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 מינויי� ומכרזי� ברשות המסי� 

 תקציר

לגיוס עובדי� ולאיוש משרות בשירות המדינה אחראי� משרדי הממשלה ונציבות 
על ביצוע מדיניות , כגו� מנחה ומפקח, המופקדת) �" נש�להל� (שירות המדינה 

שיטת המכרזי� . הממשלה בתחומי המינהל ומשאבי האנוש בשירות המדינה
חייבי� לפעול , ) הרשות�להל� (זה רשות המסי� בישראל ובכלל , שמשרדי הממשלה

לפיה נועדה לסייע ביד� לבחור את העובדי� המתאימי� ביותר למשרות בשירות 
על , על התחרותיות, תו! כדי שמירה על עקרונות מת� ההזדמנות השווה, המדינה

 .השקיפות ועל ההגינות כלפי המועמדי� המתמודדי� על המשרות הפנויות

 

 ות הביקורתפעול

את הליכי , לסירוגי�,  בדק משרד מבקר המדינה2010אוקטובר �בחודשי� ינואר
 . �"הביקורת נעשתה ברשות ובנש. המינויי� ואת המכרזי� הפנימיי� ברשות

 

 עיקרי הממצאי�

על כל משרד ממשלתי להקפיד שלא לזמ� בתדירות גבוהה , �"על פי הנחיות נש .1
לעתי� זימנה הרשות כמה פעמי� את אות� . וחני�לוועדות הבוחני� את אות� הב

 .הבוחני� שישמשו חברי� בוועדת בוחני�

 מועמדי� �15אי� לראיי� בוועדת בוחני� יותר מ, � לאיוש משרות"על פי נוהל נש .2
 ��15 זימנו לוועדה יותר מ"נמצאו שישה מקרי� שבה� הרשות ונש. באותו יו�

 . מועמדי�

הרשות אינה . הציו� שנית� למועמד ובי� דירוגו במכרזצרי! שתהיה התאמה בי�  .3
 מכרזי� שנבדקו �180בשישה מ". כשיר שני"לבחור במכרזיה , בדר! כלל, נוהגת

ובארבעה מה� דירגה ועדת הבוחני� את המועמדי� , נבחר בכל זאת כשיר שני
ללא , שנבחרו במקו� גבוה יותר מזה של מועמדי� שציוניה� היו גבוהי� משלה�

 . וקי� מספקי�נימ

נוס� על , "תפקיד נוס�"עובדי� למשרות פנויות כ, מפע� לפע�, הרשות ממנה .4
נמצא כי הרשות מינתה את אחד העובדי� למשרה פנויה . התפקיד שה� מכהני� בו

א� שהוא לא עמד בדרישות הנוגעות להשכלה ולניסיו� הנדרשי� " תפקיד נוס�"כ
נמש! לעתי� תקופה ארוכה " תפקיד נוס�"כמו כ� מינוי למשרה כ. למילוי המשרה

 . מזו המותרת למינוי בפועל

זה שני� רבות שירות המדינה ש� לעצמו למטרה שעובדיו הבכירי� יהיו בעלי  .5
. ברשות רוב המשרות ה� משרות בדירוג מינהלי ולא בדירוג אקדמי. השכלה אקדמית

 שנות לימוד 12של ג� במכרזי� לתפקידי ניהול בכירי� הסתפקה הרשות בהשכלה 
 .בלבד
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הרשות נוהגת להעביר מפע� לפע� עובדי� בכירי� לתפקידי� אחרי� בעלי  .6
על פי החלטתו הבלעדית של מנהל הרשות ושלא לפי כללי� או , מעמד דומה

 . קריטריוני� מנחי�

 פנה היוע+ המשפטי לממשלה למנהל הרשות מר יהודה נסרדישי 2008בנובמבר  .7
שות תמנה צוות להפקת לקחי� לתיקו� הכשלי� שנחשפו בהליכי וסיכ� עמו כי הר

והמנהל לשעבר של , שבעקבותיה� הוגשו כתבי אישו�, המינויי� של עובדי� ברשות
ד "עו, בראשותו של היוע+ המשפטי של הרשות, הצוות. 2011הרשות הורשע בינואר 

. �30.6.09חר מונקבע כי ימציא את מסקנותיו לא יאו, 2009הוק� במרס , משה מזרחי
 �העיכוב בהגשת הדוח פוגע בתהלי! הפקת הלקחי� .  טר� הוגש דוח הצוות2010בסו

הנדרשי� מהכשלי� החמורי� שהתגלו בהליכי המינויי� ובקידומ� של עובדי� 
 .ברשות

 

 סיכו� והמלצות

הבדיקה העלתה כי באופ� המינוי של עובדי� למשרות ברשות קיימת אפשרות לפגיעה 
� לדאוג לכ! שעובדי� "על הרשות ועל נש, נוס� על כ!. ז שוויוניבהליכי מכר

כמה , במועד סיו� הביקורת. המכהני� במשרות בכירות יהיו בעלי השכלה אקדמית
שני� לאחר שנמצאו כשלי� חמורי� בהליכי המינויי� של עובדי� ברשות וננקטו 

נות מקרי� אלה נמצא כי הצוות שהוק� ברשות למניעת היש, הליכי� פליליי� בנושא
 . עדיי� לא סיי� את עבודתו

על הרשות לפעול באופ� נמר+ כדי לשפר את הליכי , לדעת משרד מבקר המדינה
יש לוודא שהרשות תשלי� את תהלי! הפקת . המינויי� והמכרזי� הפנימיי� ברשות

 .הלקחי� בעקבות חקירת המשטרה שהתקיימה בעניי�

 

♦ 
 

 מבוא

על ביצוע מדיניות הממשלה , כגו� מנחה ומפקח, מופקדת) �" נש�להל� (נציבות שירות המדינה 
� למשרדי הממשלה " אצלה נש2007בפברואר . בתחומי המינהל ומשאבי האנוש בשירות המדינה

 �להל� (משרדי הממשלה לרבות רשות המסי� בישראל . את סמכויות ניהול המכרזי� למינוי עובדי�
המכרזי� למשרות מעל .  בדירוג המינהלי22ד דרגה מארגני� את המכרזי� למשרות ע, )הרשות
מאורגני� על ידי משרדי הממשלה ונמצאי� באחריותה ובסמכותה של ,  בדירוג המינהלי22לדרגה 

