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 ניגוד עניינים בשירות הציבורי

 1הלכתיתסקירה 

 מכון כתר -הרב אורי סדן  

 פתיחה

מכל סוג של ניגוד עניינים מובנת וסבירה הן בשל מוסריותה והן בשל הרצון  הדרישה להמנעות

למנוע מצב בו אדם ינצל את מעמדו הציבורי על מנת לגרוף רווחים אישיים על חשבון הציבור. 

אולם לעיתים לדרישה זו יש מחיר. לדוגמא, הדרישה להמנע מאדם שיש לו נגיעה אישית כלשהי 

או חסר מועמדים כלל או עם מועמדים שאין להם כל נגיעה אישית  עשויה להשאיר את הציבור

בפאנל שיתקיים בכנס ננסה  לתפקיד אך אין להם גם כל נסיון בתחום אותו הם נדרשים להפעיל.

וכיצד יש להכריע לניגוד עניינים במערכת הציבורית לברר מהם גדרי ההלכה והחוק בנוגע 

 ה.לנושא זבשאלות מעשיות ואתיות הנוגעות 

 

 הגדרות - קבלת החלטות פסולה

לרכושו,  לרכוש  לכל אדם באופן טבעי ישנו מכלול של אינטרסים אישיים הנוגעים לכבודו האישי,

כאשר אותו אדם מתמנה על הציבור נוצרת התנגשות מסויימת בין האינטרסים קרוביו וכדומה. 

 לקדם. נדרש הפרטיים שלו ובין האינטרסים הציבוריים אותם הוא 

מחריפה כאשר נוצרת התנגשות ברורה בין האינטרסים הכספיים האישיים של האדם ובין הבעיה 

נהוג ואמור לקבל בהם החלטות לטובת הציבור בלבד.  האינטרסים הציבוריים עליהם הוא מופקד

  ."ניגוד עניינים"בשם מצב זה לכנות 

 ,ם אותם הוא אמור לקדםבו האדם מופקד על כמה תפקידים ציבוריי ,קיים מצב בעייתי פחות

בביצוע של אחד מתפקידיו באופן הראוי. נהוג עשויה להקשות עליו ובין תפקידיו מתגלה סתירה ש

 "ניגוד עניינים מוסדי". לכנות מצב זה בשם 

ם ותפקידים בה ,הציבור יהיה בניגוד ענייניםעובד פעמים רבות ניתן לזהות מראש מצבים בהם 

 ניגוד עניינים".הווצרות "אפשרות למצבים אלו יכונו בשם ינים. הוא עשוי להמצא בניגוד עני

בשירות הציבורי לא תעסוק ניגוד עניינים היות ונושא הדיון לקראתו מוגשת סקירה זו הינו 

הסקירה במקרים בהם משרת הציבור נכשל בקבלת השוחד או בהפרת האמונים ונתמקד בהגדרה 

וכן במידת החשדנות הראויה בה יש לנקוט כאמצעי  ההלכתית של גבולות המושג ניגוד הענינים

 הגנה מפני ניגוד עניינים.

 

 ניגוד עניינים

 ניגוד עניינים במערכת המשפטית

 (: ה"ט ט פרק בתרא )בבא שנינו בתוספתא

האומר תנו מאתים דינר לבני עירי אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי 

 אותה העיר

                                                             
 ."הפרת אמונים וניגוד עניינים"ואילך בנושא  348הסקירה מבוססת על מאמרי בתחומין לז עמ'  1
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מסיק ומכאן מבארים כי הבעיה היא "משום שנוגעין בדבר הן" נוספים  ראשוניםרבנו גרשום ו

 :(יב ז)חו"מ  השלחן ערוך

 .עליו לדון יכול אינו, הנאה צד בו לדיין שיש דבר כל

 טז פרק עדות) מגדיר הרמב"ם)או מלהעיד( את מידת ההנאה שעשויה לפסול את האדם מלדון 

 באופן נרחב ביותר: ה"ד(

 דבר וידע המשפטים עיקר שיבין בינתו ועוצם הדיין בדעת אלא תלויין אינן אלו ודברים

 בדרך אפילו זו בעדות הנאה צד העד לזה שיש ימצא אם, לראות ויעמיק אחר לדבר הגורם

 כך הוא בעדותו נוגע שמא זה בדבר יעיד שלא וכדרך, בה יעיד לא זה הרי ונפלאה רחוקה

 .בדיינים פוסלין כך בעדים שפוסלין כשם פסולין מיני שאר וכן ,דבר באותו ידון לא

 ,  ישיר או עקיףלסיכום, אדם אינו יכול לשמש כדיין אם עשוי הוא להנות באופן קרוב או רחוק

אדם זה מוגדר בהלכה בשם "נוגע" וכיום מקובל לכנות מצב זה בו מפסיקתו לצד זה או אחר. 

