגוד עניינים, תוך ניסיון לקבוע מגבלה מצומצמת יחסית שלא תפגע באופן קבלת ההחלטות 

גוד עניינים, כאשר בהנמקה המיוחדת הרגיל. כך, הליך יכול להתנהל באופן שגרתי, על אף החשש לני

יהיה כדי לתת מענה לחשש הקל מפני ניגוד עניינים, לכל הפחות בהיבט של המודעות וההרתעה. לעמדת 

 הצוות, איזון זה הוא ראוי ומספק מענה, ועל כן יש להרחיב את השימוש בו.

נמקה מיוחדת נועדה להסביר להבדיל מגילוי נאות שצריך להתבצע לפני תחילת הטיפול בעניין, ה ,בפועל

את ההחלטה שהתקבלה ועל כן עליה להיעשות בעת קבלת ההחלטה. באופן מסוים, ניתן אף לראות את 

 חובת ההנמקה המיוחדת כחובה משלימה לחובת הגילוי הנאות, במקרים שבהם הן יינקטו במשולב.

ניתן להיעזר בה הן חלטות. וג מסוים של קבלת הלצד זאת, הנמקה מיוחדת לא צריכה להיות שמורה לס

ידי בעל התפקיד -כשמדובר בהחלטה המתקבלת בגוף קולגיאלי, והן כשמדובר בהחלטה המתקבלת על

לבדו. בשל השימוש הרחב שניתן לעשות בהנמקה המיוחדת, אין מניעה לעשות שילוב בין הנמקה לבין 

גוף קולגיאלי, ידווח בעל גילוי נאות כמענה עבור אותו החשש. היינו, במקרה של קבלת החלטה ב

התפקיד על הגילוי הנאות בפתח ההליך, ובסופו ובעת קבלת ההחלטה יוסיף לה הסבר מנומק לטעמים 

שעמדו בבסיס ההחלטה שהתקבלה. במקרים המתאימים, ניתן יהיה להגדיר כי ההנמקה המיוחדת 

 תידרש רק במקרים שבהם הוחלט על מתן הטבה לגוף שלגביו מתקיימת הזיקה.
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לעניין תוכן ההנמקה המיוחדת, מדגיש הצוות בשנית כי אין הכוונה להנמקה כללית על ההחלטה 

שהתקבלה הנדרשת מהרשות כחלק מכללי המשפט המנהלי, ועל ההנמקה לכלול בתחילתה הצהרה או 

ידי בעל התפקיד -הסבר שמשקף את הזיקה האישית של בעל התפקיד. בשל כך, על ההנמקה להינתן על

בהתייחס למערכת השיקולים שהנחתה אותו באופן אישי ובשים לב לעניין האישי שיש לו בגוף בעצמו, 

 המסוים שבגינו הוטלה המגבלה. 

הצוות סבור שהשימוש בכלי עזר, מעצם טבעם ומהותם, צריך כאמור לעיל,  – אופן שימוש בכלי העזר .198

פתרון למקרים י העזר אינם מהווים כל. באופן יחסי להישמר למקרים בהם החשש לניגוד עניינים הוא קל

החמורים. לגישת הצוות, שימוש בכלים שנמנו יסייע להגברת השקיפות, אולם אין בכך אמירה כי 

למגבלות  כחלופההשקיפות מהווה מענה מוחלט וכולל למקרים של חשש לניגוד עניינים, ודאי לא 

וא ככלי משלים למקרים בהם החשש שימוש נוסף בכלי העזר, שאף אותו ניתן להרחיב, המשמעותיות. 

בו בעל התפקיד מנוע מלטפל כך למשל, מקום אינטנסיבי יותר, ונדרש חיזוק למגבלה שנקבעה בהסדר. 

בעניינים הנוגעים לגורם מסוים, ואולם בשל אופי הזיקה האישית וטיב הנושא הנדון עולה חשש קל לניגוד 

יש מקום לקבוע כי לצורך הותרת התחום בכללותו עניינים גם בהחלטות אחרות באותו תחום, ייתכן ש

 לעמדת, כן כמו .באחריות בעל התפקיד, יהיה מקום לנקוט בכלי עזר זה או אחר, או בשילוב של כמה מהם

 הצוות לעמדת ביטוי לתת ובכך, הציבור אמון את אינהרנטי באופן להגביר עשוי עזר בכלי שימוש הצוות

 בהסדרים שיוטלו מהמגבלות חלק של ריכוך לצד הציבור אמון יחוזקשבה  לייצר מעטפת כוללת יש לפיה

   .השונים

 מחויב התפקיד בעל ובהם לכך מתאימות הנסיבות בהם במקרים רק להיעשות צריךבכלי העזר  השימוש .199

 מעיסוק מהימנעות להבדיל, התפקיד בעל מצד אקטיבית פעולה מצריכים העזר כלי שכן, אלו למגבלות

 שאינוככלל, שימוש עצמאי בכלי העזר יכול להיעשות במקרים בהם מדובר בחשש מסוים.  בעניין

 .המתבקשת בזהירותלנקוט בכך  ישואינטנסיבי ומשמעותי, 

 

 הכללים החלים על חברי הממשלה  .7.ד

 :רקע

הכלל בדבר ניגוד עניינים הוא רחב ומשתרע לא רק על עובדי ציבור, אלא גם על נבחריו. המדובר בנבחרי  .200

ור בכלל רשויות הציבור, אך בהתייחס לתחום אחריותו העיקרי של היועץ המשפטי לממשלה, נתחום ציב

 (.חברי ממשלהאת הדיון לבחינת הכללים וההסדרים החלים על שרים וסגני שרים )להלן: 

בגין  -נציין כבר כעת כי כוונתנו למקרים שבהם לחברי הממשלה יש עניין אישי הנוגע לתחום אחריותם 

109ולא למקרים שבהם העניין האישי קשור בזיקה פוליטית. -ה אישית, משפחתית או עסקית זיק
 

 :המצב המשפטי

כי "מחובתו  4 בכללקובעים  110(אשר כללי הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים )להלן: .201

כשר לבין ענייניו של שר לנהל את ענייניו כך שלא יווצר ולא יהיה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו 

                                                 
"הגבלה על טיפול בפניות חברי גוף בוחר על ; (אסרף עניין: להלן( )27.3.08, בנבו פורסם) הפנים שר 'נ אסרף 7767/07ראו למשל בג"צ  109

 היועץ הנחיות "תרומה קבלת בגין ציבור נבחרי של עניינים ניגוד" ;(2004) 1.1708 לממשלה המשפטי היועץ הנחיותידי נבחרי ציבור" 
 לה יש שבהן בנסיבות רק עניינים לניגוד חשש מקימה פוליטית זיקה כי הנמנע מן לא, למעשה (.2017) 1.1712 לממשלה המשפטי
 .זו מורכבת בסוגיה להכריע המקום כאן לא ואולם, הציבור נבחר של כספי או אישי אינטרס על מובהקות השלכות
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לכללי אשר  7כלל  111האישיים", ובכך מעגנים את חובתו הפרטנית של חבר ממשלה להימנע מניגוד עניינים.

קובע את הפרוצדורה, לפיה במקרה בו לחבר ממשלה יש עניין אישי בפעולה או החלטה, הוא לא ישתתף 

דעת היועץ -כי יש לנהוג לפי חוות בקבלת ההחלטה, וכן יצהיר על כך למבקר המדינה. כללי אשר קובעים

המשפטי לממשלה, בה ייקבע אם ובאילו נסיבות חבר הממשלה מצוי בניגוד עניינים, ואילו מהצעדים 

הקבועים בכללים יש צורך לנקוט. בשנים האחרונות, התקבע דפוס פעולה לפיו חברי הממשלה מעבירים 

-יסתם לתפקיד, ובמידת הצורך מגובשת חוותשאלונים לאיתור חשש לניגוד עניינים בתקופה שלאחר כנ

דעת בהתאם, בתיאום עם היועץ המשפטי של המשרד )למרות השוני הפורמלי, נתייחס להלן אל חוות 

 הדעת כאל "הסדרים"(. 

נכון להיום לא קיימות אמות מידה נפרדות הנוגעות לעריכת הסדרים לחברי ממשלה, ואמות המידה  .202

 להיבטים ולדילמות הייחודיים לחברי ממשלה, כפי שיתוארו בהמשך.הקיימות לא כוללות התייחסות 

 Ministerial Code."112בבריטניה קיים קוד אתי ייחודי לחברי ממשלה המכונה "לשם השוואה, גם  .203

 ,העיקרון הבסיסי קובע שעל שרים להימנע מניגוד עניינים או ממצב המקים חשש סביר לניגוד עניינים

 113נחוצה בכדי לנטרל ניגוד עניינים הינה תחת אחריותו האישית של כל שר.האחריות לנקוט בפעולה הו

מפורטים צעדים ששרים מחויבים לנקוט בכדי להימנע מראש מניגוד עניינים, אשר יש דמיון  האתי בקוד

בינם לבין הצעדים הננקטים בישראל. בכל מינוי של שר, עליו למסור למנכ"ל המשרד רשימה של 

הידועים לו לגבי עצמו, בת או בן זוגו ובני משפחתו הקרובים אשר עשויים להוביל  האינטרסים האישיים

במידת הצורך, על השר להיוועץ עם מנכ"ל המשרד ועם יועץ מיוחד לענייני אינטרסים של  114לניגוד עניינים.

 קלהחזי ימשיך ששר (. ככל שהוחלט כי ראויIndependent Adviser of Ministers' Interestsשרים )

 כמו כן, עליו 115.העשוי להשפיע על אותו אינטרס בכל עניין ממעורבות להימנע עליו, אישי באינטרס

  116האמור. לאינטרס הנוגעת בסוגיה להחליט נדרשים באם עמיתיו להצהיר על כך בפני

 :בין עובדי ציבור ובין נבחרי ציבור - דיון במצב המשפטי

דורלי והן בפן המהותי בכל הנוגע להסדרת היבטי ניגוד על פני הדברים, יש דמיון רב הן בפן הפרוצ .204

עניינים בין עובדי ציבור לבין נבחרי ציבור. כך, בפן הפרוצדורלי בשני המקרים בעל התפקיד נדרש לדווח על 

זיקותיו )באמצעות שאלונים אשר הדמיון ביניהם רב(, ועל בסיס הדיווח מגובש, במקרים המתאימים, 

ידי היועץ המשפטי הרלוונטי. לצד זאת, בעוד התקשי"ר קובע לגבי עובדי -יינים עלהסדר למניעת ניגוד ענ

 117מדינה בכירים כי בחינת היבטי ניגוד עניינים הוא תנאי לכניסה לתפקיד ולפיכך יעשה קודם למינוי,

 במקרה של חברי הממשלה ההסדר מגובש לאחר כניסתם לתפקיד.

                                                                                                                                                                  
 .אשר לכללי 4 כלל 110
111 

 תוך התפקיד מילוי על איסור קובע אשר לכללי 3 'ס כי, יצוין עוד". שר וסגן הממשלה ראש לרבות"כ שר מגדיר אשר לכללי 1 'ס
 או בהחלטותיו אישי עניין לו שיהיה ובלא הכל כלפי הוגנת גישה תוך, פנים משוא בלא תפקידיו במילוי ינהג שר: "פנים משוא

 ."העין למראית אף שבפעולותיו
112 

 7Ministerial Code, Section . 
113 

7.2Ibid, Section 7.1-. 
114 7.3Ibid, Section  .חברות ;אחרות ניהול צורות או עיוורות נאמנויות כולל כלכליים אינטרסים: אודות מידע לספק השרים על 

 של, שלו אחר רלוונטי אינטרס כל ;ייםפרט וארגונים צדקה ארגוני ;ציבוריים מינויים ;בנכסים השקעה ;מניות החזקת או בדירקטוריון
 .קרוב משפחה בן כל או זוגתו בת או בן
115 

7.6Ministerial Code, Section . 
116 7.6Ibid, Section . 
117 

 .ר"לתקשי 13.631 כלל
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ת בכל הנוגע לחברי הממשלה. דומה ששוררת מחלוקת הפן המהותי הוא שמעלה את הדילמות והשאלו

ביחס לשאלה כיצד יש להחיל את הכלל בדבר ניגוד עניינים על נבחרי ציבור, והאם יש מקום להחילו באופן 

 דומה לתחולתו על עובדי ציבור, או שמא להחמיר או להקל ביחס לאלה.

יבור ביתר שאת, ועובדת היותם גישה אחת סבורה כי כללי ההתנהגות הנאותה חלים על נבחרי הצ .205

נבחרים החשופים לעין הציבור מחייבת אותם להתנהג באופן אתי וקפדני במיוחד, אף יותר מעובד ציבור 

נקבע כי החובה להימנע מניגוד עניינים חלה במיוחד על נבחרי הציבור: סיעת הליכוד  ענייןבכך,  118"רגיל".

אין בה כדי לשלול תחולתם של הכללים בדבר ניגוד עניינים.  "עצם העובדה כי עניין לנו בגוף פוליטי נבחר

ודבר זה חל במיוחד על נבחרי הציבור, החשופים לעין כל משרתי הציבור חייבים להימנע מניגוד עניינים, 

כמי שעומדים בראש הרשות המבצעת,  )ההדגשה לא במקור(. 119"הציבור והחייבים לשמש דוגמא לציבור

קביעת המדיניות בתחומי פעילותם, ויש להם יכולת להכווין את פעילות  חברי הממשלה אחראים על

על כן, נוכח  נראה כי יש רגישות מיוחדת להחלטותיהם. –המשרד לפי שיקול דעת רחב ביותר, ולפיכך 

האחריות הכבדה המונחת על כתפי חברי הממשלה, אופי ההחלטות והסמכויות הנתונות להם, יש חשיבות 

 את ההחלטה בעניינים שבסמכותם ללא משוא פנים וללא כל שיקול זר.  יתרה לכך שיקבלו

לדידה,  120ארז שיקולי דמוקרטיה וייצוגיות.-ידי ברק-הגישה השנייה מושתתת על שיקולים שכונו על .206

ויתרה מכך, בזכות הציבור לבחור את  121הכלל בדבר ניגוד עניינים עשוי לפגוע בזכותו של אדם להיבחר,

יום פוליטיים, ועל בסיס -שה זו עומדת העובדה שנבחר ציבור נבחר על בסיס מצע וסדרנבחריו. בבסיס גי

הזדהות עם אינטרס של קבוצה מסוימת, ולפיכך שלילת האפשרות של חבר הממשלה לעסוק בעניין מסוים 

שיש לו זיקה אישית אליו, אף שלעיתים היה הבסיס להיבחרו, שומטת את יכולתו להגשים את האינטרס 

ניתן : "אסרףעניין נו נבחר ובכך פוגעת בזכות הציבור לבחור את נבחריו. הטעים השופט פוגלמן בשבגי

לגרוס כי עצם שיוכו המפלגתי של שר הפנים יכול ויקים חשש כי הוא שרוי בניגוד עניינים בעת קבלת 

ו על החלטה בעניין רשות מקומית, מקום בו החלטתו עלולה להשפיע על מעמדם של חברי מפלגתו א

גם אם נניח כי קיים חשש כאמור, חייבים אנו לאזנו אל מול התכלית  .אינטרסים אחרים של המפלגה

הציבורית הנוגדת שעניינה במתן אפשרות לשר הפנים למלא את תפקידו ולקיים את סמכויותיו על פי 

 " )ההדגשה לא במקור(.דין

יסוד: הממשלה, מביא לידי ביטוי את -לפי גישה זו, עקרון האחריות המיניסטריאלית, הקבוע בחוק .207

אחריותו האישית של חבר הממשלה על הנעשה במשרדו, אחריות שיש לה משמעות ציבורית; 

בפרספקטיבה של מי שנושא באחריות זו, מילוי התפקיד הוא בגדר חובה ציבורית, והימנעות ממילוי 

נדרש. על פניו, בגין התנגשות זו רק כאשר הדבר  אלאהתפקיד אינה יכולה להיעשות רק 'לשם הזהירות' 

ידי הציבור לתפקד, ייתכן שיש מקום לשקול -ועל מנת שלא לפגוע יתר על המידה ביכולתו של מי שנבחר על

אמצעים אחרים מהטלת מגבלות שיוטלו על חברי הממשלה, ולהעדיף חלופות שאינן  במידת האפשר

 שוללות את סמכות חבר הממשלה כאשר הדבר אינו הכרחי.

                                                 
118 

 (.8.9.1993, בנבו פורסם) 15, 1 ישראל ממשלת ראש, רבין יצחק 'נ המידות וטוהר תקין מינהל למען אזרחים - אמיתי 4267/93 ץ"בג
 )ההדגשה לא במקור(. 579עמ' , ב3לעיל ה"ש , הליכוד סיעת עניין 119
 .556' עמב ,60לעיל ה"ש  ,ארז-ברק 120
. ירושלים בתחומי הפועל גדול אדריכלות במשרד מחזיק אשר, במקצועו אדריכל, ירושלים מועצת חבר של עניינו נדון קאסוטו בעניין 121

 החשש את חלקי באופן לנטרל ניתן לא כי המשפט בית קבע, והבנייה התכנון בתחומי הוא המועצה חבר של מעיסוקו גדול שחלק כיוון
 וללתש אינה זו החלטה כי מציין המשפט בית. מועצה כחבר לכהונתנו כאדריכל עיסוקו בין לבחור המועצה חבר על וכי, עניינים לניגוד

 דוד 1100/95 ץ"בג. לכהונתו במקביל במשרדו כאדריכל יעסוק שלא בכך מותנית אך אפשרית שכהונתו מפני, להיבחר זכותו את
 (.1995) 691( 3)מט , פ"דירושלים עיריית ראש, אולמרט אהוד' נ קאסוטו
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ארז התייחסה לקושי האמור בספרה, והצביעה על הניגוד העלול להיווצר בין הכלל בדבר ניגוד -רקב .208

 עניינים לבין שיקולים של דמוקרטיה וייצוגיות:

"יש הקשרים שבהם נוצר עימות פוטנציאלי בין האיסור על ניגוד עניינים לבין שיקולים 
מחמת ניגוד עניינים הם אנשים כאשר אלה שנפסלים לכהונה  –של דמוקרטיה וייצוגיות 

שנבחרו לתפקידם... או שמונו לו כנציגים של מגזרים. בנסיבות אלה יש לשאוף להימנעות 
מפתרונות שיפגעו בפן הייצוגי בפעולתן של הרשויות. פגיעה מירבית בפן הייצוגי של עבודת 

קיד. הרשות מתרחשת במצבים שבהם נציגי הציבור נפסלים באופן מוחלט לכהונה בתפ
למעשה, פגיעה מסוימת בפן הייצוגי של מילוי התפקיד מתרחשת )אמנם לתכלית ראויה( 
גם כאשר פעילותם של בעלי תפקידים מסוג זה נתונה להגבלות המצמצמות את מסגרת 

  122ההחלטות שבהן הם יכולים להיות מעורבים".

ן עובדי מדינה ובין חברי לצד שתי הגישות האמורות לעיל, ניתן לסבור כי אין הבחנה עקרונית בי .209

 הממשלה, וכי הכלל האוסר על ניגוד עניינים אינו שונה בתחולתו ובאופיו בין שתי קבוצות אלו.

בהקשר זה, ניתן להעלות את הסברה לפיה באופן טבעי ישנם הבדלים ביישום עקרונות הכלל האוסר על 

. בניגוד וחברי הממשלהבדי המדינה ניגוד עניינים, בשל האופי השונה של התפקידים והסמכויות של עו

לעובדי המשרד הממשלתי, חברי הממשלה בדרך כלל מעורבים פחות בהחלטות פרטניות הנוגעות לבעלי 

עניין מסוימים, ויותר בהחלטות במישור הרחב ובהתוויית מדיניות כללית. מטבע הדברים, האפשרות 

ר רב של גורמים היא רחוקה יותר )בשים לב על מספלניגוד עניינים כשמדובר בהחלטות שיש להן תחולה 

מן העבר השני, יש לתת את הדעת  (..3, כפי שהורחב בפרק ג.לטיב הזיקה ולטיבן של ההחלטות הנדונות

למשקל הרב שעשוי להיות לחברי הממשלה בהשפעה על עובדי המשרד; בחלק מהמקרים, עומדת לחבר 

ב בטיפול שניתן להם, ככל שהוא רואה בכך הממשלה האפשרות להתייחס למקרים פרטניים ולהתער

הממשלה אף מקנה לו את הסמכות ליטול סמכותו של עובד מדינה : יסוד-כך, חוקמחשיבות, ולמעלה 

על כן, בנסיבות שבהן יש לחבר הממשלה זיקה אל הגורם שעניינו נדון, ישנו חשש שחבר  123לעניין מסוים.

כות אינה מוקנית לו באופן ספציפי. לא למותר לציין כי הממשלה יתערב באופן חריג לטובתו, אף אם הסמ

ת מדיניות המשרד, מקנה להם גמישות וחופש פעולה רב בקביעה אילו יהעיסוק של חברי הממשלה בהתווי

עשוי להחליט להתערב  חבר ממשלהגופים יהיו מצויים בממשק עם המשרד; בשונה מעובדי מדינה בכירים, 

רב אדם קרוב אליו, אף אם המשרד לא היה מעורב בתחום זה עד היום )או בתחום מקצועי מסוים שבו מעו

 להימנע מהתערבות כשזו מתבקשת(.

מורכבות נוספת נוגעת לאופן בו ניתן להעביר סמכויות מחבר הממשלה, ככל שהוא מופקד עליהן באופן  .210

ל את סמכותו יכול לאצו חבר הממשלהבמקרים מסוימים  124אישי, כגון סמכויות שהוטלו עליו בחוק.

אך ישנם מקרים בהם יש צורך בהעברת הסמכויות לחבר ממשלה אחר, ונדרשת העברה  125לעובד ציבור,

היבטים אלה מוסיפים אף הם מורכבות ליישום הכלל  126פורמלית, הדורשת גם את אישורה של הכנסת.

 ביחס לחברי ממשלה.

בל החלטות לגביו, מהווה גורם בנוסף, ייתכנו מצבים שבהם גורם פרטני שחבר הממשלה מנוע מלק .211

דומיננטי בתחום פעילות שחבר הממשלה אחראי עליו. הדבר עשוי להיות רלוונטי למשל במקרים שבהם 

, אך גם כגון, שוק התקשורת או שוק האנרגיה(לממשלה יש תפקיד רגולטורי ביחס לשווקים מצומצמים )

                                                 
 .556' עמב ,60לעיל ה"ש  ,ארז-ברק 122
 הממשלה. יסוד–לחוק 33 ס' 123
 לכללי אשר. 7התייחסות מפורשת להעברת סמכויות כאמור כתוצאה מניגוד עניינים ניתן למצוא בסעיף  124
125 

 .הממשלה יסוד–לחוק 33 'ס
 .הממשלה יסוד–לחוק( ב)31 'ס 126
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. י על אינטרס אישי של חבר הממשלהבמקרים בהם מדובר בהחלטה רוחבית אשר משפיעה באופן מהות

עשוי להתעורר צורך להעביר את סמכויות חבר הממשלה באותו תחום לחבר ממשלה במקרים כאלו, 

שבהם עשוי להתעורר צורך שחבר הממשלה יימנע מהתחום בכללותו הוא כאשר מקרים אחרים  127אחר.

)כגון, במסגרת של תמיכות( )וראו לעיל הנושא הנדון כרוך בחלוקת עוגה תקציבית נתונה בין מספר גורמים 

 (.רוחביותהחלטות הטלת מגבלה על  . בעניין3ג. בפרק –

לגבי יתר עובדי המדינה החל אינו שונה מהדין  החל לגבי חבר ממשלה הלכה למעשה, ההנחה היא שהדין .212

פחתית או גם חברי הממשלה צריכים להימנע מעיסוק פרטני בעניינו של אדם שיש להם זיקה אישית, מש –

הוא אינו אמור  םעסקית אליו. מגבלה ברוח זו צריכה לעמוד לנגד עיני חבר הממשלה, גם במקרים שבה

להיות מעורב בעניינו של אותו גורם. באופן דומה, גם במקרים בהם יש צורך לקבוע שהמגבלה צריכה לחול 

ת זאת במשורה, ורק בנסיבות על עניין רוחבי ולא רק על זהות הגורם הקשור אל עובד הציבור, יש לעשו

 שבהן התחום כולו כרוך באינטרסים משמעותיים של אותו גורם )ובהתחשב בטיב הזיקה(.

נקודת השוואה מעניינת בהקשר זה היא הכללים החלים על חברי כנסת. על פני הדברים, המסגרת של  .213

מאפשרות של ניגוד  הכלל היא זהה. כך, כללי האתיקה לחברי הכנסת קובעים כי חבר הכנסת "יימנע

כן נקבע כי "לא  128עניינים, ובכל מקרה של ניגוד בין טובת הכלל לבין עניין אישי יעדיף את טובת הכלל".

יהיה לחבר הכנסת במילוי תפקידו ענין אישי, ולא יהיה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר הכנסת לבין 

פעילותם של חברי כנסת שונה מהיישום אצל חברי  ואמנם, היישום של כלל זה במסגרת 129עניינו האישי".

