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  משרד ראש הממשלה
 ממצאי מעקב
 נציבות שירות המדינה

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
שירות המדינה נעשתה ביקורת מעקב בנוגע לתיקו  ליקוי שעליו הצביע  בנציבות

ניגוד ענייני  בשל קרבת משפחה בי  , )2007(ב 57מבקר המדינה בדוח שנתי 
   .וני עובדי  במשרדי ממשלה ש

 ניגוד ענייני  בשל קרבת משפחה 
 בי  עובדי  במשרדי ממשלה שוני  

 תקציר
) 98 27' עמ" (כללי  והסדרי  למניעת ניגוד ענייני  ואכיפת "ב בפרק 57בדוח 

ניגוד ענייני  בשל קרבת משפחה בי  "ציי  משרד מבקר המדינה בפרק המשנה 
נמצא "כי , )74' עמ" (י אחרעובדי  במשרד ממשלתי אחד לעובדי  במשרד ממשלת

מסוימי  ובה  עובדי  בכירי  שביכולת  ] נציבות שירות המדינה[שלעובדי 
יש קרובי משפחה העובדי  , להשפיע על תנאי השירות והקידו  של עובדי 

ולא נקבעו הסדרי  כלשה  הנוגעי  לעובדי  שקרובי ... במשרדי ממשלה
 ".משפחת  עובדי  בשירות המדינה

 טר  תוק  הליקוי שעליו הצביע אותו 2008במועד סיו  הביקורת בדצמבר נמצא כי 
  .פרק משנה בדוח האמור

♦  
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 מבוא ורקע 

בי  , עסק משרד מבקר המדינה" כללי  והסדרי  למניעת ניגוד ענייני  ואכיפת " בפרק 1ב57בדוח 
משלתי מוסמ  במצבי  שבה  עלול להתעורר חשש לניגוד ענייני  עקב כ  שעובד במשרד מ, היתר

או עקב כ  ; מתוק  תפקידו לפקח ולבצע בקרה על קרוב משפחתו המועסק במשרד ממשלתי אחר
שעובד במשרד ממשלתי מעורב מתוק  סמכותו בקביעת תנאי השירות של קרוב משפחתו שמועסק 

 . במשרד אחר
Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙È˜ÏÁ ‰˜È„·· ‡ˆÓ  ÌÈ„"  : בדוח האמור צוי  כי
 È„·ÂÚÏ˘]‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  [ÌÈÓÈÂÒÓ , Ì˙ÏÂÎÈ·˘ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ Ì‰·Â

ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÂ„È˜‰Â ˙Â¯È˘‰ È‡ ˙ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï , È„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˘È
‰Ï˘ÓÓ .˙‡Ê ÌÚ ,¯ÂÓ‡Î ,È˘˜˙· ÔÈ‡" ÌÈ„·ÂÚ‰ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‰˘È¯„ ¯

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó· ,Â ‰ Ì‰˘ÏÎ ÌÈ¯„Ò‰ ÂÚ·˜  ‡ÏÂ Ì˙ÁÙ˘Ó È·Â¯˜˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈÚ‚
‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ .ÔÎ ÏÚ , ‰ÚÙÂ˙‰ Ï˘ ‡ÏÓ‰ Û˜È‰‰ ¯·„· Ú„ÈÓ ÔÈ‡

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙Â È˜˙ ÏÚ ‰È˙ÂÚÙ˘‰Â ... . „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÌÈËÙ˘Ó‰]‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Â [˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯˘Ó ˙ÚÈ·˜ ÂÏ˜˘È , ÈÙÂ‚· „ÂÁÈÈ·Â

È˘ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ‰ËÓ‰ È„Ó‰ ˙Â¯ , Ì‰Ï ˘È Ì‡ ¯È‰ˆ‰Ï ÂÎ¯ËˆÈ Ô‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰˘
‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ; ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â¯‰ˆ‰Ï Ì‡˙‰·Â
ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ · ˙ÂÈÂ‡¯‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰." 

 בעקבות פרסו  2007במסגרת הדיו  שקיימה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בנובמבר 
את הצור  לעקוב אחר אופ  היישו  של המלצות , כ זבולו  אורלב" ח,ר הוועדה"ב העלה יו57דוח 
בכלל זה הצור  שעובדי  בשירות המדינה ימסרו מדי פרק זמ  מסוי  או בעת שה  עוברי  , הדוח

מתפקיד לתפקיד הצהרה על הזיקות בינ  ובי  בעלי תפקידי  או מוסדות שיש לה  נגיעה 
ת נכונות הצהרותיה  של העובדי  ואת מידת ההקפדה הצור  לבדוק באמצעות מדג  א; לתפקיד 