 יגוד עניינים". מהחלטה של הדיין עשוי לצמוח לו רווח אישי בשם "נ

 

 ניגוד עניינים במערכת השלטונית

במערכת השלטונית, בניגוד למערכת המשפטית, לא מתבצעת הכרעה בין בעלי דין, באמצעות 

מערכת של טענות וראיות. אולם אין זה אומר כי לא מתקבלות בה החלטות הנוגעות לממונם של 

בעוד המערכת  ,מערכת השלטוניתאחרים. יתר על כן, בדרך כלל עיקר ההחלטות מתקבלות ב

סבור כי ההחלטה אותה קיבלה המערכת האדם מקרים בהם המשפטית נדרשת לטפל רק ב

השלטונית אינה עומדת במבחן הסבירות. אכן, במספר סוגיות נראה כי מערכת שלטונית 

  :(ב"ע ח)המופקדת על קבלת החלטות מחוייבת לעמוד בסטנדרטים משפטיים. כך שנינו במסכת 

שאין עושים שררות על  -קופה של צדקה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה, נגבית בשנים 

 כדיני ממונות -הצבור פחות משנים, ומתחלקת בשלשה 

הואיל והגבאים צריכים לקבל החלטה כיצד יש לחלק  את כספי הצדקה יש לקבל החלטה  ,כלומר

 פרק פאה )מסכת זו בפורום המתאים לקבלת החלטות שיפוטיות. מכאן מסיק רבי יוחנן בירושלמי

 :ה"ו( ח

 אין מעמידין שני אחין פרנסים

, הנעשית הנוגעות לעניים הברייתא אמנם דיברה על קבלת החלטות (האור זרוע )ח"א סימן בעל פי 

אולם באופן עקרוני אין סיבה להניח כי קיים הבדל בין החלטות מסוגים על ידי גבאי הצדקה, 

כל שונים וניתן להסיק כי ההלכה דורשת כי החלטות מעין שיפוטיות יתקבלו בפורום העומד ב

 פסקים) תרומת הדשן שו"תהרחבה זו נעשית ב .בהם נדרש לעמוד פורום שיפוטיקריטריונים ה

 :. הוא נשאל האם מותר לאדם שנשבע לשקר להצטרף להנהגת העיר(ריד סימן וכתבים

טובי הקהל כשיושבין לפקח על עסקי רבים ויחידים, במקום ב"ד קיימי כדמוכח בהדיא 

, דמדמי להו לגזירותיהם להא דכל אשר לא יבא לעצת הזקנים )רמז תפ( במרדכי פ"ק דב"ב

יון דהכי הוא אפילו אי הוי מפורש בהדיא בכתב קיום שביניכם שמחלתם לו . וכ..והשרים

לגמרי על כל דבר פשע ההודאה לשמים ולבריות, חלקכם יהא לכם להתיר, חלק מזבח מי 

ואף על פי שנתקיים הכתב בחרם ובשבועה ביניכם, הרי הוכחנו דאזהרה מן התורה  ...יתיר?

 .היא שלא להושיבו בקהל
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ולגוף השלטוני ישנו מעמד של בית דין אין לקבל לגוף זה אנשים שהורשעו בעבירות כלומר הואיל 

כך מסיק גם  .(חו"מ סימן לז סעיף כב) להלכה הרמ"אפסק וכך  הפוסלות אותם מלשבת בבית דין

ופוסק כי קרובי משפחה פסולים מלכהן ביחד  (ח"ב סימן צט) פני יהושעבשו"ת רבי יהושע עשיל 

המכונה כאמור בשם "ניגוד עניינים" מתייחס  ,באופן ספציפי לפסול נוגע בדברבהנהגת הציבור. 

 :(כ סימן משפט חושן"ק מה ביהודה נודע ת"שו) רבי יחזקאל לנדא

 כשרים העיר טובי ואטו .בזה 'העיר טובי' נקראים אינם בדבר נוגעים עצמם שהם בדבר

 ?!לעצמם לדון

מי שנמצא ובמילים אחרות:  .הנוגעת לו באופן אישיכלומר הגוף השלטוני מנוע מלקבל החלטה 

בין תפקידו הציבורי לענייניו הפרטיים מנוע מלקבל החלטות בתחום בו הוא נמצא ניגוד עניינים ב

  בניגוד עניינים.