ממשלה. למעשה במרבית המקרים לא נערכים לחברי הכנסת הסדרים למניעת ניגוד עניינים, להבדיל 

מסוים של ניגוד  מחברי הממשלה. חבר כנסת אמנם עשוי להידרש להימנע מלטפל בנושא מסוים במקרה

לא מוטל עליו איסור להצביע במליאה )בין היתר כיוון שלא  ככלל עניינים במסגרת דיוני ועדות הכנסת, אך

גילוי נאות בפני מליאת הכנסת לפני השתתפותו בדיון או וניתן להסתפק במחליף לעניין זה(  ניתן למצוא לו

בהצבעה. היבטים אלה מביאים לידי ביטוי את התפיסה שככלל, חבר כנסת יכול לעסוק גם בעניין שיש לו 

ו, קרי שיש לו השפעה על ענייניו ועל ענייני קרוביו, ככל שמדובר בעיסוק בהחלטה כללית עניין אישי לגבי

החלה על קבוצה רחבה של אזרחים. בהתאם, המבחן המקובל בהקשר זה, הבא לידי ביטוי אף בהחלטות 

ועדת האתיקה של הכנסת, הוא מבחן "גודל הקבוצה". ככל שמדובר בהחלטה שמשפיעה על קבוצה רחבה 

קפה, יכול חבר הכנסת לעסוק בעניין המדובר )כך הן למשל מרבית ההחלטות המגיעות להצבעה בהי

במליאה(. כך למשל, חבר כנסת יכול לקדם את עניינו של האזור בו הוא מתיישב או המגזר עליו הוא נמנה, 

130אך לא יוכל לעסוק בגזרה צרה שעליו נמנים חבר הכנסת וקרוביו.
 

 :ת הצוותוהמלצ

 וכאשרור כי באופן רעיוני, הכלל בדבר ניגוד עניינים חל על חברי ממשלה ועובדי ציבור כאחד, הצוות סב .214

פי מסגרת שיקולים -לניגוד עניינים ביחס לעניין מסוים יש מקום להטיל עליו מגבלה, על יש חשש מהם למי

משרתי הציבור.  דומה. בהתאם, מצא הצוות כי אין צורך לקבוע כלל אפריורי המבסס הבדל בין שני סוגי

ביישום זהיר של יחד עם זאת, לעמדת הצוות, על אף התחולה הגורפת של הכלל, יש לתת את הדעת לצורך 

                                                 
 .אשר לכללי 7 לכלל בהתאם 127
128 

 .הכנסת חברי של האתיקה לכללי (6)1 כלל
129 

 .הכנסת חברי של האתיקה לכללי( א)5 כלל
130 

 עניינים ניגוד בנושא זוהר מכלוף מיקי הכנסת חבר נגד בקובלנותשל ועדת האתיקה של הכנסת " 37/20' מס החלטה זה לעניין ראו
 (. 17.7.2017) "ועדה ראש כיושב בתפקידו
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, בהתאם לתפקידם ולסמכויותיהם ובפרט במקרים בהם מבקשים להגביל את הכלל לגבי חברי ממשלה

 סמכויותיהם. 

על ניגוד עניינים אצל חברי ממשלה  לדעת הצוות, בתמונה הכוללת, הלכה למעשה, יישום הכלל האוסר .215

הממשלה מכוון לשיקולי מדיניות רחבים ולהסדרים  מבטא ריסון מסוים. כיוון שעיקר תפקידו של חבר

בדרך כלל, קשר עם גורם ספציפי, שאין לו מעמד מיוחד באותו תחום, לא עשוי לפסול את חבר  –כלליים 

סדרים משלימים על מנת לוודא שלא נעשים צעדים התפקיד שלו, ולכל היותר יידרשו ההממשלה מליבת 

כאלו מטיבים עם אותו גורם, וננקטים בניגוד רוחביים צעדים  חריגים לטובת אותו גורם )למשל, אם

 מרוסנים הם כיום הננקטים שהצעדים דומהלהמלצה של הגורמים המקצועיים במשרד(. במובן זה, 

 חברי הממשלה של רחבה מהגבלה כתוצאה יווצרלה שעשויה המשטרית הפגיעה את בחשבון ולוקחים

לצד זאת, יהיה מקום להטיל על חבר הממשלה מגבלות בכל  בענייני מדיניות ובעניינים רוחביים. מעיסוק

זיקה אליו, בהתאם למערך השיקולים  יש הנוגע להחלטות פרטניות המשפיעות על גורם שלחבר הממשלה

  שפורט בדו"ח זה.

, כבסיס חברי הממשלהשל  הדיווח הראשונילנכון להתייחס אליו הוא היבט  היבט נוסף שמצא הצוות .216

הוא לעיתים חסר  חברי הממשלהלגיבוש חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בעניינם. כיום, הדיווח מצד 

פגישה בואינו מספק לצורך גיבוש חוות הדעת. הצוות סבור שגישה אקטיבית יותר, שתבוא לידי ביטוי 

, עשויה להיות מועילה יותר ממשלה חדש עם היועץ המשפטי לממשלה או גורם מטעמו אישית של חבר

ולתת מענה לצורך בהסדרת היבט ניגוד העניינים אצל חברי ממשלה. כך, בפגישה מסוג זה ניתן יהיה 

להבהיר מהם הפרטים הנדרשים ואת הצורך במסירתם, וכן ניתן יהיה לברר באופן אקטיבי האם ישנם 

מקצועיים או וונטיים שעל השר לדווח על הקשר עימם, לרבות גורמים שהעניקו לשר שירותים גורמים רל

. שייתכן ויש מקום להטיל מגבלות על חבר הממשלה בנוגע לקידום ענייניהם גורמים מקורבים אחרים

י לפיכך, הצוות ממליץ על גיבוש מנגנון של פגישות עם חברי הממשלה עם כניסתם לתפקיד, ובטרם מילו

המדינה, לצורך בירור הסוגיות הנוגעות לניגוד עניינים של חבר שאלון ניגוד העניינים והעברתו למבקר 

 .זיקות על תקופתי דיווח בעניין .8.ד פרקהממשלה. המלצה זו מתיישבת עם רוח הדברים העולים מ

 

 . דיווח תקופתי על זיקות8ד.

 :רקע

 –לתפקידו, ולאחר חתימת ההסדר  בעל התפקידשל  ככלל, הסדרי ניגוד עניינים נערכים עם כניסתו .217

הנושא מיושם באופן שסוכם בהסדר. היועץ המשפטי אינו נדרש לבחון את שאלות ניגוד העניינים של עובדי 

 המשרד, אלא אם מתעוררת שאלה נקודתית של פרשנות ההסדר או של יישומו. 

לעדכן את היועץ המשפטי בכל  ל תפקידבעפי הנוסח הסטנדרטי של הסדרי ניגוד העניינים, נדרש -על .218

בעל מקרה שבו יחול שינוי בטיב ההצהרות שמסר לקראת כניסתו לתפקיד. עדכון הפרטים מסור לאחריות 

לא אם אכן נמסר דיווח במקרים המתאימים, ויזומה בדיקה  לא נערכת , אך הלכה למעשההתפקיד

שלב בו נדרש עדכון אקטיבי אודות הדיווחים מתקיים שלב מסודר נוסף של בדיקת עדכניות הדיווחים או 

 הקודמים. 
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לאורך זמן את העדכניות שלהם, וכן לכך שהמודעות לקיומם  עלולים לאבדמביא לכך שהסדרים  מצב זה .219

ולהקפדה עליהם עשויה לפחות. על כן, הועלה בפני הצוות הרעיון לבסס הליך נוסף של דיווח תקופתי, 

ומן של הזיקות אחת לפרק זמן מסוים. הכוונה היא שהדיווח יכלול פירוט במסגרתו ייעשה דיווח אודות קי

 אודות השינוי בזיקות או אישור שאין כל שינוי שנדרש לדווח עליו. 

 :מצב משפטידיון ב

ניתן למצוא בהקשרים שונים דוגמאות לדיווח תקופתי. כך למשל, בתקנות החברות הממשלתיות )כללים  .220

א)ג( כי "...ימסור 5, נקבע לגבי עובד חברה ממשלתית בסעיף 2005-התשס"ה בדבר העסקת קרובי משפחה(,

לחברה, מדי שנה בשנה, הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברה לפי הטופס שבתוספת, וכן ימסור 

הצהרה מתקנת מיד עם היוודע לו על שינוי במידע שמסר בהצהרה האחרונה". ניתן לראות כי הדיווח 

במקומה של החובה לדווח אודות שינוי בכל עת, אך יש בו כדי להדגיש את החשיבות התקופתי לא בא 

 בדיווחים עדכניים ואת הצורך בתזכורת תקופתית לעובד בדבר הצורך בדיווח. 

לכללי אשר, ובה פירוט  10פי כלל -למסור על חברי ממשלהדוגמה נוספת ניתן למצוא בהצהרה שמחויבים  .221

יות וההתחייבות שיש לשר ולבני משפחתו, וכן על מקורות ההכנסה של אלה אודות ההון, הנכסים, הזכו

, םימים מתום כל שנה לכהונת 60למסור את הצהרת ההון בתוך  חברי הממשלה(. על הצהרת הון)להלן: 

בדיווח על עדכונים במקרים הכללים . גם במקרה זה, לא מסתפקים םימים לאחר סיום כהונת 60וכן בתוך 

131מועד קבוע בו מדי שנה יתבצע הדיווח הנדרש.ונקבע התפקיד כי יש לעשות כן,  בהם סבור בעל
 

היתרונות ברעיון זה של דיווח תקופתי הם בראש ובראשונה יצירת הסדרים עדכניים, מדויקים  .222

ומהודקים, הנוגעים למארג הזיקות הרלוונטי בכל עת ונותנים מענה לשינוי האפשרי בו. כמו כן, הדבר 

ת החשיבות של הכלל בדבר ניגוד עניינים ובהגדלת המודעות של בעלי התפקידים, אשר יקבלו יסייע להטמע

תזכורת מדי פרק זמן קבוע אודות הצורך בעדכון הדיווח ובהקפדה על הוראות ההסדר. יתרון נוסף נוגע 

ודעות, ככל שתידרש אכיפה פלילית יתקשה בעל התפקיד לטעון לחוסר ידיעה או חוסר מ - למישור הפלילי

  הן מבחינת הצורך לעדכן על שינוי בנסיבות והן ביחס למודעות להוראות ההסדר.

 אגף משאבי אנושעל יהיה דיווח תקופתי כפי שמוצע,  על מנת לקיים , יש לקחת בחשבון כימן הצד השני .223

י הלשכה דיווח זה ייבדק על יד .לפנות לבעלי התפקידים הרלוונטיים ולבקש מהם לדווח על השינוי בזיקות

 .ם של הגורמים הנוגעים בדבר. במובן זה, מדובר בהטלת נטל עבודה נוסף ומשמעותי על עבודתהמשפטית

ולעדכן, אולם  שיידרשו לדווח התפקידים בעלילטעון כי מהלך זה עשוי להכביד במידה מסוימת גם על  ניתן

ל עת על כל שינוי בזיקות לדווח בכ הםעלי וממילאנראה כי מדובר בהכבדה שאינה משמעותית בהינתן 

 בעיקר מבחינתו ומדובר, לעדכן במה יהיה דווקא לאו התפקיד שלבעלבכך  בהתחשב, וכן ועליהן דיווח

 .לנושא מחודשת לב תשומת בהסבת

 :המלצות הצוות

. כלל כאמור יבטיח את עדכניות תקופתי דיווח בדבר כלל ביסוסנוכח האמור, סבור הצוות כי יש לפעול ל .224

, יבהיר ויזכיר לעובדים את החשיבות בניגודי העניינים, וייתן מענה לחששות מפני הסדרים לא הדיווחים

 רלוונטיים.

                                                 
131 

 90 תוך וזאת, הון הצהרת רלמסו בכירים מדינה עובדי על חובה מטיל, 2016–ז"תשעה(, הון הצהרות) הציבור שירות חוק גם כי, יצוין
 עדכון להגיש רשאי תפקיד בעל כי נקבע, אמנם. קודמת הון הצהרת הגשת ממועד שנים שש כל ובתום לתפקיד שהתמנו מיום יום

 .כאמור תקופתי דיווח למסור חובה עליו מוטלת מקרה בכל אך, בתוכנה שינוי חל אם להצהרתו
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אחת לשנה. נוכח החשש מהטלת נטל כבד מדי, סבור  יהיהמסוג זה הצוות, פרק זמן סביר לדיווח  לעמדת .225

אישור ממשלה. כלומר, הצוות כי בשלב זה יש להחיל את הדרישה לדיווח התקופתי על מינויים הטעונים 

עמוד על כך שאלה יעבירו דיווח יפנה לבעלי תפקידים הרלוונטיים במשרד ויבכל משרד אגף משאבי אנוש 

דיווחים אלו יועברו  עדכני אודות השינוי בזיקותיהם, או לכל הפחות יאשרו כי לא חל שינוי כאמור.

ת הדיווח גם לבעלי תפקידים נוספים, . בחלוף זמן, תיבחן האפשרות להרחיב אלבחינת הלשכה המשפטית

 בכפוף לבחינת היעילות של צעד זה והשלכותיו. 

זאת, יש מקום לשלוח תזכורת אחת לשנה לכלל בעלי התפקידים במשרד, המזכירה את החובה  לצד .226

שינוי בפרטים הרלוונטיים להסדר, אף אם במסגרת התזכורת לא יתבצע מעקב פרטני אחר לעדכן אודות 

 כלל בקרב זה בעניין הנחיות להפצת תפעל המדינה שירות נציבות כי ממליץ הצוותרך לו הסדר. כל מי שנע

 .הסמך ויחידות הממשלה משרדי

 מניגוד להימנע והאחריות, התפקיד מבעל אחריות כל מסיר לא התקופתי הדיווח כי יובהר, מקום מכל .227

 במועד שלא כאמור שינוי אודות ווחלד אחריות גם בחובה וטומנת, בלבד התפקיד בעל על היא עניינים

 .השנתי הדיווח
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 בהסדרת ניגוד העניינים מבניותה. סוגיות 

 

 הסדרים למניעת ניגוד עניינים פרסום .1ה.

 :רקע

השאלה בדבר הפומביות שיש ליתן להסדרים למניעת ניגוד עניינים חוזרת ועולה מדי פעם בפעם, וזאת  .228

וגע לפרסום יזום של הסדרים. במובן זה, ישנה הבחנה בין מצב בפרט ביחס להיבט המדיניות שיש לגבש בנ

בו הסדר ניגוד עניינים מתבקש במסגרת בקשה לפי חוק חופש המידע, לבין מדיניות במסגרתה מתבצע 

 פרסום יזום ומרוכז של הסדרים למניעת ניגוד עניינים, ללא קשר לבקשה זו או אחרת. 

 :מצב המשפטידיון ב

, הנוגע לבקשה לפי חוק חופש המידע לחשיפת הסדר מסוים או שורה של המצב הראשון שהוזכר .229

. הנחייה זו ביססה ברירת מחדל 3.1005במסגרת הנחיית היועץ  2005הסדרים, הוכרע והוסדר כבר בשנת 

 ידי הציבור:-לפיה ככלל, יש למסור הסדרים למניעת ניגוד עניינים כאשר אלו מבוקשים על

לחוק(, ולפיכך גם  2על כל מידע המצוי ברשות ציבורית )ס' "הזכות לקבל מידע משתרעת 
 על ההסדרים למניעת ניגוד עניינים המצויים בידי משרדי הממשלה."

ההנחיה האמורה קובעת כי כבר בעת גיבוש ההסדר יובהר לבעל התפקיד כי על ההסדר חל חוק חופש 

ועל כן ככלל, ההסדר לא יהיה חסוי, המידע )כאמור לעיל, הדבר אף מופיע כחלק מההתחייבות בהסדר(, 

 למעט חלקים לגביהם יצביע בעל התפקיד כי יש לחסותם ויציין את הטעמים לכך. 

, החריגים שבהם מתאפשר לפי חוק חופש המידע להימנע ממסירת מידע 3.1005בהתאם להנחיית היועץ  .230

ים, אינם מגבילים את פרסום שיש בו פגיעה בפרטיות או בסודות מסחריים או מקצועי כגון מידעספציפי, 

ההסדר בכללותו, ובמקרים שבהם מתעורר חשש לפגיעה בפרטיות או בסוד מסחרי יש לבחון מהם הפרטים 

הספציפיים שאותם אין לגלות. בהמשך לכך, קובעת ההנחיה המוזכרת כי ככלל תכובד בקשתו של בעל 

למצבו הכספי וכי תינתן הגנה התפקיד שלא לגלות פרטים מן ההסדר הנוגעים לרכושו הכספי או 

לפרטיותם של צדדים שלישיים המוזכרים בהסדר. כן מתייחסת ההנחיה למקרים בהם יינתן חיסיון ביחס 

בהתאם, במקרים בהם מבקש המועמד לחסות פרטים מסוימים ייערכו מלכתחילה  132לזהותם של לקוחות.

, ונוסח חסוי המועבר לרשימה ושחריםובו החלקים המ נוסח שיקבל פומבי במידת הצורך –שני נוסחים 

 מצומצמת של גורמים רלוונטיים.

עיצבה את ברירת המחדל וקבעה שככלל יש למסור הסדרים לידי  3.1005כאמור לעיל, הנחיית היועץ  .231

הציבור במסגרת בקשות חופש מידע, ובכך נתנה מענה לשאלה שהתעוררה בעת ההיא ביחס לבקשות 

זה או אחר. אולם כיום, וכפי שכבר תואר, דומה כי רוח התקופה השתנתה בודדות שהתקבלו ביחס להסדר 

ומספר רב של בקשות לחשיפת מידע מגיעות לידי משרדי הממשלה. בקשות אלו כוללות פעמים רבות 

בעלי בקשה לחשיפת הסדרים של שורה ארוכה של בעלי תפקידים, לעיתים אף הסדרי ניגוד עניינים של 

. ברי כי נקודת המוצא היא כי יש למסור את כל ההסדרים, וההיענות לבקשות בכירים שאינם תפקידים

אלו מצריכה התגייסות משמעותית מצד הרשות: איתור כל ההסדרים, פניות לבעל ההסדר ולגורמים 

המוזכרים בהסדר, ושקילת הטעמים שהם מעלים בדבר חסיון )גם במקרים בהם תואם מראש נוסח פומבי, 

                                                 
 של עניינים ניגוד לנטרל בכדי שננקטו הצעדים לגבי מידע יזום באופן לפרסם חובה אין בה מדיניות נוהגת בבריטניה, דומה באופן 132

 . לסייגיו ובכפוף המידע חופש לחוק בהתאם לפרסום בקשה להתקבל עשויה אך, ציבור עובד
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ב חלוף הזמן ולמען הזהירות(, וכל זאת בכפוף לסד הזמנים הקצר הקבוע בחוק חופש וזאת בדרך כלל עק

המידע. המצב המתואר העלה לא פעם את השאלה האם יש מקום להבנות מראש את מתן הפומבי 

 של ההסדרים, במסגרות ובסייגים שייקבעו מראש. פרסום יזוםלהסדרים, ולקבוע כלל לפיו ייעשה 

דיקים פרסום יזום, ובראשם, האינטרס הציבורי בחיזוק השקיפות. ראו לעניין ישנם טעמים רבים המצ .232

)אמנם הדברים נאמרו ביחס לסוגיה של פרסום שיחות טלפון דרוקר  בענייןזה את דבריו של השופט מזוז 

 , אך דברים אלה יפים גם לענייננו(: ולא בהקשר של פרסום יזום שקיים ראש הממשלה עם גורמים פרטיים

פות ציבורית באשר לקשרים ולאינטרסים של נושא משרה שלטונית אל מול גורמים שקי"
פרטיים היא אפוא בעלת חשיבות שקשה להפריז במשקלה לתקינות שלטונית, לטוהר 

-לפסק 27)שם, פס'  המידות ברשויות השלטון, כמו גם לאמון הציבור ברשויות השלטון."
 דינו של השופט מזוז(

תפיסה כי הרשות חבה חובת נאמנות כלפי הציבור, והמידע המצוי בידיה הוא הדבר מתיישב אף עם ה .233

ניתן לטעון כי מי שמצטרף למערכת הציבור כמשרת ציבור, צריך להיות מוכן  133למעשה קניינו של הציבור.

טעם נוסף נוגע ליכולת הפיקוח וההרתעה שתתקיים  134להיחשף לציבור, גם כשמדובר בענייניו הפרטיים.

 דר המפורסם לידי הציבור, אשר ברי כי מתחזקת נוכח הפרסום הרחב והמלא. ביחס להס

ידי הרשות ולא העברת מידע על בסיס בקשות חופש -נקודה משמעותית נוספת המצדיקה פרסום יזום על .234

ידי הרשות יאפשר לה לקבוע את מסגרת הזמנים בה -מידע, נעוצה בטעמים הפרקטיים. פרסום יזום על

ידי -לפרסום ההסדרים ואת המועד בו הם יפורסמו, מבלי שהדבר יהא מוכתב על היא תוכל להיערך

הזמנים והדרישות שנקבעו בחוק חופש המידע. כמו כן, פרסום יזום יאפשר לרשות לקבוע בעצמה מהם 

ההסדרים אשר לטעמה פרסום שלהם נותן מענה לאינטרס הציבורי באופן המלא ביותר. על פניו, נראה 

נטרס מובהק יותר בקבלת הסדרים של בעלי תפקידים בכירים, ולא מן הנמנע שניתן שלציבור יש אי

נוסף על כך, באמצעות פרסום כאמור ניתן להפיץ את המידע לציבור כולו, להבדיל  135להסתפק בכך.

מבקשה לפי חוק חופש המידע, במסגרתה מועבר המידע לגורם המבקש, ולרשות אין שליטה בשאלה אם 

 שותו בלבד או יפורסם באופן זה או אחר. המידע יישאר בר

מנגד, לא ניתן להתעלם מהקשיים בפרסום ההסדרים, אשר בחלקם נסובים על עצם האפשרות של  .235

פרסום ההסדרים, וחלקם נוגעים לאקט הספציפי של פרסום יזום. ראשית, עולה החשש לפגיעה בפרטיות 

ת ההסדר עלולה להביא לחשיפת פרטים בעל התפקיד והצדדים השלישיים שנזכרו בהסדר, שכן חשיפ

אישיים או פרטים אודות מצבם הכספי, עיסוקיהם, אחזקותיהם ועוד. אמנם, ניתן לטעון כי פגיעה כאמור 

נכונה גם במסגרת בקשת חופש מידע, אך נטען שבהעדר בקשת חופש מידע ההצדקה לפגיעה בפרטיות היא 

ועמדים לתפקידים בשירות המדינה, אשר יעדיפו פחותה. חשש נוסף הוא מפני יצירת אפקט מצנן למ

להימנע מלהצטרף לשירות המדינה בשל האפשרות כי פרטיהם ייחשפו לעיני כל. גם בהקשר זה ניתן לטעון 

שכבר כיום טרם החתימה על ההסדר המועמד מקבל על עצמו את האפשרות שההסדר יתפרסם ומודע לכך 

הפסיכולוגי של הרתיעה מהפרסום הוא חזק יותר כאשר שהפרסום יתרחש בקרוב, אך מובן כי האפקט 

הפרסום הוא ודאי ומיידי. חשש נוסף שהוזכר הוא כי הרתיעה מפרסום ההסדרים תוביל לכך שבעל 

                                                 
 ד"פ, ירושלים, הדין עורכי לשכת של המחוזית הוועדה' נ שפירא 142/70 ץ"בג; 103, לעיל ה"ש 3.1005 היועץ להנחיית 10-ו 5' ס 133
 .המידע חופש חוק של התכלית בבסיס העומדים הם אלו טעמים(. 1971) 33, 325( 1)כה
 . 514' עמב ,7לעיל ה"ש  ,שפניץ 134
135 

 הון להצהרות הנוגע ציבורי ח"דו למלא המבצעת ברשות בכירים ועובדים ציבור נבחרי מחייב בממשל האתיקה חוק הברית בארצות
 פי-על מתפרסם אחרים תפקידים בעלי על המידע ואילו, יזום באופן מתפרסם ביותר הבכירים התפקידים בעלי על המידע. עניינים וניגוד
 .בקשה
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התפקיד יבקש להשפיע על ניסוח ההסדר ולהימנע מפירוט מספק, בכדי לצמצם את היקף המידע שיתפרסם 

בתכני ההסדרים ובטיבם. כן, ישנו חשש כי בשל הרצון לפרסם תוך בעניינו, באופן שעשוי לגרום אף לשינוי 

איזון מפני פגיעה בבעל התפקיד, יגובש סטנדרט לפיו יושחרו חלקים רבים מן ההסדר שיש ספק בנוגע 

לאינטרס הציבורי בפרסומם, וכך ייווצר מצב בו מפורסמים הסדרים חלקיים ביותר, לעיתים אף באופן 

 וכך יצא שכרנו בהפסדנו.  שיקשה על הבנת תוכנם,

יש להעיר כי נושא זה עלה בדיונים קודמים שהתקיימו לפני הקמת הצוות. בכל הנוגע לעובדי המדינה,  .236

עלתה ההצעה לנקוט בפרסום יזום ביחס לעובדים בכירים )במינוי ממשלה( והוחלט שלא לעשות כן. באותה 

מועמדים פוטנציאליים לשירות המדינה.  העת ניתן דגש על החשש מאפקט מצנן ומתגובה ומהרתעה של

בכל הנוגע לחברי ממשלה, ההצעה לפרסם את ההסדרים נשקלה בחיוב )וזאת לנוכח מעמדם, ועל רקע 

ולם לבסוף הוחלט שלא לקדם באותה בקשות חופש מידע גורפות ושיטתיות שהוגשו בשנים האחרונות(, א

136מהלך זה. העת
 

, באופן שנועד לעודד פרסום יזום מצד 3.1005רונה הנחיית היועץ , תוקנה לאחלעיל בד בבד, כפי שצוין .237

את  137בעלי תפקידים בכירים. בתיקון נקבע כי על יועץ משפטי העורך את ההסדר להציע לבעל תפקיד בכיר

האפשרות לפרסם באופן יזום ומבעוד מועד את ההסדר שלו, ובכך להביע הזדהות עם רעיון השקיפות תוך 

  138לשלוט במועד הפרסום שנערך בעניינו.שמירה על אפשרות 

 :המלצות הצוות

הצוות נתן דעתו לכל השיקולים שפורטו לעיל. : בכירים תפקידים בעלי של הסדרים של יזום פרסום .238

לעמדת הצוות, יש מקום להתאים את הנושא של פרסום הסדרים למגמה הרווחת כיום של שקיפות 

ים הקיימים ברשותו ובפרט באמצעות חוק חופש המידע על ופומביות המידע, במסגרתה פועל הציבור בכל

עשוי מידע רב ומקיף ככל הניתן. לעמדת הצוות, פרסום מסודר ורחב של ההסדרים  ולידיעת קבלתמנת ל

 התפיסה לפיה המידע שבידי הרשות הציבורית שייך לציבור.לסייע בכדי להגשים את 

 –אשר למתן פומבי להסדרי ניגוד עניינים, ובפרט הקיים ב מצבעם זאת, בשאלה אם יש צורך לשנות מה .239

התעוררו עמדות שונות בין חברי   –בשאלה האם יש מקום לנקוט בפרסום יזום של הסדרי ניגוד עניינים 

הצוות. רוב חברי הצוות סברו כי השינויים הנערכים במסגרת דין וחשבון זה מצדיקים בחינה מחודשת של 

במינוי  בעל תפקידקום לפרסם באופן יזום הסדרי ניגוד עניינים של העמדה שננקטה עד כה, וכי יש מ

 ממשלה; עם זאת, חלק מחברי הצוות הביעו חששות והסתייגו משינוי זה.

