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 הגבלות לאחר פרישה  חוק שירות הציבור 

   )חוק הצינו (
 תקציר

הבטחת אמו  הציבור בשירות הציבורי ומניעת ניגוד ענייני  ופגיעה בטוהר המידות 
עובדי ציבור חייבי  להיות חסרי פניות . ולו למראית עי  חיוניי  ביותר לתפקודו
ה של מבקר המדינה חוקק בעקבות המלצ. ולפעול באופ  עצמאי ונטול שיקולי  זרי 

 1969 ט"תשכ, )הגבלות לאחר פרישה( חוק שירות הציבור 60 עוד בסו  שנות ה
המטיל על עובדי ציבור הפורשי  מהשירות הציבורי הגבלות , ) חוק הצינו  להל  (

. בחוק סנקציה פלילית; בעניי  חופש העיסוק מטעמי  של שמירה על טוהר המידות
1  רוב מדינות ה  ייחודיות לישראל הגבלות לאחר פרישה אינ 

OECD קבעו לפורשי 
 .השירות הציבורי תקופת צינו  על פי חוק

 : ההגבלות העיקריות שנקבעו בחוק הצינו  ה  אלה
איסור הייצוג בעני  שהיה בטיפול של " לחוק קובע 2 סעי   הגבלות בעניי  ייצוג  .1

, בעני  פלוני של אד  פלוני, בוראגב מילוי תפקידו בשירות הצי,  מי שטיפל המייצג 
לא ייצג אחרי פרישתו מהשירות את האד  באותו עני  כלפי המוסד של שירות הציבור 

איסור הייצוג לפני מי " לחוק קובע 3סעי  . איסור זה אינו מוגבל בזמ ." שבו שירת
או ,  מי שפרש משירות הציבור וערב פרישתו היה מוסמ( " שהיה כפו  למייצג

, בקשר למת  זכות, המלצה או חוות דעת, לתת החלטה, ל עובד שהיה מוסמ(ממונה ע
 בדירוג הגו  בו 2או עובד שהיה מדורג ערב פרישתו באחת מחמש הדרגות העליונות

ולא יבקש , לא ייצג אד  לפני עובד בשירות הציבור שהיה כפו  לו ערב פרישתו", עבד
,   בהסכ  ובי  כמעשה של רשותבי, ממנו להעניק לו זכות לו עצמו ולצור( עסקו

 עד תו  שנה מסיו  יחסי  " כשההענקה מסורה לשיקול דעתו של אותו עובד
 .הכפיפות

איסור עבודה או טובת " לחוק קובע 4 סעי   איסור עבודה או קבלת טובת הנאה  .2
ובתפקידו   מי שפרש משירות הציבור הנאה בעסקי  שהיו בטיפולו של עובד הציבור 

 או ,היה מוסמ( להחליט על פי שיקול דעתו על הענקת זכות לאחרציבור בשירות ה
היה ממונה על עובד אחר בשירות הציבור ש או , כאמורלהמלי+ על הענקת זכות

לא יקבל זכות מאד  שנזקק במהל( עסקיו להחלטתו בתחו  , כאמורהמוסמ( 
 ועדה .) תקופת הצינו  להל  (בטר  עברה שנה מיו  פרישתו " האמורההסמכות 

__________________ 
1  Organisation for Economic Co-operation and Development   ארגו  לשיתו  פעולה כלכלי 

, המאגד שלושי  מדינות דמוקרטיות שלה  ערכי  משותפי  המנהלות כלכלות שוק חופשי, ופיתוח
 עיד  החברתיי  והסביבתיי  המאפייני  את, לצור  שיתו  פעולה לנוכח האתגרי  הכלכליי 

 . הגלובליזציה
 .1975 ו”התשל, )איסור ייצוג) (הגבלות לאחר פרישה(על פי תקנות שירות הציבור   2
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רשאית )  ועדת ההיתרי  להל  ( לחוק הצינו  11למת  היתרי  אשר הוקמה לפי סעי  

 .3לקצר את תקופת הצינו 
 משק ריכוזי בשליטת המגזר  שינויי  רבי  חלו במשק מאז חוקק חוק הצינו  

הציבורי הפ( למשק שבו המגזר הפרטי ממלא תפקיד מרכזי ופועל מול ְמ-ְסְדרי  
לכ  תקופת צינו  בי  עבודה .  ממשלתיי  המסדירי  את כללי המשחק)רגולטורי (

  בשירות הציבורי לבי  עבודה בשוק הפרטי וההקפדה שלא יתקיי  ניגוד ענייני  
התמחות העובד , ואול  דווקא בתחומי  שבה  לאסדרה חשיבות מכרעת. חשובות

י  נוטי  לעבוד כפועל יוצא מכ( הפורש. בתחו  עבודתו היא בעלת חשיבות עליונה
  .  בחברות שמול  עבדו קוד  לכ  ובמקרי  רבי  , בשוק שבאסדרתו עסקו
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את יישו  הוראות חוק 2007בחודשי  מרס עד אוגוסט 
נעשתה בדיקה מערכתית בגופי  שבה  שכיח המעבר של פורשי  לחברות . הצינו 

נכללי  בה  גופי  מאסדרי  . ורשי  בשירות הציבורישעוסקות בתחו  שבו פעלו הפ
משרד האוצר בכלל : מרכזיי  שלה  סמכות להעניק זכויות שונות לגופי  פרטיי 

משרד ; ורשות המסי  בפרט)  אג  שוק ההו  להל  (ביטוח וחיסכו  , ואג  שוק ההו 
קה בוצעה בדי, כמו כ . מינהל מקרקעי ישראל; הרשות לניירות ער(; התקשורת

המופקדי  על יישו  ) מ" נש להל  (במשרד המשפטי  ובנציבות שירות המדינה 
  .הוראות חוק הצינו 
 עיקרי הממצאי 

 קיו  הוראות חוק הצינו  תרבות ארגונית של אי
אות 'ממצאי בדיקת משרד מבקר המדינה מלמדי  כי חוק הצינו  הוא לעתי  בבחינת 

מתממשת אלא א  נוצרה תרבות ארגונית לא זו בלבד שכוונת המחוקק אינה . 'מתה
 . השוללת את תכלית החוק

מטילות את ) ר" התקשי להל  (הוראות חוק הצינו  והוראות תקנו  שירות המדינה 
ל למשאבי אנוש "ומערבות את הסמנכ, האחריות הבלעדית ליישו  החוק על הפורש

מ "ל נשאת היוע+ המשפטי של המשרד ואת היוע+ המשפטי ש, במשרד הממשלתי
תפקיד  של מנהלי  בשירות המדינה לוודא שהכפופי  לה  , כמו כ . ביישומ 

 .הנוגעי  לעבודת  מצייתי  לחוקי 
 שפרשו לפי 4בדיקת משרד מבקר המדינה מלמדת כי בגופי  שנבדקו לא פעלו עובדי 

ר על ידי "וג  המנהלי  לא פעלו ליישו  הוראות החוק והוראות התקשי, חוק הצינו 
א  א  ידעו שה  עומדי  לעבוד בשוק הפרטי בגופי  שלה  העניקו , פי  לה הכפו

 : להל  פירוט החריגות שנתגלו. זכות או שהיו מעורבי  בהענקת זכות לה 
__________________ 

 . לחוק6 וסעי  4הסמכות של ועדת ההיתרי  נוגעת לעניי  סעי    3
 .ג  כשנשוא העניי  הוא אישה" עור  די "או " פקיד" "עובד"בדוח זה נשתמש במונח   4
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ו  ה ה ק  ו ש ג   האחראי , בדיקת משרד מבקר המדינה באג  שוק ההו : א
אות העלתה כי רק בכירי האג  מילאו אחר הור, לאסדרה בתחומי ההו  והביטוח

, מר ידי  ענתבי. עובדי  זוטרי  ועובדי  בדרג הביניי  באג  לא עשו כ . החוק
ציי  כי אינו , ) הממונה על שוק ההו  להל  (ביטוח וחסכו  , הממונה על שוק ההו 

העובדי  באג  מודעי  לקיומו של , לדבריו. רואה עצמו אחראי לאכיפת חוק הצינו 
א אמר לעובדיו שעמדו לפרוש שאי  הוא מתערב והו, הבהירות שבו חוק הצינו  ולאי

חלק מהפורשי  שעניינ  נבדק ציינו בתשובותיה  . ביישו  הוראות חוק הצינו 
למשרד מבקר המדינה כי לא פנו לברר את מעמד  לפי חוק הצינו  בשל התרבות 

 . בידיעתו של הממונה על שוק ההו , הארגונית באג 
לדעת משרד . קנה אחד ע  הוראות חוק הצינו גישה זו אינה ראויה ואינה עולה ב

בראש , על מנהל בשירות המדינה לשמש דוגמה ומופת לאנשיו, מבקר המדינה
במיוחד , ולפעול שא  עובדיו לא יפרו את החוק, ובראשונה בהקפדה על שמירת החוק

על אחת כמה וכמה . בעניי  הקשור ישירות לעבודתו המקצועית של העובד הפורש
ג  א  הממונה על שוק .  כאשר מדובר בענייני  שנוגעי  לטוהר המידותהדבר חשוב

קיי  חשש שעובדיו פירשו את הימנעותו מנקיטת , ההו  לא נת  היתר להפרת החוק
 . עמדה בעניי  כאישור בפועל לעשות כ 

ת ר ו ש ק ת ה ד  ר ש ג  במשרד התקשורת נוצרה תרבות ארגונית לא ראויה שלא : מ
 פרשו מאג  כלכלה 2004במהל( שנת : יב מחוק הצינו עלתה בקנה אחד ע  המתחי

ותקציב במשרד שלושה כלכלני  שתפקידיה  בו היו זוטרי  ועברו לעבוד בחברת 
ה  לא פנו לוועדת ההיתרי  בבקשה לקצר את תקופת ; תקשורת ללא תקופת צינו 

לטענת הלשכה המשפטית של משרד התקשורת . הצינו  שחלה עליה  על פי החוק
לדעת משרד .  לחוק לא חל על עובדי  זוטרי 4לו לנהוג כ( כיוו  שלדעת  סעי  ה  יכ

הדבר מצביע על תרבות ארגונית לא ראויה שאינה עולה בקנה אחד ע  , מבקר המדינה
 בי  עובד בכיר ובי  עובד זוטר 4יש להדגיש כי החוק אינו מבחי  בסעי  . הוראות החוק

ל עובדי  זוטרי  להיות מוצגי  בבקשות על הנימוקי  להקלה ע. בכל דר( שהיא
היה . לקיצור תקופות הצינו  שנקבעו בחוק שעל הפורשי  להגיש לוועדת ההיתרי 

למלא אחר הוראות , ר יזהר טל"ד ד"עו, על היוע+ המשפטי דאז של משרד התקשורת
מ "ר ולהעביר את חוות דעתו המנומקת בכתב ליוע+ המשפטי של נש"התקשי
מ הוא הגו  המסדיר את נושא הצינו  "בקר המדינה מעיר כי נשמשרד מ. לאישורו

קביעת מדיניות , בי  השאר, מ ואישורו מבטיחי "וכי יידוע נש, בשירות הציבורי
ומונעי  מדיניות נפרדת בכל משרד בהתא  לעמדתו , כללית ואחידה למגזר הציבורי

 . ולהבנתו של יועצו המשפטי
י  ס מ ה ת  ו ש אחראית לגביית )  רשות המסי  להל  (רשות המסי  בישראל : ר

, עובדי רשות המסי . מסי  ישירי  ועקיפי  ושותפה להתוויית מדיניות המסי 
 רואי חשבו   באי  במגע שוט  ע  נישומי  וע  מייצגיה  , בכירי  וזוטרי  כאחד

ובסופו של דבר בסמכות  לקבל ,  מנהלי  עימ  משא ומת  על שומות או עורכי די  
קביעת הסכו  היא בגדר הענקת זכות כמשמעותה . נוגע לסכו  השומההחלטות ב

חלק ניכר מהפורשי  מרשות המסי  עוברי  לעבוד במשרדי  . בחוק הצינו 
המייצגי  נישומי  לפני רשויות המס או במשרדי עורכי די  המתמחי  בייעו+ בענייני 

 .מעטי  עוברי  לעבוד ישירות עבור נישומי . מס
 לא פנו עובדי רשות המסי  אל 2001קר המדינה העלתה כי מאז שנת בדיקת משרד מב

לשכת הייעו+ המשפטי ברשות לקבלת חוות דעת בטר  החלו לעבוד במשרדי רואי 
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, חשבו  או עורכי די  אשר בענייני נישומיה  טיפלו במהל( עבודת  ברשות המסי 

 .הצינו  בבקשה לקצר את תקופת 5מ ולוועדת ההיתרי "וממילא לא פנו לנש
 לחוק הצינו  קובעות שחלה תקופת צינו  על מי שהעניק זכות 4הוראות סעי  , כאמור

אינה רק " הענקת הזכות לאחר"המשמעות של . או היה מעורב בהענקת זכות לאחר
מ " על ידי נש2004 פרשנות זו נקבעה כבר ב. אלא ג  למייצגו, למקבל הזכות

י  שביקש לעבור למשרד עורכי די  שייצג בתשובתה לוועדת ההיתרי  בעניי  עור( ד
הדבר . 6וא  על ידי ועדת ההיתרי  כשנדרשה לכ(, לקוחות לפני האג  שבו עבד

מתיישב ג  ע  תכלית החוק שנועד למנוע פגיעה בטוהר המידות בשירות הציבורי 
 .ובמראית העי  של תקינותו

מה הוראה מ לא פעלה להטמעת הנורמה כאשר קבעה אותה ולא פרס"נמצא שנש
 4שלוש שני  לאחר קביעת עמדתה בעניי  חלות סעי  , 2007רק באוקטובר . בעניי  זה

היא פרסמה , לחוק על קבלת משרה במשרדי מייצגי  ולאחר שיחה ע  צוות הביקורת
 .חוזר בנדו 

כ( לדוגמה העלתה בדיקת משרד מבקר המדינה כי עור( די  שעבד בתפקיד בכיר 
קיבל החלטות בעניי  קביעת ) 'ד א" עו להל  ( המסי  בלשכה המשפטית של רשות

שומות ליזמי  מסוימי  במש( שנתיי  טר  עזיבתו את שירות המדינה והיה מעורב 
במועד סיו  הביקורת טר  . במשא ומת  מתמש( ע  משרד עורכי די  שייצג אות 

המשרד א  תבע את רשות המסי  בעניי  השומות : הסתיי  הטיפול בשומות אלה
ד "מיד לאחר פרישתו הצטר  עו. 'שנקבעו ג  על פי החלטותיו של עור( די  א, הללו

מ או ליוע+ המשפטי לממשלה לקבלת "הוא לא פנה לנש. לאותו משרד כשות ' א
יש להדגיש כי הצור( בצינו  או . ייעו+ בעניי  פרישתו ובעניי  תחולת חוק הצינו  עליו

צינו  מתעצ  במקרה שהוא עובר לעבוד לפחות בבדיקת מעמד הפורש על פי חוק ה
ובמיוחד כאשר מדובר בעניי  , בגו  שעמו היו לו קשרי עבודה כשהיה עובד ציבור

כיוו  שאז מתווס  החשש שמידע פנימי של רשויות , שהטיפול בו טר  הסתיי 
 . המדינה באותו עניי  ימצא את דרכו אל מעסיקו החדש של העובד

גופי אסדרה ופיקוח מהחשובי  במשק שנבדקו שוררת מ  האמור לעיל עולה שבקרב 
כתוצאה ; גישה מקלה שמתאפיינת בעצימת עיניי  בכל הקשור ליישו  חוק הצינו 

ראויה שאינה תואמת את הוראות החוק  מכ( רווחת בה  תרבות ארגונית בלתי
ר ופסיקות ועדת "קיי  פער ניכר בי  הוראות החוק והתקשי, לשו  אחר. ותכליתו
  . 7רי  לבי  ההתנהלות של מנהלי  בגופי  המאסדרי  שנבדקוההית

 הטלת אחריות על עובדי השירות הציבורי 
על עובדי השירות הציבורי אשר באי  במסגרת עבודת  במגע ע  פורש שחל עליו חוק 

ג  א  להבנת  הפורש , הצינו  לא מוטלת אחריות ספציפית שלא לשת  פעולה עימו
, ראוי שעל מנת להבטיח את אמו  הציבור בשירות המדינה. מפר את הוראות החוק

בידע  כי קיי  חשש , יימנעו עובדי מדינה ממגע ע  פורש כל עוד חל עליו חוק הצינו 

__________________ 
 .מ שפנו לוועדת ההיתרי "ומנהל מעחו$ מנציב מס הכנסה   5
 .20.5.2007מיו  ,  ˆÔ‰Î Ô¯˜ '‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·È  )   י (122/07וע   6
 .למעט הרשות לניירות ער   7
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 לחוק הצינו  3  ו2דבר זה חשוב במיוחד בכל הנוגע להוראות סעיפי  . להפרת החוק
 ). ראו לעיל(

קטה יזמה במקרי  מסוימי  נמצא כי בעוד הלשכה המשפטית של משרד האוצר נ
מנהלי  במשרדי  אחרי  שנבדקו לא , הציות להוראות חוק הצינו  כדי למנוע את אי

 עובדי  שפרשו ייצגו חברות כלפי המשרדי  שמה  פרשו בענייני  אשר  פעלו כ( 
ועובדי המשרדי  הללו לא הביעו כל התנגדות לכ( על א  , בה  טיפלו טר  פרישת 

או א  אישרו זאת למרות שלא הייתה ,  לחוק הצינו 2הוראות סעי  שהיה זה בניגוד ל
עובדי  שפרשו מהשירות פנו לכפיפיה  לשעבר במהל( שנת . לה  סמכות לעשות כ 

והעובדי  בשירות הציבורי , הצינו  שלה  בענייני  הנוגעי  לה  או לעסקיה 
 . ינו  לחוק הצ3שיתפו עמ  פעולה א  שהדבר היה בניגוד להוראות סעי  

במינהל ) ' פקיד א להל  (עובד בכיר לשעבר ,  לחוק הצינו 2על פי סעי  , למשל
   ללא הגבלת זמ   היה מנוע לייצג לפני המינהל )  המינהל להל  (מקרקעי ישראל 

בדיקת משרד מבקר המדינה . גופי  בענייני  שבה  טיפל במהל( שירותו הציבורי
לפני המינהל גופי  שוני  בשני ' יד אהעלתה כי לאחר סיו  שירותו ייצג פק

שכלפיה  , העובדי  במינהל. פרויקטי  באות  ענייני  שבה  טיפל בעת שירותו
לא מנעו ממנו לעשות כ  א  שהיה זה , את לקוחותיו בפרויקטי  אלה' ייצג פקיד א

 .בניגוד לחוק הצינו 
. שירות המדינהשפרש מ) 'להל  פקיד ב(דוגמה נוספת היא עובד בכיר ברשות המסי  

לייצג אד  לפניו ולבקש , הוא היה מנוע מלפנות לכפי  שלו,  לחוק הצינו 3על פי סעי  
 במש( שנה מיו  סיו    בי  בהסכ  ובי  במעשה של רשות  ממנו להעניק לו זכות 

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי כחצי שנה בלבד לאחר תו  . יחסי הכפיפות
, אל הכפי  שלו לשעבר שעבד עדיי  ברשות המסי '  בפנה פקיד, יחסי הכפיפות

 . בבקשה להעניק זכות ללקוח וא  קיבל שכר טרחה עבור פנייתו זו
ובו הנחתה את עובדי , 2007מ חוזר באוקטובר "יצוי  כי בעקבות הביקורת פרסמה נש

המדינה להקפיד שלא להיות בקשר ע  עובד שפרש א  קיו  הקשר עמו מנוגד 
ציי  בתשובתו ) ייעו+(המשנה ליוע+ המשפטי לממשלה . ועות בחוקלהגבלות הקב

שא  עובד יודע שעובד שפרש מפר את חוק , למשרד מבקר המדינה כי ראוי להבהיר
הוא הודיע כי בכוונתו לבחו  את המלצת ; אל לו לתת יד לעברה על חוק הצינו , הצינו 

מ "ראוי שנש, המדינהלדעת משרד מבקר . מ"מבקר המדינה בעניי  בשיתו  ע  נש
ר נוהל מפורט יותר אשר יקבע הנחיות מפורשות לדר( שבה על עובד "תפרס  בתקשי

על הנוהל לחייב ; מדינה לנהוג במקרה שהוא חושש שפורש מפר את הוראות החוק
  . מ"היוועצות של עובד המדינה ביוע+ המשפטי של משרדו או של נש

