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 "ח אב תשע"גי    תאריך: 11/13  חוזר מס':

 2013יולי  22             

 כועדות  נ" נושא:

 .מזכיר ישיבהו רופא מוסמך ניגוד עניינים אצל שם החוזר:

 מטרת החוזר

 /רופא מוסמךלמזכיר ישיבה  תהליך  הזנת ניגוד עניינים 

 

 פתח דבר

ות על לאחרונה נידון נושא ניגוד העניינים אצל מזכירי ישיבות בערכאות משפטיכידוע, 
 התהליך. נו את כימ מנת לסייע לכם בישום הנושא 

 
 .בוועדותאו מזכיר ניגוד עניינים אצל רופא עד כה לא היה מידע במערכת לגבי 

לאפשר הזנת ניגוד עניינים של רופא או מזכיר על מנת להבטיח שנבנה מטרת המסך 
 התנהלות תקינה ולמנוע עצירות דיון.

  1/2011מס' האמור בחוזר זה אינו מבטל את האמור בחוזר גמלאות, ניגוד עניינים 
 .2011..11.0מיום 

 

 

 

 

 

 

 רשימת תפוצה

 , מנהלי סניפים., מנהלי תחומיםכמחלקות ועדות נ"ועובדי : מנהלי נמענים לביצוע

 סמנכ"ל גמלאות - ןאילנה שרייבמ  : העתק לידיעה
 נכות כלליתמנהל אגף א'  - לימור לוריא                            
                    

 
 .לנה פניץ  הפיתוח בוצע ע"י  –החוזר הוכן ע"י אירית כהן 

 
 

 

 בכבוד רב,

 
 ירונה שלום

 מנהלת אגף א' ועדות רפואיות
 
 
 

  עניינים למזכיר /רופא מוסמךהזנת ניגוד 
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 כללי  .1

 תנהלות הנדרשת ממזכירים ורופאים בוועדות הרפואיות וכדי להבטיח     במסגרת הכללים לה      

 מוכן התהליך במערכת. שהשירות בוועדות יהיה ע"פ כללי האתיקה       

 

 הזנת ניגוד עניינים למזכיר ישיבה .2

 
 

 להזכירכם:        
 

  כתוצאה מכך  משפטיותלאחרונה נידון נושא ניגוד העניינים אצל מזכירי ישיבות בערכאות          
 :נדרשנו לחשיבה בנושא והוחלט          

 
נתן החלטה בתיק בו  , בוועדת נכות לעררים מזכיר ישיבהלא יהיה פקיד תביעות  .א

 .כושרב

 

 מזכיר בדרג השני באותו התיק.המי שהיה מזכיר ישיבה בדרג ראשון לא יהיה   .ב
 

 
 על מנת להקל על מזכירות הוועדות בשיבוץ, מוכן הנושא.          

 
 

 תהליך העבודה:      
 

 ( ,התווספו שדות להזנת ניגוד 811/111בקשה ) מסכים  בפתיחת בקשה חדשה/עדכון
 .ולרופא מוסמך עניינים למזכיר ישיבה

 
  יופיע ניגוד העניינים. לבקשהההזנה מתבצעת לבקשה ולכן בכל הדיונים שיפתחו 

 
  תיפתח רשימת כל המזכירים בסניף יש    -ואנטר "  ע"" מזכיר פסול" יש להקיש –בשדה

 לבחור את המזכיר.
 1"סיבת פסילה" יש להקיש  -בשדהPF- :תיפתח רשימת הסיבות לפסילה 
 

 
o  פד(  נתן החלטה בכושרפקיד תביעות( 
o דר( מזכיר ישב בדרג ראשון( 
o קמ(  קרבה משפחתית( 
o (קע)קשר עסקי עם עו"ד 
o )היכרות אישית )הא 
o סא( סיבה אחרת מוצדקת( 
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 דוגמה: 
 
 

 
 

 לרופאהזנת ניגוד עניינים  .3
 
 

בסניף יש לבחור  רופאיםתיפתח רשימת כל ה   -ואנטר "  ע"פסול" יש להקיש  רופא" –בשדה 
 .רופאאת ה
 תיפתח רשימת הסיבות לפסילה: -PF1"סיבת פסילה" יש להקיש  -בשדה

 
 

o (חמ)  /רופאחו"ד ממונה של  הפוסק 
o (חפ)  נתן חוות דעת פרטית 
o (רמ) רופא מטפל 
o (קמ)  קרבה משפחתית 
o קע()קשר עסקי עם עו"ד 
o )היכרות אישית )הא 
o (פ)ס סיבה אחרת מוצדקת 

 

 

  פסולים" /רופאיםמזכירים .ניתן להזין עד" 

  ביטול פסילה. -יש להקיש "ב" בשדהעל מנת לבטל 

 פסול" לוועדה  , המערכת לא תאפשר שיבוץ ותינתן אזהרה  /רופא בשיבוץ מזכיר"
 . "111ראה מסך  קיים ניגוד עיניינים "במערכת   
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