לדעת רוב חברי הצוות, פרסום יזום של הסדרי ניגוד עניינים, בכל הנוגעים לבעלי תפקידים בכירים, אינו  .240

הסדרי ניגוד עניינים מתפרסמים ממילא ואר, בפועל מרבית כיום, כפי שתבעל השפעה דרמטית, כיוון ש

במסגרת בקשות חופש מידע. אין לבטל את הטענות אודות אפקט פסיכולוגי מרתיע עם השינוי בעיתוי 

משקל נמוך. אמנם,  וניתן לייחס ל –הפרסום, אך כיוון שמדובר בשינוי קל לעומת המצב הקיים ממילא 

היזום אינו מחויב המציאות, והוא עלול לפגום בשיתוף הפעולה שמתקיים  כאמור, היו שהעירו כי הפרסום

 עם המועמד סביב עריכת ההסדר. 

                                                 
הצהרה לגבי האינטרסים האישיים " קובע כי מידע אישי שחשף שר ליועציו נותר חסוי, אולם Ministerial Code"-ל 7.5 'ס בבריטניה 136

 .בשנה פעמיים של השר ובני משפחתו הקרובה מפורסמת לציבור
137 

 .ממשלה אישור טעון במינוי מדובר ,103לעיל ה"ש  ,3.1005 היועץ הנחיית לפי
 .(ט)14 'סשם,  138
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עם זאת, רוב חברי הצוות סברו שהשינוי בנושא זה מתבקש, גם על רקע המגמה המסתמנת מן ההמלצות  .241

בעלי על  לרכך את שיקולי אמון הציבור ולמעשה להקטין את היקף המגבלות המוטלות –בדו"ח זה 

, ולצד זאת לנקוט בצעדים נוספים בסוגיות המבניות, ובכלל זה בהקשר של שקיפות ופרסום התפקידים

 להמליץ עללפיכך, הוסכם כי יש פרסום יזום של הסדרים הוא צעד מתבקש בכיוון זה. בהתאם,  .הסדרים

עם זאת, על רקע . פרסום יזום של הסדרים שנערכים לבעלי תפקידים שמינויים טעון אישור הממשלה

ההמלצה על פרסום יזום של הסדרי הוסכם כי החששות שהובעו, ועל מנת לבחון את השלכות הדברים, 

 ., ותיבחן מחדש לאחר שתיושם במשך תקופה זוניגוד עניינים תעמוד בעינה למשך שנתיים

הדעת  לפרסם את חוותכלל חברי הצוות סברו שניתן : ממשלה חברי של הסדרים של יזום פרסום .242

. עמדה עקרונית זו תואמת את עמדת מחלקת ייעוץ לחברי הממשלהלמניעת ניגוד עניינים שנערכות 

שלציבור יש עניין רב ועם הסברה  ,תפקידם ומעמדם של חברי הממשלהמתיישבת עם  וחקיקה בעבר, והיא

י ניגוד עניינים לגבי הסדר בפועלהזכיר שוב כי לשוב בהקשר זה, ניתן . םיותר בפעולותיהם ובענייניה

כלל ההסדרים שנערכו לחברי הממשלה ו, שנערכים לחברי ממשלה מוגשות בקשות חופש מידע תדירות

כאמור, מהלך שהחל לפרסום הסדרים של חברי פורסמו במסגרת בקשות אלו. בתקופה האחרונה 

  הממשלה לא התקדם, והצוות ממליץ על החזרת מהלך זה על כנו.

המלצה נוספת שהתקבלה בצוות בהקשר זה ללא : המשפטים משרד אתר רתגבמס ההסדרים ריכוז .243

הן במסגרת מענה לבקשות חופש מידע והן  -מחלוקת, היא בדבר ריכוז המידע לגבי הסדרים שכבר פורסמו 

אלו שנמסרו במסגרת פרסום יזום. לפי ההצעה, הסדרי ניגוד עניינים אלו יפורסמו באופן מרוכז ומאוחד 

ם. באופן זה, המידע יהיה זמין ונגיש לכלל הציבור, ויינתן מענה לאינטרס הציבורי באתר משרד המשפטי

שבחשיפת ההסדרים ובפיקוח ציבורי עליהם. גם בהקשר זה, ההמלצה מתייחסת בשלב זה לבעלי תפקידים 

 והיא תיושם לתקופה של שנתיים עד לבחינה מחדש. –שעודם מכהניםמינויי ממשלה  –בכירים בלבד 

 

 והעלאת המודעות סברהה. 2ה.

 :רקע

ביחס  בעלי תפקידיםאחד הספקות שהתעוררו בפני הצוות בהקשרים שונים נוגע למידת המודעות של  .244

עקרונות האיסור על פעולה בניגוד עניינים וביחס להשלכותיו המעשיות של איסור זה. כפי שהעירו גם ל

רים די הצורך את הכללים החלים אינם מכיבעלי תפקידים חלק מהמוזמנים, לא אחת עולה הרושם ש

עליהם, אינם מזהים נכונה את הסיטואציות הרגישות, ואינם מדווחים או מתייעצים בעניינים שעשויים 

לעורר שאלות משפטיות. גם במקרים בהם נערך הסדר ניגוד עניינים, וההוראות האישיות הובאו לידיעתו 

לא מפנים די הצורך את משמעות הדברים, ולא  בעל התפקידמראש, ישנם מצבים בהם  בעל התפקידשל 

 תמיד ער לרמת הזהירות המתחייבת. 

 הסדר עריכת במסגרת הן תקלות לעורר עשויניגוד העניינים ולהשלכותיו  לאיסור מודעות חוסרשל  מצב .245

 חלקי לדיווח להביא עשוי החששות טיב לגבי מודעות חוסר. ההסדר של יישומו במסגרת והן העניינים ניגוד

, העניינים ניגוד הסדר הוראות של הבנה לאי, ההסדר בגיבוש פעולה שיתוף לחוסר, השאלון במסגרת וחסר

ביתר שאת ביחס לבעלי תפקידים הנקלטים לתפקיד בשירות  אמורים הדברים. ההסדר ביישום ולתקלות

יה מוכר להם. המדינה אחרי תפקידים בשוק הפרטי, כאשר עולם המושגים של איסור ניגוד העניינים לא ה

אלו, עשויות להימצא זיקות לא מבוטלות לתחומי  בעלי תפקידיםלא למותר להעיר כי דווקא בקרב 
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המדינה, המצריכות התייחסות ובדרך כלל הטלת מגבלות במסגרת הסדרי ניגוד עניינים.  בשירותהעיסוק 

החל  –ניגוד העניינים  רבהסד הכרוכיםמדוע נדרשים כל ההליכים  אינו מבין תפקידה בעל לעיתיםכך, 

משלב הדיווח והגילוי הנרחב, דרך המגבלות על התפקיד הציבורי או במישור האישי, וכלה בפרסום אפשרי 

תסכול ולהביע  לחוש עלולים תפקידיםה בעליכללי,  באופןשל פרטיים אישיים לידי הציבור הרחב; 

 ולעמוד הכללים את למלא טכנית נותנכו מובעת אם אף בהם מקרים ישנםתרעומת בגין ההסדר ופרטיו. 

יהיו ההשלכות של  מה ממשיעושה מאמץ מספק בכדי להבין באופן  לאשנקבעו, בעל התפקיד  בפרוצדורות

 . ההסדרהחלה עליו מכוח  האחריותהדברים ומהי 

 – האחרונות בשנים עלתהניגוד העניינים  איסורתחושה שהמודעות לקיומו של  ישנהלמותר להעיר כי  לא .246

 ההד בשל ואולי, האחרונה בעת המדינה בשירות הסדרים לעריכת שניתן יותר הרב הדגש בשל וליא

, הגברת המודעות לעקרונות ככלל. פליליהדווקא בהקשר  לעיתים, מסוימים במקריםוהציבורי  התקשורתי

קצה בהם  או על מקרי מדויקותעל תובנות לא  תבססהיא עלולה להניגוד העניינים היא מגמה חיובית, אך 

 לזהירות להוביל עלולה העניינים ניגוד בעיית עם מסודרת לא היכרותהופר הכלל או נעשה בו שימוש לרעה. 

  .נדרש אינו שהדבר במקום אף, יתרה

 כחלק, הכרחי כלל העניינים ניגוד באיסורהמשפטית הרואה  התפיסהלמעשה, קיים פער בין  הלכה .247

 שאינםהתפיסה האישית של חלק מעובדי הציבור,  לבין, קיןהת המינהלמכללי הצדק הטבעי ועקרונות 

 ביןלהבחין  הצורךמהגורמים העיקריים לפער הזה הוא  אחדאו מטילים בכך ספק.  חשיבות הכללמודעים ל

ולא חושש  מקצועיותלקבל החלטות  ביכולתוכי  המאמין, התפקיד בעל של הסובייקטיביתהפרספקטיבה 

 מידה אמות פי-על, שבה נבחן בעל התפקיד המשפטיתהפרספקטיבה  לטוהר שיקול הדעת שלו, לבין

 בתפיסה מסוים ספק הטלתלומר כי הפנמה של הכלל האוסר על ניגוד עניינים מחייבת  ניתן. אובייקטיביות

  .ההחלטה בקבלת משפטי גורם בשיתוף הצורך של והבנה, הסובייקטיבית האישית

הצוות עמד על כך שלא  .והטמעה הדרכה, הסברהבצעדי זה, התייחס הצוות לאפשרות לנקוט  בהקשר .248

ננקטים כיום אמצעים של ממש להדרכה ולהסברה על איסור ניגוד העניינים, ולכל היותר ניתן למצוא כיום 

 בנושא, ללא יד מכוונת. אקראיותיוזמות 

ל הסברה ראוי לציין כי במדינות אחרות, כגון ארצות הברית וקנדה, ניתן דגש מיוחד על פעולות ש .249

United States Office of Government Ethics (OGE )הוקם גוף ייעודי,  צות הברית. בארוהדרכה

-ההעיקריים של  ואחד מתפקידי 139.האמון על התחום האתי בשירות הציבורי ובכלל זה על ניגוד עניינים

OGE האך  ,לספק ייעוץ לעובדים הנתקלים בסוגיות של ניגוד עניינים ואה-OGE נוספים  קט באמצעיםנו

 שנתיים ותדרוכים האתיים הערכים להטמעת הדרכתית חינוכית תכנית ובניהם ,עניינים למניעת ניגוד

 Office of the Conflict of Interest and Ethics"בקנדה הוקמה נציבות הקרויה 140.בנושא לעובדים

Commissioner"141 יעוץ לנושאי משרות ציבוריות הנציבות מספקת י 142;האמונה על תחום ניגוד העניינים

באמצעות  ,על חינוך להטמעת הכלליםגם שמה דגש רב אך  ,בכל הנוגע להימנעות ממצב של ניגוד עניינים

 מידע שוטף.לצורך מתן  פרסום חוות דעת והנחיות בנושאוהדרכות הניתנות לעובדים 

                                                 
 . Ethics in Government Act 1978 -ה מתוקף הוקמה OGE-ה 139
  www.youtube.com/user/OGEInstitute. : בנושא מפרסמת  OGE-שה סרטונים ראו, למשל 140
 .ciec-ccie.parl.gc.ca/en/Pages/default.aspx: הנציבות אתר ראו 141
142 

 . Conflict of Interest Act (S.C. 2006, c. 9, s. 2)  ציבוריות משרות נושאי על החוק החלת על מפקחת הנציבות
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 :ת הצוותוהמלצ

על מנת ולנקוט צעדים של ממש  ,ר שהוזכרכי יש מקום לתת מענה לפעסבר נוכח האמור לעיל, הצוות  .250

למהלכים מן הסוג הזה חשיבות יתרה נוכח התפיסה  .להטמיע את עקרונות האיסור על ניגוד עניינים

בד בבד  כיםחיזוק היבטים אלה, המצויים במעטפת העיסוק בנושא, כרווהכוללת של הצוות, לפיה קידום 

לגופם של דברים, ממליץ הצוות על הצעדים  ותיים.עם השינויים שהצוות ממליץ עליהם בהיבטים המה

 הבאים:

כפי שהוזכר קודם לכן, כאשר אדם מתמנה לתפקיד בכיר, כגון מנכ"ל  – ליווי בעלי תפקידים בכירים .א

כשהוא מגיע מחוץ לשורות לשירות המדינה, קורה לא אחת שעולם בפרט ומשרד ממשלתי, 

או מי  היועץ המשפטי של המשרדכן, מציע הצוות כי המושגים של דיני ניגוד העניינים זר לו. על 

, על מנת להסביר לו את באופן פרטני עם כל בעל תפקיד בכיר המתמנה למשרד וייפגש מטעמו

עקרונות הכלל האוסר על ניגוד עניינים ולהדריך אותו על דגשים ספציפיים שעליהם הוא צריך לתת 

גיבוש ההסדר או במהלכו, ולכל המאוחר את הדעת. במידת האפשר, פגישה זו תתקיים בטרם 

תתקיים פגישה זו תוך חודש מיום מינויו של בעל התפקיד הבכיר לתפקידו. בהדרכה זו, יש לשים 

דגש על הפער המתואר לעיל, בין האופן האינטואיטיבי שבו בעל התפקיד עשוי לתפוס את סוגיית 

עמוד על הצורך בזהירות ובהתייעצות ניגוד העניינים, לבין התפיסה המשפטית האובייקטיבית, ול

במקרים של ספק. על מנת למנוע עומס על היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי, מוצע כי תהיה 

 ידי הממשלה. -ים נעשה עלישמינוחובה לקיים פגישות אלו רק לגבי בעל תפקידים בכירים 

. 8ד. בפרקר לעיל כי המלצה זו נקשרת גם לנושא הדיווח התקופתי על זיקות שתואלהעיר  יש

התייעצות  ההדרכה היא אמנם חד פעמית ונעשית בתחילת הכהונה בלבד, אך שמירה על קשר של

ועדכונים במידת הצורך היא חיונית גם על מנת להותיר את הנושא במודעותו של בעל התפקיד 

 הבכיר.

ובר בהיקפים פחות בכירים, מובן כי מד בבעלי תפקידיםכשמדובר  – הרצאות לכלל עובדי המשרד .ב

בהדרכה אישית, אך יש  בעל תפקידגדולים יותר ואין ביכולתה של הלשכה המשפטית ללוות כל 

. הצוות ממליץ לערוך הדרכה הדרכה קבוצתית לכלל עובדי המשרדמקום לדאוג למסגרת אחרת של 

ת . באופן זה, תהיה מסגרת סדורה במסגרתה יועבר המסר בדבר חשיבואחת לשנהכזו בתדירות של 

הכלל תוך יישור קו ביחס לכלל עובדי המשרד, וכן יוכל להינתן מענה לשאלות ולספקות שיעוררו 

 עובדי המשרד בנושא.

דים חדשים הנכנסים נציבות שירות המדינה עורכת ימי אוריינטציה לעוב - אוריינטציהעיון וימי  .ג

בשירות המדינה. כמו  הדרכה על נושאים משותפים לכל בעלי התפקידיםלשירות המדינה, הכוללים 

כן, נציבות שירות המדינה עורכת מעת לעת ימי עיון לקבוצות שונות של בעלי תפקידים. המשתתפים 

שנכון לדאוג לכך שיכירו את  בעלי תפקידיםבימי ההדרכה ובימי האוריינטציה הם קבוצה רחבה של 

זדמנויות נוספות. המלצת בזמן הכניסה לשירות המדינה, ובה –עולם המושגים של ניגוד העניינים 

 לכלול הדרכה בנושא ניגוד עניינים במסגרת ימי האוריינטציה וכן במסגרת ימי העיוןהצוות היא 

  השונים.

על מנת להקנות כלים נוספים להדרכה, ולסייע ליועצים  - הסבר בנושא ניגוד עניינים אמצעי .ד

ם ניגוד העניינים, מציע הצוות המשפטיים לחשוף קבוצה רחבה ככל הניתן של בעלי תפקידים לתחו
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סות ובו התייח מידעדף החדש  לבעל התפקידכי בעת הכניסה לתפקיד חדש בשירות המדינה, יועבר 

, בשפה חופשית ולא בלשון משפטיתנוסח י המידעכן באופן יישומי. דף לניגוד עניינים באופן כללי ו

ורך בהדרכה פרונטלית של יועץ מטרה להנגיש את הנושא לקהל רחב ככל הניתן, גם ללא צמתוך 

 משרדי לכלל ויופץמנהלי( -ציבורי)משפט  וחקיקה ץידי מחלקת ייעו-דף המידע ינוסח על .משפטי

ן סרטונים או אמצעי המחשה )כגואת האפשרות להפיק , מציע הצוות לשקול בנוסף .הממשלה

במסגרת הדרכות  העברת המסריםסיוע ב, לצורך הקלה על תהליכי ההטמעה ואמצעי עזר אחרים(

  פרונטליות.

 

 אכיפה .3ה.

 :רקע

ניגוד  מניעת ניגוד עניינים באמצעות עריכת הסדרי –פן המינהלי נסובו על השל הצוות הדיונים עיקר  .251

 בעל תפקיד. כאשר ואת אמון הציבור בהן ם, מתוך מטרה להבטיח את תקינות ההחלטות המינהליותענייני

 ים, התוצאה המינהלית עשויה להיות בטלות של אותה החלטה. יחדמקבל החלטה שכרוך בה ניגוד עניינ

 להיות עשויות , ולהפרת חובות הדיווח והגילוי שנלוות לו,עניינים ניגוד על האוסר הכלל להפרת, זאת עם

 . הפלילי במישוראף ו המשמעתי במישור, והאתי הציבורי במישור – נוספים במישורים גם תוצאות

ות בניגוד עניינים, וכן הערות על פעול כנגד מספקת אכיפה העדר אודות רותהע נשמעו הצוות בפני .252

פוגע ביכולת  מספקת מטבע הדברים, העדר אכיפה. ובמישור הפלילי המשמעתי במישור – באכיפה הקשיים

בין אם  . זאת,והצורך להקפיד עליו ההרתעה מפני הפרת הכלל, וכמו כן פוגע בתפיסה בדבר חשיבותו הרבה

, ובין אם מדובר בפעולה בין אם מדובר בהפרתו של ההסדר על ניגודי עניינים, דיווח מלא-איב המדובר

 . בניגוד עניינים שלא ניתנו לגביה הוראות במסגרת הסדר

 ,שהנושא אינו מעיקר עניינו של צוות זה, הצוות רואה חשיבות בהפניית זרקור לנושא האכיפה אףעל  .253

לשם שיפור  המינהלי במישורובנקיטת הצעדים המתאימים רמים שונים, ידי גו-אשר הועלה בפני הצוות על

; זאת, כחלק מהצעדים השונים שהצוות ממליץ עליהם בסוגיות המעטפת, לצד המגמה מאמצי האכיפה

 להקל באופן מסוים במגבלות המהותיות שיוטלו על בעלי תפקידים.

 :המצב המשפטי

עובד הציבור להימצא במצב של ניגוד עניינים אמורה  כפי שציין זמיר, תוצאת הפרת הכלל האוסר על .254

תוצאת ההפרה, ככל שטמונה בה חומרה ממשית, יכולה  143להיות תואמת את חומרת הפגם באותו מקרה.

 להתבטא במישור המשמעתי ואף במישור הפלילי.

אותו גוף. בדרך כלל, כללי משמעת לגופים ציבוריים אוסרים על 'התנהגות שאינה הולמת' את עובדי , כך .255

בשירות המדינה, עבירה משמעתית מתגבשת כאשר עובד המדינה "התנהג התנהגות שאינה הולמת את 

פעולה בניגוד אוסרות על תפקידו כעובד המדינה", וכן כאשר העובד הפר הוראות ספציפיות בתקשי"ר ה

 (.1963-לחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג 17)ראו סעיף  144עניינים

                                                 
143 

 . 326–325' , בעמ4ש "ה לעיל, יגוד עניינים בשירות הציבורי""נ זמיר
 עם אינטרסים התנגשות משום בכך יש אם.... תאגיד בהנהלת חבר[ המדינה] עובד יהיה לא: "ר"לתקשי 43.021 פסקהב, למשל ראו 144

 ".העובד של עבודתו
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 לגבש יסודות יםלות בניגוד עניינים או אי גילוי ודיווח בהקשר של הסדרי ניגוד עניינים עשויפעו ,כן כמו .256

 מנהליים או בכלים לרוב הלכה למעשה, פעולות בניגוד עניינים נבחנות .של עבירות המנויות בחוק העונשין

)כגון אי ופן יחסי קלות באננקט גם הליך פלילי; לעיתים ישנן הפרות  –במקרים חמורים רק משמעתיים, ו

במקרים אלה ניתן לעשות שימוש  (.או של היקף חובת הדיווח והגילוי הבנה של השפעותיה של החלטה

העברת תחום אחריות לעובד אחר, או העברה לתפקיד אחר. מכל  145בצעד מנהלי, כגון הערה מצד הממונה,

עד כמה חמורה הייתה ההפרה בכל המקרים בהם בוצעה פעולה בניגוד עניינים יש צורך לבחון מקום, 

 נסיבות המקרה. פלילית, בהתאם ל משמעתית או עבירההיא מהווה  והאם

העבירה הפלילית המרכזית שעשויה להתגבש בעקבות פעולה בניגוד עניינים היא מרמה והפרת אמונים  .257

ות עם זיקה לחוק העונשין )ובנסיבות מסוימות גם העבירה של שימוש בסמכ 284של עובד ציבור, לפי סעיף 

לחוק העונשין(. הפסיקה הבהירה כי לא כל סטייה מן השורה ולא כל פעולה בניגוד  278פרטית, לפי סעיף 

 -עניינים מהוות הפרת אמונים פלילית, אלא רק כאלה שפגעו פגיעה מהותית בערכים המוגנים בעבירה 

 146פעולת המינהל הציבורי. אמון הציבור במוסדות השלטון, טוהר המידות של עובדי הציבור ותקינות

כלומר, פעולה בניגוד עניינים עשויה להיחשב לעבירה פלילית, רק מקום שנלווה לה פן מחמיר נוסף, אשר 

לצד זאת, בכל הנוגע ליסוד הנפשי, אין צורך שעובד הציבור יהיה מודע  147יוצק את התוכן הפלילי למעשה.

 148ההכרתי. מישוריהיה מודע למעשיו בלכך שההתנהגות מהווה הפרת אמונים, ודי בכך שהוא 

על  149היא "עבירת סל" וגבולותיה שורטטו בפסיקה. הפרת אמוניםו ה של מרמהעבירכי ה ,חשוב לצייןעוד 

ברורה;  בעבירהכן, אישום בעבירה זו מתאים רק במקרים שבהם הפגיעה המהותית בערכים המוגנים 

הוא משמעותי בכל הנוגע לשיקול  כים המוגנים,, ובכלל זאת הערכת עצמת הפגיעה בערעקרון המידתיות

 דעת התביעה באשר לשאלה האם מוצדק להגיש כתב אישום במקרה קונקרטי.

