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 ממצאי מעקב
   נציבות שירות המדינה

לי  למשרדי הממשלה ונושאי משרות "מינוי מנכ

 אחרות שאיוש  טעו  אישור הממשלה 
 תקציר

כי , קובע, ) חוק המינויי  להל   (1959 ט"התשי, )מינויי (חוק שירות המדינה 
לאחר , פי הצעת השר הממונה על אותו משרד על, ל לכל משרד"הממשלה תמנה מנכ

עדת מינויי שוו
1

ל "על מינוי מנכ.  בראשות נציב שירות המדינה אישרה את המועמד
לא חלה חובת מכרז
2

ואי  מזמני  ועדת איתור לצור! ,  החלה על עובדי המדינה
 . למעט מקרי  חריגי , בחירתו

)60' עמ(ב 53בדוח שנתי 
3

. לי " בדק משרד מבקר המדינה את סדרי מינוי  של מנכ
בדיקת המעקב עוסקת ;  מבקר המדינה ביקורת מעקב בנושאובדוח זה ער! משרד

  :  ולהל  הממצאי 2006  ל2004בתקופה שבי  
 ל משרד ממשלתי"כישורי  נדרשי  ממנכ

וג  בחברות , בשירות המדינה נדרשי  כישורי  ותנאי ס, למשרות זוטרות
 לתפקיד, אול , לי "ממשלתיות ובתאגידי  סטטוטוריי  נדרשי  כישורי  למנכ

והוא ממונה על כוח , השולט לעתי  בתקציבי  גדולי  מאוד, ל משרד ממשלתי"מנכ
 אי  כל דרישה  האד  במשרד ומייש  מדיניות ממשלתית מורכבת ומגוונת 

ג  ועדת המינויי  אשר אמורה לבחו  את כישורי המועמדי  לא קבעה . לכישורי 
 .לעצמה אמות מידה

א! , ל היא אמנ  משרה פטורה ממכרז"מבקר המדינה קבע בשעתו כי משרת מנכ
ראוי שג  בנסיבות של פטור ממכרז יעמוד המועמד לתפקיד כה מרכזי במינהל 

בתנאי ס, סבירי  שייקבעו על ידי ועדת המינויי  ויהיה בעל כישורי  , הציבורי
 . ראויי 

__________________ 
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מ  הראוי שוועדת , כפי שעולה עוד מהדוח הקוד , לדעת משרד מבקר המדינה, כמו כ 

  ניסיו, מינויי  תקבע לעצמה קריטריוני  כמו דרישות להשכלה מתאימה לתפקידה
 . ניסיו  ניהולי וכיוצא בזה, מקצועי

לא קבעה ועדת המינויי  לעצמה אמות מידה , 2007יולי , בפועל עד לביקורת המעקב
במסגרת ביקורת המעקב פנה משרד מבקר המדינה בנדו  ליוע. המשפטי . כאמור

המשנה ליוע. המשפטי לממשלה כתב : בעניי  זה חלה התקדמות,  ואכ. לממשלה
 כי לאחר ליבו  הדברי  ע  נציבות שירות המדינה 25.9.07 למשרד מבקר המדינה ב

היא גו, , בראשות הנציב, ה  הסכימו ביניה  כי ועדת המינויי ) מ" נש להל  (
קול דעת מינהלי שמ  ההכרח שיהיו לו אמות מידה סבירות לצור! הפעלת שי

על הוועדה לקבוע אמות מידה אשר יהיו מעי  תנאי ס, , אשר על כ . בהחלטותיו
  .ל משרד ממשלתי"למועמדי  לתפקיד מנכ

 סדרי עריכת פרוטוקולי  של ועדת המינויי 
עקרו  השקיפות מחייב כתיבת פרוטוקול אשר ישק, את עיקרי הדברי  הנאמרי  א  

 .באופ  מלא וא  באופ  מתומצת
ורת העלתה כי מפרוטוקולי  של וועדת המינויי  אשר בפניה הופיעו מועמדי  הביק

, לא נית  ללמוד דבר על מהל! הדיוני  לפני שהתקבלה ההחלטה, ל"למשרת המנכ
; משו  שאי  רישו  של הדיוני  ולא נית  בה  ביטוי לדעותיה  של חברי הוועדה