 

 גדרי ניגוד העניינים

 קבלת החלטות בעניני מקורבים

משפחה של אחד מחברי גם בשל השלכות שיהיו להחלטות על קרובי  ניגוד העניינים יכול להווצר

שכן כשם שהאדם פסול מלקבל החלטות ביחס לעצמו כך פסול הוא לקבל החלטות  הגוף השלטוני,

 באופן דומה פסק השו"ע )שם יב(:. ביחס  לקרובי משפחתו

 עסקי המס אין דנין בדייני אותה העיר מפני שיש להם או לקרוביהם חלק בו

רבת עדות, ובכללם קלצורך הענין קרוב משפחה הינו כל אדם המוגדר כ"קרוב" לענין פסולי 

 משפחה בדרגה שניה. 

ההחלטה אינה נוגעת פו כל עוד שותהאדם פסול מלקבל החלטות ביחס לעל פי שורת הדין אין 

ה ההלכלעומת זאת . )בבא בתרא מב ע"ב( אין לאדם הנאה אישית בהחלטה זולשותפות עצמה ו

שכן קיים יותר מחשש שמא  ,אוסרת על האדם לקבל החלטות הנוגעות לחבריו הקרובים

 :ו( הלכה כג פרק סנהדרין )הלכות כך כותב הרמב"םהחלטותיו לא יהיו אוביקטיביות ו

אשר כנפשו ולא  אסור לדיין לדון למי שהוא אוהבו אף על פי שאינו שושבינו ולא ריעו

למי ששונאו אף על פי שאינו אויב לו ולא מבקש רעתו אלא צריך שיהיו שני בעלי דינים 

שוין בעיני הדיינים ובלבם, ואם לא היה מכיר את אחד מהם ולא מעשיו אין לך דיין צדק 

 כמוהו.

 "לא היה מכיר את אחד מהם ולא מעשיו"כמובן שהשאיפה אותה מעלה הרמב"ם בסוף דבריו 

ציבור, אולם הדרישה שנבחר ציבור לא יקבל החלטת  עובדי אינה ריאלית כאשר מדובר על 

  אדם פסול מלקבל החלטות ביחס אליהם.הנוגעות לאוהבו או לשונאו הכרחית ולכן 

 מידת הנגיעה האישית

כאמור לעיל ניסח הרמב"ם את גדרי ניגוד העניינים ביחס לעד ולדיין והדברים נכונים גם ביחס 

 דם בעל תפקיד שלטוני:לא

 דבר באותו ידון זה...לא הרי ונפלאה רחוקה בדרך הנאה...אפילו לזה... צד אם ימצא שיש

כי כל אדם מנוע מלהיות מעורב בקבלת כל החלטה הנוגעת לו באופן אישי במידה  ישום העקרון

כזו או אחרת, פשוט למדי כאשר הוא נעשה ביחס לדיינים המתבקשים לדון בשאלה ספציפית 
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הנוגעת לעניינם של אנשים ספורים. ישום עקרון זה הופך להיות מורכב ביותר כאשר הוא נעשה 

קבלים החלטות עבור הציבור שהם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, משרתי ציבור. אלו מלביחס 

אולם בכל קהילות ישראל נהגו להסתמך על ובשל כך ההחלטות נוגעות גם להם באופן אישי. 

הסכמת הציבור לכך שכל עוד היות מקבלי ההחלטות מושפעים מן ההחלטה בדיוק כמו כל אדם 

קבל החלטה בדבר. כך כתבו הפוסקים ביחס יהיו רשאים ל "הנאה כוללת"אחר, ונהנים ממנה 

אולם בהחלטות הנוגעות באופן אישי . אולם 3וכן הדין לגבי משרתי ציבור 2לבית הדין המקומי 

, מנוע אותו אדם "הנאה מיוחדת", בהן הוא נמצא בניגוד עניינים אישי, שנקרא משרת הציבורל

לקבל אסרו על האדם את הדין על כנו והעמידו מלהיות שותף להן מכל וכל. בניגוד עניינים שכזה 

 החלטות הנוגעות במישרין לעצמו או לקרוביו.  

