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 מניעת ניגוד עניינים

 כללי .1

  תחום הנוהל .1.1

, חשש לניגוד עניינים או אפשרות לניגוד עניינים, איתור מראש ומניעת מצבים של ניגוד עניינים

ידי עובדי מכון הנמצאים במצב של ניגוד -ומניעת קבלת החלטות על, בפעולתם של עובדי המכון

 .ןולו למראית עי, עניינים העלול להשפיע על שיקול דעתם

 .הנוהל אינו עוסק בניגוד עניינים הנובע מקשרי משפחה בין עובדי המכון

 מטרות .1.5

 רקע 1.5.1
 

עובד המכון עלול להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת תפקידו כאשר  .א
עניין עליו הוא מופקד עלול להתנגש עם עניין אחר שלו או עם תפקיד אחר שהוא 

 .ממלא

ים למניעת מצבים של ניגוד עניינים יש חשיבות להקפדה על קיומם ויישומם של נהל .ב
ידי -החלטות הניתנות על. גדולה לשמירה על שמו הטוב של המכון ולאמון הציבור בו

אפילו לא , עובדי המכון צריכות להתקבל ללא משוא פנים וללא חשש למשוא פנים
 .למראית עין

יש להבהיר , ם ולכןבנושא ניגוד העניינים נודעת חשיבות מיוחדת למראית פני הדברי .ג
ואין בו משום הטלת דופי אישי בעובד כזה , שניגוד העניינים הנבחן הוא אובייקטיבי

 .או אחר

 
 המטרה 1.5.5

לאתר מראש ולמנוע מצבים בהם קיימת אפשרות למשוא פנים או דעה משוחדת של  .א
 .ולהקנות לעובדי המכון מודעות לנושא ולחשיבותו, עובד מכון הנמצא בניגוד עניינים

בד המכון שבידיו הופקדה סמכות חייב להפעיל את סמכותו תוך שהוא מעמיד לנגד עו .ב
ושיקולים אלו , עיניו את מכלול השיקולים הרלוונטיים להפעלתה של אותה סמכות

מחייב אמון , אחראי ובעל עמדה ציבורית נאותה, קיומו של שירות סדיר. בלבד
 .נעשות ביושר ובהגינותו, הציבור בכך שהחלטות עובדי המכון הן ענייניות

אין צורך , מכיוון שאחת ממטרות הנוהל הינה מניעת המצב בטרם התרחשותו .ג
אלא די בכך שקיים חשש אובייקטיבי לניגוד , להוכיח קיומו של ניגוד עניינים בפועל

 .עניינים
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 ישימות .1.1

 .הוראות נוהל זה חלות על כל עובדי המכון

 מסמכים ישימים .2

 המסמכים המוזכרים בנוהל ז .5.1

 אין

 נספחים לנוהל זה .5.5

 שאלון והצהרה בדבר ניגוד עניינים   5.5.1
 

 מונחים הגדרות .3

מצב בו עניין עליו מופקד עובד המכון עלול להתנגש עם עניין אחר שלו או עם "7 ניגוד עניינים" 1.1

ידי עובד -או מצב העלול לגרום למשוא פנים בעת קבלת החלטה על, תפקיד אחר שהוא ממלא

כולל גם " ניגוד עניינים"לעניין זה . ממנו לבצע את תפקידו בצורה הולמת והוגנת המכון או למנוע

 .אפילו אם למראית עין בלבד, את החשש לניגוד עניינים

 7להלן דוגמאות למצבים שבהם עלול להיווצר חשש לניגוד עניינים 1.5

 .ןאישיים או משפחתיים עם לקוח או עם ספק של המכו, לעובד המכון יש קשרים עסקיים 1.5.1

 עובד המכון קיבל מתנה או טובת הנאה כלשהי מלקוח או מספק המכון 1.5.5
 

 הוראות .4

 חובת העובד 1.1

על עובד המכון לבצע את תפקידו ולנהל את ענייניו כך שלא יהיה ניגוד עניינים בין תפקידו  1.1.1
ועליו להימנע מהימצאות במצב שבו עלול , במכון לבין תפקיד אחר שלו או עניין אישי שלו

 .חשש לניגוד עניינים להיווצר
 

כדי לאתר ניגוד עניינים על עובד המכון להעביר ולהבהיר כל מידע רלוונטי שיש בו כדי  1.1.5
לתרום לבירור השאלה האם קיים חשש לניגוד עניינים בין תפקידו לבין ענייניו האישיים או 

 .עניינים אחרים בהם הוא מטפל
 

 
, שותפיו, השקעותיו, יו ועיסוקיואת עסק, בין היתר, עובד המכון נדרש לפרט בכתב 1.1.1

הלקוחות להן הוא נתן או נותן שירותים וכל מידע רלוונטי , הספקים עמם הוא עבד או עובד
בגין ביצוע תפקיד מסוים אינה שוללת את , כשלעצמה, כי אי קבלת שכר, יודגש. אחר

 . האפשרות של קיום ניגוד עניינים בקשר אליו
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יהם של קרובים או מקורבים של העובד עשויים להעמיד העיקרון הכללי הוא שגם עניינ 1.1.1
אין הגדרה ברורה מיהם אותם קרובים או מקורבים . אותו במצב של חשש לניגוד עניינים

יש לראות כקרובים את חברי , לכל הפחות, אך בדרך כלל, פי נסיבות המקרה-וזו תשתנה על
של  "עניין אישי"מכיוון שכך  (.ילדים, אחים, הורים, בן זוג)משפחתו הקרובה של העובד 