או שהיו , המליצה עליה הדבר חשוב במיוחד כאשר מדובר במועמדי  שהוועדה לא 
או במקרי  שהמועמד אושר א, שלכאורה נראה כי , לגביה  חילוקי דעות בי  החברי 

 . כישורי המועמד דלי  מהדרוש לתפקיד
כי מקובל , המשנה ליוע. המשפטי לממשלה בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסביר

שק, את עיקרי עליה  שיש צור! בפורמט מקובל של פרוטוקולי  מישיבת הוועדה שי
כמו כ  מקובל עליה  כי יש מקו  שהפרוטוקול או ההחלטה ; הדברי  הנאמרי  בדיו 

הסופית של הוועדה ישקפו באופ  מלא את שיקולי הוועדה בהחלטתה לגבי מועמד 
  .מ מסרה לה  כי להבא תפעל הוועדה ברוח זו"נש, לדבריו. פלוני

♦  
 מבוא

 ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˜ÂÁ)ÌÈÈÂ ÈÓ( ,È˘˙‰"Ë-1959)  ÔÏ‰Ï-ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˜ÂÁ ( ,Ú·Â˜ , ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ
Î Ó ‰ Ó˙"„¯˘Ó ÏÎÏ Ï ,ÏÚ-„¯˘Ó Â˙Â‡ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ˙Úˆ‰ ÈÙ , ˙„ÚÂÂ˘ ¯Á‡Ï

ÌÈÈÂ ÈÓ4„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ  ˙Â˘‡¯·  .Î Ó ÈÂ ÈÓ ÏÚ" ˙·ÂÁ ‰ÏÁ ‡Ï Ï
Ê¯ÎÓ5‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ÏÚ ‰ÏÁ‰  ,Â˙¯ÈÁ· Í¯ÂˆÏ ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ÌÈ ÓÊÓ ÔÈ‡Â, ÌÈ¯˜Ó ËÚÓÏ 

ÌÈ‚È¯Á. 
__________________ 
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 147 נציבות שירות המדינה

 È˙ ˘ ÁÂ„·53 ·)ÓÚ '60(6Î Ó Ï˘ ÌÈÂ ÈÓ È¯„Ò ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜„· "ÌÈÏ . ÁÂ„·Â
‡˘Â · ·˜ÚÓ ˙¯Â˜È· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú ‰Ê ; ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙· ˙˜ÒÂÚ ·˜ÚÓ‰ ˙˜È„·

2004Ï -2006ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÏ‰ÏÂ :   
 ל למשרד ממשלתי "כללי  למינוי מנכ

ובכלל  משרת , שבסמכות הממשלה לקבוע או לאשר את המתמני  לה נקבע כי משרות , ר"בתקשי
ועדת המינויי  בראשות . א  טעונות קבלת חוות דעתה של ועדת מינויי , פטורות ממכרז, ל"מנכ

: ל כולל שלושה שלבי "הלי  מינויו של מנכ. נציב שירות המדינה מתמנה בידי ראש הממשלה
החלטתה וחוות דעתה של ועדת מינויי  על ;  משרדהצעת המועמד בידי השר הממונה על אותו

  . והחלטת הממשלה המאשרת את המינוי, המועמד
 ל משרד ממשלתי "הכישורי  הנדרשי  ממועמד למנכ
 :דוח מבקר המדינה הקוד  העלה כדלקמ 

1.  Ï‰ Ó ˙¯˘ÓÏ „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ Â˙Â¯È˘Î ˙˜È„·Ï Ú‚Â · ˙Â‡¯Â‰ ÏÏÂÎ Â È‡ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˜ÂÁ
ÈÏÏÎ . ‰ Â˘· ˙‡ÊÓÏ˘˙‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ"‰-1975 , ÈÂ ÈÓÏ ÛÒ ˙Â˘È¯„ Ú·Â˜‰
Î Ó"˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á· ÌÈ¯ÂË˜¯È„Â ÌÈÏ , ÌÈ¯„‚ÂÓ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ Ô‰È È·

È¯Â·Èˆ‰ Â‡ È˜ÒÚ‰ ÌÂÁ˙· ¯ÈÎ· ÈÏÂ‰È  ÔÂÈÒÈ Â .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÏÈÁ‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ
Î Ó ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈÈÂ ÈÓ ÏÚ Ì‚ ÂÏ‡ ÌÈ‡ ˙"È‚‡˙· ÌÈÏÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„ . 

ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,˙Â¯ËÂÊ ˙Â¯˘ÓÏ ÂÏÈÙ‡ ÛÒ È‡ ˙Â ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÌÈ˘¯„  ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘·˘ Û‡ ,
Î ÓÏ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÌÈ˘¯„  ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙·Â ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á· Ì‚Â" ÌÈÏ) Ï˘ ‰¯˜Ó·Â
¯˙È È¯Â˘ÈÎ ÌÈ˘¯„  Û‡ ˙Â Ó˙‰Ï „È˙Ú˘ ÈÓ ÔÈ·Ï ¯˘‰ ÔÈ· ˙È˘È‡ ‰˜ÈÊ (-Î Ó „È˜Ù˙Ï " Ï

˘ÓÓ „¯˘ÓÈ˙Ï ,„Â‡Ó ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·Èˆ˜˙· ÌÈ˙ÚÏ ËÏÂ˘‰ , Ì„‡‰ ÁÂÎ ÏÚ ‰ ÂÓÓ ‡Â‰Â
 ˙ ÂÂ‚ÓÂ ˙·Î¯ÂÓ ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙ÂÈ È„Ó Ì˘ÈÈÓÂ „¯˘Ó·-ÌÈ¯Â˘ÈÎÏ ‰˘È¯„ ÏÎ ÔÈ‡ . 

. כתב מר ש,  במהל  הביקורת הקודמת2002שעוד במארס , ח הקוד "בעניי  זה צוי  בדו .2
תנאי כשירות למשרת "בעניי  )  אריאל שרו מר(לראש הממשלה דאז , נציב שירות המדינה, הולנדר

כי במינוי למשרות מ  המניי  בשירות המדינה נדרשי  , במכתב נאמר". מנהל כללי במשרד ממשלתי
ל לא נקבעו "ואילו למשרת מנכ, פי סוג המשרה והדרגה של מי שמכה  בה#השכלה וניסיו  מקצועי על

ממנהל אג% במשרד , דר  משל, והניסיו  הנדרשי דרישות ההשכלה "כי , הנציב ציי . תנאי ס% כלשה 
  ".עולי  אפוא על אלו הנדרשי  מ  המנהל הכללי הממונה עליה , וא% מתפקיד זוטר יותר

ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,ÛÈÒÂ‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ " : ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÏ‰ Ó ÈÎ Û‡˘ ‰ÏÚÓ ¯·ËˆÓ‰ ÔÂÈÒÈ ‰
ÌÈ·¯ ,ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· Â ÂÓ˘ ,ÌÈ˙Â‡  ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÈÏÚ· ÂÈ‰ , ËÚÓ ‡Ï ÂÈ‰˘ È¯‰

Î Ó Â ÂÓ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó"˜ÈÙÒÓ ÈÏÂ‰È  ÔÂÈÒÈ  ‡ÏÏÂ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ÏÎ˘‰ ‡ÏÏ ÌÈÏ ."˘È‚„‰ ‡Â‰ ,
ÈÈÏÓ¯ÂÙ ÛÒ È‡ ˙ ¯„ÚÈ‰· ÈÎÌ „ÓÚÂÓ‰ ˙Â¯È˘Î ÔÈÈ Ú· ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘˜˙Ó 

Î Ó‰ „È˜Ù˙Ï"Ï . 
__________________ 
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, #1999 מההצעה מבוססת על המלצות של צוות שרי . הנציב ציר% למכתבו הצעת החלטה לממשלה

, בתיאו  ע  היוע( המשפטי לממשלה וע  הנציב, הצוות). שוחט' מר א(בראשות שר האוצר דאז 
אלה עיקרי התנאי  שפורטו . ל במשרד ממשלתי"גיבש רשימת תנאי כשירות נדרשי  למינוי מנכ

ניסיו  של חמש שני  לפחות ; תואר אקדמאי מוכר או השכלה גבוהה מוכרת אחרת: בהצעה
, או בתפקיד בכיר אחר בתחו  רלוונטי לתחומי עיסוקיו העיקריי  של המשרד, יהולי בכירבתפקיד נ

במקרי  חריגי  נית  למנות ; בשירות הציבורי או בתאגיד גדול בעל היק% עסקי  או פעילות נכבדי 
,  א  הוא בעל ניסיו  כאמור בתנאי השני# השכלה אקדמאית #אד  שלא מתקיי  בו התנאי הראשו  