והפרה זו  ,במקרים שבהם הופרו חובות הדיווח והגילוי שנלוות לכלל האוסר על פעולה בניגוד עניינים .258

קבלת העבירה של  להיות רלוונטית, עשויה -למפר  או יתרון הובילה או נועדה להוביל לקבלת טובת הנאה

לחוק העונשין,  414" מוגדר בסעיף "דבר הנסיבתי הרכיב 150לחוק העונשין. 415דבר במרמה, לפי סעיף 

כ"מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה". הלכה היא שהרכיב "דבר" אינו מצטמצם לענייניים רכושיים 

גם עשוי להתקיים היסוד העובדתי 'קבלת דבר'  151שהוא. או מוחשיים בלבד, וכולל הישג או יתרון מכל סוג

152 באירוע מרמה שבו ה'דבר' שהושג הוא הנחת דעתו של אדם.
 

שבעבר, בהווה או בעתיד,  בעניןעובדה  טענתלחוק העונשין, כ" 414גם הרכיב "מרמה" מוגדר בסעיף 

שאינו מאמין שהיא אמת;  אמת או הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה

כלומר, מרמה עשויה להתקיים גם בדרך של מחדל,  להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל." - 'לרמות'ו

עבירה של קבלת דבר במרמה כי  דומהעל כן . העניין נסיבותב מתבקש שגילוין עובדותגילוי -אילרבות 

יד לבין היועץ המשפטי של המשרד )או כל עשויה להיות רלוונטית במסגרת מערכת היחסים שבין בעל תפק

(. בנסיבות או את פעולותיו של בעל התפקיד גורם אחר שחלק מתפקידו הוא לבחון את תקינות המינוי

                                                 
145 

 דומים צעדים לבין, המנהלי הממונה בסמכות שהם ונזיפה אזהרה, טת כצעד מנהלישננק הערה צעדי בין להבחין יש, זאת עם
 . 329–328 'עמ, ב4"ניגוד עניינים בשירות הציבורי", לעיל ה"ש  זמיר; דבר לכל משמעת כאמצעי שננקטים

 . 421–416, בעמ' 18לעיל ה"ש  ,שבס עניין 146
 . 416–415 'בעמ ,שם 147
 . 424–421' בעמ, םש 148
 חשין.' מ לנשיא המשנה של דינו לפסק 3 פס', שם 149
 .1959-לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט 45סעיף  ראו גם 150
 (.1997) 540, 481( 5)נא ד"פ, ישראל מדינת' נ מרקדו 8573/96 פ"ע 151
  (.2000לפסק דינה של השופטת דורנר ) 28, פס' 303( 1"ד נד)פ, אופנהיים' נ ישראל מדינת 1075/98 פ"ע 152

http://www.nevo.co.il/case/5745393
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אלה, קיומה של עבירה זו מותנה בשני תנאים: ראשית, שבעל התפקיד הציג מצגים כוזבים, לרבות 

התייעצות במקום שבו הוא היה מחויב לכך; שנית, הימנעות מדיווח על פרט מהותי שגילויו התבקש או מ

מינויו של  להשגת הנחת דעתם של הגורמים הרלוונטיים ביחס לתקינות או נועדה להוביל שהמרמה הובילה

בהקשר  זה יפים דבריו של  .ושנלווה לה יסוד נפשי פלילי רלוונטי ,פעולותיו בעל התפקיד או ביחס לתקינות

 בערעור בעניינו של ראש הממשלה לשעבר אולמרט )פרשת טלנסקי(:השופט ג'ובראן בפסק הדין 

 כי בפסיקה נקבע שכבר הרי, המרמה מעשה עקב"דבר"  אולמרט קיבל אם לשאלה באשר"
, דעתו שיקול את שיבש ובכך סמכות בעל של דעתו להנחת הוביל המרמה מעשה שבו מקום

 דבר בקבלת שמדובר הרי, רשכנד סמכותו את להפעיל ממנו ומנע שלו ההחלטה בחופש פגע
 החברתי לערך באשר, 107' בפס תענך בעניין'יה פרוקצ' א השופטת דברי)ראו  במרמה
 וראו; להגן העבירה נועדה שעליו – המרומה של והבחירה הפעולה, ההחלטה חופש בדמות

 153..."זו הלכה אחר להרהר רואה איני(. 1012-1011' עמ, קדמי אצל גם
   

כי בקרב גורמי הביקורת והאכיפה היו שסברו כי יש צורך בהרתעה משמעותית יותר,  כאן המקום לציין, .259

במקרים רבים יותר והטלת ענישה משמעותית יותר. כך, נטען  משמעתית או פליליתוזאת באמצעות אכיפה 

כי כיום ישנן הפרות רבות של האיסור על הימצאות בפני ניגוד עניינים, ושרבות מהן מסתיימות בלא כל 

פעולה אכיפתית. באופן זה, כך נטען, נפגעת ההרתעה מפני פעולה כאמור והדבר מוביל, מטבע הדברים, 

 היא הקיימת הפליליתמנגד, היו שטענו בפני הצוות שהאכיפה  להפרות לא מעטות כפי שפורטו לעיל.

רים יותר ן מלכתחילה האכיפה הפלילית, להבדיל מזו המשמעתית, נועדה לטפל במקרים החמו, שכמספקת

 .בלבד

במסגרת דיוני הצוות, עלתה לא אחת ההערכה שאכן יש צורך להגביר את האכיפה בכל הנוגע לאירועים  .260

משמעותיים של אי גילוי או דיווח בהקשר של הסדרי ניגוד עניינים ושל פעולות בניגוד עניינים. הוער 

בקנה אחד עם הקלה במגבלות  האכיפה כנגד מי שמפר את הכללים, עשויה לעלותהקפדה על שהמלצה על 

. כלומר, ככלל יוטלו מראש מגבלות קלות יותר וההסדרים יהיו בעלי התפקידיםהמוטלות על כלל 

 ממוקדים יותר, אך סטייה מהמגבלות שייקבעו תיאכף בצורה קפדנית ומשמעותית יותר.

 אי המעוררים יניםעני ניגוד למניעת הקיים במנגנון מרכיבים על שהצביעו היולאמור לעיל,  בהמשך .261

 לייחס יותר קל היה כי נטען, ראשיתפליליים. ו משמעתייםודאות, ומקשים על נקיטת צעדי אכיפה 

 תפלילי אחריות לייחס ואף, עניינים לניגוד חשש לאיתור השאלון מן העולים לדיווחים פלילית משמעות

 בעל התפקיד ידי-על נחתם שאלוןה כיום) בתצהיר מלווה היה השאלון אילו, מהותי דיווח אי של במקרים

 ובהירים ממוקדים אינם עניינים ניגוד למניעת שהסדרים כך על טענה עלתה, בנוסף (.בלבד' הצהרה'כ

בעל , עניינים ניגוד של במצב שמדובר ניכר בהם במקרים גם, שלמעשה כך, לפרשנות נתונים והם, דיים

 .אותו פירש שהוא כפי להסדר בהתאם נהג שהוא לטעון עשוי התפקיד

צוין, כי באשר לעריכת השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים במסגרת של תצהיר, יש לתת את הדעת גם  .262

ולהכבדה על תהליך בירור ניגוד העניינים, אשר נכון להיום מהווה תנאי בעלי התפקידים לנטל המוטל על 

מאמץ הכרוך בהגשת תצהיר לתפקיד בדרגות הרלוונטיות. הצוות סבור שה בעלי התפקידיםלכניסה של 

אינו גדול; הסתבר גם כי ישנם משרדי ממשלה שנוהגים ממילא להעביר שאלונים במסגרת תצהיר וכי 

שאלונים אחרים, כגון שאלוני מינויים המועברים לוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות, מועברים 

ידי הלשכה -ים השירות יינתן ממילא עלמכהנ בעלי תפקידיםגם הם בצירוף תצהיר. הדעת נותנת כי לגבי 

                                                 
153
 (.28.9.2016 ביום ניתן) ובראן'ג' ס השופט של דינו לפסק 130 פסקה, אולמרט' נ ישראל מדינת 8080/12 פ"ע 
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המשפטית במשרד ללא קושי, ולגבי מועמדים מחוץ לשירות המדינה, חששות ניגוד העניינים הם ממילא 

 משמעותיים יותר בדרך כלל, וגם אם כרוך בכך נטל קל, התועלת האפשרית מצדיקה זאת.

ניגוד עניינים, מדובר בעניין מורכב לגבי הטענות אודות אי בהירות ומתן פרשנויות אפשריות בהסדרי  .263

יותר. ברור כי האופי המעורפל של הנורמות בנושא זה מקשה על הציות להן וגם על אכיפתן, והיה טוב יותר 

משמעיות. בהסדרי ניגוד עניינים נעשה מאמץ להגדיר -אילו ניתן היה לבסס את ההסדרים על הנחיות חד

העניינים לגבי כל בעל תפקיד, ולנושא זה גם הוקדשה מחשבה  במונחים מדויקים את גבולות איסור ניגוד

במסגרת דיוני הצוות. עם זאת, כיוון שהסדר ניגוד עניינים נכתב מראש וללא אפשרות לחזות את כל 

המצבים האפשריים במילוי תפקידו של בעל התפקיד, ישנה מידה מסוימת של גמישות ביישום ההסדר, 

מוש במושגים פתוחים ובמושגי שסתום ועשויה להידרש פרשנות להסדר. ונותר שטח אפור שבו ייעשה שי

ההנחה היא שעשוי להידרש מעת לעת גם ליווי של היועץ  –ככל שמדובר בהסדר רגיש ובבעל תפקיד בכיר 

המשפטי של המשרד. אין חולק כי התכלית של הסדרי ניגוד עניינים היא לצמצם את השטחים האפורים 

 שסתום, אך גם הוסכם כי לא ניתן להימנע מהם כליל.ואת השימוש במושגי 

 :המלצות הצוות

: כאמור לעיל, עיקר עניינו של הצוות הוא בפן המינהלי, אך לנוכח הקולות האכיפה על הקפדהל קריאה .264

, ישנה תחושה כי האכיפה וההרתעה היום בתחום ניגוד העניינים אינן מספקות לפיהם שנשמעו בנושא זה

גילוי ודיווח -האכיפה בעקבות אירועים משמעותיים של איעל  הקפדהיש חשיבותה שלהדגהצוות מבקש ל

ושל פעולות בניגוד עניינים. בראש ובראשונה, עבירות ניגוד עניינים צריכות להיבדק במישור המשמעתי, 

מבחינת מאפייניה של הפעולה בניגוד עניינים כשלעצמה או מבחינת דרכי ובמקרים החמורים יותר, 

גם במישור הפלילי. לעמדת הצוות, אכיפה משמעותית וקפדנית יותר במקרים אלה היא  רה שננקטו,ההסת

ולציבור בכללותו כי הפרה של הכלל גוררת אחריה  לבעלי התפקידיםנחוצה, ויהיה בה כדי להבהיר 

ו. את חשיבותו של הכלל וההקפדה עלי בעלי התפקידיםסנקציה משמעותית, וכפועל יוצא להנחיל בקרב 

אכיפה, ומציע שהעניין כולו ייבחן בפרקליטות המדינה, מדיניות  ביסוסהצוות מבקש להצביע על הצורך ב

  היבטי המשמעת.בתוך תיאום עם נציבות שירות המדינה 

הצוות ממליץ כי תיערך פניה אל : עניינים ניגוד לעבירת חשד על לדיווח המשפטים היועצים אל פניה .265

הממשלה, אשר במקרים רבים הם הראשונים לאתר סיטואציות של ניגוד  היועצים המשפטיים למשרדי

בהם במקרים ששלהעלות בקרבם את המודעות לכך , על מנת עניינים או הפרות של הסדרי ניגוד העניינים

מובן ייזמו בדיקה מול רשויות האכיפה. שיציפו ו יש מקום ,הגיע לידיעת היועצים המשפטיים מידע כאמור

ומובן גם שלא בכל מצב בו בוצעה  משפטיים למשרדי הממשלה מצויים בסיטואציה מורכבתכי היועצים ה

בוצעה פעולה בניגוד עניינים יש לשקול התברר שבמקרים בהם אך , הפרה, כאמור, מתחייבים צעדי אכיפה

  נקיטת צעדי אכיפה וליועצים המשפטיים יש תפקיד חשוב בהצפת מקרים אלה לשם בחינתם.

כיוון שמדובר : העניינים ניגוד ולהסדרי עניינים לניגוד שקשורות עבירות על לדיווח עבודה נוהל עריכת .266

בעבירה שהייעוץ המשפטי עשוי להיות חשוף אליה, יש מקום לקבוע נוהל עבודה אשר יסדיר את הדיווח 

. במקרים המפורטים לעיל השיטתי למשרד המשפטים ואת ההעברה לגורמים הרלוונטיים בפרקליטות

, 1969-דומה לנוהל המתקיים במקרים של הפרות חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"טב

י, ובמקרים המתאימים גם מבקר הפנים של היועץ המשפטי המשרד במסגרתויש מקום לקבוע נוהל 

מחלקת ייעוץ וחקיקה  יציפו מקרים בהם יש חשש להפרה של הכלל בדבר ניגוד עניינים בפני המשרד,

תעביר את המידע על  בתיאום עם מחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט פלילי( מינהלי(, אשר-ציבורימשפט )



78 
  

לידי הגורם המתאים בפרקליטות המדינה, תוך תיאום עם אגף  –ככל שהוא אכן מצדיק זאת  –העבירה 

  154המשמעת בנציבות שירות המדינה במקרים המתאימים.

: הצוות ממליץ על כך שככלל, מועמדים תצהיר במסגרת עניינים ניגוד חשש לאיתור שאלון מילוי .267

)במקום  על תצהיר לאימות הדיווחדין -בפני עורךהממלאים שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים יחתמו 

-ההצהרה הרגילה בשאלון הקיים(, אשר יתווסף כחלק מובנה מהשאלון. ליועצים המשפטיים יוותר שיקול

זוטרים. הנוסח של בבעלי תפקיד שת התצהיר, בפרט כאשר מדובר דעת לפטור מועמדים מסוימים מדרי

דין מהלשכה -ידי עורך-ככלל, מוטב כי התצהיר ייחתם עלבמבנה של תצהיר.  טופס השאלון יעודכן בהתאם

המשפטית של המשרד, אשר יוכל ללוות את החתימה על התצהיר בהסברים ובמתן הבהרות בנוגע למילוי 

 ם לניגוד עניינים ולכניסתו של המועמד לתפקידו. השאלון ולהיבטים הנוגעי

בשילוב ובהירים,  יותר מתן דגש על יצירת הסדרים ממוקדיםובהם הצעדים שנמנו,  לעמדת הצוות, .268

דיווח תקופתי עליו הורחב קודם לכן, זאת , נוהל עבודה מסודר לדיווח על חשד לעבירות ,חתימה על תצהיר

עשויים לשפר את היכולת לנקוט בפעולות אכיפה במקרים  לצד הגברת המודעות בצורך באכיפה,

ובכך להגביר את אמון הציבור במערכת, כחלק מן המהלך הכולל של יצירת  המתאימים ובהם הדבר נדרש

מעטפת רחבה שתחזק את אמון הציבור ותאפשר ריכוך במגבלות המוטלות על עובדי המדינה, במישורים 

 .אחרים

 

                                                 
 עניינים ניגוד של במצב מצוי שעובד לכך עדות קיימת כאשר. הברית בארצות למצוא תןני עניינים ניגוד עבירות על לדיווח עבודה נוהל 154
 Office of– עניינים ניגוד תחום על האמונה האמריקאית הנציבות מטעם עובדים) Ethics Officials -ה על, עניינים לניגוד בחשש או

Government Ethics )בדין להיענש עשוי עובד, בנסיבות כתלות. האכיפה ברשויות או במשרד האחראית החוקית לסמכות כך על לדווח 
 .המדינה בשירות עובדים כנגד שננקטו הפליליים הצעדים מפורטים ובו שנתי ח"דו מפרסם OGE -ה, בנוסף. אזרחי או פלילי, משמעתי
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 . שונותו

 

 ניינים של יועצים חיצונייםניגוד ע .1ו.

כפי שצוין, הדו"ח התמקד בבחינת כללי ניגוד העניינים החלים על עובדי מדינה ועל חברי ממשלה. לצד  .269

זאת, במסגרת שירות המדינה פועלים בעלי תפקידים נוספים שאינם נמנים בגדר אלו. כך למשל, כיום ישנן 

 ייצוניים, וזאת בשורה רחבה של תחומים. בהיבטהתקשרויות לא מעטות של שירות המדינה עם יועצים ח

ניגוד העניינים, העסקה של יועצים אלה טומנת בחובה מורכבות רבה. זאת, מפני שיועצים רבים 

המתקשרים עם המדינה לצורך מתן שירות בהיקף מסוים, ממשיכים לעסוק בד בבד בעיסוקיהם הפרטיים, 

. הדבר טבעי כמובן, שכן ההתקשרות עמם נעשית בשל לא פעם בתחומים בהם הם נותנים שירות למדינה

 מומחיותם או עיסוקם באותו התחום בו הם פועלים בשוק הפרטי. 

על אף המורכבות המתוארת, כללי המשפט המנהלי מחייבים כי אלה יפעלו ללא משוא פנים וללא ניגוד  .270

האם ניתן להתקשר איתם  עניינים, ועל כן עולה צורך בגיבוש הסדר מתאים. לעיתים אף עולה השאלה

מלכתחילה, במקרים בהם החשש לניגוד עניינים אינטנסיבי במיוחד ויש קושי בהסדרתו. נוכח מורכבות זו, 

מוזמנים רבים העלו בפני הצוות את הקושי ואת הדילמות המתעוררות כאשר נדרש לגבש הסדר ניגוד 

 מקרים אלה.עניינים ליועצים חיצוניים, ואת התדירות ההולכת וגוברת של 

כאמור, הצוות לא עסק במסגרת עבודתו בנושא של יועצים חיצוניים, אך לעמדת הצוות נכון יהיה  .271

מחלקת ייעוץ להסדיר ולהעמיק בנושא זה ולתת מענה למורכבותו באופן נפרד. לכן, הצוות ממליץ כי 

 .הסדרת המצבוחקיקה תבחן נושא זה באופן יסודי ומקיף ותפעל לשם קביעת כללים ברורים ולשם 

 

 הגורם המתאים לטיפול בניגוד עניינים .2ו.

בפני הצוות הועלתה הטענה לפיה המצב הקיים, בו מי שעוסקים בפועל בהסדרת וביישום הכלל בדבר  .272

ניגוד עניינים הם היועצים המשפטיים, הוא מצב בעייתי. כך, לפי הטענה, לעיתים השאלות שמתעוררות 

או ביצועיות( ועל כן היועץ המשפטי אינו הגורם המתאים ביותר למענה אינן משפטיות )אלא פוליטיות 

מעורה ומעורב במשרד הממשלתי, ועל כן אינו תמיד יכול  משפטיהיועץ הנטען שעליהן. למעלה מכך, 

להתמודד עם הדברים באופן אובייקטיבי, כאשר קביעת הסדרים ויישומם עשויים להביא לעיתים למתחים 

כגון המנכ"ל,  ,בעלי תפקידים הבכירים ממנוביחס ללבין בעלי תפקידים, ובמיוחד בין היועץ המשפטי 

 עשוי לפגוע בתפקוד המשרד בכלל, וביישום הכלל בדבר ניגוד עניינים בפרט. באופן ש

הצעה להוציא את האחריות לנושא ניגוד עניינים מידי היועץ המשפטי הועלתה בפני הצוות נוכח האמור,  .273

ל גורם מתכלל, חיצוני למשרד, אשר יוכל לתת מענה לשאלות הביצועיות ולא להתמקד למשרד, ולהטילה ע

רק בהיבט המשפטי. כך למשל, הועלתה האפשרות להקים מעין נציבות שתופקד על נושא ניגוד העניינים 

בשירות המדינה, ובראשה יעמוד גורם מקצועי שאינו בעל תפקיד בשירות המדינה, אשר יהא אחראי על 

 ה של נושא ניגוד העניינים ועל גיבוש הסדרים לבעלי התפקידים.ההסדר

על אף שעשויה להיות תועלת בהעמדת גורם מרכזי שיעסוק בתחום ניגוד העניינים באופן מרוכז, הצוות  .274

סבר כי הקמת מנגנון מסוג זה עשויה להצריך משאבים ותשומות בהיקף נרחב, ולא נראה שהמצב הנוכחי 
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מרבית השאלות העולות בהיבט ניגוד העניינים הן משפטיות ועל כן היועץ  מצדיק השקעה כה רבה.

המשפטי הוא ממילא הגורם שצריך להכריע בהן או לכל הפחות להיות מעורב בהן. כמו כן, לצורך גיבוש 

הסדר נדרשת היכרות ובקיאות בתחומי הפעילות של המשרד, וגורם חיצוני ממילא לא יוכל לעמוד בדרישה 

ודאי שלא באופן מנותק מן הגורמים במשרד הממשלתי. יש לזכור כי במצב הנוכחי היועץ המשפטי זו לבדו, 

של המשרד יכול להסתייע בגורמים האמונים על הנושא במחלקת ייעוץ וחקיקה, ובמקרים מסוימים הוא 

לבין  אף חייב לעשות כן, ויש בכך כדי לתת מענה לקשיים והמתחים שעולים לעיתים בין היועץ המשפטי

היועץ המשפטי הוא הגורם שנכון ויוסיף לעסוק בנושא יתר הגורמים במשרד. אשר על כן, לעמדת הצוות, 

 .ניגוד העניינים ואין צורך בהקמת מנגנון ייעודי חדש ושונה
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  חתימות חברי הצוות
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 נספחים

 

 משפט משווה –נספח א' 

 :רקע

מת בדבר הכלל למניעת ניגוד עניינים כפי שבאה בפרק זה מובאת סקירת משפט משווה של המדיניות הקיי .1

, קנדה, אירלנד ושוודיה. מסקירה זו עולה כי קיימות וי במגזר הציבורי בבריטניה, ארצות הבריתלידי ביט

גישות מגוונות בנוגע לכלל בדבר ניגוד עניינים באופן המשקף את מסורת השירות הציבורי והתפיסות 

למשל, בחלק מן המדינות קיימת נציבות ייעודית המופקדת על הבקרה  החברתיות והמשפטיות בכל מדינה.

והפיקוח על מניעת ניגוד עניינים. מדינות שונות מפרסמות הסדרי ניגוד עניינים באופן יזום למען קידום 

שקיפות והגברת אמון הציבור. כמו כן, ישנה גישה הדוגלת בקידום תרבות ארגונית המוקיעה ניגוד עניינים 

יש לציין כי פרק זה לא יעסוק בהסדרה פלילית של  155ים הדרכתיים וחינוכיים ברשויות השונות.באמצע

 ניגוד עניינים. נסקור עתה את המדיניות הנוהגת ביחס למדיניות השונות.

 :בריטניה

המדיניות הבריטית לעניין הסדרה של ניגוד עניינים מבוססת בעיקרה על קודים אתיים ולא מעוגנת  .2

 157"חוק הרפורמה החוקתית והממשל" מסמיך את השרים לקבוע קודים אתיים, 156שית.בחקיקה הרא

המותאמים לקבוצות השונות של בעלי התפקידים במגזר אתית ובהם מפורטים סטנדרטים של התנהגות 

, החל על כלל עובדי הציבור "הציבורי השירות קוד" המכונה קוד כללי או 158הציבורי, כגון "קוד השרים"

חובת כנות  160מעגן את ארבעת העקרונות המנחים של השירות הציבורי: השירות הציבורי קוד 159במדינה.

(Honestyבמסגרתה נאסר על עובד לקדם אינטרסים אישיים ולנצל את תפקידו הציבורי לרעה );  חובת

וג וכן חובה לנה; ( לפיה נאסר על עובד להיות מושפע מלחצים ושיקולים של רווח אישיIntegrityיושרה )

באובייקטיביות ובהעדר משוא פנים. על כל רשות מנהלית מוטלת חובה ליידע את עובדיה בדבר הוראות 

 הקוד. 

להבדיל מהדין הקיים בישראל, בבריטניה לא קיים הליך איתור סדור של מצבים שעשויים להקים חשש 

יינים על העובד עצמו לפנות ככל שהתעורר חשש לניגוד ענלניגוד עניינים, והאחריות מוטלת על העובד. כך, 

"קוד הניהול של עובדי הציבור" הינו קוד  161( לטיפול בנושא.Nominated officerלגורם הממונה במשרדו )

כללי נוסף האוסר על ניצול משרה ציבורית לקידום אינטרסים אישיים ומורה לעובדים להצהיר על ניגוד 

בדומה למצב הקיים  162ו פעולות יש לנקוט בעניין.הנהלה הבכירה במשרדם אשר תקבע אילבפני העניינים 

                                                 
 ומחקר חקיקה תחום, המשפטית הלשכה, הכנסת) 4 משווה משפט: עניינים ניגוד למניעת משפטיים הסדרים נוה וגלעד צדוק דינה 155

 "(.משווה משפט – משפטיים הסדרים: "להלן( )2017, משפטי
 . 6' בעמ, שם 156
157 (Constitutional Reform and Governance Act 2010 (c. 25. 
158 Ministerial Code (Cabinet Office, December 2016) .לאחר הממשלה ראש רשאי, הקוד כללי של להפרה חשד של במקרה 

 Independent Adviser of) שרים של אינטרסים לענייני המיוחד ליועץ העניין את להפנות cabinet secretary-ה עם התייעצות
Ministers' Interests )החשד את שיחקור כדי (Ministerial Code, section 1.5 .) 

