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 כללים והסדרים למניעת 
  ניגוד עניינים ואכיפתם 

  

  

  תקציר

כאשר עניין שהוא מופקד , עובד ציבור עלול להימצא במצב שיש בו חשש לניגוד עניינים בעבודתו הציבורית
מערכת . עליו בתוקף תפקידו הציבורי עלול להתנגש עם עניין אחר שיש לו או עם תפקיד אחר שהוא ממלא

: ובהם, ל מקורות אחדיםהנורמות הנוגעת לאיסור מצבים של חשש לניגוד עניינים בשירות המדינה נסמכת ע
הוראות תקנון כספים , )ר" התקשי- להלן (הוראות תקנון שירות המדינה , ההלכה הפסוקה, כללי הצדק הטבעי

להלן  (1987כללי האתיקה לעובדי מדינה שקבעה נציבות שירות המדינה ופרסמה בשנת , )מ" תכ-להלן (ומשק 
וכן יחסי האמון השוררים בין , משרדיים-לים פניםהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ונה, ) כללי האתיקה-

מקורות נוספים שעליהם מבוסס . שמהם נובע כי יש לעובד חובות מסוימות כלפי הציבור, העובד לבין הציבור
פרסם היועץ , 2006במאי , במהלך הביקורת. 1האיסור הם כללי מינהל תקין וחובת ההגינות ותום הלב

 ההנחיות -להלן " (עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה "המשפטי לממשלה הנחיות שעניינן
 הוראות - להלן (ר "בעקבות ההנחיות עדכנה הנציבות את התקשי; )או הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

  ).ר המעודכנות"התקשי

ות  את הפעול2006אוגוסט -  מערכת הנורמות האמורה בחן משרד מבקר המדינה בחודשים פברוארלאור
 אחדים שמופקדים על תחומים שהם בליבת למניעת נגוד עניינים שנקטו משרדי ממשלה ומוסדות ציבוריים

: אלה הגופים שנבדקו. השירות שהמדינה מעניקה לאזרח וכן ניגודי עניינים בתחום רכש במערכת הבריאות
המרכז הרפואי , אותמכבי שירותי ברי, שירותי בריאות כללית, לרבות משרד הבריאות, מערכת הבריאות

מינהל מקרקעי ישראל , משרד המשפטים, משרד החקלאות, משרד הבינוי והשיכון, ש חיים שיבא"המשולב ע
 -להלן (וכן נציבות שירות המדינה )  הביטוח הלאומי- להלן (המוסד לביטוח לאומי , )י או המינהל" ממ-להלן (

 על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המינהל שהיא יחידת מטה ממשלתית המופקדת, )מ"או נש, הנציבות
  . ומשאבי אנוש בשירות המדינה

  

  חשש לניגוד עניינים בפעילותם של עובדי מדינה ועובדי ציבור

 כי על בעל -האחד : הטעם שעל עובד ציבור אסור להימצא במצב שיש בו חשש לניגוד עניינים הוא כפול
 כי אמון הציבור דורש שהחלטות עובדי -והשני ; הסמכות להפעיל את סמכותו לפי שיקולים ענייניים בלבד

ובדי מדינה ועובדי ציבור האיסור האמור הופר בידי כמה ע. ובהגינותהציבור יהיו ענייניות ויתקבלו ביושר 
  :להלן עיקר הממצאים, שאחדים מהם בעלי סמכויות שלטוניות וסטטוטוריות בתוקף תפקידיהם

  

ר ת י ה א  ל ל ת  י ט ר פ ה  ד ו ב ע ב ו  ק ס שע ה  נ י ד מ י  ד ב ו עבודה פרטית עשויה ליצור ניגוד עניינים   :ע
"... כי , ר קובעות"שיהוראות התק. שברצונו לעסוק בה בין תפקידו של עובד המדינה לבין העבודה הפרטית

כי , ר"עוד נקבע בתקשי". אין עובד רשאי לעסוק בכל עבודה פרטית מחוץ לתפקידו אלא אם קיבל היתר לכך
בכל צורה שהיא  ואין הוא רשאי לעסוק, עובד אינו רשאי לעבוד עבודה פרטית גם אם אין הוא משתכר ממנה

ו או עם עבודתו בשירות המדינה או אם עלול אם יש בכך משום התנגשות אינטרסים עם תפקיד, בשום עסק
ר נאמר כי "בתקשי. כאשר יש ספק אם קיימת התנגשות כזאת אם לאו תכריע הנציבות; להיווצר מצב כזה

אשר . תנאי לאישור עבודה פרטית לעובד הוא שהעבודה אינה קשורה במישרין או בעקיפין בתפקידו של העובד
השתתפות בוועדות הרפואיות בתשלום "ש, ר"ואית נקבע בתקשילקבלת היתר לעבודה פרטית בוועדה רפ

