דף  1מתוך 26

קישורים לפרקיםhttp://www.glima.info/12-1-5-2.pdf :
http://www.glima.info/5-1.pdf

בית הדין הארצי לעבודה
ע״ע 4477-05-12

מתו ביום  18מרץ 2014
המערערת
מדינת ישראל

המשיבים

 .1אנואר עבד אלחמיד מטר
 .2מועצה מקומית עין מאהל

בפני :הנשיא מ א ל פליטמן ,השופט עמירם רבינוביץ ,השופטת יעל אנגלבוג-שהם
נציג ציבור )עובדים( מר שלום חבשוש ,נציג ציבור)מעבידים( מר יצחק דויטש
בשם המערערת  -עריד איתמר הר אבן; עד׳ ד דינה איזנברג
בשם המשיב  -1עו״ד מרואן טאהא
בשם המשיבה  - 2עו׳׳ד עלי עדוי

פס !7דיו
השופט עמירם רבינוביץ
פתה דבר
 .1המשיב נבחר למשרת גזבר במכרז פומבי שפרסמה המשיבה  ,2המועצה
המקומית עין מאהל)להלן :המועצה( ,אולם בשל קרבתו המשפחתית למהנדס
המועצה )גיסו( ,החליטה ועדת מינהל השירות למועצות המקומיות והאזוריות
במשרד הפנים)להלן :ועדת מינהל השירות או הוועדה( לפסול את מועמדותו.
האם החלטה זו לפסול את מועמדותו ש ל המשיב הייתה כדין? זו השאלה
המונחת בבסיסו של הערעור שלפנינו ,על פסק דינו של בית הדין האזורי)ס״ע
 ; 36265-09-11השופטת עידית איצקוביץ ונציגי הציבור מר מוחמד אבו אחמד
ומר יצחק תלם( ,שהשיב על שאלה זו בשלילה ,וקיבל את תביעת המשיב
להצהיר שמינויו למשרת גזבר המועצה הייתה כדין.

התשתית העובדתית וההליד בבית הדיו האזורי
.2

להלן התשתית העובדתית כפי שנקבעה על ידי בית הדין האזורי:
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א .המשיב הגיש את מועמדותו לאיוש משרת גזבר מועצה במכרז שפורסם
בחודש יוני  .2009משרד הפנים ביטל את המכרז לאור פערים בנוסח
ההודעה על המכרז והורה על פרסום מכרז חדש .כנגד החלטה זו הוגשה
תביעה שנדחתה,
ב .המשיב הגיש מועמדותו למכרז החדש שפורסם בחודש ספטמבר ,2010
למשרה זו הגישו עוד שני מועמדים את מועמדותם.
ג .המשיב הוא גיסו של מהנדס המועצה ,ודודו הינו חבר מועצה.
ד .בחודש ינואר  2011התקבל במשרד הפנים מכתבו של מר אמין אבו ליל
)חבר מועצה( ,ובו נטען כי מדובר במינוי פוליטי ,וכי קיים ניגוד עניינים,
נוכח יחסי המשפחה בין המשיב לבין עובדים אחרים במועצה .בעקבות
מכתב זה פנה מר מעתוק ,סגן מנהל האגף לכח אדם ושכר ברשויות
המקומיות במשרד הפנים)להלן :מר מעתוק( ,למועצה ביום ,24.1.2011
וביקש את התייחסותה.
ה .בתגובה נשלח מכתבו של היועץ המשפטי ש ל המועצה ,עו״ד עואודה
מיום  ,1.2.2011בו הובהר כי ועדת הבחינה הודיעה למשיב כי במידה
ויבחר לתפקיד ,מינויו כפוף לאישורה של ועדת מינהל השירות בבחינת
קיומו של ניגוד עניינים.
ו.

ביום  20.2.2011שלח מר מעתוק מכתב לראש המועצה ,בו הבהיר כי
אין מניעה להמשיך בהליכי המכרז ,אולם במידה והתובע יבחר ,מינויו
כפוף לאישור ועדת מינהל השירות כאמור.

ז .ועדת הבוחנים שהתכנסה ביום  ,17.1.2011ופעם נוספת ביום ,1.3.2011
החליטה ברוב קולות)שלושה מול אחד( כי המשיב הוא המועמד הראוי
לאיוש משרת הגזבר.
ח .בפרוטוקול ועדת הבוחנים צוין מפי גבי שלומית יפתח ,יו״ר הועדה ,כי
מינויו של המשיב לתפקיד מותנה באישורה של ועדת מינהל השירות
)עמ׳  11לפרוטוקול( ,נוכח קיומה של קרבה משפחתית בין המשיב
למהנדס המועצה.
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ט .ביום  3.5.2011התכנסה ועדת מינהל השירות והחליטה שלא לאשר את
מינויו של המשיב לתפקיד גזבר המועצה ,נוכח קרבתו המשפחתית למי
שמכהן כמהנדס המועצה )גיסו(.
י .ביום  5.6.2011נתקבלה במועצה תגובת משרד הפנים בדבר החלטת
ועדת מינהל השירות מיום  ,3.5.2011לפיה אין היא מאשרת את מימיו
של המשיב לתפקיד גזבר המועצה.
יא,ביום  1.7.2011פנתה המועצה למשרד הפנים ,בבקשה לעיון חוזר וערר
על החלטת ועדת מינהל השירות .מענה לפניה ניתן במכתב משרד הפנים
מיום  ,8.8.2011בו נאמר כי אין מקום לעיון חוזר מאחר ולא הועלו
נימוקים חדשים.
 .3המערערת טענה בעיקרו של דבר בבית הדין האזורי כי מינויו של המשיב היה
כפוף לאישורה של ועדת מינהל השירות ,ולא הוכח כל פגם בהליך ועדת מינהל
השירות או בהחלטתה המצדיק התערבות בהחלטה חוזרי מנכ״ל  3.2011ו-
;

 4.2011פורסמו לשם הבהרת צו נוהל קבלת עובדים לעבודה ,כאשר חוזר
1

 3.2011חל גם מבחינה רטרואקטיבית; בנסיבות העניין ,מדובר ביחסי עבודה
הדוקים ובקרבה משפחתית שאינה ניתנת להסדרה כדי למנוע ניגוד עניינים,
ולכן אין מקום לאשר את העסקת ה מ ש י ב אין כל חובת שימוע בטרם מתן
;

החלטה על ידי ועדת מינהל השירות.
 .4המשיב טען בבית הדין האזורי כי בחירתו למשרת גזבר המועצה הייתה כדין,
וכי החלטת ועדת מינהל השירות לפסול את בחירתו מטעמי קירבה משפחתית
למהנדס המועצה ומחשש לניגוד עניינים ,לא הייתה סבירה או מידתית ,ניתנה
בחוסר סמכות ,ולכן יש לפסול את ההחלטה ולקבוע כי נבחר כדין למשרה;
חוזרי מנכ״ל  3.2011ו־ 4.2011ניתנו בחריגה מסמכות ,כיוון שיצרו הסדר
חקיקתי חדש ,תוך הרחבת פסולה של הביטוי ״יחסי כפיפות״ בצו מהל קבלת
עובדים לעבודה! לחילופין אין להחיל את חוזר מנכ״ל  3.2011על עניינו כיוון
שמדובר בהחלה רטרואקטיבית פסולה! לחילופי חילופין יש לבטל את החלטת
ועדת מינהל השירות ,כיוון שהוועדה התעלמה מכלל נסיבות המקרה ,לא נתנה

צו המועצות המקומיות)נוהל קבלת עובדים לעבודה( ,תשל״ז ) 1977-להלן :צו נוהל קבלת עובדים לעבודה או :הצו(
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לו זכות שימוע ולא בדקה חלופות אפשריות בהתאם להוראות הדין ולמנגנון
הפעולה הארגוני במועצה.
 .5המועצה לא הביעה התנגדות למתן סעד הצהרתי אותו ביקש המשיב ,וטענה כי
אין כל מניעה חוקית במינויו של המשיב למשרת גזבר במקרה זה ,כיוון
שהמהנדס ,קרוב משפחתו ,אינו בבחינת ממונה על תפקיד הגזבר או ביחסי
כפיפות עם תפקיד זה! מלבד הגזבר ישנם עוד שני מורשי חתימה ,ראש
המועצה והחשב המלווה ,דבר שמנטרל כל חשש לניגוד עניינים ביניהם.
 .6בית הדין האזורי קבע בפסק דמו כי החלטת ועדת מינהל השירות בטלה ולכן
הצהיר שהמשיב מונה כיין למשרת גזבר המועצה.
הטעמים בתמצית לקביעת בית הדין האזורי היו אלו :ליו״ר ועדת הבחינה לא
הייתה סמכות להכפיף את מינויו של המשיב להחלטה של ועדת מינהל
השירות ,ולאותה ועדה לא הייתה סמכות לפסול את מינויו של המשיב
בהסתמך על הוראות הדין החלות באותה עת; חוזרי המנכ״ל  3.2011ו4.2011-
לא פירשו ,אלא הרחיבו ,בניגוד ללשון הכתוב ,את הוראת המושג ״יחסי
כפיפות״ בסעיף  107לצו מהל קבלת עובדים לעבודה שלא כדין ,ולכן לא ניתן
להסתמך ע ל י ה ם אין מקום לפרשנות תכליתית הסותרת את לשון ההוראה;
;

בהתאם ללשון הפשוטה של סעיף  107לצו ,אין יחסי כפיפות בין תפקיד הגזבר
לתפקיד המהנדס במועצה ,ולכן סעיף זה אינו אוסר על העסקת המשיב ,ואימ
מתנה את מינויו באישור ועדת מינהל השירות.

