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 מכרז למשרת מנהל מחוז ירושלי 
 תקציר
) פנימי וחיצוני(מכרז משולב )  המשרד להל  ( פרס  משרד החינו  2007בראשית 

משלא נבחר זוכה במכרז פרס  המשרד ביוני אותה . למשרת מנהל מחוז ירושלי 
 בחרה ועדת הבוחני  לתפקיד במר 2007באוקטובר ).  המכרז להל  (שנה מכרז נוס  

 ). המועמד להל  (ני מאיר שמעו
הגישו תלונה למשרד מבקר המדינה , כמה מהמועמדי  שניגשו למכרז ולא זכו בו

משרד ". מכרז תפור"והביעו את חשש  שמדובר ב, שעניינה תקינות התנהלות המכרז
 .מבקר המדינה בדק את התאמת כישורי המועמד לדרישות המכרז

שתיי  עשרה "יד צריכות להיות וביניה  שלמועמד לתפק, המכרז קבע תנאי ס  .1
ובנוס  ניסיו  של שבע שני  , ס באר'"חמש שני  בהוראה בבתי: מתוכ , שנות ניסיו 
או בניהול ברמה בכירה בתחומי /ס באר' ו"או בפיקוח על בתי/ס באר' ו"בניהול בי

למועמד היה ניסיו  של שנתיי  בלבד בהוראה וחסרו לו שלוש שנות ". החינו  באר'
 חמש שנות  בהוראה כדי שכישוריו יתאימו לדרישת הס  שנקבעה במכרז ניסיו  

 .לפיכ  היה על המשרד לפסול את מועמדותו. ניסיו  בהוראה
לאחר התארי  האחרו  שנקבע להגשת מועמדות למכרז פנה המשרד אל המועמד  .2

פנייה זו . כנדרש במכרז, בבקשה שיעביר לו את המסמכי  החסרי  להוכחת הוותק
, שהייתה חלק ממסמכיו" הנחיות כלליות"המשרד נעשתה א  שבמכרז ובחוברת של 

 ".מודגש כי מעבר לתארי  האחרו  להרשמה לא יתקבל כל מסמ : "נכתב בהדגשה
מדרי  ומפקד בקורס (המשרד הכיר למועמד בתפקיד פיקודי זוטר שמילא בצבא  .3

ער  החינו  וההדרכה מופקד על מ"כעונה לתנאי המכרז ) מחסנאי  פקידי  טכניי 
ניהול ברמה בכירה "שהינה חלופה לדרישה " (ברמה בכירה במערכת הביטחו 

 ").בתחומי החינו  באר'
האפשרות להמיר שנות ניסיו  בניהול לשנות ניסיו  בהוראה לא נכללה בתנאי  .4

ומכא  , המועמדי  נדרשו להוכיח ניסיו  ה  בהוראה וה  בניהול, יתרה מזו. המכרז
. ד לא קבע מלכתחילה שהניסיו  בניהול יכול להיחשב תחלי  לניסיו  בהוראהשהמשר

ניהול ברמה "חר  זאת החשיב המשרד חלק משנות הניסיו  של המועמד בניהול ו
ועקב כ  קבע , כשוות ער  לשנות ניסיו  בהוראה" בכירה בתחומי החינו  באר'

ד המועמדי  במכרז מת  אפשרות לאח. שהמועמד קיי  את דרישות הס  של המכרז
להמיר שנות ניסיו  בניהול בשנות ניסיו  בהוראה בלא שאפשרות כזו ניתנה מראש 

יוצרת העדפה פסולה של המועמד ופוגעת , לכל המועמדי  הפוטנציאליי  למכרז
  .שהוא מתנאי היסוד של כל מכרז, בֶעקרו  השוויו 

 סיכו  והמלצות
התנהלות המשרד יצרה . בצע כדי מהאמור לעיל עולה חשש שהלי  המכרז לא הת
. חר  אי עמידתו בתנאי המכרז, תחושה לפיה הוא פעל למינוי המועמד לתפקיד
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תו  מת  משקל הול  , בנסיבות אלה על המשרד לחזור ולבחו  את המכרז ותוצאותיו