נועדה לסייע ביד� , חייבי� לפעול לפיה, לרבות הרשות, שיטת המכרזי� שמשרדי הממשלה. �"נש
תו$ כדי שמירה על עקרונות של מינהל לבחור את העובדי� המתאימי� ביותר לאיוש המשרות 

של שקיפות ושל הגינות כלפי המועמדי� המתמודדי� , של תחרותיות, של מת� הזדמנות שווה, תקי�
 .על המשרות הפנויות

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי� את הליכי המינויי� ואת 2010אוקטובר �בחודשי� ינואר
 . �"רשות ובנשהביקורת נעשתה ב. המכרזי� הפנימיי� ברשות
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 חברי ועדת בוחני�

ועל פי , �1961א"התשכ, )מכרזי� בחינות ומבחני�) (מינויי�(על פי כללי שירות המדינה , ככלל
נציג : חברי ועדת בוחני� למכרז מסוי� נחלקי� לשלושה, )ר" התקשי�להל� (תקנו� שירות המדינה 

נציג , )נציגיה הבכירי� ביותר,  כללבדר$, ברשות כיהנו בתפקיד זה(המשרד הממשלתי הנוגע בדבר 
במכרזי� למשרות בכירות נוספי� עוד . ממשרד ממשלתי אחר ונציג מהסתדרות עובדי המדינה

� לאיוש משרות קובע כי אי� להביא לידיעת המועמדי� את שמותיה� של חברי "נוהל נש. חברי�
ל חברי ועדת הבוחני� הוא אחד המנגנוני� להבטחת האנונימיות ש. ועדת הבוחני� לפני התכנסותה

, � יש רשימה של כאל� נציגי� שוני� ממשרדי הממשלה"בידי נש. קיו� תחלופה גבוהה של חבריה
על כל , � לאיוש משרות באמצעות מכרזי�"על פי נוהל נש. היכולי� לשמש חברי� בוועדת בוחני�

 .משרד להקפיד שלא לזמ� בתדירות גבוהה את אותו חבר ועדה

בבדיקה . �2009 ו2008 מכרזי� פנימיי� שקיימה הרשות בשני� 180דינה בדק משרד מבקר המ
נמצא כי תשעה מחברי ועדת הבוחני� זומנו מטע� הרשות להשתת� במכרזי� חמש עד תשע פעמי� 

כ$ גדלי� , בקשר לכ$ יש להעיר כי ככל שתחלופת חברי ועדת הבוחני� נמוכה. באותה תקופה
ועולה חשש שמא בעלי עניי� ינסו להשפיע על נציגיה כבר לפני , ההסיכויי� לזיהוי מראש של הרכב

 . כינוסה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘� ÏÚ" È¯·Á Ï˘ ‰‰Â·‚ ‰ÙÂÏÁ˙ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚÂ Ì
˘� ˙Ï‰�Ó˘ ÌÈ‚Èˆ�‰ ¯‚‡Ó· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ�ÁÂ·‰ ˙„ÚÂ"Ì. 

ות שנדרש לה� חבר  נמסר כי לנוכח הדריש2010בתשובת הרשות למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ובפרט הדרישה לפיה דרגת חבר הוועדה אינה יכולה להיות נמוכה מהדרגה הגבוהה ", ועדת בוחני�

ביותר הצמודה למשרה שבמכרז וכ� הדרישה לגבי היותו של חבר הוועדה בעל כישורי� רלוונטיי� 
 ". � מצטמצמת"אפשרות הבחירה של חברי הוועדה מטע� נש, למשרה

זימו� חוזר של חברי ועדת בוחני� במספר רב של " נמסר כי �2010 מדצמבר "בתשובתה של נש
המענה הנכו� למניעת הישנות� של מקרי� מסוג זה מצרי$ כאמור בקרה ... פעמי� אכ� מעורר חשד

על בניית אלגורית� שלא יאפשר זימו� ... אג� הבחינות והמכרזי� שוקד בימי� אלה. לוגית מתאימה
 ". פעמי��5של חבר ועדה יותר מ

 

 

 זימו� לוועדת בוחני�

 מועמדי� באותו �15אי� לזמ� לריאיו� יותר מ, � לאיוש משרות באמצעות מכרזי�"על פי נוהל נש
 .יו�

 וכ� בעוד ארבעה מכרזי� שאותרו 2008�2009 המכרזי� שנבדקו בשני� 180נמצא כי בשישה מכלל 
בולטי� בייחוד שני .  מועמדי��15תר מזימנה הרשות לוועדת בוחני� לאותו מועד יו, 2010בשנת 

הוועדה מבקשת : "במסגרת מכרזי� אלו העירו חברי ועדות הבוחני�. מכרזי� לתפקיד פקיד שומה
הוועדה התקשתה . כי רשות המסי� תמצא דר$ בעתיד להביא לא יותר משמונה מועמדי� לכל מכרז

 ".מאוד בראיו� העובדי� ובהקדשת הזמ� הנדרש למטלה

ל הרשות נמסר כי בתקופה שהביקורת מתייחסת אליה התקיימו רק חמש ישיבות של בתשובתה ש
ולארבעה מאות� ישיבות היא קיבלה את אישור ,  מועמדי��15ועדות בוחני� שהוזמנו אליה� יותר מ
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בצורה , נית�,  מועמדי� ביו��15ג� במכרזי� בה� רואיינו יותר מ"הרשות הוסיפה כי . � לכ$"נש
מועמד זמ� מספיק כדי לאפשר לו להציג עצמו בצורה האופטימאלית בפני חברי לכל , שוויונית

 ".ועדת הבוחני�

על המשרדי� ורשות המסי� להקפיד על הוראות נוהל המכרזי� "� הודיעה בתשובתה כי "נש
, ע� זאת במקרי� חריגי� ובנסיבות מיוחדות.  מועמדי�15המציי� שאי� לזמ� לועדת בוחני� מעל 

המתמודדי� א� שזומנו לא מגיע לוועדה או כאשר קיימת בעייתיות בגיוס בוחני� כגו� שחלק מ
 ".15קיו� ועדות ג� כשמספר המועמדי� שזומ� עולה על ] בחינות ומכרזי�[לוועדות מאפשר האג� 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È˙Ï·‰Â ˙È˘È‡‰ ˙ÂÓ˘¯˙‰‰ ‡Â‰ ÌÈ�ÁÂ· ˙„ÚÂ Ï˘ ‰�Â¯˙È- 
„ÓÚÂÓ‰Ó ‰È¯·Á Ï˘ ˙ÈÚˆÓ‡ ,È· Â¯Â˜Ó˘ „ÓÚÂÓ‰ ÏÚ È˙Â‰Ó Ú„ÈÓ Ï·˜˙‰ ‡Ï Ì‡ „ÂÁÈ

