
 הערות לחוק שירות הציבור
 (הגבלות לאחר פרישה); תשכ״ט—1969*

 מאת
 רמי יובל

ק ההגבלות לאחר פרישה  הרקע לחו

 הצורך בקביעת הסדר נורמטיבי להיבט האתי של פרישת עובדים משירות הציבור
 ומעברם לפעילות במשק הפרטי הוכר כבר בשנותיה הראשונות של המדינה, וסעיף
 המגביל פורשים משירות הציבור בהתעםקותם נכלל בטיוטה להצעת חוק שירות
 המדינה משנת תשי״ב, אף שמנוסח הצעת החוק, שהונחה על שולחן הכנסת, הושמט
 הסעיף י. אף־על־פי־כן, לא הוסדר הנושא עד לחקיקתו של חוק שירות הציבור (הגבלות

 לאחר פרישה), תשכ״ט-1969, (להלן: ״חוק ההגבלות לאחר פרישה״).
 בדו״חות השנתיים של מבקר המדינה הצביע המבקר על מקרים חמורים בהם פורשים
, ועמד  משירות הציבור ניצלו לרעה את מעמדם וקשריהם שנוצרו בתקופת כהונתם2
. ב־1958 הוקמה ביוזמתו  על הצורך הדחוף בחקיקה, שתקבע הגבלות על התעסקותם 3
 של המבקר ועדת מומחים, עליה הוטל להתוות עקרונות להתנהגותם של עובדי ציבור.
 הוועדה המליצה בין שאר המלצותיה, על הטלת איסור על פורש משירות הציבור מלקבל,
 במשך שנה לאחר הפרישה, משרה אצל אדם, שעמו בא במגע בתוקף תפקידו, ועל הטלת
 איסור מלייצג, במשך שנתיים לאחר הפרישה, אנשים כאלה בפני משרדו לשעבר,
 או בפני משרדים אחרים, שהיה לו קשר עמם במילוי תפקידו <. אולם להמלצות הוועדה
 לא היתה אוזן קשבת והן נותרו על מדפי הספריות כאבן שאין לה הופכין. גם הצעות
 חוק פרטיות, שהוגשו על־ידי חבר הכנסת ניר והבר הכנסת צימרמן ב־81961, לא הניעו
 את גלגל החקיקה; לאחר שהועברו לדיון בוועדת העבודה של הכנסת, נשארו בטיפולה
 של הוועדה עד להתפזרותה של הכנסת החמישית. בינתיים נכנסו לתוקפן הוראות,
 המגבילות פורשים משירות הציבור בעיסוקיהם לגבי כמה סוגים ספציפיים של עובדי

 * ס״ח 561, עמ׳ 144.
 1 ה׳׳ח 107, תשי״ב, עמ׳ 142. ההצעה לא נתקבלה. נוסח הסעיף שהושמס, סעיף 44, מובא
 על־ידי דייר י׳ דרור, ״עקרונות להתנהגותם של עובדי ציבור״, האגודה הישראלית למדעי

 המדינה, תשי״ח, עמ׳ 69.
 2 ראה, למשל, דו׳׳ח יצנד\ מס׳ ד לשנת הנספים 1955/56, בעמ׳ 39; דו׳׳ח שנתי מם׳ 8 לשנת

 הכספים 1956/57, בעמ׳ 224.
 3 דו״ח •מתי מס׳ 13 לשנת הכספים 1961/62, עמ׳ 503.

 4 דו׳׳ח הוועדה לחקר עקרונות וסטנדרטים להתנהגותם של נושאי תפקידים ציבוריים,
 האמרה הישראלית למדעי המדינד, תשי׳יח, סעיף 7.

 5 דברי הכנסת הרביעית, מושב שני, כרך 31(1), עמ׳ 1981.
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 הערות לחוק שירות הציבור (הנבלות לאחר פרישה), תשכ״ט-1969

 ציבור. כך, למשל, נאסר על מבקר המדינה, במשך שלוש שנים מתום כהונתו, להיות
 חבר בהנהלת גופים מבוקרים מסויימים, ועל עובדי ביקורת במשרדו—במשך שנתיים».
 על עובדי בנק ישראל נאסר, למשך שנתיים מתום עבודתם, להיות מועסקים על־ידי
 מוסד בנקאי כל שהוא ״א. בתקנות התעבורה נאסר על עובדים לשעבר במשרד הרישוי
 לעסוק בהוראת נהיגה במשך שנתיים לאתר פרישתם מעבודתם. תקופת האיסור קוצרה
 בשנת 1964 ונקבעה לשנה אחת י. כמו־כן הוגבלו בפרישתם עובדי המכס, למשך שלוש
 שנים, מלעבוד כסוכני מכס״, ועובדי המוסד לביטוח לאומי— בחיקוק שנכנס לתוקפו
 לאחר תחילת חוק ההגבלות לאחר פרישה—מלייצג אדם בפני המוסד, אף הם למשך

.  שלוש שנים מפרישתם 9
 בחיקוקים אלה נפתרה הבעיה האתית שמעוררת פרישה משירות הציבור במקצועות
 מסויימים, אד הסדר שיחול על כלל משרתי הציבור לא נקבע עד 1969. רק ב־1968
 הניחה הממשלה על שולחז הכנסת את הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות על עיסוק
 לאחר פרישה), תשכ״ח-1968, אשר קיבלה תוקף של חוק, בשינויים לא מהותיים,

 ביולי 1969.
 שלוש הן הפרקטיקות, אשר נהגו בחברה הישראלית ונראו למחוקק (חוק ההגבלות

 לאחר פרישה) כבלתי הולמות את עקרונות המינהל התקין וכראויות לריסון:
 1. קבלת משרה או טובת הנאה בעסק, שהיה בטיפולו של הפורש במסגרת תפקידיו

 בתקופת כהונתו;
 2. קבלת משרה או זכות בעסק על־ידי ממלאי תפקידים בחו״ל, בארצות בהן מילאו

 תפקידם;
 3 פנייתו של עובד ציבור, שפרש מתפקידו, אל מוסד שירות הציבור בו עבד, לצורך

 ענינו שלו או לצורד ייצוגם של אחרים.
 עריכת החוק נעשתה, בדרך כלל, לפי חלוקה זו והיא אף שימשה אותנו לצורך חלוקת
 המאמר לסעיפים. סעיפים נוספים יוחדו, האחד, לפרקטיקה של ייצוג אדם, שבעניינו
 טיפל המייצג באותו עגין בו טיפל קודם לפרישתו, והאחר, לשאלת מפתח בחוק —

 פרישה משירות הציבור — מהי ?

 פרישה משירות הציבור

 א. מיהו פורש
 הפרישה משירות הציבור היא המפעילה את החוק, ו״מי שפרש משירות הציבור״ —
 כינוי החוזר בנוסח זה או הדומה לו במרבית סעיפיו—קובע את נושא ההגבלות. ביטוי זה
 מעורר את השאלה, איזו הפסקת זיקה בין משרת הציבור לבין השירות מהווה ״פרישה״.