כאשר בא להכשיר עידי צוואה בה המוטב היו  )חו"מ כב( כך כתב רבי מרדכי הלוי בשו"ת דרכי נעם

 אנשי ירושלים:

דאין לפסול משום קדירה דשותפי דדוקא כשהוא דבר נוגע לו לעצמו פסלינן ליה אבל אם 

לו הנאה בשותפות אנשי העיר כגון ההיא דספר תורה או מנה לעניי עירי אזי מכח  יש

 התקנה מכשרינן ליה

את דייני העיר לדון בצוואה בה היו )חו"מ יג( מאותו הטעם פסל ר' יהודה עייש בשו"ת בית יהודה 

ל"הנאה המוטבים תלמידי החכמים שבעיר ובהם הדיינים,  כאשר הוא מבחין בין "הנאה כוללת" 

 מיוחדת":

כעם  והנאתו כוללתעדי ודייני העיר לא מהני, מטעם דדוקא בדבר שהוא שוה לכל נפש 

ככהן, משא"כ בכי האי גוונא שאינו נוגע אל הפרט שהיא המתנה שיזכו בה הת"ח 

ועטרותיהם בראשיהם הם הב"ד יצ"ו, דפשיטא דבכל אופן אין דנין בדייני אותה העיר 

 .נאה מיוחדתהבדבר שיש להם בו צד 

באותו אופן יש לומר כי גם כאשר מדובר במנהיגים המקומיים רשאים הם לקבל החלטות הנוגעות 

לציבור למרות היותם בניגוד עניינים בהיותם חלק מהציבור אך ורק אם מדובר ב"הנאה כללית" 

פן אישי דהיינו שהעניין נוגע להם כמו שנוגע לכל אדם אחר בציבור. אולם בהחלטות הנוגעות באו

למנהיג, ובהן הוא נמצא בניגוד עניינים אישי, מנוע אותו אדם מלהיות שותף להן מכל וכל. בניגוד 

עניינים שכזה יש להעמיד את הדין על כנו ולאסור מהאדם לקבל החלטות הנוגעות במישרין 

 לעצמו או לקרוביו.

 

 ניגוד עניינים מוסדי

כאשר אדם משמש בשני תפקידים ציבוריים כאשר החלטות  ניגוד עניינים מסוג שונה עשוי להווצר

אותן הוא מקבל בגוף ציבורי אחד עשויות להשפיע על אופן תפקודו של הגוף האחר בו או משמש 

גם כן. במקרה זה האדם אינו עשוי להרויח שום דבר באופן אישי אולם מערכת השיקולים המנחה 

רכת עבורה הוא נדרש לקבל את ההחלטה. אותו מושפעת משיקולים שאינם בהכרח טובת המע

                                                             
ומבוארים  שולחן ערוך חו"מ ז יב ד סימן ה כלל ש"הרא ת"שו .רעג סימן ה חלק, .ז סימן ו חלק א"הרשב ת"שו 2

 כב סעיף ז סימן משפט חושן השולחן ערוךדבריו ב

 בקונטרס תיקון עולם בתוך הספר משפט שלום )סימן רלא אות כג(  מהרשד"ם 3
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 בתוספתאהפוסקים אינם מתייחסים למקרה שכזה באופן מפורש אולם מקרה דומה מובא 

 :הי"ד( ב פרק סנהדרין

 .אין המלך יושב בסנהדרין ולא מלך ולא כהן גדול יושבין בעיבור שנה

 רש רש"י:יאפסניא" ופבגמרא מבואר כי טעם האיסור להושיב מלך בעיבור השנה הינו "משום 

 מחלק ממון לחיילותיו כך וכך לשנה, ונוח לו שיהו כל השנים מעוברות.

יטה את מערכת נמצאנו למדים כי במקום בו ישנו חשש שמא תפקידו השלטוני של המלך 

השיקולים שלו בבואו לקבל החלטות בענין עבור השנה, תחום בו מערכת השיקולים אינה אמורה 

ים שלטוניים מעין אלו, יש למנוע מהמלך להיות שותף לקבלת ההחלטות חשבון שקוללקחת ב

 בענין זה.

הבעיה בניגוד עניינים מוסדי אינה נגיעה אלא חשד שעשוי  ,בניגוד לניגוד עניינים אישייש לציין כי 

. ה"א( פ"ב על הירושלמי סנהדרין משה פני)ראה  להווצר שמא ההחלטה לא התקבלה באופן ענייני

אין לבטל החלטות אותן קיבל אדם שהיה  ,ם לכתחילה  מצב זה אינו רצוי ויש למונעולכן גם א

 בניגוד עניינים בין תפקידיו הציבוריים השונים.

 

 ניגוד עניינים עתידי

כלומר,  במסגרת הפתרונות לבעית ניגוד העניינים מציעה הגמרא את פתרון "ההסתלקות".