השתתפות בועדות כאלו שלא בשעות העבודה הנהוגה טעונה היתר לעבודה .  אסורה-בשעות העבודה הנהוגה 
  ". פרטית

                                                 
 .2006מאי , הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ות המדינהעריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשיר   1



בייחוד במשרד , נהגו עובדי מדינה אחדים במשרדים שנבדקו, ר האמורות"כי על אף הוראות התקשי, נמצא
כך נהגו רופאים שהיו חברים בוועדות רפואיות של . וק בעבודה פרטית בלי שקיבלו היתר לכךלעס, הבריאות

יצוין כי הרופאים שהיו גם חברים בוועדות . המשרד ובוועדות רפואיות משותפות למשרד ולביטוח הלאומי
  .עשו זאת בידיעתו של המשרד, רפואיות

  

ע ב  ל ו המש י  א ו פ ר ה ז  כ ר מ ב כש  ר ה ם  ו ח ת ב ם  י נ י י נ ע ד  ו ג י נ ת  י י ג ו א"ס ב שי ם  י י ח   :ש 
כללים ( לתקנות יסודות התקציב 8לפי סעיף . ר חל על עובדיו"בית חולים ממשלתי הוא יחידת סמך והתקשי

, ר" בתקשי40-47על עובדי תאגיד בריאות חלות הוראות פרקים , 2002-ב"התשס, )2לפעולת תאגיד בריאות
. מכוח זה חלים גם האיסורים לפעול בניגוד עניינים. למעט סעיפים שפורטו בתקנות, ות המתחייבותבהתאמ

  .בית חולים ותאגיד בריאות מהווים יחד מרכז רפואי ממשלתי

הוא רוכש . הוא המרכז הרפואי הגדול בארץ)  המרכז הרפואי- להלן (ש חיים שיבא "המרכז הרפואי המשולב ע
היקף הרכש השנתי של המרכז . ת בשביל בית החולים ובשביל תאגיד הבריאות שלידוציוד ועבודו, שירותים
  .  עובדים20- ברכש עוסקים יותר מ, ח" מיליון ש300-הוא כ

בשנים האחרונות טיפלה הנהלת המרכז הרפואי במצבים של ניגוד עניינים שבהם היו שני עובדים בכירים 
יוצא . בד בחברה העשויה להיות קשורה עם המרכז הרפואיכל אחד מהם דיווח על ילדו העו. בתחום הרכש

שלהנהלת המרכז הרפואי נודע על ניגודי עניינים אפשריים של העובדים רק כאשר הם דיווחו על כך , אפוא
-אי, וכל עוד העובד אינו מדווח, אולם בהיעדר הוראות ונהלים ייחודיים לעובדים העוסקים ברכש. מיוזמתם

  ...גוד ענייניםאפשר לדעת אם יש ני

  

  

  מבוא 

כאשר עניין שעליו , עובד ציבור עלול להימצא במצב שיש בו חשש לניגוד עניינים בעבודתו הציבורית  .1
האיסור . הוא מופקד בתפקידו הציבורי עלול להתנגש עם עניין אחר שיש לו או עם תפקיד אחר שהוא ממלא

האוסרים על עובד , ובהם כללי הצדק הטבעי, החל על עובד ציבור להימצא במצב כזה מבוסס על כמה מקורות
וכן על יחסי האמון השוררים בין , הציבור להימצא במצב שבו קיימת אפשרות למשוא פנים או לדעה משוחדת

מקורות נוספים שעליהם . שמהם נובע כי לעובד יש חובות מסוימים כלפי הציבור, עובד הציבור לבין הציבור
  .3ל התקין וחובת ההגינות ותום הלבמבוססים הכללים הם כללי המינה

מטרת הכלל האוסר על עובד ציבור להיות במצב של ניגוד עניינים היא , על פי פסיקת בית המשפט העליון
, למנוע את האפשרות שבעת מילוי תפקידו הציבורי הוא יושפע מאינטרסים זרים שלו או של גורם הקשור אליו

מטרתו של הכלל היא למנוע את . רתם במסגרת תפקידו הציבוריהמנוגדים לאינטרסים שהוא מופקד על שמי
הפרת הכלל . אלא די אף בחשש לניגוד עניינים, ועל כן אין צורך להוכיח שקיים ניגוד עניינים, הרע בטרם יארע

ואינו מושפע מהאינטרס , תיתכן גם כאשר העובד הנמצא במצב של ניגוד עניינים ממלא את תפקידו בתום לב
  ..4הזר

בדוח העוסק , כך לדוגמה. רד מבקר המדינה דן בכמה מהדוחות האחרונים שלו בשאלות של ניגוד ענייניםמש
שתפקידה לבחון טכנולוגיות חדשות ולהמליץ לפני שר ,  נאמר שלחברי ועדה ציבורית5בסל שירותי הבריאות

