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 בשירות הציבוריועדות איתור 

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

במשרד , המשפטי� במשרד, במשרד ראש הממשלה, בנציבות שירות המדינה
 וכ� במשרד הבינוי והשיכו�, במשרד האוצר, המסחר והתעסוקה, התעשייה

מיו� ובחירה של , סדרי עבודת� של ועדות לאיתור בתאגידי� סטטוטוריי� נבדקו
 . רות בשירות הציבורימועמדי� למשרות בכי

 

 תקציר

 על האיכות המקצועית ועל האמינות , בי� היתר,אמו� הציבור בשירות הציבורי מושתת
ממשלתי בישראל מושתת על השיטה �השירות הציבורי. של העומדי� בראשו

אשר בעלי , שירות נטול זיקה פוליטית המבצע את מדיניות הממשלה: הבריטית
למעט נושאי משרות בכירות ,  ע� חילופי השרי�התפקידי� בו אינ� מתחלפי�

ונשמרת בו ההפרדה בי� קובעי המדיניות לבי� הסגל , )לי� ואחרי�"מנכ(מעטי� 
כפי שהיא באה לידי ביטוי ג�  ,דר! המל! למינוי למשרות בשירות הציבורי. המקצועי

 �כרז היא מ, ) חוק המינויי��להל�  (�1959ט"התשי, )מינויי�(חוק שירות המדינה ב
מועמדי� העומדי� בדרישות הבחירת המועמד הטוב ביותר מבי� שנועד להבטיח את 

חוק , ע� זאת.  למתמודדי�תו! שמירה על שוויו� הזדמנויותבהלי! תחרותי המשרה 
 ובה�, 1המינויי� הסמי! את הממשלה לקבוע משרות פטורות ממכרז בתנאי� שתקבע

שלגביה� משרות בכירות נוספות וכ�  ,�את מי שימונה להלבחור שהשר מוסמ! משרות 
 . ממכרזתנאי� לפטוראת הלקבוע רשאית הממשלה 

בגלל חסרונות למינוי ממלאי תפקידי� בכירי� בשירות המדינה באמצעות מכרז יש 
בחירה הומוגנית של : 2החיוב לקיי� מכרז פנימי לפני פנייה למועמדי� חיצוניי�

למועמדי� מחו& שוויו� הזדמנויות קיו� �אי ;בעיקר מקרב שירות המדינה, מועמדי�
מקרב בעלי ניסיו� גיוס כוח אד� איכותי �ולכ� אי, למשרד הממשלתי הרלוונטי

למשרות בכירות רבות עובדי� למנות   שרי� החלוברבות השני�. 3מהשוק הפרטי
 לקבל את הצעת היוע& 4החליטה הממשלה, 1999בשנת ,  עקב כ!.בפטור ממכרז

ועדת  �להל� (ז ולהקי� מנגנו� של ועדה לאיתור מועמדי� המשפטי לממשלה דא
למספר מצומצ� של משרות הפטורות ממכרז על מנת לייעל את תהלי! איתור ) איתור

. מאיד! גיסא, ולמנוע חשש למינויי מקורבי�, מחד גיסא, המועמדי� המתאימי�
לבחו� , זו�הוועדה אמורה לאתר מועמדי� ה� על בסיס פרסו� לקהל הרחב וה� באופ� י

__________________ 

 . לחוק המינויי�21מכוח סעי�  1

 ).ר" התקשי�להל� ( בתקנו� שירות המדינה 10.232סעי�  2

וי למשרות בנוגע להליכי המינ, ד מני מזוז"עו, חוות דעת של המשנה ליוע" המשפטי לממשלה דאז 3
 .�26.6.02בכירות בשירות המדינה מ

 .�14.9.99 מ345' החלטה מס  4
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השיטה החדשה באה לשמר את . את כישוריה� ולהגיש לשר הממונה את המלצותיה
ובה בעת לפתוח לציבור ,  דמוי מכרז ונטול שיקול פוליטי�הלי! הבחירה השוויוני 

 .פתח להשתלבות במשרות בכירות בשירות המדינה בהלי! יותר גמיש ממכרז

 

 פעולות הביקורת

 י�בדק משרד מבקר המדינה את המינוי לסירוגי� 2010נובמבר �2009ס בחודשי� מר
בנציבות שירות נעשתה הבדיקה . למשרות בשירות הציבורי באמצעות ועדות איתור

במשרד , במשרד המשפטי�, במשרד ראש הממשלה, ) הנציבות�להל�  (המדינה
ובמשרד במשרד האוצר , )ת"תמ משרד ה�להל� (המסחר והתעסוקה , תעשייהה

 הבדיקה .תאגידי� סטטוטוריי� התבקשו למלא שאלוני� בעניי� .כו�הבינוי והשי
.  ועדות איתור מוסדרות בשירות המדינה ושלוש ועדות איתור וולונטריות�70כללה כ

הארי! משרד מבקר המדינה את , 5בעקבות התפתחויות שחלו בנושא במהל! הביקורת
 .2010הבדיקה עד נובמבר 

 

 עיקרי הממצאי�

נו את הוועדות לאיתור מועמדי� לכהונה במשרות בכירות בשירות  מי6השרי�, ככלל
ל "מנכ, נציב שירות המדינה או נציגו: חברי� בה� בדר! כלל חמישה אישי�. המדינה

הנציבות . המשרד הנוגע בדבר ומומחי� בתחומי העיסוק הנכללי� במשרה הנדונה
 הפנויה ובדבר והמשרד הרלוונטי אמורי� לפרס� לקהל הרחב הודעות בדבר המשרה

ועדת האיתור רשאית . 7הקמת ועדת איתור כדי שכל המעוניי� בה יציג את מועמדותו
על המעונייני� להגיש את . ג� לפנות ביזמתה לאנשי� בבקשה שיציגו את מועמדות�

 .מועמדות� בליווי תיעוד מתאי�

דמנות אול� גמישותו טומנת בחובה חשש לפגיעה בהז, ועדת האיתור היא מנגנו� ראוי
שנעשה על , השווה של המועמדי� ה� בשלב המיו� הראשוני לקראת הזימו� לוועדה

וה� כאשר השר , סמ! הטפסי� שהגישו בלבד ללא כלי� מקצועיי� תומכי החלטה
על כ� צרי! להציב סכרי� ; כמפורט בהמש!, בוחר במועמד אחד ממספר מומלצי�

 .א! הדבר לא נעשה, לשימוש בוועדת איתור

 

 ניכרת של השימוש בוועדת האיתורהרחבה 

 ובמטרה לשפר את מנגנו� הפטור ממכרז החליטה כאמור 8&"בעקבות פסיקת בג
להקי� את מנגנו� ועדת האיתור ) 345 החלטה �להל�  (1999הממשלה בספטמבר 

�המאופיינות בהיבט מקצועי, הפטורות ממכרז ולהחילו על מספר מצומצ� של משרות

__________________ 

 .בעניי� זה ראו בהמש� 5

 . נציב שירות המדינה הוא הממנה את ועדות האיתור בשירות המדינה2009משנת . בתקופת הביקורת 6
ול  א,  נקבע כי הוועדה אמורה לפרס  את המשרה2002 מספטמבר 2541' בהחלטת הממשלה מס 7

 .כנהוג ג  במכרזי  פומביי  בשירות המדינה, בפועל הנציבות מפרסמת אותה בשיתו# המשרד

 .111 )5(ד נב"פ, ' ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰Á‡Â ‰˘„Á‰ '�  'Ï‡¯˘È ˙�È„ÓÁ‡Â˙ 154/98& "בג 8
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שהממלאי� אות� מופקדי� על שמירת , ת אופי רגולטורימדעי מובהק או שה� בעלו
 .תלות מקצועית�האינטרס הציבורי ונדרשת מה� מידה רבה של עצמאות ואי

ומשרדי  משרד המשפטי� בשיתו,,  היה על הנציבות345כפועל יוצא מהחלטה 
באמצעות לעשות עבודת מטה לקביעת המשרות שיאוישו , הממשלה הנוגעי� בדבר

ולפיכ! לא נקבעו מגבלות לשימוש בוועדות , עשתה כ�לא  הנציבותואול� , ועדת איתור
על תשע משרות הממשלה החילה אותו , הוק� מנגנו� ועדת האיתור כש:איתור

רשימת  �מספר� גדל פי אחד עשר מועד סיו� הביקורת ואילו עד  ,בשירות המדינה
�ללה כיתור כ באמצעות ועדת אבשירות המדינה שהממשלה אישרה לאייש�המשרות 

 סוג �היו במקור פטורות ממכרז ) 30% (�נמצא שרק מיעוט, זאת ועוד.  משרות100
 מהמשרות שאוישו �30%כ, יתר על כ�; המשרות שעבורו נועד מנגנו� זה מלכתחילה

כפי שא, , בפועל. במועד הביקורת באמצעות ועדת איתור אוישו בעבר באמצעות מכרז
, 9)ייעו&(משלה והמשנה ליוע& המשפטי לממשלה ל משרד ראש המ"עולה מדברי מנכ

מאז הקמת מנגנו� ועדת האיתור ראתה הממשלה בהלי! זה את דר! המל! לאיוש 
 .משרות בכירות בשירות המדינה

מבקר המדינה בדק את המשרות שאושרו לאיוש באמצעות ועדות איתור ולא באמצעות 
איוש אושרו לשכל המשרות לא : הבדיקה העלתה כי לא היה לה� מכנה משות,. מכרז

במינוי אחידות לא הייתה ;  ביותר משרות בכירותיואיתור ההועדות באמצעות 
 אוישו �חלק �כדוגמת משרת המבקר הפנימי , מקבילות במשרדי� שוני�למשרות 

�המינוי ל. א, בפטור מלא ממכרז �וחלק� , ועדות איתוראמצעות ב �� חלק, י�במכרז
שירות המדינה הפטורות ממכרז ואינ� משרות המכונות  משרות בכירות ביותר ב15

 זהי� 12 מאפייני�11יצוי� כי לחלק�. 10לא היה באמצעות ועדת איתור, משרות אמו�
 למשרות הפטורות ממכרז שיש 345לאמות המידה שקבעה הממשלה בהחלטה 

ועדת שירות במקרי� מסוימי� המליצה ,  נוס, על כ!.לאייש� באמצעות ועדת איתור
 לממשלה על איוש משרות שבעבר היו חייבות 13) ועדת השירות�להל� (ה המדינ
עקב פניות חוזרות ונשנות של המשרדי� ולא על בסיס , באמצעות ועדות איתור, במכרז

 .קריטריוני� אחידי�

 

__________________ 

ל משרד ראש הממשלה ותשובת המשנה ליוע& המשפטי לממשלה למשרד מבקר "בתשובת מנכ 9
 .2009 ומדצמבר 2011 המדינה מינואר

 ביטוח , הממונה על שוק ההו�;כלכלה והכנסות המדינה במשרד האוצרההממונה על אג# : בה� אלה 10
עבודה במשרד ההממונה על השכר והסכמי ;  החשב הכללי במשרד האוצר;וחיסכו� במשרד האוצר

מנהל רשות  ;ת"השקעות במשרד התמה מנהל מרכז ; הממונה על התקציבי  במשרד האוצר;האוצר
 . מנהל הרשות לקידו  מעמד האישה במשרד ראש הממשלה;החברות הממשלתיות

 מנהל ; החשב הכללי במשרד האוצר; ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר, הממונה על שוק ההו�:בה� אלה 11
 . מנהל רשות החברות הממשלתיות;ת"השקעות במשרד התמהמרכז 

ההמלצות אושרו . קופת כהונת  של נושאי משרה בכירי משרדי לקביעת ת,על פי המלצות הצוות הבי� 12
 .8.2.09, מ4470' בהחלטת ממשלה מס

 היא ועדה סטטוטורית המתמנה על ידי הממשלה ופועלת ליד נציב שירות המדינה מכוח ועדת השירות 13
,ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(המינויי  ובחוק שירות המדינה חוק סמכויות שהוקנו לה בעיקר ב

יעמוד  בראשה ;חברי  11שירות המדינה  תועדלו תמנה הממשלה ,)7 עי#ס(על פי חוק המינויי  . 1970
 אנשי ,  וחמישה, ממשלתיי מנהלי  כלליי  של משרדי מחבריה יהיו  חמישה ;נציב שירות המדינה

 .ציבור שאינ  עובדי מדינה
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 מהות ועדת האיתור

 :במהל! השני� התגבשו שתי תפיסות עקרוניות בעניי� מהות ועדות האיתור

ו .1 ו כ ר  ו ת י א ת  ד ע תו ר ח ו ב ה  ד  345הממשלה קבעה בהחלטה  :ע
 ועדות עקרונות כלליי� לפעולת 2002ספטמבר  מ2541 ובהחלטה 1999מספטמבר 

 הא� מצא, ובה� העיקרו� שהוועדה תמלי& לשר הממונה על מועמד אחד, האיתור
 .שה מועמדי�והיא רשאית להציע לשר שניי� או שלא! , מתאי� ביותרשהוא האחד 

 14 בשירות המדינההמוסדרותאיתור הועדות ) �23%כ( �70 מ16 בבדיקה נמצא כי
עוד נמצא שכמה ועדות איתור וולונטריות .  על יותר ממועמד אחדוהמליצ שנבדקו

בהמליצ� . המליצו על שלושה מועמדי�) בתאגידי� סטטוטוריי� ובשירות המדינה(
דות לשר את על כמה מועמדי� בלי ציו� היתרונות והחסרונות של כל אחד העבירו הווע

. הבחירה של המועמד ואפשרו לו לשקול ג� שיקולי� שאינ� בהכרח מקצועיי� גרידא
 .הוקמוה  שלשמלפיכ! פגעו למעשה הוועדות האלה במטרה

ה .2 צ י ל מ מ ה  ד ע ו ו כ ר  ו ת י א ת  ד ע  הציג בוועדת השירות 2009בנובמבר  :ו
, המדינהתפיסה שונה לגבי ועדת איתור בשירות , יעקב נאמ�' פרופ, שר המשפטי�

, ועדת האיתור היא ועדה ממיינת אשר עליה להמלי& לשר לא על מועמד אחד, פיה�על
ועל , היא רשאית לדרג את המועמדי� בהתא� להתאמת� לתפקיד, אלא על שלושה

ג� א� לדעת ועדת ,  על פי הצעה זו.15השר להפעיל את שיקול דעתו ולבחור אחד מה�
עליה להוסי, מועמדי� כשירי� פחות , מועמד אחד הוא המתאי� ביותר, איתור

ועדת השירות החליטה לאשר עקרונית את . מתאימי� ולהשאיר לשר את הבחירה
שכ� במקו� , יודגש כי הלי! כזה שונה מאוד מהלי! של מכרז. 16הצעת שר המשפטי�

בחירת המועמד המתאי� ביותר מ� המועמדי� הכשירי� בוועדה הבחירה נעשית על 
 כמה מועמדי� שלדעת ועדה מקצועית ה� כשירי� למלא את מבי�, ידי השר לבדו

אמנ� הלי! כזה עדי, על מינוי פוליטי שבו לעתי� מתמנה למשרה ג� מי . המשרה
אול� בבחירה בהלי! כזה עדיי� עלולי� להיות , שאינו בעל כישורי� למלא אותה

מת מעורבי� שיקולי� נוספי� לבד משיקולי ההתאמה המקצועית לתפקיד כגו� התא
המינוי של נושא משרה , על פי הצעה זו. תפיסת העול� של המועמד לזו של השר

, בסופו של דבר, יהיה תלוי, בכירה שעליו המליצה ועדת האיתור לאחר מיו� ובחינה
בדר! זו יהיה המינוי באמצעות . א, שהמשרה אינה משרה המכונה משרת אמו�, בשר

ולא למינוי לאחר בחירה , לא ממכרזועדת האיתור דומה למשרות הפטורות באופ� מ
כ! יבחר הדרג הפוליטי הלכה למעשה חלק ניכר מממלאי המשרות . של ועדת מכרזי�

 .הבכירות ביותר בשירות המדינה

ת .3 ו ס י פ ת ה י  ת ש  � י ב ה  ע ר כ ה ה ת  ו ע מ ש  החלטות הממשלה שקבעו :מ
 עולות בקנה אחד ע� שיטת 17הסדרי� לקציבת כהונת� של בכירי� בשירות המדינה

שירות הציבורי הנהוגה בישראל שבה תקופת כהונתו של נושא משרה בכירה אינה ה
, התפיסה שוועדת האיתור היא ועדה ממליצה גרידא, מנגד. תלויה בחילופי שלטו�

שכ� אילו סברה , אינה עולה בקנה אחד ע� החלטות הממשלה על קציבת כהונה
 השר הממונה על נושא הממשלה שמינוי למשרה בכירה מסוימת צרי! להיות על דעת

__________________ 

 .ועדות איתור שהקמת� אושרה על ידי הממשלה 14
 .פרידמ�' פרופ,  הצעה דומה של שר המשפטי  דאז2009ממשלה דחו בפברואר ועדת השירות וה  15
החליטה הוועדה להקי  צוות אשר ימלי& לוועדת השירות על המשרות אשר יוחרגו , נוס# על כ�  16

 .מההחלטה ולגביה� יגישו ועדות האיתור לשר מועמד אחד

 .8.2.09, מ4470'  והחלטה מס7.9.08,מ 4062 'ה מסהחלט  17
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לא הייתה קוצבת את מש! כהונתו בה אלא הייתה מוצאת דר! לאפשר לשר , המשרה
 .החדש להחלי, את נושא0

קבלת ההצעה לשינוי כללי ועדת האיתור כ! שתמלי& על , לדעת משרד מבקר המדינה
שכ� , שלשה מועמדי� ולא אחד עלולה להשפיע על מהות תפיסת שירות המדינה

בפרט ממלאי התפקידי� , ול להוביל להפיכת שירות המדינה בישראלהדבר על
על כ� מתבקש דיו� ציבורי רחב בכנסת ; לשירות הנתו� לאמו� הדרג הפוליטי, הבכירי�

 .שיבח� את משמעויות ההצעה

 

 הסדרה בתאגידי� סטטוטוריי��אי

. 18קיימי� בשירות הציבורי ג� תאגידי� סטטוטוריי�, נוס, על משרדי ממשלה
 מעי� זרועות ביצוע של עצמאית ומשמשי� ה� בעלי אישיות משפטית תאגידי� אלה

 ולפיקוח על הסדרה של תחומי� מתחומי האחריות הממשלתיתלהמדינה לניהול ו
מ� הראוי כי הלי! המינוי , סטטוטורי תפקידיו של התאגיד הנוכחל. הפעילות בה�

בחירת המועמד ועד להבטיח את שנ נישוויויהיה בהלי! תחרותי ולמשרות הבכירות בו 
 20&"בג המלי& 2005בשנת . 19ו ועדת איתוראבאמצעות מכרז  הטוב ביותר למשרה

נמצא אול� , הסטטוטוריי�� של בכירי� בתאגידי� הסדרה כוללת את מינוָילהסדיר 
 כימצא  בבדיקת משרד מבקר המדינה נ.עשו זאתהכנסת טר�  כי משרד המשפטי� או

בתאגיד , ל באמצעות ועדת איתור"התמנה המנכשנבדקו   מהתאגידי��62%רק בכ
 במינוי אישי של �) �33%כ(ובשאר התאגידי� ,  באמצעות מכרז פומבי�) �5%כ(אחד 
על היוע& המשפטי לממשלה לשקול פרסו� הנחיה , לדעת משרד מבקר המדינה. השר

 עד ורמינוי בכירי� בתאגידי� סטטוטוריי� באמצעות ועדות איתת של כולללהסדרה 
 .סיו� הליכי חקיקת חוק כולל לתאגידי� הסטטוטוריי�

 

 ועדות איתור וולונטריות

במקביל להפעלת מנגנו� ועדת האיתור עבור משרות שהגדירה הממשלה מינו השרי� 
ועדות  הפטורות ממכרזהבכירות בשירות המדינה משרות האחראי� לאיוש חלק מה

 לאיוש משרות )ות איתור וולונטריות ועד�להל� ( שלא מכוח החלטות הממשלה איתור
בכירות מסוימות בשירות המדינה ומשרות בתאגידי� סטטוטוריי� שאופ� איוש� לא 

 .הוסדר

אשר , ברוח החלטות הממשלה ופעלית ווולונטריהאיתור הת וועדג� כי   ראויהיה
  של המתאימי� ביותר תו! שמירה על שוויו� הזדמנויות לכל�מינוָינועדו להבטיח את 

לכל ועדת אול� הביקורת העלתה כי . ואמנ� זהו המצג שהוצג לציבור; המתמודדי�
ואלו לא תמיד עלו ,  לפעולתההוק�אדאיתור וולונטרית קבע השר שמינה אותה כללי� 

 . בקנה אחד ע� עיקרי הכללי� שקבעה הממשלה לעבודת� של ועדות איתור

__________________ 

 .רשות שדות התעופה ושירות התעסוקה, כגו� המוסד לביטוח לאומי  18

בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 ,  מבקר המדינהראו.  בדוחות קודמי מבקר המדינה כבר נדרש לעניי�  19
„ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ ; 279' עמ, "היעדר הסדר מקי# בדבר סדרי ניהול  של תאגידי  סטטוטוריי "

ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ )1995(. 

 ‰ÌÈ‡Ò„�‰‰ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ,ÌÈ‡�ÎË‰ , ˙Â„˘ ˙Â˘¯· ÌÈ‡Ó„˜‡‰Â ÌÈÒ„�‰Ó 8299/01& "בג  20
 ‰ÙÂÚ˙‰Á‡Â '� 'Ï‡¯˘È· ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯Á‡Â ' ,פדאור. 
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מישות של כללי עבודת� עלולי� האחידות בפעילות ועדות האיתור הוולונטריות והג�אי
של מקורבי� או למינויי� למינויי�  במנגנו� ועדת האיתורלפתוח פתח לשימוש לרעה 

 .21פוליטיי�

שתיי� : משרד מבקר המדינה בח� את פעולת� של שלוש ועדות איתור וולונטריות
 משרת מנהל רשות החברות הממשלתיות �שהוקמו לאיוש משרות בשירות המדינה 

ואחת שהוקמה לאיוש משרה , )י" ממ�להל� (נהל מינהל מקרקעי ישראל ומשרת מ
 :להל� עיקרי הממצאי�.  משרת מנהל שירות התעסוקה�בתאגיד 

ת .1 ו ד ע ו ו ה ת  מ ק  סיווגה הממשלה את משרת מנהל רשות 2009 בפברואר :ה
�כמשרה עצמאית ובלתי, הפטורה ממכרז על פי חוק המינויי�, החברות הממשלתיות

א! לא קבעה , התלות של נושא המשרה חשיבות מיוחדת� לעצמאות ולאיתלויה שבה
 של היוע& המשפטי של 2009בעקבות חוות דעת מיוני . כי היא חייבת בוועדת איתור

ר יובל "ד, ובשל בכירות המשרה החליט שר האוצר, ד יואל בריס"עו, משרד האוצר
 אלא לנקוט ,22להשלא להקי� ועדת איתור שתפעל ברוח החלטות הממש, שטייני&

הוועדה הייתה אמורה להגיש ; רשמי ולהקי� ועדה מייעצת לעניי� המינוי�הלי! בלתי
נמצא כי הנציבות לא . ללא פרסו� פומבי, לו כמה שמות של מועמדי� מתאימי�

הביעה התנגדותה להלי! המינוי אלא רק לאחר שהמשנה ליוע& המשפטי לממשלה 
 .גמי� בהלי! זההעלה פ, ד מלכיאל בלס"עו, )ייעו&(

הנחיית היוע&  ב,) שר הבינוי דאז�להל� ( מינה שר הבינוי והשיכו� דאז 2008בינואר 
. י"למשרת מנהל ממוולונטרית  ועדת איתור ,ד מני מזוז"עו,  דאזהמשפטי לממשלה

ל "מנכשכ� ע� חברי הוועדה נמנו , הרכב הוועדה לא תא� את רוח החלטת הממשלה
ל "שמנכ  שבהחלטת הממשלה נקבעא,, משרדהועצת משפטית של י ומשרדה
 נציג של נעדר מההרכב כמו כ�;  המשרדחבר הוועדה היחיד שהוא עובדמשרד יהיה ה
 . שומר הס, של ההלי!שתפקידו לשמש ותנציבה

ד .2 ח א ד  מ ע ו מ מ ר  ת ו י ל  ע ה  צ ל מ על ועדות , 23על פי החלטת הממשלה: ה
מתאי� שהוא ה מועמד אחד הא� מצא,  אחדהאיתור להמלי& לשר הממונה על מועמד

נמצא כי ועדות . שה מועמדי�והיא רשאית להציע לשר שניי� או שלא! , ביותר
האיתור הוולונטריות שנבדקו המליצו על יותר ממועמד אחד ג� כאשר מצאו אחד 

 המינוי יבכתב. ובכ! חרגו מאחד העקרונות שקבעה הממשלה, שהוא מתאי� ביותר
האוצר  שר והנחי "למשרת מנהל רשות החברות ולמשרת מנהל ממר ת האיתוושל ועד

כל ועדה , ואכ�, כמה מועמדי� לתפקיד על ה�מלי& לושר הבינוי דאז את הוועדות לה
יצוי� כי הנחיית שר הבינוי דאז ניתנה בידיעת . המליצה לשר על שלושה מועמדי�

 .היוע& המשפטי לממשלה דאז

ל .3 ה  ק י ז י  ל ע ב  � י ד מ ע ו מ ב ה  ר י ח �ב י ר  הנחיית היוע& המשפטי :ש
הוועדה שוקלת להמלי& על שניי� או על שלושה קובעת כי כאשר  24לממשלה

מועמדי� עליה לפנות אליה� ולבקש מה� להצהיר א� ה� בעלי זיקה לשר משרי 
 אחד על מועמדעליה להמלי& לשר , וא� אחד מה� הוא בעל זיקה כזאת, הממשלה

__________________ 

 ,)Ï‡¯˘È· ÌÈÈ�Â�È·Â ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ�ÈÓ) 2006 , מבקר המדינה ורא  21
 .11,14' עמ, )Â�ÈÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ÌÂ„‡ „Â„ Ô‚Ó· ÌÈÈ )2006 ;11,13' עמ

 .29.9.02, מ2541'  והחלטה מס14.9.99, מ345' החלטה מס  22

 .29.9.02, מ2541' החלטה מס  23
 .7.12.04,מ 1.1554 ' מסהנחיה  24
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למרות שהיו בי� , יצו על כמה מועמדי�נמצא כי הוועדות שנבדקו המל. בלבד
והשרי� בחרו למשרה את המועמדי� , המועמדי� שהומלצו מועמדי� בעלי זיקה לשר

 נציגי הנציבות או היועצי� �שומרי הס, של הוועדות . שהייתה לה� זיקה אליה�
כאמור בהנחיית ,  להמלי& על מועמד אחד בלבדות את הוועדולא הנח �המשפטיי� 
 .טי לממשלההיוע& המשפ

ה .4 ל ש מ מ ה ת  ט ל ח ה ח  ו ר ב ר  ו ת י א ת  ו ד ע ו ת  מ ק ה ל  ש ג  צ : מ
ההודעות לציבור על הקמת שתי הוועדות הוולונטריות בשירות המדינה יצרו בו 

, כאמור, אול�, תחושה והבנה כי לכאורה ה� פועלות ברוח הכללי� שקבעה הממשלה
ובפרט , ועדות האיתורויש בכ! כדי לפגוע באמו� הציבור במנגנו� , הוועדות לא פעלו כ!