הערעור
 .7המערערת טוענת כי יש לבטל את פסק דינו של בית הדין האזורי ,להורות כי
החלטת ועדת מינהל השירות בדין יסודה ,וכי אין לאשר את מינויו של המשיב
לתפקיד גזבר במועצה .הטעמים העיקריים שמנתה לכך הם אלו:
א .הפרשנות הנכונה למושג ״יחסי כפיפות״ בסעיף  107לצו נוהל קבלת
עובדים לעבודה ,היא הפרשנות התכליתית ,שנועדה למנוע ניגוד עניינים בין
עובדי אותה רשות ,ואין מדובר בהרחבה אסורה ,על כן אין פסול בחוזרי
המנכ״ל ,בהחלטה להכפיף את מינויו של המשיב לאישור הוועדה ,או
בהחלטת הוועדה עצמה.
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ב .האיסור להעסיק תוך קרבת משפחה אינו נובע אך ורק מההוראות
הספציפיות בסעיפים  108-106לצו נוהל קבלת עובדים לעבודה ,אלא גם
מהעיקרון הכללי שאוסר על רשות מנהלית לקלוע עצמה למצב של ניגוד
עניינים ,אין לפרש את שתיקת המחוקק לגבי תחום ספציפי בלתי מוסדר,
הנוגע למצב של ניגוד עניינים ,כהסדר שלילי לגבי אותו עניין .סמכותו של
משרד הפנים לבטל את המינוי ,היא גס מכח סמכותו הרגולאטורית
הכללית על פעולות הרשויות המקומיות.
ג .תפקידי מהנדס וגזבר ,הם שני תפקידים סטטוטוריים שממלאים פונקציות
מהותיות מליבת העשייה של הרשות המקומית ,תוך מידה לא מבוטלת של
השקה ושיתוף פעולה ביניהם ,עם סוג של יחסי כפיפות ,במובן הרחב של
המושג .אשר על כן החלטת ועדת מינהל השירות הייתה סבירה ,ניתנה
בסמכות והייתה אף מתחייבת בנסיבות העניין ,שעה שמתקיים ניגוד
עניינים ממשי שלא ניתן להסדרה בדרך אחרת.
 .8המשיב חזר בעיקרו של דבר על טענותיו בבית הדין האזורי ,ועליהן הוסיף את
הטענות הבאות:
א .המערערת העלתה בסיכומיה טענה חדשה ,לפיה לוועדת מינהל השירות
סמכות לקבוע את הסייגים לקבלת עובדים קרובי משפחה מכוח סעיף 25
לצו שירות העובדים  ,ובמסגרת סמכות זו ,אימצה הוועדה את הוראות
2

כללי שירות המדינה )סייגים( ,וזאת ללא קשר לחוזר מנכ״ל .3.2011
3

מדובר בטענה חדשה המהווה הרחבת חזית אסורה ,ודינה להידחות .לגופם
ש ל דברים נטען ,כי אילו טענה זו הייתה נכונה ,הרי שלא היה צורך
בהסדרה החקיקתית המצויה בסעיפים  108-106לצו נוהל קבלת עובדים
לעבודה ,או בחוזרי המנכ׳׳ל ,והיה ניתן להסתפק בסמכות ועדת מינהל
השירות להחיל כללים אלו בהתאם לשיקול דעתה ממילא מקרה זה אינו
;

נופל באחת משלוש הקטגוריות הנמנות בסעיף  25לעיל )הימצאות באותה
יחידה ,יחסי כפיפות עם עובד מועצה או קירבה לחבר מועצה(; הוראות צו
נוהל קבלת עובדים לעבודה עדיפות על הוראות צו שירות העובדים ,בהיותן
מאוחרות להן ,ומהוות הסדר ספציפי.
צו המועצות המקומיות)שירות העובדים( ,תשכ״ב)1962-להלן :צו שידות העובדים(.
כללי שירות המדינה)מינויים()סייגים בקרבה משפחתית( ,תשס״ח007-ב.
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ב .אין לוועדה סמכויות חקיקה ,על כן אינה מוסמכת להחיל בהחלטתה הסדר
שאינו קבוע בחוק ,ויש לפסול זאת ,מאותו טעם שיש לפסול את חוזר
המנכ״ל ,המרחיב את האמור בצו נוהל קבלת עובדים לעבודה בצורה
אסורה.
ג .בנסיבות עניין זה ,אין חשש לניגוד עניינים ,בין שני התפקידים ,גם לא על
פי הדוגמאות של מר מעתוק בעדותו או בדוגמאות המערערת בכתבי
טענותיה ,שהתבררו כלא ממשיות ,על כן בכל מקרה אין תשתית עובדתית
להוכחת הטענה של ניגוד עניינים אפשרי במקרה זה.
 .9המועצה תומכת בפסק דינו של בית הדין האזורי וטוענת כי יש לאשרו
מטעמיו! יש לפרש בצמצום הוראת חוק הפוגעת בזכות החוקתית של אדם
לחופש העיסוק :החלטת הוועדה אינה סבירה או מידתית במקרה זה ,נוכח
;

המבנה הארגוני במועצה ,אין חשש ממשי לניגוד עניינים בין שני התפקידים,
כך למשל מרבית המכרזים במועצה נערכים על ידי מהנדסים חיצוניים.
 .10להשלמת התמונה העובדתית יצוין ,כי בקשת המערערת לעכב את ביצוע של
פסק הדין התקבלה בבית דין זה ,בהחלטתו ש ל השופט אילן סופר מיום
.29.5.2012
 .11ביום  ,24.9.2012במסגרת הדיון בערעור הוצע לצדדים להגיע להסדר הבא:
״ .1החלטת ועדת הבחינה לעניין בהירת מר מטר כגזבר העירייה ,בכפוף
לאישוו ועדת מנהל השירות)הוועדה( ,ת י ש א ו בעינה.
 .2לכאורה בניגוד לנפסק בפסק דינו של בית הדין קמא ,לעניין פרשנות
סעיפים  107ו 108-לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(,
תשל״ז ,כאשד מדובר בתפקיד של גזבר לרשות מקומית שמבקש להתמנות
לתפקידו כאשר גיסו מכהן כמהנדס הרשות המקומית  -על פני הדברים,
מתקיים האמור בסעיף ) 107א( לאותו צו בו נקבע כי ״לא יועסק ולא יתמנה
ממונה ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד הרוב משפחה שלו ,ובתנאי
שלא תהיה ביניהם כפיפות״.
 .3עם זאת ,יש ליתן את הדעת בנסיבות המקרה ,לשאלת חובת ועדת מנהל
הרשות לקיים שימוע טרם מתן החלטתה .כמו כן ,יש ליתן הדעת לסמכותה
על פי סעיף  108לאותו צו ,דהיינו ״על האמור בסעיף  ,107ו ש א י ת ועדת מנהל
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השירות לפי בקשת ו א ש הרשות המקומית ,להתיר העסקת עובד אף אם לא
מתקיימות הוואות הסעיף האמור״ .בהמשך לדברים אלו ,הוצע לצדדים כי
עניינו של המשיב יוחזר לוועדת מנהל השירות ,שתדון בעניינו לאחר קיום
שימוע על ידה ועיון במסמכים שיומצאו לה על ידו ,וככל שהחלטת הוועדה
תישאר בעינה  -יבוטל מינויו של המשיב ופסק דינו של בית הדין האזורי יבוטל
גם כן .וככל שהחלטת הוועדה תאשר את המינוי ,תוצאת פסק דינו ש ל בית
הדין האזורי תישאר בעינה.
הצדדים ביקשו שהות כדי לבחון את ההצעה ,על כן הוחלט כי הצדדים יודיעו
את עמדתם ביחס להצעה זו תוך  45יום ,כאשר ככל שההצעה תאושר על ידם,
מתן פסק דין בהתאם ,וככל שהיא תדחה על ידם ,יהיו רשאים הצדדים
להשלים את טיעונם לעניין זכות השימוע בפני הוועדה.
 .12ביום  16.12.2012הודיע המשיב כי נוכח הבהרת המערערת כי זכות השימוע
תתאפשר רק בכתובים ,הוא אינו מסכים להצעת בית הדין .באותו יום,
הודיעה המערערת על הסכמתה להצעת בית הדין.
 .13ביום  25.12.2012ניתנה החלטה בזו הלשון:
״ .1מעיון בהודעות הצדדים עולה כי הסיבה לדחיית הצעת בית הדין על ידי
המשיב היא בשל ״הבהרת ב״כ המערערת כי זנות השימוע תתאפשר רה
בכתובים״.
 .2המערערת תודיע לבית הדין עד ליום  13.1.2013אם היא מסכימה גם לכך
שהשימוע ייערך בע״פ ,ובהתאם להצעת בית הדין כפי שהופיע בפרוטוקול
הדיון מיום  .24.9.12השימוע בעל פה מבחינות רבות עדיף ,ומומלץ למדינה
לעשות עוד מאמץ בכיוון זה ,כדי לממש את הסכם הפשרה״.
 .14ביום  31.12.2012הודיע המשיב כי הוא אינו מסכים להצעת בית הדין ,גם אם
תינתן לו האפשרות של טיעון בעל פה בשימוע.
 .15בעקבות הודעה זו ,ניתנה החלטה להשלמת טיעוני הצדדים לעניין זכות
הטיעון.
 .16בהשלמת טיעוניה טוענת המערערת בתמצית את הטענות הבאות :מהודעות
המשיב יש ללמוד כי הוא ויתר ,הלכה למעשה ,על זכות הטיעון שניתנה לו,
והוא אינו מעוניין להשמיע את טענותיו בפני ועדת מנהל השירות ,לא בכתב
 - 7 -מ ת ו ך 26