 . אי שוועדת המינויי  גיבשה החלטה מנומקת בעניי ובתנ
.  פנה ג  היוע( המשפטי לממשלה דאז מר א2002כי במארס , הביקורת הקודמת א% העלתה

כי הוא תומ  באמור במכתבו של נציב , לראש הממשלה מר אריאל שרו  והודיעו, רובינשטיי 
א% כשמדובר , ברמת המינהל הציבוריהוא ציי  כי לדעתו יש מקו  לשיפור מתמיד . שירות המדינה
 . כי הוא סבור שיש להביא את ההצעה להחלטת הממשלה, כמו כ  הבהיר. במשרות אמו 

כי , בי  השאר, וכתב לו, לנציב שירות המדינה, מר אריאל שרו ,  השיב ראש הממשלה2002באפריל 
כדי לצמצ  את "ה יש כי בהצעה האמור, ראש הממשלה ציי . אי  בידו לקבל את הצעתו של הנציב

שינוי כמוצע ייתכ  שיישקל "וכי , "חופש הבחירה של הדרג הנבחר בבחירת תפקיד אמו  מובהק
מגמה להגדיל את חופש הבחירה של הדרג הפוליטי , ככלל, במסגרת רוויזיה רחבה יותר שתהיה בה

 ". הנבחר במינויי  לתפקידי מפתח
בקר המדינה את הסוגיה לפני משרד ראש חזר והעלה ג  משרד מ, בהמש  לאמור לעיל .3

ל משרד ראש הממשלה השיב "מנכ). 2003שפורס  במאי '  ב53ח "דו(ח הקוד  "הממשלה עוד בדו
כי לדעתו גובר הצור  בקיומ  של יחסי אמו  בי  , בשמו של ראש הממשלה, למשרד מבקר המדינה

ל "ת התאמתו של המנכל על הצור  לקבוע תנאי ס% להבטחת רמתו האישית ומיד"השר למנכ
, לדעתו יש לשמור על חופש הפעולה של השר למנות לתפקיד אד  שיש לו בו אמו  מלא. לתפקיד

 . כ  שיובטח יישו  המדיניות של השר ושל החלטותיו בדר  היעילה ביותר
Î Ó ˙¯˘Ó ÈÎ Ú·˜Â ¯ÊÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó"Ê¯ÎÓÓ ‰¯ÂËÙ ‰¯˘Ó Ì Ó‡ ‡È‰ Ï , Ì‚˘ ÈÂ‡¯ Í‡

 ¯ÂËÙ Ï˘ ˙Â·ÈÒ ·È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ· ÈÊÎ¯Ó ‰Î „È˜Ù˙Ï „ÓÚÂÓ‰ „ÂÓÚÈ Ê¯ÎÓÓ , ÛÒ È‡ ˙·
ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÏÚ· ‰È‰ÈÂ ÌÈ¯È·Ò . 
˘È‚„ÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó :Î Ó ˙ÂÈ‰Ï „ÚÂÈÓ˘ ÈÓÓ ˘Â¯„Ï ‰ÓÂ˘" „¯˘Ó Ï˘ Ï

 ˜ÂÊÈÁÏ ÌÂ¯˙ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ È·ËÈÓ ÏÂ‰È  ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ˙Â‡  ÌÈ¯Â˘ÈÎ È˙Ï˘ÓÓ
ÓÓ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡‰Ï˘ . 

לי  וכ  את סדרי עבודתה בפועל "על בסיס עמדה זו חזרה הביקורת ובחנה את סדרי מינוי  של מנכ
 :של ועדת המינויי 

כי ועדת המינויי  , בביקורת הקודמת מסר נציב שירות המדינה לנציגי משרד מבקר המדינה .1
ולכ  , רד ממשלתיל במש"אינה מוסמכת לקבוע בעצמה מבחני  ותנאי ס% למועמדי  למשרת מנכ

ÚÂÂÏ , ÏÎÏÎ„‰ #לדעת היוע( המשפטי לממשלה . של חבריה" השכל הישר"המלצתה מתקבלת לפי 
ÈÏ‰ ÈÓ Ì¯Â‚ ,‰˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ÂÁ È˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ˙ÂÈÁ ‰ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ, אול  אי  בסמכותה 