 אכיפת פסיקות של הוועדה למת  היתרי 
דת ההיתרי  בראשות שופט בית משפט מחוזי היא הגו  היחיד המוסמ( על פי חוק וע

והיא , הצינו  לקבוע את תקופת הצינו  ואת ההגבלות החלות על הפורש בתקופה זו
החלטת הוועדה קובעת את גדרי הצינו  החל על . שדנה בבקשה של הפורש לקיצורה

.  חוק הצינו  על כל הנובע מכ(ציות להוראות והפרת החלטה שלה משמעה אי, הפורש
וא  הפורש , א  יש צור( בפרשנות לה, בהירות בעניי  החלטת הוועדה א  שוררת אי

מ או ליוע+ המשפטי לממשלה ולקבל את "עליו לפנות לנש, מבקש לסטות ממנה
 . אישור  לכ(
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עובדי  בכירי  בשירות הציבורי אמורי  להוות דוגמה לכל העובדי  באשר לציות 

.  ולנורמות התנהגות ראויות בעת שירות  וא  בעת פרישת  מהשירות הציבורילחוק
נמצא כי מרבית העובדי  הבכירי  בשירות הציבורי פנו לוועדת ההיתרי  א( היו 
מקרי  שבה  ה  פעלו בדרכי  שאינ  עולות בקנה אחד ע  הוראות החוק או ע  

ירות המדינה שפנו לוועדת כ( לגבי שני עובדי  בכירי  בש. פסיקות ועדת ההיתרי 
 :להל  הפרטי . והיא אכ  עשתה כ , ההיתרי  בבקשה לקצר לה  את תקופת הצינו 

התעתד לעבוד בחברה ) ' פקיד ג להל  (פקיד בכיר לשעבר במשרד האוצר  .1
ועדת ההיתרי  קבעה כי תקופת הצינו  שלו תימש( . כלכלית גדולה בתפקיד בכיר

 שישה חודשי  לאחר פרישתו  לית משירות המדינה חודשיי  לאחר פרישתו הפורמ
השתת  בכמה ישיבות בחברה בה  לא ' הבדיקה העלתה כי פקיד ג. בפועל מתפקידו

לדעת . קיבל החלטות ולא קיבל תמורה בגינ  במש( חודשיי  לפני תו  תקופת הצינו 
משרד מבקר המדינה משמעותה של תקופת צינו  היא שהעובד אינו רשאי לעבוד 

 ג  בדר( שאינה כרוכה בקבלת החלטות וג  א  אינו  תקופה זו בחברה בשו  צורה ב
משתתפי  בעת תקופת  נוכחות בדיוני  רבי, יתר על כ . מקבל תמורה בגי  עבודתו

שכ  בעיני עובדי , באמו  הציבור בעובדי הציבור, ולו למראית עי , הצינו  יכולה לפגוע
 . ד בתקופת צינו החברה ובעיני הציבור הוא נחשב עוב

  להל  ( במהל( חופשת ההסתגלות שלו קיבל פקיד בכיר לשעבר במשרד האוצר  .2
ועדת ההיתרי  קבעה כי . הצעה לשמש בתפקיד בכיר בחברה גדולה אחרת) 'פקיד ד

בדיקת . תקופת הצינו  שלו תימש( ארבעה חודשי  לאחר מועד פרישתו מהשירות
בלימוד החומר '  תקופת הצינו  החל פקיד דמשרד מבקר המדינה העלתה כי במהל(

במסגרת זו נפגש ע  נושאי משרה ; הנוגע לפעילות החברה לקראת כניסתו לתפקיד
בתשובתו למשרד מבקר . ע  דירקטורי  וע  בעלי תפקידי  מרכזיי  בה, בחברה

כי פנה אל נציב שירות המדינה ואל היוע+ המשפטי של ' המדינה הסביר פקיד ד
ופעולותיו היו על פי רוח ,  מה ה  הכללי  החלי  עליו בתקופת הצינו מ ובירר"נש

, מ ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה"נש. מ"ההנחיות בעל פה שנמסרו לו מנש
בעל פה היו כי אי  מניעה שילמד חומר הנוגע לחברה לקראת ' כי הנחיותיה לפקיד ד

 .החברהכניסתו לתפקיד ללא תמורה ובלא לערב בכ( איש מאנשי 
משמעות החוק והחלטת ועדת ההיתרי  היא שאי  , לדעת משרד מבקר המדינה

לקיי  קשרי עבודה כלשה  בתקופת צינו  ע  מנהלי הגו  שבו האד  מתעתד לעבוד 
הוראות אלה יש לפרש לחומרה כ( שג  לא תיווצר מראית עי  של קשרי . וע  עובדיו

עי שאסור למועמד לקיי  קשרי משמ מ להבהיר באופ  חד"על נש, בהתא . עבודה
  .עבודה כלשה  ע  מקו  העבודה המיועד לו עד סיו  תקופת הצינו 

 אכיפה והטמעה של חוק הצינו  בידי שומרי הס 
מטילי  ) ר" הוראת התקשי להל  (ר ליישומו " בתקשי43.63חוק הצינו  והוראה 

בכיר ובי  שהוא בי  שהוא , ל משאבי אנוש במשרד ליידע את הפורש"חובה על סמנכ
. על העובד הפורש למלא אחר הוראות החוק; על הוראות חוק הצינו  והתקנות, זוטר

ובאמצעותו ללשכה ) או ביחידת הסמ((העובד רשאי לפנות ליוע+ המשפטי במשרדו 
עוד קובעת . מ לקבלת מידע ולייעו+ בעניי  תחולת החוק לגביו"המשפטית בנש

ד להכי  חוות דעת כתובה ולבקש מהיוע+ ההוראה כי על היוע+ המשפטי במשר
במקרה שהעובד מבקש לקבל היתר מוועדת . מ את אישורו לה"המשפטי של נש
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מ אמור להשיב לוועדה "היוע+ המשפטי של נש, ההיתרי  לקצר את תקופת הצינו 
 .מטע  השירות לאחר קבלת חוות דעת של המשרד

 לה תפקיד מרכזי יש; מ היא שומר ס  חיצוני של משרדי הממשלה"נש .1
הטמעה זו יכולה להיעשות באמצעות פעולות . בהטמעת הוראות חוק הצינו  בה 

 בייזו   ר ובמידת הצור( "בדר( של שינויי  בתקשי, הדרכה ופרסומי  שוטפי 
 . חקיקה

מ לא "הבדיקה העלתה כי נש. מ בעניי  זה"משרד מבקר המדינה בדק את פעולות נש
, ת  לחשו  מצבי  שבגינ  יש לפנות לוועדת ההיתרי יצרה נוהל ומנגנוני  שמטר

: מ ג  לא פעלה די הצור( להטמעת הוראות חוק הצינו  בקרב העובדי "נש .כנדרש
 לחוק הצינו  על מייצגי  של בני אד  או 4את עמדתה בעניי  תחולת הוראות סעי  

 רעננה היא לא; גופי  שהוענקה לה  זכות לא הפיצה אלא שלוש שני  לאחר גיבושה
הפעולה . מדי שנה את הוראות חוק הצינו  ולא הפיצה את פסיקות ועדת ההיתרי 

מ הייתה הפצת פסיקות עקרוניות של ועדת ההיתרי  "העיקרית שאותה נקטה נש
הפורש קיבל הודעה סטנדרטית , ככלל. לי  וליועצי  משפטיי  מעת לעת"לסמנכ

 א   ולעתי  , א הסבר נוס ר ולהוראות החוק לל"שהפנתה אותו להוראות התקשי
תרבות ארגונית של התעלמות , בי  השאר, התוצאה היא, כאמור לעיל. לאחר שפרש

 .מהוראות החוק ומפסיקות ועדת ההיתרי 
אי  להסתפק בהטלת האחריות לציות לחוק הצינו  על , לדעת משרד מבקר המדינה

וח הפורש מ לקבוע שבמסגרת הליכי הפרישה ידו"על נש; העובד הפורש בלבד
מוקד  ככל האפשר וכל עוד לא , מהשירות הציבורי בכתב ליוע+ המשפטי של משרדו

על התפקיד המיועד לו בו ועל הקשרי  , על הגו  שבו יעבוד, פרש פורמלית מהשירות
היוע+ המשפטי יבח  את המידע .  במסגרת תפקידו בשירות  א  היו  שהיו לו עמו 

זה האחרו  יקבע . כנדרש, מ"וע+ המשפטי של נשויעביר את חוות דעתו המנומקת לי
 .א  יש לפנות לוועדה למת  היתרי 

, בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי היועצת המשפטית של משרד האוצר .2
ר "עור( די  ד, והיוע+ המשפטי לשעבר של משרד התקשורת, עורכת הדי  ימימה מזוז

ה  , לא חלה על פורש חובת צינו  כאשר סברו ש ר "לא נהגו על פי התקשי, יזהר טל
כנדרש , מ"נתנו לו חוות דעת בעל פה ולא דיווחו על כ( ליוע+ המשפטי של נש

מ לשנ  אפוא ג  ליועצי  המשפטיי  כי עליה  לפעול ליישו  "על נש. ר"בתקשי
  .ר"הוראות חוק הצינו  והתקשי

 יישו  חובת הצינו  ברשות לניירות ער  
קובע כי תוק  , ) חוק ניירות ער( להל   (1968 ח"תשכ,  בחוק ניירות ער(2סעי  

 של ציבור ושתפקידה יהיה שמירת ענייני)  הרשות להל  (רשות לניירות ער( 
תנאי , מינוָי , כי קבלת , בי  השאר,  בחוק ניירות ער( קובע10סעי  . המשקיעי 

יקו  לחוק ת. שכר  וגמלאותיה  של עובדי הרשות יהיו כשל עובדי המדינה, עבודת 
א לחוק ניירות ער( הקובעות 10 החיל על עובדי הרשות את הוראות סעי  1997משנת 

 תקופת צינו  של שלושה חודשי  לעובד הרשות אשר  את ההגבלות לאחר פרישה 
 . מעוניי  לעבוד עבור חבר בורסה

שלושה חודשי  מיו  , משרד מבקר המדינה מציי  כי בעוד לפי חוק ניירות ער(
ו אסור לעובד הרשות שפרש לקבל זכות או טובת הנאה מאד  שעמד בקשרי  פרישת
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למרבית עובדי הציבור , ע  הרשות במש( השנה שקדמה ליו  פרישתו של העובד

 . 8לפחות, תקופת צינו  של שנה,  לחוק הצינו 4בהתא  להוראות סעי  , נקבעה
לעומת ; יה הבכירי המדינה משתתפת רק באופ  חלקי במימו  תקופת הצינו  של עובד

שִמשכה רבע , הרשות לניירות ער( מימנה את כל תקופת הצינו  של בכיריה, זאת
 .מתקופת הצינו  של עובדי המדינה

השוויו  בי  ההגבלות המוטלות על כל עובדי הציבור לבי  ההגבלות המוטלות  לנוכח אי
ראוי , קר המדינהלדעת משרד מב, על עובדי הרשות לניירות ער( בעניי  תקופת הצינו 

שמשרד המשפטי  ומשרד האוצר יבחנו א  לרשות ניירות ער( ולעובדיה יש אמנ  
מאפייני  מיוחדי  היכולי  להצדיק את ההסדר השונה ואת סוגיית מימו  תקופת 

 . הצינו 
ר הרשות לניירות ער( בדבר קיצור תקופת צינו  או ביטולה "ראוי כי ההחלטות של יו

ר הנגזרות "בדומה למתחייב מהוראות התקשי, נומקות בכתבתהיינה מפורטות ומ
נמצא כי כל עובד רשות אשר ביקש קיצור או ביטול של תקופת הצינו  . מחוק הצינו 

ר הרשות לא נימק את החלטותיו אלא "אול  יו, הגיש לש  כ( בקשה מפורטת בכתב
הרשות כי בעקבות הביקורת הודיעה . הסתפק באישור קצר ובלתי מנומק של הבקשה

  .2008הכינה נוהל בעניי  זה שנכנס לתוק  בינואר 
 פעולות לשינוי חוק הצינו 

נטע  שמשמעותו היא היוותרות : מטעמי  אחדי  נמתחה ביקורת על חוק הצינו 
, בחוק נקבעה סנקציה פלילית בלבד; עד שנה, הפורש ללא מקור פרנסה כמה חודשי 

בקרב מנהלי  בשירות הציבורי קיי  ; יותובגללה למעשה לא נאכ  החוק בידי הרשו
; חשש כי יישומו ירתיע עובדי  פוטנציאליי  איכותיי  מלהגיע לעבוד בשורותיו

שוויו  בי  עובדי רשות ניירות ער( לבי  שאר עובדי הציבור בעניי  מש(  שורר אי
 . תקופת הצינו 

יני  מ בשני עני" דנו משרד המשפטי  ונש2002 עד שנת 90 מאמצע שנות ה
פיצוי על תקופת הצינו  ושינוי הסנקציה הפלילית בחוק לסנקציה : מרכזיי 

התברר . כיוו  שמעול  לא הוגש כתב אישו  פלילי בגי  הפרת חוק הצינו , משמעתית
העוסקי  בדבר לא הצליחו להגיע . שהדיוני  לשינוי חוק הצינו  הגיעו למבוי סתו 

 . גביר את האפקטיביות של החוקלהסכמה לגבי האמצעי  שיש לנקוט כדי לה
ממצאי הדוח מצביעי  על הצור( בנקיטה מיידית של , לדעת משרד מבקר המדינה

. צעדי  על מנת שחוק הצינו  ייוש  על ידי עובדי הציבור וייאכ  על ידי רשויות החוק
עמדת המדינה לגבי תשלו  ; ר"שינויי  בחוק ובתקשי: לש  כ( יש לבחו  את אלה

הגברת האכיפה ; הטמעת החוק בקרב עובדי הציבור;  בגי  תקופת הצינו פיצוי לפורש
  .של החוק

♦ 

__________________ 
תקופת הצינו  , )נוסח משולב(1958 ח"התשי, בחוק מבקר המדינה) 2)(ב (22בהתא  להוראות סעי    8

 .של עובדי מבקר המדינה היא שנתיי 
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 מבוא
לאמו  . עובדי ציבור חייבי  להיות חסרי פניות ולפעול באופ  עצמאי ונטול שיקולי  זרי  .1

 . הציבור בשירות הציבורי ובעובדיו חשיבות ראשונה במעלה
 ומעבר עובדי  מהמגזר הפרטי לשירות הציבורי מעבר עובדי  מהשירות הציבורי למגזר הפרטי

להבנת , יש לכ  יתרונות רבי  לשני הצדדי  משו  שהדבר תור  לבסיס ידע משות . שכיחי 
הצרכי  של המגזר האחר וליצירת הידברות ושפה משותפת המסייעי  בסופו של דבר לצמיחה 

 . ולשגשוג של המשק והמדינה
 המידות ולמינהל התקי  במעבר עובדי  מהשירות הציבורי קיימת ג  סכנה לטוהר, יחד ע  זאת

לגופי  בה  טיפלו טר  פרישת  ובקיו  קשרי עבודה בי  פורשי  מהשירות הציבורי לבי  הגופי  
בעקבות המלצה של מבקר . מה  פרשו בענייני  בה  טיפלו או לבי  מי שהיו כפופי  לה  בעבר

  להל   (1969 ט"תשכ, )הגבלות לאחר פרישה(ציבור  חוק שירות ה60 המדינה חוקק בסו  שנות ה
המטיל על עובדי ציבור הפורשי  מהשירות הציבורי הגבלות על חופש העיסוק , )חוק הצינו 

מטרת : "בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר בי  השאר. מטעמי  של שמירה על טוהר המידות
ניצול קשרי  אישיי  של עובד ההצעה היא למנוע תופעות שליליות בשירות הציבור הכרוכות ב

כל זמ  שהעובד נמצא בשירות יש בניצול קשרי  אלה . הציבור שרכש בתוק  תפקידו לפני פרישתו
לא כ  . ויש בידי מעבידו אמצעי הרתעה מתאימי , למטרות אישיות משו  פגיעה בכללי המשמעת

שרכש במילוי , יבורהוא עשוי להעמיד את קשריו ע  מוסדות צ. המצב אחרי פרישתו של העובד
הוא ג  עשוי להגיע למעמד . לרשות  של אנשי  הנושאי  ונותני  ע  אות  מוסדות, תפקידו

ויש למנוע שאפשרות זו תשפיע , באות  עסקי  עצמ  שהיו נתוני  לטיפולו בהיותו עובד הציבור
 ."עליו בשעת מת  החלטה

 :9ההגבלות שנקבעו בחוק הצינו  ה  אלה
)‡( È È  Ú ·  ˙ Â Ï · ‚ ‰‚ Â ˆ È È  Ô:  איסור הייצוג בעני  שהיה בטיפול : " לחוק קובע2 סעי

לא ייצג , בעני  פלוני של אד  פלוני, אגב מילוי תפקידו בשירות הציבור,  מי שטיפל של המייצג 
איסור ." אחרי פרישתו מהשירות את האד  באותו עני  כלפי המוסד של שירות הציבור שבו שירת

 מי  " איסור הייצוג לפני מי שהיה כפו  למייצג" לחוק קובע את 3סעי  . זה אינו מוגבל בזמ 
, שפרש משירות הציבור וערב פרישתו היה מוסמ  או ממונה על עובד שהיה מוסמ  לתת החלטה

בקשר למת  זכות או עובד שהיה מדורג ערב פרישתו באחת מחמש הדרגות , המלצה או חוות דעת
ולא , פני עובד בשירות הציבור שהיה כפו  לו ערב פרישתולא ייצג אד  ל" בגו  בו עבד 10העליונות

כשההענקה , בי  בהסכ  ובי  כמעשה של רשות, יבקש ממנו להעניק לו זכות לו עצמו ולצור  עסקו
 .עד תו  שנה מסיו  יחסי הכפיפות" מסורה לשיקול דעתו של אותו עובד

)·( ‰ ‡  ‰  ˙ · Â Ë  ˙ Ï · ˜  Â ‡  ‰ „ Â · Ú  ¯ Â Ò È סור עבודה אי: " לחוק קובע4סעי  : ‡
ובתפקידו   מי שפרש משירות הציבור או טובת הנאה בעסקי  שהיו בטיפולו של עובד הציבור 

 או להמלי) על ,היה מוסמ  להחליט על פי שיקול דעתו על הענקת זכות לאחרבשירות הציבור 
 לא יקבל זכות, כאמורהיה ממונה על עובד אחר בשירות הציבור המוסמ  ש או , כאמורהענקת זכות

בטר  עברה שנה מיו  פרישתו " האמורהמאד  שנזקק במהל  עסקיו להחלטתו בתחו  הסמכות 
 ועדת  להל  ( לחוק הצינו  11 ועדה למת  היתרי  אשר הוקמה לפי סעי  .) תקופת הצינו  להל  (

 .. 11רשאית לקצר את תקופת הצינו ) ההיתרי 
__________________ 

 . לחוק הצינו  נקבעו הגבלות בפרישה משירות בחו$ לאר6$בסעי  , ל כ נוס  ע  9
 .1975 ו”התשל, )איסור ייצוג) (הגבלות לאחר פרישה(על פי תקנות שירות הציבור   10
 . לחוק6 ולסעי  4הסמכות של ועדת ההיתרי  נוגעת לסעי    11
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דינו קנס כספי או מאסר שישה , חוק העובר על ה  לחוק הצינו  קובע סנקציה פלילית 8סעי  

 . שר המשפטי  ממונה על ביצוע חוק הצינו . חודשי 
, כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק"קובע כי חופש העיסוק : חוק יסוד, מנגד

, אי  פוגעי  בחופש העיסוק אלא בחוק ההול  את ערכיה של מדינת ישראל"ו" מקצוע או משלח יד
או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת , ובמידה שאינה עולה על הנדרש, כלית ראויהשנועד לת

שאלה זו של . הטלת הגבלות על אד  מכוח חוק הצינו  יש בה משו  פגיעה בחופש העיסוק. "בו
אי  , אכ : " כ 12והיא קבעה, האיזו  בי  שני החוקי  נדונה במספר החלטות של ועדת ההיתרי 

במת  המשקל הראוי לעוצמת , ע  זאת. גע פגיעה מסוימת בחופש העיסוקכי החוק פו, חולק
פגיעה , באופ  עקרוני, שיש לראות בה, ראוי לעמוד על כ , מול התכלית שהיא משרתת, הפגיעה

מול חופש העיסוק עומד ....משבחר לשרת בשירות הציבורי, שהפרט הסכי  לקבל על עצמו
ירה על טוהר המידות בשירות הציבורי ואמו  הציבור שמ. האינטרס של שמירה על טוהר המידות