בבא )להתנתק מנגיעתו האישית על ידי הסתלקות מחלקו במושא הדיון. פתרון זה מופיע בגמרא 

ביחס לדיינים שרשאים הם להסתלק מזכויותיהם ברכוש הציבורי ( בתרא מג ע"א ובשו"ע לז יח

על מנת להיות כשרים לדון ביחס אליו, ואף כי במקורו ניתן הפתרון ביחס ל"הנאה כוללת", 

מאפשרים להשתמש בפתרון זה גם כאשר  (מוקי יוסף ב"ב כג ע"א ובשו"ע לג טוני) הראשונים

לפני  הנגיעה תוגדר כ"הנאה מיוחדת". הסילוק נעשה בדרך של הקנאת חלקו של הדיין לאחרים

 . (ב"ב שם ובשו"ע לז יחתחילת הדיון )

מוחלטת היות על הסתלקות זו ל תקסח( סימן ש"הרשב ת")שו דוראן שמעון' ר בן שלמה' רלדברי 

 ולא למראית עין וכפי שכותב:

 אלא בהם חלק להם יהיה לא בלבד הם לא עצמם שסלקו אחר בזה שיעידו העדים ומיהו

 עדותם אחרי לקרוביהם הנולד והזרע קרוביהם וכן, העולם סוף עד זרעם וזרע זרעם אף

 הקהל צריכים הדין... וגם כפי עדות דפסולי קרובים הם הקרובים ואותן. העולם סוף עד

 שיש לפי לקרוביהם ולא חלק בהם שיהיה להם יכתבו שלא עדים של עדותן שאחר לישמר

 ... .אמת אנשי להים-א יראי נבונים חכמים ד"ב חקירת בזה צריך מ"מ. הערמה בזה

בנושא בו הוא נוגע כרגע  מוטל איסור לקבל החלטה לא רקמדבריו ניתן ללמוד כי על עובד ציבור 

אלא גם בנושא בו הוא יגע בעתיד, ומוטל עליו איסור לעסוק בכל עיסוק בו הוא נהנה מהחלטה 

  .אותה הוא קיבל במסגרת תפקידו הציבורי

במסגרת סמכותו ובנקיון כפים יתר על כן גם אם האדם סיים את תפקידו הציבורי אותו מילא 

מכל מעשה ממנו עלול להתפרש כי ההחלטה אותה קיבל ולהמנע גמור, עליו להתרחק מן החשד 

 :ז( הלכה ד פרק יבמות) התקבלה תוך ניגוד עניינים, וכך שנינו בתוספתא קודם לכן

  ליקח מותרין אילו הרי שהעידו העדים וכן והתיר אסר וטיהר טימא הדין את שדן חכם

 לכיאור הדומה ומן הכיאור מן רחק חכמים אמרו אבל
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 קכב(' סי יאיר חוות ת")שו ישה להרחיק מן הכיעור רואים חלק מהפוסקים כאיסור ממשאת הדר

אולם בשל העובדה כי המעשה שעשוי לעורר את החשד נעשה רק לאחר קבלת ההחלטה  כתבו 

 הראשונים כי ההמנעות ממעשה זה אינה אלא מידת חסידות ואין להגדיר את המעשה כאסור

. אעפ"כ מדברי הראשונים עולה כי במקרה בו ההחלטה יבמות כה ע"ב ד"ה מאי שנא( )ריטב"א

, או במקרה בו מדובר בהכרעה )תוספות חולין מד ע"ב שם ד"ה וכן(נתקבלה על ידי אדם אחד

, יש לאסור את המעשה )רמב"ן שם( שאינה הלכתית, ומשום כך אינה נתונה לביקורת אוביקטיבית

 ד כבד בקיומו של ניגוד עניינים בשעת קבלת ההחלטה.באופן מוחלט, מתוך חש

 

 הסרת חשד לניגוד עניניים

כאשר אדם במסגרת תפקידו הציבורי אמור לקבל החלטות בתחומים שעשויים להיות נוגעים, בין 

השאר, לאינטרסים שלו עצמו אזי האדם נמצא באפשרות להווצרות לניגוד עניינים. למרות שמן 

נו פועל תוך ניגוד עניינים אין הוא עובר על איסור כלשהו, ואינו נחשב לנוגע הדין כל עוד האדם אי