159 Civil service code. 
160 Civil Service Commission, The Civil Service Code, available online, last entry 1.2.17. House of Commons, The Civil 

Service Code - Standard Note: SN/PC/6699 (2015.) 
161 Civil service code ; 10' בעמ, 155 ש"ה לעיל, משווה משפט – משפטיים הסדרים. 
162 Section 4.1.3, 4.1.3(c) Civil Service Management Code (November 2016). 
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אין חובה לפרסם באופן יזום מידע לגבי הצעדים שננקטו, אך עשויה להתקבל בקשה לפרסום בישראל, 

 163בהתאם לחוק חופש המידע.

קוד השרים מפרט את העקרונות אשר על בסיסם השרים נדרשים ההסדרה בנוגע לשרים היא מעט שונה.  .3

המעוגנים בו נתפסים כבעלי  (The Seven Principles of Public Life)קרונות היסוד" "שבעת ע 164לפעול.

עקרונות אלו כוללים את  165מעמד נורמטיבי עליון החלים על כלל העובדים בשירות הציבורי בבריטניה.

למען האינטרס הציבורי בלבד מבלי לקדם אינטרסים ו( Selflessnessהחובה לפעול ב"חוסר אנוכיות" )

( במובן שאין להיות מושפע Integrityחובה לפעול ביושרה ) ;ישיים למען עצמך, משפחתך או חברייךא

כמו כן, חלה חובה לפעול  ;מאינטרסים אישיים, כלכליים או אחרים על פני האינטרס הציבורי

  166באובייקטיביות, באחריותיות, בשקיפות, בכנות ובמנהיגות.

העיקרון  167מפורטות באשר ל"אינטרסים האישיים של השרים". בנוסף, קבועות בקוד השרים הוראות .4

מצב המקים חשש סביר לניגוד עניינים בין תפקידם מהבסיסי קובע שעל שרים להימנע מניגוד עניינים, או 

וצה בכדי לנטרל ניגוד האחריות לנקוט בפעולה הנח 168הציבורי לבין אינטרסים פרטיים, כלכליים ואחרים.

בנוסף, נקבעו בקוד צעדים ששרים מחויבים לנקוט בכדי  169ריותו האישית של כל שר.תחת אח עניינים היא

. ראשית, בכל מינוי של , אשר יש דמיון בינם לבין הצעדים הננקטים בישראללהימנע מראש מניגוד עניינים

ו שר, עליו למסור למנכ"ל המשרד רשימה של האינטרסים האישיים הידועים לו לגבי עצמו, בת או בן זוג

במידת הצורך, על השר להיוועץ עם  170וכל בני משפחתו הקרובים, אשר עשויים להוביל לניגוד עניינים.

 'Independent Adviser of Ministersמנכ"ל המשרד ועם היועץ המיוחד לענייני אינטרסים של שרים )

Interests) ים. על השר לתעד מהי על דרך הפעולה שעליו לנקוט בכדי להימנע מניגוד עניינ ולהסכים יחדיו

 להחזיק ימשיך ששר ככל שהוחלט כי ראוי 171דרך הפעולה שנבחרה ולהעביר עותק לגורמים הללו.

כמו כן,   172.העשוי להשפיע על אותו אינטרס בכל עניין ממעורבות לחלוטין להימנע עליו, אישי באינטרס

  173האמור. לאינטרס הנוגעת בסוגיה להחליט נדרשים באם עמיתיו להצהיר על כך בפני עליו

הצהרה לגבי האינטרסים האישיים  אולם ,המידע האישי שחשף השר ליועציו נותר חסויבהיבט הפרסום, 

  174של השר, בן או בת זוגם ובני משפחתם הקרובה, תפורסם לציבור פעמיים בשנה.

                                                 
 תחום, המשפטית הלשכה, הכנסת) 5 משווה סקירה: ציבור לעובדי הנוגע מידע פרסום המחייבים הסדרים צדוק ודינה צוובנר שרה 163

 .Freedom of information act 2000 ;("ציבור לעובדי הנוגע מידע פרסום המחייבים הסדרים( )להלן: "2016, משפטי ומחקר חקיקה
164 

(Ministerial Code (Cabinet Office, December 2016. 
165 John Harris, Legislation for a Civil Service (The Institute for Government, 2013), page 11 ; משפט – משפטיים הסדרים 

  ;10' בעמ ,155לעיל ה"ש  ,משווה
166 Ministerial code, Annex A. 
167  7Ministerial Code, Section . 
168 

7.1Ibid, Section . 
169 7.2Ibid, Section . 
170 7.3Ibid, Section . חברות ;על השרים לספק מידע אודות: אינטרסים כלכליים כולל נאמנויות עיוורות או צורות ניהול אחרות 

 של, שלו אחר רלבנטי אינטרס כל ;פרטיים וארגונים צדקה ארגוני ;ציבוריים מינויים ;סיםבנכ השקעה ;מניות החזקת או בדירקטוריון
 .קרוב משפחה בן כל או זוגתו בת או בן
171  Ministerial Code, Section 7.:"Where appropriate, the Minister will meet the Permanent Secretary and the 

independent adviser on Ministers’ interests to agree action on the handling of interests" . 
172 7.6Ministerial Code, Section . 
173 7.6Ibid, Section . 
174 7.5Ibid, Section . 
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 (Disposeר )להיפט עניינים. עליהם ניגוד מכל חמור באופן להימנע שרים באשר לאינטרסים כלכליים, על .5

 ההחלטה. בסוגיה יועציהם בהנחיות ליישובו תוך התחשבות אחרים בצעדים לנקוט מיידית או מהאינטרס

 משרד או בארגון בעתיד מועסק להיות ציפייה של מהשפעה נקייה להיות צריכה לנקוט צעדים באילו

 לנקוט בפעולות משרדועל השר ו, כלכלי באינטרס רשאי להחזיק כי שר בו הוחלט חריג במקרה 175.כלשהו

 החלטות ומקבלת למסמכים קשורים, הימנעות מהשתתפות בדיונים גישה עניינים כגון איסור ניגוד למניעת

 בראש עניינים, עליו להיוועץ לנטרל ניגוד אין אפשרות בהם במקרים 176.לאינטרס האמור הנוגעות בסוגיות

פורטות בקוד הוראות הנוגעות להפסקת כמו כן, מ 177מתפקידו. לפרוש השר על שיהיה ויתכן הממשלה

כהונת שרים במינויים ציבוריים נוספים ובוועדות הפרלמנט בעת כהונתם, הימנעות מחברות בגופים 

  178פרטיים המעלים חשש לניגוד עניינים, ועוד.

 Committee on"בנוסף, פועלת בבריטניה ועדה האמונה על יישום הקוד האתי בשירות הציבורי  .6

Standards in Public Lifeלגבי  לייעץ ולספק המלצות ". מדובר בוועדה ציבורית עצמאית אשר מתפקידה

 בסוגיות הממשלה לראש הוועדה מייעצת הציבורי ובכלל זה ניגוד עניינים. בשירות האתיות כלל הסוגיות

 מפרסמת המלצות; מבצעת מחקרים ומעקב באשר ליישום הסטנדרטים האתיים בשירות הציבורי; אתיות

 להתנהלות שבעת העקרונות ופועלת לקידום 179;כלליות לצעדים שניתן לנקוט בכדי למנוע ניגוד עניינים

 או אוכפת הפרות של הכללים.  חוקרת יש לציין כי הוועדה איננה 180המפורטים לעיל(.) ציבורית

 :ארצות הברית

(, האמון OGE)להלן:  United States Office of Government Ethicsבארצות הברית הוקם גוף ייעודי,  .7

 הזרוע במסגרת פועלתה רשות היא OGE-ניגוד עניינים. ה על על התחום האתי בשירות הציבורי ובכלל זה

 ברשות הנהוגים האתיים לכללים באשר סמכויות , וחסרתבארצות הברית הפדרלי הממשל של המבצעת

 ראשית הנהגה מטרתה לשמש 181.בארצות הברית והאזוריים המדינתיים והכללים, השופטת, המחוקקת

 הרשות מטרת. עניינים ולעריכת הסדרים ספציפיים לעובדים ניגוד למניעת לקביעת מדיניות הנוגע בכל

  182.והפרות תלונות בדבר מכריעה או חוקרת איננה היא, בלבד מניעתית

אינטרסים  יש להימנע מניגוד עניינים ושימוש לרעה בתפקיד למען קידוםקובע שהכלל המנחה הבסיסי   .8

באשר לניגוד עניינים כלכלי, קובע הקוד כי על עובד לא לקחת חלק  183אישיים בעת הכהונה הציבורית.

הקוד מחיל את הכלל גם ביחס  184בסוגיה אשר צפויה להשפיע ישירות על אינטרסים כלכליים בהם מחזיק.

הם יראו כאינטרסים רשימה של גורמים נוספים אשר האינטרסים הכלכליים של לקרובי משפחה, וקובע

                                                 
175 7.7Ibid, Section . 
176 Ibid, Section 7.8. 
177 

9Ibid, Section 7.. 
178 7.10-7.25  .Ibid, Section 
: המקומי בממשל התנהגות טלסטנדר המלצות מסמך ראו, למשל 179

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/336865/3rdInquiry_summary.pdf.  
  .CSPL :www.gov.uk/government/organisations/the-committee-on-standards-in-public-life-ה אתר ראו, להרחבה 180
181 

 .Ethics in Government Act 1978 -ה מתוקף הוקמה OGE-ה
182 

 העוסקות תקנות גם נכללות ובו", הפדרליות התקנות קוד"ב מעוגנות OGE-; סמכויות הOGE :www.oge.gov-ה אתר ראו להרחבה
 .(C.F.R. Chapter XV, subchapter A, Parts 2600-2610 5) עצמם האתיים בכללים

183 Ibid, Part 2635. 
184 Ibid, part 2645.402 . 
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העובד יורשה לעסוק בסוגיה לגביה מחזיק   185של העובד עצמו, כגון בן או בת זוגו וילדיו הקטינים.

  OGE.186-ידי המשרד בו מועסק לאחר התייעצות עם גורמים ב-אישי על היתרבאינטרס כלכלי ככל שקיבל 

מועסקים  הממשלתיים במשרדים ת,ראשי עניינים. מגוונים נוספים למניעת ניגוד נוקט באמצעים OGE-ה .9

 גילויים ובחינה של איסוףבעניינים וכן  ניגודי באיתור לסייע שתפקידם "Ethics Officials" ממונים

אשר עובדים בכירים מחויבים למלא. החקיקה הפדרלית מעגנת את ההוראות באשר לגילויים  פיננסים

-כ. האתיים הערכים להטמעת הדרכתית נוכיתחי תכנית קיימת, בנוסף 187פיננסים, מתי נדרשים ותוכנם.

   188.בנושא שנתיים תדרוכים עוברים עובדים 460,000

לספק ייעוץ לעובדים הנתקלים בסוגיות שונות של ניגוד עניינים  הואאחד מתפקידיה העיקריים של הרשות 

 מניגוד ימנעלה האחריות כי לציין יש 189תוך שימת דגש על מדיניות אחידה של פרשנות החוקים האתיים.

 הממשלתיים כמו כן, על המשרדים. עצמם העובדים על מוטלת כך לשם מתאימים צעדים ולנקוט עניינים

  190.עניינים ניגוד במניעת ויעילותן במשרד OGE-ה המלצות ביישום שנתי העוסק שאלון למלא

הסדרי ניגוד פועל למען קידום שקיפות ומפרסם לעיון הציבור מסמכים מסוגים שונים, כגון  OGE-ה .10

-, מחויבת הרשות המבצעת למסור עלחופש המידעפי חוק -על 191עניינים אישיים באשר לגילויים פיננסים.

פי בקשה כל מידע הנמצא ברשותה, לרבות הסדרי ניגוד עניינים, בכפוף לחריגים המופיעים בחוק שנועדו 

בממשל מחייב נבחרי ציבור  מעבר לכך, חוק האתיקה 192להגן על אינטרסים מדינתיים כביטחון לאומי.

המידע על בעלי  193ועובדים בכירים ברשות המבצעת למלא דו"ח ציבורי הנוגע להצהרות הון וניגוד עניינים.

פי -התפקידים הבכירים ביותר מתפרסם באופן יזום, ואילו המידע על בעלי תפקידים אחרים מתפרסם על

 194בקשה.

על  עניינים או בחשש לניגוד עניינים, ניגוד וי במצב שלמצ שעובד לכך עדות קיימת באשר לאכיפה, כאשר .11

 בכדי האחראית החוקית לסמכות כך על לדווח( במשרדו OGE-ה עובדים מטעםה) Ethics Officials -ה

הנדונה,  המשפטית ובסמכות בנסיבות כתלות .בנידון, בין אם במשרד ובין אם ברשויות האכיפה שתפעל

                                                 
 משא מנהל העובד אתו אחר ארגון או אדם כל או, עובד או שותף, נאמן, כמנהל העובד מועסק שבו ארגון או כללי שותף כל, כן מוכ 185

 .העתידית להעסקתו בנוגע הסכם עמו לו שיש או ומתן
186 5 C.F.R. Chapter XV, subchapter B, Part 2640. 
187 5 U.S.C. app. §101-105. 
 www.youtube.com/user/OGEInstitute.  :בנושא מפרסמת  OGE-הש סרטונים ראו, למשל 188
 . פיננסי עניינים וניגוד מתנות לקבלת באשר הינן ביותר הנפוצות השאלות כי יצוין 189
 ריק שאלון ;extapps2.oge.gov/annualquestionnaire/aq2015.nsf :שמולאו לשאלונים דוגמאות ראו190

extapps2.oge.gov/annualquestionnaire/aq2015.nsf/2c06934040151d61852569ae004bcbc3/$FILE/2015%20Annual%20

Questionnaire_Final.pdf . בשאלון נדרש לפרט מידע אודות המפקחים האתייםEthics officials) )ביצוע לגבי כללי דיווח ;משרד בכל 
 הורחקו העובדים מספר, למשל -האתית התכנית אכיפתל שננקטו צעדים פירוט ;הון הצהרות מסירת ;ייעוץ מתן ;לעובדים ההדרכות

 נזיפות, השעיות, בדרגה הורדה, מתפקיד פרישה - כגון צעדים ננקטו עובדים כמה נגד וכן, בנאמנויות כספים הפקידו או מסוים מתפקיד
 .בכתב

191 
 מפורטת הפדרליות ותבתקנ ;www.oge.gov/Web/OGE.nsf/Presidential+Appointee+&+Nominee+Records: לדוגמה ראו

 (C.F.R. Chapter XV, subchapter A, Parts 2604, 2606 5).  המידע חופש לחוק בהתאם השונים למסמכים הגישה דרך
192 Freedom of Information Act (FOIA), 5 U.S.C. § 552. 
193 

The Ethics in Government Act of 1978, 5a U.S.C. §101 et.seq. 
  .10–8 'בעמ, 163 ש"ה להלן, ציבור לעובדי הנוגע מידע פרסום המחייבים הסדרים 194
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 כל שנתי ובו ח"מפרסם דו OGE-ה  195פי הדין הפלילי או האזרחי.-, או עללהיענש בדין משמעתי עשוי עובד

 196.המדינה בשירות עובדים כנגד הפליליים שננקטו הצעדים

 באה לידי ביטוי גם בהצהרת מחויבות אתית מתוקף צו נשיאותי המכונה בארצות הבריתההסדרה  .12

"Ethics Pledge."197 מחויב  20.1.2009-פוליטי לאחר ה מינוי במסגרת כל עובד במשרה מלאה אשר מונה

ידי הנשיא לשעבר אובאמה ובה הוראות שונות -ההצהרה פורסמה בצו נשיאותי על 198לחתום על הצהרה זו.

הנוגעות לכללי התנהגות אתיים כגון תנאים לקבלת מתנות, הגבלות הנוגעות לסוגיית ההעסקה לאחר סיום 

ידי הנשיא טראמפ הדומה ברובו -נשיאותי מתוקן עלפורסם צו  29.1.2017-ב 199הכהונה הציבורית ועוד.

 להסכים לא עובד עללפיה  ההתחייבות אולם, נערכו בו מספר שינויים, למשל ביטול 200להצהרה המקורית.

 .כהונתו לפני שנתיים של בתקופה לוביסט היה בו בגוף לתפקיד למינוי

 :קנדה

  Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner"201בקנדה קיימת נציבות הקרויה " .13

חוק זה מציב שורה של  202על נושאי משרות ציבוריות. Conflict of Interest Act-המפקחת על החלת ה

כי  בחוק קובעת הבסיסית נורמהה עניינים, או חשש לניגוד עניינים.התחייבויות ומגבלות בכדי למנוע ניגוד 

 אינטרסים לקידום הזדמנות מספק הציבורי תפקידו כאשר יניםעני בניגוד מצאינושא משרה ציבורית י

 relatives or)"… ראוי בלתי באופן אחר אדם כל של אינטרסים או חבריו של, קרוביו של, שלו אישיים

friends or to improperly further another person’s private interests".)203  על העובד להימנע מקבלת

נאסר עליו השימוש במידע פנימי  204מצוי בניגוד עניינים.הוא או היה עליו לדעת, שהחלטות ככל שיודע, 

 205לקידום אינטרסים אישיים והוא אינו רשאי להשפיע על עובד אחר לקבל החלטות המקדמות את ענייניו.

כמו כן, קיימות מגבלות שונות על היקשרות בחוזה עם חברות פרטיות וציבוריות המקימות לעובד 

בנוסף, בחוק שורה של איסורים כגון איסור על עיסוק  206ם העשויים להשפיע על מילוי תפקידו.אינטרסי

  207במקצוע הקודם במהלך הכהונה, ניהול עסק או פעילות מסחרית, מילוי תפקיד באיגוד וכדומה.

יום  60על העובד חובה למסור בתוך  –ח גילוי ", ובהם: דומספר עקרונותמעבר לכך, בחוק מפורטים  .14

( ובו מידע חסוי אודות נכסיו Confidential Disclosureח גילוי לנציבות )"המינוי לכהונה ציבורית דומ

                                                 
 .שם 195
 ח"לדו דוגמה ראו; Conflict of Interest Criminal Statutes 18 U.S.C. §§ 202-209 מתוקף 196

www.oge.gov/web/oge.nsf/Enforcement/CA7CA5DBD255B81F85257E9600636507?opendocument.  
197  Executive Order 13490 – Ethics Commitments by Executive Branch personal. 
198   Section 4(c)(1), Ibi. 
199 Executive Order 13490 – Ethics Commitments by Executive Branch personal ; לא התחייבות :הינם העיקריים ההסדרים 

 היה גורם אותו באם מסוים גורם המערבת בסוגיות העובד יעסוק לא שנתיים במשך כי התחייבות ;לוביסטים מגורמים מתנות לקבל
 בעניין יעסוק לא כי להתחייב עליו המינוי טרם לוביסט היה שהעובד ככל; המינוי טרום שנתיים של בתקופה אדם אותו של מעביד/עובד

 כלוביסט שימש שבו בגוף לתפקיד יתמנה לא כי להתחייב עליו, כן כמו ;מינויו לפי שנתיים של בתקופה עסק שבהן הסוגיות את המערב
 .וניסיונו עובד אותו של הכישורים על תתבסס עובד של העסקה כל כי והתחייבות ;כהונתו לפני שנתיים של בתקופה

-www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/28/executive-order-ethics :ראו, טראמפ הנשיא של הנשיאותי לצו 200
commitments-executive-branch-appointees.  

201 
  .ciec-ccie.parl.gc.ca/en/Pages/default.aspx: הנציבות אתר ראו

202 Conflict of Interest Act (S.C. 2006, c. 9, s. 2). 
203 §4 , part 1,(Conflict of Interest Act (S.C. 2006, c. 9, s. 2. 
204 Ibid, §6 . 
205 Ibid, §8-9. 
206 Ibid, §13. 
207 Ibid, §15. 
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ושווים, תפקידים שונים אותם מילא עד שנתיים לפני מינויו לתפקיד הנוכחי ובכלל זה פעילויות 

על נושא  - יתפסילה עצמ 208;התנדבותיות ופילנטרופיות, פעולות שביצע כמפרק, נאמן, אפוטרופוס ועוד

וכן פרסום הצהרות  209;משרה ציבורית לפסול עצמו מכל מעורבות בסוגיה לגביה מצוי בניגוד עניינים

יום תוך סיפוק  60ציבוריות שונות, למשל אם עובד פסל עצמו מפעולה מסוימת עליו להצהיר על כך תוך 

 210מתנות, מימון נסיעות ועוד. מידע על ניגוד העניינים הרלבנטי. כמו כן, נדרשות הצהרות באשר לקבלת

מעבר לכך, על נושא משרה ציבורית לספק לנציבה תצהיר חתום המפרט את כלל הפעולות אשר ננקטו 

בהתאם לדרישותיה בכדי למנוע ניגוד עניינים, כולל נאמנויות עיוורות, כיצד יתנהלו הליכים מהם פסל 

  211עצמו וכל סוגיה אחרת.

ת החוק בדרכים מגוונות ובראשן סיפוק ייעוץ לנושאי משרות ציבוריות הנציבות מפקחת על יישום הוראו .15

בכל הנוגע להימנעות ממצב של ניגוד עניינים. הנציבות שמה דגש רב על חינוך להטמעת הקוד האתי 

ידי פרסום חוות דעת והנחיות חדשות. -באמצעות הדרכות שונות הניתנות לעובדים, וסיפוק מידע שוטף על

חות שממלאים נושאי המשרות הציבוריות ולספק "ה של הנציבות לבחון את המידע בדוכמו כן, מתפקיד

ידי הנציבות באופן -חות הגילוי מתפרסמים על"ייעוץ למניעת ניגוד עניינים במקרה הצורך. תקצירים של דו

מעבר לסמכות  212יזום. בכדי לעיין במסמכים במלואם ניתן להגיש בקשה בהתאם לחוק הגישה למידע.

קחת של הנציבות, בהתקיים חשש לניגוד עניינים הנציבה רשאית לחקור זאת מיוזמתה, או לבקשתו המפ

 של חבר פרלמנט או סנטור, וכן עליה לדווח על החקירה לנשיא.

 :אירלנד

אשר בראשה עומד שופט  "Standards in Public Office Commission"באירלנד פועלת נציבות הקרויה  .16

   -הנציבות קמה מכוח חוק ה 213וס ותחת סמכותה כל עובדי הציבור במדינה.בית משפט עליון בדימ
214

Standards in Public Office Act – 2001  ותפקידה לפקח על יישום הקוד האתיCivil Service Code 

of Standards and Behavior- 2004.215 פיהם עובדים בשירות -הקוד מפרט את הסטנדרטים האתיים על

 אשר לתפקידו הציבורי חיצוני מכל עיסוק ם לנהוג. הכלל הבסיסי מורה על כך שעובד מנועהציבורי מחויבי

במשרד.  האנוש משאבי אגף אתקיימת חובה ליידע עניינים. כמו כן,  ניגוד של במצב להציבו בכדי בו יש

מו כן, חל כ 216במשרד. הכללי כך למנהל או המזכיר על עניינים יש לדווח לניגוד סביר חשש במידה והתעורר

איסור על העובד לעשות שימוש במידע פנימי אליו נחשף במסגרת תפקידו לקידום אינטרסים אישיים שלו, 

או למען אדם אחר. בכל מקרה של חשיפה למידע העשוי להשפיע על אינטרסים אישיים יש לדווח על כך 

 217למנהל או המזכיר הכללי במשרד.

ייעוץ והנחיות לעובדים בסוגיות של ניגוד  מתןתי באמצעות קוד האהנציבות מפקחת על יישום הוראות ה .17

ם בנוסף, על עובדי 218עניינים, וכן רשאית לחקור מקרים של הפרות ולדווח על כך לרשויות האכיפה.

