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תקציר
בביקורת שנעשתה במשרד לאיכות הסביבה )להל המשרד( נמצאו עשרות מינויי
פוליטיי שנעשו במשרד בתקופת כהונתו של השר צחי הנגבי )ינואר  2001מרס
.(2003
חברי מרכז מפלגתו של השר ,הליכוד ,וקרובי משפחה של חברי המרכז ,מונו למגוו
של משרות ותפקידי שאיוש אינו טעו מכרז :חלק מונו למשרות הפטורות
מחובת מכרז בשל היות משרות זוטרות; חלק מונו כממלאי מקו למשרות
החייבות במכרז ,לפרק הזמ שעד לסיו הליכי המכרז; וחלק מילאו תפקידי
במשרד באמצעות חברות כוח אד  .מסגרות העסקה שאינ חייבות במכרז נוצלו
אפוא לרעה לביצוע מינויי פוליטיי .
מקורבי פוליטיי של השר הנגבי זכו במכרזי של המשרד לרכישת שירותי  ,תו%
הפליית לטובה בשל שיוכ הפוליטי והפרת הכללי החלי על מכרזי
ממשלתיי  .שניי מנותני השירותי שהמשרד התקשר את בשל זיקת
הפוליטית לשר קיבלו תשלו בלי שסיפקו תמורה.
בלשכת השר ובלשכת מנכ"ל המשרד מונו עובדי בחריגה מהתק המאושר של
הלשכות ובניגוד להנחיות החלות על עובדי לשכות שרי ומנכ"לי .
הדוח מצביע על אחריותו של השר הנגבי למינויי הפוליטיי הרבי שנעשו במשרד
בתקופת כהונתו ,וכ על אחריותו של יועצו הבכיר ,לימי מנכ"ל המשרד ,מר שמואל
הרשקובי' ,שפעל בשמו של השר לביצוע המינויי הפוליטיי .
נוס( על כ %נבחנה בביקורת אחריות של ממלאי תפקידי בדרג המקצועי של
המשרד המנכ"ל ,הסמנכ"ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש וחברי ועדת המכרזי
המשמשי גורמי בקרה ו"שומרי ס(" שתפקיד  ,בי היתר ,לחסו מינויי
פוליטיי .
נמצא ,כי מנכ"ל המשרד בפרק הזמ שמתחילת כהונתו של השר צחי הנגבי במשרד
ועד מאי  ,2002מר יצחק גור  ,לא נקט פעולות של ממש למניעת תופעת המינויי
הפוליטיי .
הסמנכ"ל למינהל נושא באחריות למינויי הפוליטיי כמי שהוציא לפועל ,בלי
שעשה די למנוע את מינוי של מקורבי פוליטיי לשר למשרות ולתפקידי
במשרד ,וא( יש שעשה יותר מכפי שהתבקש כדי לממש מינויי כאלה .במילוי
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תפקידו כיו"ר ועדת המכרזי לא עמד הסמנכ"ל למינהל על מילוי הכללי
המחייבי בהליכי ההתקשרות ,ובכ %איפשר התקשרויות ע מועמדי השר בתורת
שכאלה .בהליכי התקשרות אחדי הייתה התנהגותו חמורה א( יותר ,והייתה לו
תרומה פעילה להעדפת מועמדי השר.
ג בעבודת של יתר חברי ועדת המכרזי נמצאו ליקויי  ,חלק
ומחדליה איפשרו את העדפת של אנשי בעלי זיקה פוליטית לשר.

מהותיי ,

בלי לגרוע מאחריות של מי שעברו על האיסור הברור לבצע מינויי פוליטיי  ,על
נציבות שירות המדינה להפיק לקחי מהממצאי המתוארי בדוח זה ולקבוע
דרכי שיבטיחו את תקינות המינויי בשירות המדינה.