בדבר, וכפי שיתבאר להלן, עצם ההמצאות במצב המעורר את חשדם של הבריות לכך שהאדם 

 :ב( משנה ג פרק שקלים) פועל שלא ביושר מהווה בעיה הלכתית שכן שנינו

 והייתם( ב"ל במדבר) שנאמר המקום ייד לצאת שצריך כדרך הבריות ידי לצאת צריך אדם

 ואדם אלהים בעיני טוב ושכל חן ומצא'( ג משלי) ואומר ומישראל' מה נקיים

חמורה מכל מצוות התורה, ויש  מן  כמצוה)שקלים פ"ג ה"ב( מצוה זו הוגדרה בירושלמי 

הפוסקים הסבורים כי מעשה שעשוי להוביל את הבריות לחשוד באדם שעבר עבירה אסור מן 

 א"הגר )ביאור , אולם פשטות הדברים היא כי מדובר באיסור מדרבנןיז( ך בית"רד ת")שו התורה

או סף ציבורי תיעשה . מטעם זה ממליצה ההלכה כי כל התעסקות בככד( ק"ס יא סימן העזר אבן

הלכות מתנות עניים  ם"רמב פנימיתתחת ביקורת או  מ"ב( ג פרק )שקלים תחת ביקורת חיצונית

 פקודי פרשת רבה וכפי שמצאנו במדרש )שמות ותוך שקיפות מלאה א( רנז ד"יו ע"ח ובשו"ה ט"פ

 נא(: פרשה

 על ומחשב לאחרים קורא הוא לעצמו גזבר משה שהיה פי על משה... אף זה אמונות איש

 אשר אלא כאן כתיב אין משה פקד אשר המשכן פקודי אלה( לח שמות) שנאמר, ידיהם

 איתמר ביד משה י"ע משה פ"ע פקד

ממדרש זה הסיק הטור )יו"ד רנז  וכן פסק להלכה הרמ"א שם ב( כי אע"פ שגבאי צדקה פטורים  

 מלתת דו"ח מן הדין: 

 ןחשבו ליתן להם טוב, ומישראל' מה נקיים שיהיו כדי

החשד לניגוד עניינים מהווה חלק מן החשד שעשוי להיות מופנה כלפי אדם המתעסק בכספי ציבור 

ולכן דרשו הפוסקים מעובד ציבור לנקות את עצמו מכל חשד לניגוד עניינים בין תפקידו הציבורי 

 :(ב"ע ח) לעסקיו הפרטיים וכפי ששנינו במסכת בבא בתרא

 לעצמן מוכרין ואין לאחרים מוכרין - לחלק עניים להם שאין תמחוי גבאי

לעיתים לאדם הסביר לא נראה כי קיים חשד לניגוד עניינים, ורק אדם חשדן במיוחד המבקש 

למצוא עילה לפסול את כהונתו או החלטתו של אדם אחר יצליח למצוא קשר כלשהו בין 

לה. במקרה שכזה נחלקו אינטרסים כלשהם של מקבל ההחלטה או קרוביו ובין ההחלטה שנתקב

 :להתחשב גם בחשדות מעין אלועד כמה מוטל על האדם הפוסקים 
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רבי שלמה עדני )מחכמי חברון, תלמידו של רבי בצלאל אשכנזי( בספרו "מלאכת שלמה" על לדעת 

דוקא על מקרים אלו דרש הכתוב "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלקים המשנה בשקלים )שם( 

 : ואדם"

דוהיתם נקיים משמע הסירו מעליכם החשד שהוא ברור וניכר...אבל מי שאין בו קרא 

טפי ומשום הכי מייתי קרא חשדא נכרת רק למתעקש לא שייך אלא מציאת חן דהוא 

 .ומצא חן

לעומתו סבור המקובל רבי שלמה הלוי אלקבץ בספרו שרש ישי על מגילת רות )הובא במלאכת 

מוטלת רק כלפי אנשים סבירים ולא כלפי שונאים מחרחרי  החובה להסתלק מן החשדשלמה שם( 

 :ריב ומדון

-צריך לצאת ידי הבריות כמו שצריך לצאת ידי המקום יובן זה בבריות אשר נתן להם הא

  לקים מדע והשכל לא יהיה אחראי לכל ויצטרך לצאת ידי חובתו גם מאיש שוגה ומפתי.

נט( אשר מחד מודע לעובדה שעמידה  סימן ליקוטים ו בכיוון זה כתב גם החתם סופר בשו"ת )חלק

ברף החשדות אותו מעמידים הצדקנים הינו רף הקרוב להיות בלתי אפשרי, ומאידך מסכים כי 

במקום בו עשוי להיות חשש לחלול ה' שכן החשדות מופנים כלפי אדם המזוהה עם התורה, על 

  האדם לעשות ככל שניתן על מנת לעמוד גם ברף בלתי אפשרי.