, כתכליות ראויות, הוכרו כבר בפסיקת בית המשפט העליו  של השני  האחרונות, בשירות הציבורי
העשויות להצדיק הטלת מגבלות על מימוש זכויות אזרחיות חשובות של עובד הציבור לאחר 

אלא מאפשרות , אינ  קובעות איסור מוחלט...וקהקבועות בח' תקופות הצינו , 'מעבר לכ ....פרישתו
הוועדה מונחית על ידי . לנפגע מהגבלת חופש העיסוק שלו לפנות בבקשה לקבלת היתר מוועדה זו

משכ  קשה לטעו  כי החוק אינו . א  אי  בכ  פגיעה בטוהר המידות, המחוקק לתת את ההיתר
 ...". מידתי

קיקה ע  הקושי הנובע ממעבר עובדי  מהשירות רוב מדינות המערב מתמודדות באמצעות ח .2
13 מחקרי  במדינות ה. הציבורי לשוק הפרטי

OECD מלמדי  שממשלותיה  מודעות לניגוד 
 לכ  קבעו רוב  תקופות צינו  על פי  הענייני  שעלול להיווצר בקרב הפורשי  מהשירות הציבורי 

 . 14)נהוג בצרפת ובגרמניהכ(עד חמש שני  ) כנהוג בנורבגיה(חוק שמשכ  שישה חודשי  
כארבעי  שנה לאחר חקיקת חוק הצינו  המשק הישראלי שונה לחלוטי  מהמשק של שנות  .3

אי  הוא עוד משק ריכוזי בשליטת המגזר הציבורי אלא משק שבו המגזר הפרטי ממלא את ; השישי 
. שחקממשלתיי  שקובעי  את כללי המ) רגולטורי (התפקיד המרכזי ופועל מול מאסדרי  

בנסיבות אלה הולכת וגוברת חשיבות ההקפדה על תקופת צינו  בי  עבודה בממשל לבי  עבודה 
, תפקידו של המאסדר נעשה חשוב יותר ויותר. בשוק הפרטי ועל מראית עי  של העדר קרבת ענייני 

דווקא בתחומי  שבה  לאסדרה , ע  זאת. והקשר בינו לבי  הסקטור הפרטי רגיש וחשוב יותר
והעובדי  פורשי  כשבאמתחת  ידע רב , להתמחות חשיבות ראשונה במעלה, ות מכרעתחשיב
ובמקרי  רבי  , ומיד ע  עזיבת  את שירות המדינה נוטי  לעבוד בשוק שבאסדרתו עסקו, וניסיו 

 .בחברות שמול  עבדו קוד  לכ 
ולאכיפה של  בנושאי  הנוגעי  ליישו  15בשני  האחרונות עסק מבקר המדינה בדוחותיו לא אחת

 2007בחודשי  מרס עד אוגוסט . החוק ולהתאמתו למציאות העסקית המשתנה של המשק הישראלי

__________________ 
 .‰Ï‡"  Ô‰Î È · Ó 'ÌÈ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ‰„ÚÂÂ 6064/03וע   12
 .1 ראו הערה  13
 :ראו  14

Janos Bertoc, "Managing conflict of interest", Organization for Economic Co-
operation and Development,(2006), p. 7.  

; 709' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„·57 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2006 " תנאי העסקת עובדי  בבנק ישראל"הפרק : ראו  15
·„Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈË·È‰ ÏÚ ÁÂ˘¯„ " קו  כהונת  לשעברהנחיות בדבר פעילות דיפלומטי  במ"הפרק 
 ıÂÁ‰)2006( ,ב" ר המועצה להסדר ההימורי  בספורט"מינוי יו"הפרק ; 52' עמ È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2005(, 

·„ÁÂ " טיפול המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרו  בבעלי תפקידי  ועובדי  לשעבר"הפרק ; 285' עמ
 È˙ ˘56 ‡)2005( ,ב"  מינוי בעלי תפקידי  למשרות בגו  אחר מפעל הפיס "הפרק ; 232' עמ ˙ÂÁÂ„

 ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ)2004( ,התעשייה האווירית לישראל "הפרק ; 3' עמ
במעבר עובדי  " צינו "סוגיות "והפרק , 190' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„·50 ‡)1999 "  פיתוח מערכות מ "בע

 . ועוד, 289' עמ, ‡È˙ ˘ ÁÂ„·50 , "בשירות הציבורי למגזר העסקי
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נעשתה בדיקה מערכתית בגופי  שבה  ; בדק משרד מבקר המדינה את יישו  הוראות חוק הצינו 
. שכיח המעבר של פורשי  לחברות שעוסקות בתחו  שבו פעלו הפורשי  בהיות  בשירות הציבורי

משרד : ללי  בה  גופי  מאסדרי  מרכזיי  שלה  סמכות להעניק זכויות שונות לגופי  פרטיי נכ
להל  (ורשות המסי  לישראל )  אג  שוק ההו  להל  (ביטוח וחיסכו  , אג  שוק ההו , האוצר בכלל

, כמו כ . ומינהל מקרקעי ישראל; הרשות לניירות ער ; משרד התקשורת; בפרט)  רשות המסי  
המופקדי  על יישו  הוראות חוק ,  בדיקה במשרד המשפטי  ובנציבות שירות המדינהבוצעה
 .הצינו 

  
 קיו  הוראות חוק הצינו  תרבות ארגונית של אי

 ˙ ÈÁ·· ÌÈ˙ÚÏ ‡Â‰ ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· È‡ˆÓÓ' ˙Â‡
‰˙Ó' .˙Â·¯˙ ‰¯ˆÂ  ‡Ï‡ ˙˘ÓÓ˙Ó ‰ È‡ ˜˜ÂÁÓ‰ ˙ ÂÂÎ˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ˙ÏÏÂ˘‰ ˙È Â‚¯‡ 

˜ÂÁ‰ ˙ÈÏÎ˙ ˙‡ . 
 הוראת  להל  (ליישומו של חוק הצינו  ) ר" תקשי להל  ( בתקנו  שירות המדינה 43.63הוראות 
בי  שהוא בכיר ובי  , ל משאבי אנוש במשרד ליידע את הפורש"מטילי  חובה על סמנכ )ר"התקשי

לכלכל את מעשיו בהתא  על העובד הפורש ; על הוראות חוק הצינו  והתקנות, שהוא זוטר
ובאמצעותו ) או ביחידת הסמ (העובד רשאי לפנות ליוע) המשפטי במשרדו . להוראות חוק הצינו 

לקבלת מידע ולייעו) בעניי  תחולת ) מ" נש להל  (ללשכה המשפטית בנציבות שירות המדינה 
א  ביוזמת , עוד קובעת ההוראה כי א  היוע) המשפטי במשרד בדק פנייה של עובד. החוק עליו

עליו להכי  בעניי  חוות , והגיע למסקנה כי אי  חוק הצינו  חל על העובד, העובד וא  ביוזמה אחרת
מ "במקרה זה ובכל מקרה של ספק יש לפנות ליוע) המשפטי של נש. דעת כתובה ולחתו  עליה

על , י ג  א  העובד מבקש לקבל היתר מוועדת ההיתר. ולבקש את אישורו לחוות דעת של המשרד
זה האחרו  אמור . מ"היוע) המשפטי של המשרד להעביר חוות דעת כתובה ליוע) המשפטי של נש

יוטע  כי . להשיב לוועדת ההיתרי  מטע  השירות על הבקשה לאחר קבלת חוות דעת של המשרד
 .קביעת מדיניות כללית ואחידה למגזר הציבורי, בי  השאר, מ ואישורו מבטיחי "יידוע נש

, ובה  הממוני  על עובדי , ר אינ  מטילות אחריות על עובדי המדינה"ראות התקשיג  א  הו
הרי , ר בהודיע  על כוונת  לפרוש"להביא לידיעת  של הפורשי  את הוראות חוק הצינו  והתקשי

כפיפיה  ועמיתיה  ינהגו , עליה  לוודא שה , שבתוק  היות  עובדי  ומנהלי  בשירות המדינה
 . ר"וק והתקשיבהתא  להוראות הח

 בכל הנוגע לניגוד ענייני  מדגישה את תפקיד המפתח של OECD יצוי  כי אחת ההנחיות של ה
 .16מנהלי  ביישו  מדיניות אפקטיבית בעניי  זה

ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÏÚÙ ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· Â˜„· ˘ ÌÈÙÂ‚· ÈÎ ‰ÏÚ‰Â ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó17 
ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ,Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÂÏÚÙ ‡Ï ÌÈÏ‰ Ó‰ÂÈ˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Â ˜ÂÁ‰ ˙" È„È ÏÚ ¯

Ì‰Ï ÌÈÙÂÙÎ‰ , ˙ÂÎÊ Â˜È Ú‰ Ì‰Ï˘ ÌÈÙÂ‚· ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· „Â·ÚÏ ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰˘ ÂÚ„È Ì‡ Û‡
Ì‰Ï ˙ÂÎÊ ˙˜ Ú‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰˘ Â‡ .‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈ¯˜Ó ÏÚ ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï: 

__________________ 
 :ראו  16

OECD Guidelines for managing Conflict of interest in Public Service, OECD, 9/2005, p-6. 
  .ג  כשנשוא העניי  הוא אישה" עור  די "או " פקיד" "עובד"בדוח זה נשתמש במונח   17
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  אג  שוק ההו  משרד האוצר 

יי  במדינת ישראל ובפרט אג  שוק ההו  במשרד האוצר אחראי להסדרה של השירותי  הפיננס
האג  מפקח על ענ  הביטוח באמצעות . הפנסיה וקופות הגמל ולפיקוח עליה , בשוק הביטוח

רישוי חברות ופועל לשמירה על יציבות החברות במטרה להבטיח את פירעו  ההתחייבויות לציבור 
 . 'המבוטחי  וכו

È¯ÈÎ· ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ¯Á‡ Â‡ÏÈÓ Û‚‡‰ 
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ .ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ , ÔÂÎÒÁÂ ÁÂËÈ·) ÔÏ‰Ï-ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ( , ¯Ó

È·˙ Ú ÔÈ„È ,Û‚‡· ˙ÁÂÂ¯‰ ‰˘ÈÙ˙‰ ÈÙÏ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó È‚Èˆ  ÌÚ Â˙ÁÈ˘· ¯È·Ò‰ , ˜¯
 ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ- ÂÈ ‚ÒÂ Û‚‡‰ Ï‰ Ó -‰ ˘ Ï˘ ÔÂ Èˆ ˙ÙÂ˜˙ ÌÓˆÚ ÏÚ ÂÏÈÁ‰  , ˘¯„ Î

˜ÂÁ· , Ù Â‡ÂÊ ‰ÙÂ˜˙ ¯ÂˆÈ˜Ï ‰˘˜·· ÌÈ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ‰„ÚÂÂÏ Â . ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈ¯ËÂÊ ÌÈ„·ÂÚ
ÔÎ Â˘Ú ‡Ï Û‚‡· ÌÈÈ È·‰ ‚¯„· . ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï È‡¯Á‡ ÂÓˆÚ ‰‡Â¯ Â È‡ ÈÎ ÔÈÈˆ È·˙ Ú ¯Ó

ÔÂ Èˆ‰ .ÂÈ¯·„Ï ,È‡ÏÂ ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï ÌÈÚ„ÂÓ Û‚‡· ÌÈ„·ÂÚ‰-Â·˘ ˙Â¯È‰·‰ , ‡Â‰Â
‡Â‰ ÔÈ‡˘ ˘Â¯ÙÏ Â„ÓÚ˘ ÂÈ„·ÂÚÏ ¯Ó‡ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈ· ·¯Ú˙Ó  . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,È˙Ï· ˙È Â‚¯‡ ˙Â·¯˙ ÏÚ „ÓÏÓ ¯·„‰-‰ÈÂ‡¯ . ÈÎ È·˙ Ú ¯Ó ÔÈÈˆ ˙‡Ê ÌÚ
‰·ÈÊÚ ÏÚ ÚÈ„Â‰ Â‰˘ÈÓ˘ Ú‚¯· ,Û‚‡‰ È„È ÏÚ ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÂÓ „Â·ÚÏ ˜ÈÒÙ‰ ‡Â‰ . 

 

È˙Â·Â˘˙· Â ÈÈˆ ˜„·  Ì ÈÈ Ú˘ ÌÈ˘¯ÂÙ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ì‰
Û‚‡· ˙È Â‚¯‡‰ ˙Â·¯˙‰ Ï˘· ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ Ì„ÓÚÓ ˙‡ ¯¯·Ï Â Ù ‡Ï ÈÎ ‰ È„Ó‰ ,

ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙ÚÈ„È·. 
 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡Ï ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ÂÈ„·ÂÚ˘ ‚Â‡„Ï È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó· Û‚‡ Ï‰ Ó ÏÚ
ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ˙‡ Â¯ÙÈ .ÂÚ ˙ÂÈ Î˙Ï Ú„ÂÓ Ï‰ Ó‰˘ ÌÂ˜Ó· „ÁÂÈÓ· ÔÂÎ  ¯·„‰ ¯Á‡Ï ÂÈ„·

˜ÂÁ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‡Ï˘ Ì˙ ÂÂÎ· ÈÎ Ú„ÂÈÂ ‰˘È¯Ù‰ . ÈÎ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ Ú„ÂÂÈ‰ ÌÚ
ÍÓÒÂÓ ‰È‰˘ ‰¯·Á· „Â·ÚÏÂ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙‡ ·ÂÊÚÏ „ÓÚ ÂÙ‚‡Ó „·ÂÚ ,Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙· ,

ÍÎ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï Â‡ ˙ÂÎÊ ‰Ï ˜È Ú‰Ï , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ Â˙Â Ù‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰
˙‡ ÔÁÂ· ‡Â‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂÂÈ·‚Ï ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ˙ÏÂÁ˙  . ÏÎ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ˜ÙÒÏ ÂÈÏÚ ‰È‰

˘ Ï ıÈÏÓ‰Ï ÏÎÂÈ˘ ˙ Ó ÏÚ ıÂÁ  ¯ÓÂÁ"ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂÂÏ „·ÂÚ‰ ˙ÈÈ Ù ÔÈÈ Ú· Ó . 
 

 ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÔÈÈ Ú· ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡· ‚‰Â ‰ ˙‡ˆÂ˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·
· ‰„Â·ÚÏ ÌÈ¯ËÂÊ ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈÈ È· È‚¯„· ÌÈ„·ÂÚ ¯·ÚÓ ‡È‰ ˜Â˘·Â ÁÂËÈ·‰ Û Ú· ˙Â¯·Á

ÔÂ Èˆ ˙ÙÂ˜˙ ‡ÏÏ ÔÂ‰‰ ,Û‚‡· Ì˙„Â·Ú ˙Ú· ÔÏÂÓ Â„·Ú Ì‡ Û‡ , Â‡ ˙ÂÈÂÎÊ Ô‰Ï Â˜È Ú‰
Ô‰Ï ˙Â Â˘ ˙ÂÈÂÎÊ ˙˜ Ú‰ ÏÚ ÂˆÈÏÓ‰ . 

בתוק  תפקידו היה מעורב בהלי  ; ) מנהל התחו  להל  (עובד בכיר היה מנהל תחו  באג  , למשל
 הוא היה מעורב בבחינת יכולת  '  קרנות פנסיה אבחברת' מת  היתר השליטה לחברת ביטוח א

בגיבוש נוהל , בתנאי  הנדרשי  לקבלת היתר שליטה בקרנות פנסיה' העמידה של חברת ביטוח א
והמלי) לממונה על האג  לאשר את תקנו  קר  הפנסיה ' המכירה של מניות חברת קרנות פנסיה א

לא נמצא . 'פקיד בכיר בחברת ביטוח אע  פרישתו עבר לת. 'החדשה של חברת קרנות פנסיה א
שלפני מועד פרישתו פנה ליועצת המשפטית של משרד האוצר ולוועדת ההיתרי  בבקשה לקצר את 

 .תקופת הצינו  הקבועה בחוק



 53 )חוק הצינו ( הגבלות לאחר פרישה  חוק שירות הציבור 

 ÛÈÚÒÏ Ì‡˙‰·4ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁÏ  , Ì¯Ë· ‰ ˘ Ï˘ ÔÂ Èˆ ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÈ˜Ï ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó ÏÚ ‰È‰
‡ ÁÂËÈ· ˙¯·Á· Â˙„Â·Ú ÏÁÈ ,'˜ÂÁ· ˘¯„ Î ;Ï Ô˙ÓÏ ‰„ÚÂÂÏ ˙Â ÙÏ ‰È‰ ÏÂÎÈ ÔÈÙÂÏÈÁ

˙˘¯„ ‰ ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ¯ˆ˜Ï ‰˘˜·· ÌÈ¯˙È‰ . 
 ציי  מנהל התחו  לשעבר כי מיו  הצטרפותו 2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 

ההלי  "; סיימו עובדי  את העסקת  באג  והשתלבו בשוק הפרטי, 1999בנובמבר , לאג  שוק ההו 
 ג  בברכת  של  ובחלק מהמקרי  שבה  נתקל , על דעת , בידיעת , יו כולו נעשה לאור ה

 .הכתובת לכל הבהרה או שינוי היא הממונה על שוק ההו , לדבריו". הממוני  והמנהלי  באג 
כי חשיבות , מר ענתבי,  ציי  הממונה על שוק ההו 2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

ל  אי  חובתו לדאוג לכ  שעובד שהודיע על סיו  עבודתו לא יפר או, חוק הצינו  ברורה לו היטב
ומנהלי  בדרג בכיר שפרשו מהאג  בעשור האחרו  פעלו בעת פרישת  , את הוראות חוק הצינו 

הממוני  על שוק ההו  לא אישרו לעובדי  להפר את הוראות , לדבריו. בהתא  להוראות חוק הצינו 
 .החוק

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÚÂÈ˘ ‡Ï ˙ÙÂÓÂ ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· Ï‰ Ó  ,
‰ È„Ó‰ È˜ÂÁÏ ˙ÂÈˆ· ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ,˜ÂÁ‰ ˙‡ Â¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„·ÂÚ Û‡˘ ÏÂÚÙÏÂ . ˙Á‡ ÏÚ

 „·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙„Â·Ú· ˙Â¯È˘È Ú‚Â ˘ ˜ÂÁ· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ·Â˘Á ¯·„‰ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ
˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á·Â .È‰ Ô˙  ‡Ï ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ì‡ Ì‚˜ÂÁ‰ ˙¯Ù‰Ï ¯˙ ,

ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÏÚÂÙ· ¯Â˘È‡Î ÔÈÈ Ú· ‰„ÓÚ ˙ËÈ˜ Ó Â˙ÂÚ ÓÈ‰ ˙‡ Â˘¯ÈÙ ÂÈ„·ÂÚ˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ .  
 משרד התקשורת 

  להל  (אג  כלכלה ותקציב במשרד  ; ענ  התקשורת בישראלתסדראחראי להמשרד התקשורת 
, ובדי באג  עשרה ע. אחראי לטיפול בכל ההיבטי  הכלכליי  בתחו  התקשורת) אג  כלכלה

יצוי  כי משרד התקשורת הוא . מרבית  כלכלני  שמתמחי  במהל  עבודת  בו בתחומי התקשורת
היה לעתי  , ג  זוטרי  יחסית, ולכ  לעובדי  מקצועיי ,  עובדי  בלבד150 משרד קט  שמונה כ

 . ל המשרד"קשר ישיר ע  מנכ
 ‰¯ˆÂ  Â· Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ˙È Â‚¯‡ ˙Â·¯˙

È˙Ï·-ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰˙ÏÚ ‡Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ . ˙Â·ÈÒ  ÏÚ ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï
‰ÏÎÏÎ Û‚‡Ó ÌÈ ÏÎÏÎ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ Ì˙˘È¯Ù. 