 ולא �באנשי� שהגישו את מועמדות� למשרות בהנחה שמדובר בהלי! תחרותי והוג� 
 .היא

 

 בשירות המדינה ועדות איתור הפעלת 

י ת�א נ ק ת מ ה  פ ד ע ה ש  ו מ י  ,�1951א"התשי, חוק שיווי זכויות האשהב: מ
. ישהתועד, א,  כישורי� דומי�יששני המיני�  ממועמדי�ל ה�בש נסיבותקבע כי בנ

 מועמדי� בעלי כמהבשירות המדינה שהמליצו על איתור ארבע ועדות בבדיקה נמצאו 
כנדרש , יה�רק עלא! ה� לא העדיפו אות� ולא המליצו , כישורי� דומי� ובה� נשי�

 .25בחוק

ה ל ש מ מ ה ת  ו ט ל ח ה  � ו ש י מנגנו� הפעלת לאחר שהממשלה החליטה על  :י
כללי� פרטניי� בסמו! לכ! גבש היה ראוי שהנציבות ת, 1999איתור בשנת הועדת 

במהל! הביקורת של , 2009רק במאי . שישמש לה� תשתיתנסח נוהל ת ו�לעבודת
 ולאחר עשור לאחר החלטת הממשלה בעניי� ועדות האיתור, משרד מבקר המדינה

ועדות איתור הל בעניי� הקמת ונדאז נציב ההפי& , שכבר פעלו ועדות איתור רבות
עולה בקנה אחד ע� העקרונות שנקבעו  ואינ הלוננושאי� הואול� בחלק מה. �פעלתהו

אילו . פסיקהוב היוע& המשפטי לממשלההנחיות ב, בהחלטות הממשלה, בחקיקה
אפשר שהיו נמנעי� חלק מהליקויי� בעבודת ועדות האיתור , הוכ� נוהל ראוי בעבר

ציג לא מינתה הנציבות נ, בארבע ועדות בשירות המדינה שנבדקו: המתוארי� להל�
א, כי ייצוג זה הוא המאפשר לנציב למלא את תפקידו כשומר , מקרב עובדיה הבכירי�

לכמה ועדות מונו חברי� שכישוריה� לא תאמו את הכישורי� ; ס, בוועדות האיתור
המקצועיי� שקבעה הממשלה כדי שה� תוכלנה לבחו� באופ� מקצועי את המועמדי� 

 .למשרות

 

 סיכו� והמלצות

ית של עובדי השירות הציבורי והממשלתי הוא מאושיות השירות העדר זיקה פוליט
 קידמו משרד המשפטי� והנציבות את הרעיו� של ועדת 1999בשנת . הציבורי בישראל

שמטרתו לשמר את הלי! הבחירה נטול השיקול הפוליטי למשרות הבכירות , איתור
אול� ג� .  אישימנגנו� שנועד לעצור את מגמת הגידול המהיר במשרות במינוי, ביותר

__________________ 

  לתפקידמועמדותהאת , בסופו של ההלי�, ינו מ השרי המקרי  הללומארבעת  היצוי� כי בשלוש  25
 .ה את המלצות הוועדה מאחר ולא היו מנומקות די הצור�ובמקרה הרביעי השר דח
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מממצאי דוח . ועל כ� היה צרי! לתח� את השימוש בו באופ� ברור, למנגנו� זה מגרעות
 הנציבות ומשרד של ועדות האיתור לא קבעו עשור של פעילות ש!לה כי במוזה ע

ולא , בשירות המדינה שיש לאייש בדר! זומשרות אמות מידה מפורטות להמשפטי� 
למרות , לדעת משרד מבקר המדינה. ת המתאימות לכ!בחנו באופ� שיטתי מה� המשרו

 חותר בו שימוש לא מבוקר ולא מידתי ועדת האיתורמנגנו� של היתרונות הניכרי� 
 משרות נוספות ללא הסדרה והחלתו על ,מינויי�התחת עקרונות היסוד של חוק 

את  ציבורי באופ� העוק,בשירות המינויי�  שינוי דר! המל! לפירוש�כוללת 
 .קהחקיה

הצעת שר המשפטי� לשינוי מהות� של ועדות האיתור בשירות המדינה לוועדות 
מציבה את שירות המדינה לפני פרשת , שממליצות לשרי� על שלושה מועמדי�

המעוגנת בחוק , לפי האחת. דרכי� של בחירה בי� שתי תפיסות בעניי� מינוי בכירי�
יא רובד של נושאי משרות הפקידות הבכירה ביותר בשירות המדינה ה, המינויי�

נוהגי� על פי מדיניות הממשלה ומכהני� , מקצועיי� הממוני� על פי כישוריה�
האחרת רואה בפקידות הבכירה ביותר בשירות המדינה רובד . תקופה קצובה מראש

, של נושאי משרות אמו� שיכולותיה� וכישוריה� נבחנו אמנ� בידי ועדה מקצועית
 שלעתי� עלולה להיות מושפעת לא רק �שרות בחירת� אול� לשר הממונה נותרת אפ

וה� , מכישורי המועמד אלא ג� משיקולי� אחרי� כגו� התאמה לתפיסת עולמו
קידו� תפיסה זו עלול להפו! את שירות ; יסיימו את כהונת� ע� חילופי השלטו�

בפרט בכל הנוגע לנושאי משרה בדרגות , המדינה בישראל לנתו� לאמו� הדרג הפוליטי
הכרעה בי� שתי תפיסות אלו משמעותה עיצוב פני שירות המדינה במדינת . הבכירות

 .ועל כ� מתבקש דיו� ציבורי רחב בכנסת כדי לבחו� את משמעויות ההצעה, ישראל

לעתי� אינ� פועלות על , שבה� נעשה שימוש במגזר הציבורי, ועדות איתור וולונטריות
בהיעדר חובה , רד מבקר המדינהלדעת מש. פי עיקרי הכללי� שקבעה הממשלה

להקמת ועדת איתור בהחלטת ממשלה לאיוש משרה מסוימת רשאי הגור� הממנה 
ובלבד שיינקט הלי! תחרותי ראוי , להסתייע במנגנו� שונה לבחירת המועמד למשרה

יש בו כדי , להליכי בחירה שוני�" ועדת איתור"אול� א� נעשה שימוש במונח . והוג�
 על ידי יצירת מראית עי� של שימוש במנגנו� תחרותי והוג� שכללי להטעות את הציבור

ע� קבלת החלטה על הקמת , על כ�.  ולא היא�עבודתו נקבעו בהחלטות הממשלה 
יש להחיל עליה את העקרונות המנחי� את ועדות האיתור בשירות , ועדת איתור

 המדינה ובי� בי� שהיא בשירות, בי� שהיא וולונטרית ובי� שהיא מוסדרת, המדינה
 .שהיא בתאגידי� סטטוטוריי�

 

♦ 
 

 מבוא

 על האיכות המקצועית ועל האמינות של , בי� היתר,אמו� הציבור בשירות הציבורי מושתת .1
שירות נטול זיקה : השירות הציבורי בישראל מבוסס על השיטה הבריטית. העומדי� בראשו

 בו אינ� מתחלפי� ע� חילופי אשר בעלי התפקידי�, פוליטית המבצע את מדיניות הממשלה
ונשמרת בו ההפרדה בי� קובעי , )לי� ואחרי�"מנכ(למעט נושאי משרות בכירות מעטי� , השרי�

דר� המל� למינוי למשרות בשירות . המדיניות לבי� הסגל המקצועי הלא פוליטי שבא לממש אותה
 חוק  להל�  (1959 ט" התשי,)מינויי�(חוק שירות המדינה כפי שהיא באה לידי ביטוי ג� ב ,הציבורי
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 העומדי� בדרישות מ�בחירת המועמד הטוב ביותר שנועד להבטיח את   היא מכרז , )המינויי�
חוק המינויי� , ע� זאת.  לכל המתמודדי�תו� שמירה על שוויו� הזדמנויותבהלי� תחרותי המשרה 

שהשר  משרות �ובה, 26הסמי� את הממשלה לקבוע משרות שיהיו פטורות ממכרז בתנאי� שתקבע
את לקבוע רשאית הממשלה שעבור� משרות בכירות נוספות וכ�  ,את מי שימונה לה�לבחור מוסמ� 

 . ממכרזתנאי� לפטורה

שנובעי� מאחד העקרונות  ,חסרונותלמינוי למשרות בכירות בשירות המדינה באמצעות מכרז יש 
 27יה למועמדי� חיצוניי� מיצוי כוח האד� בשירות המדינה לפני פני שעליו מושתתת השיטה 

 ;בעיקר מקרב שירות המדינה, בחירה הומוגנית של מועמדי�: באמצעות מכרז פנימי כשלב ראשו�
עדר אפשרות לגיוס יה; של מועמדי� מחו$ למשרד הממשלתי הרלוונטיהזדמנויות הפגיעה בשוויו� 

. 28מהשוק הפרטי מקרב בעלי ניסיו� כוח אד� איכותי למשרות הבכירות ביותר בשירות המדינה
 פסיקות .כרזרבות בהלי� של פטור ממ ותבכירלמשרות עובדי� למנות  החלו שרי�ברבות השני� 

 הוכיחו שרבי� מהמינויי� הנעשי� ללא מכרז ה� מינויי� לא 30 ודוחות מבקר המדינה$29"בג
 .31חלק� מינויי� פוליטיי� או מינויי� של מקורבי� לשרי�; תקיני�

 לקבל את הצעת היוע$ המשפטי לממשלה דאז 1999 בשנת 32ממשלהעל רקע זה החליטה ה .2
למספר מצומצ� של משרות )  ועדת איתור להל� (ולהקי� מנגנו� של ועדה לאיתור מועמדי� 

ולמנוע חשש , מחד גיסא, הפטורות ממכרז על מנת לייעל את תהלי� איתור המועמדי� המתאימי�
אמורה לאתר מועמדי� ה� על בסיס פרסו� לקהל ועדת האיתור . מאיד� גיסא, למינויי מקורבי�

 השיטה החדשה. לבחו� את כישוריה� ולהגיש לשר הממונה את המלצותיה, הרחב וה� באופ� יזו�

ובה בעת לפתוח פתח לציבור , באה לשמר הלי� בחירה שוויוני ונטול שיקול פוליטי כמו המכרז
בהחלטתה קבעה הממשלה תשע . רחב להשתלבות בשירות המדינה בהלי� גמיש יותר ממכרז

 .משרות בכירות בשירות המדינה שיאוישו כ�

 עקרונות לעבודת ועדות האיתור לאיוש 33 קבעה הממשלה2002 ובשנת 1999בהחלטותיה בשנת 
על פי עקרונות . 34וא' היוע$ המשפטי לממשלה קבע לה� הנחיה ספציפית, משרות בשירות המדינה

)  הנציבות להל�  (שירות המדינהובה� נציג נציבות , רי�ועדת האיתור תורכב מחמישה חב, אלו
היא תפרס� הודעה פומבית על המשרה ותוכל ג� לפנות למועמדי� פוטנציאליי� ; ואנשי מקצוע

 א�   על מועמד אחד לשר הממונההיא תבח� את כישוריה� של כל המועמדי� ותמלי$ ; מיוזמתה
 לפי; ת להציע לשר שניי� או שלושה מועמדי�ואול� היא רשאי; מצאה מועמד אחד מתאי� ביותר

 .ממשלה לאישור ההצעתו למינויאת שר מגיש ה, וועדההת המלצ

לשנות את החלטת הממשלה בדבר , דניאל פרידמ�' פרופ,  ביקש שר המשפטי� דאז2008בדצמבר 
ר ועדה לאיתור מועמדי� תציע לש, והציע שככלל, דרכי פעולת� של ועדות איתור בשירות המדינה

 כמה בי� בחירהלאפשר לשר על מנת ,  ולא מועמד אחד בלבדהממונה שניי� או שלושה מועמדי�

__________________ 

 . לחוק המינויי 21מכוח סעי#   26

 ).ר" התקשי,להל� ( בתקנו� שירות המדינה 10.232סעי#   27

בנוגע להליכי המינוי למשרות , ד מני מזוז"עו, חוות דעת של המשנה ליוע& המשפטי לממשלה דאז  28
 .26.6.02,בכירות בשירות המדינה מ

 )5(ד נב"פ, ' ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰Á‡Â ‰˘„Á‰ '�  'Ï‡¯˘È ˙�È„ÓÁ‡Â˙ 154/98& "בג, למשל, ראו  29
111 . 

„ÁÂ ; 595,615' עמ, )1991 (È˙�˘ ÁÂ„41 ; 627,642' עמ, )ÁÂ„È˙�˘ 39 )1989  ,מבקר המדינהראו   30
 È˙�˘43) 1993( ,732,744' עמ ; È˙�˘ ÁÂ„44) 1994( ,917,933' עמ ; È˙�˘ ÁÂ„47) 1997( ,838' עמ,

852. 
יצחק , אהר� ברק: בתו�, " סיכו  ביניי  ריאליסטי,ייצוג הול  במשפט הישראלי ", יופי תירושראו   31

 .699,741 'עמ, )2009 (ÔÈ˘Á Ï‡˘ÈÓ ¯ÙÒ, )עורכי (יגאל מרזל , זמיר
 .14.9.99, מ345' החלטה מס  32

 .29.9.02, מ2541'  ובהחלטה מס14.9.99, מ345' בהחלטה מס  33

 ". מועמד בעל זיקה לשר משרי הממשלה,ועדה לאיתור מועמדי  ", 7.12.04,מ 1.1554' הנחיה מס  34



 ב61דוח שנתי  36

. 2009והממשלה דחו הצעה זו בפברואר )  ועדת השירות להל�  (35ועדת שירות המדינה .מועמדי�
. לוועדת השירות הצעה דומה לזו של קודמו, יעקב נאמ�' פרופ,  הציע שר המשפטי�2009בנובמבר 

 . טר� הושל� הדיו� בה2010בר בנובמ

מעי� זרועות ביצוע של המדינה הפועלי� כ, השירות הציבורי כולל ג� תאגידי� סטטוטוריי� .3
את מנהל .  ולפיקוח על הפעילות בה�הסדרה של תחומי� מתחומי האחריות הממשלתיתללניהול ו

חלק מ� התאגידי� נמצא שב. התאגיד ממנה השר האחראי לתאגיד או הממשלה על פי המלצת השר
 ).ועדות איתור וולונטריות  להל�  ( שהקימו השרי� מיזמת�ועדות איתורנעשה המינוי באמצעות 

שימור : משרד מבקר המדינה בח� את הפעלת ועדות האיתור תו� שימת דגש על העקרונות האלה
ציבורי ג� מת� הזדמנות להיבחר למשרה בכירה בשירות ה; שירות ציבורי מנותק מהשיקול הפוליטי

קרי שוויוניות ובחירת המועמד , שמירה על עקרונות המכרז; למועמדי� שאינ� עובדי המדינה
צמצו� מינויי� של שרי� והגבלת� למספר קט� של משרות המכונות ; המתאי� ביותר למשרה

 .משרות אמו�

ת  למשרוי�את המינוי לסירוגי� בדק משרד מבקר המדינה 2010נובמבר  2009  מרסבחודשי�
, במשרד ראש הממשלה, בנציבותנעשתה הבדיקה . בשירות הציבורי באמצעות ועדות איתור

במשרד האוצר , )ת"תמ משרד ה להל� (המסחר והתעסוקה , תעשייהבמשרד ה, במשרד המשפטי�
 .36תאגידי� סטטוטוריי� התבקשו למלא שאלוני� בנושא , על כ� נוס'.ובמשרד הבינוי והשיכו�

. עדות איתור מוסדרות בשירות המדינה ועוד שלוש ועדות איתור וולונטריות ו70 הבדיקה כללה כ
הארי� משרד מבקר המדינה את הבדיקה עד , 37בעקבות התפתחויות בעניי� שחלו במהל� הביקורת

 .2010נובמבר 

 

 

 הסדרה ועקרונות �בשירות המדינה ועדות איתור 

נציב : וועדה בדר� כלל חמישה חברי�ב. 38את ועדות האיתור בשירות המדינה מינו השרי�, ככלל
ל המשרד הנוגע בדבר ומומחי� בתחומי העיסוק הנכללי� במשרה "מנכ, שירות המדינה או נציגו

ע� הקמתה אמורי� הנציבות והמשרד הרלוונטי לפרס� לקהל הרחב הודעות בדבר המשרה . הנדונה
ועדת האיתור רשאית . 39עמדותוהפנויה ובדבר הקמת ועדת איתור כדי שכל המעוניי� בה יציג את מו

על המעונייני� לעשות זאת בליווי תיעוד . ג� לפנות ביזמתה לאנשי� בבקשה שיציגו את מועמדות�
 .מתאי�

אול� גמישותו טומנת בחובה חשש לפגיעה בהזדמנות השווה של , ועדת האיתור היא מנגנו� ראוי
נעשה על סמ� הטפסי� שהגישו ש, המועמדי� ה� בשלב המיו� הראשוני לקראת הזימו� לוועדה

__________________ 

 היא ועדה סטטוטורית המתמנה על ידי הממשלה ופועלת ליד נציב שירות המדינה מכוח ועדת השירות  35
,ל"התש, ]לבנוסח משו) [גמלאות(המינויי  וחוק שירות המדינה חוק סמכויות שהוקנו לה בעיקר ב

יעמוד  בראשה ;חברי  11שירות המדינה  תועדלו הממשלה תמנה ,)7 עי#ס(על פי חוק המינויי  . 1970
 אנשי ,  וחמישה, ממשלתיי מנהלי  כלליי  של משרדי מחבריה יהיו  חמישה ,נציב שירות המדינה

 .ציבור שאינ  עובדי מדינה
 .שיבו על השאלו� תאגידי  סטטוטוריי  וכול  ה21,השאלו� נשלח ל  36
 .בעניי� זה ראו בהמש�  37

 נציב שירות המדינה הוא הממנה את ועדות האיתור בשירות 2009החל משנת . בתקופת הביקורת  38
 .המדינה

אול  בפועל הנציבות מפרסמת ,  נקבע כי הוועדה אמורה לפרס  את המשרה2541בהחלטת הממשלה   39
 .ביי  בשירות המדינהכנהוג ג  במכרזי  פומ, אותה בשיתו# המשרד
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המועמדי� ובלי שקלול הקריטריוני� למיו� ללא קביעת , בלבד ללא כלי� מקצועיי� תומכי החלטה
, על פי שיקולי� שאינ� בהכרח מקצועיי� בלבד, וה� כאשר השר בוחר, מועמדי�מת� ציו� ל

צרי� היה להציב על כ� . כמפורט בהמש�, במועמד אחד ממספר מועמדי� שהוועדה המליצה עליה�
 .א� הדבר לא נעשה, סכרי� לשימוש בוועדת איתור

, 40היו נהוגי� מספר הליכי� להפעלת�, הבדיקה העלתה כי השימוש בוועדות איתור לא הוגבל
ונעשה בה� שימוש גובר ג� למשרות שלא היו פטורות ממכרז קוד� לכ� וג� למשרות חדשות 

 .שתוקננו בשירות המדינה

 

 

  השימוש בוועדת האיתורהרחבה ניכרת של

 הממשלה לקבוע משרות פטורות ממכרז בתנאי� שתקבע ועל פי הסמי� את חוק המינויי� .1
 .ללא תלות בהלי� המינוי, 41 ולקבוע משרות שהמינוי לה� מחייב את אישורההצעת ועדת השירות

כותה כי הפרשנות שנתנה הממשלה לסמ )$ אינשטיי�" בג להל�  ($42"בג קבע 1998באוקטובר 
ע� תכליתו וע� עקרונות היסוד של , בקנה אחד ע� נוסח החוקלפטור משרות ממכרז לא עלתה 

 הפטרלמעשה ,  משרות לרשימת המשרות המחייבות אישור ממשלהההוסיפ הואיל וכשהשיטה
 .כ�המלצה של ועדת השירות ללקבל  ילב והזכראויות לפטור כ�  אה�אות� ממכרז בלי לבחו� א� 

 1999קיבלה הממשלה בספטמבר $ וכדי לשפר את מנגנו� הפטור ממכרז " בגבעקבות פסיקת
  : המבחינה בי� שני סוגי� של משרות הפטורות ממכרז)345 החלטה  להל�  (החלטה עקרונית

 על ביצוע י�מופקדשנושאיה� , מספר מצומצ� של המשרות הבכירות ביותר בשירות המדינה  .א
 ; נתה הממשלהי שמ43אישור ועדת המינויי�את חייב ש� מואיו, יישומהעל מדיניות הממשלה ו

מדעי מובהק או משרות  או מקצועישנושאיה� מחויבי� בידע  משרות בכירות מספר קט� של.  ב
ה�  ו, על שמירת האינטרס הציבורי בתחו� מוגדרי� מופקדשהממלאי� אות�, בעלות אופי רגולטורי

 הממשלה משרות אלה קבעהמינוי ל ל.יתמקצוע תלות מידה רבה של עצמאות ואיל י�נדרש
לבחו� את כישוריה� , הוועדה נועדה לאתר מועמדי�. איתורת המנגנו� ועד את 345 החלטהב

 לא קבעה מה מספר המועמדי� שעל הוועדה 345החלטה . ולהגיש לשר הממונה את המלצותיה
 .להמלי$ עליה� לשר

ואול� אמות , מספר מצומצ� של משרות קבעה כי מנגנו� ועדת האיתור יחול על 345החלטה  .2
 , מטבע הדברי�  לבחירת המשרות האלה ה� כלליותקבעה הממשלה בהחלטותיה ש המידה

שה� בעלות אופי מדעיי� או  מאפייני� מקצועיי�יש מאות משרות בכירות לבשירות המדינה 
ת שיהיו פטורות הממשלה מוסמכת לקבוע משרו, לפי הוראות חוק המינויי�,  נוס' על כ�.רגולטורי

ועל כ� היא רשאית בכל עת להוסי' משרות כאלה ולקבוע א� תהיינה בפטור מלא או , ממכרז
 ומשרדי בשיתו' משרד המשפטי�, ראוי היה שהנציבות על כ�. שיאוישו באמצעות ועדת איתור

לפטור ממכרז ות קבע אילו משרות ראוית עבודת מטה מקיפה ושהתע, הממשלה הנוגעי� בדבר
ולפיכ� לא נקבעו , עשתה עבודת מטה כזאתלא  הנציבותואול� . באמצעות ועדת איתורוש ולאי

ועדת האיתור הפכה א� כ� למנגנו� שבאמצעותו אוישו משרות . מגבלות לשימוש במנגנו� זה

__________________ 

 .כפי שיפורט בהמש�  40
 . לחוק המינויי 23מכוח סעי#   41

 .111 )5(ד נב"פ, ' ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰Á‡Â ‰˘„Á‰ '� 'Ï‡¯˘È ˙�È„ÓÁ‡Â˙  154/98& "בג  42
ממשלה הת ופועלת מכוח החלט)  ועדת המינויי ,להל� (הוועדה המייעצת למינויי  לתפקידי  בכירי    43

ותפקידה לייע& לממשלה ולראש , 30.5.06,מ 91 ' ומס30.12.01, מ1191' מס, 7.3.99, מ4891 'מס
 .ל ראש הממשלהשהממשלה או של הממשלה בעניי� מינויי  לתפקידי  בכירי  
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 להחילה על מספר   345בשונה מהעיקרו� שנקבע בהחלטה  ,בכירות רבות בשירות המדינה
 :מצומצ� של משרות

)‡( Ù Ò Ó˙ Â ¯ ˘ Ó ‰  ¯: ¯ÂÓ‡Î ,ËÏÁ‰·‰ 345 Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ÈÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜ 
 ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡·‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯ÈÎ· ˙Â¯˘Ó Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˜¯ ÏÂÁÈ 

 Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ‰Ë¯ÙÂ˙Â¯˘Ó Ú˘˙44‰Ê ÍÈÏ‰· Â˘ÈÂ‡È˘  ; ÂÈ‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
˙¯Â˜È·‰45Î -100 ˙Â¯˘Ó ‰Ï‡Î ,¯ÓÂÏÎ  Ï„‚ Ô¯ÙÒÓ ÈÙ˘ ¯˘Ú· ¯˘Ú „Á‡ÌÈ� .ÏÚÂÙ· , ÈÙÎ

Î�Ó È¯·„Ó ‰ÏÂÚ Û‡˘"‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï ,È‡·‚ ÏÈ‡ ¯Ó , ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰Â
 ‰Ï˘ÓÓÏ)ıÂÚÈÈ(46 , Í¯„ ‰Ê ÍÈÏ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˙‡¯ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ÔÂ�‚�Ó Ï˘ Â˙Ó˜‰ Ê‡Ó

‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯ÈÎ· ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ÍÏÓ‰. 