דף  8מתוך 26

בית הדין הארצי לעבודה
ע״ע 4477-05-12
ואפילו לא בעל־פה? אף שמלכתחילה הייתה המערערת בדעה כי א ץ מקום
לאפשר זכות טיעון בפני ועדת מינהל השירות במקרים כגון אלה ,לאחרונה
נערכה חשיבה מחודשת בסוגיה ,והוחלט לאפשר זכות טיעון למועמדים
שעניינם נדון בוועדת מינהל השירות .במסגרת זו גובש טופס חדש ,שבו יוחד
מקום ספציפי להעלאת טענות מצד המועמד עצמו בנוגע לקרבה המשפחתית
ולשאלת יחסי העבודה/תלות/כפיפות/ניגוד עניינים בין המועמד ובין קרוב
משפחתו .בדיוני הוועדה האחרונים כבר נעשה שימוש בטופס זה! לפנים
משורת הדין המערערת הביעה נכונותה להחיל את המדיניות החדשה גם
בעניינו של המשיב ,על אף שכבר התקבלה בעניינו החלטה ,אולם הוא אינו
מעוניין בכך .בנסיבות אלה ,אין צורך כי בית הדין ידרש לסוגית זכות הטיעון
במסגרת תיק זה.
 .17בהשלמת טיעוניו טוען המשיב בתמצית את הטענות הבאות :אין לפרש את אי
הסכמתו להצעת בית הדין ,כוויתור מצידו על זכות השימוע בעניינו .דחיית
ההסדר שהציע בית הדין ,נבעה מחשש ממשי שלו להעדר אפשרות ש ל קבלת
הזדמנות הוגנת לזכות טיעון בעניינו ,נוכח היחס שגילתה המערערת כלפיו
לאורך כל המקרה! הזכות לשימוע היא זכות יסוד ,אולם ללא ערובה לפתיחות
מצד הגוף המחליט ,אין טעם בשימוע.
 .18ביום  19.2.2014נתקבלה בבית הדין הודעה דחופה מטעם המועצה ,בזו
הלשון :״נתבקשנו עי׳י הנהלת המועצה החדשה להודיע לביה״ד הנכבד
כדלקמן:
הנהלת המועצה מבקשת לחזור בה מכל טענותיה בהליך זה נוכח ניגוד
העניינים החמור העלול להיווצר כפועל יוצא ממינוי המשיב  ,1לאור קירבת
המשפחה שבינו לבין מהנדס המועצה ,וגם נוכח העובדה שהגזבר הינו הדמות
הדומיננטית במועצה ויחסי הכפיפות אינם ניתנים לנטרול .מה גם שענייננו
במועצה קטנה ושתי המחלקות המעורבות רבות אחת בשניה ,שכן רוב
מפעולותיה של הרשות הינם בתחום הפיתוח ,כך שהמהנדס נאלץ לאשר את
החשבונות בתור המפקח המקצועי ,ואחריו הגזכו ,דבר היוצר ניגוד עניינים
מובהק׳/
 .19הודעה זו הועברה לידיעת הצדדים ,וביום  24.2.2014הגיש המשיב תגובה
להודעה זו ,ובה טוען הוא כי יש להתעלם מההודעה ,כיוון שכבר הסתיים שלב
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הגשת הסיכומים בתיק ,הממתין למתן פסק הדין .כמו כן טוען המשיב
בתגובתו כי ההודעה הוגשה לאחר שראש המועצה התחלף במסגרת הבחירות
במועצה שנערכו ביום  ,22.10.2013ולכן השיקולים העומדים מאחורי ההודעה
הם פסולים ונובעים ממניעים אישיים.
 .20פסק דיננו זה ניתן בעיקרו בהתבסס על עמדתה הקודמת ש ל המועצה ,כפי
שהוצגה בבית הדין קמא ובהליך שלפנינו.
דייו והכרעה
רקע נורמטיבי
 .21נושא הסייגים להעסקת עובדים קרובי משפחה במועצות מקומיות מוסדר
בפרק התשיעי לצו נוהל קבלת עובדים ,שכותרתו ״סייגים להעסקה מטעמי
קרבה משפחתית״.
סעיף  107בפרק זה קובע כי:
״סייגים להעסקת עובד
).107א( לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר
עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו.
)ב( לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות
המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא
תהיה ביניהם כפיפות״.
סעיף  ,106הוא סעיף ההגדרות בפרק זה ,קובע כי:
״״קרוב משפחה״  -בן זוג ,הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד,
דודה ,בן-אח ,בת-אח ,בן-אחות ,בת-אחות ,חותן ,תותנת ,חם ,חמות,
חתן ,כלה ,נכד ,נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם,
צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים;
״ממונה״  -ראש הרשות המקומית ,סגניו ,חבר המועצה או עובד
באותה רשות מקומית הממונים על יחידה מינהלית ברשות
המקומית״.
סעיף  108מסייג את האמור בסעיף  ,107כדלקמן:
״היתר להעסקה
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על אף האמור בסעיף  107רשאית ועדת מינהל
השירות ,לפי בקשת ראש הרשות המקומית ,להתיר
העסקת עובד אף אם לא מתקיימות הוראות הסעיף
האמור״.

.108

 .22סעיף  3לצו שירות העובדים קובע כי :״השר ימנה ועדה של תשעה לוועדת
מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות )להלן  -הוועדה( ,בהם ראש
מינהל השירות וחמישה נציגי רשויות מקומיות ,וימנה אחד מהם להיות
יושב-ראש הוועדה; הודעה על מינוי הוועדה והרכבה תפורסם ברשומות״,
 .23סעיף  25לצו שירות העובדים מסמיך את ועדת מינהל השירות לקבוע סייגים
למינויו של אדם כשקיימת קרבה משפחתית לעובד אחר ברשות המקומית ,בזו
הלשון:
״קירבה משפחתית
 .25הועדה תקבע סייגים למינויו של אדם למשרה ביחידה
מינהלית שברשות מקומית ,כשקיימים יחסי קירבה
משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה ,והוא הדין
לגבי מינויו של עובד למשרה ברשות מקומית ,כשקיימים
יחסי קירבה כאמור בינו לבין עובד באותה רשות מקומית
והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם ,או כשקיימים
יחסי קיובה כאמוו בינו לבין ח ב ו המועצה של אותה רשות
מקומית; את מידת הקיובה המשפחתית תקבע הועדה
בכללים״.
מסעיף זה עולה כי מדובר בקביעת סייגים למינויו של אדם לתפקיד ברשות
בשלושה סוגי מקרים :יחסי קרבה משפחתית קרובה בין עובדים באותה
יחידה יחסי קירבה העשויים להביא ל״יחסי כפיפות״ ביניהם יחסי קירבה
;

;

בין עובד וביו חבר מועצה.
לכאורה על פני הדברים ההגדרה של סעיף  25לצו שירות העובדים רחבה יותר
מההגדרה של סעיף  107של צו קבלת עובדים ,המאוחר מצו שירות העובדים.
מאידך ועדת מינהל השירות יש לה ,על פי סעיף  25לצו שירות העובדים סמכות
לקבוע סייגים למינויו של אדם למשרה ברשות המקומית ,שקיימים יחסי
קרבה בינו ובין עובד אחר באותה יחידה .ועדת המינהל חולשת למעשה על
האיסור וההיתר של העסקת קרובי משפתה ברשות המקומית .במסגרת הרצון
להתחקות אחר הפרשנות הנכונה ,כאשר קיימים שני מקורות חוקיים
 -10 -מתוך 26