וכ  הצור  להחיל הליכי משמעת על עובדי  ; שלה  על קיו  כללי ההסדרי  למניעת ניגוד ענייני 
 .בפרט על אלה שנחשפו על ידי הביקורת, הנתוני  במצב של ניגוד ענייני 
קר המדינה לוודא ביצוע ובמסגרת מדיניות משרד מב, כ אורלב"בעקבות פנייתו האמורה של ח

קיי  משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב , תיקו  הליקויי  שעליה  הצביע דוח מבקר המדינה
   .בנושא

 ב 57טיפולה של נציבות שירות המדינה בליקויי  שהועלו בדוח 
נקבע כי , ) החוק)להל  ] (נוסח משולב [1958)ח"התשי, בחוק מבקר המדינה) ב(ב21בסעי   .1

לה ידווח למבקר המדינה בתו  שמונה חודשי  מהמועד שבו הומצא לו דוח ביקורת על ראש הממש
לחוק נקבע כי על ראש גו  מבוקר ) א(ב21בסעי  . תוצאות טיפולו בליקויי  שהעלתה הביקורת

לדווח למבקר המדינה על ההחלטות שהתקבלו בדבר תיקו  הליקויי  ) השר האחראי לאותו גו (
 .  לדווח על הליקויי  שהוחלט לדחות את תיקונ  ולציי  את הנימוקי  לכ וכ, ועל מועד תיקונ 

__________________ 
 .98 27' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„57 ·)2007 , מבקר המדינה  1
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ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ , ÁÂ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â¯Ú‰·57 Â‡ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ÁÂÂ„ ‡Ï ·
˙¯Â˜È·‰ ‰ÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï Â˘Ú ˘ ÌÈ˘ÚÓ . ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ÈÎ ‡ˆÓ 

 ‰ È„Ó‰) ÔÏ‰Ï-˘  "Ó („Â ‰¯‰ˆ‰ ˙·ÂÁ ‰ÏÈÁ‰ ‡Ï ÈÏÚ· ÏÚ ‰ÁÙ˘Ó ˙·¯˜ ‡˘Â · ÁÂÂÈ
˘  ÔÂ‚Î ÁÂ˜ÈÙÂ ‰ËÓ ÈÙÂ‚· ÌÈ„È˜Ù˙" ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì ÈÈ Ú ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï Ì˙Â¯˘Ù‡· ˘È˘ Ó

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó· ,Ì˙ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰·˘ . ˙Â·Èˆ ‰ ‰Ú·˜ ‡Ï ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ 
 „Á‡ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÔÈ· ‰ÁÙ˘Ó ˙·¯˜ Ï˘· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈ¯„Ò‰

˘Ó· ÌÈ„·ÂÚÏ¯Á‡ È˙Ï˘ÓÓ „¯ , ÁÂ„· ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ57‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·. 
 בעקבות 2007במהל  הדיו  שקיימה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בנובמבר  .2

אנחנו נמשי  לייש  ולהקפיד כמידת : "בי  היתר, ב הצהיר נציב שירות המדינה57פרסו  דוח 
ת שהוא רגיש וחשוב מאי  כמוהו בשמירה על שאני חושב שאי  חילוקי דעו, האפשר בתחו  הזה

 ".טוהר המידות
‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ‰¯‰ˆ‰ ‰˙Â‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ÌÏÂ‡. 

צוי  במכתבה של מחלקת הייעו. , ב57למעלה משנה לאחר שפורס  דוח , 2008ביולי  . 3
 את סוגיית מ בוחנת"והחקיקה במשרד המשפטי  לאג  לביקורת פנימית במשרד המשפטי  כי נש

וכי נשקלת , ניגוד הענייני  בי  עובדי  במשרדי ממשלה שוני  שיש ביניה  קרבה משפחתית
האפשרות להוציא הנחיות מיוחדות בעניי  דיווח על קרובי משפחה בתפקידי  מסוימי  בשיתו  

מ באופ  פרטני מקרי  של "עוד צוי  כי באותה עת בחנה נש. משרד המשפטי  ובהתייעצות אתו
 .גוד ענייני  בגי  קרבת משפחה בי  עובדי  ממשרדי ממשלה שוני ני

˘  ‰ÏÏÎ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰"È˘˜˙· Ó"‰È‚ÂÒ· ˙·ÈÈÁÓ ‰ÈÁ ‰ ¯ ,
Ì„˜‰· ÔÎ ‰˘Ú˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂ. 