)·(  ˙ Â ¯ ˘ Ó Ô Î Ï  Ì „ Â ˜  ‰ È ‰  Ô ‰ Ï  È Â � È Ó ‰ ˘Ê ¯ Î Ó  י כהבדיקה העלתה  :·

היו משרות באמצעות ועדת איתור את נושאיה�  ת למנוהממשלה אישרה שהמשרות 100 כ מ30% כ
) 40% כ(ר הית ;מ� המשרות היו במקור� פטורות ממכרז 30%  רק;שהמינוי לה� היה בעבר במכרז

קבעה שהמינוי לה� יהיה באמצעות , בעקבות המלצת ועדת השירות, שהממשלה משרות חדשות יוה
 .רועדת איתו

È )ג( ‡-˙ Â ¯ ˘ Ó ‰  ¯ Â ˘ È ‡ ·  ˙ Â · È ˜ Ú: משרד מבקר המדינה בדק את המשרות 
 של ההסדרה אי הבדיקה העלתה כי בשל. שאושרו לאיוש באמצעות ועדות איתור והשווה ביניה�

סוג המשרות קביעת ועדת השירות בכל הנוגע לשל דר� פעולת� של הנציבות ובשל  והנושא
 המליצה לממשלה על איוש משרות שירותהועדת שבה� היו מקרי� , איתורההמיועדות לוועדות 

באמצעות ועדות איתור בעקבות פניות חוזרות ונשנות של המשרדי� ולא על בסיס קריטריוני� 
 : לא נמצא מכנה משות' למשרות שהממשלה אישרה לאיוש באמצעות ועדות איתור .47אחידי�

  .48שאינ� בכירות ביותר בדרגות יוה מה� 16%    משרות בכירותיו ההאלהלא כל המשרות )  1(

  � חלק, י� במכרזאוישו �חלק   מקבילות במשרדי� שוני�במינוי למשרות אחידות לא הייתה )  2(
 מיפניהמבקר המינוי למשרת ה ,לדוגמה. א' בפטור מלא ממכרז  וחלק� , ועדות איתוראמצעות ב

א' כי בשאר , ועדת איתורבאמצעות והמשרה אוישה  ,פטור ממכרזהיה פני� הטחו� יבמשרד לב
 אוישה טחו�ימשרד הבב ;באמצעות מכרזהתמנה מבקר פנימי  ,חו$ ממשרד הביטחו�, המשרדי�
 49 משרות בכירות ביותר בשירות המדינה15 המינוי ל, נוס' על כ�. בפטור מלא ממכרזהמשרה 

 הלי� היה במינוי אישי של השר בלא, שאינ� משרות המכונות משרות אמו�, הפטורות ממכרז

__________________ 

מנהל מינהל מחקר חקלאי במשרד , ת"הממונה על ההגבלי  העסקיי  במשרד התמ: ואלה ה�  44
הסטטיסטיק� הממשלתי במשרד ראש , יבוריי  במשרד התשתיותר הרשות לשירותי  צ"יו, החקלאות
, נציב קבילות הציבור במשרד הבריאות, דתי במשרד החינו�,מנהל האג# לחינו� ממלכתי, הממשלה

מנהל הרבנות הראשית במשרד לענייני דתות ונציב המי  במשרד , רש  מאגרי מידע במשרד המשפטי 
 .התשתיות

 .2009אוגוסט   45
ל משרד ראש הממשלה ובתשובת המשנה ליוע& המשפטי לממשלה למשרד מבקר "מנכבתשובת   46

 .2009 ומדצמבר 2011המדינה מינואר 
 ".הפעלת ועדות איתור בשירות המדינה"ראו בהמש� בפרק   47

 .ר" בדירוג המח41 או 40,במתח דרגות המתחיל ב  48
 ביטוח , הממונה על שוק ההו�;וצרכלכלה והכנסות המדינה במשרד האההממונה על אג# : בי� היתר  49

עבודה במשרד ההממונה על השכר והסכמי ;  החשב הכללי במשרד האוצר;וחיסכו� במשרד האוצר
 מנהל רשות ;ת"התמהשקעות במשרד ה מנהל מרכז ; הממונה על התקציבי  במשרד האוצר;האוצר

 . מנהל הרשות לקידו  מעמד האישה במשרד ראש הממשלה;החברות הממשלתיות
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 345 זהי� לאמות המידה שקבעה הממשלה בהחלטה 51 מאפייני�50 יצוי� כי לחלק�.תחרותי כלשהו
 .למשרות הפטורות ממכרז שיש לאייש� באמצעות ועדת איתור

 ˙Â¯È˘· ˙Â·¯ ¯˙ÂÈ· ˙Â¯ÈÎ· ˙Â¯˘Ó Ô˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÂÙ‡ Â˘ÈÂ‡ ¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó
‰�È„Ó‰ ,Ì‡ ÔÈ·Â Ê¯ÎÓÓ ˙Â¯ÂËÙ ¯·Ú· ÂÈ‰ Ì‡ ÔÈ·Ê¯ÎÓ· Ô˘ÂÈ‡ ‰È‰  , ‰˙˘Ú�˘ ÈÏ·Ó

Ô�ÂÈÙ‡ÏÂ ÂÊ Í¯„· ‰È‰È Ô˘ÂÈ‡˘ ˙Â¯˘ÓÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜Ï ‰ÈÂ‡¯‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú. 

שיטת המכרזי� מנציחה ,  ציי� הנציב דאז כי לדעתו2009בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
חדשי� , בי�לעתי� קרובות את הבינוניות בשירות המדינה ומונעת כניסה אליו של כוחות טו

בחירה באמצעות ועדת האיתור הוא הלי� חלופי אשר נות� מענה מיטבי לחסרונות , לדבריו. ורענני�
עוד ציי� הנציב דאז כי הנציבות שותפה לעמדת משרד מבקר המדינה . אלה של שיטת המכרזי�

חינה והיא תפעל לב, האחידות של מאפייני המשרות שעליה� הוחל מנגנו� ועדת האיתור בדבר אי
 .מקצועית מקיפה של המשרות הבכירות בשירות המדינה כדי להבטיח יותר אחידות בנושא זה

יש לבצע "ל משרד ראש הממשלה כי " ציי� מנכ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
עבודת מטה כוללת על מיפוי המשרות הבכירות בשירות המדינה ואופ� מינויי� אול� יש לעשות כ� 

מתו� מטרה לשמור על בחירת הטוב ביותר בד בבד ע� , מגמות שחלו בשירות המדינהנוכח כלל ה
 ".חיזוק משילותה של הממשלה בביצוע מדיניותה

‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰Ó Ô‰ ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘ÈÂ‡Ó‰ ˙Â¯˘Ó‰ , Ô‰È‡˘Â�Â
‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ÈÎ¯Ú ÏÚÂ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙‡ ÌÈÁÈË·Ó . „¯˘Ó ˙Ú„Ï ¯˜·Ó

‰�È„Ó‰ , Ô˘ÂÈ‡ ÔÂ�‚�ÓÂ ‰Ï‡‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˙ÓÈ˘¯˘ ÈÂ‡¯ ÏÂ„‚‰ Ô¯ÙÒÓÂ Ô˙ÂÈÊÎ¯Ó Ï˘·
ÌÈÏ‰�· Â�‚ÂÚÈÂ Â¯„ÒÂÈ. 

 

 

 מהות ועדת האיתור

ההלי� , לפי האחת: במהל� השני� התגבשו שתי תפיסות עקרוניות של מנגנו� ועדות האיתור
ולפיה ועדה מקצועית , יי�חוק המינובוועדת האיתור הוא הלי� שעולה בקנה אחד ע� עקרונות 

בוחרת את המועמד המתאי� ביותר מבי� המועמדי� הכשירי� תו� שמירה על עקרו� השוויו� 
ואילו האחרת ראתה בוועדת האיתור ועדה ממיינת אשר ; ומניעת מעורבות פוליטית בבחירה

 .והוא אמור לבחור מה� את הטוב ביותר, ממליצה לשר על כמה מועמדי�

 

 ועדה בוחרתועדת איתור כו

בעקבות עבודת מטה , )2541 החלטה  להל�  (2002ספטמבר  שקיבלה הממשלה ב2541בהחלטה 
ובה� , ת האיתורו ועד לפעולתעקרונות כלליי�  הממשלהקבעה, משרד המשפטי�של נציבות והשל 

__________________ 

 ; החשב הכללי במשרד האוצר; ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר, הממונה על שוק ההו�בה� משרות  50
 . מנהל רשות החברות הממשלתיות;ת"השקעות במשרד התמהמנהל מרכז 

ההמלצות אושרו . משרדי לקביעת תקופת כהונת  של נושאי משרה בכירי ,על פי המלצות הצוות הבי�  51
 . 8.2.09, מ4470' בהחלטת ממשלה מס
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מתאי� שהוא ה מועמד אחד הא� מצא, מועמד אחד הממונה על לשרהעיקרו� שהוועדה תמלי$ 
 .שה מועמדי�ו רשאית להציע לשר שניי� או שלוועדהול� ה וא;ביותר

 שבעקבותיה 52חוות דעת, המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה דאז, ד מני מזוז" פרס� עו2002ביוני 
שלפיה מנגנו� ועדת האיתור נועד בראש ובראשונה לשפר את הלי� , 2541התקבלה החלטה 

 בשירות המדינה ועדת איתורההלי� בו, ד מזוז"לדעת עו. הבחירה למשרות שהיו פטורות ממכרז
 ה� אנשי מקצוע המרבית חברי,  נקבע מראשהשהרכב   מאחר שהוועדה ,מעי� מכרז משוכללהוא 

 פונה היאכיוו� שמ,  שוויו� מהותיצד אחד מה מבטיח  כשומר ס'משתתפת בה  והנציבות
 יכולה יא ה,צד אחר מ;�שיקוליה עניינייוה פומבית כמו במכרז יציבור הרחב בפנימ� הלמועמדי� 

בכ� משפרת ועדת האיתור . כמועמדי� ביזמת�עצמ� את אינ� מעונייני� להציע שלפנות לבכירי� 
מאפשרת לשירות המדינה לגייס כוח אד� איכותי למשרות , 53ר"את הליכי המכרז הקבועי� בתקשי

 ).ראו לעיל(הבכירות ביותר ומונעת את חסרונות שיטת המכרזי� 

 כי על ועדת האיתור לשאו' הבהיר, 54ד מלכיאל בלס"עו, )יעו$י(המשפטי לממשלה המשנה ליוע$ 
אכ� הוועדה רשאית להציע לשר "שממשלה הוא הפירוש החלטת ו,  מועמד אחדעללהגיע להסכמה 

במקרי� בה� הוועדה לא . א� זאת רק א� לא מצאה מועמד אחד כמתאי� ביותר, שני מועמדי�
וממליצה על שניי� או שלושה , למועמד אחד שהוא המתאי� ביותרמצליחה להגיע להסכמה בנוגע 

עליה להציג באופ� מנומק בפני השר את היתרונות והחסרונות לגבי כל אחד מהמועמדי� , מועמדי�
 ".ולהסביר מדוע לא יכולה הייתה להגיע להחלטה על המועמד הטוב ביותר, עליה� המליצה

 ÈÎ ‡ˆÓ� ‰˜È„·· ÌÏÂ‡Â16Ó -70 )Î-23% ( ˙Â„ÚÂ‰ ¯Â˙È‡˙Â¯„ÒÂÓ‰55  ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘·
ˆÈÏÓ‰ Â˜„·�˘Â„Á‡ „ÓÚÂÓÓ ¯˙ÂÈ ÏÚ ,  ÔÏÂÎ ‡ÏÂ�ÈÈˆÂÂ ˙Â�Â¯˙È‰ ˙‡  ˙‡ Ï˘ ˙Â�Â¯ÒÁ‰

 ÏÎ„ÓÚÂÓ . Â˜„·�˘ ˙ÂÈ¯Ë�ÂÏÂÂ ˙Â„ÚÂ ‰ÓÎ)‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘·Â ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙· (
ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ÂˆÈÏÓ‰. 

כי ) ייעו$( המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה  ציי�2009בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 לא הפנימו את חובת� 2541הדבר מלמד שייתכ� שחלק מוועדות האיתור שהוקמו על פי החלטה 

 להמלי$  ורק בהיעדר מועמד כזה , הבסיסית להמלי$ בראש ובראשונה על המועמד המתאי� ביותר
 .על שניי� או שלושה מועמדי�

 שכבר 2009� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר המשנה לנציב שירות המדינה ציי
הנציב או נציגו מדגישי� כי הדבר הרצוי ביותר הוא , בהתכנסות הראשונה של חברי ועדת איתור

אפשר להמלי$ על שניי� עד , וא� ורק א� לא נית� להגיע לתוצאה זאת, המלצה על מועמד אחד
 .שלושה מועמדי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ˆÏÓ‰ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯ÙÒÓ ÏÚ ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ , ˙Â�Â¯˙È‰ ËÂ¯ÈÙ ÈÏ·
„ÓÚÂÓ ÏÎ Ï˘ ˙Â�Â¯ÒÁ‰Â ,¯˘Ï „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ˙¯·Ú‰ ‰˙ÂÚÓ˘Ó , ÍÂ¯Î‰ ÏÎ ÏÚ

‰· .‰¯ËÓ· Ú‚Ù „Á‡ „ÓÚÂÓÓ ¯˙ÂÈ ÏÚ ÂˆÈÏÓ‰˘ ˙Â„ÚÂ ÂÏÚÙ Â· ÔÙÂ‡‰Ó˘Ï˘  ‰ÂÓ˜Â‰ ,
˜˘Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡Â ¯˘‰ È„È· ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Â¯È˙Â‰ Ô‰ „ÓÚÂÓ ¯ÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó· ÔÎ˘ Ì‚ ÏÂ

‡„È¯‚ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó Á¯Î‰· Ì�È‡˘ ÌÈÏÂ˜È˘. 

__________________ 
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לקבוע הסדרי� לקציבת כהונת� של בכירי� בשירות  200856ספטמבר הממשלה החליטה ביצוי� כי 
במטרה למנוע היווצרות תלות בי� העובד הבכיר לבי� הגור� הממנה ולהגדיל , בי� השאר, המדינה

מקצועי בראשות נציב צוות שלה  מינתה הממ2008בהמש� להחלטתה מספטמבר . את עצמאותו
כהונה הכי בד בבד ע� קציבת , בי� השאר, המלי$ הצוות).  הנציב דאז להל�  (57שירות המדינה דאז

 את האפשרות להציע , בשיתו' המשרדי� הנוגעי� בדבר ומשרד המשפטי�,תבח� הנציבות
 תו� בחינה של רבאמצעות ועדת איתויאוישו , הפטורות פטור מלא ממכרז, משרות אלהשלממשלה 

 . את המלצות הצוות58 אישרה הממשלה2009בפברואר . כל משרה לגופה

· „ÚÂÓ‰Ê ÁÂ„ ÌÂÎÈÒ ,Â ‰�˘Ó ¯˙ÂÈ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ÈˆÁ‰ ‰ËÏÁ‰ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊ�˘ , Ì¯Ë ‰�Á·
 ˙ÂÚˆÓ‡· „·ÂÚ ÈÂ�ÈÓÏ ˙ÂÈÂ‡¯ Ê¯ÎÓÓ ‡ÏÓ ¯ÂËÙ ˙Â¯ÂËÙ‰ ˙Â¯˘Ó‰Ó ˙Á‡ ÏÎ Ì‡ ˙Â·Èˆ�‰

˙‡ ˙È�Ë¯Ù ‰�Á· ‡Ï Û‡Â ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó· Ô˘ÈÈ‡Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ ˙Â¯˘Ó‰ 
Ô‰Ï ÈÂ�ÈÓ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï˘. 

 

 ועדת איתור כוועדה ממליצה 

הייתה כי ועדה מקצועית בוחרת את , 2541כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטה , תפיסת היסוד, כאמור
. ההמלצה וממנה את המועמד למשרהמקבל את , בהלי� פורמלי, והשר, המועמד המתאי� ביותר

 השר  להל� (פרידמ� דניאל ' פרופ,  הציגו בוועדת השירות שר המשפטי� דאז2009אול� במהל� 
תפיסה שונה לגבי , ) השר נאמ� להל� (יעקב נאמ� ' פרופ, והשר שכיה� בתקופת הביקורת, )פרידמ�

על פי הצעת השר . ועדה ממיינתועדת האיתור היא , על פיה; תפקיד ועדת איתור בשירות המדינה
היא רשאית לדרג� בהתא� להתאמת� ; נאמ� על ועדת האיתור להמלי$ לשר על שלושה מועמדי�

ג� , על פי הצעה זו. המשרהועל השר להפעיל את שיקול דעתו ולבחור מה� את נושא , לתפקיד
ה מועמדי� עליה להוסי' להמלצת, כאשר לדעת ועדת האיתור מועמד אחד הוא המתאי� ביותר

 אישרה ועדת השירות 2009בנובמבר . כשירי� פחות מתאימי� ולהשאיר לשר את אפשרות הבחירה
לאחר ששבעה חודשי� קוד� לכ� דחתה הצעה דומה של השר , 59עקרונית את הצעת השר נאמ�

 ).ראו פרטי� בהמש�(פרידמ� 

 במקו� בחירת ,שכ�, לדעת משרד מבקר המדינה הלי� זה שונה משמעותית מהלי� של מכרז
הבחירה היא , המועמד המתאי� ביותר מבי� המועמדי� הכשירי� בוועדה המורכבת ממספר חברי�
הלי� , אמנ�. בידי השר לבדו מכמה מועמדי� שלדעת ועדה מקצועית כשירי� למלא את המשרה

, כזה עדי' על מינוי פוליטי שמשמעותו לעתי� מינוי של מי שאינו בעל כישורי� מתאימי� למשרה
שיקולי� נוספי� לבד משיקולי ההתאמה אול� בהלי� בחירה כזה עלולי� להיות מעורבי� 

 .המקצועית לתפקיד כגו� התאמה בי� תפיסת העול� של המועמד לזו של השר

__________________ 
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ÂÊ ‰Úˆ‰ ÈÙ ÏÚ ,‰¯ÈÎ· ‰¯˘Ó ‡˘Â� Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ ‰˘ÚÓÏ Â·˘ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ , ÂÈÏÚ˘
‰�ÈÁ·Â ÔÂÈÓ ¯Á‡Ï ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ‰ˆÈÏÓ‰ ,ÈÈÂÏ˙ ‰È‰ ,¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ,¯˘· , ‰¯˘Ó‰˘ Û‡

ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó ‰�ÂÎÓ‰ ‰¯˘Ó ‰�È‡ . ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ÔÂ�‚�Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂ�ÈÓ‰ ÍÂÙ‰È ÂÊ Í¯„·
Ê¯ÎÓÓ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ˙Â¯ÂËÙ‰ ˙Â¯˘ÓÏ ÈÂ�ÈÓÏ Â˙Â‰Ó· ¯˙ÂÈ ·Â¯˜‰ ÈÂ�ÈÓÏ , ÈÂ�ÈÓÏ ‡ÏÂ

ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰· . ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰ ¯Á·È ÂÊ ‰ËÈ˘· ¯ÎÈ� ˜ÏÁ
‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ¯˙ÂÈ· ˙Â¯ÈÎ·‰ ˙Â¯˘Ó‰ È‡ÏÓÓÓ. 

 

 משמעות ההכרעה בי� שתי התפיסות

אשר רוב� , 60החלטות הממשלה שקבעו הסדרי� לקציבת כהונת� של בכירי� בשירות המדינה
עולות בקנה אחד ע� שיטת השירות הציבורי הנהוגה בישראל שבה , נבחרו באמצעות ועדות איתור

התפיסה שוועדת האיתור , מנגד. ל נושא משרה בכירה אינה תלויה בחילופי שלטו�תקופת כהונתו ש
אינה עולה בקנה אחד ע� , כפי שהציעו השר דאז פרידמ� והשר נאמ�, היא ועדה ממליצה גרידא

שכ� אילו סברה הממשלה שמינוי למשרה בכירה מסוימת , החלטות הממשלה על קציבת כהונה
אלא , לא הייתה קוצבת את מש� כהונתו בה, נה על נושא המשרהצרי� להיות על דעת השר הממו

 .הייתה מוצאת דר� לאפשר לשר החדש להחלי' את נושא0

, ד מני מזוז"עו,  ציי� היוע$ המשפטי לממשלה דאז2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
דת האיתור באופ� ושינוי דר� העבודה של וע, כי הוא שות' לעמדת משרד מבקר המדינה בסוגיה זו

 שיחול כמעט על כל המשרות  שההלי� שהיא מקיימת יהפו� למעשה להלי� של פטור ממכרז 
עוד .  אינו עולה בקנה אחד ע� הוראות חוק המינויי� וע� תכליותיו הבכירות בשירות המדינה 

שקיבלה תוק' של החלטת , 2009כי לפי המלצת ועדת השירות מפברואר , ד מזוז"הבהיר עו
יש לשקול את שינוי הלי� הבחירה של נושאי המשרות המקצועיות הבכירות , )4472(שלה ממ

מהלי� בפטור מלא ממכרז להלי� של בחירה בוועדת איתור תו� הבחנה בי� ועדות איתור ובי� מינוי 
 שה�  במשרות מקצועיות ורגולטוריות , לפי הבחנה זו; "משרות אמו� מקצועיות"בעלי תפקידי� ל

 ימשי� לחול ההסדר שוועדת האיתור מאתרת מועמד אחד  ול של המשרות הבכירות הרוב הגד
 תציע ועדת   שה� מיעוט המשרות  ואילו במשרות אמו� מקצועיות , ומביאה אותו לאישור השר
 .האיתור לשר כמה מועמדי�

  כי2009הדגיש בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר ) ייעו$(המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה 
היא אימצה את , כאשר ביקשה הממשלה לקבוע הלי� מיוחד לאיוש משרות בכירות, 1999משנת 

ובמיוחד החובה ,  בתוק'2541עוד ציי� כי כל עוד העקרונות שנקבעו בהחלטה . מודל ועדת האיתור
. בוועדות האיתור היה תקי�" עד כה" הרי שהשימוש שנעשה  להמלי$ על המועמד המתאי� ביותר 

ג� א� , ט באופ� גור' לתק� את ההלי� ולחייב את ועדת האיתור להמלי$ על כמה מועמדי�א� יוחל
 הדבר עלול להביא לסטייה מתכלית הסמכות של הממשלה  מצאה מועמד אחד שהוא הראוי ביותר 

לפטור מחובת המכרז במקרי� מסוימי� וא' יעורר קושי משפטי מאחר שמשמעותו שינוי דר� 
 .י המשרות הבכירות בשירות המדינה בדר� עוקפת חקיקההמל� לבחירה של נושא

 כי התכלית העיקרית של המלצתו 2010השר נאמ� ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
להגשי� את , הנושאי� באחריות ציבורית כלפי ציבור הבוחרי�, היא לאפשר לשרי הממשלה

יי� שמסוגלי� להגשי� את מדיניות מדיניות הממשלה באמצעות מינוי עובדי� ראויי� ומקצוע
חובתו של השר המביא לממשלה מינוי לוודא כי האד� שעליו המליצה ועדת , לדעתו; הממשלה

מאחר שבמשרות הנדונות דרושי� תיאו� ; האיתור הוא המתאי� למשרה על מאפייניה הייחודיי�
א� טבעית "א דרישת השר להמלצה על שלושה מועמדי� מתאימי� למשרה הי, ואמו� מוגברי�

__________________ 

 .8.2.09, מ4470'  והחלטה מס7.9.08,מ 4062 ' מסהת ממשלהחלט  60



 43 בשירות הציבוריועדות איתור 

עוד ציי� השר כי לדעתו ההנחה שמעורבותו של שר במינויי� בכירי� היא מקור למינויי� ". והולמת
אי� בהחלטת ועדת ; פוליטיי� ולאו דווקא למינויי� מקצועיי� וראויי� היא הנחה שגויה אישיי�

שר הממונה על  אלא כדי לקבוע נוהל פנימי שעל פיו תמלי$ ועדת האיתור ל2009השירות מנובמבר 
השר נאמ� חולק על המסקנה כי שינוי דרכי . שלושה מועמדי� מתאימי� וראויי� למשרה בלבד

הלי� ", לדבריו, שכ�, עבודת� של ועדות האיתור יהפו� את ההלי� להלי� של מינוי בפטור ממכרז
ל בהתבסס ע" מינוי באמצעות ועדת איתור הינו הלי� כמעט זהה להלי� מינוי באמצעות מכרז

הוא ציי� כי ההבדלי� בי� שני ההליכי� . פומביות ושוויוניות,  שקיפות העקרונות של שני ההליכי� 
למועד סיו� הגשת המועמדויות ולביצוע הלי� של , נוגעי� לסוג המשרות המאוישות בכל הלי�

 .מכרז פנימי

 2010ברואר ציי� בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מפ, מר איל גבאי, ל משרד ראש הממשלה"מנכ
 כי ההצעה לשינוי דרכי פעולת� של ועדות איתור נשענת על תפיסה של סמכות לצד 2011ומינואר 
בחירת ; ומינוי בכיריו יזכה למשפט הציבור, שלפיה השר הממונה מופקד על ענייני משרדו, אחריות

ת� פטור השר במועמד אחד משלושה מועמדי� הנמצאי� ראויי� לדעת ועדת איתור אי� בה משו� מ
מדובר , נוס' על כ�. מוחלט ממכרז למשרות הבכירות בשירות המדינה והיא ג� לא מינוי פוליטי

הוא השינוי שחל , ל"לדברי המנכ, המניע להחלטה. במספר מצומצ� של משרות בעלות אופי ייחודי
וטלת כ� שמט, ל"נוכח תהלי� ביזור סמכויות מהשר ומהמנכ, בי� היתר, באופיו של שירות המדינה

משפטיזציה ובירוקרטיה "לנוכח מגמות נוספות של . הכוח נעה מהשר לבכירי שירות המדינה
הורחבו סמכויותיה� של בכירי שירות המדינה באופ� המגביל מהותית את יכולת " מסועפת

ל "עוד הוסי' המנכ. משילותו של שר בממשלה ואת יכולתו לייש� את המדיניות אשר לשמה נבחר
נכו� ; י� מאפשר את המינוי בפטור ממכרז תו� הותרת שיקול הדעת בידי הממשלהכי חוק המינוי

וההחלטה הסופית בנוגע ; ב� עשור, לבחו� מעת לעת את מנגנו� ועדת האיתור שהוא מנגנו� חדש
 .למדיניות מינוי כוח אד� בשירות המדינה היא של הממשלה

Ï· ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â� ÌÈÙÏÁ˙Ó Ï˘ÓÓ‰ ÈÙÂÏÈÁ ÌÚ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó·ÌÈ¯˘‰ ˙ÂÎ˘ ,Î�Ó" ÌÈÏ
‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó Ï˘ ,Ì‰È¯ÊÂÚÂ Ì‰ÈˆÚÂÈ ; Ô�È‡ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯ÈÎ·‰ ˙Â¯˘Ó‰ ¯‡˘

 ˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ÌÈÓ˘ÈÈÓ Ô‰È‡˘Â�˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯˘ÓÎ ˙ÂÒÙ˙� Ô‰Â ‰Ï˘ÓÓ· ˙ÂÈÂÏ˙
‰Ï˘ÓÓ‰ .¯ÂÓ‡Î ,ÂÚ·˜˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ¯ÈÎ· Ï˘ Ì˙�Â‰Î ˙·Èˆ˜Ï ÌÈ¯„Ò‰ 

‰�È„Ó‰, Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚÂÊ ‰ÒÈÙ˙ ÌÚ „ , ‰¯˘Ó ‡˘Â� Ï˘ Â˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙˘ ˙ÂÚ·Â˜ Ô‰ ÔÎ˘
ÔÂËÏ˘ ÈÙÂÏÈÁ· ‰ÈÂÏ˙ ‰�È‡Â ‰¯˘Ó‰ ¯Â·Ú ˙Ú·˜� ‰¯ÈÎ·. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ıÈÏÓ˙˘ ÍÎ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ÈÏÏÎ ÈÂ�È˘Ï ‰Úˆ‰‰ ˙Ï·˜
‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙ÒÈÙ˙ ˙Â‰Ó ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÏÂÏÚ „Á‡ ‡ÏÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘Ï˘ , ¯·„‰ ÔÎ˘

Â‰Ï ÏÂÏÚÏ‡¯˘È· ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙ÎÈÙ‰Ï ÏÈ· ,¯˙ÂÈ· ‰¯ÈÎ·‰ ˙Â„È˜Ù‰ ˙·Î˘ Ë¯Ù· , ÔÂ˙�Ï
ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰ ÔÂÓ‡Ï ; ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ˙Ò�Î· È¯Â·Èˆ ÔÂÈ„ ˘˜·˙Ó ÔÎ ÏÚ

‰Úˆ‰‰. 

 

 הדיוני� בוועדת השירות בהצעות שרי המשפטי�

1. Ô Ó „ È ¯ Ù  ¯ ˘ ‰  ˙ Ú ˆ ‰ ·  Ô Â È ואר שהתקיי� בפברבדיו� בוועדת השירות )  א(   :„
היוע$ .  ראש מטה ויוע$ בכיר לשר המשפטי� על ידי נציגו   הוצגה הצעתו של השר פרידמ�2009

 היא אינה עולה בקנה ,שלגישת�משו� להצעה בתוק'  התנגדו הנציבות ו דאזהמשפטי לממשלה
התנגד להצעת החליטה ועדת השירות לבסיכו� הדיו� . היגיו� שבהקמת ועדת האיתוראחד ע� ה

. עלו במהל� הדיו�יבח� את הסוגיות שאשר , משרדי �צה להקי� צוות מקצועי בישר והמליה
, באותו החודש אימצה הממשלה. הוועדה קבעה שהחלטות הצוות יוגשו לממשלה החדשה

את המלצת ועדת השירות והחליטה על הקמת צוות מורחב בראשות נציג ראש  ,4472' בהחלטה מס
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נמצא כי עד  .2009תחילת אפריל  עד   יו� 60תו� בתיו המלצואת  הצוות נדרש להגיש .הממשלה
 לא הקי� משרד ראש הממשלה את הצוות מאחר שההחלטה על הקמתו 61מועד כתיבת דוח זה
 .התקבלה ערב בחירות

 Ì‚ ˙ÂÂˆ‰ ˙‡ ÌÈ˜‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·
‰˘„Á‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ó˜Â‰˘ ¯Á‡Ï .ÓÂÓ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‡È‰˘ ˙Â¯ÓÏ ‡ÂÙ‡ ‰˘

‰˙�Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ Û˜Â˙·. 

ובידיה , ועדת השירות נועדה להתוות מדיניות ולקבוע כללי� בדבר ניהול שירות המדינה )ב(
שהמחוקק לא ראה לנכו� , מערכתיי� ורגישי�, סמכויות החלטה או המלצה בנושאי� עקרוניי�

ובע כי הממשלה תמנה את חברי ועדת  ק62חוק המינויי�. להפקיד� בידי נציב שירות המדינה לבדו
מנהל כללי אחד ואיש ציבור , י� מחבריהימינוי יפרשו בכל שנה שנהכעבור שנתיי� מיו� ו, השירות

יצוי� כי . והיא תמנה במקומ� מנהל כללי אחר ואיש ציבור אחר, לפי סדר שתקבע הממשלה, אחד
תכלית� של . ת מתשעה חברי�לפעול כל עוד הרכבה לא פחרשאית ועדת השירות , על פי החוק

הואיל והיא , א� ע� זאת שמירת הזיכרו� הארגוני שלה, הוראות אלו היא רענו� שורותיה של הוועדה
עוסקת בענייני� עקרוניי� של שירות המדינה הדורשי� היכרות עמוקה ומתמשכת ע� תחו� 

 .המינויי� בו

נוס' .  שמונה חברי� בס� הכול סר  פעלה ועדת השירות בקוורו� ח2009נמצא כי בתחילת פברואר 
בדיו� שקיימה הוועדה בהצעתו של השר פרידמ� היא התכנסה בנוכחות חמישה מחבריה , על כ�
המלצת ועדת השירות בסיכו� הישיבה קיבלה תוק' של החלטת ממשלה ע� , ע� זאת. בלבד

 .אישורה על ידי הממשלה שבוע לאחר מכ�

 ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ÔÂÈ·ˆ ÏÚ È˙Â‰Ó ÔÂÈ„ ÏÚ ¯˘‡ ¯ÒÁ ÌÂ¯ÂÂ˜· ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂÂ· ‡ÂÙ‡ ÌÈÈ˜˙‰
ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó‰Ï È‡˘¯ ‰È‰ ‡Ï ˜ÂÁ‰ ÈÙ. 

עוד נמצא כי שלושת נציגי הציבור שכיהנו באותה עת בוועדת השירות כיהנו בה כבר שני�  )ג(
הקפדת הממשלות והנציבות על  כהונת� הממושכת והרכבה החסר של הוועדה נבעו מאי. 63רבות

הקפדת� למנות נציגי ציבור  קבוע בחוק במינוי נציגי הציבור בוועדה ומאיעקרו� הרוטציה ה
 .כנדרש בחוק, חדשי� תחת אלו שפרשו

Ê‡„ ·Èˆ�‰Â ˙ÂÏ˘ÓÓ‰ ,ÂÚ"¯„�ÏÂ‰ Ï‡ÂÓ˘ „ , ¯·„· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‡ÂÙ‡ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï
ÌÈÈ˙�˘Ï ˙Á‡ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙ÙÏÁ‰ .„Á‡ „ˆÓ ÍÎÈÙÏ , ¯˙ÂÈ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯·Á ‰· Â�‰ÈÎ

�˘ ÌÈ¯˘ÚÓ‰ ,¯Á‡ „ˆÓÂ ,˜ÂÁ· ˘¯„�˘ ‰ÊÓ ÔË˜ ‰È¯·Á ¯ÙÒÓ ‰È‰. 

2. ‰ ˘ „ Á ‰  ˙ Â ¯ È ˘ ‰  ˙ „ Ú Â Â ·  Ô Ó ‡ �  ¯ ˘ ‰  ˙ Ú ˆ ‰ ·  Ô Â È ע� , 2009באפריל  :„
ל "כללה ועדת השירות רק מנכ, לי� במשרדי הממשלה"החלפת הממשלה וחילופי מרבית המנכ

לי משרדי� " ארבעה מנכ2009בשל כ� מינתה הממשלה באוגוסט . מכה� אחד ושלושה נציגי ציבור
ל היחיד שכיה� באפריל " לאחר החלפת המנכ  2009בנובמבר . וחמישה נציגי ציבור חדשי� לוועדה

לחלק מנציגי הציבור לא היו רקע ; חדשי�, למעט הנציב דאז, היו כל עשרת חברי הוועדה, 2009
 ). ועדת השירות החדשה להל� (וניסיו� קוד� בעבודת שירות המדינה 

__________________ 

 .2011פברואר   61
 .7,9סעיפי    62
 . שנה22 עד 13,כ  63
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ה )א( ט ל ח ה ה ת  ל ב  התכנסה ועדת השירות החדשה לדיו� הראשו� 2009  בנובמבר :ק
בהצעתו של השר נאמ� לשנות את כללי עבודת� של ועדות איתור , בי� היתר, היא דנה בו; שלה

בשירות המדינה כ� שוועדת איתור תגיש לשר הממונה שלושה מועמדי� שמצאה אות� מתאימי� 
התנגד דאז היוע$ המשפטי לממשלה .  לתפקידלתפקיד ותהיה רשאית לדרג אות� על פי התאמת�

משמעותה היא למעשה העברת המשרות שאוישו באמצעות ועדת  שלדעתומשו�   להצעה בתוק' 
התנגד להצעה מתוק' ניסיונו , מר יעקב ברגר, ג� המשנה לנציב. איתור לאיוש בפטור מלא ממכרז

 כללי העבודה של הוועדות ויש הרב כחבר בעשרות ועדות איתור וציי� כי אי� כל צור� בשינוי
הוא א' ציי� כי . לסמו� על שיקול דעת� כאשר ה� מגיעות למסקנה כי יש מועמד אחד מתאי� ביותר

 .השרי� לא הלינו על ההלי�

ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ˙Úˆ‰ ˙‡ ˙È�Â¯˜Ú ¯˘‡Ï „Á‡ ‰Ù ‰ËÈÏÁ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ , ˙Úˆ‰Ï ÛÂÙÎ·
ÂÈ ÚÈˆ‰˘ ‰¯˘Ù‰" ‰„ÚÂÂ‰ ¯- Ê‡„ ·Èˆ�‰ -Âˆ ÌÈ˜‰Ï  ÍÈÏ‰˘ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ ÔÁ·È ¯˘‡ ˙Â

ÚˆÂÓ‰ ÔÂ˜È˙‰Ó Â‚¯ÁÂÈ ˙Â¯˘Ó ÂÏÈ‡ Ú·˜ÈÂ ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰Ï ÈÂ�ÈÓ‰ ,È¯˜ , ÏÂÁ˙
 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ô‰ÈÏÚ2541 ‰�Â˘ÏÎ - ÌÈ‡˙Ó „Á‡ ‡ˆÓ� Ì‡ „Á‡ „ÓÚÂÓ ÏÚ ‰ˆÏÓ‰ 

¯˙ÂÈ· . ˙ËÏÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ ¯˘‡ ‰ËÏÁ‰ ‡ÂÙ‡ ‰Ï·È˜ ‰˘„Á‰ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ
Ï˘ÓÓ‰ ‰4472 ¯‡Â¯·ÙÓ 2009 ,‰ÓÂ˘ÈÈ È�ÙÏ „ÂÚ. 

 כי הצעתו לוועדת השירות מהווה 2010השר נאמ� מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מפברואר 
 .4472יישו� של החלטת הממשלה 

 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰˘ ÌÚËÂÈ4472 ¯‡Â¯·ÙÓ 2009 ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ÈÎ ÏÏÎ‰ ˙‡ Â�Î ÏÚ ‰¯È‡˘‰ 
„·Ï· „Á‡ „ÓÚÂÓ ÏÚ ıÈÏÓ˙ ,ˆ ÈÎ ‰Ú·˜ÂÔÈ· ˙ÂÂ- ˙Â¯˘Ó ÔÁ·È ÌÈ¯·Á ‰˘ÈÓÁ Ô· È„¯˘Ó

˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÓ‡ ,ÌÈÈ�˘ ÏÚ ıÈÏÓ˙ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂÂ˘-Ô˘ÂÈ‡Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘ÂÏ˘ ,
ÔÂ¯˜ÈÚÎ ÈÎ ‰Ú·˜ ‰˘„Á‰ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ÂÏÈ‡Â , ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ˘„Á‰ ÏÏÎ‰ ÏÂÁÈ

ÌÈ„ÓÚÂÓ ,‰· Ú·˜�˘ ¯„Ò‰‰ ÏÂÁÏ ÍÈ˘ÓÈ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ Ú·˜È Ì˜Â‰˘ ˙ÂÂˆ‰Â ‰ËÏÁ
2541 . ÍÂ˙ ‰�ÈÁ·‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‰˘„Á‰ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ21 ÌÂÈ 

 ‰Ê ÁÂ„ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡- ¯‡Â¯·Ù 2011 , ‰ËÏÁ‰‰ ¯Á‡Ï ‰�˘Ó ¯˙ÂÈ- ˘È‚‰ Ì¯Ë 
ÂÈ˙Â�˜ÒÓ ˙‡ ˙ÂÂˆ‰. 

ת )ב( ו ו צ ה ב  כ ר בסמכותה של הוועדה להסמי� צוות ,  על פי תקנו� ועדת השירות:ה
לי� לבי� "בהרכב צוות זה יישמר האיזו� בי� המנכ. ר כל עניי� הנמצא בוועדהמחבריה לש� בירו

 .והוא רשאי להתייע$ במומחי� וביועצי�, נציגי הציבור

ל משרד ראש "מנכ: ועדת השירות החדשה החליטה להקי� צוות שכלל שלושה חברי� בלבד
ור שלא היה לה רקע ל משרד ממשלתי ונציגת ציב"נציג ציבור אשר כיה� בעבר כמנכ, הממשלה

 .קוד� בתחו� מינוי בכירי� בשירות המדינה

‰„ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ� ÔÈ·Ï ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏ‰�Ó‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡‰ ¯Ó˘� ‡Ï ˙ÂÂˆ‰ ·Î¯‰· , ‡Ï Û‡Â
 ˙‡ ÔÂÈ„· ÂÚÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ È¯·Á ˙˘ÂÏ˘˘ ¯Á‡Ó ‰„ÚÂÂ· ˙Â�Â˘ ˙ÂÚ„ ÈÏÚ· ÔÈ· ÈÂˆ¯‰ ÔÂÊÈ‡‰

ÔÓ‡� ¯˘‰ Ï˘ Â˙Úˆ‰· Ì˙ÎÈÓ˙ ,È·Ò ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ Ì‡˙‰· ˙Â¯˘Ó ¯˘‡Ï ‡‰˙ Ì˙ÈÈË� ÈÎ ¯
¯˘‰ ˙Úˆ‰Ï . Â�È‡ ˙ÂÂˆ‰ ·Î¯‰˘ ÍÎÏ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰�Ù‰ ‡Ï Ê‡„ ·Èˆ�‰

˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ÔÂ�˜˙ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ . ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ� È‚Èˆ� ˙‡ ÏÏÎ ‡Ï ˙ÂÂˆ‰
 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â-¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂ ÔÂ�‚�Ó ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ÌÈ�˘‰ ÏÎ ÂÏÈ·Â‰˘ . 
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 כי סבר שלא נכו� לאמ$ 2010יב דאז ציי� בתשובת הנציבות למשרד מבקר המדינה מפברואר הנצ
משרדית  את הצעת השר נאמ� בטר� יתקיי� דיו� מקצועי מקדי� בנושא באמצעות ועדה בי�

ועל כ� א' הציע הקמת , 2009במתווה דומה לזה שהוחלט עליו בהחלטת ועדת השירות מפברואר 
, עוד ציי� כי אמנ� לא נמנה ע� הצוות. א� הצעתו לא התקבלה, � בוועדהועדה כזו במהל� הדיו

 .אול� בהחלטת הוועדה נקבע כי הנציבות תסייע לעבודת הצוות ככל שיידרש

ת )ג( ו ר י ש ה ת  ד ע ו ו ב  � ו י ד ב  � מ א נ ר  ש ה ל  ש ו  ת ו ב ר ו ע  ועדת השירות היא :מ
 מקצועית ונטולת והיא אמורה להיות, כאמור ועדה סטטוטורית בראשות נציב שירות המדינה

 בעיקר א�  מ� הראוי ששר המבקש להציג את עמדתו בנושא הנדו� בוועדה . שיקולי� פוליטיי�
א� לא יהיה נוכח בדיו� ,  יציג בה את עמדתו מדובר בהצעה שהוא עצמו ביקש מהוועדה לדו� בה 

טי בנושא ובקבלת ההחלטות של הוועדה על מנת שלא יהיה סממ� של מעורבות הדרג הפולי
 .והיא תקבל את החלטותיה כשהיא חופשייה מלחצי�, בפעילות הוועדה

‰˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· Ì‚Â ÔÂÈ„‰ ÏÎ Í˘Ó· ‰„ÚÂÂ· ÁÎ� ÔÓ‡� ¯˘‰ . ¯˘‰ Ï˘ Â˙ÂÁÎÂ�
ÔÂÈ„‰ ÏÎ· , Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÏÚÂ ˘Â·È‚‰ ÍÈÏ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î ‰· ˙ÂÈ‰Ï ‰È‰ ÏÂÏÚ

‰„ÚÂÂ‰ .ÙÓ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ÔÂÈ„· ÈÎ ¯ÎÊÂÈ ‰Ê ¯˘˜‰· ¯‡Â¯·2009 ¯˘ Ï˘ Â˙Úˆ‰· 
Ì„Â˜‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ ,ÙÂ¯Ù 'ÔÓ„È¯Ù ,¯ÈÎ·‰ ÂˆÚÂÈÂ ÂÏ˘ ‰ËÓ‰ ˘‡¯ Â˙Â‡ ‚ˆÈÈ , ˙‡ ‚Èˆ‰ ¯˘‡

‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· ÁÎ� ‡ÏÂ ‰„ÚÂÂ· ¯˘‰ ˙Úˆ‰. 

 הסביר השר נאמ� כי הנציב דאז 2010 ומדצמבר 2010בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
והוא לא נטל חלק בדיו� , דאז ואותו להופיע בוועדההוא שהזמי� את היוע$ המשפטי לממשלה 

עוד ציי� השר כי אינו חבר במפלגה כלשהי ומעול� לא . עצמו למעט הצגת עמדתו בראשית הדיו�
והוא ייצג בוועדה עמדה מקצועית גרידא ולא השפיע על הליכי ההחלטה , היה חבר במפלגה

 .וגיבושה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Á Â�È‡ ¯˘‰ Ì‡ Ì‚‰‚ÏÙÓ· ¯· , ‰Ï˘ÓÓ· ¯˘Î Â„ÓÚÓ· È„
 ˙È¯ÂËÂËËÒ ‰„ÚÂÂ· ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙·Â ÔÂÈ„· Â˙ÂÁÎÂ�˘ È„Î- ˜ÂÁ· Ú·˜� ‰·Î¯‰˘ 

 „·Ï· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ‰Ï˘ÓÓ È„È˜Ù ‡Ï‡ ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰ È˘�‡ ˙‡ ÏÏÂÎ Â�È‡Â- Â·˘ ÔÈÈ�Ú· 
Â˙„ÓÚ ˙‡ ‚Èˆ‰ , ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó· ÈËÈÏÂÙ ‚¯„ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ¯ÂˆÈ˙

È˘·‰�È„Ó‰ ˙Â¯. 

 

✯ 

 

 ¯‡Â¯·Ù· ‡ÂÙ‡ ÌÈÈ˜˙‰ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ È¯ÈÎ· Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎ¯„ ÏÚ È˙Â‰Ó‰ ÔÂÈ„‰2009 
ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÚ ‡ÏÂ ¯ÒÁ ‰È‰ ‰·Î¯‰˘ ˙Â¯È˘ ˙„ÚÂÂ· . ÏÚ ¯˙È

ÔÎ , ¯·Ó·Â�Ó ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ Û‡2009‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙Ó„Â˜‰ ‰ËÏÁ‰Ï ˙„‚Â�Ó ‰˙ÈÈ‰  , ‡Ï
˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ‰¯È·Ú‰ ¯˘‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ‰˘„Á‰ 

‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜� Ì¯Ë· ÔÓ‡� :‰È¯·ÁÓ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ ˙ÂÂˆ ‰ÓÈ˜‰ ‡È‰ , ‡Ï˘
˙�ÊÂ‡Ó ‰¯Âˆ· ·Î¯Â‰ ,˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„· ÔÓ‡� ¯˘‰ ˙ÂÁÎÂ�·Â ‰�Â�˜˙Ï „Â‚È�·. 
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 הסדרה בתאגידי� סטטוטוריי��אי

עצמאית ה� בעלי אישיות משפטית . טוטוריי� שהוקמו בחוקבשירות הציבורי עשרות תאגידי� סט
 אחריות ממשלתיתשה� בהסדרה של תחומי� ל מעי� זרועות ביצוע של המדינה לניהול וומשמשי�

גופי�  לרבות מאלה המוקנות גמישות ועצמאות ניהולית  לה�תומוקנ. 64ולפיקוח על הפעילות בה�
דת זיקת� לשר משרי הממשלה ומי א� ,הציבורי מגזרהתאגידי� ה� חלק מ� ה. 65שירות המדינהב
בחלק מהחוקי� שהקימו את . תאגיד ותפקידיואופי ה לפימשתנה של השר עליה�  חוקיפה

ומינוייה� מותאמי� לאלה של , התאגידי� הסטטוטוריי� ישנה התייחסות מפורשת לקבלת עובדי�
 כי היהמ� הראוי , סטטוטוריה תפקידיו של התאגיד נוכחל.  בשינויי� המחויבי� עובדי המדינה 

 נישוויוהלי� בחירה תחרותי ו :העקרונות הנהוגי� בשירות המדינהפי על יאוישו  הבכירות יומשרות
 . ועדת איתוראו המועמד הטוב ביותר למשרה באמצעות מכרז כדי לבחור את

בו ש, ת בו של נושאי משרות בכירולכל תאגיד סטטוטורי נקבע הלי� מינוי משולבהנוגעי� בחוקי� 
על א� , נקבע בחוקלא התאגיד ל " אופ� הבחירה של מנכ. והשר הממונהתאגידהת מועצמשתתפי� 

חוק החברות א ל60ל חל סעי' "מנכדירקטוריו� או ר "יו, מועמדי� לכהונת דירקטורמינוי 
 הוועדה לבדיקת הדורש אישור, ) חוק החברות הממשלתיות להל�  (1975 ה"תשלה, הממשלתיות

 בדוח המועצה לתאגידי� .וחו הפועלת מכ) ועדת המינויי� בחברות ובתאגידי� להל�  (66י�מינוי
ה לפי הצעתה היתאגיד ישל ל " מינוי מנככיהוצע ,  שבחנה את נושא התאגידי� הציבוריי�,67ציבוריי�

 בחברות ממשלתיות כי יש למנות בכירי� 68קבע  ג� היוע$ המשפטי לממשלה.של ועדת איתור
 . ועדת איתורהקמה של ,במקרי� המתאימי�,  הכוללדר ומובנהוציבוריי� בהלי� מסובתאגידי� 

תאגידי� ביציע לממשלה משרות שתלוי  גו' מייע$ בלתי כי אי� $69"ציי� בג 2005ספטמבר ב
$ "בג. שירות המדינהלגבי  כפי שעושה ועדת השירות ,פטורות ממכרז חיצוני שיהיו סטטוטוריי�

 כולל עבור תאגידי�  ויגבש פתרו� מערכתילכ�דעתו את  �ייתקק שהמחוהמלי$ בפסק הדי� 
תפקידה של ועדת השירות על גו' פנימי בכל אחד מ� עוד המלי$ לא להטיל את . סטטוטוריי�

 עד אז .תלוי  מקצועי ובלתיו יהיה והרכבכול�עבור ביוק� ש  אחדאלא על גו' חיצוני, התאגידי�
שהרכבה יהיה מקצועי , רות פנימית מקבילה לוועדת השירות$ כי תוק� בתאגיד ועדת שי"המלי$ בג

$ לא שלל על הס' את האפשרות שוועדת השירות תוסמ� בתקופת "בג. תלוי ככל האפשר ובלתי
 .הביניי� להמלי$ לפטור ממכרז ג� משרות בתאגידי�

 ÌÏÂ‡Â „ÚÂÓ „Ú‰Ê ÁÂ„ ˙·È˙Î70È ‡Ï È˘ÂÓ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó  ˙Ò�Î‰ Â‡‚· ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡"ı 
 Ì¯ËÂ Á¯Â‡· Â¯È„Ò‰ ÏÏÂÎ ˙‡ ÈÂ�ÈÓ‰ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ¯ÈÎ·. 