                                                 
208  .Ibid, §22 
209 

§21 , part 2,(Conflict of Interest Act (S.C. 2006, c. 9, s. 2. 
210 Ibid, §25(1)-25(6). 
211 Ibid, §26-27. 
212 , section 51(Conflict of Interest Act (S.C. 2006, c. 9, s. 2 ; Access to Information Act, R.S.C., 1985. 
 .www.sipo.ie/en :הוועדה אתר ראו 213
214 Standards in Public Office Act – 2001. 
215 Civil Service Code of Standards and Behavior – 2004. 
216 Ibid, section 14.1. 
217 Ibid, section 14.2. 
218 

Standards in Public Office Act – 2001, section 7. 
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(. תוכן Statement of Interest formsעל אינטרסים אישיים ) בשירות הציבורי למלא טופס הצהרה

  219מוטל על הנציבות. טפסיםרי שהאדם ממלא. הפיקוח על מילוי הפי התפקיד הציבוההצהרות נקבע ל

 :שוודיה

נורמה כללית בדבר התנהלות  220מקורות חקיקתיים שונים מעגנים את סוגיית ניגוד העניינים בשוודיה. .18

  221( השוודי.Basic Lawרשויות המדינה בשוויון, אובייקטיביות וללא משוא פנים מצויה בחוק הבסיסי )

כגון "חוק הפרוצדורה המנהלית" החל על  222זו עוגנו הוראות פרטניות בדברי חקיקה שונים,מכוח הוראה 

( עובד Disqualifiedמצויה רשימה המפרטת חמישה מקרים בהם יפסל )ו ב 223,כלל עובדי רשויות המדינה

יותיו או כל אם העניין נוגע אליו, לבן או בת זוגו, הוריו, ילדיו, אחיו, אח 224ציבור מלעסוק בעניין מסוים:

אדם אחר המקורב אליו, או לחלופין אם הוא או המקורב אליו יזכו ליתרון משמעותי או יינזקו מהעניין 

אם העובד, או כל אדם המקורב אליו, משמש כנציג משפטי של אדם אחר אשר העניין קשור בו או  ;הנדון

קח חלק בעבר בקבלת החלטה אם העובד ל ;של אדם אשר אותו עניין ייסב לו נזק או יתרון משמעותי

אם העובד  ;סופית בחלק מהותי מהעניין בנדון, וכעת אותו עניין מובא שנית תחת סמכותו במסגרת ערעור

כל נסיבה אחרת העשויה להעלות חשש לניגוד  ;ייצג או סייע לאדם אחר תמורת תשלום בנוגע לאותו עניין

 עניינים. 

 on hisול בעניין מסוים מחויב לדווח על כך באופן יזום )באשר לתוצאות הפסילה, אדם אשר נפסל מטיפ .19

own motion); .עם זאת, הרשות  225החוק לא מפרט את הליך הדיווח או אפשרות לפרסום הפסילה

המנהלית האחראית על אותו עובד רשאית לאשר את המשך טיפולו בענייו הנדון אם סברה שלא ניתן 

 בעיכוב בלתי סביר. למצוא לו מחליף, או שמציאת מחליף כרוכה

נושאי משרה בשירות  ביןמעבר לכך, ההסדרה בשוודיה מבוססת גם על הסכמים והתקשרויות אישיות  .20

  226ככל הנראה זהו הבסיס ליצירת הסדרי ניגוד עניינים פרטניים.ו, לבין הרשויות הציבורי

 

 

 

 

 

                                                 
 .m.sipo.gov.ie/en/Forms/Disclosing-Interests/Statement-of-Interest-forms: תהנציבו באתר השונים לטפסים דוגמאות ראו 219
 .40' בעמ, 155 ש"ה לעיל, משווה משפט – משפטיים הסדרים 220
221 The Instrument of Government, Art. 9 ; שם . 
222 

 ,OECD, Managing Conflict of Interest in the Public Service - OECD Guidelines and Country Experiences (2003) ;שם
page 47. 

223 
The Administrative Procedure Act of 1986, section 1. 

224 Ibid, section 11. 
225 Ibid, section 12. 
 The European Commission Bureau of European Policy ;42, 40' בעמ, 155 ש"ה לעיל, משווה משפט – משפטיים הסדרים 226

Advisers, Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union - A Comparative Study of 

pp 314-317.  
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  228 227לעריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים אמות המידה -'בנספח 

 

 ם קודמים בגוף ציבוריעיסוקי .א

הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

עובר למינויי לתפקיד  1

 עבדתי בגוף ציבורי 

רשויות  –)בכלל זה 

מקומיות, חברות 

ממשלתיות, תאגידים 

סטטוטוריים, וכן 

 המוסדות הלאומיים(. 

_____ ב_____; התפטרתי מתפקידי כ

 הודעת ההתפטרות רצ"ב כנספח להסדר.  

 

: במקרים חריגים שבהם הדבר הערה

יתאפשר לפי הכללים הנוגעים לעבודה פרטית 

אין הכרח להתפטר  -בתקשי"ר(  42.4)פרק 

מהתפקיד, ויש לבחון מהן המגבלות הנדרשות 

מנת להסיר חשש לניגוד עניינים בין -על

 התפקידים השונים. 

 חצי שנהייב להימנע מלטפל, במשך תקופה של אני מתח

מיום מינויי לתפקיד, בכל עניין שיש בו כדי להשפיע 

]הגוף בו כיהן[, ועל התאגידים  באופן ישיר על

 שבשליטתו.

 

: במקרים חריגים, יש מקום להחמיר ולקבוע את הערה

בהתחשב באופי האינטרס  – שנהההימנעות לתקופה של 

הבכירות של העובד בגוף  של הגוף הציבורי, במידת

הציבורי, בפרק הזמן שבו הוא עבד באותו גוף ציבורי, 

 ובמידת הזיקה לתפקיד בשירות המדינה.

  

עובר למינויי כיהנתי  2

כחבר מועצה ברשות 

מקומית )לרבות ראש 

 .רשות מקומית וסגנו(

התפטרתי מכהונתי כ_____; הודעת 

 ההתפטרות רצ"ב כנספח להסדר. 

 

 הערה:

מסגרת ההסדר יש לפרט גם את ועדות . ב1

הרשות המקומית בהן השתתף ואת תפקידיו 

בהן )יו"ר/חבר(, וכן תפקידים נוספים שאותם 

 מילא מטעם הרשות.

 

בהתאם להוראות סעיף  -. לגבי חבר מועצה 2

( לפקודת העיריות )וההוראות 4)120

המקבילות לגבי מועצות מקומיות ואזוריות(, 

של העובד אינו קשור במקרים בהם תפקידו 

לענייני השלטון המקומי, הוא יוכל להמשיך 

ולכהן כחבר מועצה ברשות מקומית במקביל 

לתפקידו בשירות המדינה. במקרה זה, 

המניעות המפורטת בעמודה השמאלית תוסיף 

לחול למשך כל תקופת הכהונה כעובד 

המדינה, וייקבע הסדר ניגוד עניינים מתאים 

ות המדינה ועם משרד בתיאום עם נציבות שר

 המשפטים. 

 שנהאני מתחייב להימנע מלטפל, במשך תקופה של 

מיום מינויי לתפקיד, בעניינים שיש להם השפעה ישירה 

על הרשות המקומית, על התאגידים שבשליטתה או על 

 איגודי ערים שהרשות חברה בהם. 

 

  :הערה

יש לקבוע מגבלה דומה  –ככל שמדובר במועצה אזורית

ס ליישובים שבתחומיה, אגודות שיתופיות שהם גם ביח

 חברים בהן וכיוצא בזה.      

 

 

 

 

 

 

                                                 
במישור הפרטי; בעמודה הצעדים המוצעים  – ; בעמודה האמצעיתעובדבעמודה הימנית של הטבלה פירטנו את העניין ה"אחר" שיש ל 227

 במישור הציבורי.  צעתהמוההתחייבות  –השמאלית 
לסטות מהם במידת  , וניתןבבחינת פתרונות מוצעים בלבדהפתרונות שבטבלה, ובכלל זה תקופות ההימנעות הנקובות בה, הם  228

 ה"אחר" ולשאר נסיבות העניין.הצורך, תוך הפעלת שיקול דעת ולאחר שימת לב לעוצמת הזיקה אל העניין 
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 עיסוקים קודמים במסגרת פרטית .ב

 .אחר בבעלות פרטיתאו עסק תאגיד כל או  , מוסד אקדמיחברה, שותפות, עמותה -לעניין פרק זה 'מסגרת פרטית' 

הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

 לתפקיד למינויי עובר 3

 פקידבת כיהנתי

ת במסגר בכיר ניהולי

 פרטית 

 

לעניין זה, 'תפקיד 

מנכ"ל,  –ניהולי בכיר' 

דירקטור, חבר 

הנהלה, או כל תפקיד 

ניהולי אחר המבוצע 

בכפיפות ישירה 

 למנכ"ל.

 

 

_______; הודעת כ מתפקידי התפטרתי

 ההתפטרות רצ"ב כנספח להסדר. 

 

רשימת הלקוחות המהותיים של החברה 

או של החברות שבשליטתה מצורפת 

 ר זה.כנספח להסד

 מיוםשנה מתחייב להימנע מלטפל, במשך תקופה של  אני

לחברה,  באופן ישיר מינויי לתפקיד, בכל עניין הנוגע

נושאי המשרה וכן בכל עניין הנוגע ללחברות שבשליטתה, 

שבשליטת  לחברות אובעלי השליטה בחברה בחברה, ל

 בעלי השליטה.  

 [25ראו הערה  –בעניין חברות שבבעלות בעל השליטה ]

 לקוחותמי שהיו במתחייב להימנע מלטפל  אניכן,  כמו

עד של החברות שבשליטתה  אוהחברה  שלמהותיים 

 .שנהחצי תקופה של  במשךלכניסתי לתפקיד, וזאת 

 :חיצוני דירקטור לגבי

 לא בחברה כהונתי סיוםמיום  שנהחצי במשך  כי מתחייב אני

וכן בכל עניין , שבשליטתה לחברותלחברה  הנוגע עניין בכל אטפל

הנוגע לנושאי המשרה בחברה, לבעלי השליטה בחברה או לחברות 

, ולמי שהיו לקוחות מהותיים של שבשליטת בעלי השליטה

 .החברה או של החברות שבשליטתה

 

 : ותהער

. במקרים חריגים, יש מקום להחמיר ולקבוע את 1

בהתחשב במידת  – שנה וחציההימנעות לתקופה של 

שמילא בגוף הפרטי, בפרק הזמן שבו  הבכירות בתפקיד

הוא עבד באותו גוף, ובמידת הזיקה לתפקיד בשירות 

המדינה, וכן בשאלה האם מדובר בגוף הפועל למטרות 

 רווח.

. במקרים שבהם אין זיקה בין הלקוחות המהותיים של 2

ניתן להימנע  –החברה לבין היחידה הממשלתית של העובד

 מצירוף רשימת הלקוחות להסדר.

. יש לבחון את הצורך בהארכת תקופת המניעות מקום בו 3

הגוף הפרטי ממשיך לשלם לעובד כספים במשך תקופה 

מסוימת לאחר עזיבתו, כך שתקופת ההימנעות תימנה 

)ככל שמשתלמים סכומים כאמור  מיום סיום התשלומים

הרי שסכומים  –גם במשך תקופת הכהונה בשירות המדינה 

המינוי, ולהשתלם במועדים  אלה צריכים להיקבע טרם

   להלן(. 12ובסכומים קבועים מראש.  בעניין זה ראה שורה 

למינויי לתפקיד  עובר 4

כשכיר כיהנתי 

 תפרטי במסגרת

)למעט בעלי 

התפקידים המנויים 

 (לעיל 3בשורה 

 

 הודעת_____; ב מתפקידי התפטרתי

 .זה להסדר כנספח"ב רצ ההתפטרות

 

 

 שנה חצי, במשך תקופה של אני מתחייב להימנע מלטפל

לחברה, וכן בכל עניין מיום מינויי לתפקיד, בכל עניין הנוגע 

בהיקף  באופן אישישטיפלתי בהם הנוגע ללקוחות 

 . משמעותי

 

 : הערות

. במקרים חריגים, יש מקום להחמיר ולקבוע את 1

בהתחשב במידת  – שנהההימנעות מהחברה לתקופה של 

הפרטי, בפרק הזמן שבו  הבכירות בתפקיד שמילא בגוף

הוא עבד באותו גוף, ובמידת הזיקה לתפקיד בשירות 

המדינה, וכן בשאלה האם מדובר בגוף הפועל למטרות 
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הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

 רווח.

. במקרים חריגים, יש מקום לקבוע כי על העובד להימנע 2

גם בעניינים הנוגעים  –באותה תקופה שנקבעה  –מלטפל 

. זאת לבעלי השליטה בחברה, ולחברות שבשליטתם

בהתחשב במידת הבכירות והרגישות של התפקיד בשירות 

 המדינה, וכן באופי התפקיד שמילא בגוף הפרטי.

. במקרים שבהם עשויה להיות זיקה בין הלקוחות שבהם 3

המועמד טיפל בחברה )כולם או חלקם( לבין היחידה 

יש לפרטם ברשימה  –הממשלתית שאליה הוא מתמנה 

 שתצורף כנספח להסדר.

 

עובר למינויי לתפקיד  5

הייתי מנהל או שותף 

בכיר* במשרד העוסק 

בייצוג או בייעוץ 

)להלן בשורה זו: 

 (. המשרד

 

 לעניין זה, 

  בייצוג העוסק משרד

כגון משרדי עורכי  -

דין, משרדי רואי 

חשבון, לובינג ויחסי 

 ציבור.

 בייעוץ העוסק משרד

משרד העוסק במתן  –

ייעוץ כללי ללקוחות, 

יעוץ אסטרטגי, כגון י

ייעוץ עסקי, ייעוץ 

 כלכלי וכדומה.

 

 

* לגבי שכיר במעמד 

שותף או שותף זוטר 

 .6ראו שורה  –אחר

. הריני מצהיר בזה כי פרשתי מהמשרד. 1

העתק מהסכם הפרישה יועבר לעיונו של 

 היועץ המשפטי של המשרד.

 

. רשימות של הלקוחות שטופלו על ידי 2

של המשרד  באופן אישי ולקוחות מהותיים

 מצורפות כנספח להסדר זה.

 

. במהלך תקופת עבודתי בשירות המדינה, 3

אני מתחייב שלא אהיה מעורב בפעילות 

המשרד, ובכלל זה לא אעמוד בקשר 

מקצועי עם השותפים האחרים בו או עם 

עובדיו, ואמנע מלעיין בספרי חשבונות, 

במסמכים או בכל מידע אחר הקשור 

 לעבודת המשרד. 

   

 : רותהע

. בהסדר הפרישה רצוי להתייחס, בין 1

 היתר, לנושאים הבאים:  

א. הסרת שמו של העובד משם המשרד על 

כל הכרוך בכך, לרבות, מנייר המכתבים 

של המשרד, מאתר האינטרנט וכיוצא 

 באלו; 

ב. קביעה לפיה החל ממועד מינויו של עובד 

הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום שהוא 

ספים המגיעים לו בגין מהמשרד, למעט הכ

עבודתו עד לפרישתו מהמשרד; הכספים 

כאמור ישולמו לעובד במהלך תקופה 

חודשים מיום  18שרצוי שלא תעלה על 

המינוי לתפקיד. כמו כן יש לפרט בהסדר 

את הסכומים הצפויים לתשלום, את מועדי 

התשלום הצפויים, את הגורם שממנו 

צפויים הכספים להתקבל, ואת העילה 

 לת אותם כספים; לקב

ג. קביעה לפיה אם שמורה לעובד, ככל 

מיום מינויי לתפקיד  שנה / שנה וחציא. למשך תקופה של 

אמנע מלטפל בפניות של המשרד ובעניינים הנוגעים  –

באופן ישיר למשרד, לשותפים בו, או לעובדיו; לאחר תום 

התקופה האמורה, אפעל בעניינם של גורמים אלה רק 

משפטי של המשרד ובתנאים בכפוף לאישור היועץ ה

 שיקבע. 

שטופלו ב. בעניינים הנוגעים באופן ישיר ללקוחות המשרד 

 , אפעל באופן הבא:על ידי באופן אישי

, ממני שירותים בהיקף משמעותי( לגבי לקוחות שקיבלו 1)

לא אטפל במשך  –באופן אישי או מעורכי דין הכפופים אלי 

קבלת התשלום ממועד סיום  שנה / שנה וחציתקופה של 

 עבור השירותים שניתנו ללקוח; 

 שירותים בהיקף לא משמעותי( לגבי לקוחות שקיבלו 2)

לא אטפל   –ממני באופן אישי או מעורכי דין הכפופים אלי 

ממועד סיום קבלת התשלום  חצי שנהלמשך תקופה של 

 עבור השירותים שניתנו ללקוח. 

הכולל  היקף השירותים ייבחן לפי מספר שעות הטיפול

 - היקף משמעותישניתן לאותו לקוח בשנה האחרונה; 

 שעות בשנה האחרונה. 100שירותים בהיקף העולה על 

אמנע מלטפל  - המשרד של מהותיים לקוחותג. לגבי 

, אף אם לא טופלו על ידי שנהלמשך תקופה של  בעניינם

 באופן אישי. 

 

 הערות:  

נה לשנה . ההחלטה לגבי משך תקופת ההימנעות )בין ש1

תיעשה בהתחשב במידת הבכירות בתפקיד שמילא  –וחצי( 

במשרד הפרטי, בפרק הזמן שבו הוא קשור למשרד הפרטי, 

 ובמידת הזיקה לתפקיד בשירות המדינה.

בדרך כלל, לקוח ייחשב  – הגדרת לקוחות מהותיים. 2

 . 1%לקוח מהותי כאשר הכנסות המשרד ממנו עולות על 

החמרה עם לקוח מהותי במקרה  לעניין – 22]ראו הערה 

 מסוים[    

ככלל, המגבלה תחול על  – לגבי לקוחות שהם תאגידים. 3

התאגיד שאותו ייצג העובד )ותאגידים  –הלקוח עצמו, קרי 

שבשליטתו, ככל שישנם(. במקרים חריגים, יש לשקול 



92 
  

הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

שיחפוץ בכך בסיום כהונתו בשירות 

המדינה, הרי שמימוש זכות זו יהיה כרוך 

בתשלום שווין העדכני של הזכויות 

 במשרד, בכפוף להערכת שווי חיצונית. 

ד. קביעה לפיה גם אם העובד ישוב לעבוד 

במשרד בתום תקופת עבודתו בשירות 

נה, הוא לא יהיה זכאי לקבל כספים המדי

ידי המשרד -בגין שירותים שיינתנו על

 בתקופת עבודתו בשירות המדינה; 

 

. ככל שנדרש, ניתן לשקול מינוי נאמן 2

שיוסמך על ידי העובד לטפל בכל המגעים 

הכספיים בינו לבין המשרד במהלך תקופת 

כהונתו בשירות המדינה, ולציין את דבר 

ובד לעשות כן במסגרת התחייבותו של הע

 הסדר ניגוד העניינים. 

קביעה לפיה העובד לא יטפל גם בעניינים הנוגעים לבעלי 

 אף לחברות שבשליטתם.   שליטה בחברות אלה או

. ככל שבהסכם הפרישה נשמרה לעובד הזכות לשוב 4

לעבוד במשרד או אם סביר בנסיבות העניין שעם סיום 

תפקידו ישוב למשרד או יטפל בצורה אחרת בלקוחות 

עליו להתחייב   –קבועים שהיו לו ערב מינויו לתפקיד 

לפעול בהתאם למגבלות אלה במשך כל תקופת הכהונה. 

קשר זה מוצע להסב את תשומת ליבו של העובד בה

להוראות חוק הצינון, כך שלעיתים הוא יעדיף מבחינה זו, 

  להחיל על עצמו את המגבלות לאורך כל תקופת הכהונה.

 

עובר למינויי לתפקיד  6

עבדתי כשכיר / שותף 

זוטר במשרד  רו"ח / 

עו"ד או בגוף עסקי 

אחר העוסק בייצוג 

לקוחות, בקידום 

 ינים של לקוחותעני

או במתן שירותים 

אחרים הכרוכים 

 ביחסי אמון 

)להלן בשורה זו: 

 (. המשרד

 

. הריני מצהיר בזה כי התפטרתי / פרשתי 1

מהמשרד. העתק מהודעת התפטרות או 

הסכם הפרישה יועבר ליועץ המשפטי של 

 המשרד. 

 

. רשימות של הלקוחות שטופלו על ידי 2

 סדר זה.באופן אישי מצורפת כנספח לה

 

 –מיום מינויי לתפקיד  חצי שנה / שנהא. למשך תקופה של 

אמנע מלטפל בפניות של המשרד ובעניינים הנוגעים באופן 

 ישיר למשרד, לשותפים בו, או לעובדיו. 

שטופלו ב. בעניינים הנוגעים באופן ישיר ללקוחות המשרד 

 , אפעל באופן הבא:על ידי באופן אישי

, ממני שירותים בהיקף משמעותילו ( לגבי לקוחות שקיב1)

לא אטפל במשך  –באופן אישי או מעורכי דין הכפופים אלי 

ממועד סיום הטיפול באותו  חצי שנה / שנהתקופה של 

 לקוח; 

 שירותים בהיקף לא משמעותי( לגבי לקוחות שקיבלו 2)

לא אטפל   –ממני באופן אישי או מעורכי דין הכפופים אלי 

ממועד סיום הטיפול באותו  שנהחצי למשך תקופה של 

 לקוח. 

היקף השירותים ייבחן לפי מספר שעות הטיפול שניתן 

שירותים  - היקף משמעותילאותו לקוח בשנה האחרונה; 

 שעות בשנה האחרונה. 100בהיקף העולה על 

 

 הערה:  

. ההחלטה לגבי משך תקופת ההימנעות )בין חצי שנה 1

ות בתפקיד שמילא תיעשה בהתחשב במידת הבכיר –לשנה( 

במשרד הפרטי, בפרק הזמן שבו הוא קשור למשרד הפרטי, 

 ובמידת הזיקה לתפקיד בשירות המדינה.

ככלל, המגבלה תחול על  –. לגבי לקוחות שהם תאגידים 2

התאגיד שאותו ייצג העובד )ותאגידים  –הלקוח עצמו, קרי 

שבשליטתו, ככל שישנם(. במקרים חריגים, יש לשקול 

יה העובד לא יטפל גם בעניינים הנוגעים לבעלי קביעה לפ

 שליטה בחברות אלה או אף לחברות שבשליטתם.  
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 אחזקות ונכסים אחרים .ג

הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

 מניותמחזיק  אני 7

)בשיעור __%(  בחברה

 זיקהלה  שיש

 המשרדלפעילות 

 

]לגבי בעל מניות 

שנושא גם בתפקיד 

 3 שורהראו  –בחברה 

 לעיל[

 

]לגבי רף שיעור 

 ראו –קות האחז

 [23הערה 

 

מכרתי את אחזקותיי בחברה; הסכם המכירה 

 יועבר לעיון היועץ המשפטי של המשרד.

 

 הערה:

. הסכם המכירה רצוי שיכלול, בין היתר, גם את 1

 ההוראות הבאות:

א. קביעה לפיה אם שמורה לעובד הזכות לחזור 

לחברה, ככל שיחפוץ בכך בסיום כהונתו בשירות 

מוש זכות זו יהיה כרוך בתשלום המדינה, הרי שמי

שווין העדכני של הזכויות החברה, בכפוף להערכת 

 שווי חיצונית.

ב. קביעה לפיה גם אם העובד ישוב לעבוד בחברה 

בתום תקופת עבודתו בשירות המדינה, הוא לא 

יהיה זכאי לקבל כספים בגין שירותים שיינתנו 

 ידי החברה בתקופת עבודתו בשירות המדינה; -על

 

. ככל שלא ניתן למכור את האחזקות לאחר 2

ניתן לאפשר תקופת  –כאמור לעיל באופן מיידי 

ימים מיום  30היערכות שרצוי שלא תעלה על 

הכניסה לתפקיד, תוך דיווח ליועץ המשפטי 

למשרד על ביצוע המכירה. כמו כן, במקרים 

מתאימים, ניתן לשקול מינוי נאמן שיפעל למכירת 

נוי יש לקבוע, בין היתר: האחזקות. בכתב המי

סכום מינימום למכירה, וכן התחייבות של העובד 

שלא לקבל מידע הנוגע לחברה בתקופת הנאמנות 

כאמור, ושלא לסרב לתת אישור למכירה אלא 

מטעמים סבירים, והכל תוך דיווח ליועץ המשפטי 

 של המשרד.     

. במקרים חריגים, בהם הזיקה של החברה 3

יא עקיפה או חלשה, או כאשר לפעילות המשרד ה

הזיקה נוגעת לחלק מצומצם מתחום פעילות 

 להימנעאת האפשרות  לשקוליהיה  ניתןהמשרד, 

 לידי המניות בהעברת ולהסתפק החברה ממכירת

[ בהקשר זה, ניתן יהיה 29 ראו להלן הערה] נאמן

להתחשב בשיקולים אישיים חריגים שעלולים 

 להתעורר כתוצאה ממכירת החברה.

/  שנהני מתחייב להימנע מלטפל במשך תקופה של א

מיום מינויי לתפקיד, בכל עניין הנוגע במישרין  שנתיים

 לחברה ולחברות שבשליטתה; 

בכל  שנהאני מתחייב להימנע מלטפל במשך תקופה של 

עניין הנוגע לבעלי השליטה בחברה, ולחברות שבשליטת 

ה בעלי השליטה וכן בכל עניין הנוגע לנושאי המשר

 בחברה. 