שניי  , ' עברו שלושה כלכלני  מאג  כלכלה לחברת תקשורת ב2004 יולי  בחודשי  מרס  .1
העלתה כי שלושת העובדי  אמנ  בדיקת משרד מבקר המדינה . 18מה  לאג  הרגולציה של החברה

א  ה  לא פנו ליוע) המשפטי , 'הודיעו למנהל אג  כלכלה כי בכוונת  לעבוד בחברת תקשורת ב
, כתוצאה מכ . ר"של המשרד ולא פעלו על פי הנדרש מה  על פי הוראות חוק הצינו  והתקשי

, ה מבעוד מועדמ לא בחנו את מעבר  לחבר"היוע) המשפטי של המשרד והיוע) המשפטי של נש
 :כמפורט בדוגמה להל , בהתא  להוראות חוק הצינו 

העובד היה מעורב במגוו  . 2004 וסיי  את תפקידו באמצע מרס 2000עבד במשרד מיולי ' עובד א
נושאי  שהיו על סדר יומו של האג  בתחו  הטלפוני  הניידי  כולל הענקת זכויות שונות לחברות 

__________________ 
משרד התקשורת בכל הנוגע למדיניות להסדרת  אחראי לעבודה מול 'אג  רגולציה בחברת תקשורת ב  18

 .ענ  התקשורת ולקבלת האישורי  הדרושי  ומשאבי התשתית הנחוצי  לפעילות החברה
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הכי  , את הניתוח הכלכלי השוט  של השווקי  השוני ,  בי  השאר,בתוק  תפקידו ריכז. הסלולר

הוא סייע בגיבוש מדיניות ; חוות דעת לאור ההתפתחויות בענ  והגיש את המלצותיו לממונה
ביצע ניתוחי  של הסביבה העסקית והכי  , ניתח את המגמות בעול , המשרד בתחומי  שוני 

כחודש וחצי , תו לראש האג  על פרישתו המתוכננתע  הודע. ניתוחי  כלכליי  והמלצות לביצוע
יידע ראש האג  את שאר אנשי האג  במכתב וקבע נוהלי עבודה לתקופה זו על פיה  , לפני עזיבתו

או , 'חל איסור מוחלט להעביר לידיעתו מידע בנושאי  כלשה  הרלבנטיי  לחברת תקשורת ב"
ל "ואת סמנכ, ל המשרד" בנדו  את מנכראש האג  א  יידע; "לשוחח בנוכחותו על נושאי  אלו

 . משאבי אנוש
היה מעורב בהמלצות למת  זכויות לחברת תקשורת ' בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי עובד א

, שלושה שבועות לפני שהודיע על עזיבתו לחברה, 2004בינואר , למשל.  בעת עבודתו במשרד'ב
דרי  נוספי  והציע המלצות המיטיבות ע  ל משרד התקשורת בכתב בעניי  בקשתה לת"פנה למנכ

את הימנעות המשרד מעריכת מכרז להקצאת תדרי  ואת הקצאת  לחברה ללא , בי  השאר, החברה
סביר מאוד שבמועד שבו הציע העובד את הצעותיו בעניי  , יודגש כי על פי לוחות הזמני . תשלו 

 . ת העסקתו בהכבר היה מצוי עמה במשא ומת  מתקד  לקרא', חברת תקשורת ב
‰Ï‡ ÌÈÓÚËÓ , ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ4ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁÏ  ,‡ „·ÂÚ ÏÚ ‰È‰ ' Â‡ ÔÂ Èˆ ˙ÙÂ˜˙· ‰ ˘ ˙ÂÈ‰Ï

˙˘¯„ ‰ ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ¯ˆ˜Ï ‰˘˜·· ÌÈ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ‰„ÚÂÂÏ ˙Â ÙÏ ÔÈÙÂÏÈÁÏ , ‡Ï ‡Â‰Â
ÔÎ ‰˘Ú . 

הכלכלה כי תפקידו היה התפקיד הזוטר ביותר באג  ' בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי  עובד א
שאליו היה ,  זו הייתה מצויה בידי ראש האג  ולא הייתה לו סמכות החלטה או סמכות המלצה 

. סמכותו הייתה ייעו) וסיוע לראש אג  כלכלה לגיבוש המלצותיו שלו למקבלי ההחלטות. כפו 
י  כי מעבר עובדי  מגופי  ציבוריי  לגופי  פרטיי  שה  עובדי  מול  הפ  בשנ' עוד ציי  עובד א

היות שבמקרי  רבי  עברו העובדי  מבלי . לפני עזיבתו נוהג מוכר ונפו) ג  בדרגי  בכירי 
. לא נית  לצפות מעובד בדרג זוטר לאמ) לעצמו פרשנות אחרת, שמגבלותיו של חוק הצינו  נבחנו

 . הוא ציי  כי זו הייתה המדיניות המקובלת באותה עת במשרד התקשורת
¯˘‡· ˙Â ÚË‰ ˙‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ‡ „·ÂÚ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙Ó¯Ï  ' ˙¯·Á ÏÂÓ „¯˘Ó‰ ˙„Â·Ú·

· ˙¯Â˘˜˙'ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂ È Ù· ˙ÂÏÚ‰Ï ‰È‰ ÍÈ¯ˆ  ,‰ÈÏ‡ Â Ù ÂÏÈ‡ . Ï˘ ‰¯È˘È‰ Â˙Â·˙Î˙‰
‡ „·ÂÚ 'Î Ó ÌÚ"· ˙¯Â˘˜˙ ˙¯·Á ÔÈÈ Ú· Â˙ˆÏÓ‰Â „¯˘Ó‰ Ï' ‰¯˜Ó· ˙ÂÁÙÏ ÈÎ ˙„ÓÏÓ 

Î ÓÏ „·ÂÚ‰ ıÈÏÓ‰ ‰Ê"‰·ÈËÈÓ‰ ‰ÏÂÚÙ Í¯„ ÏÚ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó Ï‰¯·Á‰ ÌÚ . 
ג  במקרה שהיוע) המשפטי של משרד ממשלתי הגיע למסקנה כי אי  חוק , ר"על פי התקשי .2

וזה אמור , מ"עליו להעביר חוות דעת כתובה בעניי  ליוע) המשפטי של נש, הצינו  חל לגבי עובד
אול  בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה , להחליט א  יש להפנות את העובד לוועדת ההיתרי 

ג  כאשר נודע ללשכת הייעו) המשפטי של משרד התקשורת על מעבר  של שלושת העובדי  ש
 .ר"היא לא פעלה כנדרש בהוראות התקשי,  בניגוד להוראות חוק הצינו 'לחברת תקשורת ב

 אל היוע) המשפטי דאז של ' פנתה היועצת המשפטית של חברת תקשורת א2004בתחילת יולי 
לאחר שנודע לה על מעבר  של שלושת העובדי  לחברת , ר יזהר טל"עור  די  ד, משרד התקשורת

את הפרת חוק הצינו  וביקשה שהמשרד יאכו  את , בי  השאר, במכתבה א  ציינה. 'תקשורת ב
 השיבה סגנית בכירה ליוע) המשפטי של משרד 2004בסו  יולי . חובת הצינו  על עובדי  אלה

כיוו  שהכלכלני  ,  כי לפי פרשנות המשרד'אהתקשורת ליועצת המשפטית של חברת תקשורת 
שפרשו הועסקו בדרג משרה אשר תפקידו לית  סיוע מקצועי לגורמי  אחרי  המוסמכי  להחליט 

 .  לחוק הצינו  אינ  חלות עליה 4הוראות סעי  , או להמלי) על הענקת זכות כאמור
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משרד התקשורת לקבלת מ אל היוע) המשפטי של " פנה היוע) המשפטי של נש2004באמצע יולי 
היוע) המשפטי של משרד . פרטי  על עובדי  אלה כדי לבדוק את מעמד  ביחס לחוק הצינו 

מ את המידע "לית למינהל ומשאבי אנוש וביקש כי תעביר לנש"התקשורת העביר את הפנייה לסמנכ
ושת ר טל מהעברת חוות דעת באשר לתחולת חוק הצינו  על של"ואול  ג  אז נמנע ד; המבוקש

 . ר"כנדרש בתקשי, מ"העובדי  לאישור היוע) המשפטי של נש
 ˜ÂÁ ˙ÏÂÁ˙ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ Ù È˙˘ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ È ÙÏ ˙ÂÁ ÂÓ ÂÈ‰˘ Û‡

 ÌÈ ÏÎÏÎ‰ ˙˘ÂÏ˘ ÏÚ ÔÂ Èˆ‰-‡ ˙¯Â˘˜˙ ˙¯·Á Ï˘  '˘  Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘Â" Ó- 
ËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡Ï ÔÈÈ Ú· ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ¯È·Ú‰ ‡Ï ‡Â‰˘  Ï˘ È"Ó , ˘¯„ Î

È˘˜˙·"¯. 
 ציינה הלשכה המשפטית כי עמדת המשרד לעניי  תחולת 2007בתשובת משרד התקשורת מנובמבר 

שלפיה יש מקו  להבחנה מהותית בי  עובדי  בדרג בכיר לבי  עובדי  בדרג ,  לחוק הצינו 4סעי  
קו  לפרש את הוראות נובעת ה  מלשו  החוק וה  מהבנתה כי בכל הנוגע לדרג זוטר יש מ, זוטר

משו  שה  מגבילות באופ  משמעותי את הזכות לחופש העיסוק ובגלל המשמעות , החוק בצמצו 
 . הפלילית של הפרת הוראות החוק

 ‰ÈÂ‡¯ È˙Ï· ˙È Â‚¯‡ ˙Â·¯˙ ÏÚ „ÓÏÏ È„Î ÂÊ ‰·Â˘˙· ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡˘ .„ÂÚ ÏÎ ÈÎ ˘È‚„‰Ï ˘È ˘È ˜ÂÁ‰ ‰ Â˘ ‡Ï 

 ÂÈÙ ÏÚ ‚Â‰ Ï- ÛÈÚÒ 4¯ËÂÊÏ ¯ÈÎ· „·ÂÚ ÔÈ· ‡È‰˘ Í¯„ ÏÎ· ÔÈÁ·Ó Â È‡ ˜ÂÁÏ  . ‡Â‰ ÔÎ ÏÚ
È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ ÏÚ ‰ÂÂ˘ ‰„ÈÓ· ÏÁ . ÌÈ¯ËÂÊ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ‰Ï˜‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ 

ÔÂ Èˆ‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ¯ÂˆÈ˜Ï ˙Â˘˜·‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ¯˙È‰‰ Ô˙ÓÏ ‰„ÚÂÂÏ ‡È·‰Ï ¯˘Ù‡ . 
ר יזהר טל כי בח  את תחולת חוק הצינו  " ציי  ד2007מבקר המדינה מנובמבר בתשובתו למשרד 

 לחוק אינו חל עליה  מאחר שבתפקיד  4על שלושת העובדי  באותה עת והגיע למסקנה כי סעי  
, במשרד לא הייתה לה  סמכות החלטה או סמכות להמלי) על החלטה על הענקת זכות לאחר

 . מ"ראה צור  לפנות לנשעל כ  לא .  לחוק4כנדרש בסעי  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯·Ú˘Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙·Â˘˙

‡ ˙¯Â˘˜˙ ˙¯·Á Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ Ì‚˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡' ıÚÂÈ‰ Ì‚Â 
˘  Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰"ÂÈÏ‡ Â Ù Ó . ‡ÏÓÏ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó Ï˘ Ê‡„ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ‰È‰

È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡"È·Ú‰ÏÂ ¯˘  Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ·˙Î· ˙˜ÓÂ Ó‰ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ¯" Ó
Â¯Â˘È‡Ï .˘  ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Â¯È˘· ÔÂ Èˆ‰ ‡˘Â  ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰ Ó
È¯Â·Èˆ‰ ,˘  ÚÂ„ÈÈ ÈÎÂ"ÌÈÁÈË·Ó Â¯Â˘È‡Â Ó ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ‰„ÈÁ‡Â ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜

È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚ÓÏ , Ì‡˙‰· „¯˘Ó ÏÎ· ˙„¯Ù  ˙ÂÈ È„Ó ÌÈÚ ÂÓÂ ÂˆÚÂÈ Ï˘ Â˙ ·‰ÏÂ Â˙„ÓÚÏ
ÈËÙ˘Ó‰ .  

 רשות המסי 
 לחוק הצינו  קובעות שחלה תקופת צינו  על מי שהעניק זכות או שהיה 4הוראות סעי  , כאמור

לאור , אלא ג  למייצגו, הענקת זכות לאחר אינה רק למקבל הזכות. מעורב בהענקת זכות לאחר
 . שמירה על טוהר המידות תכלית החוק 
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. אחראית לגביית מסי  ישירי  ועקיפי  והיא שותפה להתוויית המדיניות בעניי  זהרשות המסי  

למכס , למס קניה, מ"למע, למיסוי מקרקעי , הרשות מאגדת את כל הפעילות הנוגעת למס הכנסה
, קובעות את סמכויות עובדי מס הכנסה)  הפקודה להל  (הוראות פקודת מס הכנסה . ולמס בולי 

ות לקבוע את הכנסתו החייבת של הנישו  ולקבוע שומה לפי מיטב שפיטתו של ובכלל זה את הסמכ
באי  במגע שוט  ע  נישומי  ,  בכירי  וזוטרי  כאחד עובדי רשות המסי  . פקיד השומה

ובסופו של דבר , 19ומנהלי  עמ  משא ומת  על שומות,  רואי חשבו  או עורכי די  ומייצגיה  
קביעת השומה היא בגדר הענקת זכות כמשמעותה . כו  השומהבסמכות  לקבל החלטות בנוגע לס

 .בחוק הצינו 
חלק  רואי חשבו  או עורכי , מרבית העובדי  המקצועיי  ברשות המסי  ה  בעלי תארי  אקדמאי 

, במהל  עבודת  ברשות המסי  ה  רוכשי  ידע רב ומיומנות טובה בתחו  מורכב במיוחד. די 
חלק ניכר . הדרישה לעובדי רשות המסי  בסקטור העסקי ניכרתעל כ  . הנוגע לסקטור העסקי

או , מהפורשי  מרשות המסי  עוברי  לעבוד במשרדי  המייצגי  נישומי  בפני רשויות המס
 . מעטי  עוברי  לעבוד ישירות עבור נישומי . במשרדי עורכי די  המתמחי  בייעו) בענייני מס

 ˘ Ê‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ˙2001 Ï‡ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ È„·ÂÚ Â Ù ‡Ï 
 È‡Â¯ È„¯˘Ó· „Â·ÚÏ ÂÏÁ‰ Ì¯Ë· È‰˘ÏÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜Ï ˙Â˘¯· ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙˜ÏÁÓ

ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯· Ì˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó· ÂÏÙÈË Ì‰ÈÓÂ˘È  È ÈÈ Ú· ¯˘‡ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ Â‡ ÔÂ·˘Á20 Û‡ 
Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Ó Â˘¯Ù ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·˘-600ÌÈ„·ÂÚ  .˘ Ï ‰ Ù ‡Ï Ì‰Ó ˘È‡" Â‡ Ó

ÂÏ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂ . ˙‡ ‰˜„· ‡Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯· ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ Ì‚
˙Â˘¯· ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÌÂ˘ÈÈ. 

 ציי  היוע) המשפטי של רשות המסי  כי 2007בשיחתו ע  נציגי משרד מבקר המדינה באוגוסט 
הוא מניח שההבנה ברשות המסי  היא שהחוק לא חל על עובדיה העוברי  לעבוד במשרדי 

על כ  לא פנו עובדי . שכ  התפיסה המקובלת ברשות המסי  היא שמייצג איננו מקבל זכות, גי מייצ
זהו נוהג מקובל , לדבריו, למעשה. רשות המסי  לוועדה למת  היתרי  לקיצור תקופת הצינו 

ובהמש  עובדי  מול , שעובדי רשות המסי  עוברי  לעבוד מיד לאחר פרישת  במשרדי המייצגי 
 . ידיה  החדשי הרשות בתפק

מ את עמדתה בתשובתה לוועדת ההיתרי  בעניי  עור  די  שביקש לעבור " קבעה נש2004 כבר ב
לקוחות כלפי , בי  השאר, מתפקיד מקצועי באג  שוק ההו  במשרד האוצר למשרד עורכי די  שייצג

אי  ספק "   לחוק הצינו  חל ג  על קבלת משרה במשרד עורכי די  שכ4מ קבעה כי סעי  "נש. האג 
ד קיי  ג  אינטרס אישי במת  זכות ללקוחותיו בענייני  בה  ה  מיוצגי  על ידו "כי לכל משרד עו

מאחר שיש בכ  כדי לתרו  להצלחת המשרד , )א  א  שכר הטרחה איננו מותנה בתוצאות הטיפול(
הדי  תקופת  על עור  21במקרה זה הטילה ועדת ההיתרי ". 'כדי להקנות מוניטי  למשרד וכד, עצמו

 . צינו  של חמישה חודשי 
כי , מוב  וברור "22יצוי  עוד שכאשר נדרשה שוב ועדת ההיתרי  לסוגיה זו כתבה בהחלטתה כי

הלקוח עשוי לזקו  את . מיטיבה ג  ע  הגור  המייצג, הענקת זכות ללקוחותיו של גור  מייצג
ת זאת להרחיב את היק  ובעקבו, ההצלחה מול הרשות השלטונית לפועלו של הגור  המייצג

קרנו של הגור  המייצג תעלה ג  בעיניה  של לקוחות פוטנציאליי  , בנוס . ההתקשרות עמו
הניסיו  להפריד באופ  דיכוטומי בי  , לפיכ . וכ  עשוי להתרחב קהל לקוחותיו של המייצג, אחרי 

__________________ 
 . לפקודת מס הכנסה231בהתא  להוראות סעי    19
 .מ שפנו לוועדת ההיתרי "להוציא נציב מס הכנסה ומנהל המע  20
 .26.12.04  מ ‰ÔÈÈ„ ÈÓ¯ '˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ‰ È„Ó  )   י (9056/04וע   21
 .20.5.07  מ ˆÔ‰Î Ô¯˜ '‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·È  )   י (122/07וע   22
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הדברי  מתחדדי  עוד . מקבל הזכות בפועל לבי  מי שמייצגו מול רשות שלטונית אינו יכול לצלוח
יותר נוכח תכליתו המפורשת של חוק הצינו  למנוע פגיעה בתדמית ההגונה של השירות הציבורי 

עוד יצוי  כי לעתי  א  שכר טרחתו של המייצג נגזר מהיק  הצלחתו להקטי  ". ובאמו  הציבור בו
 .למיוצג את נטל המס

‰ÈÂ‡¯‰ ‰Ó¯Â ‰ ˙‡ ‡ÂÙ‡ ˙ÂÙ˜˘Ó ‰Ï‡ ˙Â¯ÈÓ‡. 
 

 ˘ ‡ˆÓ ˘" ÔÈÈ Ú· ‰‡¯Â‰ ‰ÓÒ¯Ù ‡ÏÂ ‰˙Â‡ ‰Ú·˜ ¯˘‡Î ‰Ó¯Â ‰ ˙ÚÓË‰Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï Ó
‰Ê . ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯2007 , ÛÈÚÒ ˙ÂÏÁ ÔÈÈ Ú· ‰˙„ÓÚ ˙ÚÈ·˜ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘4 ÏÚ ˜ÂÁÏ 

˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ ÌÚ ‰ÁÈ˘ ¯Á‡ÏÂ ÌÈ‚ˆÈÈÓ È„¯˘Ó· ‰¯˘Ó ˙Ï·˜ ,ÔÂ„ · ¯ÊÂÁ ‰ÓÒ¯Ù ‡È‰. 
לות בקנה אחד ע  הוראות חוק הצינו  וע  הוראות עובדי  ומנהלי  פעלו א  כ  בדרכי  שאינ  עו

 .ר בגלל הפרשנות להוראות חוק הצינו  שהייתה מקובלת ברשות המסי "התקשי
מ כי לדעתה הפרשנות המקובלת ברשות המסי  היא " הסבירה נש2007בתשובתה מנובמבר 

ק על מנהלי  להבדיל מפרשנות שהחילה את הוראות החוק ר, 4פרשנות אפשרית של הוראות סעי  
מ חובה לפרס  בפומבי את עמדתה של " ראתה נש23רק לאחר החלטתה של ועדת ההיתרי . בכירי 

על כ  אי  להטיל דופי בהתנהגות עובדי  . ועדת ההיתרי  על מנת שלא תהיה ענישה בטר  הזהרה
אפשר  וג  אי, שכ  לא הייתה מודעות לחלות הוראות החוק, שפרשו טר  פרסו  החוזר הנזכר לעיל

 . לומר כי הייתה צריכה להיות
 יש 2007רק מאוקטובר ,  שלדעתה מ " כמו נש  ציינה רשות המסי  2007בתשובתה מדצמבר 

עוד הבהירה .  לחוק הצינו  על פורשי  העוברי  לעבוד אצל מייצגי 4להחיל את הוראות סעי  
למלא את תפקיד  הרשות כי משמעות החלת החוק על עובדיה היא שעובדי  עלולי  להפסיק 

ובטווח הארו  יותר , כאשר יגיעו לכלל החלטה על הפסקת עבודת  בה כדי להימנע מתקופת צינו 
שכ  סיכויי ההשתכרות העתידיי  של העובדי  עלולי  , הרשות תתקשה לגייס עובדי  מוכשרי 

 ביישו  מ הבי  את הבעייתיות הקיימת"בתשובתה ציינה הרשות כי היוע) המשפטי של נש. להיפגע
ונקבע כי יגובשו במשות  הסכמות לפרשנות של החוק ולשיקול , הוראות החוק ברשות המסי 

 .הדעת הנכו  ליישומו
ÌÈ Â˘ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÏ ÌÈÈ˘˜ Â·ÂÁ· ÔÓÂË ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÌÂ˘ÈÈ˘ Ì‚‰ , ˙Â˘¯Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÌÈÒÓ‰ ,ÌÈÈÂ È˘Â ˙ÂÏ˜‰ ÏÚ ËÏÁÂÈ Ì‡ ,Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó Ï˘ ˙Â„ÓÚ ¯Â‡Ï Ì‚ Â Á·ÈÈ˘ ÈÂ‡¯ ‰
ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙Â ÚËÏ ˙ÂÓÂ„ Ì‰È˙Â ÚË˘ ÌÈ¯Á‡. 