 . שיגבילו את הממשלה בהפעלת סמכותה,  לקבוע תנאי כשירות פורמליי
ÌÈ¯„ÒÂÓ Ì È‡ ˙Â¯È˘Î ÈÏÏÎ ¯˘‡Î Ì‚ ÈÎ , משרד מבקר המדינה בביקורת הקודמתבעניי  זה סיכ  

˜ÂÁ· , Ï˘ Â˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓÏ ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÌÈÏÂ˜È˘ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ÈÂ ÈÓ‰ ˙‡ ÔÁÂ·‰ ÛÂ‚‰ ·ÈÈÁ
„È˜Ù˙Ï „ÓÚÂÓ‰7 .ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ Ì‚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,ÈÏ‰ ÈÓ ÛÂ‚ ÏÎÎ , ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰È‰

__________________ 
 . 256, 229) 2(ד מז "פ, '˘¯ ‰·Á‡Â ‚¯· ÊÈÈ‡ Ï‡ÂÈ '  'Á‡Â ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È 6163/92  "בג  7
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˘‡¯Ó ˙ÂÚÂ„ÈÂ ˙ÂÙÂ˜˘ ‰„ÈÓ‰ÓˆÚÏ ‰Ú·˜˘ 8,שכ  קביעה כזו עומדת בבסיס עבודתה והסמכתה  .
אמות מידה כאלה עשויות לשמש ג  קו מנחה לשרי  בבחינת  את המועמדי  שמתוכ  יבחרו 

בלי , וא% לממשלה בבואה לשקול את המינוי, במתאי  ביותר כדי להביאו לפני ועדת המינויי 
 . מכותהשיהיה בכ  משו  כבילת שיקול דעתה בהפעלת ס
˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ , ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ì„˜‰· ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ

¯ÂÓ‡Î ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„È· ÔÈ·Â ‰„ÚÂÂ‰ È„È· ÔÈ· .˙ÈÁÎÂ ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙˜È„· ÌÏÂ‡Â , ‰Î¯Ú ˘
 ˙ ˘· ¯ÂÓ‡Î2007 ,·ˆÓ· ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ , Ì¯Ë ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙„ÚÂ Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎÂ

·Â ˙ÂÙÂ˜˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜Î Ó „È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ ÈÁ·Ï ˙Â¯Â¯"Ï . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÓˆÚÏ Ú·˜È ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰ÏÂÚÙ Úˆ·Ó‰ ÛÂ‚˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Â˙Â‡ ÂÁ È˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ . 
בעניי  זה חזר ושטח משרד מבקר המדינה את הסוגיה לפני היוע( המשפטי לממשלה ולפני נציב 

 .שירות המדינה
2. È˘‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·-25.9.07 ¯Á‡Ï ÈÎ 

 ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ÌÚ ÌÈ¯·„‰ ÔÂ·ÈÏ) ÔÏ‰Ï-˘  "Ó ( ˙„ÚÂ ÈÎ Ì‰È È· ÂÓÈÎÒ‰ Ì‰
ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ,·Èˆ ‰ ˙Â˘‡¯· , ˙Â¯È·Ò ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÏ ÂÈ‰È˘ Á¯Î‰‰ ÔÓ˘ ÈÏ‰ ÈÓ ÛÂ‚ ‡È‰

ÂÈ˙ÂËÏÁ‰· ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙ÏÚÙ‰ Í¯ÂˆÏ" .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÈÎ ‰Ú„· Â  ‰ ÚÂ·˜Ï
Î Ó ÈÂ ÈÓÏ ‰˘˜· ÔÈ ÚÏ ‰ˆÏÓ‰ Ô˙ÓÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡"Ï , ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ÛÒ È‡ ˙ ÔÈÚÓ ÂÈ‰È ¯˘‡

Î Ó „È˜Ù˙Ï"È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Ï˘ Ï . ÏÂ˜È˘ Ï˘ ˙ÓÈÈÂÒÓ ‰„ÈÓ Ì‚ ÂÏÏÎÈ ÂÏ‡ ÌÈ‡ ˙˘ Ô·ÂÓ
ÈË¯˜ Â˜ ‰¯˜Ó· ÌÓÂ˘ÈÈ· ˙Ú„." 