 6 חוק מבקר המדינה [נוםח בשולב], תשי״ח-1953, סעיפים 7(ב) ו־22(ב).
 6א חוק בנק ישראל, תשי׳־ד-1954.

 ד תקנית התעבורה, תשכ״א-1961, סעיף 248(א)(3) וסעיפים 251(א)(1)+248. ראה גם
ultra vires בג״צ 182/65 (פד״י י״ט (2) 561}, שם נתקפה חוקיות התקנות בטענה שהז 

 לפקודת התעבורה והטענה נדחתה.
 8 חוק סוכני המכס, תשכ׳׳ד.-1965, סעיף 4.

 9 תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד), תש״ל-1970.
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 הערות לחקיקה

 השאלה מתעוררת הן לגבי עובדים ממונים והן לגבי מכהנים נבחרים והקושי טמון בכך,
 אם הביטוי מכוון להפסקת הזיקה ביוזמת הפורש, כלומר להתפטרות, או שהכוונה היא

 לכל אופן של הפסקת הקשר בין משרת הציבור לשירות, ולרבות מקרה של פיטורין.
 סעיפים אחדים בחוק (סעיפים 3 4, 12,5) נוקטים בלשון ״מי שפרש משירות הציבור״
 ונוסח זה נראה, לכאורה, כמכוון להתפטרות בלבד. אך דומה, שלא נוכל לייחס ערך
 פרשני לצורה זו של ניסוח, שכן סעיפים אחרים (סעיפים 2, 14, 21) מדברים על
 ״פרישה״, שהוא נוסח הסובל גם פיטורין. נראה לנו, כי הפירוש המרחיב עולה בקנה
 אחד הן עם מטרת החוק והן עם לשונו: המונח ״פרישה״ בא לציין יותר את התוצאה
 מאשר את הפעולה שגרמה לה. בתור שכזה מתאים הוא לסמן את עצם הפסקת קשר
 השירות, תהיה סיבתה אשר תהיה. אם מפוטר עובד או מתפטר, בהכרח פורש הוא
 ממשרתו. וכך גם בנבחר, כהונתו עשויה להסתיים בהתפטרות או בהדחה או בתום
 תקופת הכהונה, ובכל אחד מהמקרים תהיה התוצאה פרישתו מן השירות. דומה, כי
 לא בכדי נקט המחוקק במונח המאחד — ולו במובן המילולי בלבד—אופנים שדנים של
 הפסקת קשר השירות, שכן את בעיית המעבר לפעילות במשק הפרטי והצורך לשים
 לפעילות זו סייגים מעוררת עצם עובדת הפסקת הקשר, ועל כן אין טעם להפלות, לענין
 זה, בין מתפטר למפוטר. גם פורש מתפטר וגם פורש מפוטר נדרשים להמנע מניצול
 לרעה של מעמדם וקשריהם השלטוניים, והעובדה שפלוני הפסיד יתרון בהפסקת עבודתו
 נגד רצונו אינה מצדיקה זיכויו ביתרון במקום אחר, על־ידי חיסונו מן ההגבלה על
 עיסוק, שכן ההצדקה להגבלה היא, כפי שנראה להלן, בטעמים שאין להם נניעה לפיטוריו.

 קבלת משרה או זכות בעסק ממי שהיה בטיפולו של הפורש

 טבעי הדבר, שעובד הציבור, אשר מילוי תפקידו מביא אותו להכרת המשק הפרטי וליצירת
 קשרים עם גורמיו, ינצל הזדמנות זו לקידום תועלתו הפרטית ומצב זה יוצר סיטואציות
 בהן בולט גיגוד האינטרסים בין המינהל הציבורי ובין עובד הציבור. דוגמא לכך אנו
: מהנדס, שבתוקף תפקידו כעובד 1  מוצאים בדו״ח מבקר המדינה משנת 1954/55 1
 מדינה פיקח על ביצוע עבודות על־ידי קבלן פלוני, פרש, מיד לאחר תום העבודות,
 משירות המדינה וקיבל משרה אצל אותו קבלן. התנהגות כזאת מעלה את החשד, כי
 לא בכדי זכה המהנדס במשרתו, אלא במסגרת עיסקה, שהשלב הקודם בה היה נשיאת
 פניו של נותן המשרה והעדפת ענינו על האינטרס הנוגד של הרשות. למעשה, כמעט
 שאין בידינו אמצעי הוכחה לעבור מגבול החשד אל תחום הוודאות, והנסיון לקבוע
 אם חשדנו מוצדק או מוטעה נדון, כמעט תמיד, לכשלון. יתר על כן, אפילו נעשתה
 העיסקה בתום לב גמור ושום משוא פנים לא קדם לפרישה וקבלתה התכופה של המשרה,
 עדיין רושמה החיצוני של ההתקשרות, רושם המתקבל מצירופם של מקרים דומים
 רבים, נראה כפגיעה בטוהר המידות. הציבור ודאי שאינו יכול להגיע עד עומק הדברים,
 ראשית, כי אין לו המומחיות המספיקה לכך, ושנית, כי הוא ניזון ממידע חלקי ובלתי
 מדוייק. מצד שני, יש חשיבות מכרעת לדעתו של הציבור, שכן, בסופו של דבר, מהרשאת

 הציבור שואבות רשויות המינהל את סמכויותיהן.

 11 דו׳׳דז מש׳ 7, עמ׳ 39.
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 הערות לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ״ט-?196

 לפנינו איפוא שני נימוקים המצדיקים הטלת הגבלות במעבר משירות הציבור לפעי
 לות במשק הפרטי: נימוק אתי ונימוק אסטתי. לפי הנימוק הראשון, צריך המינהל להיות
 תקין; לפי הנימוק השני, צריך הוא להיות גם אמץ. אך בבואנו לקבוע את תחום
 ההגבלה מבחינת תוכנה ומבחינת משכה, שומה עלינו לקחת בחשבון שיקולים נוגדים
 כבדי משקל: ראשית, הצרת צעדיו של הפורש בעיסוקיו הפרטיים היא פגיעה חמורה
 בחופש העיסוק. אין אנו מכירים בחופש זד. במידה שהוא מנוצל על־ידי בעליו לרעה,
 ולכן, כאשר ההגבלה מעוגנת בנימוק האתי אין היא מהווה פגיעה בחופש העיסוק, אד,
 למעשה, יוצרים קשיי ההוכחה מכשול שאין להתגבר עליו, ואם נכלול באיסור את היסוד
 של משוא פנים אקטואלי, נוותר מראש על מירב האפקטיביות שלו. יתר על כן, הנימוק
 האסתטי חל על־פי הגדרתו גם במקרים בהם אין משוא פנים אקטואלי, וההתחשבות
 בוא היא, לכן, פגיעה בחופש העיסוק״. שנית, הגבלת העיסוק תפגע בהכרח בגיוס
 כוח אדם מוכשר לשירות הציבור, שכן רבים מן הפונים לשירות הציבור, למרות
 המשכורות הנמוכות יחסית המשולמות בו, מונחים על־ידי התקווה ליצור קשרים