  .לפגיעה בשוויו  ההזדמנויות של המועמדי  בפועל ובכוח
♦  

 מבוא
למשרת ) פנימי וחיצוני(מכרז משולב )  המשרד להל  (ינו   פרס  משרד הח2007בראשית  .1

ל המשרד דאז מר שמואל אבואב התכנסה ביוני "ועדת הבוחני  בראשות מנכ. מנהל מחוז ירושלי 
 ".החליטה פה אחד שלא לבחור בא  אחד מ  המועמדי  ולצאת למכרז נוס " ו2007

 .משרד מבקר המדינה לא בדק את המכרז ההוא
פרס  המשרד מכרז משולב חוזר למשרת מנהל מחוז ירושלי  , 2007יוני , ו חודשעוד באות .2
הוועדה מנתה .  מועמדי 11 והתייצבו בפניה 7.10.07 ועדת הבוחני  התכנסה ב).  המכרז להל  (

ארבעה מול (ברוב קולות )  המועמד להל  (שבעה חברי  ובחרה לתפקיד את מר מאיר שמעוני 
 .ל מר שמעוני לכה  כמנהל מחוז ירושלי כעבור חודש הח). שלושה

 תלונה למשרד מבקר המדינה 1.11.07 הגישו ב, כמה מהמועמדי  שניגשו למכרז ולא זכו בו .3
ההמתנה הארוכה שבי  פרסו  המכרז ביוני , לדברי המתלונני . שעניינה תקינות התנהלות המכרז

תה בשמועות עקשניות שוועדת לוו" לבי  התכנסות ועדת הבוחני  באוקטובר אותה שנה 2007
את מר מאיר שמעוני כמועמד המוביל ומאז נעשו ' סימנה'... איתור מועמדי  למשרת מנהל המחוז

, לדבריה ". כל המאמצי  להכשיר את המועמד ולהשלי  את שחסר במועד ההגשה הרשמי
Ó‡˙‰ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È¯Â˘ÈÎ˙ ". ריח רע של מכרז תפור"מהתנהלות המשרד עולה 
Ê¯ÎÓ‰ ˙Â˘È¯„Ï „ÓÚÂÓ‰ ;ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï.  

✩  
: מתוכ , שתיי  עשרה שנות ניסיו "שלמועמד לתפקיד צריכות להיות ,  במכרז קובע3סעי   .1

או בפיקוח /ס באר' ו"ובנוס  ניסיו  של שבע שני  בניהול בי, ס באר'"חמש שני  בהוראה בבתי
 ". בתחומי החינו  באר'או בניהול ברמה בכירה/ס באר' ו"על בתי

 ÌÈ ˘· ‡·ˆ· Â˙Â¯È˘ ˙‡ ÔÈÈˆ ‡Â‰ Ê¯ÎÓÏ ˘È‚‰ „ÓÚÂÓ‰˘ ÌÈÈÁ‰ ˙Â¯Â˜·1974-1996 ˙‡Â 
 ÂÏ ÂÈ‰ ÍÎÏ ÛÒÂ ·˘ ‰„·ÂÚ‰11ÔÂÈÒÈ  ˙Â ˘  ,ÏÂ‰È · ÌÈ ˘ Ú˘˙Â ‰‡¯Â‰· ÌÈÈ˙ ˘ . ‡ˆÂÈ

 Ï˘ ÛÒ‰ ˙˘È¯„Ï ÂÓÈ‡˙È ÂÈ¯Â˘ÈÎ˘ È„Î ‰‡¯Â‰· ÔÂÈÒÈ  ˙Â ˘ ˘ÂÏ˘ Â¯ÒÁ „ÓÚÂÓÏ˘ ‡ÂÙ‡
 ˘ÓÁ‰‡¯Â‰· ÔÂÈÒÈ  ˙Â ˘ .Â˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ÏÂÒÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ. 