 [25ראו הערה  –]בעניין חברות שבבעלות בעל השליטה 

 

 הערות: 

)בין  לעילהמומלץ  הטווחעל פי  ייקבעמשך התקופה . 1

: הבאים בשיקולים, היתר בין, בהתחשב, שנה לשנתיים(

 הייתה שהחברה הזמן משךהיקף האחזקות בחברה, 

השליטה שהייתה למועמד  מידתהמועמד,  בבעלות

 עיסוקיה על התפקידהפוטנציאלית של  שפעהההבחברה, 

)מבחינה כלכלית ומבחינות רגולטוריות  החברה של

אחרות(, האפשרות שהמועמד ירכוש בחזרה את חלקו 

ככלל, לגבי מי שהיה בעל שליטה  .וכדומהבחברה, 

  .בחברה, תקופת ברירת המחדל תעמוד על שנתיים

 . ככל שבהסכם הפרישה נשמרה לעובד הזכות לשוב2

ולרכוש את חלקו בחברה, או אם סביר בנסיבות העניין 

עליו להתחייב לפעול   –שעם סיום תפקידו ישוב לחברה 

בהתאם למגבלות אלה במשך כל תקופת הכהונה. בהקשר 

זה מוצע להסב את תשומת ליבו של העובד להוראות חוק 

הצינון, כך שלעיתים הוא יעדיף מבחינה זו, להחיל על 

 לאורך כל תקופת הכהונה. עצמו את המגבלות

 גם המועמד החזיק, המניות להחזקת שבנוסף ככל .3

הקבועות  המגבלות את לשלב יש, בחברה בכיר בתפקיד

 .לעיל 3 שורהכאן עם המגבלות האמורות לעיל ב

 מניותמחזיק  אני 8

)בשיעור __%(   בחברה

לגבי חברה שאין לה )

זיקה לפעילות 

  המשרד(

 

]לגבי רף שיעור 

ראו הערה  –קותהאחז

. אני מצהיר בזאת כי לחברה אין זיקה או קשר 1

)ובכלל זה לחברות ממשלתיות, לתאגידים למשרד 

סטטוטוריים או לגופים אחרים המצויים 

, ואין באחריות המשרד ושאני עשוי לעסוק בעניינן(

מתקיימים ביניהם יחסים מסוג כלשהו, לרבות 

.  אני לקוח-מפוקח או יחסי ספק-יחסי מפקח

מתחייב להודיע ליועץ המשפטי של המשרד מיד 

עם היוודע לי על יחסים כלשהם, או כוונה ליצור 

אני מתחייב להימנע מלטפל בנושאים שיש בהם כדי 

להשפיע באופן ישיר על החברה, על לקוחותיה, על חברות 

טה בה או על חברות שבעלי שבשליטתה וכן על בעלי שלי

השליטה הם בעלי שליטה בהן, ועל לקוחות מהותיים של 

 חברות כאמור, ככל שידוע לי עליהם.  

 [25ראו הערה  –בעניין חברות שבבעלות בעל השליטה ]

 בהם שיש בנושאים ן, אני מתחייב להימנע מלטפלככמו 

נושאי המשרה בחברה ועל  על, ישיר באופן, להשפיע כדי
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הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

יחסים כלשהם, בין החברה לבין המשרד, ולפעול  [23

 בהתאם להנחיותיו. 

 

. אני מתחייב כי במשך כל תקופת כהונתי 2

בשירות המדינה לא אהיה מעורב בפעילות כלשהי 

תפקיד. ככל של החברה ולא אמלא בה כל 

שבמהלך תקופת כהונתי יהיה צורך במעורבות או 

בפעילות מטעמי כבעל מניות בחברה, אפנה אל 

 היועץ המשפטי של המשרד, ואפעל לפי הנחיותיו.

 

 

 ועל, זהותם לי שידועה ככל, בחברה אחרים מניות בעלי

 ; זהותן לי שידועה ככל, שבשליטתם חברות

 להשפיע כדי בהם שיש בעניינים מטיפול כאמור הימנעות

 גם תחול שבשליטתה החברות ושל החברה של לקוחות על

 שניתנו השירותים עבור התשלום קבלת סיום לאחר

 לקוחות לגבי שנה של תקופה במשך וזאת, לקוח לאותו

 לקוחות לגבי שנה חצי של תקופה ובמשך,  מהותיים

 .מהותיים שאינם

 [22ראו הערה  –]לעניין לקוחות מהותיים  

 הערות: 

. נציין כי התחייבות זו נדרשת, על אף שלכאורה לחברה 1

עצמה אין קשר למשרד, היות שקשרים כאמור עלולים 

 להתקיים בין המשרד לבין בעלי השליטה בחברה

האמורה, החברות שהן בעלי שליטה בהן או לקוחות של 

 גורמים אלה.   

. במקרים שבהם עשויה להיות זיקה בין הלקוחות 2

המהותיים של החברה )כולם או חלקם( לבין היחידה 

יש לפרטם ברשימה שתצורף  –הממשלתית של העובד 

 כנספח להסדר.  

 בעלים[ זוגי]ובן  אני 9

  בחברה 100% בשיעור

בי חברה שאין לה )לג

קשר כלשהו למשרד, 

אינה צפויה להמשיך ו

 (בפעילותה

. אני מתחייב כי במשך כל תקופת כהונתי 1

בשירות המדינה לא אהיה מעורב בפעילות כלשהי 

 של החברה ולא אמלא בה כל תפקיד. 

 

. אני מתחייב להפסיק את פעילות החברה 2

 30לאלתר ולסגור את תיק החברה במע"מ בתוך 

. לחלופין, אני מתחייב להקפיא לאלתר את ימים

 כל פעילות החברה. 

 

. ככל שהחברה מעוניינת להמשיך לגבות כספים 3

שמגיעים לה בגין פעילות שנעשתה על ידי העובד 

  – טרם מינויו )בין אם היא פעילה ובין אם לאו(

בכוונת החברה לגבות כספים שמגיעים לה בגין 

סתי לתפקיד; אני פעילות שנעשתה על ידי טרם כני

מתחייב להעביר ליועץ המשפטי של המשרד 

רשימה שבה יפורטו הסכומים אותם מתעתדת 

החברה לגבות בגין פעילות שנעשתה על ידי )או 

מנגנון חישובם(, המועדים בהם אמורים להשתלם, 

תיק החברה  –וזהות החייבים. )במקרה כזה 

 במע"מ ייסגר לאחר כיסוי החובות(.

הימנע מלטפל בנושאים שיש בהם כדי אני מתחייב ל

להשפיע באופן ישיר על לקוחות החברה, וזאת עד לאחר 

סיום קבלת התשלום עבור השירותים שניתנו לאותו 

לאחר מכן לגבי  שנה חצילקוח, וכן במשך תקופה של 

 לקוחות מהותיים.

 [22ראו הערה  –]לעניין לקוחות מהותיים 

 

 חבר קיבוץ/ מושב  אני 10

 

מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שיש לו השפעה אני  

 ישירה על הגורמים הבאים:

 )א( על הקיבוץ / המושב ועל החברים / תושבים בו; 

 )ב( על האגודה השיתופית בה חבר הקיבוץ / מושב; 

 )ג( על התאגדות חקלאית בה חבר הקיבוץ / מושב.  

בעלים של משק  אני 11

 חקלאי 

וטף של המשק החקלאי, . העברתי את ניהולו הש1

ובכלל זה את זכות החתימה על המחאות לניהולו 

אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שיש לו השפעה 

ישירה על המשק שבבעלותי ועל הענף החקלאי בו הוא 
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הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

ידי -של המשק, לידי נאמן שזהותו אושרה על

היועץ המשפטי למשרד. הסכם הניהול, אושר על 

 ידי היועץ המשפטי למשרד. 

 

. אני מתחייב שלא לפעול בניהולו השוטף של 2

המשק, למעט בעניין קבלת החלטות משמעותיות 

למשק )צמצום המשק, הרחבתו, השקעה  הנוגעות

משמעותית בתשתיות וכיו"ב(. במקרים אלה 

אעביר ליועץ המשפטי למשרד דיווח שבו יפורטו 

 נסיבות העניין וההחלטה שהתקבלה. 

 

 הערה :

ככל שלא ניתן למנות נאמן כאמור לעיל באופן 

ניתן לאפשר תקופת היערכות, שרצוי שלא  –מיידי 

מיום הכניסה לתפקיד, תוך ימים  30תעלה על של 

דיווח ליועץ המשפטי למשרד בסיומה של תקופת 

 ההיערכות כאמור.     

 מתמחה; 

 

שחבים גורמים  חובות 12

או עובד שונים ל

חובות שעשויים 

להיווצר בעקבות 

 לפניעולות שביצע פ

 לתפקיד כניסתו

אני מתחייב להשתדל לגבות את החוב  - 1חלופה 

תוך חודשיים מיום מינויי לתפקיד. אני מתחייב כי 

פניותיי לחייבים לא ייעשו בתוארי הציבורי או על 

 נייר המכתבים של המשרד. 

 

ככל שנדרשת תקופה ארוכה יותר  - 2חלופה 

ב של לקוחות או לגביית החובות ומדובר במספר ר

שלא ניתן לקבוע מראש מועדים וסכומים קבועים 

מוצע להסדיר את גביית החובות  -לתשלום 

באמצעות נאמן, במיוחד כאשר מדובר בעובד בכיר 

 בשירות.     

 

 הערה: 

יש להעביר ליועץ המשפטי של המשרד את זהות 

החייבים, את גובה החוב ואת מועד התשלום. 

מם צריכים להיקבע הסכומים ומועדי תשלו

 מראש, טרם המינוי לתפקיד הציבורי.  

אני מתחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים לגורמים 

שנה /  שנה חצישחבים לי כספים, למשך תקופה של 

, ככל שנקבעה לאותו גורם ממועד גביית מלוא החוב

 באופן ספציפי. 

 

: תקופת ההימנעות לאחר גביית כספים תיקבע הערה

בגובה החוב, וככל שבעל החוב נמנה על  בהתחשב

בהתאם לאמות המידה  –לקוחותיו הקודמים של העובד 

 הקבועות לעיל.

 של ורכוש נכסים 13

או של קרובי  העובד

להם  שישמשפחתו 

זיקה לתפקיד או 

זכויות  –)כגון  למשרד

 תיקבמקרקעין או 

 ( בבורסה השקעות

 תפקידו במסגרת, תהיהעובד ל האם לבחון יש

או  שבבעלותו הנכסים על השפעה ,ציבוריה

 . בבעלות קרובי משפחתו

במקרה של תיק השקעות בבורסה, יש : הערה

 תיק את לנהל העובד אתמקום לשקול אם לחייב 

 או, עיוורת נאמנות של בצורה הערך ניירות

 .אחרת מתאימה בהצהרה להסתפק

 במישרין הנוגעים בעניינים מלטפל להימנעאני מתחייב 

 .שבבעלותי / בבעלות קרוב משפחתי םלנכסי
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 זיקות של קרובי משפחה .ד

, חותנת, חותן, וילדיהם דודה או דוד, גיסה, גיס, וילדיהם אחות או אח, זוגם ובני בת או בן, הורה הורה, הורה, זוג בן: משפחה קרוב

   [.]חורג שלוב שהוא כאמור קרוב לרבות, נכדה או נכד, חמות, חם

 בי המשפחה יבואו לידי ביטוי בהתאם למיקומם במעגלים השונים, כפי שיפורט להלן:המגבלות על קרו

 בן או בת זוג )לרבות ידוע/ה בציבור(, הורה, בן או בת. - המעגל הראשון (ד)

 אחים, גיסים, חותנים )חם, חמות, חתן, כלה(, הורה הורה, נכד. - המעגל השני  (ה)

 דודים, אחיינים, בני דודים. - המעגל השלישי (ו)

 .30ראו הערה  –גבי קשרי חברות ל

 

 קרוב מכהן או עובד בגוף ציבורי  (1)

: חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי, רשות מקומית, מועצה דתית, איגוד ערים, ועדה מרחבית, וכן חברה או לעניין זה, גוף ציבורי

 .(עמותה כולל)לא  מלכ"ר בשליטת גוף ציבורי

הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

קרוב מכהן בגוף  )א(14

ציבורי בתפקיד 

  -בכיר וליניה

לעניין זה, 'תפקיד 

חבר  -ניהולי בכיר' 

הנהלה / חבר מועצה 

/ מנהל כללי / נושא 

משרה בכיר )כפוף 

 למנכ"ל(. 

 במישרין הנוגעמטיפול בכל עניין אני מתחייב להימנע  

 ל]גוף הציבורי[ ]ולתאגידים שבשליטתו[.

 

בנסיבות מסוימות )כגון, בגופים ציבוריים  :הערה

דובר בנושא משרה בכיר שאינו כפוף מסוימים, כשמ

 איןלמנכ"ל(, אם מדובר בקרוב משפחה מהמעגל השלישי, 

מלטפל בעל עניין הנוגע לגוף הציבורי  להימנע צורך

ולתאגידים שבשליטתו, אלא רק בעניינים הנוגעים 

במישרין לעיסוקו של קרוב המשפחה, או לאגף או תחום 

 העניין שהוא אחראי עליו.

 

 

ב מכהן בגוף קרו )ב(14

ציבורי בתפקיד 

 ניהולי בדרג ביניים

מטיפול בכל עניין אני מתחייב להימנע  :הראשון במעגל 

 ל]גוף הציבורי[. במישרין הנוגע
מטיפול אני מתחייב להימנע  :במעגל השני או השלישי

לעיסוקו של קרוב משפחתי  במישרין הנוגעבכל עניין 

 הוא מועסק.ב]גוף הציבורי[ וכן במחלקה / צוות שבו 

קרוב מכהן בגוף  )ג(14

 ציבורי בתפקיד זוטר

 

 

 

 

 

 

 במישרין הנוגעמטיפול בכל עניין אני מתחייב להימנע 

לעיסוקו של קרוב משפחתי ב]גוף הציבורי[ וכן במחלקה / 

 צוות שבו הוא מועסק. 

 

 :הערה

כשמדובר בקרוב מהמעגל הראשון, במקרים בהם לגוף 

ת המשרד, ניתן לשקול הציבורי זיקה קבועה לפעילו

שימוש בצעדים משלימים ביחס להחלטות לגבי הגוף כולו 

)שיתוף גורם נוסף בהחלטה, גילוי נאות, חובת הנמקה 

 מיוחדת, פרסום ההסדר(
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 קרוב עובד או מכהן בתפקיד במוסד ללא כוונת רווח  (2)

הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

קרוב עובד בתפקיד  )א(15

ניהולי בכיר )לרבות 

חבר ועד מנהל( 

א כוונת במוסד לל

 רווח

 

 במישרין הנוגעמטיפול בכל עניין אני מתחייב להימנע  

 ל]מוסד[.

 

)או בתפקיד דומה(, חבר ועד מנהל : כאשר מדובר בהערה

ניתן לשקול  – בקרוב משפחה מהמעגל השני או השלישי

אם לצמצם את המגבלה ולהימנע מטיפול רק מהחלטות 

 שיש להן השפעה משמעותית על המוסד.

 

 

קרוב עובד במוסד  )ב(15

ללא כוונת רווח 

 בתפקיד שאינו בכיר

 

אני מתחייב להימנע  - לגבי קרוב מהמעגל הראשון 

 ל]מוסד[. במישרין הנוגעמטיפול בכל עניין 

 

: כאשר מדובר במוסד גדול, בו מועסקים עובדים הערה

ניתן לשקול הקלה  –רבים, ולקרוב המשפחה תפקיד זוטר 

 באופן הבא:

קבל החלטות בנוגע למוסד, לצד מתן אפשרות ל (א

 נוסף גורם)שיתוף  משלימים בצעדים שימוש

 פרסום, מיוחדת הנמקה חובת, בהחלטה

 .(ההסדר

 הנוגעמטיפול בכל עניין התחייבות להימנע  (ב

 לעיסוקו של קרוב משפחתי ב]מוסד[. במישרין

אני מתחייב  - או השלישי השני מהמעגל קרוב לגבי

לעיסוקו של  במישרין הנוגעין מטיפול בכל ענילהימנע 

 קרוב משפחתי ב]מוסד[.

 

 :קרוב בעל מניות, נושא משרה או עובד בחברה )או גוף אחר הפועל למטרות רווח(  (3)

הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

קרוב שהוא בעל  )א(16

שליטה או בתפקיד 

 בכיר בחברה 

 :ראשוןהמהמעגל  קרוב

במקרים בהם לעיסוקו של קרוב המשפחה יש 

מסור עדכון זיקה למשרד הממשלתי, הקרוב י

חודשים לשנה( לגבי  3תקופתי )לתקופה שבין 

זהות בעל השליטה, נושאי המשרה, והלקוחות 

גם  –המהותיים )ובמקרה שבו הקרוב בעל שליטה 

לגבי בעלי העניין בחברה, וכן ספקים מהותיים 

 ושותפים עסקיים של החברה(

 

 –במקרה שבו העובד הוא מנהל יחידה ממשלתית 

המשפחה לא יקיים ממשקי  יש להבטיח שקרוב

 עבודה ישירים עם אותה יחידה.

 

 באופן ישיר מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין הנוגע אני

נושאי וכן בכל עניין הנוגע ללחברה, לחברות שבשליטתה, 

 לחברות אובעלי השליטה בחברה המשרה בחברה, ל

 לקוחות, וכן בכל עניין הנוגע לשבשליטת בעלי השליטה

 .  החברה שלמהותיים 

 [25ראו הערה  –בעניין חברות שבבעלות בעל השליטה ]

יש להימנע מלטפל  – בעל שליטה)כשקרוב המשפחה הוא 

גם בבעלי עניין בחברה, וכן בספקים מהותיים ושותפים 

 עסקיים של החברה. 

בנוסף, יש לשקול אם יש מקום לקבוע שהעובד מנוע 

 בו עוסקת החברה(. התחוםמטיפול בכל 

כשמדובר בחברה שאין לה זיקה למשרד : הערה

הממשלתי, ייתכן וניתן יהיה להסתפק בקביעה כי על בעל 

התפקיד יהיה להימנע מעניינם של מי שלמיטב ידיעתו הם 
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הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

 לקוחות מהותיים של החברה.

 באופן ישיר מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין הנוגע אני :השני מהמעגל קרוב

למיטב ידיעתי לחברות  לחברה, וכן בכל עניין הנוגע

 לחברות אובעלי השליטה בחברה שבשליטתה, ל

בעניין חברות שבבעלות בעל .  ]שבשליטת בעלי השליטה

 [25ראו הערה  –השליטה 

 

: ייתכנו נסיבות שבהן יידרש להימנע מלטפל גם הערה

בפרט בנסיבות  –בעניינים הנוגעים ללקוחות מהותיים 

ות להוביל לרווח שבהן החלטות שבסמכות העובד עשוי

החלטה בנוגע ללקוח  –כספי לקרוב המשפחה )לדוגמה 

שעשויה להשפיע על הכנסותיו של קרוב המשפחה, 

 בהתאם למבנה שכרו(. 

 באופן ישיר מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין הנוגע אני : השלישי מהמעגל קרוב

לחברה וכן בכל עניין הנוגע למיטב ידיעתי לחברות 

 שבשליטתה.

 

: ככל שלא מדובר במנכ"ל או בבעל שליטה, והזיקה הערה

של החברה למשרד הממשלתי היא רחוקה, או שהימנעות 

תוביל לפגיעה משמעותית במילוי התפקיד, ניתן לשקול 

אם לאפשר לעובד לעסוק בחברה, תוך שימוש בצעדים 

משלימים )שיתוף גורם נוסף בהחלטה, גילוי נאות, חובת 

 ם ההסדר(.הנמקה מיוחדת, פרסו

קרוב משפחה מחזיק  )ב(16

או יותר  5%-ב

בחברה )אך אינו בעל 

 שליטה(

מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין  אני: במעגל הראשון 

בעלי לחברה, לחברות שבשליטתה, ל באופן ישיר הנוגע

 .  השליטה בחברה

: ככל שאחוז האחזקה גבוה יותר, יש לשקול הטלת הערה

ע לגבי בעל שליטה בשורה מגבלות נוספות, כפי שנקב

)א(, ובפרט הטלת מגבלות בכל הנוגע ללקוחות 16

 מהותיים של החברה, ככל שידוע לעובד על קיומם. 

 :והשלישי במעגל השני

 באופן ישיר מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין הנוגע אני

לחברה וכן בכל עניין הנוגע למיטב ידיעתי לחברות 

 שבשליטתה.

, ככל שהזיקה של החברה למשרד : במעגל השלישיהערה

הממשלתי היא רחוקה, או שהימנעות תוביל לפגיעה 

משמעותית במילוי התפקיד, ניתן לשקול אם לאפשר 

לעובד לעסוק בחברה, תוך שימוש בצעדים משלימים 

)שיתוף גורם נוסף בהחלטה, גילוי נאות, חובת הנמקה 

 מיוחדת, פרסום ההסדר.

קרוב משפחה  )ג(16

-חות משמחזיק בפ

 בחברה 5%

 :במעגל הראשון 

 באופן ישיר מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין הנוגע אני

לחברה, לחברות שבשליטתה, וכן בכל עניין, אשר ככל 

 .בעלי השליטה בחברההידוע לי, נוגע ל

 : במעגל השני
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הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

 באופן ישיר מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין הנוגע אני

טב ידיעתי לחברות לחברה וכן בכל עניין הנוגע למי

 שבשליטתה.

: ככל שהזיקה של החברה למשרד הממשלתי היא הערה

רחוקה, או שהימנעות תוביל לפגיעה משמעותית במילוי 

התפקיד, ניתן לשקול אם לאפשר לעובד לעסוק בחברה, 

תוך שימוש בצעדים משלימים )שיתוף גורם נוסף 

בהחלטה, גילוי נאות, חובת הנמקה מיוחדת, פרסום 

 דר(.ההס

 

 : השלישי במעגל

ככלל, אין צורך בהימנעות. יש לעשות שימוש בצעדים 

משלימים בהחלטות הנוגעות לחברה )שיתוף גורם נוסף 

בהחלטה, גילוי נאות, חובת הנמקה מיוחדת, פרסום 

 ההסדר(.

: במקרים שבהם עלולה להתעורר רגישות מיוחדת הערה

ועדת ובהתחשב באופי הסמכות )כגון, במקרים של חבר 

מכרזים או תפקיד מעין שיפוטי(, ייתכן שיהיה צורך 

באופן  כל עניין הנוגעלקבוע כי על העובד יהיה להימנע מ

לחברה וכן בכל עניין הנוגע למיטב ידיעתו לחברות  ישיר

 שבשליטתה.

קרוב משפחה עובד  )ד(16

 בדרג ביניים בחברה

 באופן ישיר יין הנוגעמתחייב להימנע מלטפל בכל ענ אני קרוב מהמעגל הראשון:

 לחברה ולחברות שבשליטתה.

  קרוב מהמעגל השני או השלישי:

 במקרה הרגיל: –חלופה א'  

 

 באופן ישיר מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין הנוגע אני

לחברה וכן בכל עניין הנוגע למיטב ידיעתי לחברות 

 שבשליטתה.

 -------  

ץ שבהם לדעת היוע במקרים -ב'  חלופה 

המשפטי של המשרד ההסדר הרגיל עלול לפגוע 

 בתפקוד העובד:

א. קבלת הצהרה מאת הקרוב ולפיה שכרו אינו 

 תלוי בהכנסות החברה 

ב. התחייבות הקרוב לעדכן בכל מקרה של שינוי 

 בתנאי השכר

 

)ככל שמדובר בקירבה מהמעגל השלישי, ניתן 

 לשקול להקל בדרישות מקרוב המשפחה(

------- 

 במישרין הנוגעמטיפול בכל עניין ייב להימנע אני מתח

 לעיסוקו של קרוב משפחתי ב]חברה[.

 

אוכל לקבל החלטות תוך  –לחברה בנוגע  החלטותלגבי 

 / מיוחדת הנמקה חובת/  בהחלטה נוסף גורם שיתוף

 / גילוי נאות. פרסום ההסדר

 

 

קרוב עובד בתפקיד  )ה(16

 זוטר בחברה

 באופן ישיר חייב להימנע מלטפל בכל עניין הנוגעמת אני קרוב מהמעגל הראשון:

  לחברה ולחברות שבשליטתה.

 

 :הערה

ניתן  -כשמדובר בתפקיד זוטר ביותר בחברה גדולה 

לשקול אם לאפשר לעובד לעסוק בחברה תוך שימוש 

בצעדים משלימים )שיתוף גורם נוסף בהחלטה, גילוי 

  נאות, חובת הנמקה מיוחדת, פרסום ההסדר(
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הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

 במישרין הנוגעמטיפול בכל עניין אני מתחייב להימנע  ב מהמעגל השני או השלישי:קרו

 לעיסוקו של קרוב משפחתי ב]חברה[.

 

 

 קרוב משפחה שעובד במשרד שעוסק בייצוג או בייעוץ( 4)

 .כגון משרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון, לובינג ויחסי ציבור - בייצוג עוסקגוף ש

 כגון ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ עסקי, ייעוץ כלכלי וכדומה. - תן ייעוץ כללי ללקוחותשעוסק  במ גוף

 [31ראו הערה  -לגבי מתן אישור לטיפול בלקוחות מסוימים ]

הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

קרוב משפחה הוא  )א(17

שותף בכיר או מנהל 

במשרד פרטי שעוסק 

 בייצוג או בייעוץ

 :הראשון מהמעגל קרוב

 6 –ם חודשי 3הקרוב ימסור עדכון תקופתי )

חודשים( לגבי זהות הלקוחות המהותיים של 

 המשרד.