.» 1  מועילים ולרכוש ידע ונסיון, ומה טעם באלה אם נמנעת מהם האפשרות לנצלם ז 2
 מסכת שיקולים נוגדים אלה הוטעמה בדיוני הכנסת בהצעת החוק, ולהלן נבחן באיזו

 מידה קיבלו את ביטויים בנוסח הסופי של הוראותיו.
 סעיף 4 לחוק, הקובע את הגבלת הפורש מלקבל משרה או טובת הגאה בעסק שהיה

 בטיפולו, קובע בסעיף קטן(א) את הכלל:

 ״4. (א) מי שפרש משירות הציבור ובתפקידו בשירות הציבור היה מוסמך להח
 ליט על־פי שיקול דעתו על הענקת זכות לאחר, או להמל״ן על הענקת
 זכות כאמור, או שהיה ממונה על עובד אחר בשירות הציבור המוסמך
 כאמור, לא יקבל זכות מאדם שנזקק במהלד עסקיו להחלטתו בתחום

 הסמכות האמורה״.

 הזכות שנאסר על הפורש לקבלה הוגדרה בסעיף קטן(ב):
. .  ״לענין סעיף זה אין נפקא מינה — .

 (4) אם הזכות שקיבל העובד שפרש היא משרת שכיר בשירותו של אדם שהיה
 נזקק להחלטה או להמלצה, או שלא כשכיר אלא בדרך של התקשרות עם אותו
 אדם לשירות לתקופה מסויימת או בלתי מוגבלת, או אם היא זכות בעסק

 שנזקק להחלטתו או להמלצתו או שלטובתו החליט או המליץ״.

 לענין ׳׳זכות בעסק״ יש הגדרה בסעיף 7 לחוק, והיא כוללת זכות שליטה או זכות
 הונית גרידא בעסק המתנהל לשם הפקת רווחים או בחברת־בת שלו.

 12 ראויים לציון דברי שר המשפטים בכנסת בדיוז בהצעת החוק: ׳׳אין מגבילים אנשים בזכותם
 לעבודה כדי שהאסתטיקה תהיה שלמה״, דכדי הכנפת הששית, מושב רביעי, כרך 55(1),
 עמ׳ 3163, אך כנגד זאת נשמעו בישיבה גם דעות, המסתמכות על שיקול זה, ראה, למשל,

 דברי חבר הכנסת ארם, עש, בעמי 3159.
 12א מבחינה זאת ניתן לראות את האפשרות לרכוש ידע וקשרים בשירות הציבור כמשכורת
 מוסווית וכאן, אולי, הסבר חלקי לעכובים הרבים לחקיקת חיק ההגבלות לאחר פרישה

 וגם לליקויים מםדיימים בו, שיחנו להלן.
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 הערות לחקיקת

 נדון להלן בסעיף ובשיקולים המונחים בבסיסו משלוש בחינות: (א) מבחינת ההי
 פותזה שלו, כלומר, סוג הטיפול בעניניו של אדם המפעיל את האיסור; (ב) מבחינת

 משך הזמן שבו חל האיסור, ו־(ג) האפשרות להשתחרר מן האיסור לפי היתר מיוחד.

 א. לא כל קשר בין עובד הציבור ובין העסק של המשק הפרטי מפעיל את האיסור,
 אלא רק החלטה או המלצה להענקת זכות. ההחלטה או ההמלצה יכול שתהיה הן דרך
 הסכם והן כמעשה של רשות (סעיף 4(ב<(1)<, והיא יכולה להעניק זכות או לקבעה
 (סעיף 4(ב)(2)). בכך ניסה המחוקק לתחום בדייקנות את סוג הטיפול היוצר ניגוד
 אינטרסים והמעלה, לכן, את החשש, שהטיפול בענין ושיקול הדעת של העובד יהיו
 מושפעים על־ידי הרצון להפיק תועלת פרטית. האם הצליח במלאכתו ? בדונמא של
 המהנדס, שהובאה לעיל, לא היה מדובר בהענקת זכות ואף־על־פי־כן היו הרווחים
 והאינטרסים של הקבלן תלויים במידה מרובה באופן הפעלת הסמכות על־ידי עובד
 המדינה: פיקוח חמור והקפדה על ענינה של המדינה, או הרפיית הפיקוח תור פזילה
 לסיכוי לקבל משרה אצל הקבלן. זהו מצב ברור של ניגוד אינטרסים והוא יוצר פיתוי
 לא פחות מן המצב של החלטה על הענקת זכות או קביעתה. אמנם ניסוח רחב של היחס
 המפעיל את ההגבלה כגון: ״טיפול שכרוך בו, לכאורה, ניגוד בין ענינו של שירות
 הציבור ובין ענינו של העובד״ היה, בלי ספק, פחות מדוייק ומכסה לא מעט מקרים
 קונקרטיים המצויים מחוץ לתחום הנימוקים, אולם כנגד תורפה זו של חלות יתר (שהיא,
 אגב, תורפה שכמעט אי אפשר להתגבר עליה בניסוח חוקים בכלל ובענין מסובך שלא
 נחקר דיו על אחת כמה וכמה) קבע מחוקק חוק ההגבלות שתי הגנות: ראשית, חלות
 ההגבלות מסוייגת בזמן (להלן), ושנית, החוק מקים ועדה למתן היתרים, אליה יכול

 נושא האיסור לפנות בבקשה לשחררו מן ההגבלה או לקצר את תקופתה (להלן).

 ב. לפי סעיף 4(ג), תפוג ההגבלה לאחר עבור שנה מיום הפרישה או לאחר עבור
 שנתיים מידם גמר טיפולו של העובד בהחלטה או בהמלצה, לפי המועד הקצר יותר,
 והשאלה העובדתית, אם אכן עברו שנתיים מגמר הטיפול, תוכרע על־ידי ועדת ההיתרים.
 ההנחה, שעליה מבוססת תקופת ההגבלה, היא, כי ככל שארוך פרק הזמן המפריד בין
 עילת ההגבלה — מתן ההחלטה או ההמלצה — ובין קבלת המשרה או הזכות בעסק, בן
 קטנה ההסתברות ששני גורמים אלה מהווים חלקים של התקשרות פגומה מבחינת טוהר
 המידות, במובן זה שהעובד ניצל סמכויותיו ושיקול דעתו לרעה על מנת לזכות במשרה
 או בטובת ההנאה מן האדם שנזקק להחלטתו. סיווג ההגבלה בזמן הוא גם התפשרות