כ  לדוגמה העלתה בדיקת משרד מבקר המדינה כי עור  די  בכיר בלשכה המשפטית של רשות 
ד בעניי  מסוי  שנתיי  "היה מעורב במשא ומת  מתמש  ע  משרד עו) 'ד א" עו להל  (המסי  

שרד כאשר הטיפול בעניי  זה טר  ולמחרת פרישתו הפ  לשות  במ, לפני שעזב את שירות המדינה
במש  מספר שני  התנהל משא ומת  ארו  ומורכב בי  קבוצת יזמי  : כמפורט להל , הסתיי 

לבי  רשות המסי  באשר לשומות בגי  מספר ', ובכלל  יז  א)  היזמי  להל  (  "העוסקי  בנדל
  הצדדי  דרשה רשות בהצעות הפשרה לעסקאות השונות שנדונו בי. עסקאות שנעשו בשני  אחדות

עד מועד סיו  הביקורת הטיפול . ח תוספות מס"המסי  מ  הנישומי  לשל  עשרות מיליוני ש
היה מעורב אישית במש  ' ד א"בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי עו. בשומות אלה טר  הסתיי 

היה אחראי הוא א  . שנתיי  טר  פרישתו בתיקי היזמי  בקבלת החלטות ובניהול משא ומת  עמ 

__________________ 
 . 20.5.07  מ, ˆÔ‰Î Ô¯˜ '‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·È  )   י (122/07וע   23
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לניהול המגעי  ע  משרדי עורכי די  אשר יצגו את היזמי  ובכלל  משרד עורכי די  אשר יצג את יז  

תבע ' ד א"עוד העלתה הבדיקה כי המשרד שבו שות  עו. שבו הפ  שות  מיד לאחר פרישתו', א
  .החלטות' אד "שבה  קיבל עו' במועד סיו  הביקורת את רשות המסי  בעניי  תיקי השומה של יז  א

כי לא העניק כל זכות לנישומי  או ' ד א" ציי  עו2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ובסופו , שכ  הוא פעל כל העת על מנת לקד  את גביית המס מהנישומי , משרד עורכי הדי , למייצג 

וד ציי  כי לאחר ע. כל פעולותיו נועדו למצות את הדי  על פי החוק. של דבר לא נחת  הסכ  הפשרה
 . ובמשרד נעשה מידור מוחלט בעניי  זה', שהחל לעבוד במשרד לא עסק עוד בעניינו של יז  א

ÂÚ Ï˘ Â¯·ÚÓ"‡ „ ' Ì„Â˜‰ Â„È˜Ù˙· ÏÙÈË Â·˘ ÔÈÈ Ú· ÌÂ˘È  ‚ˆÈÈÓ‰ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘ÓÏ
ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë Â· ÏÂÙÈË‰Â ,ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ‰„ÚÂ ˙˜È„· ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ Â‡ ÔÂ Èˆ ˙ÙÂ˜˙ ‡ÏÏ ,

Â‰È˙Ï· ·ˆÓ ‡-ÈÂˆ¯ . Â˙Â‡· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÈÓÈ Ù Ú„ÈÓ˘ ˘˘Á‰ ÛÒÂÂ˙Ó ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·
„¯˘Ó‰ Ï‡ ÂÎ¯„ ˙‡ ‡ˆÓÈ ÔÈÈ Ú ,ÌÂ˘È ‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÏ ÍÈ˘ÓÓ˘24 .  

✩  
 ‰Ï˜Ó ‰˘È‚ ˙¯¯Â˘ Â˜„· ˘ ˜˘Ó· ÌÈ·Â˘Á‰Ó ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯„Ò‡ ÈÙÂ‚ ·¯˜·˘ ‡È‰ ‰ ˜ÒÓ‰

ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÌÂ˘ÈÈÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÌÈÈ ÈÚ ˙ÓÈˆÚ· ˙ ÈÈÙ‡˙Ó˘ ; Ì‰· ˙ÁÂÂ¯ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
È˙Ï· ˙È Â‚¯‡ ˙Â·¯˙-Â˙ÈÏÎ˙Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰ È‡˘ ‰ÈÂ‡¯ .¯Á‡ ÔÂ˘Ï , ÌÈÈ˜

È˘˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÔÈ· ¯ÎÈ  ¯ÚÙ" Ï˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰ ÔÈ·Ï ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂ ˙Â˜ÈÒÙÂ ¯
Â˜„· ˘ ÌÈ¯„Ò‡Ó‰ ÌÈÙÂ‚· ÌÈÏ‰ Ó25 . 

  
 הטלת אחריות על עובדי השירות הציבורי

חריות המוטלת על הפורש משירות המדינה לפעול בהתא  להוראות חוק הצינו  מוב  מאליו שהא
על עובדי המדינה . עליו, ה  במהל  תהלי  הפרישה וה  בתקופת הצינו , רובצת בראש ובראשונה

אשר באי  במגע ע  פורשי  לא מוטלת חובה ספציפית למנוע את הפרת חוק הצינו  ג  בָידע  
ראוי שעובדי מדינה אלה יימנעו מלקיי  מגע ע  פורש כל עוד חל . קשהפורש מפר את הוראות החו

 .עליו חוק הצינו  בידע  כי קיי  חשש להפרת החוק
 לחוק 3  ו2הטלת חובה כזאת על עובדי המדינה חשובה במיוחד בכל הנוגע לקיו  הוראות סעיפי  

עניי  שבו טיפל בהיותו  איסור החל על הפורש לייצג אד  כלפי המוסד שבו שירת באותו  הצינו  
ואיסור ייצוג במש  שנה של אד  לפני מי שהיה כפו  , )2סעי  (שאינו מוגבל בזמ  , עובד ציבור

 ).3סעי  (לפורש ערב פרישתו 
__________________ 

 .11.12.06מיו  ,  ˆÔÈÈÏ˜ ˙ Ú '‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·È  )   י (1062/06לעניי  זה ראו וע   24
 .ר למעט הרשות לניירות ע, זאת  25
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 ÛÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Â¯Ù‰ ¯˘‡ ÌÈ˘¯ÂÙÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙Â Â˘ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÂË˜  ‰ È„Ó È„·ÂÚ2 
Â-3ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁÏ  :Î ˙Â¯·Á Â‚ˆÈÈ Â˘¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ ÈÈ Ú· Â˘¯Ù Ì‰Ó˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÙÏ

Ì˙˘È¯Ù Ì¯Ë ÂÏÙÈË Ì‰·˘ , ÍÎÏ ˙Â„‚ ˙‰ ÏÎ ÂÚÈ·‰ ‡Ï Ú‚Ó· ÌÓÚ Â‡·˘ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚÂ
 ÛÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ‰È‰ ‰Ê ‚ÂˆÈÈÂ ˙Â¯È˘‰ ÔÓ Â˘¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚ· ¯·Â„Ó ÈÎ ÂÚ„È˘ Û‡2 

ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁÏ ,Ì˙ÂÎÓÒ· ‰È‰ ‡Ï ‰Ê˘ ˙Â¯ÓÏ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙‡ Â¯˘È‡ Û‡ Â‡ .˘¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚ Â
 Â‡ Ì‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ ÈÈ Ú· Ì‰Ï˘ ÔÂ Èˆ‰ ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· ¯·Ú˘Ï Ì‰ÈÙÈÙÎÏ Â Ù ˙Â¯È˘‰Ó

Ì‰È˜ÒÚÏ , ˙Â‡¯Â‰Ï „‚Â Ó ‰È‰ ¯·„‰˘ Û‡ ‰ÏÂÚÙ ÌÓÚ ÂÙ˙È˘ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ‰Â
 ÛÈÚÒ3ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁÏ  ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ: 

1.  ¯·Ú˘Ï ¯ÈÎ· „·ÂÚ) ÔÏ‰Ï-‡ „È˜Ù ' ( Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ·) ÔÏ‰Ï-Ï‰ ÈÓ‰  (‰ ‰È
Â˙Â¯È˘ ˙Ú· „˜ÙÂÓ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜ ÏÚ , ÈÙÏÎ Â‚ÂˆÈÈ ÏÚÂ ‰ÚÂˆÈ· ÏÚ

ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ .‡ „È˜Ù ‚ˆÈÈ Â˙Â¯È˘ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· '
Â· Â˙Â¯È˘ ˙Ú· ÏÙÈË Ì‰·˘ ÌÈ ÈÈ Ú Ì˙Â‡· Ï‰ ÈÓ‰ È ÙÏ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù È ˘· ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚ .

È ÔÙÂ‡· ÏÙÈË˘ ˙ÂÈ‰ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â¯·Á‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ÏÂ‰È · ‰Ï‡ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· È˘È‡Â ¯È˘
¯·„· ,Â˙˘È¯Ù ¯Á‡Ï ‰Ï‡ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· Ï‰ ÈÓ‰ ÈÙÏÎ Ô‚ˆÈÈÏÓ ÚÂ Ó ‰È‰ ‡Â‰ .

 „È˜Ù˘ ÂÓÈÎÒ‰ ÊÂÁÓ· ÌÈ„·ÂÚÂ ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ÌÏÂ‡Â
‡ 'ÂÚÎ ÏÙÈË Ì‰·˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· Â „˘ ˙Â·È˘È· Û˙˙˘ÈÏ‰ ÈÓ‰ „· , ‰È‰ ‡Ï˘ ¯·„

Ì˙ÂÎÓÒ·. 
ח הביקורת מקובלת עליו הערת " הודיע מנהל המחוז כי לאחר קריאת דו2008בתשובתו מינואר 

 .משרד מבקר המדינה כי היה עליו לנהוג אחרת
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï‰ ÈÓ‰ È„·ÂÚ ,‡ „È˜Ù ‚ˆÈÈ Ì‰È ÙÏ˘ ' ÌÈ ÈÈ Ú· ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚

Â˙Â¯È˘ ˙Ú· ÏÙÈË Ì‰· ,È‰ ÈÓÎ ·˘ÁÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‡Â‰˘ ˘˘Á ÏÚ ÂÈ Ù· ÚÈ¯˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â
ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ˙‡ ¯Ù‰˘ . 

,  לחוק הצינו 3על פי סעי  . פרש משירות המדינה) 'להל  פקיד ב(עובד בכיר ברשות המסי   .2
לייצג אד  לפניה  ולבקש מה  להעניק , מנוע מלפנות אל עובדי  שהיו כפופי  לו' היה פקיד ב
בדיקת .  במש  שנה מיו  סיו  יחסי הכפיפות  בהסכ  ובי  במעשה של רשות  בי  זכות עבורו 

אל בכיר ' משרד מבקר המדינה העלתה כי כחצי שנה בלבד לאחר תו  יחסי הכפיפות פנה פקיד ב
בבקשה להעניק זכות לנישו  וא  , ) הבכיר להל  (ברשות המסי  שהיה כפו  אליו טר  פרישתו 

פנה טלפונית אל הבכיר בשמו של רואה ' פקיד ב: כמפורט להל , ו זוקיבל שכר טרחה עבור פניית
כלומר כדי להבטיח ,  ללקוחו26חשבו  מסוי  במטרה להבטיח מראש מסלול של גילוי מרצו 

ע  הבכיר כי לא יעביר מיזמתו ' בשיחת הטלפו  סיכ  פקיד ב. שעניינו יוסדר במישור האזרחי בלבד
וח אשר ימסור לו רואה החשבו  לרשות המוסמכת לחקור מידע בעניי  הכנסה נוספת של הלק

בעקבות . בהתא  לנוהל גילוי מרצו , וכ  יבטיח כי לא יינקטו הליכי  פליליי  נגד הלקוח, בעניי 
בסופו של . שיחת הטלפו  הגיע רואה החשבו  לפגישה ע  הבכיר לצור  קביעת השומה על ההכנסה

הצעה להודעה ללקוח על הפעלת נוהל גילוי מרצו  ' ניסח פקיד ב, לאחר קביעת השומה, ההלי 
עבור פעילותו זו קיבל . על סמ  הצעה זו שלח הבכיר את ההודעה ללקוח. והעבירה אותה לבכיר

 .תמורה מרואה החשבו ' פקיד ב
__________________ 

גילוי מרצו  הוא הלי  המאפשר , 21/1993' של מס הכנסה מס) נוהל פנימי(על פי הוראת ביצוע   26
א  לא החל פקיד שומה חקירות בהליכי חקירה ; לנישו  להגיש ביזמתו דוחות מתקני  על ההכנסות

בתו  לב ותו   א  הדוחות המתקני  הוגשו  זאת . לא יינקטו נגדו הליכי  פליליי , לגביו קוד  לתיקו 
 . גילוי מלא של ההכנסות
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כי פעל לאור  כל השלבי  בהתא  '  כתב פקיד ב2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

ובוודאי לא את רואה , שאותו לא הכיר, לא את הלקוח,  הוא לא ייצג איש נו  למגבלות של חוק הצי
כ  ציי  כי לא . וא  ציי  כי לא היה בידיו ייפוי כוח מא  אחד מה , שאינו זקוק לייצוג' חשבו  א

טע  כי התמורה לא סוכמה מראש וא  אינה ' פקיד ב. ביקש כל זכות עבורו או עבור אד  אחר
 .קי  שבה  יש ייצוגמשקפת תמורה בתי

 ˙ ˘· „ÂÚ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ú·˜ ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁÏ Ú‚Â ‰ ¯Á‡ ÔÈÈ Ú· ÈÎ ÔÈÂˆÈ198127 ÔÈ‡ ÈÎ 
˙ÂÁÈÏ˘‰ ˜ÂÁ· ¯„‚ÂÓÎ ‰¯ˆ ˙ÂÚÓ˘Ó ‚ÂˆÈÈ‰ ˙ÏÂÚÙÏ ˙˙Ï ,Î˘˙‰"‰-1965 . ÂÊ ˙ÂÚÓ˘Ó

"‰‡¯Â‰‰ Ï˘ ‰˙¯ËÓ ˙‡ ‰‡ÈËÁÓ ‰˙È‰ ."‡È‰ ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ Ï˘ Â˙¯ËÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÚÂ ÓÏ
˜· ˘ÂÓÈ˘˙Î¯ÚÓ· Â¯‡˘ ˘ ÌÈ„·ÂÚ ÌÚ ˘¯ÂÙ‰ Ï˘ ÂÈ¯˘ ,ÂÏ ÛÂÙÎ ‰È‰˘ ÈÓ ÌÚ Ë¯Ù·Â ,

¯Á‡ ¯Â·Ú ‡È‰ ‰ÏÂÚÙ‰˘ ÔÈ·Â Â¯Â·Ú ‰˘Ú  ¯·„‰˘ ÔÈ· ÂÏÂÙÈË·˘ ÌÈ‡˘Â  Ì„˜Ï È„Î . 
הלשכה המשפטית של משרד האוצר נקטה פעולה יזומה כדי למנוע מפורש המשרד , מנגד .3

והיה , עובד במשרד האוצר טיפל בנושא מסוי . ברלייצג בדיו  במשרד את ענייני החברה שאליה ע
נציגת הלשכה המשפטית של משרד האוצר . אמור לטפל בו מטע  החברה שבה עבד לאחר פרישתו

והוא לא היה רשאי , הודיעה לו כי הוא היה מנוע על פי חוק הצינו  מלייצג את החברה בנושא זה
 . להשתת  בדיוני  במשרד האוצר בעניי 

ËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰È‡ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰ÓÊÈ ‡ÂÙ‡ ‰Ë˜  ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ˙È- ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ
ÔÂ Èˆ‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î Â˜„· ˘ ÌÈ¯˜Ó· ÔÎ Â˘Ú ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó· ÌÈÏ‰ Ó ÂÏÈ‡Â. 

 

˘  ‰ÓÒ¯Ù˘ ¯ÊÂÁ·"˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· Ó , ¯·ÂË˜Â‡·2007 , ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ˙‡ ‰˙Á ‰ ‡È‰
Ó ¯·„‰ Ì‡ Â˘¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚ ÌÚ ¯˘˜· ‡Â·Ï ‡Ï˘ „ÈÙ˜‰Ï˜ÂÁÏ „‚Â . 

 לחוק הצינו  הודיע היוע) המשפטי 3  ו2באשר להטלת אחריות על עובדי המדינה בעניי  סעיפי  
כי אינו מוצא מקו  לקבוע הגבלות על עובדי הרשות , 2007של רשות המסי  בתשובתו מדצמבר 

רשי  עובדי הרשות אינ  יודעי  א  הפו, לטענתו. בכל הנוגע לעובדי  הפוני  אליה  כמייצגי 
והצגת שאלות הבהרה בנושאי  אלה לפורשי  מצד עובדי הרשות , עוברי  על הוראות החוק

אי  כל הוראה בחקיקה אשר מתירה לעובד ציבור לא , יתר על כ . תיחשב כחדירה לצנעת הפרט
 . לקבל אד  כלשהו המציג עצמו כמייצג נישו  ומציג ייפוי כוח ממנו

Ó·Â Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯·2007 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ ÔÈÈˆ 
)ıÂÚÈÈ (¯È‰·‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ‡ ÈÎ , „·ÂÚ È„È ÏÚ ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ Ï˘ ‰¯Ù‰ ÏÚ Ú„ÂÈ „·ÂÚ Ì‡ ÈÎ

˘¯Ù˘ ,˜ÂÁ‰ ÏÚ ‰¯·Ú ÚÂˆÈ·Ï „È Ô˙ÈÈ˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ . ˙‡ ÔÂÁ·Ï Â˙ ÂÂÎ·˘ ÚÈ„Â‰ ‡Â‰
˘  ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰"Ó .‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ ÈÎ ÔÈÈˆ 

ÂÈ ÙÏ ‡·Â‰˘ ÈË¯˜ Â˜ ‰¯˜Ó· ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Ï ÂÊ ÁÂ¯· ‰ÈÁ ‰ ¯È·Ú‰. 
 

__________________ 
 .699) 3(פד לה, ÏÂÙÓÂ¯Ë ‰˘Ó Ì‰¯·‡ 'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó¯   833 /80' המ  27



 61 )חוק הצינו ( הגבלות לאחר פרישה  חוק שירות הציבור 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÈÁ ‰· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ‰¯È‰·Ó ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙·Â˘˙
˘  ‰ÓÒ¯ÈÙ˘" ¯·ÂË˜Â‡· Ó2007 .˘ ˘ ÈÂ‡¯"È˘˜˙· ÌÒ¯Ù˙ Ó" ˙ÂÈÁ ‰ Ú·˜È ¯˘‡ Ï‰Â  ¯

‰¯˜Ó· ‚Â‰ Ï ‰ È„Ó „·ÂÚ ÏÚ ‰·˘ Í¯„Ï ˙Â˘¯ÂÙÓ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ¯ÙÓ ˘¯ÂÙ˘ ˘˘ÂÁ ‡Â‰˘ 
˜ÂÁ‰ ; Ï˘ Â‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ· ‰ È„Ó‰ „·ÂÚ Ï˘ ˙ÂˆÚÂÂÈ‰ ·ÈÈÁÏ Ï‰Â ‰ ÏÚ

˘ "Ó .   
 אכיפת פסיקות הוועדה למת  היתרי 

אחד מחבריה הוא נציג ציבור שאינו עובד ; בראש ועדת ההיתרי  עומד שופט בית משפט מחוזי
ועדת ההיתרי  דנה בבקשה של הפורש . ובד בשירות הציבורוחבר אחד הוא ע, בשירות הציבורי

א  , והיא הגו  היחיד המוסמ  על פי חוק הצינו  לקבוע את תקופת הצינו , לקיצור תקופת הצינו 
הקובעת את גדרי , הפרת החלטת הוועדה. ואת ההגבלות החלות על הפורש בתקופה זו, הדבר נדרש

. ציות להוראות חוק הצינו  על כל הנובע מכ   אימשמעה, הצינו  החל במקרה שמובא בפניה
ר אינ  מספקות הנחיות ברורות בנוגע לאיסורי  החלי  על הפורש בתקופת "הוראות החוק והתקשי

בהירות או של צור  בפרשנות להחלטה או בבקשה לסטייה כלשהי  בכל מקרה של אי. הצינו 
 . י לממשלה ולקבל את אישור מ או ליוע) המשפט"מהחלטת הוועדה על הפורש לפנות לנש

 ˜ÂÁÏ ˙ÂÈˆÏ ¯˘‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎÏ ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ
È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰Ó Ì˙˘È¯Ù ˙Ú· Û‡Â Ì˙Â¯È˘ ˙Ú· ˙ÂÈÂ‡¯ ˙Â‚‰ ˙‰ ˙ÂÓ¯Â  ÌÂÈ˜ÏÂ . È‡ˆÓÓ

 ‰ÎÏ‰ Ì˘ÂÈÓ Â È‡Â ˜ÙÒÓ Â È‡ È˜ÂÁ‰ ¯„Ò‰‰ ÈÎ ÂÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·
‰˘ÚÓÏ.ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂÂÏ Â Ù È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙È·¯Ó ÈÎ ‡ˆÓ   , ÂÈ‰ Í‡

 ˙„ÚÂ ˙Â˜ÈÒÙ ÌÚ Â‡ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡˘ ÌÈÎ¯„· Â‚‰  Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó
ÌÈ¯˙È‰‰ . 

 ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ‰¯ˆÈ˜ ÔÎ‡˘ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂÂÏ Â Ù ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ È ˘
Ì‰Ï˘ ,‰ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ ˜ÂÁ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡˘ ÔÙÂ‡· ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ Â˘¯ÈÙ Ì
ÔÂ Èˆ‰ ;ÌÈË¯Ù‰ ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï . 

פרש משירות המדינה והתעתד לעבוד בחברה ) ' פקיד ג להל  (פקיד בכיר במשרד האוצר  .1
הוא הגיש לוועדת ההיתרי  בקשה להתחיל את עבודתו במהל  . כלכלית גדולה בתפקיד בכיר

, ועדת ההיתרי  דחתה את הבקשה. טר  פרישתו הפורמלית משירות המדינה, חופשת ההסתגלות
חודשיי  לאחר מועד , אול  קיצרה את תקופת הצינו  שלו לשישה חודשי  מיו  היציאה לחופשה

השתת  בכמה ישיבות של ' בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי פקיד ג. פרישתו מהשירות
רישתו הפורמלית וכחודשיי  לפני סיו  תקופת הצינו  ועדות ההנהלה בחברה כבר שבוע לאחר פ

כשלושה חודשי  לאחר תחילת עבודתו בחברה הגיעה תלונה . שנקבעה לו על ידי ועדת ההיתרי 
החל בעבודתו בחברה חודש לאחר ' אשר על פיה פקיד ג, אנונימית אל היוע) המשפטי לממשלה

ממשלה העבירה את התלונה לטיפולה של לשכת היוע) המשפטי ל. במהל  תקופת הצינו , פרישתו
 .היועצת המשפטית של משרד האוצר
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לבירור ' פנתה טלפונית לפקיד ג, עורכת הדי  ימימה מזוז, היועצת המשפטית של משרד האוצר

 ובעקבות השיחה רשמה על גבי התלונה שהועברה אליה מהיוע) המשפטי לממשלה בכתב 28העניי 
ונוכח תחילת הכנת תכנית , י מועד תחילת עבודתו הרשמיתבסמו  לפנ: "'יד את דברי פקיד ג

לא קיבל כל . ללא שכר כמוב  וג  ללא כל תגמול אחר, נכח במספר מועט של ישיבות, העבודה
ד מזוז כי אמנ  סיימה את בדיקתה " הסבירה עו2007בשיחה ע  צוות הביקורת ביולי ." החלטה

ומאחר שמדובר באד  שכבר לא היה עובד ,  לבירור העניי' בשיחת הטלפו  שערכה ע  פקיד ג
א  מישהו היה סבור שיש , לדעתה. לא היה זה תפקידה לחקור את העניי , המשרד באותה עת
יהיה זה , ד מזוז ציינה כי לדעתה"עו. היה עליו להעביר זאת לטיפול המשטרה, לחקור את הנושא

, להגיע לחברה בתקופת הצינו מרחיק לכת לפרש את החלטתה של ועדת ההיתרי  כאיסור מוחלט 
ועל כ  כל , החוק מדבר על קבלת טובת הנאה. ובלבד שהפורש איננו מקבל תמורה לביקוריו אלה

 .ולא נית  לומר כי מדובר בהפרת החוק, אי  בכ  פסול פורמלי, עוד לא התקבלה תמורה
·ÚÏ È‡˘¯ Â È‡ „·ÂÚ‰˘ ‡È‰ ÔÂ Èˆ ˙ÙÂ˜˙ Ï˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï „Â

 ‰¯Âˆ ÌÂ˘· ‰¯·Á· ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·- Â È‡ Ì‡ Ì‚Â ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ‰ÎÂ¯Î ‰ È‡˘ Í¯„· Ì‚ 
Â˙„Â·Ú ÔÈ‚· ‰¯ÂÓ˙ Ï·˜Ó .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,È·¯ ÌÈ ÂÈ„· ˙ÂÁÎÂ - ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙Ú· ÌÈÙ˙˙˘Ó

ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÎÈ ,ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ ,¯Â·Èˆ‰ È„·ÂÚ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· , ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ È ÈÚ· ÔÎ˘
ÏÂÏÚ ‡Â‰ ¯Â·Èˆ‰ È ÈÚ·ÂÔÂ Èˆ ˙ÙÂ˜˙· „·ÂÚ ·˘ÁÈ‰Ï  . 

פרש משירות המדינה לאחר חופשת מנוחה ) ' פקיד ד להל  (פקיד בכיר אחר במשרד האוצר  .2
ל חברה כלכלית גדולה "במהל  חופשתו פנה אליו מנכ. וחופשת הסתגלות של ארבעה חודשי 
י הנדרש בחוק על פ, פנה לוועדה למת  היתרי ' פקיד ד. בהצעה כי ישמש בתפקיד בכיר בחברה

. בבקשה להתחיל את עבודתו בחברה חודש לאחר פרישתו הפורמלית משירות המדינה, הצינו 
כי השיקול המכריע במקרה זה הוא אמו  , בי  השאר, הוועדה דחתה את בקשתו בציינה בהחלטתה

אול  הוועדה קיצרה את תקופת הצינו  שלו . הציבור בתקינותו ובתדמיתו של השירות הציבורי
 . קבעה שתימש  ארבעה חודשי  מיו  פרישתו מהשירותו

וע  , מר שמואל הולנדר, מסר למשרד מבקר המדינה כי בירר ע  נציב שירות המדינה' פקיד ד
נציב , לדבריו. מה הכללי  החלי  עליו בתקופת הצינו , ד רו  דול"עו, מ"היוע) המשפטי בנש

כי אי  כללי  כתובי  וברורי  ואי  מניעה מ הבהירו לו "שירות המדינה והיוע) המשפטי של נש
. שילמד את ענייני החברה בתנאי שאיננו עובד בה או שות  להחלטות מכל סוג שמתקבלות בה

הוסי  כי את זמנו הקדיש בתקופת הצינו  להכרת החברה וללימוד עצמאי של נתוניה ' פקיד ד
הוא נפגש ע  סגנו ; עסקימער  הסכמי העבודה בה ומבנה השכר וההעסקה במגזר ה, העסקיי 

. חברי הדירקטוריו  ואחרי , המיועד וע  בעלי תפקידי  אחרי  בחברה ובה  ראשי ועד העובדי 
ל החברה "הוא לא קיי  ישיבות שוטפות ע  מנכ; הוא ביקר מעט מאוד במשרדי החברה, לדבריו

 . א  כי נפגש עמו מספר פעמי , באותו זמ 
לא בחוק ולא בהוראות , מ כי אי  כללי " ציינה נש2007במבר בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנו

באשר לפניותיו . בנוגע להתנהגות הפורש בתקופה שבה הוחלו עליו הגבלות מכוח החוק, ר"התקשי
קיבל ' מ כי פקיד ד"ציינה נש, מ"אל נציב שירות המדינה ואל היוע) המשפטי של נש' של פקיד ד

כי אי  הוא רשאי לבצע , תכלית החוק ואת כוונת המחוקקאת , למיטב שיפוט , מענה אשר משק 
לרבות , בשכר או ללא תמורה, כל עבודה או למלא כל תפקיד עבור החברה במהל  תקופת הצינו 

יחד . במתקניה או מחו) לה , בדיוני  ובפגישות ע  מנהלי  ועובדי  בחברה, השתתפות בהחלטות
מורה ומבלי לערב איש מאנשי החברה בכל דר  אשר נאמר לו כי אי  מניעה שיפעל ללא ת, ע  זאת

 . לרבות לימוד דוחותיה ונתוניה, נראית לו לקראת כניסתו לתפקיד בחברה
__________________ 

פרק בעניי  פעולות יועצי   ד ימימה מזוז לאכיפת חוק הצינו  ראו להל  תת"לעניי  פעולותיה של עו  28
 .משפטיי  לאכיפת חוק הצינו 
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˘ Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"„ „È˜Ù Ï˘ ÂÈ˙ÂÈ ÙÏ ·˙Î· „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡Ï ÈÎ Ó ' Â‡
˘  ˙Â·Â˘˙Ï"Ó .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ê ‚ÂÒÓ ˙ÂÈ Ù ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï˘

ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈˆÚÂÈ ,·˙Î· ÂÈ‰È ˙Â˘¯‰ ˙Â·Â˘˙Â , ˙Â¯˙ÂÒ ˙Â ÚËÂ ˙ÂÈÂ¯È‰· È‡ Ú ÓÈ˘ ¯·„
„È˙Ú·. 

 ובפגישה שקיי  ע  נציגי משרד 2007בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מספטמבר ומנובמבר 
כי בתקופת הצינו  לא עבד וא  לא קיבל שכר עבודה '  הודיע פקיד ד2007מבקר המדינה בספטמבר 

הוא אמר כי הקפיד לשמור על כללי הצינו  וקיי  את החוק ואת החלטת ועדת ; ל אחראו גמו
כמו כ  ציי  כי השקעת זמנו בלימוד ענייני החברה וקיו  פגישות היכרות ע  דירקטורי  . ההיתרי 

 ).ההדגשה במקור ("Ú· ˙ÂÈÁ ‰‰ ÁÂ¯ ÈÙ ÏÚ"‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  Ï˘ Ù "וכמה חברי ועד היו
·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜ , ÌÈÈ˜Ï ÔÈ‡˘ ‡È‰ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰Â ˜ÂÁ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó

‰È„·ÂÚÂ ‰¯·Á‰ ÈÏ‰ Ó ÌÚ Ì‰˘ÏÎ ‰„Â·Ú È¯˘˜ . Ì‚˘ ÍÎ ‰¯ÓÂÁ· ˘¯ÙÏ ˘È ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰
‰„Â·Ú È¯˘˜ Ï˘ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó ¯ˆÂÂÈ˙ ‡Ï . ˙È‡¯Ó ¯ÂˆÈÏ ˙ÂÏÂÏÚ ‰¯˘Ó È‡˘Â  ÌÚ ˙Â˘È‚Ù

ÔÂ Èˆ ÌÈÈ˜˙  ‡Ï˘ ÔÈÚ ,ˆ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ‰ Â‚‰‰ Â˙ÈÓ„˙Â ÌÈÏÂÏÚ Â· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡Â È¯Â·È
Ú‚ÙÈ‰Ï .˘  ÏÚ"„Á ÔÙÂ‡· ¯È‰·‰Ï Ó- ÌÚ ‰„Â·Ú È¯˘˜ ÌÈÈ˜Ï „ÓÚÂÓÏ ¯ÂÒ‡˘ ÈÚÓ˘Ó

ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂÈÒ „Ú ÂÏ „ÚÂÈÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó .  
✩  

 Ì¯Â·Ú ÌÈÏ·˜Ó˘ ÔÈ· ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰„Â·Ú È¯˘˜ ÌÂÈ˜ ¯ÂÒÈ‡ ‡È‰ ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ˙ÈÏÎ˙
ÍÎ ·˜Ú ‰¯ÂÓ˙ ÔÈ‡˘ ÔÈ·Â ‰¯ÂÓ˙ .ÂÚ ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·

ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯‡˘Ï ,ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙ÂÈˆ· Ë¯Ù· . 
ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÁÎÂ Ï ,˘  ÏÚ"„Á ÔÙÂ‡· ¯È‰·‰Ï Ó- ‰„Â·Ú È¯˘˜ ÌÈÈ˜Ï ÔÈ‡˘ ÈÚÓ˘Ó

ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂÈÒÏ „Ú „ÚÂÈÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜ÓÏ „ÓÚÂÓ‰ ÔÈ· Ì‰˘ÏÎ .˘ " ‰ÚÈ„Â‰ Ó
·Â˜Ó˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯Ú‰ ‰ÈÏÚ ˙Ï , „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙·Â

È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ÛÈÒÂ˙ ÌÈËÙ˘Ó‰" ˙Â¯È˘‰ ˘¯ÂÙÏ ˙¯˙ÂÓ ˙Â‚‰ ˙‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÁ ‰ ¯
ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· È¯Â·Èˆ‰ .   

 אכיפה והטמעה של חוק הצינו  בידי שומרי הס 
משפטיי  במשרדי  מ והיועצי  ה" נש לשני שומרי ס  במשרדי הממשלה , ר"לפי הוראות התקשי

נציבות : "29כלשו  ועדת ההיתרי ,  תפקיד מרכזי בהטמעה ובאכיפה של הוראות חוק הצינו  
שירות המדינה ומחלקות הייעו) המשפטי של משרדי הממשלה אמורי  להיות שומרי החות  של 

רי לפיה אי  השירות הציבו, עליה  לחנ  ולהטמיע את הנורמה. החוק והערכי  עליה  הוא מתבסס

__________________ 
 .6.6.2001מיו  , ÔÓÙÏÂÂ Ô Â¯ 'ˆ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·È  )   י (2026/01וע  29
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 ".ומראית העי  שבכ  אינה בעלת חשיבות משנית, מהווה מנו  לקידו  כלכלי של משרתי הציבור

  .להל  פרטי  על אופ  האכיפה וההטמעה של החוק בידי שומרי ס  אלה
 מ "פעולות נש

מ היא שומר ס  חיצוני של משרדי הממשלה שלו תפקיד מרכזי בהטמעת הוראות חוק "נש .1
שינויי  , זו יכולה להיעשות באמצעות פעולות הדרכה ופרסומי  שוטפי הטמעה . הצינו  בה 

 . בייזו  חקיקה שתשפר את הציות לחוק ואת האכיפה ובמידת הצור  , ר"בתקשי
כמו רשות המסי  או , בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי בגופי  מאסדרי  מרכזיי , כאמור

להוציא מקרי  . וטרי  כלל לא פנו לוועדת ההיתרי עובדי  בדרגי ביניי  ועובדי  ז, אג  שוק ההו 
היא לא ביררה מדוע פורשי  , מ"ספורי  של פורשי  שעברו למגזר הפרטי שהגיעו לידיעת לנש

 . מגופי  אלה לא פנו לוועדה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „·ÂÚ‰ ÏÚ ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁÏ ˙ÂÈˆÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏË‰· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡

„·Ï· ˘¯ÂÙ‰ ;˘  ÏÚ"˘ ÚÂ·˜Ï Ó‰˘È¯Ù‰ ÈÎÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· , ˙Â¯È˘‰Ó ˘¯ÂÙ‰ ÁÂÂ„È
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ·˙Î· È¯Â·Èˆ‰ , ˘¯Ù ‡Ï „ÂÚ ÏÎÂ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ

˙Â¯È˘‰Ó ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ,„Â·ÚÈ Â·˘ ÛÂ‚‰ ÏÚ ,ÂÏ ÚÂ„È ‡Â‰ Ì‡ , ÏÚÂ Â· „ÚÂÈÓ‰ Â„È˜Ù˙ ÏÚ
 ÂÓÚ ÂÏ ÂÈ‰˘ ÌÈ¯˘˜‰- ÂÈ‰ Ì‡ -˙Â¯È˘· Â„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ·  .˙‡ ÔÁ·È ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 

˘  Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ˙˜ÓÂ Ó‰ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ¯È·ÚÈÂ Ú„ÈÓ‰"Ó ,˘¯„ Î . ÔÂ¯Á‡‰ ‰Ê
ÌÈ¯˙È‰‰ Ô˙ÓÏ ‰„ÚÂÂÏ ˙Â ÙÏ ˘È Ì‡ Ú·˜È. 

 הודיע המשנה ליוע) המשפטי לממשלה כי מקובלת עליו המלצת משרד 2007בתשובתו מנובמבר 
 . רות הציבורימבקר המדינה בדבר הבניית הלי  הבירור ע  עובדי  שמתעתדי  לפרוש מהשי

ל למינהל ליידע את העובד הפורש "ר קובעות כי חובתו של הסמנכ"הוראות התקשי, כאמור .2
ולעתי  , זמ  הטיפול בבקשה משתנה על פי מורכבותה. על אודות חובתו לפעול לפי חוק הצינו 

חולפי  שלושה חודשי  מפנייתו של עובד ליוע) המשפטי במשרדו עד הגשת הבקשה לוועדת 
 . ההלי  בוועדה אור  בי  שבוע לבי  שלושה חודשי . יתרי הה

ל למינהל מצרפי  את מסמכי הפרישה לרבות ההנחיות "מ או הסמנכ"נש, הבדיקה העלתה כי לעתי 
: נשלחי  אליו המסמכי  לאחר פרישתו, ולעתי , לגבי חוק הצינו  ביו  פרישתו של העובד מהשירות

אול  הטפסי  הגיעו לביתו בדואר רק , שוק ההו  במשרד האוצר מאג  31.7.07 עובד פרש ב, לדוגמה
; על עובדי  בכירי  לקבל מכתב אישי בעניי  חוק הצינו  מהמשנה לנציב שירות המדינה. 15.8.07 ב

המשנה לנציב שירות המדינה שלח לעובד בכיר שפרש , למשל: היו כאלה שקיבלוהו לאחר הפרישה
 .28.2.07 ר פרישה המוטלות עליו רק ב מכתב בדבר ההגבלות לאח25.2.07 ב

 ÏÂÚÙÏ ÂÏÎÂÈ˘ ˙ Ó ÏÚ Ì˙˘È¯Ù ÍÈÏ‰· Ì„˜ÂÓ ·Ï˘· ÌÈ˘¯ÂÙÏ Â¯ÒÓÈÈ ÌÈÒÙË‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
È˘˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ"¯ ,‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È ·ÎÂÚ˙ ‡Ï ˘„Á‰ „È˜Ù˙Ï Ì˙ÒÈ Î˘ È„Î . 

וק והנחיות ועדת  שיפור הציות לחוק הצינו  יכול להיעשות בהטמעה של הח פעולות הטמעה  .3
הוראות אלה צרי  שיהיו ברורות . מ תפרס  מדי שנה הוראות שינו  של החוק"ראוי שנש. ההיתרי 

יש לרכז בה  את הנחיות ועדת ההיתרי  ; עליה  לפרט את הלי  הפרישה; ומובנות לכל פורש
י  במשרדי מ תדרי  באופ  שיטתי מנהל"ראוי ג  שנש. ולהבהיר את האסור והמותר בתקופת הצינו 

הממשלה השוני  כדי שג  ה  יפנימו את חובת  לנהוג לפי הוראות החוק ולוודא שא  עובדיה  
 . נוהגי  כ 
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˘ "˜ÂÁ‰ ˙ÚÓË‰Ï Í¯Âˆ‰ È„ ‰ÏÚÙ ‡Ï Ó ;¯ÂÓ‡Î , ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÏÂÁ˙ ÔÈÈ Ú· ‰˙„ÓÚ ˙‡
ÂÏ˘ ‡Ï‡ ‰ˆÈÙ‰ ‡Ï ‡È‰ Ì„‡ È ·Â ÌÈÙÂ‚ È‚ˆÈÈÓ Ïˆ‡ „Â·ÚÏ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈ˘¯ÂÙ ÏÚ ÔÂ Èˆ‰ ˘

‰˘Â·È‚ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘30 ,ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‰ ˘ È„Ó ‰  Ú¯ ‡Ï ‡È‰ , ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï
„ÂÚÂ ˙ÂÈ˙ËÈ˘ ‰Î¯„‰ . ˙Â˜ÈÒÙ Ï˘ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰ˆÙ‰ ‰˙ÈÈ‰ ‰˙˘Ú ‰˙Â‡˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰ÏÂÚÙ‰

Î ÓÒÏ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂÈ Â¯˜Ú"ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈˆÚÂÈÏÂ ˘Â ‡ È·‡˘ÓÏ ÌÈÏ .‰‡ˆÂ˙‰ ,
¯ÂÓ‡Î ,˘ ˙È Â‚¯‡ ˙Â·¯˙ ‰˙ÈÈ‰ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂ ˙Â˜ÈÒÙÓÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ Ï.  