שכן בין , ונה בוועדהיכול להיות עניין בבקשה שנד, הבריאות על טכנולוגיות שיש להוסיף לסל הבריאות
מבקר המדינה הציע שכדי למנוע מצב של . הנציגים היו גם מי שעוסקים בתחום הרפואה וטכנולוגיות רפואיות

כמו כן יש . יש מקום לשקול לחייב את חברי הוועדה הציבורית להודיע מראש על עיסוקיהם, ניגוד עניינים
בבקשה מסוימת העומדת על סדר יומה של )  קייםאם הוא(לחייבם לגלות את דבר קיומו של עניין אישי 

הסוגיה נדונה גם בדוח על מינוי ; ספק או מפיץ של מושא הבקשה, לרבות קשרים עסקיים עם יצרן, הוועדה

                                                 
או כל גוף משפטי אחר הכשר , חברה, אגודה שיתופית, עמותה: "כדלקמן, 1985-ה"התשמ, תאגיד בריאות מוגדר בחוק יסודות התקציב   2

תאגיד ". המוכר שירותי בריאות בתוך בית חולים ממשלתי או תוך שימוש במתקני בית חולים כאמור, לזכויות ולפעולות משפטיות, לחיובים
 .2002-ב"התשס, )כללים לפעולת תאגיד בריאות(לים שנקבעו בתקנות יסודות התקציב בריאות פועל לפי כל

 .2006מאי , הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה   3
 .572, 569' עמ, 566) 2(ד לד"פ, 'תקווה ואח-מועצת עיריית פתח' תקווה נ-בעיריית פתח" הליכוד"סיעת  531/79ץ "בג   4
  .473' עמ, "סל שירותי הבריאות"על ממצאי מעקב ראו בפרק . 380' עמ, "סל שירותי הבריאות", )2003 (ב של מבקר המדינה54דוח שנתי    5



בדוח על פעילות עובדי מדינה ונושאי משרה בשירות המדינה ; 6ר המועצה להסדר ההימורים בספורט"יו
  .8ל הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווהובדוח ע; 7במוסדות הכדורסל בישראל

 בחן משרד מבקר המדינה את סדרי הפעולות שנקטו משרדי ממשלה 2006אוגוסט -בחודשים פברואר  .2
פעולות לאיתור מצבים ) א: (ובעיקר, ומוסדות שלטוניים אחדים למניעת מצבים שמאפשרים ניגוד עניינים

מתן פתרונות למניעת מצבים כאלה וגיבושם ) ב( ;של עובדי המשרדיםשיש בהם חשש לניגוד עניינים בתפקודם 
אכיפת כללים והסדרים למניעת מצבים שיש בהם חשש לניגוד ) ג(; נהלים והסדרים פורמליים, לכלל הוראות

  . עניינים

הבדיקה נעשתה במשרדי ממשלה ובמוסדות שלטוניים אחדים שמופקדים על התחומים שהם ליבת השירות 
  , לרבות משרד הבריאות, מערכת הבריאות: אלה הגופים שנבדקו.  מעניקה לאזרחשהמדינה

משרד הבינוי , המרכז הרפואי המשולב על שם חיים שיבא, מכבי שירותי בריאות, שירותי בריאות כללית
 הביטוח -להלן (המוסד לביטוח לאומי , מינהל מקרקעי ישראל, משרד המשפטים, משרד החקלאות, והשיכון
שהיא יחידת מטה ממשלתית המופקדת על , )מ" הנציבות או נש-להלן (וכן נציבות שירות המדינה ) יהלאומ

   . ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המינהל ומשאבי האנוש בשירות המדינה

  

  

  מניעת ניגוד עניינים בפעילותם של חברים בוועדות רפואיות

ת ו י א ו פ ר ת  ו ד ע ו לת  ע הפ ל ם  י הל נ ו ת  ו א ר ו ה ר  ד ע י שרד הבריאות והביטוח הלאומי מ  :ה
ומתוקף ההסכם , 1995- ה"התשנ, ]נוסח משולב[מפעילים כמה ועדות רפואיות מתוקף חוק הביטוח הלאומי 

שנחתם בין הממשלה ובין הביטוח , )1.3.02- עודכן לאחרונה ב (1.6.77- מ)  הסכם הניידות-להלן (לגמלת ניידות 
-2000בכל אחת מהשנים , על פי מסמכי המשרד. 9הטבות שונות" מוגבל בניידות"ומקנה למי שהוכר כ, הלאומי

 רופאים שעובדים במוסדות של מערכת הבריאות 200-  הועסקו בוועדות רפואיות שונות יותר מ2005
נוסף ).  והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים10לשכות בריאות מחוזיות, בתי חולים ממשלתיים(הממשלתית 