˙ÂÓ„˜ÂÓ ˙Â�ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙· . ÏÚ „ÂÓÏÏ ‰ÏÂÎÈ ‰„ÚÂÂ‰ „ÓÚÂÓ‰ ÌÚ ÔÂÈ‡¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯
Â˙ÂÈ˘È‡ ,¯˙ÂÈ ˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· Â�ÂÈÒÈ� ÏÚÂ ÂÈ¯Â˘ÈÎ ÏÚ . ˘˜·Ï Ì‚ ‰„ÚÂÂÏ ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „ÓÚÓ

 ÏÎ ÌÈÏ˘‰ÏÂ ÂÈÁÙÒ�·Â ‰˘˜·‰ ÒÙÂË· ·Â˙Î‰ ‡˘Â�· ˙Â¯‰·‰ „ÓÚÂÓ‰Ó ˘¯„�‰ ¯ÒÁ Ú„ÈÓ
‰Ï . ˙˜ÙÒÓ ˙Â‰˘ ‰„ÚÂÂÏ ‰È‰˙˘ È„Î „ÚÂÓ Â˙Â‡· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ· ËÈÚÓ‰Ï ·Â˘Á ÔÎÏ

„ÓÚÂÓÂ „ÓÚÂÓ ÏÎ ÔÈÈ‡¯Ï .ÔÎÏ ,˘� ÏÚÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ" ¯È·Ò ¯ÙÒÓ ÌÈ�ÁÂ· ˙„ÚÂÂÏ ÔÓÊÏ Ì
 Â¯Â˜Ó˘ ıÁÏ ‡ÏÏÂ ¯˙ÂÈ ÌÈÏÈÚÂÓÂ ÌÈ˜ÈÓÚÓ ˙Â�ÂÈ‡¯ ÌÈÈ˜Ï Ô˙È� ‰È‰È˘ È„Î ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘

˙Â�ÂÈ‡¯ ÒÓÂÚ· . 

 

 

 במכרז" כשיר שני"בחירת 

כשיר "ועדת בוחני� יכולה לבחור מועמד נוס� כ, � לאיוש משרות באמצעות מכרזי�"לפי נוהל נש
שימלא את התפקיד א� המועמד שנבחר לא יצלח את תקופת הניסיו� או לא יוכל למלא את " שני

די� לפי הסיכו� הסופי החלטת הוועדה בעניי� אמורה לעלות בקנה אחד ע� דירוג המועמ. התפקיד
ככל שבחירת הוועדה סוטה מדירוג המועמדי� כפי שעולה "בנוהל מודגש כי . של גיליונות הציוני�

 ." יש להתייחס לעניי� זה בפרוטוקול ולציי� את הטעמי� לכ$, מסיכו� גיליונות הציוני� כאמור

˙‚‰Â� ‰�È‡ ˙Â˘¯‰ ,ÏÏÎ Í¯„· , ¯ÂÁ·Ï"È�˘ ¯È˘Î ."Ó ‰˘È˘· ÈÎ ‡ˆÓ�-180 ÌÈÊ¯ÎÓ‰ 
ÌÈÈ�˘ ÌÈ¯È˘ÎÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ Â¯Á·� . È�ÂÈˆ Ï˘ ÈÙÂÒ‰ ÌÂÎÈÒ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ ‰˘È˘ Ì˙Â‡Ó ‰Ú·¯‡·

ÌÈ�ÁÂ·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á È„È· Ì‚Â¯È„ ˙‡ Ì‡˙ ‡Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ . ÂË¯ÈÙ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á
Ï·È˜˘ ÔÂÈˆÏ „ÓÚÂÓ‰ ‚Â¯È„ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ Ï˘ Â¯˘Ù ‰Ó Ì‰È˜ÂÓÈ�· . ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ‰ÊÎ ÍÈÏ‰˙

Ï‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Ù„Ú‰ È„ÈÏ ¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ�ÂÈˆ· Â‚¯Â„˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ È�Ù ÏÚ „È˙Ú· ÌÂ„È˜Ï ‰
‰„ÚÂÂ‰ È„È· .˙Â‡Ó‚Â„ È˙˘ ÔÏ‰Ï: 

במכרז .  מועמדי�44וניגשו אליו ,  התקיי� מכרז לתפקיד סג� פקיד שומה2009בפברואר  .1
נבחרה ג� כשירה שנייה שעל פי סיכו� הציוני� שלה בגיליונות הציוני� של חברי ועדת הבוחני� 

בפרוטוקול המכרז לא נמצאו הסברי� מפורטי� לכ$ שחברי , כאמור. �24 דורגה במקו� ההיא
 .הוועדה העדיפו אותה על פני מועמדי� שציוניה� היו גבוהי� משלה

לפיכ$ נדרש כי יהיה לרשות נוהל . יש ביקוש רב,  לבכירות שבה�דבייחו, למשרות ברשות .2
אול� לרשות אי� ,  חיצוני יתערב למע� מועמד במכרזסדור בדבר אופ� הפעולה שיש לנקוט א� גור�

 . נוהל כזה
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וניגשו אליו , במשרד מיסוי מקרקעי�) מינהל ומבצעי�( התקיי� מכרז לתפקיד ממונה 2009ביולי 
כמה ימי� לפני מועד כינוס ועדת , �6.7.09ב. במכרז ג� נבחרה כשירה שנייה. ארבעה מועמדי�

ל למינהל ברשות והמלי. על מועמדת מסוימת "אנע אל הסמנכפנה חבר הכנסת טלב אלס, הבוחני�
 . ר ועדת הבוחני�"ל שלא לכה� כיו"בעקבות שיחה זו החליט הסמנכ. מבי� המועמדי� לתפקיד

 נמסר כי הוא לא 2010בתשובתו של חבר הכנסת טלב אלסאנע למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 ". לא לקפח אותה בגלל המוצא שלהאול� אני מבקש"ביקש להעניק למועמדת יתרו� כלשהו 

המועמדת , כפי שעלה מסיכו� גיליונות הציוני� של חברי ועדת הבוחני�, על פי דירוג המועמדי�
הוועדה לא . ובכל זאת נבחרה לכשירה שנייה, במקו� האחרו�, ע� מועמדת נוספת, האמורה דורגה