 

בדרך כלל, לקוח  – הגדרת לקוחות מהותיים

ייחשב לקוח מהותי כאשר הכנסות המשרד ממנו 

 . 1%עולות על 

לעניין החמרה עם לקוח מהותי  – 22]ראו הערה 

 במקרה מסוים[

 

 

אני מתחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ל]משרד[, 

 פניות של ה]משרד[. לרבות

 

אני מתחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ללקוחות 

המהותיים של ]המשרד[, אלא באישור היועץ המשפטי של 

 המשרד ובתנאים שייקבע. 

 

 :הערה

במקרה של בן זוג, יש להימנע מלטפל גם בכל לקוח 

שמקבל שירותים באופן אישי מבן הזוג )גם אם אינו לקוח 

אופן, יש להעביר דיווח גם לגבי כל  מהותי(. באותו

 לקוחות אלו, גם אם אינם לקוחות מהותיים.

 :השני מהמעגל קרוב

 אין צורך למסור דיווח שוטף על לקוחות

 

)אם מדובר באח, ובמשרד שהקשר שלו עם 

יש  –היחידה שבה מועסק העובד הוא אינטנסיבי 

 לנהוג לפי האמור ביחס למעגל הראשון(

 

 

להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ל]משרד[, אני מתחייב 

 לרבות פניות של ה]משרד[.

 

אני מתחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים למי שידוע 

לי כי הם לקוחות ]המשרד[, אלא באישור היועץ המשפטי 

 של המשרד ובתנאים שייקבע. 

ראו הערה  -לגבי מתן אישור לטיפול בלקוחות מסוימים ]

31] 

 

לקרוב מהמעגל הראשון, אמת המידה  : בדומההערה

המתבקשת היא הימנעות מטיפול בלקוחות מהותיים 

בלבד, אלא שבהיעדר דיווח שוטף מידע זה אינו ידוע 

באופן שגרתי. ככל שמתעורר צורך לעסוק בעניין של מי 

שידוע שהוא לקוח, ניתן יהיה לברר, בתיאום עם היועץ 

 תי.המשפטי של המשרד, האם מדובר בלקוח מהו

 : השלישי מהמעגל קרוב

 אין צורך למסור דיווח שוטף על לקוחות

 

אני מתחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ל]משרד[, 

: ניתן לשקול אם לאפשר הערהלרבות פניות של ה]משרד[.

לעסוק בפניות של המשרד שקרוב אינו מעורב בהם, תוך 

, שימוש בצעדים משלימים )שיתוף גורם נוסף בהחלטה

 גילוי נאות, חובת הנמקה מיוחדת, פרסום ההסדר(.
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הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

קרוב משפחה הוא  )ב(17

שותף זוטר במשרד 

פרטי שעוסק בייצוג 

 שותף)כגון או בייעוץ 

 .(נמוך בשיעור הון

 :הראשון מהמעגל קרוב

 6 –חודשים  3הקרוב ימסור עדכון תקופתי )

 חודשים( לגבי זהות הלקוחות שהוא מטפל בהם.

 

הימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ל]משרד[, אני מתחייב ל

 לרבות פניות של ה]משרד[.

 

אני מתחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ללקוחות 

שהקרוב מטפל בהם, אלא באישור היועץ המשפטי של 

 המשרד ובתנאים שייקבע. 

 [31ראו הערה  -לגבי מתן אישור לטיפול בלקוחות מסוימים ]

 :השני מהמעגל קרוב

 :במקרים הרגילים –א'  לופהח 

 )אין צורך להעביר דיווח(

 

 

 

 

 

 

------- 

במקרים שבהם לדעת היועץ המשפטי  -' ב חלופה

של המשרד ההסדר הרגיל עלול לפגוע בתפקוד 

 העובד:

 )אין צורך להעביר דיווח(

 

אני מתחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ל]משרד[, 

 לרבות פניות של ה]משרד[.

 

תחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ללקוחות אני מ

ש]הקרוב[ מטפל בהם, אלא באישור היועץ המשפטי של 

 המשרד ובתנאים שייקבע. 

ראו הערה  -לגבי מתן אישור לטיפול בלקוחות מסוימים ]

31] 

------- 

 במישרין הנוגעמטיפול בכל עניין אני מתחייב להימנע 

צוות שבו הוא  לקרוב משפחתי ב]משרד[ או למחלקה /

 מועסק.

 

אני מתחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ללקוחות 

ש]הקרוב[ מטפל בהם, אלא באישור היועץ המשפטי של 

 המשרד ובתנאים שייקבע.

ראו הערה  -לגבי מתן אישור לטיפול בלקוחות מסוימים ]

31] 

 

לגבי החלטות בנוגע למשרד, או בנוגע לפניות של המשרד 

החלטות תוך שיתוף גורם נוסף בהחלטה / אוכל לקבל  –

 חובת הנמקה מיוחדת / פרסום ההסדר / גילוי נאות.

  

 במישרין הנוגעמטיפול בכל עניין אני מתחייב להימנע  :השלישי מהמעגל קרוב  

לקרוב משפחתי ב]משרד[ או למחלקה / צוות שבו הוא 

 מועסק, לרבות פניות של קרוב המשפחה.

ה עובד קרוב משפח )ג(17

כשכיר במשרד פרטי 

שעוסק בייצוג או 

 בייעוץ

 :הראשון מהמעגל קרוב

 6 –חודשים  3הקרוב ימסור עדכון תקופתי )

 חודשים( לגבי זהות הלקוחות שהוא מטפל בהם.

 

אני מתחייב להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ל]משרד[, 

 לרבות פניות של ה]משרד[.

 

הנוגעים ללקוחות אני מתחייב להימנע מלטפל בעניינים 

ש]הקרוב[ מטפל בהם, אלא באישור היועץ המשפטי של 

 המשרד ובתנאים שייקבע. 

ראו הערה  -לגבי מתן אישור לטיפול בלקוחות מסוימים ]

31] 
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הצהרה אודות העניין  

 ה"אחר"

 ההימנעות המוצעת במישור הפרטי

 

 ההימנעות המוצעת במישור הציבורי

 

 במישרין הנוגעמטיפול בכל עניין אני מתחייב להימנע  :השלישי או השני מהמעגל קרוב

שבו הוא  לקרוב משפחתי ב]משרד[ או למחלקה / צוות

 מועסק, לרבות פניות של קרוב המשפחה.

 

 הערות ביחס לנושאים כלליים ושאלות נקודתיות .ה

א. במסגרת הטיפול בנושאים כלליים, עשויה להיות לנושא מסוים השפעה כלשהי על  נושאים שיש להם השפעה עקיפה 18

מנע מטיפול בתחום הגורמים שלעובד יש זיקה אליהם. כל עוד לא נקבע כי על העובד להי

(, אין מניעה שיעסוק בנושאים כלליים, אלא אם יש לאותו 19ועל כך בהערה מסוים )

נושא השפעה מהותית על גורם שיש לעובד זיקה אליו, ואז יהיה עליו יש לקבל אישור 

 מאת היועץ המשפטי למשרד. 

שר ב. במקרה של התייעצות, היועץ המשפטי למשרד נדרש להפעיל שיקול דעת בא

לאפשרות שעיסוק של העובד בנושא הכללי מעורר חשש לניגוד עניינים, וזאת בהתאם 

לאופי הזיקה ועוצמתה, בהתאם לטיב ההשפעה על הגורם שלעובד זיקה אליו, ולמכלול 

נסיבות העניין. אבן הבוחן המרכזית עשויה להיות גודל הקבוצה שעליה משפיעה 

 –הגורמים בקבוצה לפי כללי האצבע הבאים  ההחלטה, ולעניין זה ניתן להתחשב במספר

גורמים, ברירת המחדל היא כי העובד אינו מנוע  20ככל שמדובר בקבוצה העולה על 

מלטפל בנושא כזה )אלא אם הדבר נדרש בהתאם לעוצמת החשש לניגוד עניינים ויתר 

היא כי גורמים, ברירת המחדל  3או  2נסיבות העניין(, ומאידך, ככל שמדובר בקבוצה של 

העובד מנוע מלטפל בכל החלטה שיש לה השפעה מהותית על הגורם הפרטני )אלא אם 

מתבקשת מסקנה אחרת בהתאם לעוצמת החשש לניגוד עניינים ויתר נסיבות העניין(. 

על הגורם הפרטני ההשפעה עד כמה יש לבחון אם לא מדובר באחד ממקרי הקצה האלו, 

לעוצמת . יש להתייחס בהקשר זה ניגוד ענייניםמהותית, בשים לב לעוצמת החשש להיא 

לאותו  העובדההשפעה שיש להחלטה על אותו גורם, לטיב ההחלטה, למידת הקרבה של 

 אופי התפקיד.ללבכירות וכן גורם, ו

ג. בעת עריכת ההסדר, יש לתת את הדעת מראש לנושאים כלליים שיכול ותהיה להם 

במידת האפשר, יש לנסות ולקבוע  הסדרים השפעה מהותית על הגורמים שצוינו בהסדר. 

ספציפיים לאותם נושאים )כגון, קביעה מראש אילו סוגים של החלטות כלליות יהיו 

מותרים, באילו סוגים תהיה מגבלה קבועה, ובאילו סוגים יהיה צורך בהתייעצות עם 

 היועץ המשפטי של המשרד(.

ניגוד עניינים בעיסוק בתחום מסוים / ניגוד  19

 ינים תדירעני

במקרים חריגים, מתוך הצטברות העניינים האישיים של העובד, כאשר מסתמן 

שהזיקות של העובד לעניינים ולגורמים שונים מקיפות תחום עיסוק שלם, או שהעוצמה 

לא יהיה מקום להסתפק במגבלות הנקודתיות על  –של הזיקות מחייבת יחס שונה 

גורמים. במקרים כאלה, יש צורך לשקול האם  עיסוק בעניינים הנוגעים במישרין לאותם

 נכון לקבוע מגבלה על עיסוק של העובד בנושא או בתחום מסוים. 

במקרים אלו, וכן במקרים חריגים אחרים, יש צורך לבחון את היקף המגבלות ביחס 

למכלול הסמכויות והאחריות של העובד, ולהכריע האם מתעורר חשש לניגוד עניינים 

 המועמד למלא את התפקיד. תדיר, שמונע מ

 .1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח בעל שליטה 20

 . 1999-כהגדרתו  בחוק החברות, התשנ"ט נושא משרה 21

הגדרה והחמרה במקרה  –לקוח מהותי  22

 מיוחד

)א( הגדרת "לקוח מהותי" של תאגיד עשויה להשתנות ממקרה למקרה, ובכל מקרה 

 .5%התאגיד ממנו עולות על יהיה בה מי שהכנסות 

 מספרמול מהותי אחד או  לקוחעבדה מול שבבעלות העובד החברה )ב( במקרה שבו 

ניתן לומר כי אינטרס החברה מתמזג , (5-)לא יותר מ מהותיים לקוחות של מצומצם
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תקופת  ה שלהארכ לשקול מקום ישבמידה רבה עם האינטרס של הלקוח; במקרה כזה, 

באופן דומה, יש לשקול הארכה כאמור גם במקרה שבו  לקוח. וביחס לאותההימנעות 

 התשלום של הלקוח עבור הייצוג נקבע כאחוזים מן הרווח.  

 בעל הוא המועמד שבהם למצבים יםרלוונטי ים האמורים באמות המידההסדרה, ככלל רף שיעור האחזקות )בעל עניין( 23

 למצבים ולא(, 1968-"חהתשכ, ערך תניירו בחוק' עניין'בעל  הגדרת)ראו  בחברה עניין

 עם. עניין כבעל שלאבשיעור אחזקות מזערי,  בחברה במניות משקיע המועמד שבהם

 דרך שלא, פרטי באופן בחברה במניות מחזיק המועמד שבהם מצבים יתכנו, זאת

 .עניינים לניגוד חשש לעורר עשויה עניין כבעל שלא אחזקה גם כאלו ובמקרים, הבורסה

ככלל, תקופת הצינון שתיקבע בהסדר ביחס לגורם מסוים, על פי אמות המידה המוצעות  ות לאחר 'תקופת צינון'מגבל 24

לעיל, היא ממצה, ואין צורך במגבלה נוספת בחלוף התקופה. יחד עם זאת, במקרים 

חריגים, כגון במקרה שהנסיבות מלמדות על קשר מיוחד בין העובד ובין אותו גורם, או 

ות לחומרה, ניתן לקבוע כי הטיפול בעניין אותו גורם, גם לאחר תקופת נסיבות אחר

 הצינון, ייעשה רק באישור היועץ המשפטי למשרד ובתנאים שייקבע. 

בהסדרים שבהם נקבעת מגבלה הנוגעת לתאגיד מסוים, והמגבלה חלה גם על בעל  ריחוק זיקה דרך שליטה באשכול חברות 25

שליטתו, עשויה להתעורר שאלה הנוגעת לריחוק הזיקה, השליטה בתאגיד ועל חברות שב

במסגרת מבנה מורכב של שליטה באשכול חברות. במקרה כזה, אינו דומה החשש 

ממעורבות של בעל השליטה בעניין שנמצא במעגל הקרוב של פעילותו העסקית, לחשש 

ת מפני מעורבותו בעניינים מרוחקים יותר בפירמידת השליטה. קשה לקבוע מראש א

אמות המידה המתאימות למקרים כאלו, ויש לבחון כל מקרה לגופו, בשים לב למכלול 

 נסיבות העניין.

במקרים חריגים, שבהם מכורח הנסיבות נאלץ העובד לעזוב את תפקידו הקודם  תקופת חפיפה במקום עבודה קודם 26

דרת בהתראה קצרה לטובת התפקיד הציבורי, ניתן לאפשר תקופת חפיפה קצרה ומוג

מראש שבמהלכה יוכל העובד להעביר ידע נדרש למחליפו במקום העבודה הקודם, ללא 

תמורה ובמגבלות המתחייבות )למשל, במקרה של משרד עו"ד, תתאפשר חפיפה על 

 תיקים אך לא יתאפשרו המשך ייצוג או פעילות אחרת(. 

ל העובד כלל מתן חוות דעת או ייעוץ עבור גורם במקרים שבהם התפקיד הקודם ש הגבלות לגבי נושאי עיסוק ספציפיים 27

נקודת המוצא היא  –חיצוני, לגבי נושאים ספציפיים שעשויה להיות להם נגיעה לתפקיד 

כי על העובד להימנע מלטפל באותם נושאים בתפקידו החדש, ללא מגבלת זמן )כל עוד 

 בנספח להסדר. מדובר עדיין באותו עניין(, ויש לציין את רשימת הנושאים בהסדר או

מעבר בין משרדים ויחידות בתוך שירות  28

 המדינה

במעבר בין תפקידים וגופים במגבלה בגין מילוי התפקיד הקודם אין צורך  ,ככלל

למעט הסדרים נקודתיים הנדרשים במקרים חריגים של מעבר , במסגרת שירות המדינה

ד, לתפקיד מעין העובלתפקיד שיש לו סמכות ביקורת ביחס לתפקידו הקודם של 

 .שיפוטי, או במקרים דומים

 : נוסח מוצע העברת מניות לנאמנות  29

העברתי את אחזקותיי בחברה לידי נאמן שזהותו אושרה על ידי היועץ המשפטי למשרד.  

 הסכם הנאמנות אושר על ידי היועץ המשפטי למשרד. 

 

ן ישיר, על החברה, על אני מתחייב להימנע מלטפל בנושאים שיש בהם כדי להשפיע, באופ

לקוחותיה, על חברות שבשליטתה, וכן על בעלי השליטה בחברה או על חברות שבעלי 

השליטה הם בעלי שליטה בהן, ועל לקוחות מהותיים של חברות כאמור, ככל שידוע לי 

 נושאי משרה בחברה ועל על ישיר באופן להשפיע כדי בהם שיש בנושאים וכן, עליהם

 שידועה ככל, ועל חברות שבשליטתם, זהותם לי שידועה ככלבחברה,  אחרים מניות בעלי

 .זהותן לי

 השירותים עבור התשלום קבלת סיום לאחר גם תחול מענייני לקוחות כאמור הימנעות

 תקופה ולמשך,  יםלגבי לקוחות מהותי שנה של תקופה משךלשניתנו לאותו לקוח, וזאת 

 .ייםלגבי לקוחות שאינם מהות חודשים שישה של

 [22  ראו הערה –]לעניין לקוחות מהותיים  
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 הערות:

. בהסכם הנאמנות יקבע כי הנאמן ינהל את הזכויות וההתחייבויות בחברה ללא 1

מעורבות העובד וכי לא יינתן לו כל מידע אודותיה, למעט דוח תקופתי בנוגע לענייניה 

ותיו בה, במקרה בו הכספיים ומידע הקשור למכירת אחזקותיו בחברה או הגדלת אחזק

העובד או אחד מבעלי המניות האחרים ירצה למכור את אחזקותיו, או חלק מהן, 

בחברה. במקרה כזה יביא הנאמן את הדברים לידיעת העובד ולידיעת היועץ המשפטי 

למשרד, והעובד יפעל לפי הנחיותיו של היועץ המשפטי למשרד. כמו כן, במקרים 

חודשים, אודות  3-ליועץ המשפטי של המשרד, אחת ל המתאימים יתחייב הנאמן לדווח

זהות לקוחותיה המהותיים של החברה, ואודות שינויים בהרכב בעלי המניות בחברה, או 

בזהות החברות שבשליטת החברה או בשליטת בעלי השליטה. בנוסף, יתחייב הנאמן 

לרבות לדווח ליועץ המשפטי של המשרד על שינוי מהותי בתחומי פעילות החברה, 

הרחבת פעילות או התקשרויות בתחומים נוספים ]במקרה שבו המועמד הוא בעלים של 

בחברה, ניתן לדרוש אישור היועץ המשפטי, ולא רק דיווח[. היה ויפרוש הנאמן,  100%

ימנה העובד נאמן אחר תחתיו, שזהותו תאושר על ידי היועץ המשפטי למשרד, ויחתום 

 אושר על ידי היועץ המשפטי למשרד. איתו על הסכם נאמנות בנוסח שי

 

ניתן לאפשר  –. ככל שלא ניתן להעביר את האחזקות לנאמן כאמור לעיל באופן מיידי 2

 ימים מיום הכניסה לתפקיד. 30תקופת היערכות שרצוי שלא תעלה על של 

 

. במקרים שבהם עשויה להיות זיקה בין הלקוחות המהותיים של החברה )כולם או 3

יש לפרטם ברשימה שתצורף כנספח  –היחידה הממשלתית של העובד חלקם( לבין 

 להסדר.   

 שבהן ובנסיבות, עניינים לניגוד חשש בהכרח מעוררכל קשר אישי  לאלהבהיר כי  יש קשרי חברות קרובים  30

 חשש שמעורר, קרוב חברות בקשר מדובר האם להכריע צורך יש, חברות קשר מתקיים

. לצורך הקביעה האם מדובר בקשר חברות קרוב, מגבלות הטלת ומצדיק עניינים לניגוד

, תקופת החברות, תדירות וסדירות הקשרעומק  יש מקום להסתייע בשיקולים הבאים:

להשפיע על שיקול דעתו, יש  עשויסבור שהקשר  העובד אם .ההיכרות נסיבותוהמפגשים 

 בהתאם לעמדתו האישית )לחומרה(.  לפעולמקום, ככלל, 

ל, יש מקום להתייחס לחבר קרוב בהתאם לאמות המידה הקבועות לגבי קרוב כל בדרך

 אופי הקשר ועוצמת הזיקה.בהתאם להשלישי, השני או משפחה מהמעגל 

אישור חריג לטיפול בלקוח של קרוב  31

 משפחה

בהסדרים הנערכים לעובד בגין זיקה לקרוב העוסק בייצוג או בייעוץ, וישנה מגבלה על 

היועץ המשפטי רשאי לאשר לעובד לטפל  –ים הנוגעים ללקוחות של הקרוב טיפול בעניינ

בעניין הנוגע ללקוח במקרים מסוימים. אישור כזה יכול להינתן כאשר מדובר בלקוח 

כגון לקוח קטן או מזדמן של משרד  –שיש לו משמעות שולית עבור קרוב המשפחה 

 עורכי דין גדול.
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 ניגוד עניינים למניעתתבנית הסדר  -נספח ג' 

 _______ תאריך: 

 אל: __________ 

 

 

 הסדר למניעת ניגוד ענייניםהנדון: 

 

לאור ההצעה למנותי לתפקיד _____________, ובהתאם לחובתי על פי דין שלא להעדיף כל עניין זולת העניין 

עם היועץ המשפטי למשרד  הציבורי ושלא לעסוק בכל עניין זולת העניין הציבורי בעת כהונתי במשרה זו, ובתיאום

 (, ]משרד המשפטים ונציבות שירות המדינה[, הריני מצהיר כדלקמן:המשרד_____________ )להלן: 

 ]פרטים לגבי עיסוקים וכהונות[ .1

 ]פרטים לגבי חברות ונכסים אחרים, ככל שישנם[ .2

 ]פרטים לגבי זיקות של קרובי משפחה, ככל שישנם[ .3

4. ]...[ 

, להשתתף, או לטפל בכל בתוקף תפקידי הציבורי להימנע מלקבל החלטותייב אני מתח נוכח האמור לעיל, .5

 בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים, ובפרט בעניינים הבאים: צורה אחרת

 בענייני האישיים; .א

 בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או –"קרוב משפחה"  -קרובי משפחתי )לעניין זה  בעניינם האישי של .ב

בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד 

 או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב ]חורג[(;  

שעלולה  אליו, עסקית או כלכלית, פוליטית, אישית זיקה לי שיש אחר אדם בעניינו האישי של .ג

קיומו של חשש לניגוד  בדבר ספק שיתעורר יינים; ככללהעמיד אותי במצב של חשש לניגוד ענ

 הנחיותיו; לפי ואפעל המשרד, של המשפטי היועץ עם איוועץ, עניינים

בו עסקתי באופן אישי במסגרת עיסוקיי טרם מינויי לשירות של גורם מסוים  מסוים בכל עניין .ד

התחשב בין היתר בחלוף , בהמדינה, מלבד מה שאושר לי במפורש על ידי היועץ המשפטי של המשרד

 ;הזמן ובטיב מעורבותי באותו העניין

יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע עיסוקי בנושאים כלליים אשר יהיו בתחום סמכותי, אף אם יש 

 יש לכך, למיטב ידיעתי,בהם כדי להשפיע בעקיפין על הגורמים האמורים או על זכויותיהם, למעט אם 

אטפל לאחר קבלת אישור היועץ  -ככל שהמדובר בהשפעה כאמור שהיא מהותית עליהם;  השפעה מהותית

 המשפטי של המשרד, ובתנאים שיקבע. 

לעניין זה, "נושאים כלליים" הם נושאים המשפיעים או שהינם בעלי פוטנציאל השפעה או השלכה על כלל 

 הציבור, על סקטורים רחבים ממנו או על קבוצה גדולה ובלתי מסוימת.
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מקרה בו יחול שינוי בתוכן הצהרותיי בכתב התחייבות זה, אני מתחייב לעדכן את היועץ המשפטי של בכל  .6

 המשרד, ולפעול לפי הנחיותיו. 

ידוע לי כי האחריות להימנע מניגוד עניינים מוטלת עלי. בכל מקרה בו יתעורר ספק הנוגע ליישום כתב  .7

עניינים שלא הוסדר בכתב התחייבות זה, אתייעץ עם התחייבות זה, או בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד 

היועץ המשפטי של המשרד, אשר ייוועץ, במידת הצורך, בנציבות שירות המדינה וביועץ המשפטי לממשלה, 

  ואפעל לפי הוראותיו.

, המחייבות מתן פומבי להסדר 1998-הובהר לי כי על הסדר זה חלות הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח .8

 כל אדם שיבקש מידע לגביו. ומסירתו ל

, בתיאום עם היועץ ______בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים ימלא את מקומי גורם שימונה על ידי  .9

 משרד.ה לשהמשפטי 

כל ללא סמכות כדין למסור ידוע לי כי מחובתי לשמור על סודיות במילוי התפקיד, ובכלל זה עלי להימנע מ .10

פי סעיף זה  -אי מילוי התחייבויות עלאדם שלא מוסמך לקבלה, וכי אלי בתוקף תפקידי, לידיעה שתגיע 

 לתקשי"ר.  42.5, והפרת הוראות פרק 1977-עונשין, התשל"זהלחוק  117מהווה עבירה לפי סעיף 

, הבנתי את תוכנו ואני 1969-הנני מצהיר כי קראתי את חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט .11

חוות דעת נציבות שירות המדינה ומשרד המשפטים, בכל הקשור לפירושן של הוראות מתחייב לפעול, לפי 

 חוק זה וליישומן.

 

 

 מינהלי(-ציבורימשפט המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ) העתקים:

 נציב שירות המדינה  

 היועץ המשפטי של המשרד  

 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש 

 חשב המשרד 

 מבקר הפנים של המשרד 

 הישיר של בעל התפקיד הממונה 
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