דף  11מתוך 26

בית הדין הארצי לעבודה
ע״ע 4477-05-12
המטפלים באותו עניין ,יש למצוא את ההרמוניה בין השניים ,ולא את הסתירה
ביניהם .ההרמוניה בין מקורות אלה צריכה להוביל דווקא לפרשנות של
המערערת ,כפי שנפרט בהמשך הדברים .להצגת התשתית הנורמטיבית ,נוסיף
ונציין כי חוזר מנכ״ל ) 3/2011מיום  ,(11.5.2011אשר נועד לפרש ולפרט את
מקרי ההעסקה הבעייתיים מבחינה קרבה משפחתית בין שני עובדי רשות ,קבע
בין היתר כך :״חוזר זה נועד לסייע בהבהרת הוראות החוק והגדרת במרת של
המצבים בהתאם לחוק בהם נדרש אישור הוועדות האמורות לעיל ...יובהר כי
א ץ להעסיק עובד קרוב משפחה ברשות המקומית ,ללא אישור הוועדה
האמורות לעיל אם:
 .1ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות ,או לקשרי עבודה בינו ל ב ץ קרוב
המשפחה שלו ברשות המקומית .לעניין זה קשרי עבודה יכולים להיות כל
אחד מאלה:
 1.1קרוב המשפחה ממלא תפקיד סטאטוטורי ברשות המקומית.
 1.2עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות ,מתן המלצות וקביעת נהלים.
 1.3קרוב המשפחה ממלא תפקיד בלשכה המשפטית ,יחידת כ״א ומשאבי
אנוש ,יחידת הכספים ,יחידת הביקורת הפנימית או כל יחידה אחרת
אשר יש לה קשר והשפעה על מרבית מהיחידות ברשות המקומית.
 1.4קרוב משפחה המכהן כחבר בוועד העובדים של הרשות המקומית.
 1.5כל קשר אחר אשר לדעת יועמ״ש הרשות המקומית ,ולאחד קבלת חוות
הדעת של מנכ״ל /מזכיר הרשות המקומית ,עלול מפאת מהותו ונסיבותיו
להשפיע על יחסי העבודה.
 .2ההעסקה עלולה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר
ברשות המקומית.
 .3מדובר בקרוב משפחה של אחד מנבחרי הציבור ברשות המקומית״.
חוזר מנכ״ל ) 4/2011מיום  (21.8.2011הוסיף הבהרות לחוזר מעלה וקבע:
" .9קרובי משפחה ברשויות המקומיות  -הבהרות לחוזר המנכ״ל 3/2011
בעקבות שאלות רבות שנשאלו מאז פרסום חוזר זה ,אבקש להבהיר כי:
 .1חוזר המנכ״ל  3/2011העוסק במינוי קרובי משפחה ברשויות
המקומיות ,חל אף על עובדים שהחלו לכהן ברשות המקומית עוד
לפני פרסומו של חוזר זה .יש להסדיר העסקת עובדים כאלה
בהתאם לאמור בחוזר.
 .2סעיף  1.3לחוזר אינו מתייחס בהכרח לכל תפקיד ביחידה זו .אלא
רק לתפקידים שיש להם השפעה על כלל עובדי הרשות המקומית.
בכל מקרה אחר .נדרש רק אישור היועץ המשפטי של הרשות,
בהתאם לאמור בחוזר .בחוות דעתו יתייחס היועץ המשפטי של
הרשות ,בין היתר ,הן להליך בחירתו של המועמד ו/או קידומו
ברשות המקומית והן ליכולתו לבצע את עבודתו ברשות המקומית
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באופן תקין וראוי ,למרות קרבת המשפחה .היעוץ המשפטי של
הרשות יתייחס בחוות דעתו אף להחלטות השונות של ועדת
השירות ,כפי שהן מתפרסמות על ידי המשרד ולהשפעתו על
המקרה המוצג בפניו....״.
במהלך ההליך בבית הדין האזורי פורסם וזהר מנכ״ל  ,1/2012אשר ביטל את
ההחלה הרטרואקטיבית של חוזר מנכ״ל  3/2011לגבי עובדים שיש להם
״קשרי עבודה״ עם קרובי משפחתם וקבע כי לגבי אותם עובדים ,אין צורך
באישור מטעם ועדות השירות למינוי.
 .24בית הדין האזורי בחן ,בין היתר את השאלות ,האם יש להחיל את הוראות
חוזרי המנכ״ל על עניינו של המשיב ,והאם מדובר בהוראות המפרשות את צו
נוהל קבלת עובדים ,או שיש בהם משוס הרחבה פסולה .בית הדין האזורי
בניתוחו היפה ,ביכר את הפירוש המילולי על פני פירוש רחב יותר ,תוך שימת
דגש מובנת על זכויות הפרט.
באשר לטענה ש ל המועצה כי הזכות החוקתית של חופש העיסוק מצדיקה
במקרה הנוכחי פרשנות המונעת פגיעה בזכות זו .אכן בעניין דנן מתעוררת
שאלת המתח הקיים בין חופש העיסוק ,לדרישה האופטימאלית ש ל שמירת
טוהר המידות בשירות הציבורי .מתח זה אינו תמיד מחויב המציאות ,אך הוא
קיים במקרה הנוכחי .יחד עם זה צריך להדגיש כי הזכות לחופש העיסוק ככל
זכות חוקתית היא זכות מוגבלת בהיקפה ,ואין חופש העיסוק מקנה לאדם
זכות להיות מועסק דווקא על ידי פלוני.
יפים לעניין זה דבריו של הנשיא )בדימוס( אהרון ברק:
״חופש העיסוק משמעו איפוא החופש לעסוק בכל עיסוק ,בכל מקצוע ובכל
משלח־יד .החוק נגזר במהותו מהעיקרון החוקתי של פיתוח האישיות,
המעוגן בכבוד האדם וחירותו ...הוא מבוסס על החופש של האדם לעצב את
אישיותו ואת מעמדו החברתי .טול מאדם את חופש העיסוק ,ונטלת ממנו את
צלם האדם ואת טעם החיים .מכאן הערך החוקתי הגבוה של חופש העיסוק,
הנגזר מכבוד האדם ומהרצון לפתח את האישיות תוך קיום בכבוד .חופש זה
משתרע הן על כניסה חופשית לתון עיסוק ,מקצוע או משלח-יד ,והן על
ביצוע חופשי של עיסוק ,מקצוע או משלח-יד .הוא נתון לפרט  -בין קטין ובין
בגיר ,בין בריא בנפשו ובין פסול דין ולתאגיד ...חופש העיסוק הוא חופש
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בית הדין הארצי לעבודה
ע׳׳ע 4477-05-12
חוקתי .כנגדו עומד העדר הזכות של המדינה ושל פרטים אחרים ,בכפוף
לאיזון הראוי ביו זכויות מתנגשות ,להפריע ,להגביל או לשלול את העיסוק.
כנגד חופש העיסוק לא עומדת החובה להעסיק .אין לאדם זכות חוקתית
להיות שוטר .חופש העיסוק אינו משתרע על החופש להיות מועסק .הזכות
לעבודה אינה נגזרת מחופש העיסוק ,אם כי הזכות לקיום בסיסי בכבוד
עשויה להיגזר מכבוד האדם וחירותו .על כן איו זכות חוקתית  -בגדר חופש
העיסוק  -להמשיך במקום עבודה קיים....׳/

4

הנה כי כן ,לא ניתן לגזור מהזכות החוקתית של חופש העיסוק את החובה
להעסיק אדם פלוני דווקא אצל מעסיק מסוים ,קל וחומר ,כאשר נשקלת מול
זכות זו עיקרון לא פחות חשוב ,של שמירת טוהר המידות במגזר הציבורי.
אמור מעתה העיקרון של חופש העיסוק אינו גובר לדעתנו במקרה הנוכחי על
העיקרון של מניעת ניגוד אינטרסים על ידי עובדים קרובים בשירות הציבורי
ושל טוהר המידות ,אלא נדחה מפניו.
 .25השאלה המרכזית המתעוררת במקרה הנוכחי היא ,האם גם אם נתעלם
מחוזרי המנכ״ל השונים הנ״ל ,החלטת הוועדה לפסול את מינויו של המשיב
לתפקיד גזבר המועצה ,בהסתמך על הוראות סעיפים  108-106לצו הינה כדין,
אם לאו .התשובה לכך לדעתנו היא שהחלטת הוועדה הייתה כדין ,כפי שנפרט
להלן ,אך תחילה נזכיר מ ושכלות ראשונים ,בדבר הכלל הרחב האוסר על ניגוד
עניינים ,ואשר מטיל איסור על עובד ,או נבחר ציבור להימצא במצב של ניגוד
עניינים בין חובתו הציבורית לאינטרסים אחרים.
הכלל בדבר איסור ניגוד עניינים
 .26העיקרון בדבר מניעת חשש לניגוד עניינים המשתרע על כל תחומי המשפט,
ובמיוחד על תחום המשפט הציבורי ,הוא עיקרון יסוד מקדמת דנא.
על מהותו ותכליתו של האיסור המוטל על רשות מנהלית להיקלע למצב של
ניגוד עניינים עמד בית המשפט העליון מספר פעמים ,כך לדוגמה בעניין משה
4

ר א ו לעניין זה אהרון ברק ,חוק יסוד חופש העיסוק ,משפט וממשל ב׳)תשנ״ד( 597,202 -200,195 ,בנ״ץ 4360/94
;

מייסיד טאטור נ׳ שי -המשטרה ,פ״ד נ) •,(560(2ראו גם י< אליאסוף ״חוק־יסוד :חופש העיסוק״ משפט וממשל ב׳
)תשנ״ד-השני׳ה( .(179-180,173
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בית הדין הארצי לעבודה
ע׳׳ע 4477-05-12
שמעון נאמר כי :״עיקרון יסוד הוא כי מי שפועל למען אינטרס של אחר,
5