 בלתי נמנעת עם השיקול של הכרה בחופש העיסוק של האזרח.
 הגיון זה מצדיק את קביעת המועד ממנו מתחילה תקופת ההגבלה במועד גמר טיפולו
 של העובד בהחלטה או בהמלצה. לעומת זאת, קביעת הפרישה כקו התחלה אלטרנטיבי
 לתקופת ההגבלה נראה לנו כחסר הצדקה. ההסתברות, שהטיפול בהמלצה או בהחלטה
 נעשה בנסיבות החורגות מטוהר המידות היא פונקציה של אורך התקופה שבין הטיפול
 ובין קבלת הזכות ולא של היות נותן הטיפול באותה תקופה עובד הציבור או פורש
 מן השירות. מהות העיסוק של נושא ההגבלה בתקופה שלאחר המאורע המפעיל את
 ההגבלה, אינו יכול לשפוך אור על נסיבותיו של המאורע. גם אין לומר, שלאחר הפרישה
 יש לתת תוקף יתר לעקרון של חופש העיסוק; משקבע המחוקק תקופת מינימום של
ש ו ת  שנתיים מן המועד המפעיל את ההגבלה—הטיפול בהמלצה או בהחלטה — ועד ל
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 הערות לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ״ט-?196

 ההגבלה, קבע ממילא כי קבלת הזכות בנסיבות המתוארות בסעיף לאחר עבור תקופה
 קצרה יותר מהווה, פרט למקרים מיוחדים שיובאו בפני ועדת ההיתרים, חריגה מטוהר
 המידות ועל בסיסה של קביעה זו אין השיקול של שמירת חופש העיסוק יכול להלקח

 בחשבון מבלי לפנוע בהגיון הפנימי של הסעיף.
 מעניין, כי כוונת מגישי החוק, כפי שעולה מדברי שר המשפטים בדיון בכנסת בהצעת
 החוק היתה שהתקופות של שנתיים מגמר הטיפול, ושנה ממועד הפרישה תהיינד.
 מצטברות כלומר, על הפורש יהיה להמתין בכל מקרה גם שנתיים מגמר הטיפול וגם
 שנה מיום הפרישה. אף הסדר זה, אשר לא נתקבל, אינו מוצדק, שכן אין להגביל פורש
 במשד שנה מפרישתו עקב החלטה שנתן עשר שנים קודם לפרישה. לדעתנו, יש
 משמעות רק למועד מתן הטיפול בהחלטה או בהמלצה, שהיא המאורע המפעיל את
 ההגבלה, ואילו למועד הפרישה אין כל רלבנטיות, לא לקולא, כפי שקובע סעיף 4, ולא

 לחומרא, כפי שהיה המצב במקרה של קביעת התקופות כמצטברות.
 ג. אפילו טרם עברה תקופת ההגבלה, עשוי הפורש להשתחרר ממנה על־פי היתר
 מיוחד (סעיף 4(ג)(3)). החוק מורה לשר המשפטים, בסעיף 11, להקים ועדה של שלושה,
 אשר תוסמך לתת היתרים שיפטרו מהגבלות החוק. סעיף 14 מנחה את הוועדה בהפעלת
 סמכותה וקובע את השמירה על טוהר המידות כשיקול מכריע: הוועדה תתז את ההיתר
 המבוקש ״אם נוכחה, כי אין ברכישתה או בקבלתה של הזכות המבוקשת משום פגיעה
 בטוהר המידות״. להלן קובע הסעיף עובדות שונות, שעל הוועדה להתחשב בהן לצורך
 ההחלטה. למעשה, טרם קיבלה הוועדה, אשר הוקמה ב־1971, כל החלטה, ומספר
 הבקשות להיתרים שהוגשו לה אפסי. הסכר חלקי לדלילות זרם הבקשות ניתן למצוא
 בכך, שחלק נכבד מן ההגבלות — סעיפים 4 עד 5— נכנסו למעשה לתוקף רק שנתיים
 לאחר פרסום החוק, כלומר, ביולי נד19 (סעיף 21), אך אין כאן אלא הסבר חלקי, כי

 גם מאז עבר זמן ניכר.
 הקמת ועדת ההיתרים עשויה, אם לא ימשך המצב של קפיאת פעילותה, לקדם שתי

 בעיות עקרוניות, שמעורר חוק ההגבלות לאחר פרישה.
 ראשית, עשויה היא לשחרר אד־הוק מתחולת החוק מקרים שאין הגיון ההגבלות
 חל עליהם. תחולה בלתי מדוייקת היא תופעה אופיינית לכל נורמת כללית, וכאשר
 מדובר במאטריה המסובכת של חוק זה, קוצר־ידו של המחוקק בניסוח מדוייק של
 ההגבלה הוא בלתי נמנע. כנגד קוצר יד זה עומד לוועדה היתרון של בחינת המקרה
 הספציפי לגופו, וכן משוחררת היא מן החסרון שבכורח לדון במקרה קודם לאירועו.
 יתר על כן, החלטות הוועדה והנסיון שתרכוש יוכלו לשמש חומר להכנת תיקונים
 ושכלולים בחוק. בהקשר זה ראוי לציין את הצעתו של חבר הכנסת האוזנר, להסמיך
 את הוועדה גם להחמיר את ההגבלות». לו נתקבלה הצעתו, היה נסיונה של הוועדה
 בהפעלת שתי סמכויותיה (יש להניח שהיתה נזהרת ביותר בהפעלת הסמכות המחמירה)
 יכול לשמש חומר רקע לשכלול החוק הן על־ידי צמצום ההגבלות כשאינן מוצדקות,

 והן על־ידי הרחבתן כאשר הן מוצדקות י־!.

 3נ דברי הככםת הששית, מושב רביעי, כרך 53(1), עמי 11.
 14 שם, בעמ׳ 19.

 15 רעיון זה מוגשם בהצעת חוק הליכות מסחר, תשל״ב-1972, המסמיך, בפרק טי, את הוועדה
 המייעצת, המוקמת לפי החוק, לקבוע פרקסיקות מםויימות הנראות לה כפגומות בתחרות
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 הערות לחקיקה

 מטרה חשובה נוספת שוועדת ההיתרים תוכל לקדם היא המעטת משקלו של הנימוק
 האסטתי למען הגשמה יתירה של עקרון חופש העיסוק. ראינו, כי השיקול האסתטי הוא
 בעייתי, באשר, מצד אחד, אין הוא מצדיק קיפוח אדם בחופש העיסוק ומצד שני העיקר
 הדמוקרטי לפיו מקור סמכויות המינהל הוא בהרשאת העם, מחייב את לקיחתו בחשבון.
 במלים אחרות, ההתחשבות בנימוק האסתטי חיונית להשגת אמינות למינהל הציבורי.
 ואולם אם אין לציבור יכולת לבסס את שיפוטו על סמך ידיעה מספיקה של העובדות,
 תוכל לעשות זאת עבורו ועדה ציבורית שתתמחה בנושא. אם תזכה ועדה זו ביוקרה

 ובאמון, יסמוך הציבור על החלטותיה אפילו נראים פני הדברים באור אחר.