מבוא
 .1שירות המדינה בישראל הוא בעל אופי ממלכתי ,מקצועי וא פוליטי .השירות
הציבורי מושתת על עובדי קבועי  ,האמורי להתמנות לתפקיד על פי כישוריה
המקצועיי  ,ולשיו הפוליטי לא אמור להיות משקל בהלי המיו  ,הבחירה והמינוי של
מועמדי לתפקיד .חילופי שלטו או חילופי שר העומד בראש משרד ממשלתי אינ
אמורי להשפיע על מעמד של עובדי במשרד.1
במינוי עובד בשירות הציבורי ,על הממנה לפעול בהגינות וביושר ולטובת הציבור,
שמכוחו ולמענו מסורה סמכות המינוי בידי הממנה .עליו להבטיח מת הזדמנות שווה
להתמודד על המשרה למי שמתאי לדרישותיה ולבחור במועמד הטוב ביותר .מינוי עובד
פסול ,ויש בו משו מעילה
ובה אינטרסי פוליטיי מפלגתיי
משיקולי זרי
באמו הציבור.
מבקרי המדינה התריעו בדוחותיה בעבר על נגע המינויי של עובדי למשרות במשרדי
הממשלה ,ברשויות מקומיות ובחברות ממשלתיות שלא מטעמי ענייניי אלא ממניעי
מפלגתיי  .מקובל לכנות מינויי כאלה "מינויי פוליטיי " .2על הנזקי הנובעי
ממינויי פוליטיי נאמר בדוח מבקר המדינה:3
__________________

1

2

3
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למשרות מסוימות ובתנאי מוגדרי מתמני מועמדי לפי בחירת השר )בכפו לאישור הממשלה(,
ובתפקידי נוספי ובה משרות בלשכות שר ומנכ"ל ,המכונות "משרות אמו " ,מתמני ומתחלפי
עובדי לפי שיקול דעת השר או המנכ"ל .תפקידי אלה ה בבחינת היוצא מהכלל.
ראו „ ,(1989) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ 39 È˙ ˘ ÁÂעמ'  ,(1991) 41 È˙ ˘ ÁÂ„ ;642%627עמ' ;615%595
„ ,(1993) 43 È˙ ˘ ÁÂעמ'  ,(1994) 44 È˙ ˘ ÁÂ„ ;744%732עמ' ,(1997) 47 È˙ ˘ ÁÂ„ ;933%919
עמ'  ,(1998) 48 È˙ ˘ ÁÂ„ ;852%838עמ'  ,(2001) ‡52 È˙ ˘ ÁÂ„ ;918%872עמ' ÏÚ ÁÂ„ ;314%283
.(1988) ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á· ‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÂ ÈÓ
„ ,‡52 ÁÂעמ' .313