שהגיש המועמד ונמצא בתיקו "  למכרז פיקוח משולב בקשה למשרה פנויה "על הטופס  .2
לפסול בהעדר ...  שנות ניסיו 12לא צר  אישור על : "כתבה מרכזת ועדת המכרזי , האישי במשרד

 ".3סעי  
טופס הבקשה למשרה פנויה : "כלהל ,  מכתב למועמד7.8.07 במרכזת ועדת המכרזי  ג  הכינה 

א  לצערנו לא נוכל לכלול את שמ  ברשימת המועמדי  , ל התקבל ביחידתנו"ששלחת למכרז הנ
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 8 נמצא כי עד תארי  ה, מבדיקת הפרטי  והמסמכי  שצרפת לטופס הבקשה... ל מהסיבה"למשרה הנ
אישורי  המעידי  על שתיי  : פו המסמכי  הבאי לא צור) המועד האחרו  להרשמה (2007ביולי 

ובנוס  ניסיו  של שבע שני  בניהול , ס באר'"עשרה שנות ניסיו  מתוכ  חמש שני  בהוראה בבתי
 ...".או בניהול ברמה בכירה בתחומי החינו  באר'/ס באר' ו"או בפיקוח על בתי/ס באר' ו"בי

ÓÏ ·˙ÎÓ‰ ˙‡ ‰ÁÏ˘ ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ÊÎ¯Ó˘ ¯¯·˙Ó„ÓÚÂ ,ÂÈÏÚ ‰·˙Î ˙‡Ê ˙Á˙Â :
"˙Â„ÓÚÂÓ ¯˘‡Ï" ;"ÏÂÙÈË·) "¯Â˜Ó· ‰˘‚„‰‰ .( ‰Ó ¯¯·Â‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ

‰ˆ˜‰ Ï‡ ‰ˆ˜‰ ÔÓ ‰˙Ú„ ˙‡ ˙Â ˘Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ÊÎ¯ÓÏ Ì¯‚. 
' ל במיל"הנני קצי  צה: " למשרד מבקר המדינה כתב המועמד2007בתשובתו מדצמבר  .3

 פורס  1996ביוני ...  שנות שירות חובה וקבע22ל לאחר "בצהל אשר השתחרר משירות "בדרגת סא
, בו מוצהר כי מכירי  את שנות הניסיו  בתפקידי  במסגרת הצבא]... משרד החינו [ל "חוזר מנכ

‰‡¯Â‰· ˜˙Â ÔÈÈ ÚÏ) במכרז זה )...  שנות ניסיו  בהוראה5ובכ  ממירי  את ). (ההדגשה במקור
 ".תק בהוראה ובכ  אשרו את מועמדותי למכרזהכירו לי כאמור בניסיו  הצבאי כוו

מכיר בשנות השירות הצבאי כשנות ותק ) המשרד(מתברר שהמועמד טע  ג  לפני המשרד שהוא 
יחידת המכרזי  במשרד בדקה את "כי , בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד. בהוראה

ה ומול הלשכה מול האג  הבכיר לכוח אד  בהורא, 1996ל משנת "תוקפו של חוזר מנכ
וקיבל חוות דעת משפטית לפיה לא נית  להכיר למועמד בניסיונו הצבאי כניסיו  ... המשפטית

‰È‡ ‡Ï „¯˘Ó˘¯ ‡˙ , על כ . ל בוטלה ע  השני "בהוראה מאחר שההנחיה שהופיעה בחוזר המנכ
Ê¯ÎÓ‰ Í¯ÂˆÏ ‰‡¯Â‰· ÔÂÈÒÈ Î È‡·ˆ‰ ÔÂÈÒÈ ‰) "ההדגשה במקור.( 

 פנתה מרכזת ועדת המכרזי  אל המועמד בבקשה שיעביר למשרד 2007במהל  חודש אוגוסט  .4
בספטמבר , כעבור כחודש, כמפורט להל . כנדרש במכרז, את המסמכי  החסרי  להוכחת הוותק