__________________ 

 .'שירות התעסוקה וכו, רשות שדות התעופה, המוסד לביטוח לאומי, למשל  64

בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , מבקר המדינה ראו. ות קודמי  בדוחמבקר המדינה כבר נדרש לעניי�  65
·ÁÂ„‰ ÏÚ ˙¯Â˜È ; 279' עמ, "היעדר הסדר מקי# בדבר סדרי ניהול  של תאגידי  סטטוטוריי "
·ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙ )1995(. 

 בעקבות דוחות מבקר יזמו את הקמתה .חוק החברות הממשלתיות לב18 עי#הוועדה הוקמה מכוח ס  66
 ÏÚ ÁÂ„ ÈÂ�ÈÓ, מבקר המדינהראו  .שעסקו בסוגיית המינויי  הפוליטיי  בחברות ממשלתיותהמדינה 

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á· ÌÈ¯ÂË˜¯È„) 1989(.  הוועדה בודקת כשירות של מועמדי  ואת התאמת  לתפקידי 
 .א לחוק החברות הממשלתיות60בתאגידי  ציבוריי  מכוח סעי# 

67  ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÁÂ„ )2003('  בראשות פרופ�להסדיר את יתה י התכליתו של הדוח ;זוסמ
 .דרכי פעולת  של התאגידי  הסטטוטוריי 

 .)2006עדכו� מפברואר ( 9.11.03,מ 6.5000 'הנחיה מס  68
 ‰ÌÈ‡Ò„�‰‰ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ,ÌÈ‡�ÎË‰ , ˙Â„˘ ˙Â˘¯· ÌÈ‡Ó„˜‡‰Â ÌÈÒ„�‰Ó 8299/01& "בג  69

Á‡Â ‰ÙÂÚ˙‰ '� '· ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯Á‡Â Ï‡¯˘È' ,פדאור. 
 .2011פברואר   70
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· ˙Â¯ÈÎ· ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ÓÎ ÌÈ„È‚‡˙ ¯ÂËÂËËÒÌÈÈ Û‡Â 
Ï ‰�Ù-21 ÌÈ„È‚‡˙ È„ÎÌ‰· ÌÈ�‰ÎÓ‰ ÌÈ¯ÈÎ·‰ Ï˘ ÌÈÂ�ÈÓ Í¯„ ˙‡ ÔÂÁ·Ï  .� ˙ˆÏÓ‰˘ ‡ˆÓ

 ‡Ï ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÎ· ‰Ó˘ÂÈ: Î·-62% ÌÈ„È‚‡˙‰Ó  Â˜„·�˘
Î�Ó‰ ‰�Ó˙‰"¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï , „Á‡ „È‚‡˙·)Î-5% (-È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡·  ,

 ÌÈ„È‚‡˙‰ ¯‡˘·Â)Î-33% (-¯˘‰ Ï˘ È˘È‡ ÈÂ�ÈÓ· . 

כי ) ייעו$( ציי� המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה 2009בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
י מינוי עובדי� בתאגידי� ציבוריי� יכולה להתבצע רק ההסדרה האפקטיבית ביותר בנוגע להליכ

 $2005 מספטמבר "ועדה מקצועית שמינה היוע$ המשפטי לממשלה לאחר פסיקת בג. בחקיקה
הכינה טיוטת דוח והמליצה על חקיקה ועל פרסו� הנחיה של היוע$ המשפטי לממשלה עד גיבוש 

ל העובדה שבמקביל החלה פעילות בש, בי� היתר, א� ועדה זו לא השלימה את עבודתה, החוק
 .לחקיקת חוק כולל לתאגידי� ציבוריי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚· Ï˘ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙ÓÓ ÌÈ�˘ ˘ÓÁÓ ‰ÏÚÓÏ Â¯·ÚÂ ÏÈ‡Â‰" ı
‰˜È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ÂÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ , ‰ÈÁ�‰ ÌÂÒ¯Ù ÏÂ˜˘Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ

 Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰¯„Ò‰ÏÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ¯ÈÎ· ÈÂ�ÈÓ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì ÌÂÈÒ „Ú 
ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙Ï ÏÏÂÎ ˜ÂÁ ˙˜È˜Á ÈÎÈÏ‰. 

 

 

 ועדות איתור וולונטריות

בשני� האחרונות בחרו שרי� להשתמש בוועדות איתור וולונטריות לאיוש חלק מ� המשרות , כאמור
די� וג� חלק מ� המשרות הבכירות בתאגי, הבכירות בשירות המדינה הפטורות לחלוטי� ממכרז

ברוח החלטות הממשלה ולפי העקרונות  ופעלי אלהת איתור וכי ועד  ראויהיה. הציבוריי� אוישו כ�
ואול� נמצא כי לכל ועדת איתור וולונטרית קבעו השרי� שמינו . שאות� קבעה לוועדות איתור

אלה לא תמיד עלו בקנה אחד ע� עיקרי הכללי� שקבעה הממשלה לעבודת . הוק אותה כללי� אד
הרכב הוועדה לא תא� את העקרונות שקבעה הממשלה להבטחת מקצועיותה , למשל. ות איתורועד
 . בי� אחד לחמישה מספר המועמדי� המומלצי� נקבע על פי בקשת השר ; תלותה ואי

È‡- ÁÂ˙ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ Ô˙„Â·Ú ÈÏÏÎ ˙Â˘ÈÓ‚Â ˙ÂÈ¯Ë�ÂÏÂÂ‰ ¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙Â„ÈÁ‡‰
˘Ï Á˙Ù ˘ÂÓÈ ‡È·‰ÏÂ Ô‰· ‰Ú¯ÏÈÓÏ ÌÈÈÂ�È˙Ï·- ÌÈ�È˜˙-ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈËÈÏÂÙ 71. 

שתיי� שהוקמו לאיוש : משרד מבקר המדינה בח� את פעולת� של שלוש ועדות איתור וולונטריות
 משרת מנהל רשות החברות הממשלתיות ומשרת מנהל מינהל מקרקעי  משרות בשירות המדינה 

 :להל� הממצאי�. 72סוקהואחת שהוקמה לאיוש משרת מנהל שירות התע, )י" ממ להל� (ישראל 

__________________ 

 ,)ÈÓ ) 2006	Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ	È·Â ÌÈ	Â	Ï‡¯˘È· ÌÈÈ, מבקר המדינה ורא  71
 .11,14'  עמ,)ÈÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ )2006	ÌÂ„‡ „Â„ Ô‚Ó· ÌÈÈÂ ;11,13' עמ

 קובע שעובדי שירות התעסוקה ) חוק שירות התעסוקה,להל�  (1959,ט"התשי, חוק שירות התעסוקה  72
בשינויי  שעליה  מחליטה מינהלת שירות , מתמני  בהתא  לכללי  הקבועי  למינוי עובדי מדינה

 .ת ושר האוצר"התעסוקה באישור שר התמ
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 הקמת הוועדות

1. ˙ Â È ˙ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˙ Â ¯ · Á ‰  ˙ Â ˘ ¯  Ï ‰ � Ó  ˙ ¯ ˘ Ó  ˘ Â È ‡ Ï  ¯ Â ˙ È ‡ ‰  ˙ „ Ú Â: 
משרת מנהל רשות החברות הממשלתיות אינה מחויבת באיוש באמצעות ועדת איתור על פי 

הפטורה ממכרז על פי חוק , 73 סיווגה הממשלה משרה זו2009בפברואר . החלטות הממשלה
, התלות של נושא0 חשיבות מיוחדת תלויה שבה לעצמאות ולאי מאית ובלתיכמשרה עצ, המינויי�

היא , על פי מאפייני המשרה, לדעת משרד מבקר המדינה. א� לא קבעה כי היא חייבת בוועדת איתור
עומדת באמות המידה שקבעה הממשלה למשרות הפטורות ממכרז שיש לאייש� באמצעות ועדת 

יצוי� כי ג� המנהל . א� יש מקו� לאיישה באמצעות ועדת איתורועל כ� ראוי היה לבחו� , איתור
 .הקוד� של הרשות מונה למשרתו באמצעות ועדת איתור

 שהעביר ללשכת 2009הבהיר בחוות דעת מיוני , ד יואל בריס"עו, היוע$ המשפטי של משרד האוצר
ע� זאת הוא . אי� חובה לאיישה באמצעות ועדת איתור, שמכיוו� שהמשרה פטורה ממכרז, השר
שאי� לשלול בחירת מועמד בוועדת איתור או בדר� אחרת המאפשרת בחינת חלופות שונות , ציי�

שלא להקי� ועדת , ר יובל שטייני$"ד, על בסיס זה ובשל בכירות המשרה החליט שר האוצר. למינוי
לי�  לנקוט ה  אלא להקי� ועדה מייעצת לעניי� המינוי 74איתור שתפעל ברוח החלטות הממשלה

רשמי שבו הוועדה המייעצת הייתה אמורה לאתר מועמדי� לתפקיד ללא פרסו� פומבי  בלתי
 .ולהמלי$ לשר על כמה מועמדי� מתאימי� כדי שיבחר אחד מה�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È˙Ï·Â ˙È‡ÓˆÚ ‰¯˘Ó ‰¯˘Ó‰ ˙ÂÈ‰·- ˙Â‡ÓˆÚÏ ‰·˘ ‰ÈÂÏ˙
˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á d‡˘Â� ,˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘ÈÈ‡Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯¯Â˙È‡  . Ê‡„ ·Èˆ�‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
 ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙‡ ‰Á�È- È�ÂÈ· ÂÈÏ‡ ‰�Ù ¯˘‰˘Î 2009 ‰„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï Â˙�ÂÂÎ· ÈÎ ÂÚÈ„Â‰Â 

 ‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ˙ˆÚÈÈÓ- ‰Ú·˜˘ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÈÙÏ ÏÚÙ˙˘ ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ÂÊ ‰¯˘ÓÏ ˙Â�ÓÏ 
‰Ï˘ÓÓ‰. 

Ê‡„ ·Èˆ�‰ Ï‡ ‰�Ù ¯˘‰˘ ˙Ú· ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡ ,ÂÚ"¯„�ÏÂ‰ Ï‡ÂÓ˘ „ ,‰ ‡Ï ‰Ê ÔÈÈ�Ú· „‚�˙
 ‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ‰ÈÂ‡¯‰ Í¯„‰ ÈÎ ¯˘Ï ¯Ó‡ ‡Ï Û‡Â ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰Ï Ê‡„ ·Èˆ�‰

¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡È‰ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ‰ÚÈÈÒ Ê‡„ ·Èˆ�‰ Ï˘ Â˙¯ÊÂÚ
˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÂ�ÈÓ·. 

 ליוע$ המשפטי של, ד מלכיאל בלס"עו, )ייעו$( פנה המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה 2009ביוני 
, ליוע$ המשפטי של הנציבות ולמשנה לנציב וציי� פגמי� בהקמת הוועדה המייעצת, משרד האוצר

ראוי של הוועדה בשל היעדר ייצוג הול� לנשי�  הרכב בלתי, פרסו� פומבי של המשרה ובה� אי
 .וחשש לניגוד ענייני�

Ï‰Ï ‰˙Â„‚�˙‰ ˙‡ ˙Â·Èˆ�‰ ‰ÚÈ·‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ ˙ÈÈ�Ù ¯Á‡Ï ˜¯ ÍÈ
ÈÂ�ÈÓ‰ ; Â˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ·Èˆ�Ï ‰�˘Ó‰ ÚÈ·‰ Ê‡ Â‡

„ÚÂÓ Â˙Â‡ „Ú ÌÈÂ˜˘ ÍÈÏ‰‰Ó ˙ˆ¯Á�‰ .¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ¯˘‰ ÌÈ˜‰ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·. 

 ציי� שר האוצר כי הוא חולק על הקביעה שראוי 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
אי� הבדל בי� מינוי ,  ועדת איתור מכיוו� שלדעתושמנהל רשות החברות יתמנה תמיד באמצעות

מנהל רשות החברות למינוי של כל אחד מששת ראשי האגפי� במשרד האוצר המוקבלי� בתק� 

__________________ 
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, לדעתו. שכל אחד מה� הוא בעל סמכות עצמאית חשובה ביותר, למנהל כללי של משרד ממשלתי
נה את חופש הפעולה בעניי� דר� במינויי� לתפקידי� רגישי� אלה חשוב להותיר בידי השר הממ

 .כי המינוי הוא של האד� המתאי� ביותר לתפקיד, להנחת דעתו של השר, המינוי כדי להבטיח

 ¯‡Â¯·Ù·˘ ÔÈÂˆÈ200975 ‰˘Ï˘Ï ¯ˆÂ‡· ÌÈÙ‚‡‰ È˘‡¯ Ï˘ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰‚ÂÂÈÒ 
ÌÈ‚ÂÒ :˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï‰�Ó ˙¯˘Ó ,ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ˙¯˘Ó , ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ˙¯˘Ó

Â˘ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ Ï‰�Ó ˙¯˘ÓÂ ÔÂ‰‰ ˜76È‡ÏÂ ˙Â‡ÓˆÚÏ Ô‰·˘ ˙Â¯˘ÓÎ Â‚ÂÂÒ - Ï˘ ˙ÂÏ˙‰
˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á Ô‰È‡˘Â� .¯ÂÓ‡Î , ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï ÌÈ‰Ê ‰Ï‡ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó

 ‰ËÏÁ‰·345¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô˘ÈÈ‡Ï ˘È˘ Ê¯ÎÓÓ ˙Â¯ÂËÙ‰ ˙Â¯˘ÓÏ  . ˙¯˘Ó
‡ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ˙¯˘ÓÂ ‰„Â·Ú ÈÓÎÒ‰Â ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ Â‚ÂÂÒ ‰�È„Ó‰ ˙ÂÒ�Î‰Â ‰ÏÎÏÎ Û‚

„Á‡ „ˆÓ˘ ˙Â¯˘ÓÎ , Ú„È‰Â ÔÂÈÒÈ�‰ ˙Â·È˘Á ÏÏ‚· ÔÓÊ Í¯Â‡Ï Ô‰· Â�‰ÎÈ Ô‰È‡˘Â�˘ ·Â˘Á
Ì„Â˜Ù˙Ï Ô‰· Ì˙�Â‰Î ˙Ú· ÌÈ¯·ˆ�‰ ,¯Á‡ „ˆÓ Í‡ , È„Î Ô‰· ‰�Â‰Î‰ ÔÓÊ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ˘È

˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙Â¯Â˘‰ ˙‡ Ô�Ú¯Ï.  d‡˘Â�˘ ‰¯˘ÓÎ ‰‚ÂÂÒ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ˙¯˘Ó
˜ÙÂÓ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂˆÈ· ÏÚ „ , Â�È· ÌÂ‡È˙Â ÔÂÓ‡ Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ‰„ÈÓ ·ÈÈÁÓ dÈÂÏÈÓÂ

‰Ï˘ÓÓ‰ È¯·Á ÔÈ·Â . ‰¯Âˆ· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈÙ‚‡‰ ÈÏ‰�ÓÏ ÔÎ Ì‡ ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰
‰„ÈÁ‡ , ¯Á‡Ï ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˘ÈÂ‡È ˙Â¯ÈÎ· ˙Â¯˘Ó ÂÏÈ‡ ÚÂ·˜Ï ‰¯ÂÓ‡˘ ÂÊ ‡È‰Â

‡˘Â�· ‰˙�ÈÁ· ˙‡ ÌÈÏ˘˙ ˙Â·Èˆ�‰˘77. 

2. Ó Ó  Ï ‰ � Ó  ˙ ¯ ˘ Ó  ˘ Â È ‡ Ï  ¯ Â ˙ È ‡ ‰  ˙ „ Ú Â"È: מקרקעי ישראלרשות חוק  ,
על מינויו לא תחול חובת ו ,י"ממ את מנהל והשרי� ימנוהממשלה כי ראש קובע , 1960 �"תשה

 הייתה המשרה פטורה 2008 עד ינואר .י יהיו עובדי מדינה"עובדי ממכי  עוד קובע החוק .מכרז
מינה שר הבינוי , ובתיאו� עימו  דאזהיוע$ המשפטי לממשלהתו של בקש לפי, במועד זה. ממכרז

שלושה חברי� לאיוש הרכב וולונטרית בועדת איתור , ) שר הבינוי דאז להל� ( והשיכו� דאז
 .המשרה

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÁÂ¯ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÚ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ·Î¯‰ : Â�Ó� ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÌÚ
Î�Ó" Ï‰„¯˘Ó)  ÔÏ‰Ï-Î�Ó‰ "Ê‡„ Ï (Â Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó ˙ˆÚÂÈ‰„¯˘Ó)  ÔÏ‰Ï- ˙ˆÚÂÈ‰ 

˙ÈËÙ˘Ó‰( ,Û‡Î�Ó˘ Ú·˜� ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰·˘ " Ï‰ ‰È‰È „¯˘Ó „ÈÁÈ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯·Á
„·ÂÚ ‡Â‰˘„¯˘Ó‰ .  ·Î¯‰‰Ó ¯„Ú� ÔÎ ÂÓÎ Ï˘ ‚Èˆ�‰·Èˆ�˙Â ˘Ó˘Ï Â„È˜Ù˙˘ ÛÒ‰ ¯ÓÂ˘ 
ÍÈÏ‰‰ Ï˘. 

 

 

 הליכי הבחירה בוועדות

1. „ Á ‡  „ Ó Ú Â Ó Ó  ¯ ˙ Â È  Ï Ú  ‰ ˆ Ï Ó וולונטריות המליצו על יותר ועדות האיתור ה: ‰
החלטה (ממועמד אחד למרות קביעת הממשלה שיש להמלי$ על אחד א� הוא המתאי� ביותר 

 ):ראו לעיל, 2541
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 ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ ·˙Î· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï‰�Ó ˙¯˘ÓÏ ¯˘ ‰Á�‰ ¯ˆÂ‡‰
˙‡ Â‰‰„ÚÂ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÚÈ„È· ,˙Â·Èˆ�‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ‰�˘Ó‰Â 

‰Ï ·Èˆ�Ï ÏÚ ÂÏ ıÈÏÓ„È˜Ù˙Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘ÈÓÁ „Ú ‰˘ÂÏ˘, ˘ È„Î ÏÚ ËÈÏÁÈ ‡Â‰
 ıÈÏÓ‰Ï ÈÓÏ‰Ï˘ÓÓ .Ì�Ó‡Â , ËÒÂ‚Â‡·2009¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰  ,‰È¯·Á ÏÎ ˙Ú„ ÏÚ ,

ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ÂÏ ıÈÏÓ‰Ï. 

 Ì‚ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ ·˙Î·ÓÓ Ï‰�Ó ˙¯˘ÓÏ" È ¯˘ ‰Á�‰ ÈÂ�È·‰Ê‡„Â‰ ˙‡ ‰„ÚÂ ,
Ê‡„ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÚÈ„È·, ÏÚ ÂÏ ıÈÏÓ˙ ÈÎ ‰ÓÎÌÈÈÙÂÒ ÌÈ„ÓÚÂÓ , ˘ È„Î ‡Â‰

 ÈÓ ÏÚ ËÈÏÁÈ Ì‰Ó ıÈÏÓ‰ÏÏ‰Ï˘ÓÓ. ¯‡Â¯·Ù· 2008 ÏÚ Ê‡„ ¯˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰ˆÈÏÓ‰ 
Ï˘Â ‰˘ÌÈ„ÓÚÂÓ. 

2. Ì È ¯ ˘ Ï  ‰ ˜ È Ê  È Ï Ú ·  Ì È „ Ó Ú Â Ó ·  ‰ ¯ È Á  ובהנחיות היוע$ 78בפסיקה: ·
זיקה אליו או , עיקרו� כי מינוי בשל קרבה לגור� הממנההמשפטי לממשלה נקבע במהל� השני� ה

הנחיית היוע$ המשפטי . הוא מינוי פסול, במידה המעוררת חשש סביר לנטייה פסולה, תלות בו
עליה , הוועדה שוקלת להמלי$ על שניי� או על שלושה מועמדי� קובעת כי כאשר 79לממשלה

עוד קובעת ההנחיה כי . שר משרי הממשלהלפנות אליה� ולבקש מה� להצהיר א� ה� בעלי זיקה ל
שכ� ,  אחד בלבדעל מועמדעליה להמלי$ לשר , א� אחד מהמועמדי� הללו הוא בעל זיקה כזאת

בשל של ניגוד ענייני� או במעוררת קושי ) או לשר אחר(בחירה של השר במועמד בעל זיקה אליו 
 .זרי�ולי� מראית עי� של ניגוד ענייני� וחשש כי החלטת השר התקבלה משיק

)‡(  ˙ Â ¯ · Á ‰  ˙ Â ˘ ¯  Ï ‰ � Ó  ˙ ¯ ˘ Ó  ˘ Â È ‡ Ï  ¯ Â ˙ È ‡  ˙ „ Ú Â
˙ Â È ˙ Ï ˘ Ó Ó ‰:  )1(¯ÂÓ‡Î   , ËÒÂ‚Â‡·2009 ¯˘Ï ıÈÏÓ‰Ï ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰ 

ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ . ˘È‚‰˘ ˙Â„ÓÚÂÓ‰ ÈÒÙÂË· ¯È‰ˆ‰ Ì‰Ó „Á‡ ÈÎ ‡ˆÓ�
¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ˙È˘È‡ ‰˜ÈÊ ÂÏ ˘È ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ , ÌÏÂ‡˙Â·Èˆ�‰ ‚Èˆ� ,· ¯·Á ‰È‰˘„ÚÂÂ ˙

‰¯Â˙È‡ ‰· ÛÒ‰ ¯ÓÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡Â , „Á‡ „ÓÚÂÓ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ‰Á�‰ ‡Ï
 „·Ï·Ï‚· Ï‰ ‰˜ÈÊ‰ ˙È˘È‡ Ï˘„ÓÚÂÓ‰Ï ¯˘. 