  .ת גם רופאים שאינם עובדי משרד הבריאותעליהם משתתפים בוועדות האמורו

 נחתם הסכם בין הממשלה ובין ההסתדרות הרפואית בישראל שהסדיר את עבודת הרופאים 1995בפברואר 
בהסכם זה נקבעו סדרי ).  ההסכם או הסכם הוועדות הרפואיות-להלן (בוועדות רפואיות מכל סוג שהוא 

  .11בגין כל תיק שנדון בוועדהעבודתן של הוועדות ותעריפי התשלום לרופאים 

 שולמו לרופאים שמועסקים במוסדות של מערכת הבריאות 2002-2006בשנים , על פי מסמכי משרד הבריאות
  . ח לשנה" ש4,351,000- הממשלתית עבור השתתפותם בוועדות רפואיות בממוצע כ

 המסדירות את טיפולם ,לא נמצא כי משרד הבריאות קבע הוראות מפורטות בעניין מניעת ניגוד עניינים
, בפונים אליהן) למעט חברי הוועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות(של חברי הוועדות הרפואיות 

  .בכלל זה לקוחות פרטיים או מוסדיים של חבר הוועדה

על משרד הבריאות לקבוע הוראות מפורטות בעניין מניעת ניגוד עניינים , לדעת משרד מבקר המדינה
עליו לפעול , כמו כן. ברי הוועדות הרפואיות ולעגן את ההוראות בנהלים מחייביםבעבודתם של ח

  .כאמור, להחתמת כל הרופאים שחברים בוועדות רפואיות על תצהיר למניעת ניגוד עניינים

עת  י קב ל ת  ו י א ו פ ר ת  ו ד ע ו ו ב ם  י ר ב ח של  דתם  ו ב ע ב ם  י נ י י נ ע ד  ו ג י נ עת  י נ מ
ת ו ד י י נ ב ת  ו ל ב ג ו הפעלת ועדות רפואיות לקביעת מוגבלות "נוהל  1.1.04-משרד הבריאות פרסם ב  :מ

בארץ פועלות שבע ועדות רפואיות לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות בלשכות הבריאות המחוזיות . 12"בניידות
  .וועדת ערר שפועלת במרכז הרפואי שיבא

                                                 
  .285' עמ, "ר המועצה להסדר ההימורים בספורט"מינוי יו", )2006 (ב של מבקר המדינה56דוח שנתי    6
 .869' עמ, "פעילות עובדי מדינה ונושאי משרה בשירות המדינה במוסדות איגוד הכדורסל בישראל", )2006 (ינהב של מבקר המד56דוח שנתי    7
 .2006מאי , דוח ביקורת מיוחד על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה   8
והלוואה עומדת לתשלום המסים שחלים על הרכב ולרכישת , קצבת ניידות שמחושבת לפי נפח המנוע או סוג הרכב שנקבע בהסכם הניידות   9

  .אבזרים מיוחדים לרכב
  .ואשקלון) באר שבע(הדרום , ירושלים, תל אביב, )רמלה(המרכז , חיפה, )נצרת(הצפון : מחוזות   10
תעריף התשלום .  דקות15לכל תיק יוקצו ; הוועדה תימשך שעה ויידונו בה בדרך כלל ארבעה תיקים של נבדקיםשכל ישיבה של , בהסכם נקבע   11

  .ח לרופא אחר" ש96.60-ח לרופא שהוא מנהל מחלקה ו" ש112.50הוא , 2006מעודכן לאוגוסט , שנקבע
 .1.9.05- הנוהל עודכן ב  12



מטופל כעת על ידי לשאול כל נבדק האם טופל בעבר או הינו ר הוועדה "על יו"כי , בין היתר, בנוהל הוועדה צוין
אם אחד מחברי הוועדה מכיר את הנבדק היכרות משמעותית ]. ההדגשה אינה במקור [אחד מהרופאים בוועדה

או אם טיפל בעבר או מטפל בהווה , העלולה לגרום לו דעה מוקדמת או להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים
מוקדמת או להעמיד אותו במצב של ניגוד העלולה לגרום לו דעה , בבן משפחה מדרגה ראשונה של הנבדק

  ".עליו לפסול את עצמו מלהיות חבר בוועדה, עניינים

לא נמצא , 2004-2006בבדיקה אקראית של כמה פרוטוקולים מישיבות הוועדה שהתקיימו בשנים 
שנבחנה השאלה האם אנשים שפנו לוועדה לצורך קביעת מוגבלות בניידות טופלו או מטופלים בידי 

היעדר תיעוד כאמור מעלה ספק אם בוועדות נבחנת השאלה אם יש חשש למצב . אחד הרופאים בוועדה
  .גוד עניינים בעבודתם של חברי הוועדהשל ני