 קבלת משרה או זכות בעסק על־ידי ממלאי תפקידים בחוי׳ל

 ההגבלות מן הסוג הנדון לעיל׳ אד חמורות יותר, הוטלו על ממלאי תפקידים בחו״ל.
 סעיף 6 לחוק קובע בזו הלשון:

 ״מי שמילא תפקיד בשירות הציבור בחו־ץ־לארץ, לא יעשה, ללא היתר לפי חוק זה,
 אחד הדברים המנויים להלן בארצות שבד׳ז מילא את תפקידו תוך שנתיים לפני

 שגמר אותו, אלא אם עברו שנתיים לאחר שגמר אותו, והם:
 (1) קבלת משרה, תפקיד אז עמדה כשכיר, או שלא כשכיר אלא בדרך של

 התקשרות לתקופה מסויימת או בלתי מוגבלת מראש;
 (2) רכישת זכות בעסק או קבלתה בדרך אחרת״.

 חומרתן של ההגבלות בסעיף 6 היא משתי בחינות. ראשית, חלות הן לא רק על
 הפורש משירות הציבור, אלא גם על מי שממשיך לעבוד בשירות הציבור, ובלבד
 שעשה תקופות שרות בחו״ל. כך, עובד שגרירות ישראל בחו״ל, שנקרא להמשיך
 עבודתו בשירות המדינה בארץ, כפוף להגבלות החוק, ובעיקר תחול עליו ההגבלה של
 רכישת זכויות הוניות בעסקים. שנית, אין האיסור מסוייג לפי המבחנים של ההגבלה
 של סעיף 4. אין זה משנה מה היה אופי תפקידו ומהות המגע שלו עם העסק בו רוצה הוא
 לרכוש זכות, או עם האדם ממנו רוצה הוא לקבל משרה; ההגבלה חלה עליו אפילו

 לא היה ביניהם מגע אגב מילוי תפקידו כל עיקר.
 חומרות אלו הן ביסוד מטרתו של הסעיף— למנוע את עשיית השליחות לחו״ל קרש
 קפיצה לירידה מן הארץ יי1. חלק מן ההגבלות של סעיף 6 היו מוטלות על ממלאי
 תפקידים בחו״ל גם לפני חוק ההגבלות לאחר פרישה, מכוח התחייבות, שהיה על כל
. אך הגבלות התקשי״ר 1  ממלא תפקיד בחו״ל לקחת על עצמו על־פי הוראות התקשי״ר 7
 — שעובדי שירות הציבור עליהם חלות הוראותיו ממשיכים להיות כפופים להן בנוסף
 להגבלות שעל־פי החוק— אינן זהות בתכנן להגבלות הקבועות בסעיף 6 ואינן כוללות,
. כנגד חומרתו של האיסור, הקפיד המחוקק י  לדוגמא, את האיסור של רכישת מניות 3
 לתחום את תחומיו בדייקנות ובצמצום. עיון ברישא של סעיף 6 מראה, כי האיסור חל רק:

 בלתי הוגנת או בהונאת הציבור כ״מידות פסולות״, ולפי תהליך המפורט בחוק תקבלנה
 קביעות אלה תוקף מחייב.

 16 דברי הכנסת הששית, מושב רביעי, כרך 53(1), עמי 11.
 17 תקשי״ר 43.211.

 18 שם, שם.
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 הערות לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ״ט-1969

 ״(1) בארצות שבהו מילא (העובד) את תפקידו;
 (2) תוך שנתיים לפני שגמר אותו;

א. 1  (3) אלא אם עברו שנתיים לאחר שגמר אותו״ 8

 מטרת המחוקק בסייגים (1) ו־(3) ברורה: אין צידוק להגביל את העובד במדינה
 בה לא שירת כלל וגם אם אין צידוק להגבילו לנצח, אך מה הכוונה בסייג (2) ? ברור,
 כי לא התכוון המחוקק לקבוע תקופת שירות מינימלית להפעלת האיסור, שכן זאת ניתן
 היה להשיג באמצעות ניסוח הרבה יותר פשוט כמו, למשל, ״בארצות בהן מילא תפקיד
 במשך שנתיים לפתות״. יתר על כן, ניסוח הסייג מחטיא מטרה וו, באשר מוציא הוא
 מתחום האיסור לא רק מי שתקופת שירותו ארכה פחות משנתיים, אלא גם מי ששירת
 יותר משנתיים. ולבסוף, אין כל טעם לשחרר מן האיסור מי שתקופת שירותו ארכה פחות
 משתי שנים. כדי לעמוד על כוונת הסייג יש לשים לב למלה ״תוך״, אשר אינה מחייבת
 שתקופת השירות תשתרע על תקופת השנתיים כולה, אלא די בכך שתחול בחלק ממנה
 ובלבד שתחול בתוכה. בלשון פשוטה, האיסור לקבל משרה או זכות בעסק חל על
 העובד שסיים תפקידו רק באותן ארצות בהן מילא את תפקידו בשתי השנים האחרונות
 למילוי תפקידו בחוץ־לארץ. ב״חוץ לארץ״— במובחן מן הארץ בה רוצה הוא לקבל
 את המשרה או את הזכות. כך, למשל, אם מילא אדם תפקיד בחוץ־לארץ במשך ארבע
 שנים, מתוכן שנתיים בארץ א׳ ושנתיים נוספות בארץ ב׳, לא יחול עליו האיסור בארץ א׳
 כלל ואילו בארץ ב׳ לא יוכל לקבל משרה או זכות בעסק, אלא אם עברו שנתיים מתום
 השירות. עקבי לגישתו בסעיף 4, רצה המחוקק לקבוע את האירוע המפעיל את האיסור
 כמועד ממנו מתחילה תקופת ההמתנה, אך אם נשנה במקצת את עובדות הדוגמא נווכח,
 כי מטרה זו לא הושגה: נניח, שפלוני שירת בשירות הציבור במשד שלוש שנים, מתוכן
 שנתיים בארץ א׳ ושנה נוספת בארץ ב׳. עם גמר תפקידו, יש בדעתו לקבל משרה
 בארץ א׳ והשאלה היא כמה זמן עליו להמתין, שנה או שנתיים ז לשון אחרת, ממתי
 מתחילה תקופת השנתיים, ממועד גמר תפקידו בארץ בה היא רוצה לקבל את המשרה,

 או ממועד גמר תפקידו בחוץ־לארץ בכלל ז
 המילים: ״אלא אם עברו שנתיים לאחר שגמר אותו״, כשלעצמן, אינן פותרות את
 השאלה, כי ״אותו״ עשוי להתייחס הן לתפקידו בחוץ־לארץ בכלל (שאז עליו להמתין
 שנתיים) או לתפקידו בארץ א׳ (שאז עליו להמתין שנה אחת בלבד מתום שירותו).
 אולם, אם ניתן למלה ״אותו״ את המובן האחרון, נהיה מחוייבים לתת משמעות זהה
 למלה ״אותו״ גם במשפט הקודם לזה המצוטט: ״בארצות שבהן מילא את תפקידו תוך
 שנתיים לפני שגמר אותו״ ונקבל אותה נוסחה חסרת שהר שפםלנו למעלה כבלתי
 הגיונית: בארצות שתקופת מילוי תפקידו בהן ארכה שנתיים בדיוק (לא פחות ולא
 יותר). יוצא איפוא, כי תקופת השנתיים לעולם מתחילה ממועד נמר התפקיד בחוץ־
 לארץ בכלל והעובד, בדוגמא שהבאנו, ייאלץ להמתין שנתיים, על מנת שיהא רשאי
 לקבל משרה בארץ א׳. אם, לעומת זאת, ימשיך למלא תפקיד בארץ ב׳ שנה נוספת,
 יוכל לקבל משרה בארץ א׳ ללא כל המתנה, כי יצא מכלל מילוי תפקידו ״שנתיים לפני
 שגמר אותו״. זהו מצב אבסורדי, וכדי להדגיש את האבסורדיות שבו, נתאר לעצמנו