זיקה פוליטית ברורה בי� מועמד לתפקיד ציבורי בכיר לבי� השר ,  ציי� כי ככלל$80"בג )2(
אישי הוא המניע   הפוליטימעוררת ספק מהותי שמא השיקול, והממשלה שבידיה� סמכות המינוי

ראוי , על מנת להבטיח כי הזיקה הפוליטית לא הייתה שיקול מכריע במינוי. המרכזי למינוי לתפקיד
כי הרשות הממנה תצביע על יתרו� ממשי רלוונטי של אותו מועמד או תספק הסבר ענייני שבכוחו 

על כ� ראוי היה שוועדת . יתלהצדיק את העדפתו לעומת מועמדי� ראויי� אחרי� נעדרי זיקה פוליט
שתפקידה , 81) ועדת המינויי� בשירות המדינה להל� (המינויי� בראשות נציב שירות המדינה 

תבח� א� למועמד בעל הזיקה לשר אכ� היו כישורי� , לחוות את דעתה על מינויי� בפטור ממכרז
 .מיוחדי� למלא את המשרה

בחר במועמד , מדי� ראיי� אות� שר האוצרנמצא כי עקב המלצת ועדת האיתור על שלושת המוע
וביקש מהנציב דאז להציג את המועמד לאישור ועדת , שיש לו זיקה אישית אליו, כאמור, שהצהיר
אול� הנציב דאז לא עשה זאת בטענה כי המלצה של ועדת איתור מייתרת את הצור� . המינויי�

 .באישור ועדת המינויי�

__________________ 

¯‡˘ ' È·Ï Ï‡ÂÈ‡ � 4646/08& "בג; 28,)1(ד מה"פ. ' ‡Ï˜„ „Â„ 'Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘-22Á � 4566/90 &"גב  78
Á‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰' ,�תקדי. 

 .7.12.04,מ 1.1554 ' מסהנחיה  79
 .תקדי�, '¯‡˘ ‰È·Ï Ï‡ÂÈ 'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓ‡ � 4646/08& "בג  80
 .1999ועדה שהוקמה מכוח החלטות ממשלה שהתקבלו בשנת   81
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 ציי� שר האוצר כי בהלי� הבחירה למשרת מנהל 2010 בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר
, רשות החברות הוא פעל בהתא� לייעו$ המשפטי שקיבל במשרד האוצר ובתיאו� ע� הנציבות

והוא לא היה מעורב בשו� פ� בהליכי העבודה של ועדת , ד הולנדר"עו, לרבות ע� הנציב דאז
 שג� למינוי באמצעות ועדת איתור יש עוד ציי� כי מקובלת עליו ההמלצה. האיתור או בפעילותה

 .לקבל לפני אישור הממשלה ג� את אישור ועדת המינויי� בשירות המדינה

 ציי� הנציב דאז כי בחינת כישוריו של מועמד 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
בר נבחנו שהרי כישוריו כ, בוועדת איתור מייתרת את הצור� בבחינה מחודשת על ידי ועדת מינויי�

 .על ידי ועדת האיתור

 ¯Á‡Ó ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡· Í¯Âˆ‰Ó „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ‡ÂÙ‡ ¯ËÙ Ê‡„ ·Èˆ�‰
¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˙˘Ú� ‰¯ÈÁ·‰˘ ,˙È¯Ë�ÂÏÂÂ ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ Û‡ , ‡È‰Â

„Á‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ , ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈÏÏÎ‰ È¯˜ÈÚÏ „Â‚È�·
¯È˘·‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰Ï „Â‚È�·Â ‰�È„Ó‰ ˙Â .„Á‡ „ˆÓ , Ê‡„ ·Èˆ�‰ ˙„ÓÚ
˙ÈÈ‰‰ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂÂ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙¯˙ÈÈÓ ‡È‰Â ¯·„ ÏÎÏ ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ È‰ÂÊ ÈÎ  ,¯Á‡ „ˆÓÂ ,

‰˙ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈÏÏÎ· ˙·ÈÂÁÓ ‰�È‡ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,¯ÂÓ‡Î ,
¯˘Ï ‰˜ÈÊ ÏÚ· ‡Â‰ „ÓÚÂÓ ¯˘‡Î ,‰ ÏÚ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÂÏ ˘È ÈÎ ˙Â‡¯‰Ï ‰�ÓÓ‰ ˙Â˘¯

‰¯˘Ó‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ;‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˜È„· ¯„ÚÈ‰· , ·Èˆ�‰ ¯˘Ù‡ ‡Ï
ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ¯Á·�˘ „ÓÚÂÓÏ Ì‡ ˜Â„·Ï Ê‡„. 

)·( Ó Ó  Ï ‰ � Ó  ˙ ¯ ˘ Ó Ï  ¯ Â ˙ È ‡  ˙ „ Ú Â"È: המליצה ועדת 2008בפברואר , כאמור 
שעליה� המליצה הבדיקה העלתה כי אחד המועמדי� . ועמדי�משה ושלהאיתור לשר הבינוי דאז על 

 בטופס המועמדות ג�יצוי� כי . שר דאז היה חבר בהשהמפלגה ה, מפלגת קדימהב חבר היה הוועדה
 ".קשר מפלגתי לשר הבינוי והשיכו� וכ� לכלל שרי הממשלה"יש לו ש המועמדשלו ציי� 

ÌÏÂ‡‰˙Á�‰ ‡Ï ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰˜ÈÊ‰ ˙Â¯ÓÏ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰   ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡
„·Ï· „Á‡ „ÓÚÂÓ. 

 הסבירה היועצת המשפטית כי בכתב המינוי 2009בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
וכתב , לוועדת האיתור הנחה השר את חברי הוועדה במפורש להמלי$ על כמה מועמדי� סופיי�

 .המינוי היה על דעתו של היוע$ המשפטי לממשלה דאז

¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „ , ‰¯Â¯· ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰- ¯˘‡Î 
ÂÈÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ˙Ï˜Â˘ ‰„ÚÂÂ‰˘ ¯˘Ï ‰˜ÈÊ ÏÚ· „ÓÚÂÓ ˘È , „Á‡ „ÓÚÂÓ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ‰ÈÏÚ

„·Ï· , ¯˘‰ Ï˘ ˙È�Â¯˜Ú‰Â ˙ÈÏÏÎ‰ Â˙ÈÈÁ�‰ ÏÚ ¯Â·‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ˙ÈÙÈˆÙÒ ‰ÈÁ�‰Â
ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰ÓÎ ÏÚ ‰ˆÏÓ‰Ï ,Â�ÈÓ‰ ·˙Î˘ „ÂÚ ‰Ó ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰ ÔÎÂ È

˙ÂÈÂ„ÓÚÂÓ‰ ˙˘‚‰Ï ÂÓ„˜ Ê‡„ ‰Ï˘ÓÓÏ .ÍÎÈÙÏ , Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÈ· ÈÎ Ú„Â�˘ÎÏ
¯˘Ï ˙È˘È‡ ‰˜ÈÊ ÏÚ· „ÓÚÂÓ ˘È ıÈÏÓ‰Ï ˙Ï˜Â˘ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ , ˙ˆÚÂÈ‰ ÏÚ ‰È‰

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰ÈÁ�‰‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ . Ì‡
È‰ Ïˆ‡ ¯¯ÂÚ˙‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ÔÈÈ�Ú· ıÚÈÈ˙‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÈÈ�Ú· ˜ÙÒ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂ

‰Ï˘ÓÓÏ ,Â˙ÈÈÁ�‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï ‡Ï ‰¯˜Ó ÏÎ·Â. 

 וביקש אליו במועמד בעל הזיקה בחר לתפקיד דאז כידאז לנציב הבינוי שר הודיע  2008מרס ב
דת האיתור ועשולאחר . הבחירהאת לאשר בשירות המדינה לזמ� את ועדת המינויי� דאז מהנציב 

פנו גופי� שוני� אל היוע$ המשפטי לממשלה בדרישה שלא לאפשר את , סיימה את עבודתה
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 אפשר אי כי דאז קבעהיוע$ המשפטי לממשלה ש יצוי� כי המינוי לא יצא אל הפועל מכיוו�. המינוי
 תול זיקבש, נגדו לפלילי� שטר� נחקרו חשדות תפקיד בשל ל את המועמדמבחינה משפטית למנות

 $"בגהמועמד עתר ל . בישראלגזעניות כלפי הציבור הערביה יו התבטאויותחמתפוליטית לשר ומה
 . דחה את עתירתו$"א� בג, בעניי� זה

)‚( ‰ ˜ Â Ò Ú ˙ ‰  ˙ Â ¯ È ˘  Ï ‰ � Ó  ˙ ¯ ˘ Ó Ï  ¯ Â ˙ È ‡  ˙ „ Ú Â:  בלשכות שרי� משרתי�
, י� ויועצי� מקצועי82ובכלל זה יוע$ פוליטי, כמה בעלי תפקידי� במשרות המכונות משרות אמו�

על כל אלה מוטלות מגבלות שונות ה� בפעילות� ע� הדרג המקצועי . המסייעי� לו במילוי תפקידו
אד� ש העובדה, 83ת היוע$ המשפטי לממשלהיעל פי הנחי. במשרד וה� ע� פרישת� מהתפקיד

 .שרשלו לזיקה אישית היא אינדיקציה ל יוע$ לשר משמש

והמשנה ליוע$ המשפטי לממשלה  ת"התממשרד היוע$ המשפטי של  הסכימו 2007 אוקטוברב
מועצת שתכלול את חברי ,  התעסוקהל שירותה ועדה לאיתור מועמדי� לתפקיד מנ על הקמת)ייעו$(

בכתב המינוי הנחה .  נציג התעשייני� ונציג העובדי�,ת דאז"ל משרד התמ"מנכ: שירות התעסוקה
מועמד לתפקיד מנהל שירות את חברי הוועדה להמלי$ לו על , השר אלי ישי, ת דאז"שר התמ

חברות במינויי� ת הלאישורה של ועדהייתה אמורה להיות מובאת  ההצעה למנותו; התעסוקה
ליווה את ,  ועדת האיתורה של נוהל מפורט לעבודתר חיבהוועדההיוע$ המשפטי של  .ובתאגידי�
 .ה שומר הס' שלהלכה למעשהושימש עבודתה כל הליכי 

Â˘È‚‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÓ ÌÈÈ�˘ ˙Ú· Â�‰ÈÎ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï‰�Ó ˙¯˘ÓÏ Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ 
Ó˙‰ ¯˘ ˙Î˘Ï· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó ˙Â�ÂÎÓ‰ ˙Â¯˘Ó· Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙˘‚‰"˙ : ˘ÓÈ˘ „Á‡‰ ¯ÊÂÚ

Ó˙‰ ¯˘"˙,Â  ‰È‰ ¯Á‡‰ È�ÂÈÓ ‰˜ÂÒÚ˙Ï ¯˘‰ ıÚÂÈ2006. 

  היה המועמדמדורג שלישיה. ת�ורגה אידושלושה מועמדי� ועדת האיתור בחרה  2008אר ונבי
ת ביועצו " בחר שר התמ2008פברואר ב).  המועמד להל�  (ת"כיוע$ לשר התמותה עת באכיה� ש

 . המינוילאשר אתבחברות ובתאגידי� המינויי� ת וועדמ למשרת מנהל שירות התעסוקה וביקש

„ÚÂÂÏ ·˙ÎÓ·‰ ˙ ÌÈÈÂ�ÈÓ ¯‡Â¯·ÙÓ2008 ÔÈÈˆ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ‡ˆÓ ‡Ï ÈÎ 
 ‰„ÚÂÂ‰Ó ÚÂ�ÓÏ ÔÂÎ�ÏıÈÏÓ‰Ï¯˘Ï   ÏÚÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘ÂÏ˘ , ÈÚÂˆ˜Ó ¯ÊÂÚ· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó

¯˘Ï , ÍÎ· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡ Â˙Â�˘¯Ù ÈÙÏÂ"˙È˘È‡ ‰˜ÈÊ"¯˘Ï  . ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ�
 ‰ËÈÏÁ‰ ÌÈ„È‚‡˙·Â ˙Â¯·Á· ÔÈ‡˘ „ÓÚÂÓÏ-Ó˙‰ ¯˘Ï ıÚÂÈ " ˙-  ‰˜ÈÊ ˙È˘È‡ È¯˘Ó ¯˘Ï

‰Ï˘ÓÓ‰. 

כי לא ביקש  שפטי של הוועדה הבהיר היוע$ המ2009בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
אישור מוקד� מהיוע$ המשפטי לממשלה כיוו� שהיה ברור לו שחוות דעתו תיבח� לעומק בידי 

  ) ייעו$(ועדת המינויי� בחברות ובתאגידי� ובידי המחלקה של המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה 
 השעיית ההלי� בקשת אישור מוקד� משמעותה הייתה. שעמו ועדת המינויי� עובדת באופ� שוט'

לא יהיה צור� לחזור , לאור� זמ� בעוד שברור היה לו שא� יתעורר קושי משפטי בגישתו הפרשנית
 .אלא רק על השלב האחרו� של החלטת השר, על כל הלי� ועדת האיתור

ד טנה "עו,  הבהירה יושבת ראש ועדת המינויי� בחברות ובתאגידי�2010בתשובתה מאוגוסט 
הוועדה אינה בוחנת את הדברי� . ודקת את הזיקה המהותית של המועמדי�כי הוועדה ב, שפני$

מנקודת מבטה של ועדת איתור או של הנציבות ולכ� לא נראה שיש מקו� להסיק מסקנות רוחב 

__________________ 
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עוד ציינה כי אינה בודקת את הליכי האיתור של . מהתייחסותה לצורת ההעסקה של מועמד
שההלי� ,  של הגור� אשר ליווה את הלי� האיתורהמועמדי� אלא מסתפקת בחוות דעת משפטית

לאחר בדיקת הקשר , הוועדה הגיעה למסקנה, לעניי� הזיקה). למעט מקרי� חריגי�(היה תקי� 
 .שהקשר היה מקצועי ולא אישי, המהותי בי� השר למועמד

 Ï˘ Â˙ËÏÁ‰ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ¯˘Ù‡Ï‰Ï  ıÈÏÓ‰Ï ¯˘Ï ÏÚ ‰˘ÂÏ˘
 ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘·È·˜ÚÂ˙ÓÏ˘ „ÓÚÂ ¯˘Ï ˙È˘È‡ ‰˜ÈÊ ÔÈ‡  ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÚÈ·˜Â

ÌÈ„È‚‡˙·Â ˙Â¯·Á· ,�È‡Ô·˘ÈÈ˙Ó Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰ ÌÚ ˙‰Ê ÔÈÈ�Ú· . ÔÂÂÈÎ
 Á�ÂÓÏ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Â�˘¯ÙÏ˘"˙È˘È‡ ‰˜ÈÊ" , ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ
�Á·‰ ˙¯ˆÂÈ ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÎÏ˘‰ ˙Â�ÂÎÓ‰ ˙Â�Â˘ ˙Â¯˘Ó ÔÈ· ‰

ÌÈ¯˘‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó , È�ÙÏ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ· ıÚÂÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰
¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ È„È ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Á�ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘‰"‰˜ÈÊ " Ô˙Â� ¯˘ Â·˘ ·ˆÓ ÚÂ�ÓÏ „ÚÂ�
ÂÈÏ‡ ·Â¯˜ ¯˘˜ Ï˘ Ú˜¯ ÏÚ ÌÈÂÒÓ „ÓÚÂÓÏ ˙ÂÙÈ„Ú .Ó Ô·ÂÓ „·ÂÚ‰ „ÓÚÂÓ ÈÎ ÂÈÏ‡

 Û‡Â ÈˆÁÂ ‰�˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ¯˘Ï „ÂÓˆ·Â ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó ‰�ÂÎÓ‰ ‰¯˘Ó· ¯˘‰ Ï˘ Â˙Î˘Ï·
‰ÓˆÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ˙Ú· ,Â˙Î˘Ï· ÌÈ„·ÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ¯˘‰ Ï‡ ·Â¯˜ ;

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰· ‰�˙È�˘ ˙Â�˘¯ÙÏ ¯˘˜ ÈÏ·84 Â˙„Â·Ú˘ È¯‰ 
˘ ˙ÈÓÂÈÓÂÈ‰ ‰„ÂÓˆ‰¯˘Ï ˙È˘È‡ ‰˜ÈÊ ˙¯ˆÂÈ ¯˘‰ ÌÚ ıÚÂÈ Ï. 

 כי )יעו$י(המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה  ציי� 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
של היוע$ המשפטי לממשלה בעניי� זיקה לשר עוסקת במפורש  1.1554 'מאחר שהנחיה מס

הרשמיות ולא  הוועדות  היינו , בוועדות איתור שמונו בהתא� להחלטות הממשלה בעניי�
, ע� זאת. הרי שמקריאה פשוטה של ההנחיה אי� היא חלה על הוועדות הוולונטריות, הוולונטריות

 .הוא ציי� כי הוא אינו שולל את תיקו� ההנחיה והחלתה ג� על ועדות וולונטריות

¯˘‰ ıÚÂÈ Ì‚ ‡Â‰˘ „ÓÚÂÓ Ï˘ ¯˘Ï ‰˜ÈÊ ÔÈÈ�Ú· ˙Â˜ÙÒ‰ ÁÎÂ�Ï , ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰˘ ¯Á‡ÓÂ
ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÎÏ˘‰ Ô‰Ï ˘ÈÂ ˙Â�Â˘ ˙ÂÈÂ�˘¯ÙÏ ÂÎÊ ‰Ï˘ , ÏÚ

˙Â˜ÙÒÏ ÌÂ˜Ó ¯È˙ÂÈ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ÂÈ˙ÂÈÁ�‰ ˙‡ ¯È‰·‰Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰. 

3. Ì È ¯ ˘ ‰  ˙ ˆ Ï Ó ‰  È Ù Ï  Ì È „ Ó Ú Â Ó  ˙ Ù Ò Â ‰ :ÏÏÎÎ , ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙�ÈÈÓÓ
 ˙‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÛÒ‰ È‡�˙· ÌÈ„ÓÂÚ˘ ÍÓÒ ÏÚ ÈÓ„˜Ó‰ ÔÂÈÓ‰ ·Ï˘· „ÂÚÈ˙Â·Â˘˙ Ì‰

ÏÂ ÌÈ�ÂÏ‡˘Ï ÌÈ‚ÈˆÓ Ì‰˘ ÌÈÈÁ‰ ˙Â¯Â˜‰Ï ,ÂÓ ˜¯ Ì˙ˆ˜ÓÊÂÓÌÈ�¯Ï ÈÔÂÈ‡ .‰Ê ÍÈÏ‰ , ÏÎÎ
¯Â˙È‡ ˙„ÚÂÂ· ÍÈÏ‰ , ¯ÂÓ‡ÌÈÈ˜˙‰Ï˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘· .˘ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡Â „ÚÂÂÏ ÈÂ�ÈÓ‰ ·˙Î· ˙

ÓÓ Ï‰�Ó ˙¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ¯Â˙È‡‰"È ¯˘ ‰Á�‰ Ê‡„ ÈÂ�È·‰,  ˙‡Â‰‰„ÚÂ , ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ¯Á‡Ï
Ù˘Ó‰ ıÚÂÈ‰‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÊ‡„  ,¯˘‰ ÚÈˆÈ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ì‚ ÔÂÁ·Ï . ÔÂÈÓ‰ ·Ï˘ ¯Á‡Ï

 ‰ËÈÏÁ‰ Â·˘ ÈÓ„˜Ó‰ ˙„ÚÂ‰ ¯Â˙È‡ÔÂÈ‡È¯Ï ÔÓÊ˙ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÂÏÈ‡ ,‰ ˘˜È· Ê‡„ ¯˘Ó ˙„ÚÂÂ
¯Â˙È‡‰ ÔÓÊÏÔÂÈ‡È¯Ï  ÌÈ„ÓÚÂÓ È�˘ ÔÓÊÏ ‡Ï˘ ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰ËÈÏÁ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯˘‡ , ‡È‰Â

Â˙˘˜·Ï ‰˙�Ú�. 

 כי שני  ל דאז " המנכ ר הוועדה " ציי� יו2009 בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר
היא רשאית לבחו� מועמדי� נוספי� , ועל פי כללי ועדת האיתור, המועמדי� עברו מיו� מקדמי

עוד הדגיש כי שני המועמדי� הנדוני� לא נכללו בי� . ולזמנ� לריאיו� כל עוד לא סיימה את עבודתה

__________________ 
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 כ� לא נפל פסול בתהלי� ובתוצאות המיו� בכל ועל, שלושת המועמדי� שהוועדה המליצה עליה�
 .הנוגע לשוויוניות הטיפול במועמדי�

 Ê‡„ ÈÂ�È·‰ ¯˘ ·¯Ú˙‰ ‡ÂÙ‡ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÓ‡ Â�È‡˘ Û‡ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ˙„Â·Ú· , ‰„ÚÂÂ‰Â
Â˙˘˜·Ï ‰˙�Ú� .˙ÙÒÂ� ˙Â�Ó„Ê‰ ‰�˙È� ÂÏÏ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ È�˘Ï ˜¯˘ ¯Á‡Ó ,ÂÚ‚Ù ¯˘‰ 

 ‰„ÚÂÂ‰Â·‰ ÔÂ¯˜ÚÂÈÂÂ˘Ô. 

4.  ˙ · Â Á‰ ˜ Ó � ‰ ההנמקה היא מעיקריה של ההחלטה המינהלית בפסיקה נקבע כי : ‰
 .תנמק המלצותיהת איתור  ועד נקבע כי2541וא' בהחלטת הממשלה , 85ומיסודותיה

ÓÓ Ï‰�Ó ˙¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡" ÏÚ Ê‡„ ÈÂ�È·‰ ¯˘Ï ‰ˆÈÏÓ‰ È
 Ì˙Â‡ ‚¯„Ï ÈÏ· ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘ÂÏ˘Â ÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ ÚÂ„Ó ˜Ó�Ï ÈÏ·ÎÌ‰Ó „Á‡ Ï. 

כי הוועדה לא ראתה צור� לדרג , ר הוועדה" ציי� יו2009בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 .את המועמדי� ולפרט את הכישורי� המובהקי� של כל אחד ואחד מה�

‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˜Ó�Ï ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ÈÎ ÌÚËÂÈ . ¯Á‡Ó
Ï˘ Â˙ËÏÁ‰Ï ˙È˙˘˙‰ Ô‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰˘¯˘‰  , ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˜Ó�˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

„Á‡ „ÓÚÂÓÓ ¯˙ÂÈ ÏÚ ‰ˆÈÏÓÓ ‡È‰ ¯˘‡Î ¯˜ÈÚ· Ë¯ÂÙÓ· . ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ Û‡
 ‰Ï˘ÓÓÏ)ıÂÚÈÈ (ÔÈÈˆ86 Ú‚Â�· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ‰ÁÈÏˆÓ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯˘‡Î ÈÎ ¯ÂÓ‡Î 

ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘ÂÏ˘ Â‡ ÌÈÈ�˘ ÏÚ ‰ˆÈÏÓÓÂ ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ ‡Â‰˘ „Á‡ „ÓÚÂÓÏ , ‚Èˆ‰Ï ‰ÈÏÚ
Ï‰ˆÈÏÓ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó „Á‡ ÏÎ È·‚Ï ˙Â�Â¯ÒÁ‰Â ˙Â�Â¯˙È‰ ˙‡ ¯˘. 

 

 

 ליקויי� בבדיקת מידע על מועמדי�

רלוונטי על מועמד מידע כל פניה יש להביא ל,  כראוי שוועדת איתור תוכל לבצע את תפקידהכדי
הניהוליי� לניסיונו ולכישוריו המקצועיי� ו, עברומידע הנוגע ללרבות , התלקבלת החלטשנחו$ לה 

ראוי ששומרי הס' . א� היו, עברות פליליות וכישלונות ניהוליי�, תו� שימת דגש על ענייני משמעת
יציגו את המידע בוועדה ויאפשרו , בוועדות האיתור יבחנו לעומק כל מידע על מועמד לתפקיד בכיר

צאו ליקויי� בשתיי� מוועדות האיתור הוולונטריות שנבדקו נמ. לה לקבל את החלטותיה על פיו
 :בתחו� זה

התקבלו כמה , לאחר החלטת השר על המינוי וקוד� לאישור המינוי בממשלה ,במקרה אחד
בנציבות שירות המדינה וא' במשרד מבקר המדינה , תלונות על המועמד למשרה במשרד המשפטי�

דוק את היה על משרד המשפטי� ועל הנציבות לב, נוכח רגישות התפקיד ובכירותו. מגורמי� שוני�
ורק בעקבות תוצאות הבדיקות היה עליה� , הטענות לעומק על מנת להפריכ� או לאמת את נכונות�

 .להחליט על דר� פעולת�

__________________ 

 Ú Â·‡ Á‡ÏÒ� „‡ÂÂ ' ‰˘‡ÓÚ „ÈÈ‡ÂÓÈ�˘Â 1460/01ע "השופטת ארד בעראו למשל את פסק דינה של   85

Á‡', �תקדי. 
 .54ראו הערה   86
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˙Â·Èˆ�‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ‰˘Ú˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰˜È„·‰ ÌÏÂ‡ ,ÂˆÚÈÈ˙‰·˙ ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ ÌÚ 
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ,ÚÂ‰˘ ˙Â�ÚË‰ ÏÚ ÂÈ˙Â·Â˘˙ ˙Ï·˜Â ÂÓˆÚ „ÓÚÂÓÏ ‰ÈÈ�Ù ‰˙ÈÈ‰ ÂÏ

Â„‚� , ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ïˆ‡ Ô˙Â�ÂÎ� ˙‡ ˜Â„·Ï ¯È·Ò ıÓ‡Ó ‡ÏÏ- Â‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ 
ÌÈÈË¯Ù . ˙Â�ÂÏ˙· ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â�ÚË‰ ˙Á‡ ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ

˘Â˘È‡ ‰Ï ‡ˆÓ ‡ÏÂ. 