יש להקפיד על קיום הנוהל הקובע שיש לשאול את הנבדק אם יש לו , מבקר המדינהלדעת משרד 
בין שנמצא חשש לניגוד עניינים , היכרות קודמת עם אחד מחברי הוועדה ולתת לכך ביטוי בפרוטוקול

  .ובין שלא נמצא

  

  

  הממשלהקביעת הוראות ונהלים ייחודיים למשרדי 

כפי שתוארה , מערכת הנורמות הנוגעת לאיסור מצבים שיש בהם חשש לניגוד עניינים בשירות המדינה  .1
לעתים יש צורך גם בהוראות ובנהלים ייחודיים . היא מערכת כללית משותפת לכל משרדי הממשלה, לעיל

יבחן ראוי שכל גוף שלטוני היה . פעילותו של משרד מסוים ולסביבתו הארגונית הנוגעים לעניינים שבתחומי
 יתרגם נורמות כלליות אלה לנהלים מפורטים וייחודיים ובמידת הצורך, את הצורך בנהלים פרטניים

  .שתואמים את משימותיו ואת סביבתו הארגונית

במשרדים ובגופים שנבדקו אין הוראות ונהלים פנימיים מפורטים בדבר מניעת מצבים שיש בהם חשש 
  :להלן דוגמאות . על פי שבמילוי תפקידיהם העובדים עלולים להיות במצבים כאלהלניגוד עניינים אף

כפי שמוגדרים ,  עובדי המשרד וקרוביהם;משרד הבריאות מופקד על שירותי הבריאות במדינה  )א(
 הדבר בא לידי ביטוי בכך שהעובדים; עשויים להיות בעלי עניין בקבלת השירותים הללו, ר"בתקשי

בתי (ובדי המשרד עשויים לקבל שירותים וטיפולים רפואיים מהמערכת הרפואית ומקורביהם של ע
בין , הצורך בנהלים ובהוראות האמורות נובע. שבה משרתים עובדי מערכת הבריאות) מרפאות, חולים
שהם בעלי הסמכה , גם משום שעובדים רבים במשרד הבריאות ובבתי חולים ממשלתיים, היתר

ויש ;  פרטיות ובפרקטיקה פרטית ובכלל זה במרפאות פרטיות שבבעלותםעוסקים בעבודות, רפואית
עובדים אלה של , עקב עבודתם ופעילותם זו. עובדים החברים בעמותות שעוסקות בנושאים רפואיים

למרות כל זאת אין במשרד נהלים . המשרד עלולים להימצא במצבים שיש בהם חשש לניגוד עניינים
  .והוראות פנימיות כאמור

כי הוא פועל בשיתוף עם הנציבות ועם משרד , רד הבריאות הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינהמש
גיבוש כללים אחידים לאיתור "וכי הוא שוקד על , "לחידוד הכללים בנושא פרקטיקה פרטית"המשפטים 

  ". ניגודי עניינים וזאת לאחר תום איסוף המידע מבתי החולים והיחידות

  

  

  דה פרטיתסדרי מתן היתרים לעבו

עובד המדינה הממלא תפקיד מטעם המדינה ומקבל את שכרו מאוצר המדינה חייב "כי , ר נקבע"בתקשי
לכן אין עובד רשאי לעסוק בכל עבודה פרטית מחוץ . להקדיש את כל תשומת לבו למילוי התפקיד שנתמנה לו

עבוד עבודה פרטית גם אם אינו כי עובד אינו רשאי ל, ר"עוד נקבע בתקשי". לתפקידו אלא אם קיבל היתר לכך
אם יש בכך משום ניגוד עניינים עם תפקידו או , ואינו רשאי לעסוק בכל צורה שהיא בשום עסק, משתכר ממנה

. אם יש ספק אם קיים ניגוד כזה אם לאו תכריע הנציבות. עם עבודתו בשירות או אם עלול להיווצר מצב כזה
בודה פרטית לעובד הוא שהעבודה אינה קשורה במישרין או ר צוין בין היתר כי תנאי לאישור ע"בתקשי

  .בעקיפין בתפקידו של העובד



השתתפות בוועדות הרפואיות ", ר"אשר לחובה לקבל היתר לעבודה פרטית בוועדות רפואיות נקבע בתקשי
ר השתתפות בוועדות כאלו שלא בשעות העבודה הנהוגה טעונה הית.  אסורה-בתשלום בשעות העבודה הנהוגה 

  ".לעבודה פרטית

. נמצא כי רופאים שהועסקו בשירות המדינה השתתפו בוועדות רפואיות בידיעתו של משרד הבריאות
לא נבחנה הסוגיה אם יש בעבודתם הפרטית האמורה ניגוד , מאחר שרופאים אלה לא ביקשו היתר לכך
  .או אם עלול להיווצר מצב כזה, עניינים עם מילוי תפקידם בשירות המדינה