 18א המספרים הובאו לצורך הנוחיות ואינם מופיעים בחוק.
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 את מצבו של העובד בהודש האחד־עשר לשנת שירותו הרביעית. אפ יפרוש עתה וירצה
 לקבל משרה בארץ א׳, יהא עליו להמתין שנתיים תמימות עד שיוכל לעשות זאת בלא
 הפרת החוק, ואילו אם ימשיך במילוי תפקידו חודש אחד נוסף, יוכל לקבל את המשרה
 מיד. ההתחשבות במועד הפרישה פעלה כנגד מטרתה, כי על־ידי דחיית מועד הפרישה
 מקרב העובד את מועד תום האישור. מצב אבסורדי זה ניתן למנוע על־ידי הנוסח הבא

 של הסעיף:

 ״6. מי ששירת בשירות הציבור בחוץ לארץ, לא יעשה, ללא היתר לפי חדק זה,
 אחד הדברים המנדים להלן בארצות בהן שירת, אלא אם נסתיימה תקופת
 שירותו ועברו שנתיים מאז תום שירותו בארץ בה רוצה הוא לעשותם, והם:..."

 פנייה אל המוסד בו שירת הפורש לצורך עניניו שלו
 או כמייצגו של אדם אחר

 בסעיף 3 לחוק הוטלו על פורש משירות הציבור שתי הגבלות: איסור לייצג אדם לפני
 עובד ציבור שהיה כפוף לפורש ערב פרישתו; ואיסור בקשת זכות ״לו לעצמו ולצורך

 עסקו״ מעובד שהיה כפוף לו כאמור. וזו לשון הסעיף:

 ״איסור הייצוג 3. מי שפרש משירות הציבור וערב פרישתו היה נמנה עם סוג עובדים
" ששר המשפטים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, קבע בתקנות לענין ¡ 5 ^ ^ 
 חוק זה בהתחשב עם אופי תפקידם — לא ייצג אדם לפני עובד בשירות
 הציבור שהיה כפוף לו ערב פרישתו, ולא יבקש ממנו להעניק זכות לו
 עצמו ולצורך עסקו, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות, כשההענקה
 מסורה לשיקול דעתו של אותו עובד; והוא, כל עוד לא עברה שנה

 אחת מהיום שבו פסקו יחסי הכפיפות״.

 הסעיף חל על פורש משירות הציבור, אשר ״ערב פרישתו היה נמנה עם סוג עובדים
 ששר המשפטים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, קבע בתקנות לענין חוק זה בהתחשב
 באופי תפקידם״. מכיוון שעד היום, שלוש שנים וחצי לאחר חקיקת החוק, לא יצאו
 תקנות, הקובעות את סוגי העובדים עליהם חל הסעיף, אין הוא חל על איש, והרי
 ההגבלות כאילו לא הוטלו כל עיקר. ראוי לציין בהקשר זה, כי בתשובתו לחברי הכנסת,
 שטענו כי עדיף לקבוע את סוגי העובדים עליהם יחולו ההגבלות בחוק גופו ולא בחקיקת
 משנה, הצדיק שר המשפטים את הדרך של חקיקת משנה, בין השאר, בחסכון של זמן
 והודיע לכנסת, כי עבודת משרדו בסיווג העובדים לצורך התקנת התקנות כבר החלה««.
 כפי הנראה, אין זו משימה קלה לאתר את סוג התפקידים שעל ממלאיהם יש להחיל
 את הגבלות הסעיף ולהגדירם, אבל אין הקושי מצדיק את אי־התקנת התקנות זמן כה רב
 לאחר קבלת החוק. עדיף היה להסתכן באי־דיוקים ובאי־שכלול בעבודת הסיווג, שכן
 סיווג בלתי מושלם ניתן לשפרו ולשכללו במרוצת הזמן ועל סמך הנסיון המצטבר
 בהפעלתו. ניתן היה גם לאפשר קבלת היתר מוועדת ההיתרים ולהעזר בנסיון שתצבור

 19 דברי הכנסת הששית, מושב רביעי, כרך 53(1), עמי 11.
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 הערות לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ״ט-1969

 הוועדה במהלך דיוניה (במצבו הנוכחי אין סעיף 3 מאפשר קבלת היתר מוועדת
 ההיתרים).

 נושא האיסור הוא עובד ציבור לשעבר, אשר בינו לבין הפקיד אליו עומד הוא
 לפנות, בענינו או כמייצגו של אדם אחר, התקיים יחם של כפיפות. ברור, שנמיכות
 בדירוג ההיררכי אינה יוצרת כשלעצמה יחס כזה, אך היא מאפיין חיוני; שכן המאפיין
 העיקרי, הוא הסמכות להורות, עשוי להתקיים למרות השוויון ההיררכי, כגון, במקרה
 של שני פקידים, הממונים על אותו סוג עניינים במחוזות שונים שאפשר שיהיו מוסמכים

 להורות זה לזה, כל אחד בתחום המחוז שלו, ובכל זאת אין מתקיימת ביניהם כפיפות.
 משנתקיימו שני מאפיינים אלו, דומה כי נוכל לזהות יחם כפיפות בין השניים, ואפילו
. על כל פנים, החוק אינו מכיל הגדרה ליחס הכפיפות.  מפרידות ביניהם דרגות אחדות °־
 התוכן המוצע לעיל ליחס הכפיפות אף עולה בקנה אחד עם הגיונה של ההגבלה; בדיוננו
 בהגבלת הפורש מלקבל משרה ומלרכוש זכות בעסק שנזקק לטיפולו של הפורש בתקופת
 כהונתו, זהינו את המומנט השלילי של ההתנהגות הנאסרת בחשש, שקבלת המשרה או
 הזכות התאפשרה על־ידי ניצול לרעה של מעמדו השלטוני של המקבל בתקופת כהונתו.
 הגבלה זו צופה איפוא אל העבר ומטרתה להבטיח או לוודא, כי בתקופת כהונתו לא ניצל
 הפורש את משרתו על מנת להפיק ממנה יתרונות במעברו לפעילות במשק הפרטי.
 לעומת זאת, הגבלת הפורש בייצוג או בבקשת זכות לעצמו, צופה אל העתיד ובבסיסה
 מונח החשש, כי יחם הכפיפות בתקופת השירות עלול לגרום לנשיאת פניו של הפורש
 על־ידי העובד שהיה כפוף לו, אם משום יראת הכבוד הטבעית בפני מנהל־לשעבר,
 ואס מפני שביודעין יעדיף את האינטרס של מנהלו־לשעבר על פני עניינם של אזרחים
 אחרים שאינם קרובים או מוכרים לו, ואולי אפילו על פני עניינו של הציבור אותו