חייב להימנע מניגוד בין אותו אינטרס לבין אינטרס שלו עצמו או אינטרס
אחר כלשהו .זהו העיקרון בדבר האיסור על ניגוד עניינים״ ..בישראל הכירו
בתי המשפט בשורה ארוכה של פסקי-דיו ,כי העיקרון בדבר איסור על ניגוד
עניינים אינו אד ענייו מוסרי שבין אדם לביו עצמו ,אלא הוא הינו עיקרון
משפטי המשתרע על כל תחומי המשפט ...בתחומי המשפט הציבורי הוא חל
על כל בעלי תפמידים פוליטיים ומינהליים כאחד ...ביסודם של הדינים
האוסרים על ניגוד עניינים בתחום המשפט הציבורי  -ביו דינים חקוקים ובץ
דינים הלכתיים  -עומד מגוון של שיקולים )ראה בג׳יצ  [3] 35/82הנ״ל(.
העיקריים שבהם הם שלושה :הראשון עניינו חובת האמון שעובד הציבור חב
לציבור במילוי תפקידו .מחובת אמוץ זו נגזרת חובתו של עובד הציבור שלא
להימצא במצב שבו קיים חשש כי יהיה ניגוד בין חובתו לציבור לביו
אינטרסים אחרים ...השיקול השני העומד ביסוד הכלל בדבר ניגוד עניינים
הוא שיקול שמקורו בדרישת הגינות ,תום-לב וצדק טבעי ...השיקול השלישי
מקורו בדרישות המינהל התקין .מינהל תהיו מחייב ,מחד גיסא ,שממלא
התפקיד יעמיד לנגד עיניו את טובת התפמיד ולא טובה אחרת כלשהי .מצב
של ניגוד עניינים עשוי להביא ,בסופו של דבר ,למצב של העדפת עניינים
זרים לתפקיד ופגיעה בו .מאידד גיסא ,מצב ניגוד עניינים פוגע באמוו הציבור
במערכת השלטונית .הציבור עשוי לחשוב ששיקולים זרים לתפקיד הציבורי
מניעים את

נושאי

התפקיד,

והדבר

עשוי

לפגוע

באמונו

במערכת

השלטונית..׳׳)ההדגשות לא במקור ,ע.ר(.
על תכליתו של כלל רחב זה ,עמד הנשיא ברק )כתוארו אז( בעניין סיעת
הליכוד ,באומרו*:
״זאת ועוד :האיסור אינו רק על שיקול הדעת עצמו בביצוע הפעולה או
התפקיד .האיסור הוא על הימצאות במצב בו עלול להיות ניגוד עניינים.
מטרת הכלל היא למנוע את הרע בטרם יארע .הכלל צופה פני העתיד .איו זה
מעלה ואיו זה מוריד אם בפועל שימול הדעת הוא ראוי .מטרת הכלל היא
למנוע פיתוי מאדם ישר והגון ,בחינת אל תביאונו לידי ניסיון .על כן ,אין צורך
בג״צ  595/89משה שמשן נ׳ שלם דניט ,פ״ד מ״ד)) 409(1להלן :עניין משה שמעין(.
בבג״ץ  531/79סייעת הליבור בעיריית פתח תקווה  -מועצת עיריית פתח תקווה ,פ״ד לד)) ,566 (2להלן:עניין סיעת
הלילוד(.
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בית הדין הארצי לעבודה
ע״ע 4477-05-12
להוכיח בפועל קיומו של ניגוד עניינים .די ב כ ן שקיימת אפשרות ממשית של
ניגוד עניינים )בייש  48/75רחמים ידיד נ׳ מדינת ישראל  ,פ״ד כ״ט).(375 ,(2
אפשרות ממשית זו נמדדת באמות מידה אובייקטיביות ,ולא על-פי חששותיו
הסובייקטיביים של צד זה או א ח ו )בג״ץ  332/61פרלה .איזנר ו 3-אח׳ נ׳
שושנה פינקלשטייו ו 7-א ח  /פ״ד ט״ז (1841״ )ההדגשה לא במקור ,ע.ר(.
דברים אלה מדברים בעד עצמם ,והם

מלמדים על הכלל של מניעת ניגוד

אינטרסים שמטרתו ,כאמור בין השאר ,״היא למנוע פיתוי מאדם ישר והגון,
בחינת אל תביאונו לידי ניסיון״.

פרשנות סעיף  107לצו נוהל סבלת עובדים
 .27בית הדין האזורי קבע כי ההוראות בצו נוהל קבלת עובדים לעבודה לא
אוסרות על העסקת המשיב ,ולא מתנות את מינויו באישור ועדת מינהל
השירות ,לפיכך לא הייתה כלל סמכות לוועדה להתכנס ולהחליט בעניינו של
המשיב כשם שעשתה .את מסקנתו זו ביסס בית הדין האזורי בעיקרו ,על
פרשנות המושג ״כפיפות״ בסעיף  107לצו ,אשר לדעתו אינו ניתן לפירוש אלא
באופן מילולי בלבד ,כדי להגשים את כוונת המחוקק .דהיינו ,יחסי כפיפות
קלאסיים של עובד וממונה .בית הדין האזורי גם ציין כי השוואה בין סעיף 107
לצו ,לכללים החלים על עובדי מדינה בעניין העסקת קרובים ,מלמדת שכללי
7

עובדי המדינה רחבים ומחמירים יותר מסעיף  107לצו וכוללים גם איסור
העסקת קרובים באותה יחידה שביניהם מתקיימים יחסי עבודה ,אף ללא
יחסי כפיפות .לפי דעתו של בית הדין האזורי ,משמחוקק המשנה לא קבע את
אותם סייגים להעסקת קרובי משפחה במדינה וברשות המקומית ,משמעות
הדברים היא שכללי העסקת עובדים ברשות המקומית מצומצמים יותר ,ואינם
מונעים העסקת המשיב והגזבר באותה רשות מקומית .וכך נאמר בסעיף 33
לחוק שירות המדינה:

קירבה משפחתית
״ .33ועדת השירות תקבע סייגים למינויו של אדם למשרה
7

סעיף  33לחוק שירות המדינה)מינויים( ,תשי״ט ) 1959 -חיק שירות המדינה( ,סעיף  2לכללי שירות המדינה)מינויים(
)סייגים בקרבה משפחתית( ,תשס״ח)2007-לה£7ן :כללי עיבדי המדינה(.
 -15 -מתוך 26

דף  16מתוך 26

בית הדין הארצי לעבודה
ע״ע 4477-05-12
ביחידה מינהלית שבמשרד כשקיימים יחסי קירבה
משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה ,והוא הדין
לגבי מינויו של עובד למשרה במשרד כשקיימים יחסי
קירבה כאמור בינו לבין עובד באותו משרד והמינוי עשוי
להביא ליחסי כפיפות ביניהם; את מידת הקירבה
המשפחתית תקבע ועדת השירות בכללים״.
בהתאם לכך נקבע בסעיף  2לכללי עובדי המדינה כי:
״העסקה ומינוי אסורים
).2א( לא יועסק עובד במשרה במשרד או ביחידה מינהלית,
לפי העניין ,אם -
) (1ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי
עבודה בינו לביו מרוב משפחה שלו ,ב א ו ת ו משרד או
באותה יחידה מנהלית;
) (2ההעסקה עלולה להביא לניגוד עניינים בשל
קרכת משפחה לעובד אחר ,באותו משרד או באותה
יחידה מינהלית;
) (3הוא קרוב משפחה של השר או של סגן השר
במשרד;
כללים תש״ע2010-
) (4היחידה המינהלית היא מערכת בתי המשפט
והעובד הוא קרוב משפחה של שופט.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,רשאי נציב
השירות ליתן היתר להעסקת קרובי משפחה ,ורשאי
הוא להתנות היתר כאמור בתנאים שיראה לנבונים,
בהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיף  ,4אם שוכנע
כי העסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות.
)ג( הוראות סעיף ק ט ן ) א ( לא יחולו על מינוי של בעל
ואשתו בנציגות ישראל בחוץ לארץ ,אם המנהל הכללי
של המשרד שבו הם יועסקו אישר את המינוי״.-
)ההדגשה לא במקור ,ע.ר(
 •28המשיב תומך בפסיקת בית הדין האזורי וטוען כי במקרה זה ,תפקיד הגזבר
ותפקיד המהנדס אינם נמצאים ביחסי כפיפות ,כדוגמת יחסי כפיפות של
ממונה־עובד ,אלא מדובר בתפקידים בכירים בצירים מקבילים בתוך המבנה
הארגוני של המועצה ,ולכן אין חשש כי ימצאו כלל במצב של ניגוד עניינים .אכן
פירוש המשיב תואם את פרשנות בית הדין האזורי ,הגורסת את הפירוש
המילולי של מילות סעיפים אלה ,אך אנו סבורים כי פרשנות זו צריכה
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בית הדיו הארצי לעבודה
ע״ע 4477-05-12
להידחות ,בפני עקרונות אחרים הייחודיים לשירות הציבורי ,בדבר איסור
ההימצאות בניגוד עניינים .כמו כן ,כבר נפסק כי בהעדר אינדיקציה ברורה
שההסדר החקוק הוא הסדר שלילי ,ההנחה תהיה ,שההסדר החקוק לא בא
למעט מהעיקרון הכללי האוסר על ניגוד עניינים.