  

  :לן פרוט הממצאיםלה

  

  השתתפות רופאים בוועדות רפואיות ללא היתר לעבודה פרטית

 רופאים במוסדות של מערכת 200-  הועסקו כ2000-2005בכל אחת מהשנים , לפי מסמכי משרד הבריאות
)  והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים13לשכות בריאות מחוזיות, בתי חולים ממשלתיים(הבריאות הממשלתית 
, ות למוגבלים בניידותועדה לקביעת אחוזי נכ, ועדה לקביעת פיצוי לנפגעי גזזת: כגון, בוועדות רפואיות שונות

בוועדות אלה חברים גם רופאים שמועסקים בבתי חולים של קופת חולים . ועדה לקביעת גודל רכב ועוד
  .בקופות חולים אחרות ועוד, כללית

ר קובעות שאין עובד רשאי לעסוק בכל עבודה פרטית מחוץ לתפקידו אלא "הוראות התקשי, כאמור  .1
  . אם כן קיבל היתר לכך

 רופאים שהיו חברים בוועדות רפואיות וקיבלו בעד 31מבין ,  רופאים16 תיקיהם האישיים של מבדיקת
 מהם 14עולה כי , ח כל אחד" ש1,200,000 -ח " ש200,000 שכר של 2000-2005עבודתם בוועדות בשנים 

  .תרלא הגישו בקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית בגין חברותם בוועדות רפואיות וממילא לא קיבלו הי

כי עובדים רבים , הבריאות במכתב אל האחראי וציין בו  חשב משרד6.6.06- ב14במהלך הביקורת פנה  .2
לא נבחן נושא ניגוד , וכיוון שכך", של המשרד חברים בוועדות רפואיות בלי שקיבלו היתר לעבודה פרטית

פאים בוועדות רפואיות במכתב נאמר כי היקף העסקתם של הרו). ההדגשה לא במקור" (העניינים שבהעסקתם
במכתבו ביקש החשב מהאחראי להסדיר היתרים לעבודה פרטית לרופאים . ר"גדול מן המותר לפי התקשי
  . שחברים בוועדות רפואיות

) מערכת הבריאות(התקבלה תשובתו של סגן מנהל אגף בכיר , בעקבות פנייתו של האחראי אל הנציבות בנדון
ר בעניין זה וציין כי משרד הבריאות מתבקש לפעול " על הוראות התקשיובה הוא חזר, 1.8.06-מ, בנציבות

  . ר"בעניין השתתפות רופאים בוועדות רפואיות בהתאם לתקשי

, ל וראש מינהל הרפואה במשרד הבריאות"ציין המשנה למנכ,  למשרד מבקר המדינה2006בתשובתו מנובמבר 
יוזכר כי החשב הנוכחי העלה טענה .  נבחנות מחדשמ"קביעתו של החשב בנדון והעמדה הראשונית של נש"כי 

כי אם גישת החשב תתקבל יהיו לכך משמעויות , עוד יצוין. זו לראשונה לאחר שנים רבות בהן נהגו אחרת
הנושא עודנו תלוי ועומד ומצוי בבדיקה עם כל הגורמים , ומכל מקום. רבות הן בתקציב והן בכוח אדם

  ".הנוגעים בדבר

ר כי "דעתו של חשב משרד הבריאות משקפת נאמנה את הוראות התקשי, המדינהלדעת משרד מבקר 
על כך אפשר ללמוד גם . החובה לקבל היתר לעבודה פרטית היא תנאי להשתתפות בוועדה רפואית

על משרד הבריאות להימנע מלאשר השתתפות של רופאים בוועדות . מעמדת הנציבות בעניין זה
החובה להגיש בקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית ; דה פרטיתרפואיות בלי שקיבלו היתר לעבו

מקבלת משנה תוקף נוכח העובדה שבהליך אישור הבקשה נבדק גם אם השתתפותו , כאמור, ובחינתה
  . של רופא בוועדה רפאית אין בה משום ניגוד עניינים

  כי בדיון שהתקיים אצלה , מ" הודיעה נש2007בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
ר עבודת רופאים "מ כי על פי התקשי" בנושא השתתפות רופאים בוועדות רפואיות ציין נציג נש25.12.06-ב

                                                 
  .ומחוז אשקלון) באר שבע(מחוז הדרום , מחוז ירושלים, מחוז תל אביב, )רמלה(מחוז המרכז , מחוז חיפה, )נצרת(מחוז הצפון : המחוזות האלה   13
סגן חשב המשרד , היועצת המשפטית של המשרד, אבי ישראלי' פרופ, ל משרד הבריאות"העתקים מפניית החשב הועברו לידיעתם של מנכ   14