שנה לנציב  הסביר המ20082מ בספטמבר "בפגישה בי  נציגי משרד מבקר המדינה ובי  נציגי נש
שירות המדינה למשרד מבקר המדינה כי קשה להכי  רשימה של גופי מטה שיש לה  השפעה על 

עוד ציי  המשנה לנציב שירות המדינה כי לא . מ"תנאי עובדי  במשרדי ממשלה ובכלל זה עובדי נש
ניגוד סביר שהנציבות תבצע פיקוח פרטני על כל עובד ועובד בשירות המדינה וכי האחריות למניעת 

עוד ציי  . ענייני  בכלל ובגי  קרבת משפחה בפרט חלה על האחראי  לנושא במשרדי הממשלה
 .מ תדו  שוב בנושא זה"המשנה לנציב כי נש

 פרס  נציב שירות המדינה כללי  חדשי  העוסקי  בהעסקת 2007ע  זאת יש לציי  כי בדצמבר 
העסקת קרובי  באותה יחידה המהווה כללי  אלה הרחיבו את הסייגי  שחלו על . 3קרובי משפחה

 .להעסקת קרובי  באותו המשרד בכלל, חלק ממשרד ממשלתי
 ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ¯·„· ‰ÙÈ˜Ó ‰ÓÈ˘¯ ÔÈÎ‰Ï È˘Â˜‰ ÔÓ ÌÏÚ˙Ó Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ÏÏÎ· ,ÌÈÙÒÂ  ÁÂ˜ÈÙÂ ‰ËÓ ÈÙÂ‚· ÔÎÂ ˙Â·Èˆ · ÏÈÁ˙‰Ï ÈÂ‡¯ ˙Ú· ‰· , ˙ Î‰·
˘ ‰ËÓ È„È˜Ù˙ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ÈÂ‡¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ‰ÈÁ ‰Ï ‰˜ÈÊ Ì‰Ï ˘È˘ ¯Â¯·

 ÌÈ„·ÂÚÏ ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈ„·ÂÚ ÔÈ· ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙·¯˜ È·‚Ï Ú„ÈÓ ‰È‰È ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘·˘
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘ÓÓ .¯ÂÓ‡Î ,˘  ‰‡ÈˆÂ‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·"˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÁ ‰ Ó. 
__________________ 

 .מ מלהשיב בכתב לפניות משרד מבקר המדינה" נמנעה נש2008עד נובמבר   2
 .2007 ח"התשס, )סייגי  בקרבה משפחתית) (מינויי (כללי שירות המדינה   3
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וד ענייני  עקב קרבת  התקבלה במשרד מבקר המדינה תלונה על חשש לניג2008ביוני  .4

שהוא הגו  המנהל את ביצוע המכרזי  ומפקח , מ"משפחה בי  עובדת באג  בחינות ומכרזי  בנש
. על תקינות  לבי  בעלה המכה  בתפקיד בכיר בתחו  מינהל כוח אד  באחד ממשרדי הממשלה

 מהבדיקה אכ  עלה. מ" בדיקה בנש2008בעקבות התלונה ער  משרד מבקר המדינה בדצמבר 
ע  משרד ממשלתי מסוי  , בענייני מכרזי , מ הינה בקשרי עבודה שוטפי "שעובדת בכירה בנש

בכלל זה אותה . שבו מכה  בעלה בתפקיד בכיר בתחו  מינהל וכוח אד  הנוגע לביצוע  של מכרזי 
עובדת בכירה היא שהציעה באחד המכרזי  את שמות חברי הוועדה וא  נכחה כמרכזת ועדה באחד 

ומכל מקו  , שעלולי  ליצור חשש לניגוד ענייני , כלומר בי  השניי  היו קשרי עבודה.  מהמכרזי
 . הדבר עלול לפגוע בתדמית השירות הציבורי

 שאכ  עדי  היה אילו לא טיפלה 2009מ הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בינואר "נש
 מראית עי  משו  החשש העובדת כלל במכרזי  הנוגעי  במשרדו של בעלה ולו א  מטעמי  של

 .לניגוד ענייני 
 Í¯Âˆ ˘È ÈÎ ‰ˆÏÓ‰Ï Û˜Â˙ ‰ ˘Ó ˜È Ú‰Ï È„Î Ô „ ‰¯˜Ó· ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 Ì‰È·Â¯˜ ¯·„· ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È„È˜Ù˙· ÌÈ„·ÂÚÓ Ú„ÈÓ ˘Â¯„È ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ ˘
 „Â‚È Ï ˘˘Á‰ ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ È„Î ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰

‰„Â·Ú È¯˘˜ ÌÈÓÈÈ˜ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ ÈÈ Ú ,‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È¯˘˜ ÔÎ˘ ÏÎÂ , È·Â¯˜ ÔÈ·
‰ÁÙ˘Ó.   
 סיכו 

 ÔÈ· ‰ÁÙ˘Ó ˙·¯˜ Ï˘· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ÏÚ
 ˙Â„ÈÁÈ ÏÚ ˘‚„ ÍÂ˙ ¯Á‡ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚÏ „Á‡ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ

·Â ÁÂ˜ÈÙ È„È˜Ù˙· ˙Â˜ÒÂÚ‰‰¯˜ ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ˙Ó‚Â„.  