8

 .29נקודת המוצא לגישתנו ,שהיא המובילה לפירושינו ,הוא העיקרון לפיו טוהר
המידות בשירות הציבורי הוא מאבני היסוד של תקינות השירות הציבורי,
כאמור לעיל .והיה מחניך טהור ,הוא כלל גדול שצריך להנחות את התנהלות
השירות הציבורי .במקום שיש חשש או ספק לניגוד אינטרסים בהעסקתם של
שני עובדים קרובי משפחה ,באותו מקום עבודה בשירות הציבורי ,העלול
חלילה להביא לפגיעה בטוהר המידות ,יש לשים גדר שתמנע אפשרות לפגיעה
בטוהר המידות.
לדעתנו הפרשנות הנכונה של סעיף  107לצו צריכה להיות פרשנות תכליתית,
דהיינו

המושג ״כפיפות״ במובן הרחב ,צרין להתפרש גם ככולל זיקה או

תלות ביחסי עבודה בין שני התפקידים הנדונים .דרך פרשנות זו תואמת את
הכללים החלים על עובדי מדינה ,כפי שצוטטו לעיל ,ומשיגה הרמוניה
חקיקתית בנושא חשוב זה של איסור ניגוד עניינים ,בהתייחס לכלל המגזר
הציבורי .אין הבדל רלוונטי העשוי להצדיק החלת כללים שונים בדבר איסור
ניגוד עניינים בהעסקת קרובים בין עובד ציבור במדינה ,לבין חברו ,עובד ציבור
ברשות המקומית .אלו ואלו נציגי ציבור ,וככאלה מחויבים הם לאותה שמירה
על טוהר המידות ,אומנם הניסוח שונה במידה מסוימת ,אך המטרה צריכה
להיות אחת ־ שמירה על טוהר המידות .במקרה הנוכחי פרשנות זו גם
מתבקשת מהנתונים העובדתיים בו עסקינן בהעסקה של מהנדס המועצה
והגזבר ,שהם קרובי משפתה וקיימת זיקה ותלות בין שתי משרות אלה.
אנו סבורים כי תפקיד הגזבר מהווה סוג של מטרייה החולשת על המחלקות
השונות של הרשות בכל הנוגע לעניינים התקציביים והכספיים ,דבר שיוצר סוג
של יחסי כפיפות ,במובן של זיקה ,בינו לבין מנהלי המחלקות השונות ברשות.
נקודת מוצא זו היא שמובילה אותנו למסקנה שיש למנוע העסקה ברשות של
מהנדס הרשות והגזבר ,שהם קרובי משפחה כדי למנוע אפשרות ממשית של
ראו עניין משה שמעון ,שם ,בעמי  , 413-414וכן ראו ט״צ  11745/04רמות ואח׳ נ׳ אסתר דבורה רייז ואח׳ ,מיום
.04.09.08
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ניגוד אינטרסים .מניעה זו תיווצר רק על ידי פרשנות תכליתית לסעיף  107לצו
המגשימה את מניעת העסקת שני קרובי משפחה מסוג ובדרג זה באותה מועצה
מקומית ,ובכך מונעת ניגוד עניינים פוטנציאלי ,ושמירה על ידי כך על טוהר
המידות .בגישה זו גס נוקט המשפט העברי.
איסול ניגוד עניינים במשפט העבלי
.30חשיבות השמירה על טוהר המידות של נציגי ציבור ,על־ידי הימנעות
מהימצאותם במצב של ניגוד עניינים ,מצויה כבר במקורות המשפט העברי.
מקורות מקראיים ,שמשמעותם מוסרית כללית בעיקרה ,כמו ׳והייתם נקיים
מהי ומישראל׳ ,ו׳ועשית הישר והטוב׳ ואחרים ,הפכו לאחר מכן לכללי יסוד,
שנתגבשו ונתעצבו בתקופת המשנה והתלמוד ,ושנקבע על פיהם נורמות
התנהגות לעובדי ציבור.
היסוד העיקרי לאיסור ניגוד עניינים של עובדי הציבור מקורו בהלכה שקבעו
הפוסקים בימי הביניים ,ולפיה יש להשוות את מעמד עובדי הציבור למעמד
הדיינים .הענקת מעמד זה ,ביססה את תוקפם המשפטי של פעולותיהם
ותקנותיהם של עובדי הציבור ,׳טובי העיר׳ ,אך בד בבד הייתה גם התשתית
להחלת נורמות התנהגות מחמירות עליהם .כך ,הוחלו על טובי העיר הלכות
פסולי קרוב ונוגע בדבר  -כלומר ,האיסור לדון ולהחליט במצב של ניגוד
עניינים ־ שכוונו מתחילה לעדים ולדיינים,
החלת נורמות אלה הייתה צריכה להביא לכאורה לקביעה הלכתית ברורה,
ששני קרובי משפחה המוגדרים על פי ההלכה כ׳קרובים׳ ,אינם יכולים לכהן
יחד בגוף ציבורי אחד  -כגון מועצה מקומית )טובי העיר של ימינו( ,הכנסת או
הממשלה .ברם ,הלכה נוקשה שכזו הייתה יכולה להיות בעייתית ,משום
שבמקרים רבים ,בתקופת ימי הביניים ,הקהילות היהודית היו קטנות ,ובניהן
נאלצו להתחתן זה עם זה ,ונמצא שלעתים כל העדים והדיינים שבעיר הם
נוגעים בעדות או קרובים.
לפיכך התירו הפוסקים במקרים רבים ,מפאת הכורח ,לדיינים ולטובי העיר
לפעול בניגוד עניינים במגבלות בהתאם למודלים מסוימים .המודל האחד,
הסתלקות ,הינתקות מן העניין האישי ,המסירה את הפגם של הנוגע בדבר.
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כגון ,במקרה של מתן התחייבות קניינית על-ידי הדיינים כי א ץ להם ״דין
ודברים״ בספר תורה מסוים שנגנב מעירם ,מושא הדיון שבפניהם .ברם ,ישומו
של מודל ההסתלקות מן העניין האישי מוגבל מאוד ,הן מן הבחינה ההלכתית
והן מן הבחינה המעשית .כך למשל ,פתרון זה אינו ישים במקרים רבים מן
הפסולים מחמת קרבה ,שחרי האדם אינו יבול להתנתק מקרבתו לאחיו או
לבנו או לאביו .המודל השני ,חקיקה המתירה את ההימצאות בניגוד עניינים,
בהתבסס על הסכמת הקהל או על נוהג .אולם קיומו של דבר חקיקה המתיר
לדיין לדון בניגוד עניינים לא היווה תמיד פתרון ,ועדיין צריך היה לבחון תמיד
שמא מוטב יותר שידון בעניין דיין שאינו נוגע בדבר ,משום שתכלית החקיקה
של התקנה )או המנהג( לא הייתה אלא להביא ״לתיקון ולא לקילקול״,
בשאיפה תמידית של קיום הקביעה כי "אדם צריך לצאת ידי חבויות פדרך
שצריך לצאת ידי המקום" .ואכן ,תוקנו בקהילות אחדות תקנות מפורשות
שאסרו על עובדי הציבור ,כגון טובי העיר או שמאי המיסים של הקהילה,
לפעול בניגוד עניינים מעין ז ה *
ד״ר קליינמן מדגיש בסיפא למאמרו דברים היפים גם לענייננו ,לפיהם ברי
שעובדי הציבור ונבחריו ,הקובעים עבורו נורמות התנהגות ,אם בחקיקה אם
בקבלת החלטות ביצועיות ,צריכים לנהוג הם עצמם בלא דופי ורבב ,בחינת
״קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים״ )בבא בתרא ס ע״ב( .כשעובדי הציבור
נגועים בניגוד עניינים ,פעולותיהם מאבדות את תוקפן המוסרי ,ואמון הציבור
בהם הולך ומתערער ,כפי שאמר ה״ חזון איש״ :״אף אם יסכים האדם על
גדלות חכמתו של החכם ,לא יחייב את נפשו לשמוע אליו ,אחרי שימצא
לתלות את הוראתו באיזה נגיעה ...ועל ידי זה קם דור ששופט את שופטיו,
וכל איש הישר בעיניו יעשה ...וכל אווירה של העיר ,ולפעמים אווירה של כל
הארץ ,מתמלאת שוט לשון ,קטטות ומריבות״.
לסיכום גישה זו של המשפט העברי נאים דברים אלה של פרופ׳ רקובר :
10

״עיסוקם של עובדי הציבור הוא מלחמה מתמדת בין העניין האישי והעניין
הציבורי ,בין ישלו׳ לישלהם׳ ,והדרך מלאה חתחתים .חובה על הציבור לקבוע
כללים של התנהגות וכללי ביקורת ,שיש בהן להרחיק את המכשלות מפתחו
1