 .פירטה בנימוקיה מדוע פעלה כ$

את האיסור ,  להבהיר לנבחרי ציבור ככלל ולחברי כנסת בפרטיש"הרשות הודיעה בתשובתה כי 
כפועל יוצא . אשר חל על וועדת הבוחני� בדבר הפעלת שיקולי� בלתי רלוונטיי� בבחירת המועמד

או אל עובדי� המכהני� /יש להדגיש בפניה� את האיסור לפנות אל חברי וועדת הבוחני� ו, מכ$
לא מ� הנמנע שיש לבחו� . ניה� לבחור בעובד למשרהבתחו� המינהל ומשאבי אנוש ולהמלי. בפ

עוד מסרה הרשות כי על פי ". לעג� איסור זה בחקיקה או בכללי האתיקה שחלי� על חברי הכנסת
 �18%נבחר כשיר שני בכ, �2009 ו2008שנעשו בשני� , 22עד דרגה , בדיקת� של כל המכרזי�

 והינה בתוק� למש$ שנה בלבד מיו� סיו� בחירת כשיר שני נעשית לאותה משרה"ו, מכלל המכרזי�
אשר הובאו בדוח באשר לבחירת כשירי� , בשתי הדוגמאות, נכו� להיו�. דיוני ועדת הבוחני�

שתי העובדות נותרו באותו תפקיד בו היו משובצות במועד בחירת� על ידי חברי הוועדה ולא , שניי�
 ".קודמו לכל תפקיד אחר

� חייבת להיות קורלציה בי� ציוני הכשיר השני "י הנחיות נשעל פ"� הודיעה בתשובתה כי "נש
באופ� שבחירת הכשיר השני תהא הקרובה ביותר , הפוטנציאלי לבי� מדרג הציוני� של המועמדי�

 ".לכשיר הראשו�

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘�ÏÂ ˙Â˘¯Ï "ÈÎ ÌÈ�ÁÂ·‰ ˙Â„ÚÂÂ· Ì‰È‚Èˆ� ˙‡ ÂÁ�È˘ Ì 
 ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙ÂÎÈ¯ˆÌÈÈ�ÈÈ�Ú ÌÈÏÂ˜È˘Ó Ï·˜˙‰Ï , ÌÈÈ�ÂÈÂÂ˘Â ÌÈ�‚Â‰

 ÌÈ�ÂÈˆ‰ ÔÂÈÏÈ‚· ÂÏ˘ ÔÂÈˆ‰ ÔÈ·Â „ÓÚÂÓ‰ ‚Â¯È„ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰· Ì‚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡Â·È˘ „·Ï·
ÌÈ�ÁÂ·‰ ˙„ÚÂ ‰�ÈÎÓ˘ ÌÎÒÓ‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , „ˆÈÎ ‰¯ÂÈ˘ Ï‰Â� ˙�Î‰ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ

Ê¯ÎÓ ÍÈÏ‰˙· ·¯Ú˙È È�ÂˆÈÁ Ì¯Â‚ Ì‡ ÏÂÚÙÏ. 

 

 

 פקיד נוס�מינוי למשרה כת

ממונה על עובד רשאי להטיל עליו באופ� זמני תפקידי� נוספי� על תפקידיו , ר"על פי התקשי
ע� . הטלת התפקיד הנוס� לתקופה ארוכה משישה חודשי� תהייה טעונה הסכמת העובד. הרגילי�

זאת הנהיגה הרשות בדיקה שמטרתה לוודא כי העובד המיועד לתפקיד הנוס� יהיה בעל השכלה 
מינוי באופ� זה מותנה בקיו� ; "מינוי בפועל"נוס� על כ$ נית� למנות עובד ל. סיו� מתאימי�וני

יש .  הנדרשי� למילוי המשרה שאליה מתמנה העובד בפועל�דרישות הנוגעות להשכלה ולניסיו
שנית� להאריכה באישור , דרגה מתאימה ותקופת כהונה קצובה של שנה: מגבלות נוספות למינוי זה

 .רות המדינהנציב שי
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Ï ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ�ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˙˘Ú ˙Â˘¯‰"ÛÒÂ� „È˜Ù˙" ,˙Â˘ÈÓ‚ ¯˘Ù‡Ó‰ , ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ï
ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ÌÂ˜Ó· . ‰¯˘ÓÏ ÈÂ�ÈÓ‰ ˙ÙÂ˜˙·˘ ÌÂ˘Ó ÌÈ˙ÈÈÚ· ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ÌÈÈÂ�ÈÓ

Î"ÛÒÂ� „È˜Ù˙" ,˙È�ÓÊ Â· ÌÈ„È˜Ù˙ È�˘ ‡ÏÓÏ ÍÈ¯ˆ „·ÂÚ‰ .ÍÎÏ ÛÒÂ�· , Ï˘ ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡
Î ‰¯˘ÓÏ ÈÂ�ÈÓ" „È˜Ù˙ÛÒÂ�" ,˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙Ï ÌÈ˙ÚÏ , ‰¯˘Ó ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙¯˘Ù‡Ó

˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰Ï ÈÂˆ¯‰ „ÚÂÓ‰ „Ú ‰ÈÂ�ÙÎ ˙ÓÈÂÒÓ . „·ÂÚÏ ‰�˜ÂÓÂ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú Ú‚Ù� ÍÎ
È„È˙Ú Ê¯ÎÓ· ÔÂ¯˙È .˙Â˘¯‰ È�Â˙� ÈÙ ÏÚ , Â�ÂÓ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÂÒÈÓ Û‚‡·Â ‰Ò�Î‰ ÒÓ Û‚‡·
 ˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙·16Ï ˙Â¯˘Ó ÈÏÚ· "ÛÒÂ� „È˜Ù˙ "È˜Ù˙ ‰È‰˘ÈÏÂ‰È� „ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

1 È‡Ï ˙ËÏÂ· ‰Ó‚Â„-‰È�˙� ‰ÓÂ˘ „È˜Ù Ï˘ ‰¯˘Ó‰ ‡È‰ Ê¯ÎÓ· ‰¯˘Ó ˘ÂÈ‡ . „Á‡
Î ‰È�˙� ‰ÓÂ˘ „È˜ÙÎ Ô‰ÎÏ ‰�ÂÓ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚÓ"ÛÒÂ� „È˜Ù˙" , ˘ÂÏ˘Î ‰Î˘Ó�˘ ‰ÙÂ˜˙Ï

ÈˆÁÂ ÌÈ�˘ ,‰È�˙� ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÂÒÈÓ „¯˘Ó Ï‰�ÓÎ Â„È˜Ù˙ ÏÚ ÛÒÂ� . Ò¯Ó·2008 ‰�ÂÓ ‡Â‰ 
 „È˜Ù „È˜Ù˙Ï‰È�˙� ‰ÓÂ˘ . È�ÂÈ·2010„·ÂÚ‰ ¯·ÚÂ‰  , ÌÈ„È˜Ù˙ ··Ò Ï˘ ÍÈÏ‰·) Â‡¯

ÔÏ‰Ï( ,¯Á‡ „¯˘Ó· ‰ÓÂ˘ „È˜ÙÎ Ô‰ÎÏ ;‰¯˘ÓÏ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯ÙÏ Í¯„‰ ‰Á˙Ù� ÈÊ‡ . 