ÍÈ¯‡˙Ï ¯·ÚÓ ÈÎ ˘‚„ÂÓ ": יצוי  כי במכרז נקבע. העביר לה המועמד את המסמ  המבוקש, 2007
ÔÂ¯Á‡‰ ÍÓÒÓ ÏÎ Ï·˜˙È ‡Ï ‰Ó˘¯‰Ï") שהייתה , "הנחיות כלליות"ג  בחוברת ). ה במקורההדגש

Ó˘¯‰Ï ÔÂ¯Á‡ ÍÈ¯‡˙Î Ú·˜ ˘ ÍÈ¯‡˙Ï ¯·ÚÓ ÈÎ ˘‚„ÂÓ‰ ": נכתב בהדגשה, חלק ממסמכי המכרז
ÍÓÒÓ ÏÎ Ï·˜˙È ‡Ï". 

˙ÍÂ א  נעשית בדיקת טופסי מועמדות " למשרד מבקר המדינה ציי  המשרד ש2008בתשובתו מינואר 
ÌÈÊ¯ÎÓÏ ‰Ó˘¯‰ È„Î) לגיטימי שהמשרד יפנה למועמדי  לצר  מסמ  חסר, )רההדגשה במקו." 

ל "ל של קצי  פורש צה"לאור ייחוד הסיטואציה הנ"כי , המועמד מסר למשרד מבקר המדינה
 ".ל וכ  עשיתי"נתבקשתי להמציא אישורי  נוספי  המוכיחי  את ניסיוני הנ, כמפורט

¯ÂÓ‡Î , ‰È‰ Ê¯ÎÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ‰ ˙˘‚‰Ï ÔÂ¯Á‡‰ ÍÈ¯‡˙‰8.7.07 .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,
Ê¯ÎÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ‰ ˙˘‚‰Ï Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ˘„ÂÁ ÍÓÒÓ ˙˘˜· , ÌÈÈ˘„ÂÁÎ Â˙Ï·˜Â

¯ÂÓ‡‰ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ,˘ÁÈ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô È‡· ˙ÂÏÂÚÙÎ "˙ÂÈÓÈËÈ‚Ï" " ‰Ó˘¯‰ È„Î ÍÂ˙
ÌÈÊ¯ÎÓÏ ." ¯Á‡Ï ÌÈÎÓÒÓ Ï˘ ‰Ï·˜ Â‡ ‰˘˜·8.7.07 ÔÂ„ ‰ Ê¯ÎÓ‰ ÈÏÏÎÏ „Â‚È · ‰˙ÈÈ‰ 

Â Â¯˜ÚÏ „Â‚È ·ÂÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙ËÈ˘ ˙˙˘ÂÓ Ì‰ÈÏÚ ˙ .Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÓÎ , ÍÓÒÓ‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·
Ê¯ÎÓ‰ ÈÏÏÎÏ „Â‚È · Ï·È˜ „¯˘Ó‰˘ ,Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„ ÏÚ ‰ Ú „ÓÚÂÓ‰˘ Ú·˜ ‡Â‰. 

ולפיו שירת במש  , 3.9.07 מכתב הנושא את התארי  1ל"המועמד העביר למשרד מגור  בצה .5
קורס " (מחסנאי  פקידי  טכניי "בקורסי  של כמדרי  קשר ומפקד , 1977 1974 ב, כשלוש שני 

__________________ 
ענ  מערכות תקשוב טכנולוגיות , ס הארצי לתקשוב"ביה, ראש ענ  מערכות תקשוב טכנולוגיות ומידע  1

 .ומידע
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ע  כל המשתמע מכ  , בתפקיד זה עבד ה  כמדרי  וה  כמפקד קורס: "במכתב נאמר). טי "מפ

ארגו  וניהול צוות מדריכי  ותפעול של , חינו  והדרכת חיילי , מבחינת הוראה ולימוד בכיתות
 ".קורסי  שוני 