  .ומנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד



בוועדות רפואיות היא עבודה פרטית המחייבת מילוי טופס עבודה פרטית וכי חלות עליה ההגבלות של עבודה 
ומצא שחלק מהרופאים לא ביצע ביקורת על הנושא "מ כי חשב משרד הבריאות "עוד ציין נציג נש. פרטית

  ". מילאו טופס עבודה פרטית

שהשתתפו בדיון טענו כי יש לסווג את ) י" הר-להלן (נציגי משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית בישראל 
בנוגע לוועדות , כך למשל. הוועדות הרפואיות שפועלות מטעם משרד הבריאות על פי מהות עבודתן

ואילו בנוגע לוועדות אחרות , יש לקבוע כי זו עבודה נוספת,  של הרופאשההשתתפות בהן היא במסגרת תפקידו
יש לבחון את מהות עבודתן ובהתאם לתוצאות הבדיקה לקבוע אם ההשתתפות בהן היא עבודה פרטית או 

". כללי אישור"יש לקבוע , בנוגע לוועדות שאי אפשר להגדירן על פי הקטגוריות האמורות. פרקטיקה פרטית
וכי , י את עמדתם המקצועית בעניין"כי בתוך חודש ימים יגבשו נציגי משרד הבריאות והר, דיוןעוד נקבע ב

בנוגע לוועדות שפועלות מטעם הביטוח הלאומי החליטו ". צדק חלוקתי של הוועדות חייב שייעשה בכל מקרה"
  .משתתפי הדיון לגבש עמדה לאחר קבלת נתונים מהממונה על השכר במשרד האוצר

  

  

סוד הוא בשירות הציבורי כי אסור לעובד ציבור להימצא במצב שבו קיים חשש לניגוד כלל י  .1
חשיבות ההקפדה על כלל זה אינה נופלת מחשיבותם של שיקולים אחרים ויהיו חשובים ככל ; עניינים
ולא להשאירה , את ההכרעה בעניין החשש לניגוד עניינים יש למסור לגורמים מוסמכים. שיהיו

, עובד מצוי בניגוד עניינים יתקשה לקבל הכרעות אובייקטיביות. הבלעדי של העובד עצמולשיקול דעתו 
ניגוד עניינים גם משפיע לרעה על . אפילו כוונתו טובה, לטובת האינטרס הציבורי, ללא משוא פנים

כמו גם באמון עובדי ציבור , השירות הציבורי כולו ועלול לפגוע באמון הציבור במערכת השלטונית
חששות אלו גוברים ככל שדרגתו של העובד . רים הכפופים לאותו עובד או העובדים במקביל לואח

  .גבוהה יותר ותפקידו משפיע יותר

ולמיצער להפחיתם , השירות הציבורי פיתח מנגנונים שונים שנועדו למנוע מצבים של ניגוד עניינים
 את הממונים עליו בדבר חשש לניגוד ובהם חובה החלה על עובד ליידע, מנגנונים אלה. במידת האפשר

חשובים ביותר , והגורמים הפנימיים בכל משרד, מ"דוגמת נש" שומרי הסף"ופעילותם של , עניינים
ולא , את ההכרעה בעניין החשש לניגוד עניינים יש למסור לגורמים המוסמכים. למניעת התופעה

והתאמת כללי , ווח בהתאם לכלליםההקפדה על די. להשאירה לשיקול דעתו הבלעדי של העובד עצמו
תוכל לאפשר לגורמים המוסמכים לקבל , הדיווח למציאות המשתנה בידי הגורמים המוסמכים לכך

  .ותביא לצמצום תופעת ניגוד העניינים, החלטה מוקדמת ומושכלת

 לרבות עובדים בכירים בשירות, העלתה הביקורת כי לעיתים פעלו עובדי ציבור, בניגוד לכלל האמור
עוד העלתה הביקורת כי ; במשך תקופה ארוכה במצבים שיש בהם חשש לניגוד עניינים, המדינה

לפעמים התמשך הטיפול של הנהלות המשרדים ושל נציבות שירות המדינה בעובדים שעברו על 
  .האיסור

 פרסם היועץ המשפטי לממשלה הנחיות שעניינן עריכת הסדרים למניעת ניגוד 2006במאי   .2
על משרדי , לדעת משרד מבקר המדינה. דבר זה הוא צעד חשוב; ר" ההנחיות עוגנו גם בתקשי,עניינים

ר בנושא של "הממשלה לתת את הדעת על הצורך בפעולות יזומות וסדורות להוצאת הוראות התקשי
תרגום נורמות כלליות )  א:   (ובכלל זה, מהכוח אל הפועל, לרבות ההוראות המעודכנות, ניגוד עניינים

ר לנהלים מפורטים וייחודיים שתואמים את משימותיהם ואת סביבתם הארגונית "מפורטות בתקשיה
  ; של משרדי ממשלה מסוימים