 פעולות יועצי  משפטיי  לאכיפת חוק הצינו 
א  בדק היוע) המשפטי של משרד או של יחידת סמ  פנייה של עובד , ר"על פי התקשי, כאמור

עליו לתת לו , בי  שהדבר נעשה ביזמת העובד ובי  שהוא נעשה ביזמה של אחר, בעניי  חוק הצינו 
. תהא אשר תהא החלטתו, מ"מנומקת וחתומה ולהעבירה ליוע) המשפטי של נש, ות דעת כתובהחו

מ והוא הקובע א  יש מקו  "סמכות ההחלטה לגבי תחולת החוק נתונה בידי היוע) המשפטי של נש
ומ  הראוי שיפעל , היוע) המשפטי במשרד ממשלתי הוא שומר ס . לפנות לוועדה למת  היתרי 

 .ר "י שהעובדי  יישמו את הוראות חוק הצינו  והתקשיבאופ  יזו  כד
 ÏÚ Â‚‰  ‡Ï ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰Ó ˜ÏÁ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·

È˘˜˙‰ ÈÙ" ¯-˘  Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ Ô˙Â‡ Â¯È·Ú‰ ‡ÏÂ ‰Ù ÏÚ· ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Â ˙  Ì‰ " Â‡ Ó
 ÔÂ Èˆ ‡ÏÏ ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ‰„Â·Ú ÌÂ˜ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ¯·ÚÓ Â·È‚ Û‡‰˜ÈÓÚÓ ‰˜È„· ‡ÏÏÂ ,

ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ:  
Ô Â  È ˆ ‰  ˜ Â Á  ˙ Ù È Î ‡ Ï  ¯ ˆ Â ‡ ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  ˙ È Ë Ù ˘ Ó ‰  ˙ ˆ Ú Â È ‰  ˙ Â Ï Â Ú Ù 

 Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ‰‚‰  ‡Ï ÌÈ¯˜Ó ¯ÙÒÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,ÊÂÊÓ ‰ÓÈÓÈ ÔÈ„‰ ˙Î¯ÂÚ ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ"ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ¯ .

ÌÈ„·ÂÚ ‰ÈÏ‡ Â Ù ¯˘‡ÎÌ‰ÈÏÚ ÏÁ ‡Ï ˜ÂÁ‰ ‰˙Ú„ÏÂ ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÔÈÈ Ú·  ,ÂÚ ‰˙ÂÂÈÁ" „
˘  Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙‡ ÔÈÈ Ú· ‰Ú„ÈÈ ‡ÏÂ ‰Ù ÏÚ· ‰˙Ú„ ˙‡ ˘¯ÂÙÏ ÊÂÊÓ"Ó , ˘¯„ Î

È˘˜˙·"¯ . 
 ועבר 2006פרש בסו  אוגוסט , שהיה סג  היועצת המשפטית במשרד האוצר', עור  די  ב, לדוגמה

באופ  אינטנסיבי ' ד ב"בתפקידו במשרד האוצר עסק עו. 'מיד לעבוד כיוע) משפטי של חברה ו
הליכי  אלו . כחברה ממשלתית' את הקמתה של חברה ו, בי  השאר, בחקיקה אשר הסדירה

 . 2005הסתיימו בפברואר 
וה  דנו , שהייתה ממונה עליו, ד מזוז"הודיע מבעוד מועד על המעבר המתוכנ  לעו' ד ב"עו

ולא העניק לה ' כי לא היה בקשר ע  חברה ו' ד ב"ר דבריו של עולאו; בתחולת חוק הצינו  עליו
ד מזוז "עו. וכ  אמרה לו, ד מזוז שחוק הצינו  אינו חל עליו"סברה עו, זכויות או המלי) על הענקת 
וא  לא התייעצה ע  היוע) המשפטי של , ר"כנדרש על פי התקשי, לא הכינה חוות דעת כתובה

 .מ בעניי "נש
לחברה ' ד ב"מ מאמצעי התקשורת על המעבר המתוכנ  של עו"ע) המשפטי של נשלאחר שנודע ליו

ד "עקב כ  כתבה עו.  הסבר מהיועצת המשפטית של משרד האוצר2006ביקש במהל  אוגוסט ', ו

__________________ 
 .פרק על התרבות הארגונית ברשות המסי  ראו לעיל בתת  30
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העניי  הובא לידיעת המשנה ליוע) המשפטי לממשלה . מזוז חוות דעת שלא נדרש צינו  במקרה זה

היה על היועצת המשפטית של משרד "אשר בדק אותו וקבע כי , צינו העוסק בנושא חוק ה) ייעו)(
העדר הפנייה . 'ד ב"מ על מנת לאשר וללב  את חוות הדעת שנתנה בעל פה לעו"האוצר לפנות לנש

 ."מ היה שגוי"מזוז לנש' של גב
למיטב , ד מזוז כי מעול  לא נדרשה לתת חוות דעת כתובה" הסבירה עו2007בתשובתה מנובמבר 

. בעניי  עובדי  שלמיטב הבנתה לא התעוררה לגביה  שאלה של צינו , כרונה א  לא בעל פהזי
 ג  לא  א  אי  צור  בהיתר : דר  העבודה שלה הייתה ברורה ופשוטה" לאחרונה"עד , לדבריה

 העובד מכי  טיוטת בקשה להיתר על פי הנחיותיה  וא  יש צור  , נדרשת פעולה כלשהי מצידה
הוא לא ביקש את , ד מזוז ציינה כי ברגע שהודיע לה סגנה על פרישתו"עו. ציבותבתיאו  ע  הנ

מאחר שעל פני , ד מזוז ציינה כי היא אמנ  העלתה את שאלת הצינו  בפניו"עו. חוות דעתה בעניי 
סברה כי חוק הצינו  לא חל עליו והיא , אול  לאור תשובתו, הדברי  נראה היה שיש לכאורה בעיה

 .ו  להתערבלא מצאה לנכ
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙Â¯Â¯· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ¯ . ˙ˆÚÂÈ‰ ÏÚ ‰È‰

È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ È·˜Ú ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰" ˙ÂÂÁ ¯È·Ú‰ÏÂ ¯
˘ Ï ‰·Â˙Î ˙Ú„" ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓ ˘Â¯ÙÏ „ÓÚ˘ „·ÂÚ ÏÎ ÏÚ ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ˙ÏÂÁ˙ ÔÈÈ Ú· Ó

‰ÈÏ‡ ‰ ÙÂ .‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ‰ ‚Ò ÔÈÈ Ú· ÌÈÙ˜˙ ÌÈ¯·„‰  . Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ‰Á ‰‰
ÌÈ Ù ‡Â˘Ó ‡Ï·Â ¯˘ÂÈ· ‚‰Â  „¯˘Ó ÏÎ , ˙‡ ¯ÈÎÓ ‡Â‰˘ ‰„·ÂÚ‰˘ ˘˘Á‰ ˙‡ ˙Ú ÂÓ ‰ È‡
Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ‰Ë˙ „¯˘Ó· „·ÂÚ‰ ,È˘˜˙· ˘¯„  ÔÎ ÏÚÂ" „¯˘ÓÏ È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚˘ ¯- 

˘  Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰" Ó-ÔÈÈ Ú· Ú·˜È˘ ‰Ê ‡Â‰ .  
‰  ı Ú Â È ‰  ˙ Â Ï Â Ú Ù ˙ ¯ Â ˘ ˜ ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  ¯ · Ú ˘ Ï  È Ë Ù ˘ Ó 

ל בתחומי אחריותו ופועל כזרועו הארוכה נכלל בגדר "ל אשר מופקד על מת  סיוע למנכ"יוע) למנכ
 לחוק הצינו  בכפו  לבחינת 4בעלי הסמכות להמלי) על הענקת זכות לאחר בהתא  להוראות סעי  

עובד . 31ההיתרי  כשנדרשה לכ כ  קבעה ג  ועדת . ר"כמפורט בהוראות התקשי, נסיבות כל עניי 
ממכתב הערכה . ל משרד התקשורת עד פרישתו מהמשרד"כיה  בתפקיד יוע) מקצועי בכיר למנכ' ב

עולה שבמש  יותר מארבע , טר  עזיבתו את המשרד' ל משרד התקשורת דאז לעובד ב"שכתב מנכ
רבות אישית והשפעה  הוא היה יד ימינו והיו לו מעו  כל תקופת עבודתו במשרד התקשורת  שני  

 . על כל המהלכי  הקובעי  בענ  התקשורת
היה מעורב באופ  ישיר בכל מגעי המשרד ע  חברות התקשורת שהיו בטיפולו של ' עובד ב

תקופה קצרה לאחר . שנתיי  טר  עזיבתו את שירות המדינה', ובפרט ע  חברת תקשורת ד, ל"המנכ
. בתפקיד ראש אג  רגולציה' חברת תקשורת דלעבוד ב' פרישתו משירות המדינה החל עובד ב
אחראי למגעי  ע  משרד התקשורת בכל הנוגע להסדרת ' יודגש שאג  רגולציה בחברת תקשורת ד

 . ענ  התקשורת ולקבלת אישורי  מהמשרד ומשאבי תשתית לפעילות החברה
 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ4· „·ÂÚ È‡˘¯ ‰È‰ ‡Ï ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁÏ  '·Á· ˜ÂÁ· ‰ÚÂ·˜‰ ‰ÙÂ˜˙· „Â·ÚÏ ˙Â¯

Ô˙˜ Ú‰· ·¯ÂÚÓ ‰È‰˘ Â‡ ˙ÂÈÂÎÊ ˜È Ú‰ Ô‰Ï˘ ˙¯Â˘˜˙ , Ï˘ ÔÂ Èˆ ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰Â
„ ˙¯Â˘˜˙ ˙¯·Á· Â˙„Â·Ú ÏÁÈ Ì¯Ë· ‰ ˘ ,'˜ÂÁ· ˘¯„ Î ; ˙Â ÙÏ ÏÎÈ ‡Â‰ ÔÈÙÂÏÈÁÏ

˙˘¯„ ‰ ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ¯ˆ˜Ï ‰˘˜·· ÌÈ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ‰„ÚÂÂÏ . 
__________________ 

 .6.6.07מיו  ,  ˆÂ„È‚Ó È·‡ '‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·È  )   י (124/07וע   31
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 היוע) המשפטי 2007ינה בספטמבר ומהמכתב ששלח למשרד מבקר המד' מתשובתו של עובד ב
, פנה אל היוע) המשפטי של המשרד' עולה כי עובד ב, ר יזהר טל"ד ד"עו, דאז של משרד התקשורת

מאחר שלדבריו חוק ' ר טל אמר לו כי הוא יכול לקבל את המשרה בחברת תקשורת ד"ד; כנדרש
ט או להמלי) על הענקת הצינו  איננו חל עליו משו  שבתפקידו במשרד לא היה בסמכותו להחלי

הוא ציי  כי בנסיבות אלה לא ראה באותה עת צור  לצייד את .  לחוק4כנדרש בסעי  , זכות לאחר
 .מ"בחוות דעת כתובה או להפנותו להמש  היוועצות בנש' עובד ב

 ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÏÚÙ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó Ï˘ Ê‡„ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÈÎ ‡ˆÂÈ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
È˘˜˙‰"¯ .˙ÂÏÚ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰‰ÈÏÚ ÌÂ˙ÁÏÂ ·˙Î‰ ÏÚ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡  ; ÔÈ‡ ÈÎ ¯·Ò Ì‡ Ì‚

„·ÂÚ‰ ÏÚ ÏÁ ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ,˘  Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ˙Â ÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰" Â¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·ÏÂ Ó
˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÏ .   

 יישו  חובת הצינו  ברשות לניירות ער  
יכת הו  תנאי הכרחי למש. שוק ההו  מפגיש חברות הזקוקות להו  למימו  התפתחות  ע  משקיעי 
לרשות לניירות ער  תפקיד . הוא שקיפות והגינות מרביות וגילוי כל מידע מהותי לציבור המשקיעי 

קובע כי , ) חוק ניירות ער  להל   (1968 ח"תשכ,  בחוק ניירות ער 2סעי  . מרכזי בקיו  תנאי זה
לש  . ר המשקיעי  של ציבוושתפקידה יהיה שמירת ענייני)  הרשות להל  (תוק  רשות לניירות ער  

היא דורשת מחברות שניירות הער  שלה  נסחרי  , בפעילותה מול חברות שהחוק חל עליה , כ 
, בי  השאר,  בחוק ניירות ער  קובע10סעי  . בבורסה לגלות פרטי  רלוונטיי  על מצב  ועל פעילות 

  .של עובדי המדינהשכר  וגמלאותיה  של עובדי הרשות יהיו כ, תנאי עבודת , מינוָי , כי קבלת 
 חלי  על עובדי הרשות לניירות ער  הוראות סעי  1997על פי תיקו  לחוק ניירות ער  משנת  .1

התיקו  לחוק עסק בעיקר בקביעת צינו  . א לחוק ניירות ער  הקובעות את ההגבלות לאחר פרישה10
למרבית עובדי , כאמור. של שלושה חודשי  לעובד הרשות אשר מעוניי  לעבוד עבור חבר בורסה

 .32תקופת הצינו  היא לפחות שנה,  לחוק הצינו 4בהתא  להוראות סעי  , הציבור
להל  דוגמה הממחישה את משמעות ההבדל במש  תקופות הצינו  בי  עובדי הרשות לניירות ער  

 :לבי  שאר עובדי השירות הציבורי
 שאחראית לפעילות חשובה ,מנהל מחלקה',  פרש מהרשות לניירות ער  עובד ד2005בסו  שנת 

במהל  השנה שקדמה לפרישתו טיפלה המחלקה בפעילות של חברה גדולה במשק בהיק  . ברשות
כמתחייב מהוראות חוק , לאחר סיו  תקופת צינו  של שלושה חודשי . ח"כספי של מיליארדי ש

 לתקשורת רפרנט, לעומת זאת .לאחד מהתפקידי  הבכירי  בחברה זו' מונה עובד ד, ניירות ער 
פנה ,  התפקיד הזוטר ביותר באג  התקציבי  )  העובד להל  (באג  התקציבי  במשרד האוצר 

ל רשות " מאחר שהתעתד להתמנות לתפקיד עוזר מנכ2006לוועדה למת  היתרי  באוקטובר 
וחלי  עליה  החיקוקי  , שתנאי השכר והעבודה של עובדיה ה  כשל עובדי מדינה, השידור

 החליטה כי הוא יוכל להתחיל בעבודתו 33ואול  הוועדה.  על עובדי שירות המדינההשוני  החלי 
וזאת לש  ביסוס אמו  הציבור , ברשות השידור רק שלושה חודשי  לאחר פרישתו מאג  התקציבי 

 .בשירות הציבורי
__________________ 

תקופת הצינו  , )נוסח משולב (1958  ח"התשי, בחוק מבקר המדינה) 2)(ב (22בהתא  להוראות סעי.   32
 .המדינה היא שנתיי של עובדי מבקר 

 .31.10.06מיו  ,  ˆÔ¯Â‚ ‰ÈÓ '‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·È  , )  י (1056/06ע "ו  33



 ב58דוח שנתי  68
לי  זכאי  לקבל "בשירות המדינה רק עובדי  החתומי  על חוזי בכירי  או על חוזי מנכ .2

תקופה זו מוגדרת כתקופת הודעה מוקדמת או . ת שלושה חודשי  אחרי פרישת  מ  השירותמשכור
שמטבע , המדינה איננה משתתפת במימו  תקופת הצינו  של עובדי  זוטרי . כחופשת הסתגלות

 .34א  שתקופות הצינו  שנקבעו לה  זהות או א  ארוכות יותר, הדברי  שכר  נמו  יותר
ר "אישר יו,  העלתה כי בהתא  לתנאי החוזה של הרשות ע  בכיריהבדיקת משרד מבקר המדינה

הרשות לבכירי הרשות שפרשו תשלו  מענק בגי  הודעה מוקדמת שסכומו שווה למשכורת של 
 .שלושה חודשי 
‰ È„Ó „·ÂÚ ,„Á‡Î ¯ÈÎ· Â‡ ¯ËÂÊ ,ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÂÈÏÚ ÏÁ ¯˘‡ , ÔÂ Èˆ ˙ÙÂ˜˙· ‡ÂÙ‡ ·ÈÂÁÈ

‰ ˘ Ï˘ , ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ Ì‡ ‡Ï‡ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂ È„È· ‰¯ˆÂ˜ , ‰¯Â·Ú· ‰ÎÊÈ ¯ÈÎ· „·ÂÚÂ
‰ È„Ó‰ Ï˘ È˜ÏÁ ÔÂÓÈÓÏ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï ˙Â˘¯‰ , Ï˘ ˙È·¯Ó‰ ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙˘

¯Â·Èˆ‰ È„·ÂÚ ¯‡˘ Ï˘ ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙Ó Ú·¯ ‡È‰ ‰È„·ÂÚ , Ï˘ ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ ˙‡ ‰ ÓÈÓ
Â˘¯Ù˘ ‰È¯ÈÎ· . 

 הסבירה הרשות כי אמנ  תקופת הצינו  הנדרשת 2007בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
אול  תחולת הוראת החוק על עובדיה , מעובדיה קצרה מתקופת הצינו  של שאר עובדי הציבור

Ì„‡Ó  לקבל זכות או טובת הנאה Â˘¯· „·ÂÚ ÏÎ˙שכ  בעוד חוק ניירות ער  אוסר על , רחבה יותר
˙Â˘¯‰ ÌÚ ÌÈ¯˘˜· „ÓÚ˘י חוק הצינו  מגביל את התחולה הר,  במהל  השנה שקדמה לפרישתו

Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ ÍÓÒÂÓ ‰È‰˘ „·ÂÚÏ לקבל החלטה או להמלי) על הענקת זכות או שהיה 
ÂÈ˜ÒÚ ÍÏ‰Ó· ˜˜Ê ˘ ÈÓÓ והאיסור הוא לקבלת זכות רק , ממונה על עובד שהיה מוסמ  כאמור

„·ÂÚ Â˙Â‡ ˙ËÏÁ‰Ï שאותו א  היק  השוק, זאת ועוד). ההדגשות בתשובה( בתחו  סמכותו 
מסדירה הרשות גדול במידה ניכרת מכל הגופי  שעמ  מקיימי  משרדי  אחרי  מגעי  ומעניקי  

ראוי שהמעביד הציבורי יישא בעלות הצינו  כיוו  שאחרת , הרשות ציינה כי לדעתה. לה  זכויות
 .קבלת שכר בזמ  הצינו   ג  מהצינו  וג  מאי העובד ניזוק פעמיי  
אשר תפקידיה  ,  הדגיש הממונה על שוק ההו  שעל עובדי אג  שוק ההו 2007בתשובתו מנובמבר 

חל צינו  של שנה כיוו  שעליה  חל חוק , דומי  במהות  לתפקידי עובדי הרשות לניירות ער 
 .הצינו  ולא חוק ניירות ער 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎÏ ¯·ÚÓ ÏÚ Ì Ó‡ ‰ÏÁ ˙Â˘¯‰ È˘¯ÂÙ Ï˘ ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙
Â·Èˆ‰ ˙Â¯·Á‰˙ÂÈ¯ , ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÏÁ Ì‰ÈÏÚ ¯˘‡ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ ÌÏÂ‡

‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó ˙‡ÈˆÓ· ÌÈÏ·‚ÂÓ , ‡˜ÂÂ„ „Â·ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ È„ÂÁÈÈ‰ Ì ÂÈÒÈ  Ï˘·˘ ÌÂ˘Ó
„Â·ÚÏ Ì‰Ï ¯ÂÒ‡ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· .È‡ Ï˘·- È„·ÂÚ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÏ·‚‰‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰

 ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÏ·‚‰‰ ÔÈ·Ï ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ¯Â·Èˆ‰Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ  ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ÏÚ ,
 ˘È ‰È„·ÂÚ Ï˘ ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÙÂ‡ÏÂ ˙Â˘¯Ï Ì‡ Â Á·È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯

ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙· È Â˘‰ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó Ì Ó‡ . ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙˘È‚
˘  ˙ÂÈ È„ÓÓ ‰ Â˘ ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÔÂÓÈÓÏ" ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ Ó)Í˘Ó‰· Â‡¯ .(Î ÏÚ ¯˘‡Ô ,

 È‡ ˙ ˙‡ÂÂ˘‰ ˙‡Â ÔÂÓÈÓ‰ ˙Ï‡˘ ˙‡ Â Á·È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
ÔÂ Èˆ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈ·ÈÈÁ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎÓ ÌÈ˘¯ÂÙ‰ . 