ארגו� משאבי� (נוס� על תפקידו כמנהל אג� , 2008עובד של הרשות מונה באפריל  2
 .לתקופה של כשנתיי�, "פקיד נוס�ת"לכה� בתפקיד מנהל המחלקה לאבטחת מידע כ, )וטכנולוגיה

, 2007באפריל , עובד שכיה� בתפקיד סג� ממונה ניהול ספרי� בפקיד שומה פתח תקווה מונה 3
 שונו 2008התברר כי כבר במאי ". תפקיד נוס�"כ) ניהול ספרי�(לכה� ג� בתפקיד מנהל תחו� 

למרות זאת המינוי . �סיודרישות התפקיד והעובד לא עמד בדרישות המשרה הנוגעות להשכלה ולני
הוא , 2010בדצמבר , ומאז ועד תו� הביקורת, 2009נמש$ והואר$ כמה פעמי� עד סו� ספטמבר 

 .ממלא בפועל את התפקיד ללא כתב מינוי

ר מאפשרות להטיל על עובד "בתשובתה של הרשות למשרד מבקר המדינה צוי� כי הוראות התקשי
לעניי� . שאי� בידי הרשות פתרו� אחר לאיוש המשרהבמקרי� " תפקיד נוס�"תפקידי� נוספי� כ

הקשיי� במילוי שני תפקידי� בו זמנית ציינה הרשות כי היא מביאה בחשבו� את כישוריו 
לא נמצא מקרה אחד בו עובד התמנה "עוד ציינה הרשות כי . המקצועיי� והניהוליי� של העובד

של ההשכלה והניסיו� הנדרשי� למשרה בדר$ של תפקיד נוס� והוא אינו עומד בתנאי הס� 
 ."למשרה

רואה בחומרה את עקיפת הוראות "� הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא "נש
 ". ר בדבר מינויי� בפועל בדר$ של העסקת עובד במטלה נוספת בנוס� לתפקידו הקבוע"התקשי

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î ‰¯˘Ó· „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ"È˜Ù˙ „
ÛÒÂ�" ,Î Â‡"ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓ" ,ÔÙÂ„ È‡ˆÂÈ ÌÈ¯˜ÓÏ „ÁÂÈ˙ , ‰¯ˆ˜ ‰ÙÂ˜˙ÏÂ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ�·

¯˙ÂÈ· . 

 

 

 דרישות ס� במכרזי�

זה שני� רבות שירות המדינה ש� לעצמו למטרה שמנהלי� בשירות הציבורי יהיו בעלי השכלה 
הוקמה לצור$ בדיקה מקצועית ש�הדברי� באו לידי ביטוי מפורש בהמלצות ועדה ציבורית. אקדמית

הוועדה הגישה את ). ועדת קוברסקי(כוללת של שירות המדינה ושל גופי� נתמכי� מתקציב המדינה 
וה� היו , 1990הממשלה אימצה המלצות אלה באופ� עקרוני בשנת . 1989המלצותיה כבר בשנת 

 . אב� דר$ בכל הקשור לפיתוח משאבי אנוש ולהדרכת עובדי� בשירות המדינה
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Î ‡ˆÓ�ÈÏ‰�ÈÓ ‚Â¯È„· ˙Â¯˘Ó ˙Â¯„‚ÂÓ ˙Â¯˘Ó‰ ·Â¯ ˙Â˘¯· È , ˙Â¯„‚ÂÓ Ô‰Ó ˙ÂËÚÓ ˜¯Â
ÈÓ„˜‡ ‚Â¯È„· . ˙Â˘¯· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÌÈÊ¯ÎÓ·-‰ÓÂ˘ È„È˜Ù  ,‰ÓÂ˘ È„È˜Ù È�‚Ò ,

ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÂÒÈÓ È„¯˘Ó ÈÏ‰�Ó , ‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÊÎ¯- Ï˘ ‰ÏÎ˘‰· ˙Â˘¯‰ ‰˜Ù˙Ò‰ 12 
„·Ï· „ÂÓÈÏ ˙Â�˘ , ‡ÏÓÏ È„Î˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ·¯ ÈË¯Â‡È˙ ÈÚÂˆ˜Ó Ú„È ˘¯„� ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙

È˘ÚÓ ÔÂÈÒÈ�Â ,ÌÈÈËÂÙÈ˘ ÔÈÚÓ ÌÈË·È‰ Û‡ Ì‰· ˘ÈÂ . 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , Û‡Â ‰·Á¯ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ÏÎ˘‰ ÂÏ ˙˘¯„�˘ „È˜Ù˙‰ Ï˘ Ï˜˘Ó‰ „·ÂÎ Û‡ ÏÚ
˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ Ê¯ÎÓÏ Â˘‚È�˘ , ÌÈ�ÂÈˆ ÌÈ�ÁÂ·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á Â�˙� ÌÈ˙ÚÏ

ÏÎ˘‰‰ ÌÂÁ˙· ¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· Ì�È‡˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰ÓÎÏ ‰ , Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ
˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙ Ì„È· ÔÈ‡˘ ‰Ï‡Î .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

. 2 התקיימה ועדת בוחני� למכרז לתפקיד פקיד שומה במשרד השומה ירושלי� 2010ביוני  .1
לתפקיד נבחר . משפטני� ורואי חשבו�, ובה� עובדי� בעלי תואר שני,  מועמדי�24למכרז ניגשו 

 הציוני� של תמעיו� בגיליונו.  שנות לימוד ואינו מחזיק בתעודת בגרות12עובד שהשכלתו היא 
ציו� שווה לציונ� של מועמדי� , בכל הנוגע להשכלה, חברי ועדת הבוחני� עולה כי ה� העניקו לו