 הוא משרת.
 האיסור חל שנה מיום שפסקו יחסי הכפיפות. בדרך כלל, יהא זה גם שנה מיום
 הפרישה, אך אפשר שיחס הכפיפות יסתיים קודם לפרישה, כגון, כשעבר המנהל לתפקיד

 אחר קודם לפרישתו.
. מבלי ־  תקופת השנה נקבעה על סמך ההנחה, כי לאחר שנה יפוג אפקט הבכירות 1
 להביע דעה בשאלה, אם הנחה זו אכן מבוססת״, לא נראית לנו מוצדקת השוואת
 שני האיסורים הכלולים בסעיף— איסור בקשת זכות לעצמו ואיסור ייצוגו של אדם
 אחר— לענין תקופת ההגבלה. אמנם, שניהם מבוססים על אותו שיקול—החשש
 שמעמדו של הפורש ישפיע על שיקול הדעת של הפקיד—אך אין הם דומים בחומרתם;
 אין ספק, שהפגיעה בחופש העיסוק, הכרוכה במניעתו מלקיים מגע עסקי עם מוסד
 ציבורי לצורך עסקיו שלו, חמורה יותר מן הפגיעה בזכות זו, הכרוכה במניעתו מלייצג
 אדם אחר. הבדל זה צריך לבוא לידי ביטוי באורך תקופת האיסור, אם על דרך של
 קביעת תקופה קצרה יותר לאיסור על בקשת זכות לעצמו, ואם על דרך קביעת תקופה

 20 בקביעת השאלה העובדתית של קיום יחסי כפיפות, ניתן להעזר מהוראות הנוהל המוצאות
 על־־ידי המנכ״לים לפי 63.1 לתקשי׳׳ר.

 21 דכרי הכנסת הששית, מושב רביעי, כרך 53, עמ׳ 11.
 22 חברי־כנםת מסיעות שונות סברו שהתקופה קצרה מדי, ראה, למשל, את עדותו האישית

 של חבר הכנסת ארם, דברי הכנסת הששית, מושב רביעי, כרך 55(1), עמ׳ 3159.
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 ארוכה יותר לאיסור על ייצוגו של אדם אחר. ולשם כך, ייתכן שעדיף היה לערוך את
 החוק באופן ששני האיסורים ייקבעו בהוראות נפרדות ״א.

 עד כה דגו בשתי ההגבלות של סעיף 3 במאוחד. נדון להלן בשתי בעיות המתעוררות
 בקשר להגבלה על בקשת זכות לעצמו. הסעיף מתאר את הזכות שעל הפורש נאסר
 לבקש כ״זכות לו עצמו ולצורך עסקו״. נוסח זה מעורפל ביותר ולמעשה הוא סובל
 שתי משמעויות; לפי האחת, חל האיסור הן על קבלת זכות ״לעצמו״ לצורך עסקיו,
 והן על קבלתה ״לעצמו״ לצרכים אחרים. לפי הפירוש האחר, חל האיסור על קבלת
 זכות בהתמלא שני תנאים: שהזכות היא לעצמו — אחד; ושהיא לצורך עסקו—שנים.
 אם היתה הכוונה למשמעות הראשונה, מה היה פשוט יותר מלומר: ״לו עצמו או לצורך
 עסקו״ ז אם הועדפה המשמעות השניה, היה מקום להשמיט את ו״ו החיבור. מהי
 המשמעות העדיפה ז קשה למצוא שיקול שיצדיק אבחנה בין הזכויות מבחינת המטרה
 שלשמה הן מתבקשות. לדוגמא, אין טעם להבחין בין בקשתו של פורש ממינהל מקרקעי
 ישראל לקבל זכות חכירה על אדמות בנייה לצורך הקמת בית מגורים, ובין בקשתו
 לחכירת אדמות לצורך חקלאות. בשני המקרים מקופח האדם בזכות יסודית שלו,

 ובשניהם מוצדק הקיפוח באותה מידה בשיקול הצופר. לעתיד, כפי שהוסבר לעיל.
 האם יוכל הפורש לעקוף את האיסור של קבלת זכות לעצמו על־ידי הקמתה של
 חברה, שתפנה בבקשה לקבל את הזכות באמצעותו ? ניתן לטעון, כי הואיל ולא הוא
 מבקש את הזכות, לא עבר על האיסור, ומאידך גיסא, נהנה הוא מן היתרון שבפנייה
 אישית אל הכפוף לו לשעבר. הפתרון לבעיה מצוי באיסור השני של הסעיף — איסור
 הייצוג. נוכל לומר, שפנייתו אל הפקיד כמנהל החברה מהווה ייצוג של החברה על ידו.
 פתרון זה נתקל בקושי שמקורו בדיני החברות. לפי תורת האורגנים רואים את המנהל
. אם כך, החברה היא הפונה בבקשת הזכות. 2  כאורגן החברה, ושבאמצעותו היא פועלת 8
 נמצא, כי אין החברה מיוצגת וממילא אין הפורש מייצגה. כנגד זאת אפשר לטעון,
 כי מה שעל־פי תורת האורגנים רואים את החברה כפועלת באמצעותו אינו מוציא את
 היות התנהגות המנהל — ייצונה של החברה. תורת האורגנים נותנת פתרון לבעייתיות
 שמעוררת פעילות התאגיד כגוף ערטילאי, אך בהקשר בו אנו עוסקים ענייננו הוא
 במנהלה של אותה חברה מהיבט שאינו מעורר בעייתיות זו, ואין כל אי־עקביות בהתוותנו
 הבחנה במצבו המשפטי של המנהל מבחינת תורת האורגנים ובין מצבו לעניז חוק

.  ההגבלות על העיסוק ״

 22» בתשובתו להסתייגותו, שהגיש חבר הכנסת נתן פלד, אומר יו׳׳ר ועדת העבודה חבר הכנסת
 מ׳ ארם: ״סעיף 3, לא זו בלבד שהוא מטיל הגבלה על ייצוגו של הזולת, אלא הוא בא גם
ד עצמו שפרש. האם אפשר למנוע זאת ממנו ב ו ע  למנוע הגשת בקשות אישיות של ה
 במשך שנה שלמה?׳׳ (ההדגשה — שלנו}. דברי דבכשת הששית, מושב רביעי, עמ׳ 3166.
 הדברים תמוהים, שהרי אחדות זו של שני האיסורים בהוראה אחת איננה גזירה אלא מעשה
 ידי הוועדה ואם מעוררת היא קשיים שניתז להתגבר עליהם על־ידי הפרדת האיסורים,

 מה קל מלבצע הפרדה זו ז
 23 ראה, למשל, ג׳ פרוקצ׳יה, ״חוק השליחות, תשכ״ה-1965, ומנהלי החברה״, זךוני משפט,

 כיד א׳, עמ׳ 234.
 24 השווה: פרופ׳ א׳ ברק, ״חוק השליחות ותורת האורגנים״, עיוני משש:!, כרך בי, עמ׳ 302.
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 הערות לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ״ס-1969

 איסור הייצוג על־פי הענין

 בין האיסור על קבלת משרה או טובת הנאה במשק הפרטי לסי סעיף 4, ובין איסור
 הפנייה לפקיד כפוף לפי סעיף 3, תופס מקום מיוחד סעיף 2 הקובע:

י תפקירו בשירות הציבור, בענת פלוני של אדם פלוני, ו ל  ״מי שטיפל, אגב מ
 לא ייצג אחרי פרישתו מן השירות את האדם באותו ענין כלפי המוסד של שירות

 הציבור שבו שרת״.