רון קליינמן ,ניגוד עניינים של עוברי ציבוי ,פרשת קרח ,תשע״ד ,גיליון ) 169באתר ״דעזז״(
נחום רקובר ,שלטון החוק בישראל ,ירושלים תשמ״ט ,עמי 101-77
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של עובד הציבור  -עד כמה שאפשר  -כדי שלא ימעד ,וכדי להסיר מעליו
׳לזות שפתיים׳.
אפשר לאכוף את רוב הכללים בדבר התגהגותם של עובדי ציבור באמצעות
סנקציות ,מהן בפסלות המינוי ,או בהשעיה מן המינוי )כמו ׳היכבד ושב
בביתך׳( ,בפסלות ההחלטה הנגועה ,ואף בקנסות .ככל שנחמיר יותר בכללים
שנקבע לעובדי הציבור ,כן נקל עליהם את המלחמה הפנימית הנובעת מעצם
טיבו של תפקידם .ואז ,כלשונו של החכם במשלי ,נמצא חן ושכל טוב בעיני
אלוקים ואדם״)ההדגשה לא במקור ,ע.ר(.
הייחוד בתפקידי גזבר ומהנדס המועצה
 .31המערערת הרחיבה בטיעוניה לגבי נושא ניגוד האינטרסים המסוכן בהעסקת
קרובי משפחה ,בשני תפקידים סטאטוטוריים בכירים כדוגמת  -גזבר ומהנדס
המועצה .לטענתה

במקרה זה לא רק שיש ״חשש סביר״ לקיומו של ניגוד

עניינים ,אלא קיימת ״אפשרות ממשית״ לקיומו של ניגוד זה ,שגם אינו ניתן
להסדרה בדרך אחרת ,מהטעמים הבאים:
הגזבר מתוקף תפקידו ,אחראי על כל ענייני הכספים של הרשות המקומית
לרבות ,הכנת הצעת תקציב שנתי ,הכנת תוכניות הבראה ככל שנדרש ,ניהול
מערך ההוצאות וההתחייבויות הכספיות של הרשות ,ניהול מערך גבייה
וההכנסות וכדומה .המהנדס אחראי מתוקף תפקידו על ענייני ההנדסה,
התכנון והבניה .די בתמיכה של הגזבר במהנדס ,בשל קרבתו המשפחתית ,כדי
להעמידו במצב משופר מהרגיל .כך לדוגמא ,מקרה שגזבר רשות מקומית
מתנגד בתוקף להצעת מחלקת ההנדסה )שבראשה עומד המהנדס( ,להכנסת
פרויקט מסוים להצעת תקציב ,לעומת גזבר שנותן גיבוי מלא לאותה הוצאה
כספית מיועדת .סביר להניח שפרויקט שזכה לתמיכת הגזבר ,סיכוייו לקידום
גבוהים יותר .טיעונים אלה מחזקים בהחלט את עמדת המערערת המקובלת
עלינו.
 .32חיזוק לדברים אלו ניתן גם למצוא בעדותו של מר מעתוק כדלקמן :״בסופו
של דבר ,יש אישור של פרויקטים ,צריך להיות קשר הדוק בין תפקיד של
גזבר ברשות המקומית שבלעדיו לא ניתן לנהל את הרשות ,לבין כל בעל
תפקיד אחר ,כאשר מדובר במהנדס שיש לו אחריות ורצוי שיתן חוות דעת
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והתייחסות לפרויקטים גדולים באמצעות חברות או באופן ישיר לידי
המועצה׳׳ .וכן הוסיף כי ״הוועדה התייחסה לפרויקטים ,אני מתייחס למה
11

שהתייחסה הוועדה ,לקשר שיכול להיות בין גזבר ובין מהנדס בפרויקטים
הנדסיים ,אם זה בדיקת תשלום ,או בחינה של מכרזים ,אם זה שיקול דעת,
מועמדים למכרז .הליך ראוי ברשות מקומית אמור להיות לאחר התייעצות
עם בעלי התפקידים המרכזיים ,כין היתר מהנדס ...בסופו של דכר בעל
התפקיד הרלוונטי ,הסטאטוטורי אמור לבחון את העבודה ,עם כל בעלי
התפקידים האחרים.״״.

12

כמו כן ,נשאל ראש המועצה בחקירתו הנגדית באשר לניגוד עניינים פוטנציאלי
בין שני התפקידים:
״ש :אתה בתור ראש הרשות ,יש פרויקט מאוד חשוב של הרשות שהוא
פרויקט הנדסי ,לדוגמא הרחבת תוכנית מתאר ,או בניית מתנ״ס ביישוב,
בניין ציבורי ,אתה מתייעץ עם הגזבר בין השאר!
ת :היום אני מתקצב תקציב בכל תחילת שנה ,הרחבת תחום שיפוט.
ש :כדי לחשוב אם להכניס אותו לתקציב ,אתה מתייעץ עם הגזבר ז
ת :אני מתייעץ עם מומחה שיודע ,גם עם הגזבר ,גם עם המהנדס ,גם נעם,
ע.ר[ מחלקת חינון.
ש :אתה חושב שזה נכון ולא בעייתי ,שאתה מתייעץ עם שני אנשים ,מהנדס
וגזבר שיכול להיות שיש ביניהם תיאום עמדות לגבי פרויקט מסוים?
ת :לא ,אם אני רוצה להתייעץ עם שניהם ,אני שומע מזה ומזה...״.

13

 .33המערערת גם טוענת כי שני בעלי התפקידים ,גזבר ומהנדס המועצה ,כבעלי
תפקידים בכירים במועצה אמורים לייעץ הן למליאת המועצה ,הן לוועדות
מכרזים שונות ,הן לראש הרשות והן זה לזה באותם נושאים המשותפים
למהנדס ולגזבר .הפעילות המשותפת או המשולבת של שני הגיסים עלולה
להביא להחלטות ,שלא תמיד ניתן לבחון ,את טיב השיקולים שהובילו
להחלטות אלה .כך במקרה של ביצוע פרויקטים ,בשלבי התכנון ,היציאה
למכרז ,ביצוע העבודות והתשלומים השוטפים ,בכל אחד מהשלבים על

עמוד  ,15שורות  20-12לפרוטוקול בית הדיו האזורי מיום 29.11.2011
עמוד  ,15שורות  ,32-29עמוד  ,3-116שם.
עמוד  ,12שורות  ,27-20שם.
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בית הדין הארצי לעבודה
ע״ע 4477-05-12
המהנדס להציג עלויות כספיות ואומדנים כלכליים ,ועל הגזבר לבחון אותם
ולאשר או לא לאשר את תשלומם .אשר על כן ,ניהול כל הליכי הפרויקט,
משלבי התכנון ועד לשלב התשלום ,על ידי שני גיסים הממלאים את שני
התפקידים הסטאטוטוריים המהותיים בהליכים אלה ,מהווה חשש מתמיד
לשיתוף פעולה בין השניים ,ת ו ן ניגוד אינטרסים ,מובנה ,הן מבחינה מהותית,
והן מבחינת מראית עין .אנו מדגישים כי אין מדובר חלילה בפסילת אישית
14

של המהנדס והגזבר מושא ערעור זה ,ואין בדברים אלה חלילה להטיל דופי
איזה שהוא בהם ,אלא מדובר בניסיון למנוע מראש העסקת קרובי משפחה
בתפקידים אלה ברשות המקומית ,כדי להגן על טוהר המידות ועל סדרי מנהל
תקין ,וגם כדי למנוע לזות שפתיים.
 .34נזכיר כי המבחן לקיומו של ניגוד עניינים במקרה מסוים חינו מבחן
אובייקטיבי הנבחן מנקודת מבטו של ״אדם סביר היודע את כל פרטי העניין״,
והשאלה שיש לבחון בהקשר זה הינה ־ האם מתקיים חשש ,במידת
ההסתברות הנדרשת ,שמא יש באינטרסים האחרים של עובד הציבור כדי
למנוע ממנו לבצע את עבודתו ללא משוא פנים .בהקשר זה נקבע כי בית
15

המשפט אינו נדרש להשתכנע שהחלטה זו או אחרת נתקבלה הלכה למעשה
במשוא פנים ובשל שיקולים זרים ,ודי בפוטנציאל אובייקטיבי לקיומו של
ניגוד עניינים כאמור.

16

הנה כי כן ,בנסיבות מקרה זה ,שוכנענו כי פוטנציאל אובייקטיבי שכזה אכן
מתקיים ,מאחר וקיים ניגוד עניינים מובנה בין הגזבר למהנדס באותה מועצה,
בשל הקירבה המשפחתית ביניהם.
סבירות החלטת ועדת מינהל השירות
 .35בוועדת מנהל השירות בפניה הונח עניינו של המשיב ,נטלו חלק שבעה חברים,
בהם נציגי משרד הפנים ,וארבעה ראשי ערים ברשויות אחרות.