 נקיות אלו חובות' וב ומישראל' מה נקיים והייתם הזה המקרא על מצטער הייתי ימי כל

 ידי לצאת אפשרי ויותר גבנו על צמדים רוכבים שני הם עמו מישראל והנקיות' יתב' מה

 חושבים הם כי הבריות ידי מלצאת ויותר הרבה יותר שמים ידי היינו הראשון החוב

 לאין עד מאד מאד קשה יותר ועונשו בלבנה מוזרים ונותנים ונושאים זרות מחשבות

 לו דאין' ה חלול בענין כ"סוף פרק יוה ס"מש והוא ו"ח שמים ידי יוצא שאינו ממי מספר

 שכיח ה"ובעו לאלתר דמי יהיב ולא בשרא דשקיל רב כגון 'ה חלול ושיעור ל"ר כלל כפרה

 בעלמא סברא חשד על ואפילו בפיהם שגור והוא זה' דבר יעשה כזה 'למדן הבריות: בדברי

 האפשרי בחיק יכולתו בכל שמים ידי ויצא כשורה עושה הלמדן אותו' הי נמי אי והשתא

 נלכד כבר הוא הרי מנגינותם ועשאוהו שכר שותי אלו בו שטעו עד נזהר שלא אלא

 כמה הרהרתי ואני. לראשנו אנוש הרכבת צווח והכתוב הדווים כל ידוו זה על במצודתם

 .מתכונתו על זה מקרא בעולם אדם שקיים אפשר אם פעמים
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 המנעות מניגוד עניינים במחיר של יעילות :השאלה העומדת לדיון

 

  הסקירה אותה הבאנו מעוררת מספר שאלות עקרוניות, אשר חלקן יעלה במסגרת הפאנל:

 

 גבולות גזרה –נגיעה כללית ונגיעה מיוחדת 

במסגרת הסקירה ראינו כיצד מנהג קהילות ישראל, אשר גובה על ידי פוסקי ההלכה, היה לקבל 

בלית ברירה את קיומו של ניגוד ענינים מינימלי, ולאפשר למנהיגי הקהילה, ולבית הדין המקומי, 

לקבל החלטות גם בתחומים בהם יש להם נגיעה ובלבד שנגיעתם "כללית" ולא "מיוחדת", כלומר 

טה נוגעת אליהם כפי שנוגעת לרבים אחרים. אולם הגבולות של הגדרה זו אינם ברורים שההחל

דיים: מה יהיה הדין במקרה בו ההחלטות אינן נוגעות לכל האוכלוסיה בשווה אלא רק לקבוצה 

מתוכה אשר משרת הציבור הינו חלק ממנה. האם לאפשר לו לקבל החלטות במקרה זה? מהו גודל 

משרת הציבור בו אנחנו נאמר שזוהי אינה "נגיעה מיוחדת" אלא "נגיעה הקבוצה אליה נמנה 

 כללית"?

 

 מידת ההשפעה –ניגוד ענינים מוסדי  .א

כאמור, ההלכה מכירה בבעייתיות הקיימת בניגוד ענינים מוסדי, אלא שרואה אותו במידה פחותה 

טוי בהגדרת מידת בהרבה של חומרה. לאור העובדה הזו עולה השאלה האם הבדל זה יבוא לידי בי

 אפילוהריחוק הנדרשת? כלומר, אם בניגוד ענינים אישי דרשנו מרחק מקסימלי ובלשון הרמב"ם "

מוסדי או  " האם נדרוש מידה כזו של ריחוק גם כאשר מדובר בניגוד ענינים ונפלאה רחוקה בדרך

 רחוקהשנהיה מוכנים לקבל עיסוק של עובד ציבור בשני תפקידים אשר יש ביניהם זיקה אך היא "

 "?ונפלאה

 

 המידה הראויה –הכרות אישית  .ב

ראינו כי אדם רשאי לקבל החלטות הנוגעות לשותפו העסקי, בתחומים שאינם נוגעים לשותפות, 

הקרובים. מהו הגבול אותו יש לקבוע כעקרון אך מנוע מלקבל החלטות ביחס לאוהביו וחבריו 

המחייב עובדי ציבור?  גם כאן ברור כי העלאת הרף תביא מחד לכך שישמר טוהר הליך קבלת 

. ועל כן יש 4ההחלטות אולם מאידך הדבר עלול לפגוע פגיעה גדולה ביעילות של קבלת ההחלטות

מלעסוק בענינים הנוגעים  לשאול את השאלה מהי מידת ההיכרות הפוסלת את משרת הציבור

 לקשר בין המכר ובין הציבור?