הכלכליות , החברתיות, פנייה בתדירות ראויה לעובדים בבקשת מידע אודות הזיקות המשפחתיות)  ב(
 של חשש לניגוד עניינים אגב אשר עלולות להעמידם במצבים, ואחרות שיש ביניהם ובין גורמים אחרים

חיזוק מנגנוני פיקוח ובקרה של משרדי הממשלה ושל הנציבות על הנעשה בנושא )  ג(;   מילוי תפקידם
  .מניעת מצבים כאלה בשגרת עבודתם של עובדי מדינה

עובד בכיר בארגון עשוי להיקלע למצב של ניגוד עניינים גם שלא במסגרת דיוני הנהלה אלא   .3
לכן . 'שיחות עם אנשים בארגון וכד, לרבות התייעצויות לא רשמיות, לופי דעות ועמדותבמסגרת חי

חובה על העובד הנמצא במצב כזה להימנע מכל קשר לעניינים אלה ויש להביא לידיעת כלל העובדים 
. הבכירים בארגון את ההגבלה החלה על העובד כדי שגם הם יימנעו מליצור מצב שיש בו ניגוד עניינים

ולכן העובד , יום בארגון יש למנוע כל פעולה שעלול להיות בה ניגוד עניינים-יינו גם בחיי היוםדה
  :  והארגון חייבים

, לדאוג לשקיפות בארגון כלומר לפרסם בקרב עובדי הארגון.  ב.   להצהיר על החשש לניגוד עניינים.  א
  .ו בעניינים מסוימיםשאין לשתף גורם פלוני או לשוחח עמ, לפחות בקרב הבכירים שבהם

עם גיבושה של רשימת משרות לפי הנחיות נציב שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה שהן   .4
על האחראי ועל היועץ המשפטי בכל משרד ממשלתי לבחון אם , למצב של ניגוד עניינים" רגישות"



 הסדר בכתב נדרשת התחייבות של העובד המועסק באחת מן המשרות הנקובות ברשימה לפעול לפי
  .למניעת ניגוד עניינים

ה נ י ד מ ה ת  ו ר י ש ת  ו ב י צ  מן הראוי שמשרד המשפטים והנציבות ישקלו קביעת משרות :נ
 שהמועסקים בהן יצטרכו להצהיר -פיקוח ובקרה על שירות המדינה , ובייחוד בגופי מטה, מסוימות

 בקביעת המגבלות ובהתאם להצהרות לבחון את הצורך; אם יש להם קרובי משפחה בשירות המדינה
  .הראויות בנסיבות העניין

ת ו א י ר ב ה ד  על משרד הבריאות לבחון את סוגיית הרופאים בשירות המדינה שעוסקים   :משר
ולהחליט באילו נסיבות יש צורך לעשות הסדרים למניעת ניגוד , בעבודות פרטיות ובפרקטיקה פרטית

על המשרד לקבוע הוראות מפורטות בעניין מניעת ניגוד עניינים בעבודתם של חברי הוועדות . עניינים
על המשרד לפעול להחתמת כל הרופאים , כמו כן.  ההוראות בנהלים מחייביםהרפואיות ולעגן את

  .שחברים בוועדות רפואיות על תצהיר למניעת ניגוד עניינים

ת ו א י ר ב ה ת  כ ר ע מ ב כש  ר ת  ו ל ו ע על העוסקים ברכש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך   :פ
ם ובהנחיות "ראות התכבהו, ר"שלהם חלה מערכת של נורמות למניעת ניגוד עניינים כמפורט בתקשי

משרד מבקר . מערכת זו קובעת איסור כללי להימצא במצב של ניגוד עניינים. היועץ המשפטי לממשלה
ניהול כספי , המדינה המליץ שהחשב הכללי האחראי למימוש המדיניות התקציבית של הממשלה

ם ברכש במשרדי יקבע כללים למניעת ניגוד עניינים בנוגע לכלל העובדים העוסקי, המדינה ועוד
  .ם החלות על חברי ועדות מכרזים"נוסף על הוראות התכ, הממשלה

ראוי . אולם הכללית לא פעלה לפיו, בשירותי בריאות כללית היה נוהל בנוגע למצב של ניגוד עניינים
החל בניגוד עניינים מוסדי בכלל וכלה בנוגע , שהכללית תסדיר את נושא ניגוד העניינים על כל צדדיו

במכבי שירותי בריאות נמצא שלא היו כללים ונהלים בנוגע למניעת ניגוד . קים ברכש בפרטלעוס
  .לאחר מועד סיום הביקורת קבעה מכבי נוהל בנדון. עניינים

יישום ההמלצות ופעולות למניעת ניגוד עניינים יסייעו לשפר את פעולות משרדי הממשלה ומוסדות 
  . אמון הציבור בהםשלטוניים לקדם את מטרותיהם ולהגביר את

  

 