 .העובד ייחשב גם עניין אישי של קרוב או מקורב
 

האחריות להימנע מהימצאות במצב של ניגוד עניינים מוטלת על העובד ומכיוון שכך מוטלת  1.1.2
שעלול להעמידו במצב של חשש , על העובד האחריות והחובה לדווח על כל עניין שבידיעתו

 .לא נשאל לגבי כך במפורש וזאת אף אם, לניגוד עניינים
 

, על עובד להימנע מטיפול בלקוח או בספק של המכון שלגביו יש חשש לניגוד עניינים, כמו כן 1.1.3
בקבלת החלטות בעניינו , ולרבות הימנעות מהשתתפות בדיונים בעניינו של הספק או הלקוח

 .ובביצוען
 

ניתן , במקרים בהם קיים חשש לניגוד עניינים בכל הקשור לקבלת החלטה או בביצועה 1.1.4
או אפילו לא להשתתף )להורות לעובד שיימנע מלקחת חלק בטיפול ובהחלטה באותו נושא 

 (.בדיונים באותו נושא
 

, עובד המכון יימנע מלטפל במסגרת תפקידו בעניינים שיש להם השפעה או הקשורים 1.1.5
לגופים שבהם הוא עבד או פעל טרם תחילת עבודתו במכון או בהם , קיפיןישירות או בע

 .הוא עובד או פועל במהלך תקופת עבודתו במכון
 

שיש לו עמו ( לרבות תאגיד)בכל מקרה שבו נתקל עובד המכון במסגרת עבודתו באדם  1.1.6
שאיננו קשר מוקדם ( מנהליו או עובדיו הבכירים, עם בעלי המניות שלו -ובמקרה של תאגיד )

עליו לדווח על כך מיידית לממונה עליו ולהימנע מלבצע פעולה בשם או עבור , קשור לעבודתו
 .המכון בקשר לאותו אדם עד לקבלת הנחיות בקשר לכך מהממונה עליו

 

 .הדיווח לממונה ייעשה בכתב ויכלול פירוט של הקשר עם אותו אדם .א

ותו אדם באופן שאיננו עובד שחש שהוא איננו יכול למלא את תפקידו בקשר לא .ב
 .יציין זאת בהודעתו לממונה, מושפע מההיכרות המוקדמת עמו

על עובד המכון . היכרות מוקדמת עם אדם יכול שתהא במובן החיובי או השלילי .ג
-על, למלא את תפקידו ולפעול כלפי גורמי חוץ ללא כל השפעה של היכרות מוקדמת

 .םמנת להימנע מהעדפה או מקיפוח של אותם גורמי

צריך למלא את תפקידו במקצועיות וללא משוא , במגעיו עם גורמי חוץ, עובד המכון .ד
ולא להיות מושפע מעניין כלשהו שאיננו קשור ישירות לנושאים שבעטיים , פנים

 .מייצג עובד המכון את המכון כלפי אותו אדם

ר עובד המכון שנקלע למצב של ניגוד עניינים או שמתעורר בלבו חשש או ספק בדב .ה
ידווח זאת לממונה עליו באופן מיידי וטרם טיפולו בעניין , קיומו של ניגוד עניינים

, "חילן למנהל"הממונה יעדכן את המידע במערכת . ויפעל לפי הנחיות הממונה
 .יעביר את המשימה המסוימת לעובד אחר, ובמידת הצורך
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 הצהרה בדבר ניגוד עניינים
 

 7מ מצהיר בזאת כי"אני הח
 
הבנתי את הוראותיו ואת , "(הנוהל7 "להלן)את נוהל המכון בדבר מניעת ניגוד עניינים  קראתי .1

 .פיהן-ואני מתחייב לפעול על, מטרתו
 
/ ואני , בחנתי את רשימת הלקוחות והספקים שמולם אני עשוי לעבוד במסגרת תפקידי במכון .5

ים או עלולים ליצור אצלי מצב מזהה לקוח או ספק שהעבודה מולו או הטיפול בעניינו יוצר אינני
  .של חשש לניגוד עניינים

 
, בין במישרין ובין בעקיפין, אבקש לא לשבצני לעבודה ולא לתת לי לטפל בעניינים הקשורים

  7או לספקים הבאים/ללקוחות ו
 

________________________________________________________  
 

________________________________________________________  
 

________________________________________________________ 
 
  .לי על כל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים לא ידוע/ ידוע  .5

 
  _______________________________________7 להלן הפירוט, אם ידוע

 
________________________________________________________  

 
________________________________________________________ 

 
אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים  .1

 .עד לקבלת הנחיות מתאימות מהממונה עלי, במילוי תפקידי במכון
 
אני . שהאחריות להימנע מהיקלעות למצב של חשש לניגוד עניינים מוטלת עליאני מודע לכך  .1

איוועץ עם , מתחייב כי אם יתעוררו סוגיות שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים
בכל מקרה שבו יתעורר . פי הוראותיו-אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל על, הממונה עלי

ראות הנוהל או עניינים שלא נצפו מראש שעשויים להעמיד אותי במצב של ספק בדבר יישום הו
 .איוועץ בממונה עליי טרם טיפולי בעניין ואפעל לפי הנחיותיו, חשש לניגוד עניינים

 
למסור לממונה את , על כל שינוי שחל בתוכן הצהרתי זו, בכתב, אני מתחייב להודיע לממונה עליי .2

 .ל לפי הנחיותיומלוא המידע הרלוונטי ולפעו
 
 

_________ ______________ ________             ______________          ____________ 
 חתימה      מספר זהות   תפקיד         שם             תאריך

 
 
 
 

 (1)נוהל נע \נוהל ניגוד עניינים\ניגוד עניינים\מבקר\מכון

 

                                                 
 

 מחק את המיותר 