משפטית שלה להציג לה חוות דעת היוע$ המשפטי במקרה אחר שנבח� ביקשה ועדת האיתור מ
. ידע שהתקבל בוועדה על המועמד עקב כתבה עיתונאית שהתפרסמה באותה עת בעניינוגבי מל

נוכח בכירותה של המשרה היה על היוע$ המשפטי לוועדה להציג בפניה כל חומר הנוגע לתפקודו 
של המועמד בעת שירותו בשירות המדינה ובכלל זה דוח ביקורת של מבקר הפני� של המשרד 

 . ראש אג' בעבר ואת תוצאות הבדיקות שנעשו בעקבות הדוחהממשלתי שבו היה המועמד

ÌÏÂ‡Â ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ÍÓÒÓ ‡ˆÓ� ‡Ï ÌÚ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘˙ÈËÙ˘Ó ˙ÂÒÁÈÈ˙‰  , ÈÙÎ
·˘È˘˜‰  ‰„ÚÂÂ‰ ‚Èˆ‰ÏÏÈ�Ù‰.ıÚÂÈ‰  ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰  Û‡ ‚Èˆ‰ ‡Ï‰Ï  ˙‡ ÁÂ„
‰ ˙¯Â˜È·ÂÈ˙Â·˜Ú· Â˘Ú�˘ ˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡Â ˙ÈÓÈ�Ù‰ ,Ú�Ó ÍÎ·Â ‰�ÂÓ˙ ˙Ï·˜ ‰�ÓÓ 

 Ú„ÈÓ ËÈ¯Ù ÏÎÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ‰˙Â‡� ˙Â�Ó„Ê‰ „ÓÚÂÓ‰Ó Ú�ÓÂ „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÂÈ¯Â˘ÈÎ ÏÚ ‰‡ÏÓ
ÂÈ�Ù· ‚Èˆ‰Ï ¯Á·˙ ‰„ÚÂÂ‰˘. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ„ÓÚÂÓ ÏÚ ÈË�ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡·‰· ‰�ÂÈÏÚ ˙Â·È˘Á ˘È
¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ È�Ù· ˙Â¯ÈÎ· ˙Â¯˘ÓÏ ,Ó Ì˙Â‡˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· Ë¯Ù· ˙Â¯È˘· Â‡ÏÈ

‰�È„Ó‰ , ‰�ÂÓ˙ ‰È‰˙ ‰„ÚÂÂÏ˘ ˙�Ó ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ·È‚‰Ï ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ˙Â�Ó„Ê‰ Ô˙Ó·Â
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÚ ˙�ÊÂ‡ÓÂ ‰‡ÏÓ. 

 

 

 יצירת מצג של הקמת ועדות איתור ברוח החלטת הממשלה

ע� הקמת ועדת איתור אמורי� הנציבות והמשרד הרלוונטי או התאגיד לפרס� הודעות , כאמור
 .ה ובדבר הקמת ועדת איתורבדבר המשרה הפנוי

י " בעיתונות פניה לאיתור מועמדי� לתפקיד מנהל ממ2008משרד הבינוי והשיכו� פרס� בינואר 
הנציבות ומשרד האוצר פרסמו . והודעה של השר על הקמת ועדה לאיתור מועמדי� למילוי המשרה

משלתיות והודעה של  בעיתונות פניה לאיתור מועמדי� לתפקיד מנהל רשות החברות המ2009ביולי 
הפניות לציבור עוצבו . ל משרד האוצר על הקמת ועדה לאיתור מועמדי� לאיוש המשרה"מנכ

 .ונוסחו בדומה לפניות של ועדות איתור בשירות המדינה

 ¯Â·Èˆ· Â¯ˆÈ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙ÂÈ¯Ë�ÂÏÂÂ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È˙˘ ˙Ó˜‰ ÏÚ ¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÚ„Â‰‰
 ÁÂ¯· ˙ÂÏÚÂÙ Ô‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ ‰�·‰Â ‰˘ÂÁ˙‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰ , È�ÈÚ· ‰˘ÚÓÏ˘ ÍÎ

‰Ï‡Î ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂÂÏ ÌÈÓÂÒ¯Ù· ÂÊÁ� ˙ÂÈ¯Ë�ÂÏÂÂ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ¯Â·Èˆ‰ ; ÂÏÚÙ ‡Ï Ô‰ ÌÏÂ‡
ÍÎ .ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰ÓÎ ÌÈ¯˘Ï Â‚Èˆ‰ Ô‰ ,ÌÈ¯˘Ï ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· Ì‚ Ì‰È�È· , ÌÓˆÚ ÌÈ¯˘‰˘ ÍÎ

ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ÂÏÎÈ ,˙Â„ÚÂ ÔÂ�‚�Ó· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ÍÎ· ˘ÈÂ¯Â˙È‡‰  ,
 Ô‚Â‰Â È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰· ¯·Â„Ó˘ ‰Á�‰· ˙Â¯˘ÓÏ Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ Â˘È‚‰˘ ÌÈ˘�‡· Ë¯Ù·- 

‡È‰ ‡ÏÂ. 
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 ˙ÂËÏÁ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÁÂ¯· ÂÏÚÙ ‡Ï Â˜„·�˘ ˙ÂÈ¯Ë�ÂÏÂÂ‰ ¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂ
345Â -2541 , ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ÌÈ¯È˘Î‰ ÔÈ·Ó ÌÈ‡˙Ó‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙¯ÈÁ· ˙‡ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ� ¯˘‡

Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÏÚÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘Ó ÌÈÈÂ�ÈÓÏ ˘˘Á ÚÂ�ÓÏ È„Î ˙ÂÈÂ� . ÈÙÏ ‰ÏÚÙ ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ÏÎ
‰Ï˘Ó ÌÈÏÏÎ , ‰˜ÈÊ‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ· ÌÈ¯˘‰ Â¯Á· ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ‰˙ÈÈ‰ ‰‡ˆÂ˙‰Â

Ì‰ÈÏ‡. 

 כי 2009ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר ) ייעו$(המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה 
בעוד ; לגמרי מוועדות איתור המוקמות לפי החלטות הממשלהועדות איתור וולונטריות שונות 

 מקיימת בעצ� מכרז משוכלל בהלי� המשמר 2541  ו345שוועדת איתור המוקמת לפי החלטות 
הרי שוועדת איתור וולונטרית היא כלי עזר מקצועי המסייע לשר , בעיקרו את עקרונות המכרז

בתשובתו מפברואר .  תו� מת� הזדמנות שווהא� כי ג� ועדה כזו פועלת, במינוי שהוא בסמכותו
כי במקרי� שבה� החוק אינו מחייב הקמת ) ייעו$( הוסי' המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה 2010

יש קושי משפטי לקבוע כי ה� , ושרי� החליטו להקי� ועדות איתור וולונטריות, ועדת איתור
� לכאורה יכולי� היו להימנע שכ, מחויבות לפעול א� ורק כמקובל לגבי ועדות איתור רגילות

לכ� נוצר לעתי� שוני בדפוסי הפעולה של ועדות האיתור ; לחלוטי� מהקמת ועדת איתור
 .הוולונטריות לעומת ועדות האיתור הרגילות

 ציי� המשנה לנציב כי הוא תומ� בכ� שתישקל 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ונה יחליט על קיו� הלי� של ועדת איתור למרות קבלת החלטת ממשלה לפיה כאשר השר הממ"

אזי ההלי� עצמו יהא על פי הנדרש בוועדות , שעל פי החוק והכללי� איננו חייב לעשות זאת
ברור לכל כי כל הכללי� המחייבי� יחולו ג� על , במקרה זה. האיתור המאושרות על ידי הממשלה

 ".ועדת איתור וולונטרית

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÓ Ì‡˙‰· ÏÚÙ˙ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ÏÎ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ 
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ÂÚ·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰ È¯˜ÈÚÏÂ „ÂÒÈ‰ ˙Â�Â¯˜ÚÏ , ÔÈ·

˙È¯Ë�ÂÏÂÂ ‡È‰˘ ÔÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ó˜Â‰˘ . ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰Ï ‰·ÂÁ ¯„ÚÈ‰·
‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰· ˙ÓÈÂÒÓ ‰¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ,�‚�Ó· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ‰�ÓÓ‰ Ì¯Â‚‰ È‡˘¯ ‰�Â˘ ÔÂ

‰¯˘ÓÏ ‰�ÂÓÈ˘ „ÓÚÂÓ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ,Ô‚Â‰Â ÈÂ‡¯ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Ë˜�ÈÈ˘ „·Ï·Â . ˙Ú· ÌÏÂ‡
 Á�ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú�˘"¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ "ÌÈ�Â˘ ‰¯ÈÁ· ÈÎÈÏ‰Ï , ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï È„Î Â· ˘È

 ÂÚ·˜� Â˙„Â·Ú ÈÏÏÎ˘ Ô‚Â‰Â È˙Â¯Á˙ ÔÂ�‚�Ó· ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó ˙¯ÈˆÈ È„È ÏÚ ¯Â·Èˆ‰
 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰·-‡È‰ ‡ÏÂ . 
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 בשירות המדינהועדות איתור הפעלת 

 ועדות איתוראיוש באמצעות משרות המיועדות לפרטני של אישור 

; ותבאמצעות ועדת איתור ראשיתו בפניית המשרד הממשלתי לנציבשתאויש תהלי� אישור משרה 
זו מועברת  ו,מחווי� את דעת� על הבקשה) ייעו$(הנציבות והמשנה ליוע$ המשפטי לממשלה 

באמצעות ועדת איוש המשרה  לממשלה על מחליטה א� להמלי$ הועדהו. ועדת השירותת לבחינ
 .לאיוש כל משרה הועדהואיתור ועל הרכב 

 ות ברוראמות מידה על סמ� ותקבלי , ענייניותוהיימ� הראוי שהחלטות ועדת השירות  .1
 .משרות מקבילות במשרדי� שוני�יחולו באותו אופ� על  לכל המשרות וותואחיד

 ˙ÂÈ�Ù ·˜Ú ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‡ˆÓ�
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ„¯˘Ó Ï˘ ˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ. Ï˘ÓÏ , ÏÈ¯Ù‡·2008 ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡ ,Ï ÈÙ

˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰ , ÌÈ�ÂÓÓ ‰˘È˘ ˙Â�ÓÏ ÏÚ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó· ˙ÂÊÂÁÓ
¯Â˙È‡ , ÈÏ‰�Ó ÏÎ ÈÎ Û‡‰Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙ÂÊÂÁÓÊ¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ�ÂÓÓ ‰�È„ ,ÈÎ Û‡Â Í˘Ó· 

 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Â„‚�˙‰ ÌÈ�˘ ˘˘ Ê‡„ ˙Â·Èˆ�‰Â˘ÂÈ‡Ï ˙Â¯˘Ó  ‰Ï‡ ˙ÂÚˆÓ‡·
¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ . ‡Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰‰˜ÓÂ�. 

 ציי� הנציב דאז כי משרת הממונה על מחוז במשרד 2009בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
, גולטורית מובהקת ששונה בתכלית ממשרת מנהל מחוז במשרדי� אחרי�הפני� היא משרה ר

ולאחר שחזר ובח� את הנושא ביסודיות הגיע למסקנה שהמשרה עומדת באמות המידה למינוי 
עוד ציי� הנציב דאז כי ועדת השירות קיבלה את החלטתה לאחר דיו� . באמצעות ועדת איתור

 .יסודי וממצה, ממוש�

כי ) ייעו$( ציי� המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה 2009 המדינה מדצמבר בתשובתו למשרד מבקר
משרד המשפטי� הביע התנגדות לשינוי הנוגע למשרות הממוני� על מחוזות במשרד הפני� וא' 

אול� מהבחינה המשפטית לא נית� לומר , נימק את התנגדותו בדיו� שקיימה בעניי� זה ועדת השירות
הוועדה החליטה ברוב דעות לאשר את המשרות לאיוש באמצעות ו, חוקית כי ההחלטה היא בלתי

 .ועדת איתור

 ˙��ÎÂ˙Ó ‰¯Âˆ· ‡Ï ˙È˘Ú� ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˘ÂÈ‡Ï ˙Â¯˘Ó‰ ˙�ÈÁ· ¯˘‡Î ÈÎ ¯ÚÂÈ
˙È˙ËÈ˘Â , ˙‡¯˜Ï ÌÈ�Â˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó È„È ÏÚ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈ�ÈÂˆÓ˘ ÌÈÎ¯ˆ ÈÙ ÏÚ ‡Ï‡

‰¯˘Ó ˘ÂÈ‡ , ˙Â˘È¯„ Ï˘ ˙¯ÎÈ�‰ ‰ÚÙ˘‰Ï ˘˘Á ˘È ¯ÂËÙ‰ Ô˙Ó· ÔÈÈ�ÂÚÓ‰ „¯˘Ó‰
˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ÏÚ Ê¯ÎÓÓ . ˙Â¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰�ÈÁ· Ï˘ ‰˙Â·È˘Á ˙‡ ¯È·‚Ó ¯·„‰

¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˘ÂÈ‡Ï Ô˙Ó‡˙‰Â ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯ÈÎ·‰ .¯ÂÓ‡Î ,˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ, 
 ˙¯‚ÒÓ· ˙‡Ê ¯È„Ò‰ÏÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‰ÙÈ˜Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú . Ï‰�ÈÓ ˙Â�Â¯˜Ú ÈÙ ÏÚ

ÔÈ˜˙ ,Ï ˘È ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰È‰È Ô˙È�˘ ÍÎ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡Â ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙‡ „Ú˙
Ô‰È˙Â·ÈÒÂ ¯ÂËÙ‰ Ô˙Ó ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰. 

מתאימה  המשרה �שקול אל, ות ברוראמות מידהל לפי ופעלועדת השירות כי על  87 קבע$"בג .2
רה משההטעמי� להוספת  ולפרט את  הצדקה לסטייה מעקרו� המכרזוא� ישלהיות פטורה ממכרז 

__________________ 

 .42ראו הערה   87



 59 בשירות הציבוריועדות איתור 

רק כ� יימנע $ ציי� כי "בג. לא קשר למועמד פרטני כלשהוב, רשימת המשרות הפטורות ממכרזל
בחירת המועמד המועד' פוליטית ושרטוט מעגל ; יריית הח$ וסימו� המטרה לאחר מכ�"מצב של 

תייחד  מ� הראוי שוועדת השירות, לדעת משרד מבקר המדינה, לאור זאת. "המשרה לאחר בחירתו
תבח� , לדיו� ענייני ומעמיקהנדרש את הזמ� תקדיש , ראויה את תשומת הלב הלה המוצג לכל נושא

 .קבל החלטהשת הדרושי� קוד�נטי ותשקול את כל ההיבטי� ווכל המידע הרלאת 

˘ ‡ˆÓ� ‰Ï·È˜ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂÂÓ ˜ÏÁ˙ÂËÏÁ‰‰È ·È�ÂÙÏË ··Ò ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï‡ ˙ÂÒ�Î˙‰ ‡Ï, 
·ÏÈÔÂÈ„  ,·ÏÈ˙‡ÈÏÓ· ‰˜ÈÓÚÓ ‰�ÈÁ· ‰ ,Â ‰�˙È�˘ ÈÏ·‰ È„È· ‚Èˆ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÌÈ„‚�˙Ó ˙‡

‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á È�ÙÏ Ì˙„ÓÚ. Ó˘ ‡ˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-18 ˙„ÚÂ ‰ÓÈÈ˜˘ ˙Â·È˘È 
 ÌÈ�˘· ˙Â¯È˘‰2007-2008 ,13Â˜ÒÚ  ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ˙Â„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡ ¯Â˘È‡·

¯Â˙È‡ ;·-12È�ÂÙÏË ··Ò· ÂÏ·˜˙‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ô‰Ó  .˘ ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰-92%ÈÓÂÎÈÒ‰Ó  Ì
ÌÈ�˘ Ô˙Â‡· ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â¯˘Ó ˘ÈÈ‡Ï ¯˘Â‡ Ì‰·˘ , ÔÂÈ„ ‡ÏÏ ¯·„‰ ‰˘Ú�

È�ÂÙÏË ··Ò· ‡Ï‡. 

 ציי� הנציב דאז כי קבלת החלטות באמצעות סבב 2009בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
שכ� מטבע הדברי� קשה לכנס את ועדת השירות בקוורו� החוקי , כורח המציאות"טלפוני היא 

א� היינו נדרשי� לכנס פיזית את כל חברי הוועדה בכל דיו� פרטני על הוספת ... תי� קרובותלעי
היה נוצר עיכוב רב באיוש� של משרות בכירות רבות בשירות , משרה להלי� ועדות האיתור

 ".המדינה

¯ÂÓ‡Î ,È˜ÂÁ ÌÂ¯ÂÂ˜ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰È‰ ‡Ï ÌÈ�˘ Ô˙Â‡· .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ¯Á‡Ó
 ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˘ÂÈ‡ÏÂ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ ˙ÂÈÂ‡¯‰ ˙Â¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰¯„Ò‰

¯Â˙È‡ , ‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÓ ˜ÏÁ˘ ÌÂ˘ÓÂ)Î-30% ( ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰˘Ú� Ô‰Ï ÈÂ�ÈÓ‰˘ ˙Â¯˘Ó ÂÈ‰
Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ,˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÈÈ�Ú· ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯. 

הוועדה תוכל לקבל החלטה קובע במפורש כי , שעליו חתו� הנציב דאז, תקנו� ועדת השירות .3
אול� זאת א� ורק כאשר ההחלטה היא פה , על פי משאל טלפוני או על פי משאל בכתב של חבריה

על הנציב לזמ� , מכא� שבמקרי� שבה� הוועדה אינה מקבלת החלטה פה אחד בסבב הטלפוני. אחד
ולקיי� בה דיו� לאפשר לחבריה שהתנגדו להציג בה את עמדת� , את חבריה לדיו� במליאת הוועדה
 .קוד� לגיבוש המלצתה לממשלה

ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÓ „Á‡ ˘˜È· Â·˘ „Á‡ ‰¯˜Ó· ÈÎ ‡ˆÓ� ,Ê‡„ ·Èˆ�‰ ·¯ÈÒ ,
ÂÚ"¯„�ÏÂ‰ Ï‡ÂÓ˘ „ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ,ÔÂ�˜˙· ÚÂ·˜‰ ÏÏÎÏ ËÏÁÂÓ „Â‚È�·: 

באמצעות  ולאיישפטור ממכרז ללממשלה להציע , הנציב דאז, שירותהת ר ועד"הורה יו 2008ני ביו
 על סמ� רוב קולות    במשרד ראש הממשלהיחידת סמ�  משרת ראש מער� הגיור את  ועדת איתור

החלטה בסבב טלפוני ברוב קולות מנוגדת , א' שכאמור, חברי הוועדה שהצביעו בסבב הטלפוני
התחייב מרכז הוועדה מפורשות משאל הטלפוני קראת ה ל ועדת השירותלחבריבפנייתו . לתקנו�

דאז לבקשתו  א' על פי כ� סירב הנציב. י� דיו� במליאת הוועדה א� אחד מחבריה ידרוש זאתלקי
במסמכי� שהועברו . על כ� דיו� במליאתה לקיי� ,ל משרד ממשלתי"מנכ, וועדהה חברשל 

ר "ציי� מרכז הוועדה כי הנציב דאז הורה מתוק' סמכותו כיו, לממשלה במסגרת הצעת ההחלטה
א' שחבר אחד ביקש להכריע בעניי� במליאת , ה בהתא� לתוצאות המשאלהוועדה להכריע בהצע

 .הוועדה
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ר "הנציב דאז ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי פעל בעניי� זה במסגרת סמכויותיו כיו
 .הוועדה ועל פי שיקול דעתו המקצועי

 ··Ò· ˙ÂÏÂ˜ ·Â¯· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Â·˜Ú· ‰Ï˘ÓÓÏ ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰ ˙¯·Ú‰· ÈÎ ˘‚„ÂÈ
È�ÂÙÏË ,˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ÔÂ�˜˙Ï „Â‚È�· Ê‡„ ·Èˆ�‰ ÏÚÙ. 

 

 

 ליקויי� בעבודת ועדות האיתור

  הס� בתנאיהקפדה על עמידה�אי

 ציבותהמועמדויות האג' לבחינות ומכרזי� בנטופסי  קבלת לאיוש ואחרי לאחר פרסו� המשרה
בנוגע (ממיי� את המועמדי� לפי מידת עמידת� בתנאי הס' של המשרה , בודק את הטפסי�

טפסי� והמסמכי� הנלווי�  ומעביר לחברי הוועדה את כל ה, בפרסו�שצוינו) ניסיו�להשכלה ול
� ימיינו את המועמדי� לקראת פיהשל  אמות המידהחברי הוועדה קובעי� את. שהגישו המועמדי�

� בתו; וועדהבאיו� י לר� המועמדי� יזומ� מומחליטי� מי, אות� בראיונות עצמ�יבחנו הראיונות ו
א� לא להמלי$ על איש או  יותר או על מועמד אחדחברי הוועדה מחליטי� א� להמלי$  הראיונות

 את ממשלהלאישור למגיש הוא מאשר את המינוי או ; שר הנוגע בדברלההמלצה מובאת . מה�
 על הנציבות ועל חברי הוועדה להקפיד כי .בהתא� להחלטת הממשלה לגבי המשרה, הצעתו למינוי
 . העומדי� בתנאי הס' שפורסמו ימוינו בוועדהרק מועמדי�

 ‰ÓÎ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰„ÚÂÂ�ÓÈÊ ¯Â˙È‡ ˙Â¯Ï È ÔÂÈ‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ„ÓÚ ‡Ï˘ÂÛÒ‰ È‡�˙·  Û‡Â 
Ì˙Â�ÓÏ ÂˆÈÏÓ‰ .‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

שאחד מתנאי הס' לקבלת מועמדי� לה היה  ה בכירהמשראיוש ועדת איתור ל הוקמה 2008בשנת 
רק  היו לו  לא עמד בתנאי הס' של המשרה ) ' מועמד א הל� ל(אחד המועמדי� . תואר אקדמי שני

להמלי$ על  2008א' על פי כ� החליטה ועדת האיתור בנובמבר . תואר ראשו� והסמכה לרבנות
 .לתפקידמינויו 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÚ ‰È‰ ,‰ Ì‰·Â ·Èˆ�Ê‡„ , Â˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ÏÂÒÙÏ
È�Â˘‡¯‰ ÔÂÈÓ‰ ·Ï˘· ¯·Î . ÂÊ ‡Ï‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ÂÈÏÚ ÂˆÈÏÓ‰ ‡Ï‡ ˙‡Ê Â˘Ú ‡Ï˘ „·Ï·. 

עמידתו של  אילרבות על פגמי� בהלי� האיתור תלונה חודש התקבלה במשרד המשפטי� כעבור 
 בו היא השלמה לפרוטוקולכינה מסמ� והשוב התכנסה הוועדה עקב כ� .  בתנאי הס''מועמד א

תואר :  אחת משתי חלופות הס' היאתשידרמאחר ש, משרהלדרישות הנפלה טעות בניסוח  כיכתבה 
 ואילו ,ראוי לתפקיד' מועמד אמהבחינה המהותית כי  הוועדה קבעה. הסמכה לרבנותאקדמי שני או 

 .היה עומד בתנאיוהוא , טעותהלא בהמכרז התפרס� 

נוכח ל ו,סמכותללא כי ועדת האיתור פעלה דאז הודיע משרד המשפטי� לנציב  2009אר ונבי
עקב כ� הודיעה .  יש לקיי� הלי� איתור חדש'א  בעניי� הבחירה במועמדבודתההפגמי� שנפלו בע

לגבי בפרסו� החדש ". הוחלט על ביטול החלטת הוועדה" כי 2009ביולי ' הנציבות למועמד א
השכלה א� כי נקבע ש, בלבדתואר אקדמי שני   כשהייתה  נותרה דרישת הס' 2009המשרה ביולי 
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 לאחר שיקול דעת ובדרישות המשרה כפי שפורסמאפוא ג� מד ועהיה  לא' מועמד א. תורנית רצויה
 .נוס' של כל הנוגעי� בדבר

 ציינו מרבית חברי הוועדה כי בהמלצת� על מועמד 2009בתשובות למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
יושבת . כי המועמד עמד בתנאי הס', שהיה אחד מחברי הוועדה, ה� סמכו על קביעת הנציב דאז' א

הייתה בתחו� שיקול הדעת הרחב ' ועדת האיתור ציינה בתשובתה כי הבחירה במועמד אראש 
 .שנושאי תפקידי� בכירי� מפעילי� כחברי� בוועדות איתור

, הנציב דאז הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי אינו מקבל את עמדת משרד המשפטי�
 ". כפי שהיו באותה עתהיתה תקינה לחלוטי� ועמדה בתנאי הס'"' והבחירה במועמד א

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È�Â˙� ÈÙ ÏÚ ÛÒ‰ È‡�˙ ˙‡ „·ÚÈ„· ˙Â�˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÎÓÒ· ÔÈ‡
¯Á·�‰ „ÓÚÂÓ‰ ,˙ÂÚË· ¯·Â„Ó ‰˙Ú„Ï Ì‡ Ì‚ . ˙Â„ÚÂ ˙„Â·Ú Ï‰Â�· ¯È‰·‰Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ

¯Â˙È‡‰88 ÈÙÎ ‰¯˘ÓÏ ÛÒ‰ È‡�˙· ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÏÂÒÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÈÎ 
ÂÓÒ¯ÂÙ˘ .�‰ ÏÚ Ì‡ ˜Â„·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ÈÓ ÏÚ Ï‰Â�· ¯È‰·‰ÏÂ ÚÂ·˜Ï Û‡ ˙Â·Èˆ

ÛÒ‰ È‡�˙· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ,ÍÎÏ Ì‡˙‰· ¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂ È¯·Á ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï , ÏÚ ¯ÂÒ‡ÏÂ
„·ÚÈ„· ÛÒ‰ È‡�˙ ÈÂ�È˘ . ‰˘ÚÓÏ „ÓÂÚ ÌÈÂÒÓ „ÓÚÂÓÂ ˙ÂÚË ‰ÏÁ˘ ‰¯Â·Ò ‰„ÚÂÂ‰ Ì‡ Ì‚

ÛÒ‰ È‡�˙· ,ÂÓ˘ ÌÂ˘Ó ÔÂÈÂÂ˘· Ú‚ÂÙ „·ÚÈ„· ÌÈÂ�È˘ ‡Ï ÂÏ˘Ï ÌÈÓÂ„ Ì‰È�Â˙�˘ ÌÈ„ÓÚ
ÛÒ‰ È‡�˙· ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡˘ Â¯·Ò˘ ¯Á‡Ó ˙Â„ÓÚÂÓ Â˘È‚‰. 