 למעשה מסדיר הסעיף מקרה פרטי וחמור יותר של המקרה הכללי, עליו חל סעיף 4.
 בשבי הסעיפים מהווה זיקה מסויימת, שהתקיימה בין עובד ציבור ובין אדם, או גוף אגב
 מילוי תפקידו של האחרון בשירות הציבור, עילה להגבלת!/ לאחר שפרש מן השירות,
 מלבוא במגע עיסקי עם אותו אדם או גוף. ההבדל בין הסעיפים הוא בסוג המגע העיסקי,
 שהפורש רוצה לקיים עם האדם שבעניינו טיפל. אם ברצונו לקבל משרה אצלו או
 לרכוש ממנו זכות בעסק, ^כל לעשות כן לאחר עבור התקופה, הקצובה בסעיף 4, מגמר
 הטיפול בענין או מן הפרישה; אך ברצותו לקיים קשר עיסקי על־ידי ייצוגו של האדם
 ובאותו ענין עצמו בו טיפל, אוסר עליו זאת החוק, בסעיף 2, לצמיתות. אכן, המקרה
 הנדון בסעיף 2 חמור במיוחד, שכן ייצוגו של האדם שבענייניו טיפל, באותו ענין וכלפי
 אותו מוסד, אשר כמוהו כהמשך הטיפול בענין, עתה מצדו השני של המתרס, אינה
 מתיישבת בשום פנים עם טוהר המידות ולמעשה היא מאמתת את החשש, שהפורש

 ניצל את תפקידו תוך העדפת תועלתו הפרסית על תועלת הציבור.
 ואולם, האם שונה מצב הדברים כאשר הייצונ נעשה לפני מוסד אחר בשירות הציבור
 לבד מן המד\ד שבו שירת, או, אפילו, כלפי מוסד או תאגיד שאינם משתייכים לשירות
 הציבור כלל ז לפי איזה שיקול םדייגה ההגבלה לייצוג כלפי המוסד בו שירת דווקא,
 שהרי שורש הרע טמון בעצם ההתקשרות של הפורש עס האדם שבענייניו טיפל באותו
 ענין עצמו. אם צודקים אנו בראיית המקרה הנדון בסעיף 2 כדוגמה חמורה יותר של
 המקרה הנדון בסעיף 4, צריך האיסור לחול כלפי כל ייצוג של ענין שבו טיפל הפורש
 אגב מילוי תפקידו, יהא אשר יהא הגוף שכלפיו מייצגים. אכן נכון הדבר, כי כשמדובר
 בייצוג כלפי המוסד שבו שירת, נוספת לחשש המתואר לעיל גם הסכנה, כי הענין
 המיוצג יזכה לעדיפות בלתי מוצדקת (״פרוטקציה״) עקב קשריו של המייצג עם מקום
 עבודתו לשעבר. אבל עובדה זו, המהווה הצדקה נוספת לאיסור, אינה נוגדת ואינה
 שוללת את הנימוק הקודם והעיקרי לפיו מוצדק האיסור של ייצוג ענין בו טיפל המייצג,

 יהא אשר יהא מושאה של פעולת הייצוג.
 דעתנו זאת מתחזקת לנוכח המבנה הארגוני של המינהל הציבורי. סביר להניח,
 שמבחינת הפונקציה של המוסד בו שירת הפורש הוסדר עניינו של האדם, והמשך
 הטיפול ייעשה במוסד אחר. חלוקת המינהל הציבורי לפי מבחנים פונקציונליים נותנת,
 שהמשך הטיפול יחייב ייצוג כלפי מוסד אחר בשירות הציבור ולא כלפי המוסד בו
 שירת הפורש. כך, למשל, אם פנה אדם לצורך פתיחת עסק בבקשת רשיון למועצה
 מקומית לפי חוק רשוי עסקים, תשכ״ח-1968, עשוי הוא, לצורך השגת מטרתו, להזקק
 לגוף כספי לשם השגת מימון או לרשות ממשלתית כל שהיא שיש לה נגיעה וסמכות
 בדבר. האמנם נרשה לפקיד המועצה המקומית שטיפל בענין מן הבחינה האחת להמשיך

 לטפל בו, עתה כאדם פרטי, מן הבחינות האחרות ז
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 הערות לחקיקה

 לסיכום נראה, כי למרות ההיסטוריה הארוכה שלו, מצויים בחוק ההגבלות לאחר
 פרישה לא מעט ליקויים. אי־התקנת תקנות לפי סעיף 3 הוא מחדל שיש לתקנו בהקדם,
 כן יש בו משום התעלמות ממצוות המחוקק המובעת בסעיף מכללא. ניתן לטעון, כי
 חוק לקוי בנושא זה עשוי להשיג את היפוך מטרתו, בכך שהוא נותן הכשר לפרקטיקות,
 אשר את אי־איםורן עד כה לא ניתן היה לייחס לכוונתו של המחוקק. אין אנו
 מחזיקים בדעה זו. לדעתנו, אי אפשר היה להמנע משגיאות בהסדרת הסדר ראשוני
 בנושא זה. אך יש לקוות, כי החוק ישוכלל וישופר במשך הזמן על רקע הנסיון שיצטבר
 בהפעלתו. עבודת ועדת ההיתרים עשויה לתרום רבות לגיבוש נסיון וידע, הדרושים
 לשם שיפור החוק וכן פסיקת בתי המשפט בעבירות לפיו. ברור ששני אלה תלויים
 זה בזה, כי אם לא מגשו תביעות על הפרות הוראות החוק יעדיפו פונים בכוח לוועדת

 ההיתרים את הדרך הקצרה של התעלמות מהוראות החוק.
 לבסוף יש לומר, כי ההסדר החוקי של הגבלת פורשים משירות הציבור בעיסוקם
 לא יהא שלם עד אם יוחל בהדרגה, בדרך המותווית בסעיף 17 לחוק, על כלל משרתי
 הציבור ולא על עובדי מדינה ועובדי מספר מוסדות ציבוריים אחרים, כפי שהמצב כיום.
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