 

 מידת החשד לניגוד עניינים עתידי .ג

כפי שראינו בסקירה על עובד ציבור מוטל איסור לקבל החלטה לא רק בנושא בו יש לו נגיעה 

אישית בעת מילוי תפקידו הציבורי אלא אלא גם בנושא בו תהיה לו נגיעה אישית בעתיד. יתר על 

מהחלטה אותה באופן אישי הנה יהדין מוטל איסור על האדם לעסוק בכל עיסוק בו הוא  כן, מצד

                                                             
המנעות של שר אוצר מלעסוק בענינים הנוגעים לעסקים של חבריו הובילה לשמירת יתר על האינטרס הכלכלי של  4

 הציבור ומאידך עיכבה וסירבלה את הליך קבלת ההחלטות של הממשלה והכנסת אודות מתווה הגז.
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עמידה מוחלטת על דרישה זו עשויה לגרום לאנשים להמנע  .הוא קיבל במסגרת תפקידו הציבורי

מלהיות משרתי ציבור של השירות הציבורי יסגור בפניהם כל אפשרות תעסוקה אישית בעתיד 

ריותם הציבורית. כאן עולה השאלה האם הציבור רשאי לוותר על דרישה בתחומים שהיו תחת אח

זו, כפי שרשאי לוותר על הדרישה כי להמנעות מניגוד ענינים הנוגע לו כפי שנוגע לכל אדם אחר 

? אם כן באיזה מידה יש להקפיד על דרישה זו? האם למרות דברי הפוסקים )ניגוד עניינים "כללי"(

 יש להגבילה אותה בזמן?

 

 רגולציה ויעילות .ד

מתח דומה קיים בין פיקוח וביקורת על תהליכי קבלת החלטות ובין יעילות מערכת קבלת 

ההחלטות. פיקוח מקסימלי עשוי לוודא כי השיקולים נשקלו במלואם ובכובד ראש אולם הוא 

ח עשוי להפוך את הליך קבלת ההחלטות לאיטי ומסורבל ובלתי יעיל. מאידך גיסא ויתור על פיקו

וביקורת ייעל את המערכת אשר תוכל לקבל החלטות רבות בזמן קצר אולם המחיר יהיה שיתכן 

 וההחלטות לא תתחשבנה בשיקולים שהיה ראוי לקחת בחשבון.

 :ה"ו( ח פרק פאה הירושלמי )מסכתבמתח מסוג זה עוסק 

  ושלשה? עשרים ויהיו ש"כ לא נפשות דיני' בג ממונות דיני חמי אנא

  מסכן הוא להון מצמית דהוא עד

הירושלמי שואל, מדוע ניתן להסתפק בשלשה גבאי צדקה אשר יקבעו מהו צורך חשוב יותר ומהו 

צורך חשוב פחות, למי מגיע ולמי לא מגיע, הרי החלטות אלו נוגעות לחיי אדם וככאלה צריכות הן 

הרות גורל ות להתקבל בפורום השיפוטי  הרחב ביותר אותו דרשה התורה כאשר עוסקים בשאל

עשרים ושלשה דיינים. תשובת הירושלמי היא שדרישת פורום נרחב כל כך תפגום  –שכאלו 

של דבר ביכולתה למלא את תפקידה ולכן ניתן להסתפק בפורום  ביעילותה של המערכת ובסופו

 של שלשה. 

די אדם מעניין לציין כי למרות שיעילות מקסימלית היה ניתן להשיג באמצעות הפקדת התחום בי

אחד, אולם אז היתה נפגעת מידת הפיקוח והבקרה פגיעה אנושה ולפיכך חכמים נמנעו מלעשות כן 

 ודרשו לאזן בין היעילות ובין הפיקוח והבקרה וקבעו את נקודת האיזון בשלשה בני אדם.

, כיצד נוכל לקבוע בכל מקרה את נקודת האיזון הנכונה בין יעילות יש לשאולבעקבות הדברים 

ן פיקוח? האם באמצעות קביעת מידת יעילות מינימלית או באמצעות קביעת פיקוח מינימלי ובי

 או באמצעות שניהם?

 

 צדק וצדקנות .ה

נחלקו כאמור, האדם חייב להמנע מלהגיע נלמצבים בהם הוא יחשד בניגוד עניינים אלא ש

ת של טהרנים האחרונים האם יש לקבל גם דרישה לטהרנות או שאין צורך לספק את יצר הביקור

וניתן להתעלם ממנו. מחלוקת זו מעלה שאלה כפולה האחת כיצד יש להכריע בשאלה זו, והשניה, 

במידה ואין צורך להגרר לצדקנות מהו ההבדל בין צדק לצדקנות בין דרישה ליושרה ובין טהרנות 

 אובססיבית?
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