 

 מימוש העדפה מתקנת�אי

 ובכלל� ,89בקרב העובדי� בשירות המדינה למגזרי� מסוימי�ייצוג הול� מינויי� קובע חובת החוק 
 יששני המיני�  מ�מועמדיל ה�בש נסיבות קובע כי ב,1951 א"התשי, חוק שיווי זכויות האשה .נשי�

העדפה של  החלתהאי� להקל ראש בחשיבות $ פסק כי "בג. לאישה תינת� העדפה, כישורי� דומי�
מימוש עקרו� ההעדפה . 90 בי� המיני�ע� הזמ� להשגתו של השוויו� המיוחלשתכליתה להביא , זו

על השפיע למשרות אלה נושאי של �  יכולתבשל במשרות בכירות  כשמדובר יותרא'המתקנת חיוני 
 .הטמעת עקרו� השוויו� בתעסוקה בארגוניה�

 Â‡ˆÓ� ‰˜È„·· ˙Â„ÚÂ Ú·¯‡ ¯Â˙È‡ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘·˘ ÏÚ ÂˆÈÏÓ‰‰ÓÎ ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ 
ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯Â˘ÈÎ,ÌÈ˘� Ì‰·Â  , ÂˆÈÏÓ‰ ‡ÏÂ ¯ÂÓ‡Î ‰Ù„Ú‰ Â�˙� ‡Ï Í‡„ÓÚÂÓ‰ ÏÚ ˜¯˙Â ,

˜ÂÁ· ˘¯„�Î. 

.  לתפקידמועמדותהאת , סופו של ההלי�ב, נוי מ השרי�המקרי� הללומארבעת  היצוי� כי בשלוש
 שני  על שלושה מועמדי� בלא דירוג להמלי$  2008ועדת האיתור במרס החליטה במקרה הרביעי 

הוועדה להמלי$ על מה דרש לאחר שהנציבות .שלושה כישורי� דומי�לנימוק כי ב   גברי� ואישה
התייחסה כלל להעדפה  ולא להמלי$ על אחד מהגברי�הוועדה החליטה , מועמד אחד בלבד

__________________ 

 .משנה על יישו  החלטות הממשלה,ראו בהמש� בפרק  88

ומי שהוא או אחד מהוריו נולדו , רקסי 'דרוזי  וצ,  ערבי ,בני מיעוטי  , אנשי  ע  מוגבלות, נשי   89
 .באתיופיה

 &"בג ;501) 5(ד מח" פ,'ÏÂ„˘� Ï‡¯˘È· ÌÈ 'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ˙ ‰�˘ 453/94 &"בג, למשל, ראו  90
2671/98 � Ï‡¯˘È· ÌÈ˘�‰ ˙ÏÂ„˘ '‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰ ¯˘Á‡Â ',5755/08& " בג;630) 3(ד נב" פ  ÏÚÈ
Á‡Â Ô¯‡ '� 'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ' ,�תקדי. 
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 על  את חובתה להמלי$ תמלאוועדהוידאה כי ההנציבות לא . כ� שהיא פעלה בניגוד לחוק, המתקנת
 .91המועמדת

 הדגיש המשנה לנציב כי נציגי הנציבות בכל 2009בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
, נוס' על כ�. ג ההול�הוועדות מדגישי� בתחילת פעולת� את החובה על פי החוק להתייחס לייצו

הסב המשנה לנציב את תשומת לבו של משרד מבקר המדינה להתייחסות הנציבות לסוגיה בנוהל 
 .ועדות האיתור שפורס� על ידה

 ¯·ÓËÙÒ· ˙Â·Èˆ�‰ ‰ˆÈÙ‰˘ Ï‰Â�· ÈÎ ÌÚËÂÈ ÌÏÂ‡Â2009 Ï‰Â�· ‰·˙Î�˘ ‰‡¯Â‰ ‰˜ÁÓ� 
Ì„Â˜ , È‡Ó· ÌÒ¯ÂÙ˘2009 ,‡‰ ˙Â„ÚÂ ˙‡ ˙Â·Èˆ�‰ ‰·ÈÈÁ ‰·Â ÛÈ„Ú‰Ï ˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ¯Â˙È

 ÌÈÓÂ„ ÂÈ¯Â˘ÈÎ ¯˘‡Î ÌÏÂ‰‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙·ÂÁ ‰ÏÁ Ì‰È·‚Ï˘ ÌÈ¯Ê‚ÓÓ „ÓÚÂÓ ˙�˜˙Ó ‰Ù„Ú‰
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯˙È È¯Â˘ÈÎÏ. 

 

 יישו� החלטות הממשלה 

 בהוראות עיגנה אות�נציבות הו, קבעו עקרונות כלליי� להפעלת ועדת האיתורנהחלטות הממשלה ב
היה ראוי , 1999איתור בשנת המנגנו� ועדת הפעלת  על לאחר שהממשלה החליטה. 92ר"התקשי

החלטות לפי ,  בעניי� זהחקיקהפי ה ל�כללי� פרטניי� לעבודתבסמו� לכ� תגבש שהנציבות 
 תשתית שמשהפסיקה ותנסח נוהל שיומ� הנחיות היוע$ המשפטי לממשלה  וכמתחייב מהממשלה

 .ת�לעבוד

 È‡Ó· ˜¯2009 , ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·‰�È„Ó‰ , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ¯Â˘Ú
¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂ ÔÈÈ�Ú·˙Â·¯ ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ ÂÏÚÙ ¯·Î˘ ¯Á‡ÏÂ  , ıÈÙ‰‰ ·Èˆ� Ê‡„Î�ÓÏ" ÈÏ

� ÍÓÒ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÈÏ‰�ÓÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÂÂ ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ ˙Ó˜‰ ÔÈÈ�Ú· Ï‰‰˙ÏÚÙÔ , ¯·ÎÂ
 ¯·ÓËÙÒ·2009ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ ˜¯ ıÙÂ‰˘ Ï‰Â�Ï Ô˜˙Ó Ï‰Â� ıÈÙ‰ ‡Â‰ . 

שובתו למשרד מבקר המדינה ציי� המשנה לנציב כי הסיבות לעיכוב בפרסו� הנוהל נבעו ה� בת
 המצטבר וה� מ� הצור� לדו� ברעיונות ובשינויי� �מהרצו� ללמוד ולהפיק לקחי� על בסיס הניסיו

 .בנוהל שדרשו גורמי� שוני�

‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÍÂÓÒ ˙È„ÂÒÈ ‰¯Âˆ· ˙È˘Ú� ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ‰˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡˘ ÌÚËÂÈ ‰Ï˘ÓÓ
¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ÔÂ�‚�Ó ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ,ÌÈ�Â˜È˙ ÂÈ¯Á‡ÏÂ È�Â˘‡¯ Ï‰Â� ÌÒ¯ÙÏ ‰È‰ Ô˙È� ,˘¯„�Î .

ÔÎ ÏÚ ¯˙È , È�Î„Ú‰ Ï‰Â�‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ÔÓ ˜ÏÁ· ÈÎ ‡ˆÓ��È‡Â  ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ
‰˜È˜Á· ÂÚ·˜�˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰· ,· ˙ÂÈÁ�‰‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ·Â‰˜ÈÒÙ . ÂÏÈ‡

Ú· ÈÂ‡¯ Ï‰Â� ÔÎÂ‰¯· , ¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂ ˙„Â·Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ÌÈÚ�Ó� ÂÈ‰˘ ¯˘Ù‡
ÔÏ‰Ï ÌÈ¯‡Â˙Ó‰: 

 

__________________ 

 .השר דחה את המלצות הוועדה מאחר שלא היו מנומקות די הצור�  91
 . מינוי באמצעות ועדה לאיתור מועמדי ,מכרז  פטור מ, 11.968סעי#   92



 63 בשירות הציבוריועדות איתור 

 ‚ È ˆ � Ï ˘ ‰ „ Ú Â Â ·  ‰ � È „ Ó ‰  ˙ Â ¯ È ˘  · È ˆ � 

 או  שירות המדינהכי ועדת איתור תכלול את נציב 2541הממשלה קבעה בהחלטת הממשלה  .1
 .נציבותהנציג להיות מקרב העובדי� הבכירי� של ה עלו, נציגואת 

‰ ˙‡¯Â‰· ÌÏÂ‡ÂÈ˘˜˙"¯93‰ËÏÁ‰‰Ó ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ ‰Ú·˜ ˙Â·Èˆ�‰˘  , ˙„ÚÂ ÈÎ ‰Ú·˜ ‡È‰
 ÌÈ„·ÂÚ‰ „Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ‚Èˆ� ÈÎ ‰�ÈÈˆ ‡ÏÂ Â‚Èˆ� ˙‡ Â‡ ·Èˆ�‰ ˙‡ ÏÂÏÎ˙ ¯Â˙È‡

˙Â·Èˆ�‰ Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ·‰ . ˙Â·Èˆ�‰ ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ ˙ÏÚÙ‰Ï È�Î„Ú‰ Ï‰Â�· Ì‚
ˆ�‰ Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ „Á‡ È„È· ‰Ê „È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡Ï˙Â·È , ¯˘Ù‡Ï „ÚÂ� ‰Ê ‚ÂˆÈÈ ÈÎ Û‡

¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÛÒ ¯ÓÂ˘Î Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ·Èˆ�Ï. 

כדי לוודא  חברה בוועדת האיתורללפחות אישה אחת ה למנות חוב, ר"תקשיה על פי הוראות .2
שבהיעדר נציגת נציבות � היה ראוי  לכ. יישמרועקרו� ההעדפה המתקנתוייצוג הול� על הוראות שה

 .לחברת ועדה לפחות אישה אחת למנותנטי וותדרוש הנציבות מהמשרד הרלת האיתור בכירה בוועד

·˘ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡ ˙Â„ÚÂ Ú·¯‡‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· Â˜„·�˘, ‰ÓˆÚ ‰¯ËÙ˙Â·Èˆ�‰ Ó  ‰˙Â·ÈÂÁÓ
 ‰˘È‡ ÈÂ�ÈÓÏ ‰„ÚÂÂ· ‰¯·ÁÎ ˙Â¯È˘· ‰¯ÈÎ· ˙„·ÂÚ· ‰„ÚÂÂ· ˙Â·Èˆ�‰ ‚Èˆ� ˙ÙÏÁ‰ È„È ÏÚ

˙Â·Èˆ�‰ ˙„·ÂÚ ‰�È‡˘ ‰�È„Ó‰ ,Ï˘ Û‡‰˙ÏÂÎÈ· ‰È‰ ‡ „È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‡ÏÓÏ  ¯ÓÂ˘ ÛÒ‰
‰„ÚÂÂ‰ Ï˘. 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� המשנה לנציב כי הנציבות מקבלת את הערת משרד מבקר 
 יהיה   אחד העובדי� הבכירי� של הנציבות בלבד  שהנציב או נציג בכיר אחר מטעמו , המדינה

 .תמיד אחד החברי� בוועדת איתור

 ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚÈ˘˜˙· ÚÂ·˜Ï"· ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ Ï‰Â�·Â ¯ ˘¯ÂÙÓ ÈÎ‚Èˆ�Ï˘ Â ·Èˆ�‰ „Á‡ ‰È‰È 
 Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚ‰‰˙Â·Èˆ� , ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ˙Â·Èˆ�· ‰¯ÈÎ· ˙„·ÂÚ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ

‰„ÚÂÂ· ˙Â·Èˆ�‰ ˙‚Èˆ�Î ,Ï¯‰ „¯˘Ó‰ÂÂ ÈË�‰�ÓÈ ˙Á‡ ‰˘È‡ ˙ÂÁÙÏ · ‰¯·ÁÎ ‡Â‰˘ ‰„ÚÂÂ
ÚÈˆÓ. 

 

‰ „ Ú Â Â ‰  È ¯ · Á  ˙ ˜ È „ · 

, ל המשרד הנוגע בדבר"נוס' על נציג הנציבות ומנכ,  כי ועדת האיתור תכלול94ההממשלה קבע
 על מנת להבטיח את מקצועיות הוועדה "בעלי מומחיות וניסיו� בתחו� הרלוונטי"שלושה חברי� 

הממשלה  ,ועדת השירותעל פי הצעת . ואת קבלת החלטותיה על פי שיקולי� מקצועיי� בלבד
 שעל איושה היא אמורה להמלי$ משרהה פיל כל ועדת איתור הייחודי של הקובעת את הרכב

מ� הראוי שלאחר שהמשרד הרלוונטי . ומגדירה את תחומי המומחיות הנדרשי� מכל חבר ועדה
ת של חברי הוועדה מקצועיה ת�התאמאת , בי� היתר, תבדוק הנציבות, מציע את הרכב הוועדה

 יהיה מקצועי בלבד קול הדעת של הוועדהשיכדי ש ,לשמש חברי� בוועדה על פי הגדרת הממשלה
 .והיא תוכל לבצע את עבודתה כהלכה

__________________ 

 .1)ב(11.968' סעי# מס  93

 .2541החלטה   94
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 ‡ˆÓ� ÈÎ˘ ‰˜È„·‰ ˙‡ ÌˆÓˆ ˙Â·Èˆ�‰ Ï˘ Ï‰Â�‰ ÌÈÈ˜Ï ˙Â·Èˆ�‰ ‰¯ÂÓ‡ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ
‰�È„Ó È„·ÂÚ Ì�È‡˘,Ï ‰˜È„·  Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ¯„ÚÈ‰„·Ï·. 

 נוגע הממשלה בהבעהגדרות שקהתאימו לא ל ועדות מונו חברי ועדה שלכמהנמצא כי עוד 
איתור ה תועדאחד מחברי הממשלה קבעה כי , למשל. בתחו� הרלוונטי יי�המקצועכישוריה� ל
 בעל ידע ומומחיות במדעי האדמה  יהיהר ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה"משרת יואיוש ל
י הוא אישרה חברת ועדה שתחו� התמחותה האקדמאול� נמצא שהנציבות . סיכוני רעידות אדמהבו

 . כמי שמתאימה לדרישה זומתמטיקה

 ציי� המשנה לנציב כי הוא אישית בודק את 2009בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
על סמ� תחקיר נוס' , התאמת� המקצועית של חברי ועדת האיתור על סמ� קורות החיי� שלה�

 .דהובעקבות התייעצות ע� אנשי מקצוע המכירי� את המועמדי� לחברות בווע

‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙Â·Èˆ� ˙„ÚÂ È¯·Á ÏÎ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ Ï‰Â�· ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘˙
Ì˙Ó‡˙‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ¯Â˙È‡‰ ‰ÈÚÂˆ˜ÓÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙, ˙�Ó ÏÚ 

˘Â‰„ÚÂ‰ Ï ÏÎÂ˙Á·ÂÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ Ô„·Ï· ÈÚÂˆ˜Ó ÒÈÒ· ÏÚ ‰¯˘ÓÏ . 

 

 

 סיכו�

 ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÏÂË� È˙Ï˘ÓÓÂ È¯Â·Èˆ ˙Â¯È˘Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÈ˘Â‡Ó ‡Â‰ . Í¯„
‰ ˙Â¯È˘· ‰¯˘ÓÏ ÈÂ�ÈÓÏ ÍÏÓ‰È¯Â·ÈˆÊ¯ÎÓ ‡È‰  ,‰Ï „ÚÂ�˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘ ÁÈË·

˙¯ÈÁ·Â„ÓÚÂÓ‰ ‰ ÌÈ‡˙Ó ‰¯˘ÓÏ .˙‡Ê ÌÚ,  ˙Â¯È˘· ¯˙ÂÈ· ˙Â¯ÈÎ·‰ ˙Â¯˘Ó‰ ÔÓ ˜ÏÁÏ
Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ Ô‰È‡˘Â� ÌÈ�Ó˙Ó È¯Â·Èˆ‰ . ˙�˘·1999ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÂÓ„È˜  

¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂÈÚ¯‰ ˙‡ ˙Â·Èˆ�‰Â , ÏÂ˜È˘‰ ÏÂË� ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ¯Ó˘Ï Â˙¯ËÓ˘
¯˙ÂÈ· ˙Â¯ÈÎ·‰ ˙Â¯˘ÓÏ ÈËÈÏÂÙ‰ ; ÌÁ˙Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ ˙ÂÚ¯‚Ó ‰Ê ÔÂ�‚�ÓÏ Ì‚ ÌÏÂ‡

¯Â¯· ÔÙÂ‡· Â· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡. 

Ú ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓÓÂÓ· ÈÎ ‰ÏÍ˘ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ¯Â˘Ú  Ï˘ ¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂ ÂÚ·˜ ‡Ï ˙Â·Èˆ�‰
 „¯˘ÓÂ ÌÈËÙ˘Ó‰Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˘ÓÂÊ Í¯„· ˘ÈÈ‡Ï ˘È˘ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ,

ÍÎÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· Â�Á· ‡ÏÂ . ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó
 ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘ÈÂ‡Ó‰ ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂÚ˘˙Ó Ï„‚ ˙�˘· 1999ÎÏ -100 ˙�˘· 2009. ˜¯ 30% 

 ˙Â¯˘Ó Ô‰ ‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÓÊ¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· Ì„Â˜ Â˘ÈÂ‡˘,Ï ÂÓÈ‡˙‰ ¯ÓÂÏÎ  ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰¯ËÓ
 ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ Ï˘-Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ï˘ ÔÂ�‚�Ó‰ ¯ÂÙÈ˘  . Â‡ˆÓ�˙ÈÒÁÈ ˙Â¯ËÂÊ ˙Â¯˘Ó Ì‚ 

�˘Ï ÂÙÒÂ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘ÈÂ‡Ó˘ ‰Ï‡ ,Ï ÌÈÓÚÙÏ˘· Ï˘ ˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÈ�Ù 
ÌÈ„¯˘Ó‰.  Â‡ˆÓ� ÔÎ ÂÓÎ˘ ˙Â¯˘ÓÂ˘ÈÂ‡ ¯·Ú·Ê¯ÎÓ·  ,Ï·‡  Ô˙Â‡ ¯ÂËÙÏ ËÏÁÂ‰ ÍÎ ¯Á‡

ÎÓÓ Ô˘ÈÈ‡ÏÂ Ê¯„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡·Â¯Â˙È‡ ˙ .˙‡Ê ÌÚ,  ‰ÓÎ˙Â¯ÈÎ· ˙Â¯˘Ó, ˙Â¯È˘· ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰Ó 
‰�È„Ó‰ , ÔÈÈ„Ú ˙Â˘ÈÂ‡ÓÊ¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â�Â¯˙È‰ ˙Â¯ÓÏ

 ÌÈ¯ÎÈ�‰ Ï˘ ÔÂ�‚�Ó¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂ , È˙„ÈÓ ‡ÏÂ ¯˜Â·Ó ‡Ï ˘ÂÓÈ˘Â· ˙Â�Â¯˜Ú ˙Á˙ ¯˙ÂÁ 
 ˜ÂÁ Ï˘ „ÂÒÈ‰‰ÌÈÈÂ�ÈÓÂ˘Â¯ÈÙÂ ˘ Ï ÍÏÓ‰ Í¯„ ÈÂ�È ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â¯È˘·Û˜ÂÚ‰ ÔÙÂ‡· È¯Â·Èˆ 

‰ ˙‡‰˜È˜Á. 



 65 בשירות הציבוריועדות איתור 

 ˙Â„ÚÂÂÏ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙Â‰Ó ÈÂ�È˘Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ˙Úˆ‰
ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ÌÈ¯˘Ï ˙ÂˆÈÏÓÓ˘ , Ï˘ ÌÈÎ¯„ ˙˘¯Ù È�ÙÏ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙‡ ‰·ÈˆÓ
ÌÈ¯ÈÎ· ÈÂ�ÈÓÏ ˙ÂÒÈÙ˙ È˙˘ ÔÈ· ‰¯ÈÁ· .˙Á‡‰ ÈÙÏ , ˙�‚ÂÚÓ‰ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˜ÂÁ· , ˙Â„È˜Ù‰

 ÈÙ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯˘Ó È‡˘Â� Ï˘ „·Â¯ ‡È‰ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ¯˙ÂÈ· ‰¯ÈÎ·‰
Ì‰È¯Â˘ÈÎ ,˘‡¯Ó ‰·Âˆ˜ ‰ÙÂ˜˙ ÌÈ�‰ÎÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ�È„Ó ÈÙ ÏÚ ÌÈ‚‰Â� . ‰‡Â¯ ˙¯Á‡‰

 Ì‰È˙ÂÏÂÎÈ˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó È‡˘Â� Ï˘ „·Â¯ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ¯˙ÂÈ· ‰¯ÈÎ·‰ ˙Â„È˜Ù·
Á·� Ì‰È¯Â˘ÈÎÂ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂ È„È· Ì�Ó‡ Â� , ‰¯ÈÁ· ˙Â¯˘Ù‡ ˙¯˙Â� ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘Ï ÌÏÂ‡

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÂ˜È˘Ó Ì‚ ‡Ï‡ „ÓÚÂÓ‰ È¯Â˘ÈÎÓ ˜¯ ‡Ï ˙ÚÙ˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ˘ , ˙Ó‡˙‰ ÔÂ‚Î
¯˘‰ Ï˘ ÂÊÏ „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÂÓÏÂÚ ˙ÒÈÙ˙ ,ÔÂËÏ˘‰ ÈÙÂÏÈÁ ÌÚ ÛÏÁ˙‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ÈÂ .

Ï‡¯˘È· ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï ÏÂÏÚ ÂÊ ‰ÒÈÙ˙ ÌÂ„È˜ ‚¯„‰ ÔÂÓ‡Ï ÔÂ˙�‰ ‰ÊÎÏ 
ÈËÈÏÂÙ‰ ,˙Â¯ÈÎ·‰ ˙Â‚¯„Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· Ë¯Ù·. 

 Í¯„· Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ È�Ù ·ÂˆÈÚ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ÂÏ‡ ˙ÂÒÈÙ˙ È˙˘ ÔÈ· ‰Ú¯Î‰
˙¯Á‡ Â‡ ˙Á‡ .‰Úˆ‰‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÔÁ·È˘ ˙Ò�Î· ÔÂÈ„ ˘˜·˙Ó ÔÎ ÏÚ. 

˙ÂÈ¯Ë�ÂÏÂÂ ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ ,È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú� Ô‰·˘ ,ÌÈ˙ÚÏ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏÚÂÙ Ô�È‡ 
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰ È¯˜ÈÚ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰Ï ‰·ÂÁ ¯„ÚÈ‰·

 ÔÂ�‚�Ó· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ‰�ÓÓ‰ Ì¯Â‚‰ È‡˘¯ ˙ÓÈÂÒÓ ‰¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰· ¯Â˙È‡
‰¯˘ÓÏ ‰�ÂÓÈ˘ „ÓÚÂÓ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ‰�Â˘ ,Ô‚Â‰Â ÈÂ‡¯ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Ë˜�ÈÈ˘ „·Ï·Â . Ì‡ ÌÏÂ‡

Á�ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú�" ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ "ÌÈ�Â˘ ‰¯ÈÁ· ÈÎÈÏ‰Ï , ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï È„Î Â· ˘È
 ˙ÂËÏÁ‰· ÂÚ·˜� Â˙„Â·Ú ÈÏÏÎ˘ Ô‚Â‰Â È˙Â¯Á˙ ÔÂ�‚�Ó· ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó ˙¯ÈˆÈ È„È ÏÚ

 ‰Ï˘ÓÓ‰-‡È‰ ‡ÏÂ  .ÔÎ ÏÚ ,¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÌÚ , ˙‡ ‰ÈÏÚ ÏÈÁ‰Ï ˘È
‰ ˙Â¯È˘· ¯Â˙È‡‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙Â�Â¯˜Ú‰�È„Ó , Ô‰˘ ÔÈ·Â ˙ÂÈ¯Ë�ÂÏÂÂ Ô‰˘ ÔÈ·

˙Â¯„ÒÂÓ ,ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙· Ô‰˘ ÔÈ·Â ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· Ô‰˘ ÔÈ·. 

 



 