כי ) ייעו)( מסר המשנה ליוע) המשפטי לממשלה 2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
לאור מעמדו של , לניירות הער הג  שאי  משרד המשפטי  מוסמ  ליזו  חקיקה בעניי  הרשות 

__________________ 
רפרנט באג. תקציבי  אשר ; 29.4.01מיו  ,  ˆÔÈÂÏ „‚ '‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·È   2019/01ראו למשל וע   34

 .נקבעה לו תקופת צינו  של שישה חודשי 
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, בכוונתו לבחו  את הנושא בשיתו  הרשות ומשרד האוצר, משרד המשפטי  לעניי  חוק הצינו 
 .הממונה על החקיקה בתחו 

כי במקרי  , בי  השאר, ר קובע"נוהל הגשת בקשות לוועדה למת  היתרי  בתקשי, כאמור .3
דת ההיתרי  או לבדוק את תחולתו של חוק שבה  פורש משירות המדינה מבקש לקבל היתר של וע

חוות . זה אמור לחוות את דעתו על כ  בכתב; עליו לפנות אל היוע) המשפטי של משרדו, הצינו 
דרכי הדיו  בוועדה למת  היתרי  מוסדרות . מ"הדעת אמורה להיבח  בידי היוע) המשפטי של נש

 . 1971 א"התשל, )ועדהסדרי די  בו) (הגבלות לאחר פרישה(בתקנות שירות הציבור 
ר הרשות לניירות ער  בדבר קיצור או ביטול של תקופת צינו  תנומקנה "ראוי היה כי החלטות של יו

 2007 למרס 2001בי  ינואר  .ר הנגזרות מחוק הצינו "בדומה למתחייב מהוראות התקשי, בכתב
ר הרשות "יו.  וחצישישה ביקשו את ביטולה ואחד ביקש לקצרה לחודש;  עובדי 52פרשו מהרשות 

 .נענה לכל הבקשות
 ˙ÙÂ˜˙ ÏÂËÈ· ˙‡ Â˘˜È· ¯˘‡ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ÏÎ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·

ÔÂ Èˆ‰ ,·˙Î· ˙Ë¯ÂÙÓ ‰˘˜· Â˘È‚‰ ,ÂÈ ÌÏÂ‡" ‡Ï‡ ·˙Î· ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ˜ÓÈ  ‡Ï ˙Â˘¯‰ ¯
‰˘˜·‰ ¯Â˘È‡· ˜Ù˙Ò‰ . 

 כי מ  הראוי שהבקשות לקיצור  הסכימה הרשות2007בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
בעקבות הביקורת הכינה . תקופת הצינו  ייעשו על פי נוהל קבוע מראש ויגובו במסמכי  ובנימוקי 

   .2008הרשות נוהל בעניי  זה שנכנס לתוק  בינואר 
 פעולות לשינוי חוק הצינו 

ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÏÚ ˙¯Â˜È· ‰Á˙Ó  ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÚËÓ : ˙Â¯˙ÂÂÈ‰ ‡È‰ Â˙ÂÚÓ˘Ó˘ ÔÚË  ˘¯ÂÙ‰
ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ‰Ò ¯Ù ¯Â˜Ó ‡ÏÏ ,‰ ˘ „Ú ;„·Ï· ˙ÈÏÈÏÙ ‰Èˆ˜ Ò ‰Ú·˜  ˜ÂÁ· , ‰ÏÏ‚·Â

˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È· ˜ÂÁ‰ ÛÎ‡  ‡Ï ‰˘ÚÓÏ ; ÈÎ ˘˘Á ÌÈÈ˜ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÏ‰ Ó ·¯˜·
ÂÈ˙Â¯Â˘· „Â·ÚÏ ÚÈ‚‰ÏÓ ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡ ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈ„·ÂÚ ÚÈ˙¯È ÂÓÂ˘ÈÈ ;È‡ ¯¯Â˘- ÔÂÈÂÂ˘

 Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ  ˙Â˘¯ È„·ÂÚ ÔÈ·ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ Í˘Ó ÔÈÈ Ú· ¯Â·Èˆ‰ È„·ÂÚ ¯‡˘ ÔÈ·Ï . 
‰ ˙Â ˘ ÚˆÓ‡Ó-90 ˙ ˘ „Ú 2002˘ Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Â „ "ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ ÈÈ Ú È ˘· Ó :

˙È˙ÚÓ˘Ó ‰Èˆ˜ ÒÏ ˜ÂÁ· ˙ÈÏÈÏÙ‰ ‰Èˆ˜ Ò‰ ÈÂ È˘Â ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÚ ÈÂˆÈÙ , ÔÂÂÈÎ
ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ÔÈ‚· ÈÏÈÏÙ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘‚Â‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘ . 

1. È Â ˆ È ÙÔ Â  È ˆ  ˙ Ù Â ˜ ˙  Ï Ú לפני משרד , מ"עובדי שירות המדינה טענו לפני נש : 
, "גזרה שהציבור אינו יכול לעמוד בה"המשפטי  ולפני משרד מבקר המדינה שהחוק הוא בבחינת 

עובד שפרש . א  הוא נדרש לה, מאחר שאי  מנגנו  הדואג לצרכיו של הפורש בעת תקופת הצינו 
קרי  רבי  נטול אפשרות פרנסה וחסר כל מקור הכנסה חודשי  מהשירות הציבורי מוצא עצמו במ

עובדי  בכירי  נהני  אמנ  במרבית המקרי  מדמי הסתגלות או מתשלו  בגי  הודעה . אחדי 
א  אלו מוגבלי  לשלושה חודשי  ותקופת הצינו  שה  חייבי  בה עשויה , )ראו לעיל( מוקדמת

  בהתא  לחוזי ההעסקה שלה  לתשלו  בגי  הודעה עובדי  זוטרי  יותר אינ  זכאי. לארו  יותר
 . וה  עלולי  למצוא את עצמ  בפני שוקת שבורה, מוקדמת
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עניי  הפיצוי הכספי לפורש בתקופת הצינו  התעורר מספר פעמי  ונתקבלו מספר החלטות ממשלה 

כי , 35'א50בעקבות דוח מבקר המדינה ,  קבעה30.9.99מיו  ) 5/תמ(373 החלטת ממשלה  בעניי  
משרדי יגבש הצעה לנהלי  וכללי  שיאפשרו קיו  נאות למי שנאסרה עליו תעסוקה  צוות בי 

 . 36במקו  שבחר בהתא  להוראות החוק
הוא המלי) להקי  ועדה בראשות נציב שירות ; 2000משרדי הגיש את מסקנותיו במרס  הצוות הבי 

) או נציגיה (שרד האוצר ל משרד המשפטי  והממונה על השכר במ"המדינה ובהשתתפות מנכ
שתהיה רשאית להעניק לעובד אשר הוטלה עליו תקופת צינו  תשלומי הסתגלות ולקבוע את 

הוצע שהוועדה תבח  ג  אפשרות ; שיעור  על פי כללי  אחידי  שתקבע לביסוס החלטותיה
 1448החלטת ממשלה . לשיבוצו של העובד בתפקיד מתאי  אחר בשירות המדינה בתקופת הצינו 

) 41/מינהל וביקורת המדינה תמ, שאימצה את החלטת ועדת השרי  לענייני תיאו  (30.3.00מיו  
 .משרדי אישרה את סיכומי הצוות הבי 

 10.6.01 מר שמואל הולנדר ב, לאחר עבודת מטה שארכה למעלה משנה הודיע נציב שירות המדינה
ש כללי  בעניי  תשלומי ההסתגלות כי הוועדה לא הצליחה לגב, כ סילב  שלו "ח, לשר האוצר דאז

 של ועדת 38/בהחלטה כל. לעובד שהוטלה עליו תקופת צינו  בגלל בעיות סבוכות שהתעוררו בה
ובמקומה הוקמה ועדה ציבורית ,  הוחלט לבטל את הוועדה11.2.2002השרי  לענייני כלכלה מיו  
 הוועדה  להל  (לות לקביעת אמות מידה להענקת תשלומי הסתג, בראשות מר שמואל הולנדר

 ).לקביעת אמות מידה
 ¯·Ó·Â · ‰Ú·˜ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰2002 , ¯Á‡Ó ˙ÂÏ‚˙Ò‰ ÈÓ„ ÌÏ˘Ï ÔÈ‡˘

 ÌÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ï È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ È„·ÂÚ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰Â ¯ÒÂÓ‰ ˙Â Â¯˜Ú˘
˙Â¯È˘‰ ÔÓ ‰˘È¯Ù‰ ¯Á‡Ï Ì˙„Â·ÚÏ Ú‚Â · ˙ÂÏ·‚‰ Ï˘ ˙ÓÈÂÒÓ ‰„ÈÓ ,Â¯ÎÏ ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡Â Í

Â‰˘ÏÎ ÈÂˆÈÙ ÌÂÏ˘˙· ‰Ê „ÂÒÈ ÔÂ¯˜Ú ÌÂÈ˜ . 

, " פיצוי בשל איסור קבלת זכות תיקו   "  37יצוי  כי לאחרונה הוגשה הצעת חוק פרטית בעניי  זה
מ  . שלפיה יוכל פורש לקבל תשלו  חודשי בשיעור של שבעי  אחוז משכרו החודשי ערב פרישתו

במועד סיו  הביקורת נדונה ;  לשעברהתשלו  יופחת כל תשלו  המשתל  לו מקופת המעביד
 .מ ובמשרד האוצר"בנש, ההצעה במשרד המשפטי 

2. ˙ È Ï È Ï Ù ‰  ‰ Ù È Î ‡ ,  לחוק8לפי סעי  : בחוק הצינו  נקבעה סנקציה פלילית, כאמור: ‰
דינו קנס או מאסר עד , )ב(א 4 או בהוראה שניתנה לו לפי סעי  6 עד 2העובר על הוראה שבסעיפי  

 .שישה חודשי 
,  משרד מבקר המדינה העלתה כי מעול  לא הוגש כתב אישו  פלילי בגי  הפרת חוק הצינו בדיקת

ל ולא פנה "דאז בעניינו של קצי  רכש שפרש מצה) פלילי(אביב  ובלשונה של פרקליטת מחוז תל
ל וכלל איננו בטוחי  "חשוב לציי  כי מעול  לא הוגש כתב אישו  על הסעי  הנ: "לוועדת היתרי 

ג  א  יש ראיות ברורות שעבר ,  שעומד לדי  על כ  במדינה ישראל‰¯‡˘ÔÂ  להיות צרי... ש
הא  רב סר  זה צרי  להיות הראשו  לתת את , נשאלה השאלה החשובה מכל, יתרה מזאת... עבירה

·Â ÓÓ ÌÈ·Â˘ÁÂ ÌÈ¯ÈÎ·˘ , ÌÈ·¯ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ„¯˘Ó·Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ·ˆ·‡הדי  על עבירה 
 ÌÈ¯Á‡)‰ „¯˘Ó Ï˘ÓÏ ÂÓÎ¯ˆÂ‡ ( ‰¯‚˘ È˘ÚÓÎ ÌÈ˘ÂÚ)¯ÂÙÒ È‡ ˙Â‡Ó‚Â„ ÍÎÏ ˘È , ¯˙ÂÈ ˙ÂÚÂ„È

˙ÂÁÙ ˙ÂÚÂ„È Â‡(?) "ההדגשות במקור.( 
__________________ 

 .15ראו הערה   35
נציב שירות המדינה או , )מרכז(האג. לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה הרכב הצוות היה ראש   36

 . הממונה על השכר במשרד האוצר או נציגו, היוע/ המשפטי לממשלה או נציגו, נציגו
 ז"התשס, )פיצוי בשל איסור קבלת זכות תיקו ) (הגבלות לאחר פרישה(הצעת חוק שירות הציבור   37

 .שהוגשה על ידי חברי הכנסת יור  מרציאנו ורוברט אילטוב, 19.3.07 מיו  2360/17/ פ  2007



 71 )חוק הצינו ( הגבלות לאחר פרישה  חוק שירות הציבור 

 החלה במשרד המשפטי  עבודת מטה שמטרתה קביעת סנקציה 1999יצוי  כי החל משנת 
 הוגשה לכנסת הצעת חוק ממשלתית 2005ביולי . משמעתית למי שעבר עברה לפי חוק הצינו 

במסגרת תיקו  ". 2005 ה"התשס, )12' תיקו  מס) (משמעת(עת חוק שירות המדינה הצ " לכנסת 
ולבית , הוצע להוסי  שעברה על חוק הצינו  תיחשב עברת משמעת) משמעת(חוק שירות המדינה 

להורות למי שהורשע בעברה על , א  שהעובד כבר פרש מהשירות, הדי  למשמעת תהיה סמכות
במועד סיו  .  כול  או חלק  אוצר את שווי הטבות הפרישה שקיבל להשיב ל, הוראות חוק הצינו 

 .תיקו  זה התקבל בכנסת בקריאה ראשונה. הביקורת טר  אושרה הצעת החוק
˘ · ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú˘ Ú·Â  ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ"Ó , ‰ÚÈ‚‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·

ÌÂ˙Ò ÈÂ·ÓÏ „ÚÂÓ Â˙Â‡ ÌÂ˙· .‡ ÏÚ ÌÈÎÒ‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ÂÏÏ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙¯·‚‰Ï ÌÈÚˆÓ
˜ÂÁ‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ .  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ˆ¯Ó Â ‰˘„Á ‰ÓÊÈ· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
È˘˜˙·Â ˜ÂÁ· ÌÈ˘¯„  ÌÈÈÂ È˘ ˙ ÈÁ·Ï" ÈÂˆÈÙ ÌÂÏ˘˙ È·‚Ï ‰ È„Ó‰ ˙„ÓÚ ˙ ÈÁ·ÏÂ ¯

ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÔÈ‚· ˘¯ÂÙÏ .¯Â·Èˆ‰ È„·ÂÚ ·¯˜· ˜ÂÁ‰ ˙ÚÓË‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ 
Â˙ÙÈÎ‡ÏÂ.  

✯  
ÏÈÚÂÓÂ ÁÈÎ˘ ÈË¯Ù‰ ¯ÂË˜ÒÏ È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂË˜Ò‰ ÔÈ· ÌÈ„·ÂÚ ¯·ÚÓ , ‚Â‡„Ï ˘È ÌÏÂ‡Â

Â· ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó Û‡ Â‡ ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚Ù ÈÏ· ‰˘ÚÈÈ ‡Â‰ ÈÎ ‰„ÈÙ˜· , ÂÚ ÓÈÈÂ
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ÌÈ·ˆÓ . ÍÎ Ï˘· Ï·‚Â‰ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰Ó ÌÈ˘¯ÂÙ Ï˘ ˜ÂÒÈÚ‰ ˘ÙÂÁ

 ˙˜È˜Á ˙ÂÚˆÓ‡·ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂ ˙˜ÈÒÙÂ ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ. 
 ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂ ˙˜ÈÒÙÂ ˜ÂÁ‰˘ ˙ÂÓ¯Â ‰ ÔÈ· ¯ÎÈ  ¯ÚÙ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ

Â˜„· ˘ ÌÈÙÂ‚· ˘Á¯˙Ó‰ ÔÈ·Ï ÌÈÙ˜˘Ó ; Â˜„· ˘ ÌÈÙÂ‚‰ ˙È·¯Ó·) ˙Â¯ÈÈ Ï ˙Â˘¯‰ ËÚÓÏ
Í¯Ú (-¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó  ,ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ , Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓÂ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó- ˙¯¯Â˘ 

 ˙Â·¯˙È‡ ˙„„ÂÚÓ‰ ‰ÈÂ˜Ï ˙È Â‚¯‡-˜ÂÁÏ ˙ÂÈˆ : ÒÁÈÈ˙Ó ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ÔÈ·Ó ÔË˜ ËÂÚÈÓ ˜¯
ÂÈ·‚Ï Â˙ÏÂÁ˙ ˙‡ ÔÁÂ·Â ÂÈÏ‡ ,ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂÂÏ ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ˙ˆ˜Ó ˜¯Â . ˙È·¯Ó

˜ÂÁ‰ ÔÓ ÂÓÏÚ˙‰ Â˜„· ˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ó ÌÈ˘¯ÂÙ‰ , Ï˘ ÔÈÚ ˙ÓÈˆÚ· Ì˜ÏÁ
Ì„Â„ÈÚ· Û‡ Â‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ .ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓÈ‡ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ - ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÏ·‚‰· ÔÂÈÂÂ˘

 ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÏ·‚‰‰ ˙ÓÂÚÏ ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÔÈÈ Ú· ¯Â·Èˆ‰ È„·ÂÚ ÏÎ ÏÚ
‰Ê ÔÈÈ Ú· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï . 

 ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘-Î ÓÒ "˘Â ‡ È·‡˘ÓÏ ÌÈÏ , Û‡Â ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÎ˘Ï‰
 ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ -˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ È„ ÂÏÚÙ ‡Ï  ,ÏÂ ˙„ÚÂ ˙Â˜ÈÒÙÓ ÂÓÏÚ˙‰ Û‡ ÌÈ˙Ú

ÌÈ¯˙È‰‰ . ÌÚ Â‡ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡˘ ÌÈÎ¯„· ÂÏÚÙ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ
ÌÈ¯˙È‰‰ ˙„ÚÂ ˙Â˜ÈÒÙ . ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ÂÓÏÈ˘ Â Â˘ÏÎ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Â˙ÈÈˆ˘ ÂÏ‡ ˜¯- ˙ÙÂ˜˙ 

Â ÓÓ Ò ¯Ù˙‰ÏÂ „ÚÂÈÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· „Â·ÚÏÓ ÌÈÚÂ Ó ÂÈ‰ ‰·˘ ÔÂ Èˆ . È„·ÂÚ Ì‚
‰‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ˜ÂÁ‰ ˙¯Ù‰Ï „È Â ˙  ‰ È„Ó :‡ . Â‚ˆÈÈ˘ ÌÈ˘¯ÂÙ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈ ÙÏ Â Ú ˘Î

˙Â¯È˘‰ È„·ÂÚ Ì˙ÂÈ‰· ÂÏÙÈË Ì‰·˘ ÌÈ ÈÈ Ú· Ì„‡ È · Â‡ ÌÈÙÂ‚ ;· . ÌÈÙÂÙÎ ÂÈ‰ Ì‡
 Ì‰È˙ÂÈ ÙÏ Â Ú Â Â˘¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚÏ- Â‡ Ì‰Ï ˙ÂÎÊ ˜È Ú‰Ï ‰˘˜·· Ì‰ÈÏ‡ Â Ù ‰Ï‡ ¯˘‡Î 

Ì˜ÒÚ Í¯ÂˆÏ. 
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Ú ‰ÚÈ·ˆÓ ·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙˜ÂÁ‰ ˙ÂÏÈÊ Ï :ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ˙ÂÈÂÏÚ· ‡˘Â  ˜ÂÁ ¯ÓÂ˘ ËÂÚÈÓ , ÂÏÈ‡Â

ÂÏ ÌÈ˙ÈÈˆÓ Ì È‡˘ ÈÓ „‚  ,ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ Ï˘ Ì„È ˙ÏÊ‡ ˙ÓÁÓ È‰˘ÏÎ ‰Èˆ˜ Ò ˙ÏÚÙÂÓ ÔÈ‡. 

ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ Ï ,ÂÏÚÙÈ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰Â ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,
ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰· „Á‡ ÏÎ ,˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï È„Î ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯·Â ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ

È‡ ˙„„ÂÚÓ‰ ˙Ï˜ÂÏ˜‰ ˙È Â‚¯‡‰ ˙Â·¯˙‰ ˙‡ ˘¯˘Ï È„Î-˜ÂÁÏ ˙ÂÈˆ . 

ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘˘ ÈÂ‡¯ ,ÔÂ Èˆ‰ ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ÌÚ ÛÂ˙È˘· ,
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰"¯ ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰·Â ˜ÂÁ· ÌÈÈÂ È˘ ÂÏ˜˘È"¯ , ˙Â·¯Ï

· ÌÈÈÂ È˘‰Ê ÁÂ„ ÁÂ¯ . 
 