. א$ בעלי תואר אקדמי, שג� ה� היו בעלי ניסיו� מקצועי רב, ולעתי� א� גבוה יותר, אחרי�
בעיקר , טוקול המכרז לא נמצאו הסברי� מפורטי� שאפשר ללמוד מה� כיצד ניתנו הציוני�בפרו

 .בתחו� ההשכלה

למכרז .  התקיי� מכרז לתפקיד גובה מכס אשדוד שהוא בית המכס הגדול בישראל2010במרס  .2
 12לתפקיד נבחר עובד בעל . ובה� עובדי� אקדמאי� בעלי תואר ראשו� ושני,  מועמדי�15ניגשו 

בכל הנוגע , ג� לעובד זה העניקו חברי ועדת הבוחני�. שנות לימוד שאינו מחזיק בתעודת בגרות
ללא , ולעתי� א� גבוה יותר, ציו� שווה לציונ� של מועמדי� אחרי� בעלי תואר אקדמי, להשכלה

 .בעיקר בתחו� ההשכלה, כל הסבר שיבהיר מדוע ניתנו הציוני� שניתנו

במטה החקירות של מס ) מבצעי� וחקירות(תפקיד מנהל תחו�  נער$ מכרז ל2009במאי  .3
כמה , ובה� ג� עובדי� אקדמאי� בעלי תואר ראשו� ושני, למכרז ניגשו עשרה מועמדי�. הכנסה

 שנות לימוד 12לתפקיד נבחר עובד בעל . מה� רואי חשבו� ורוב� בעלי ניסיו� רב בתחו� החקירות
וריו של העובד לא עמדו בדרישות הס� לעבודה בשירות הועלה כי כיש. שאי� בידיו תעודת בגרות

� אישרה באופ� חריג "ונש, � לקבלה לשירות המדינה"העובד נכשל בבחינות של נש; המדינה
הוא קוד� כמה פעמי� א� שלא עבר כל , למרות זאת.  שליח בלבד�לרשות להעסיק אותו כארכיבר 

מבחני הכניסה כדי להתקבל לקורס מפקחי וג� כשל פעמיי� בניסיו� לעמוד ב, �"מבח� חדש בנש
ציונו בוועדת הבוחני� בתחו� )  א:   (במכרז אותרה שורה של כשלי�. ולא הוסמ$ כמפקח מס, מס

כמו רואי , )ראשו� או שני(ההשכלה היה שווה לציונ� של מועמדי� אחרי� בעלי תואר אקדמי 
דרישות הס� שנקבעו לתפקיד )  ב(.   חשבו� ומועמדי� בעלי ניסיו� רב בעבודה בתחו� החקירות

 . היו נמוכות א� יותר מדרישות הס� של תפקידי� אחרי� בתחו� החקירות הכפופי� למנהל התחו�

במהל$ גיבוש המכרז לא נכללו בדרישות הס� לתפקיד שתי דרישות שנכללו במכרזי� )  ג(
מפקח מס הכנסה להיות בעל הסמכה כ: בתחו� החקירות, וא� זוטרי� יותר, לתפקידי� דומי�

 . של שלוש שני� בהפעלת פקודת מס הכנסה בתחו� החקירות�וניסיו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘� ÏÚ"Ì˜ÓÂÚÏ ‰Ï‡ ÌÈÊ¯ÎÓ Ï˘ ÌÚÂˆÈ· ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ˜Â„·Ï Ì ,
 ÌÂÁ˙ Ï‰�Ó „È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ÂÚÂˆÈ· ÍÈÏ‰˙ ˙‡ „ÂÁÈÈ·Â)˙Â¯È˜ÁÂ ÌÈÚˆ·Ó.( 

ת המקרה בו נתפר התפקיד לפי מידות כישוריו רואה בחומרה א"� הודיעה בתשובתה כי היא "נש
ומקבלת את המלצת , )מבצעי� וחקירות(של מועמד הנהלה ברשות המסי� לתפקיד מנהל תחו� 

 ".המבקר באשר לבדיקה מעמיקה של מכרז ספציפי זה
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ג� רשות המסי� רואה בחומרה רבה מקרה בו "בתשובתה של הרשות למשרד מבקר המדינה צוי� כי 
מוכחש כי כ$ נעשה במקרה של תפקיד מנהל .  למידות כישוריו של עובד זה או אחרנתפר תפקיד

 ) ".מבצעי� וחקירות(תחו� 

ל "הסמנכ. ל למינהל במשרדי הממשלה הוא מהחשובי� ביותר שיש במשרד"תפקיד סמנכ .4
רצוי בתחומי� , כמו השכלה אקדמית, והוא נדרש לעמוד בדרישות גבוהות, "שומר ס�"הוא בחזקת 

כפי שמפורט בתיאור , משאבי אנוש ומינהל עסקי�, משפטי�, כלכלה, מינהל ציבורי, מדעי המדינה
 שנות לימוד לגשת למכרזי� �12 אפשרה למועמדי� בעלי השכלה של "נש. �"התפקיד שקבעה נש

 .בתנאי שה� עומדי� ביתר דרישות הס� במכרז, פנימיי� למשרה זו

במכרז זה זכה מועמד בעל . ל למינהל ברשות"פקיד סמנכ התקיי� ברשות מכרז לת2008בספטמבר 
משרד מבקר המדינה בדק את הליכי המכרז והעלה ). להל� המועמד( שנות לימוד 12השכלה של 
עובדי האג� למשאבי אנוש של הרשות ה� הבודקי� א� המועמדי� למכרזי� כשירי� : כמה ליקויי�

שכ� המועמד היה ,  במצב של ניגוד ענייני�ובמקרה זה ה� מצאו את עצמ�, להתמודד על התפקיד
תפקיד "בתחילה כ, ל למינהל" החל המועמד למלא את תפקיד סמנכ2007מיוני ; הממונה עליה�

מילוי תפקיד , כפי שצוי�. במש$ שנה וארבעה חודשי� לפני המכרז, ובהמש$ כמינוי בפועל" נוס�
ב זה מרתיע מועמדי� אחרי� מלגשת ובנוס� לכ$ מצ, בפועל לתקופה ממושכת מקנה למועמד יתרו�

 .למכרז ופוגע בעקרו� השוויוניות

, ונמצא כי שמה הופיע במכתבי הזימו�, �"עוד הועלה כי אשתו של המועמד היא רכזת מכרזי� בנש
כאשר , וא� חשש למשוא פני�, יש טע� לפג�. כמי שמזמנת את חברי ועדת הבוחני� של המכרז

מש חבר בוועדה ועל מכתב הזימו� מופיעי� שמה ותוארה של חבר ועדת בוחני� מקבל זימו� לש
 .אשת מועמד בולט

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â˘¯‰ ÏÚ ,‰�Â˘‡¯‰ ‰ÏÚÓ‰Ó ÈÚÂˆ˜Ó ÛÂ‚Î , ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ
˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ ÏÚ· ‰È‰È ‰Ï˘ ¯ÈÎ·‰ Ï‚Ò‰˘ . „Á‡ Â�È‡ ÈÓ„˜‡ ¯‡Â˙ Â·˘ ·ˆÓ‰

ÏÂÎÈ ˙Â˘¯· ‰Ï‰�‰ È„È˜Ù˙Ï ‰ÏÎ˘‰‰ ÌÂÁ˙· ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„Ó ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˙· ÌÂ‚ÙÏ 
ÏÂ‰È�‰ ˙Ó¯· ‰ÚÈ‚Ù È„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ ¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ . ‰¯È˙Ò· „ÓÂÚ ‰ÊÎ ·ˆÓ

˘� Ï˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙¯‰ˆÂÓ‰ ‰¯ËÓÏ ˙ËÏÁÂÓ"Ì .ÔÎÏ ,˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ¯˜ÈÚ·Â
˘�"Ì ,˙Â˘¯· ˙ÂÈÏÂ‰È�‰ ˙Â¯˘Ó‰ ÏÎÏ ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„ ÈÂ�È˘Ï ÂÏÚÙÈ , ¯‡Â˙ Ô‰· ÂÏÏÎÈÂ

ÈÓ„˜‡ ,Â‡È·È ÍÎ·Â˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ˙ÏÂÎÈ· ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯Î‰‰Â ÈÏÂ‰È�‰ ‚¯„‰ ˜ÂÊÈÁÏ  . Ì‚ ˘È
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ Ï˘ ‰ÈÈË‰Ï Â‡È·‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ˙ÂÏ˜˙‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ. 

בכוונת מנהל רשות המסי� לפנות לגור� "בתשובתה של הרשות למשרד מבקר המדינה צוי� כי 
הס� הניהוליות הבכירות ולשינוי � על מנת שיפעל למימוש נושא שינוי דרישות "הרלוונטי בנש

 ".ר"דירוג משרות אלה מהדירוג המנהלי לדירוג המח

דרישות הס� לנושאי משרות בכירות ולא רק ברשות המסי� מצריכות "� הודיעה בתשובתה כי "נש
� תפעל ככל שנית� ובכל הרצינות הראויה לשינוי דירוג המשרות המקצועיות מדירוג "נש. שינוי

, באופ� שהמבקש להתמודד לתפקידי� בכירי� ברשות המסי� ומחוצה לה, אקדמאימינהלי לדירוג 
יידרש להשכלה , מנהלי משרדי מיסוי מקרקעי�, סגני פקידי שומה, פקידי שומה, לי�"כמו סמנכ

 ".אקדמית כמתבקש מרמת המשרה
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 סבב תפקידי�

 בישראל תו$ כדי העובדי� הבכירי� ברשות עוסקי� בתחו� הרגיש של אכיפת ביצוע חוקי המס
שהות ארוכה בתפקיד עלולה להביא לידי . התמודדות ע� לחצי� של מייצגי� בכירי� ובעלי הו�

משו� כ$ . שחיקה במישור המקצועי והאישי וא� לידי פגיעה בעקרו� השוויוניות בטיפול בנישומי�
 זכה 2007בשנת יש לציי� כי כבר . יש צור$ לקיי� סבב תפקידי� בי� העובדי� בתפקידי� הבכירי�

 ).ראו להל�(נושא סבב התפקידי� לתמיכה של היוע. המשפטי לממשלה 

על פי קביעתו והחלטתו , בביקורת נמצא כי בשני� האחרונות ביצעה הרשות סבבי תפקידי�
מנהל . בלי להסתמ$ על כללי� מוסכמי� או על קריטריוני� כלשה�, הבלעדית של מנהל הרשות

 או כל רישו� מסודר אחר הנוגעי� לנימוקי� ולשיקולי� הקשורי� הרשות לא ניהל פרוטוקולי�
 .במצב כזה יכול מנהל הרשות על דעתו בלבד להיטיב או להרע ע� עובדי�. לעניי� זה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ„È˜Ù˙ ··Ò ÚÂˆÈ·Ï Ï‰Â� ÔÈÎ‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ . Â¯„‚ÂÈ Ï‰Â�·
ÌÈ„È˜Ù˙‰ ··Ò· ÂÏÏÎÈ˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ,‰ ÔÓÊ ˙ÙÂ˜˙ ÔÙÂ‡Â „È˜Ù˙· ˙ˆÏÓÂÓ‰ ‰�Â‰Î

··Ò‰ ÚÂˆÈ· .¯„ÂÒÓÂ ÚÂ·˜ Ï‰Â� Ï˘ ‰ÚÓË‰Ï „Ú , ··Ò ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Â˘¯‰ Ï‰�Ó ÏÚ
˙Â˘¯· ÌÈÙÒÂ� ÌÈÓ¯Â‚ ÛÂ˙È˘· ÌÈ„È˜Ù˙‰ , Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ ÏÚ ‰„Ù˜‰ È„Î ÍÂ˙Â

ÌÈ„È˜Ù˙‰ ··ÒÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ˜ÂÓÈ�‰Â ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù . 