מינויי פוליטיי ומינויי בלתי תקיני במשרד לאיכות הסביבה

"במינוי פוליטי מועדפי שיקולי מפלגתיי על פני שיקולי ענייניי  ,ובכ
נפגעת 'מהותו' של השירות הציבורי ,ועלולה להיפגע איכותו המקצועית .עוד
פוגע מינוי כזה בעקרו השוויו בי המועמדי לאייש משרה ,שהוא ער יסוד
בחברתנו".
על תכלית של מינויי פוליטיי נאמר:4
"הטע העיקרי למינויי הפוליטיי במקרי רבי הוא ...לחלק תפקידי
ציבוריי כטובת הנאה כדי לחזק את מעמדו האישי של השר בקרב מפלגתו או
בקרב ציבור מסוי  .וא כ  ,יש במינויי כאלה יסוד חזק של ניצול תפקיד ציבורי
לצרכי אישיי ".
הנורמה האוסרת מינויי פוליטיי היא יסוד מ סד בשירות הציבורי .היא מבוססת
ומושרשת זה שני רבות .בית המשפט העליו  5סיכ את מאפייניו של המינוי הפוליטי
העושי אותו לבלתי ראוי בכל המובני :
"המינוי הפוליטי מהווה הפרת אמו של הרשות המבצעת כרשות ציבורית ,כלפי
הציבור; הוא עלול לפגוע באמו הציבור בשירות הציבורי; הוא פוגע בעיקרו
השוויו ; הוא פוגע ברמה המקצועית של עובדי הציבור שאינ נדרשי להוכיח,
במסגרת המכרז ,את היות הטובי ביותר; הוא עלול להביא לתופעה בה הקשרי
קודמי לכישורי  ,והפוליטיקה במוב הצר הופכת לגור המרכזי למינוי; הוא
עלול להביא לניפוח המערכת על מנת לקלוט 'מיודעי ' ,ולגרו ליצירת תפקידי
חדשי שלא לצור ולקידו מהיר של מי שרוצי ביקרו; הוא עלול להסיט את
שיקולי הרשות משיקולי ענייניי ; הוא מביא לניגוד ענייני ולחשש לשקילת
שיקולי זרי על ידי העדפת מפלגה או עניי מפלגתי על אינטרס ציבורי; הוא
עלול להביא להשחתת המוסר הציבורי; הוא עלול לגרו לתחלופה בשירות
הציבורי כל אימת שמתחל" הדרג הפוליטי ,לפגוע בסדרי מינהל תקי ובטוהר
המידות; הוא עלול לפגוע במורל העובדי בשירות הציבורי ,להשפיע על איכות
השירות ולפגוע בדימויו .על ידי כל אלה ,פוגע המינוי הפוליטי בעקרונות היסוד
של שיטתנו המשפטית ,של תפיסתנו הערכית את מהותו של השירות הציבורי ושל
האמנה החברתית ,שהיא בסיס הווייתנו כחברה מתוקנת".
חוק שירות המדינה
 .2חוק שירות המדינה )מינויי ( ,התשי"ט ) 1959להל
)מינויי (( ,נועד ,בי היתר ,להבטיח שקבלת עובדי לשירות הציבורי לא תיעשה
משיקולי מפלגתיי אלא לפי כישורי העובדי והתאמת לתפקיד .החוק מתווה את
"דר המל " למינויי בשירות הציבורי ,באמצעות מכרז פומבי ,6שהיא בחירת הכשירי
ביותר לכל משרה ,מבי המעוניני להתמודד עליה ,תו שמירה על שוויו הזדמנויות ועל
__________________