שלא נית  לדעת אילו תפקידי  מילא ,  העלתה2ל"צהפניית משרד מבקר המדינה לגור  הרשמי ב
את רוב שירותו הצבאי בשני  הללו עשה בבסיס ההדרכה של חיל . 1977 1974המועמד בשני  

 ".כנראה בתחו  הקשר על פי הכשרתו והקורסי  שעבר", הקשר
 ˙Ó˘¯‰ È„Î ÍÂ‰, מאחר שהמועמד המציא"כי , בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד

כניסיו  בהוראה , מסמ  על פיו שירותו הצבאי אושר בעבר על ידי משרד החינו , )גשה במקורההד(
לאחר , קיבל המשרד מהמועמד, )על ידי הלשכה המשפטית, כאמור, מסמ  שמאוחר יותר לא אושר(

לאחר שקיי  בדיקה מדוקדקת , המשרד... ל"מסמ  שמבהיר את אופי ניסיונו בצה, סיו  ההרשמה
ÈÏ‰ ÈÓ „È˜Ù˙· ÔÂÈÒÈ  ÏÚ ‰ ÂÚÎ ... קיבל החלטה שנית  לאשר את הניסיו  הצבאי, סמ של תוכ  המ

ı¯‡· ÍÂ ÈÁ‰ ÈÓÂÁ˙· ¯ÈÎ·) כפי שמופיע בהנחיות המופיעות בראשית חוברת , )ההדגשה במקור
 .3)"ד(12סעי  , המכרזי 
 ÛÈÚÒ12)„ (Ú·Â˜ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙¯·ÂÁ· ,¯‡· ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯ÈÎ· ÈÎÂ ÈÁ ÈÏ‰ ÈÓ „È˜Ù˙˘ ı

 „ÓÚÂÓ‰ ‰È‰ Ì‡ ¯ÎÂÈ" ˙Î¯ÚÓ· ‰¯ÈÎ· ‰Ó¯· ‰Î¯„‰‰Â ÍÂ ÈÁ‰ Í¯ÚÓ ÏÚ „˜ÙÂÓ
ÔÂÁËÈ·‰ ."ÈÈˆÏ ˘ÈÔ ,ÙÓ Ò¯Â˜ ÈÎ"ÌÈÈ ÎË ÌÈ„È˜ÙÏÂ ÌÈ‡ ÒÁÓÏ ÈÒÈÒ· Ò¯Â˜ ‡Â‰ ÌÈË ;

È‡¯ÂË ˙Â‚¯„‰ „ÓÚÂÓÏ ÂÈ‰ ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· È‡·ˆ‰ Â˙Â¯È˘ ÍÏ‰Ó·- ÔÂ˘‡¯ ÏÓÒ)ÓÒ"¯ .(
 ÂÊÈ‡ ¯¯·Â‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ" ‰˜È„·˙˜„˜Â„Ó " „È˜Ù˙˘ ËÈÏÁ‰Ï „¯˘ÓÏ ‰Ó¯‚
ÙÓ Ò¯Â˜· ¯ËÂÊ „˜ÙÓÂ ÍÈ¯„Ó Ï˘" ‰˘È¯„Ï ÌÈ‡˙Ó ÌÈË" ÍÂ ÈÁ‰ Í¯ÚÓ ÏÚ „˜ÙÂÓ

ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰¯ÈÎ· ‰Ó¯· ‰Î¯„‰‰Â." 
שלוש שנות ניסיו  בהוראה על מנת שכישוריו יתאימו לדרישות הס  , כאמור, למועמד חסרו .6

יצוי  כי מנהל בית ספר "ש, מבקר המדינה מסר המשרד למשרד 2008בתשובתו מינואר . של המכרז
ובתנאי , על כ  שנת ניהול בית ספר יכולה להיחשב ג  כשנת ניסיו  בהוראה, חייב בשעות הוראה