הנהלת רשות המסי� לבי� אג� הסגל הבכיר "י מתנהלי� מגעי� בי� הרשות הודיעה בתשובתה כ
בנציבות שירות המדינה באשר לחתימת נוהל משות� לעריכת סבב תפקידי� בכירי� ברשות 

לבצע , מטרת נוהל זה היא לעג� בכתב את סמכותו של המנהל המיושמת הלכה למעשה... המסי�
כמו כ� . כהגדרת� בנוהל, ל מנהלי יחידותסבב תפקידי� בקרב העובדי� המועסקי� במשרות ש

הנוהל קוצב את תקופת הכהונה של מנהלי היחידות ומפרט את העקרונות והתהלי$ לביצוע סבב 
 ". התפקידי�

 

 

בנושא הפקת לקחי� בעקבות הכשלי� שהתגלו ברשות  צוות בדיקה
 המסי�

, � של עובדי� ברשות התגלו כשלי� חמורי� בהליכי המינויי2007בחקירת משטרת ישראל בשנת 
לנוכח ממצאי . 2011ובעקבות כ$ הוגשו כתבי אישו� ומנהל הרשות לשעבר הורשע בינואר 

ד מני מזוז למנהל הרשות " היוע. המשפטי לממשלה דאז עו2008החקירות החמורי� פנה בנובמבר 
סוכ� כי . מר יהודה נסרדישי והציג לו כמה בעיות מבניות ונקודות תורפה בתהליכי העבודה ברשות

הרשות תמנה צוות מקצועי שידו� בכשלי� שהתגלו בחקירות המשטרה ויגבש המלצות למניעת 
הצוות ידו� ג� בנושא הגברת השקיפות והפיקוח בהליכי המינויי� ברשות . הישנות הכשלי� האלה

די הצוות יפעל כ. תו$ כדי קיו� סבב תפקידי�, ובקביעת כהונות קצובות לתפקידי� הרגישי� ברשות
לגבש תהליכי טיפול וקבלת ההחלטות ברשות ולטייב אות� באופ� שיצמצ� מצד אחד את 

. פוטנציאל השימוש לרעה בסמכות ומצד אחר ישמר את מרחב הפעולה ההכרחי במערכת מס תקינה
ד משה "עו,  צוות בראשותו של היוע. המשפטי של הרשות2009בהתא� לכ$ מינתה הרשות במרס 

ת מנהל הרשות היה הצוות אמור להתחיל בעבודתו בלא דיחוי ולהגיש לו את על פי הנחיי. מזרחי
 . �30.6.09ממצאיו ואת המלצותיו לא יאוחר מ
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 ˙�˘ ÛÂÒ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010 ,˙ÂÂˆ‰˘ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰�˘Î ,ÂÚ ˙Â˘‡¯·" ‰˘Ó „
ÈÁ¯ÊÓ ,ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Â ÂÈ‡ˆÓÓ ˙‡ ˘È‚‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ,Â˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÈÒ Ì¯Ë ‡Â‰ , ˙Â¯ÓÏ
�ÂÈÁ‰‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â�· ÏÂÙÈË·˘ ˙ÂÈ . ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ Â˜ÙÂ‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙Â·È˘ÈÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰

˙Â·È˘È‰ ,Ì˙Â‡ Â¯˘È‡ Ì¯Ë ˙ÂÂˆ‰ È¯·Á ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·Â . ÁÂ„‰ ˙˘‚‰· ·ÂÎÈÚ‰
 ÍÈÏ‰˙·Â ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈÏ˘Î‰Ó ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰˙· Ú‚ÂÙ

˙Â˘¯· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÓÂ„È˜. 

הפרוטוקולי� מדיוני הוועדה נכתבו באופ� "תה למשרד מבקר המדינה כי הרשות הודיעה בתשוב
מתו$ הכרה ... מפורט במועד הדיוני� בכתב יד על ידי מרכזת הועדה והועלו על הדפוס מאוחר יותר

בחשיבות הנושאי� אשר הועברו לטיפול הוועדה וההבנה שלש� הסדרת נושאי� אלה יש לבחו� 
, ת בנטל העבודה המוטל על העובדי� הבכירי� היושבי� בוועדהאות� לעומק� וכ� מתו$ התחשבו

כיו� טיוטת הדוח . מצא מנהל הרשות מקו� להארי$ את המועדי� להגשת המלצותיה של הוועדה
 ".הסופי של הוועדה הוכנה והוועדה צפויה להגיש את הדוח הסופי בעתיד הקרוב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈˆ¯Ó� ÌÈ„Úˆ ËÂ˜�Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ÓÏ˘‰Ï
Ì„˜‰· ÌÈÁ˜Ï‰. 

 

 

 סיכו�

 ˙Â�Â¯˜Ú· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡ ‰ÏÚÓ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯· ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÈÚˆÂ·Ó Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙�ÈÁ·
ÌÈÊ¯ÎÓ ÍÈÏ‰ ÏÎ Ï˘ Â„ÂÒÈ·˘ ˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘‰Â ˙Â�È‚‰‰ ,ÔÈ„· Ì‚ ÌÈÚÂ·˜‰ .‰Ó‚Â„Ï , ÔÂÓÈÊ

ÌÈ�ÁÂ· ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á ˘Ó˘Ï ÌÈ‚Èˆ� Ì˙Â‡ Ï˘ ¯ÊÂÁ ;È·¯ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ÔÂÈ‡¯ Â˙Â‡· Ì
„ÚÂÓ‰ ;È‡- ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ‚¯„Ó· ÌˆÂ·È˘ ÔÈ·Â ÌÈ„ÓÚÂÓ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ�ÂÈˆ‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰
Ê¯ÎÓ· ;Î ˜¯ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Â˘ÈÂ‡ ˙Â¯˘Ó‰Ó ˜ÏÁ"ÛÒÂ� „È˜Ù˙" ; ÈÓ„˜‡ ¯‡Â˙Ï ‰˘È¯„‰Â

˙Â˘¯· ÌÈÈÏÂ‰È� ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„· ‰ÏÏÎ� ‡Ï . ˙Â�Â˘ ˙ÂÏ˜˙ Â¯˙Â‡ ÍÎÏ ÛÒÂ�·
Ó‰ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ ÂÚÈÙ˘‰˘ÌÈÊ¯Î .˙ÂÂˆ ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙Â˘‡¯· ,

‰¯Ë˘Ó‰ ˙¯È˜Á· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÏ˘Î‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Ï Ì˜Â‰˘ ,ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘‚Â‰ Ì�È‚·Â ,
ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˘·È‚ Ì¯Ë ,Ô˙˘‚‰Ï Ú·˜�˘ „ÚÂÓ‰Ó ÈˆÁÂ ‰�˘ ‰ÙÏÁ˘ Û‡. 

‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ�Ï ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ ÏÚ , ˙Â·Èˆ� ÏÚÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
Â¯È˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙Â˘¯· ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰Â ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰�È„Ó‰ ˙

˙ÂÙÈ˜˘Â ˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
‰�ÈÈ�Ú· ‰ÚˆÂ·˘ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙¯È˜Á· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÏ˘Î‰ ˙Â·˜Ú·. 

 