4
5
6

י' זמיר" ,אתיקה בפוליטיקה" ÌÈËÙ˘Ó ,יז ) (2תשמ"ח ,עמ' .250
בג"  ,'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ' 'Á‡Â ‰˘„Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ 154/98פ"ד נב).111 (5
על הפעולות שיש לעשות קוד %פרסומו של מכרז פומבי ראו בפרק "מינוי עובדי המשרד".
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היעדר שרירות ומשוא פני וניתוק הלי הבחירה משיקולי בלתי ענייניי ומהקשרי
פוליטיי  .אפשר למנות עובד למשרה שלא בדר של מכרז רק א נית לכ פטור בחוק
או מכוחו.
בשירות המדינה נקבעו "שומרי ס"" גורמי ביצוע ובקרה פני משרדיי וחו(
משרדיי  ,שתפקיד להבטיח שמירה על הוראות החוק ובי השאר התמודדות ע לחצי
אפשריי של הדרג הפוליטי .גורמי הביצוע והבקרה במשרד ה אלה :המנכ"ל ,סמנכ"ל
בכיר למינהל ולמשאבי אנוש )להל סמנכ"ל למינהל( בתחו המינהלי ,היוע( המשפטי
בתחו המשפטי והחשב בתחו התקציבי .7גורמי הבקרה החו( משרדיי ה אלה:
נציבות שירות המדינה )להל ג  :הנציבות( ,היוע( המשפטי לממשלה והחשב הכללי
במשרד האוצר )להל החשכ"ל(.
בראש ההיררכיה הפני משרדית עומד המנכ"ל ,המשמש גור ביצוע ובקרה ראשו
במעלה .תפקידו של המנכ"ל לנהל את המשרד באופ שיגשי את מדיניות הממשלה
והשר בתחומי פעולתו של המשרד .המנכ"ל אמנ מתמנה לפי הצעת השר ,ובדר כלל
מקרב האנשי שהשר רוחש לה אמו אישי ,8א חובת האמוני של המנכ"ל היא ,בראש
ובראשונה ,לציבור ולשירות הציבורי .זוהי אחריותו להבטיח את שמירת הדי  ,טוהר
המידות והמינהל התקי במשרד שהוא מנהל.
סמנכ"ל למינהל נושא באחריות כוללת למשאבי האנוש במשרד ולתקציב תפעולו של
המשרד ,וכ בתפקידי נוספי שנקבעו בתקנו שירות המדינה )התקשי"ר( ואשר קבעה
הנהלת המשרד .ואלה תפקידיו וסמכויותיו העיקריי  :ניהול העובדי ; קביעת מדיניות
משאבי האנוש של המשרד וסדרי העדיפויות בתחו זה ,בתיאו ע הנהלת המשרד ולפי
ההנחיות הכלליות של הנציבות ,חוק התקציב ,שיא כוח האד שנקבע בתקציב והתקציב
להעסקת כוח אד ארעי; גיבוש תק כוח האד של המשרד ,לרבות דרגות ,דירוגי
ותיאורי תפקידי ; מילוי משרות פנויות ,גיוס עובדי וקביעת תנאי העסקת בהתא
לנהלי ; אחריות לסדרי המשמעת במשרד; כל זאת תו קיו הוראות החוק והתקשי"ר.
על פי התקשי"ר ,9סמנכ"ל למינהל כפו" מינהלית למנכ"ל המשרד ,כפו" מקצועית לנציב
שירות המדינה ומונחה על ידו בנושאי הנוגעי לסמכויות נציב שירות המדינה .א
התעוררו חילוקי דעות בינו לבי המנכ"ל בנושאי שבתחו טיפולה של הנציבות ,יובא
הנושא להכרעת נציב שירות המדינה .זאת ועוד ,בתקשי"ר נקבעו הליכי מיוחדי
לאישור בקשה לפגוע במעמדו של סמנכ"ל למינהל במשרד ממשלתי .על פי התקשי"ר,10
נטילה דר קבע של סמכות מסמכויותיו של סמנכ"ל למינהל חייבת אישור ועדת השירות
שבנציבות שירות המדינה; נטילה חד פעמית של סמכות כאמור חייבת אישור מיוחד מאת
__________________