וראו דוגמה נוספת בה נפסלו גזבר ומבקר מלהמשיך לכהן באותה מועצה בה נבחר קרוב משפחתם כראש המועצה,
בפסק דמה של הנשיאה ורד שפר)ם״ע  50781-03-12ודתגיעה למען איכות ולשלטון בישראל ע״ד נ׳ מועצה מקומית
עילוט ,ניתן ביום .14.7.2013
ראה :בג״ץ  11745/04רמות למען הסביבה נ׳ המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,ניתן ביום  ,4.9.2008פסקה .15
בג״ץ  1100/95קאסוטו נ׳ ראש עיריית ירושלים ,פ״ד מט) •, (1995) 698,691 (3בג״ץ  5575/94מהדרין בע״מ נ׳ ממשלת
ישראל ,משרד הבינוי והשיכון ,פ״ד מט).(1995) 142-143,133 (3
  - 22מתןך 2615
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בית הדין הארצי לעבודה
ע״ע 4477-05-12
בפני הוועדה הונחו בין היתר ,מכתבים בעניינו של המשיב ,פרוטוקול ועדת
הבחינה ,מכתב פניה מראש המועצה ,חוות דעת משפטית בעניין המינוי ,ופירוט
המבנה הארגוני של המועצה.
 .36לאחר שציינה את הטענות בעד ונגד המינוי ,בפרק הממצאים של פרוטוקול
הוועדה ,החליטה הוועדה שלא לאשר את המינוי ,בזו הלשון:
״הוראות החוק הקובעות איסור על העסקת קרובי משפחה ,נועדו למנוע מצב
בו קרובי משפחה של בכירי הרשות המקומית  -נבחרים או עובדים ,הם אלו
שיועסקו על ידי הרשות המקומית ,ו ב כ ן יווצר שלטון מושחת )נפוטיזם(.
בנוסף ,נועדו הוראות החוק למנוע מצב של ניגוד עניינים בתפקוד השוטף של
הרשות ,כאשר מערכת היחסים שבין העובדים לממונים ,הכוללת הן את
יחסי העבודה השוטפים ,הן את הביקורת על תפקוד העובדים ו/או הנבחרים
בעלי הסמכויות ,עליהם תושפע מקרבת המשפחה ,לחיוב או לשלילה .לפיכן
בעת שהוועדה דנה באפשרות לחרוג מהכלל האוסר העסקה בניגוד עניינים,
ובבואה לדון באפשרות לאשר העסקה על אף קרבת המשפחה ,למי
מהממונים ברשות ,עליה לבחון הן את אופן קבלת העובד ,והאם יש חשש כי
המועמד זכה במכרז בגלל קרבת משפחתו למי מהממונים ברשות ,והן את
היכולת של הרשות להעסיק את העובד למרות קרבת המשפחה לממונה ,על
ידי נטרול החשש לניגוד עניינים בעבודה השוטפת עקב קיומם של גורמי
ביקורת מאזנים ,שאינם קשורים למערכת המשפחתית .הוועדה מחליטה
שלא לאשר מינוי זה וזאת בין היתר לאור הנימוקים הבאים:
א .מדובר בתפקיד בכיר ברשות המקומית לו קשר הדוק עם עבודת המהנדס,
קרוב משפחתו של המועמד .קרבה זו אינה ניתנה להסדרה בכל צורה שהיא.
מכרזים רבים ברשויות מקומיות מנוהלות על ידי מחלקת ההנדסה של
הרשות ומלוות תקציבית על ידי מחלקת הגזברות .קרבת משפחה ב ץ 2
תפקידים אלו לא תתכן ולא ניתנת להסדרה ב ד ר ן אחרת.
ב .עניין מורשי החתימה אינה רלוונטית שכן החשב המלווה אינו גורם
שיישאר לנצח ברשות המקומית .מה גם שאין תפקידו להחליף את הגזבר
ולפקח על עבודתו .לא ניתן ל ה ס ת מ ן על החשב המלווה כסוג של הסדר ניגוד
עניינים״.
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בית הדין הארצי לעבודה
ע״ע 4477-05-12

 .37הנה כי כן ,במקרה שלפנינו ,דנה הוועדה בעניינו של המשיב ,שקלה את מכלול
השיקולים בעד ונגד ,ובסופו של דבר הגיעה למסקנה כי תפקיד הגזבר הוא
תפקיד בכיר במועצה ,אשר לו קשר הדוק עם עבודת המהנדס .הוועדה קבעה
כי מכרזים רבים ברשויות המקומיות מנוהלים על ידי מחלקות ההנדסה
ומלוות תקציבית על ידי מחלקת הגזברות .על כן קבעה הוועדה כי ״קרבת
משפחה בין  2תפקידים אלו לא תתכן ולא ניתנת להסדרה בדרן אחרת״.
 .38פרשנות הוועדה מתיישבת עם הפרשנות התכליתית ,עליה עמדנו לעיל,
ומבטאת כדבעי את הגשמת תכלית זו בכך שהיא מציבה גדר לאפשרות
העסקה של מהנדס המועצה וגזבר המועצה קרובי משפחה באותו מקום
העבודה ,שיחסי התלות והזיקה ביניהם גלויים לעין.
מבחינת מידתיות ההחלטה ,ניכר כי הוועדה שקלה ,האם ניתן לנטרל את
החשש לניגוד עניינים ,בהימצאותו של מורשה חתימה נוסף במועצה ,החשב
וראש המועצה .אולם ,הוועדה הגיעה למסקנה מנומקת ,מדוע לא יהיה בכך
כדי לפתור את בעיית ניגוד העניינים .הסיבה שציינה לכך היא ,שתפקיד הגזבר
הוא גם בפיקוח על ההתנהלות הכלכלית של הרשות המקומית והעומד
בראשה ,על כן חתימה של ראש הרשות אינה מנטרלת את חתימת הגזבר
כגורם מפקח ,מה גם שלראש הרשות אין בהכרח את אותה הכשרה כלכלית.
 .39נציין ,במידה מסוימת מעבר לדרוש ,כי על פי פסיקה מקדמת דנא שחזרה
ואושרה בעניין צויזנר ,בית משפט לא ימיר בדרן כלל את שיקול דעת הרשות
17

המוסמכת בשיקול דעתו שלו ,וכן נאמר בעניין צויזנר ״כלל הוא כי בית־הדין
לא ישים שיקול-דעתו תחת שיקול-דעתה של הרשות המוסמכת ,וכי לא
יתערב בהחלטתה לשנותה ,אלא אם כן נמצא כי אותה החלטה ניתנה בחריגה
מסמכות ,או כי יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעי ,או כי היא נגועה
בשיקולים זרים או באי-סבירות קיצונית היורדת לשורשו של עניין .בית-
הדין אף לא ישים שיקול-דעתו תחת זה של הרשות אפילו היה הוא עצמו
בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה בה הרשות ללכת ,כל עוד מצויה אותה
אפשרות במיתתם הסבירות״.

ע״ע  1123/01בית ספר מיכון עירוני  -גל ישראל וזבדימ בתל-אביב־יפו  -יציזק צויזנר ,פד״ע לו  ,438והאסמכתאות
שם()להלן  -עניין צויזנר(.
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בית הדיו הארצי לעבודה
ע״ע 4477-05-12
 .40מכל האמור לעיל עולה כי לדעתנו החלטת הוועדה סבירה בהחלט ,מידתית,
והתקבלה מתוך שיקולים ענייניים ,ואין בה כל פגם היורד לשורשו של עניין,
המצדיק התערבותו של בית הדין.
 .41לקראת נעילה ,חשוב לציין כי

במסגרת הצעות בית הדין לפשרה בהליך

הערעור ,ניתנה למשיב זכות טיעון בפני הוועדה ,אך המשיב בחר מטעמיו,
לוותר על זכות זו וביקש כי ינתן פסק דין .יצוין כי המערערת הודיעה על
הוספת טופס להליך ועדת מינהל השירות ,המאפשר למועמדים לטעון בפניה
בכתב ,ביחס לקשרי העבודה עם קרוב המשפחה ,אלא שלמרבה הצער במקרה
הנוכחי בתר המשיב שלא להשתמש בזכות זו שניתנה לו ,ואיננו יכולים לכפות
עליו מהלך שאינו רוצה בו.
 .42למרות שהפרשנות שלנו במקרה הנוכחי קרובה לאמור בכללי עובדי המדינה
מן הנכון לציין ,שראוי הוא שתהא אחידות ברורה בחקיקה לגבי נורמות
העסקת קרובים עובדי ציבור במדינה וברשויות המקומיות כדוגמת הקיים
בכללי עובדי מדינה.

18

ככל שהדבר מצריך שינוי בחקיקה ,מן הראוי לשקול

צעד כזה.
סוף דבר
 .43הגענו למסקנה כי ועדת מנהל השירות הייתה מוסמכת לדון בחוקיות מינויו
של המשיב כגזבר במועצה ,נוכח קרבת משפחתו למהנדס המועצה .כמו כן,
קבענו כי מצב בו מהנדס המועצה וגזבר המועצה ,שהינם קרובי משפחה,
המכהנים במקביל באותה מועצה מקומית  -מקים אפשרות ממשית לניגוד
עניינים מובנה ומהותי שעלול לפגוע בהתנהלותה התקינה של הרשות .אשר על
כן ,לא מצאנו שבהחלטת ועדת מנהל השירות ,כהחלטה של רשות מנהלית,
נפלו פגמים המצדיקים את ביטולה .לפיכך ערעור המדינה מתקבל ,ואנו
מצהירים בזאת כי מינויו של המשיב לשמש כגזבר המועצה  -מתבטל.

סעיף  33לוזוק שירות המדינה)מינויים(; סעיף  2לכללי שירות המדינה)מינויים(,
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ביה הדין הארצי לעבודה
ע״ע 4477-05-12
 .44בנסיבות העניין כל צד ישא בהוצאותיו.
ניתן היום ,ט״ז אדר ב תשע״ד) 18מרץ  ,(2014בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

יגאל פליטמן,
נשיא,אב׳יד
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מר יצחק דויטש,
נציג ציבור )מעבידים(
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