". אותה שנה תיספר או כניסיו  בהוראה או כניסיו  בניהול, כלומר. שאותה שנה לא תיספר פעמיי 
בתפקיד מינהלי "נות הניסיו  של המועמד בניהול ובהתבסס על קביעה זו החשיב המשרד חלק מש

ועקב כ  , כשוות ער  לשנות ניסיו  בהוראה) טי "ר בקורס מפ"לסמ, כאמור, הכוונה" (חינוכי בכיר
יצוי  כי תחשיב זה אינו מופיע במסמכי המועמד . קבע שהמועמד קיי  את דרישות הס  של המכרז

 .או במסמכי המכרז
)‡( ˙Â ˘ ¯ÈÓ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ È‡ ˙· ‰ÏÏÎ  ‡Ï ‰‡¯Â‰· ÔÂÈÒÈ  ˙Â ˘Ï ÏÂ‰È · ÔÂÈÒÈ  

Ê¯ÎÓ‰ .ÂÊÓ ‰¯˙È ,ÏÂ‰È · Ô‰Â ‰‡¯Â‰· Ô‰ ÔÂÈÒÈ  ÁÈÎÂ‰Ï Â˘¯„  ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ , Ô‡ÎÓÂ
‰‡¯Â‰· ÔÂÈÒÈ Ï ÛÈÏÁ˙ ·˘ÁÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÏÂ‰È · ÔÂÈÒÈ ‰˘ „¯˘Ó‰ Ú·˜ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ˘ . Ô˙Ó

 ˘· ÏÂ‰È · ÔÂÈÒÈ  ˙Â ˘ ¯ÈÓ‰Ï Ê¯ÎÓ· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ „Á‡Ï ˙Â¯˘Ù‡‰‡¯Â‰· ÔÂÈÒÈ  ˙Â , ‡Ï·
Ê¯ÎÓÏ ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÎÏ ˘‡¯Ó ‰ ˙È  ÂÊÎ ˙Â¯˘Ù‡˘ , ‰ÏÂÒÙ ‰Ù„Ú‰ ˙¯ˆÂÈ

ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜∆Ú· ˙Ú‚ÂÙÂ „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ,Ê¯ÎÓ ÏÎ Ï˘ „ÂÒÈ‰ È‡ ˙Ó ‡Â‰˘. 
__________________ 

 .ש"ענ  ביקורת אמ, 344אג  משאבי האנוש   2
שהייתה , "הנחיות כלליות" הכוונה להנחיות בחוברת "" ההנחיות המופיעות בראשית חוברת המכרזי "  3

 .כאמור חלק ממסמכי המכרז
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‰ ÚË‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡Ï ÂÓˆÚ ‡Â‰ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ ˙‡ ˘È‚‰ „ÓÚÂÓ‰˘Î , ÏÂ‰È · ˜ÒÚ˘ ˙Ú·˘
‡ÎÂ ¯ÙÒ È˙· ˙˘¯Â ¯ÙÒ ˙È· ¯ÈÚ· ˙Â·¯˙‰Â ÍÂ ÈÁ‰ Ï‰ ÈÓ ˘‡¯ „È˜Ù˙· ˘ÓÈ˘ ¯˘

Ï‡¯˘È· ,‰‡¯Â‰· Ì‚ ˜ÒÚ ‡Â‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ˙‡Ê ÔÚË ‡Ï Û‡ „ÓÚÂÓ‰ .
 „ÓÚÂÓ‰˘ ÔÓÊ·˘ ‰ÚÈ„È‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ·‡˘ ÔÈÈ Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯¯·Â‰ ‡Ï ÍÎÈÙÏ

‰‡¯Â‰· Ì‚ ˜ÒÚ ‡Â‰ ÏÂ‰È · ˜ÒÚ. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯˘Ó‰ È¯·Ò‰ ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„Ï „ÓÚÂÓ‰ È¯Â˘ÈÎ ˙Ó‡˙‰ ÔÈÈ Ú· „

˘ÓÓ Ì‰· ÔÈ‡ Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ . ˙‡ „·ÚÈ„· ı¯˙Ï Â„ÚÂ  „¯˘Ó‰ È¯·Ò‰˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó
Â˙ÂÏÈÚÙ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÏ „Â‚È ·Â ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙Ó ‡Ï· ‰˙˘Ú ˘. 