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ ÚÈ„Â‰ „ÂÚ , Ì‰È È· ˙ÂËÂÈË ÂÙÏÁÂ‰ ‰Ê ·Ï˘· ÈÎ ÔÈ·Â
˘ "¯ÂÓ‡Î ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ¯·„· Ó , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È ÙÏ Ì‚ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï Ì˙ ÂÂÎ·Â

‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙ÈÙÂÒ Â˘·Â‚È Ì¯Ë· .ÌÏÂ‡Â ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ ¯È‰·‰ , ˘È ÈÎ
‰˙„Â·Ú ÔÙÂ‡ ÔÈÈ Ú· ËÈÏÁ‰Ï ˙Ú„ ÏÂ˜È˘Â ˙ÂÎÓÒ ‰„ÚÂÂÏ. 

3. Ó ‰˙·Â˘˙·-14.8.07˘  ‰¯È‰·‰ "‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ó ,Î ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙„ÓÚ È
˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘ ‰˙„ÓÚ ˙‡ ‰ Ó‡  ˙Ù˜˘Ó ‰ È„Ó‰ , ÚÂ·˜Ï È ÂÈÁ ‰ÈÙÏÂ

Î Ó ˙¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ ÛÒ È¯Â˘ÈÎ"Ï . ÌÚ ÌÈ¯·„· ‡· ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ 
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ , Ì‰È¯Â˘ÈÎÏ Ú‚Â · ÛÒ È‡ ˙ ˙ÚÈ·˜Ï Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏ ÂÓÎÈÒ Ì‰Â

Î Ó Ï˘"Ó È„¯˘Ó· ÌÈÏ‰Ï˘Ó.   
 סדרי עריכת פרוטוקולי  מישיבות ועדת המינויי  

העיקרו  . עיקרו  השקיפות מחייב כתיבת פרוטוקול אשר ישק% את עיקרי הדברי  הנאמרי  .1
שבו נדרש בית המשפט לחשיבותו של עקרו  השקיפות ולאופ  , 3751/039( "מעוג  ומפורט בבג

 פעילותו של המינהל הציבורי נוצק כלל התנהגות להבטחת תקינות: "שבו יש לכתוב את הפרוטוקול
בכלל זה קבע ". העיקרו  הוא עקרו  השקיפות. שמקומו בכותל המזרח של התנהלות המינהל הציבורי

 . צ כי פרוטוקול חייב לשק% את אשר התרחש בדיו  בי  א  באופ  מלא ובי  א  באופ  מתומצת"בג
__________________ 

 . 749' עמ, )'כר  ב, ו"תשנ (הסמכות המינהלית, זמיר. י  8
 . 834, 817) 3(ד נט " פ'ÔÏÈ‡ ÈÒÂÈ 'Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ-ÂÙÈ ·È·‡ ,Á‡Â   3751/03  "בג  9
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  ‡Ï Â˜„· ˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È ÙÏ ÌÈ ÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó ÏÚ ¯·„ „ÂÓÏÏ Ô˙È

‰ËÏÁ‰‰ ‰Ï·˜˙‰˘ , Ï˘ Ì‰È˙ÂÚ„Ï ÈÂËÈ· Ì‰· Ô˙È  ‡ÏÂ ÌÈ ÂÈ„‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯ ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó
‰È¯·Á .Ì‰ÈÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á ¯·„‰ , Â‡

ÌÈ¯·Á‰ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Ì‰È·‚Ï ÂÈ‰˘ , ‰¯Â‡ÎÏ˘ Û‡ ‰¯˘Â‡ ˙Â„ÓÚÂÓ‰˘ ÌÈ¯˜Ó· Â‡
¯ „È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓÏ ˘Â¯„‰Ó ÌÈÏ„ „ÓÚÂÓ‰ È¯Â˘ÈÎ˘ ‰‡ . ÂÓ˘¯  ÌÈÓÚÙÏ ÈÎ ‡ˆÓ  ÔÎ ÂÓÎ

‰ËÏÁ‰‰ ¯˜ÈÚ· ‰Ë¯ÂÙ Ì‰·˘ ÌÈÓˆÓÂˆÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÈÓÚÙÏÂ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù .
 ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰· ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Â „ ÔÎ‡ Ì‡ ˙Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï ‡ÏÓ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯„ÚÈ‰·

‰¯˘ÓÏ. 
ודרשה , כי לעתי  נהגה הוועדה ברוח המלצות ועדת שוחט, מעיו  בפרוטוקולי  עוד עולה

ממועמדי  מסוימי  לענות על שאלות מקצועיות רבות ולהפגי  ידע רב ה  בתחו  האקדמי וה  
במקרי  אחרי  לא שיק% פרוטוקול הראיו  ניסיו  מעמיק של , לעומת זאת. בתחו  הניהולי והעסקי

הפרוטוקול הכיל פיסקה : וליי  והעסקיי  של המועמדהניה, הוועדה לעמוד על כישוריו המקצועיי 
כאמור לא נית  לדעת א  במקרי  אלה . ובה אמירה כללית בלבד על המועמד ויכולותיו, אחת קצרה

פרוטוקול ב  , בכל מקרה. או שהתקיי  בו דיו  ארו  שאינו משתק% בפרוטוקול, הראיו  היה קצר
ו עומד בדרישות של שקיפות ההלי  המתנהל בוועדת פסקה אחת או שתיי  ובו אמירות כלליות אינ

 . כמו כ  נית  להסיק מכ  שלכאורה נפגע עיקרו  השוויו ; המינויי 
ÔÂÈ„· ˘Á¯˙‰ ¯˘‡ ˙‡ Û˜˘Ï ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ÏÂÏÎÏ ÂÈÏÚÂ

ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ. 
ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ˙·È˘ÈÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙ÎÈ¯Ú ÔÈÈ ÚÏ ,ÈÏ ‰ ˘Ó‰ ·È˘‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂ 

·-25.9.07 , ‰„ÚÂÂ‰ ˙·È˘ÈÓ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Ï˘ Ï·Â˜Ó ËÓ¯ÂÙ· Í¯Âˆ ˘È˘ Ì‰ÈÏÚ Ï·Â˜Ó ÈÎ
ÌÈ ÂÈ„· ÌÈ¯Ó‡ ‰ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ ˙‡ Û˜˘È˘ ; ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ Ì‰ÈÏÚ Ï·Â˜Ó ÔÎ ÂÓÎ

ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰˘ ,‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰ Â‡ ,„·Ï· ‰¯ˆ˜ ˙Á‡ ‰˜ÒÙ ÂÏÏÎÈ ‡Ï , ‡Ï‡
Â˜È˘ ˙‡ ¯˙ÂÈ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ÂÙ˜˘ÈÈ ÂÏÙ „ÓÚÂÓ È·‚Ï ‰˙ËÏÁ‰· ‰„ÚÂÂ‰ ÈÏ .ÂÈ¯·„Ï ,˘ " Ó

ÂÊ ÁÂ¯· ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚÙ˙ ‡·‰Ï ÈÎ Ì‰Ï ‰¯ÒÓ . 
2. ˘  È ÙÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆ‰ ÔÎ ÂÓÎ" ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ È ÙÏÂ Ó

‰„·ÂÚ‰ ,ÂÏ‰ Ï ¯ÂÓ‡ „ÓÚÂÓ‰˘ „¯˘Ó‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ‚ˆÂ‰ ‡Ï ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á È ÙÏ ÈÎ ,
Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂ‚Î„¯˘ ,Â·Èˆ˜˙Â È Â‚¯‡‰ Â‰ ·Ó . Ì‰Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È  ‰Ê Ú„ÈÓÓ

„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ ÚÈ„Â‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú· , ÂÈÏÚ Ï·Â˜Ó ÈÎ

˘  ÏÚ Ì‚Â"Ó ,‰¯˘ÓÏ È ÂÏÙ „ÓÚÂÓ· ÔÂÈ„‰ ˙Ú·˘ , Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ‚ˆÂÈ
 ‰ „¯˘Ó‰¯·„· Ú‚Â ,‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á È ÙÏ Â·Èˆ˜˙Â Â·˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ Û˜È‰ , ‰È‰È Ô˙È ˘ È„Î

¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰¯Âˆ· ‰¯˘ÓÏ „ÓÚÂÓ‰ ˙Ó‡˙‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï.  
✯  

 ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˙„ÓÚ ÏÚ Í¯·Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ó Ì‰È˙·Â˘˙· ‰Ú·Â‰˘ ÈÙÎ-14.8.07ÓÂ -25.9.07·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·Ï  .ÓÚ ÌÂ˘ÈÈ ÂÊ Ì˙„

È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ Â˙Ó¯ ¯ÂÙÈ˘Ï ‡È·È ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰.  