א העלה הו, ל בכיר למינהל במשרד החינו " ע  סמנכ2008בפגישה שהתקיימה בפברואר  )ב(
, לכ . הידועה לכל" תורה שבעל פה"את הטענה כי המרת שנות ניהול בשנות הוראה היא בגדר 

כי אפשרות המרה מסוג זה , משרד מבקר המדינה מעיר. אי  לומר כי הופלו מועמדי  בכוח, לדבריו
 .ל"כגו  חוזר מנכ, צריכה לבוא לידי ביטוי בכללי המכרז או באופ  פומבי וגלוי אחר

את , שלומית עמיחי' גב, לית המשרד" הביא משרד מבקר המדינה לידיעת מנכ2007צמבר בד .7
משרד מבקר המדינה ביקש . ממצאי הבדיקה בעניי  התאמת כישורי המועמד לדרישות המכרז

, וא  ימצא שהמועמד לא ענה לדרישות הס  של המכרז, מהמשרד לבחו  את אופ  התנהלות המכרז
 .לרבות ביטול הזכייה בתפקיד, י  העומדי  בפניועל המשרד לשקול את הצעד

כי מממצאי הבדיקה , לית המשרד" למשרד מבקר המדינה הודיעה מנכ2008בתשובתה מינואר 
, המועמד ענה על דרישות הס  של המשרה כפי שהופיעו בפרסו  המכרז"שהמשרד עשה עלה כי 

קיימי  במשרדנו במקרי  והטיפול במסמכיו נעשה כמתחייב וכמקובל מהנהלי  וההוראות ה
 ".איני רואה מקו  לבטל את זכייתו במכרז, לנוכח האמור. דומי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì‡ ÏÂ„‚ ˜ÙÒ ÌÈÏÚÓ ÏÈÚÏ ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
Ê¯ÎÓ‰ ˙Â˘È¯„Ï ÂÓÈ‡˙‰ ÔÎ‡ „ÓÚÂÓ‰ È¯Â˘ÈÎ : ¯ÒÁ „ÓÚÂÓÏ˘ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ó Ì‚

‰‡¯Â‰· ÔÂÈÒÈ  ; Ò¯Â˜· ‰Î¯„‰· ‰¯Î‰‰ÙÓ‰"Î È‡·ˆ‰ ÌÈË" ˙Î¯ÚÓ· ‰¯ÈÎ· ‰Ó¯· ‰Î¯„‰
ÔÂÁËÈ·‰ "‰‰ÂÓ˙Â ˙È˙ÈÈÚ· ‡È‰ ; Ê¯ÎÓ· ˙¯ÎÊÂÓ ‰ È‡ ‰‡¯Â‰· ÔÂÈÒÈ Ï ÏÂ‰È · ÔÂÈÒÈ  ˙¯Ó‰

Ê¯ÎÓ‰ È‡ ˙ ÈÙ ÏÚ ˙Â¯˘Ù‡Î.  
✯  

ÔÈ„Î Úˆ·˙‰ ‡Ï Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó . ‰˘ÂÁ˙ ‰¯ˆÈ „¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰
È˜Ù˙Ï „ÓÚÂÓ‰ ÈÂ ÈÓÏ ÏÚÙ ‡Â‰ ‰ÈÙÏ„ ,Ê¯ÎÓ‰ È‡ ˙· Â˙„ÈÓÚ È‡ Û¯Á . ÏÚ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·

ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙Â Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ „¯˘Ó‰ , ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÏÂ‰ Ï˜˘Ó Ô˙Ó ÍÂ˙
ÁÂÎ·Â ÏÚÂÙ· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰.  



  