 7גור %בקרה נוס& שאינו נזכר בדוח זה הוא מבקר הפני.%
 8על פי חוק שירות המדינה )מינויי ,(%התשי"ט' ,1959מנכ"ל של משרד ממשלתי מתמנה בידי
הממשלה ,על פי הצעת השר הממונה על אותו משרד .על מינויו של מנכ"ל לא חלה חובת מכרז.
 9סעי& .03.251
 10סעיפי 04.216 %ו'.11.212
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נציב שירות המדינה; העברתו ממשרתו למשרה אחרת תיעשה רק באישור מליאת ועדת
השירות ,לאחר ששמעה את נימוקיה של מנכ"ל המשרד ושל הסמנכ"ל למינהל .בכל
אחד מהמקרי המפורטי לעיל על מנכ"ל המשרד לפנות במכתב מנומק אל ועדת
השירות או אל נציב שירות המדינה ,לפי העניי  ,לקבלת האישור.
חשב המשרד מייצג במשרד את החשכ"ל וכפו" לו מקצועית ומינהלית .החשב מנהל את
יחידת הכספי  ,החשבונות והמשק במשרד ,מאשר כל חשבו וחשבו ומפקח על ביצוע
תקציב המשרד לפי הדי חוקי  ,תקנות והוראות החשכ"ל הנוגעי לכספי ולמשק
במשרד.
היוע( המשפטי של המשרד משתיי ארגונית למשרד וכפו" מקצועית ליוע( המשפטי
לממשלה .א יש מחלוקת בענייני המקצועיי בינו לבי הנהלת המשרד ,יובא הדבר
להכרעת היוע( המשפטי לממשלה .תפקידו הראשו במעלה של היוע( המשפטי הוא
לשמור על שלטו החוק "להיות 'שומר הס"' להפעלת סמכות כראוי ונכו " 11ולהתריע
על הפעלת סמכויות שלא כחוק .ההנחיות המשפטיות של היועצי המשפטיי ושל היוע(
המשפטי לממשלה מחייבות את המשרדי .
הסמנכ"ל למינהל במשרד לאיכות הסביבה )להל הסמנכ"ל למינהל( משמש ג יו"ר
ועדת המכרזי ; חשבת המשרד ונציגת היוע( המשפטי במשרד ה חברות ועדת המכרזי ;
הוועדה אמורה לפעול על פי הוראות דיני המכרזי ונוהלי המשרד.
 .3בעקבות הבחירות לכנסת שהתקיימו בינואר  2001מונה מר צחי הנגבי לשר לאיכות
הסביבה והוא כיה בתפקיד זה עד חודש מרס  .2003בעת כניסת השר הנגבי לתפקידו היה
מר יצחק גור מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה .מר שמואל הרשקובי( מונה ליועצו הבכיר
של השר .ביוני  2002מונה מר הרשקובי( למנכ"ל המשרד במקומו של מר יצחק גור .
 .4בחודשי ינואר אפריל  2003בדק משרד מבקר המדינה את נושא המינויי  ,ובייחוד
מינויי פוליטיי  ,במשרד לאיכות הסביבה )להל ג המשרד( בתקופת כהונתו של מר
צחי הנגבי כשר במשרד .נבדקו הליכי קבלת של עובדי חדשי כממלאי מקו למשרות
שאיוש טעו מכרז; הליכי קבלת של עובדי חדשי למשרות שאיוש אינו טעו מכרז;
הליכי מינוי עובדי בלשכת השר והמנכ"ל ,במשרות המכונות "משרות אמו "; קבלת
של עובדי שהועסקו באמצעות חברות כוח אד ; וההתקשרויות ע יועצי ונותני
שירותי לפי חוזה קבלני .כמו כ נבדק תפקוד של גורמי הבקרה שנועדו להבטיח את
תקינות הליכי המינוי וההתקשרות.
ממצאי הביקורת מבוססי  ,בי היתר ,על ההלכה שנפסקה בדבר הראיה לקיומו של מינוי
פוליטי:

__________________

 11הנחיות היוע המשפטי לממשלה ,הנחיה מס' .9.1000
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"הראיה בדבר קיו מניע פוליטי מפלגתי במינוי צרי ויהא בה כדי לעורר ספק
מהותי בדבר השפעתו של מניע פסול זה .מחד גיסא ,לא די בתחושות ,בהשערות
והנחות בלבד ,ומאיד גיסא ,˙ÁÎÂÓ ‰È‡¯· Í¯Âˆ ÔÈ‡ ,שעל פי רוב היא אינה
בנמצא ובדר כלל אינה בהשגה¯È·Ò „˘Á· Â„ÂÒÈ˘ ,È˙Â‰Ó ˜ÙÒ ˙¯ÈˆÈ· È„ .
È˙Â‰Ó ˜ÙÒ ÁÎÂ‰˘Ó .ÈÂ ÈÓ· ÏÂÒÙ È˙‚ÏÙÓ-ÈËÈÏÂÙ ÚÈ Ó Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ¯·„· È˘ÓÓÂ
ÈÂ ÈÓ ÌÂ˘Ó ÈÂ ÈÓ· ÔÈ‡˘ ÁÈÎÂ‰Ï ÂÈÏÚÂ ,ÈÂ ÈÓ‰ ÏÚ· ÏÚ ‰È‡¯‰ ÏË ¯·ÂÚ ,‰ÊÎ
12
".ÏÂÒÙ ÈËÈÏÂÙ
בהתא לכ תוארו בדוח זה רק מינויי שלגביה אפשר לקבוע ,לאור המבח האמור
ולאחר קבלת הסברי עליה  ,שמדובר במינויי פוליטיי  .מינויי רבי נוספי שנבדקו
בידי משרד מבקר המדינה ושהתעורר ספק לגבי תקינות  ,א לא במידה המאפשרת
לקבוע כי מדובר במינויי פוליטיי  ,אינ מתוארי בדוח.
יש לציי  ,ובצער ,כי הביקורת במשרד לאיכות הסביבה העלתה תופעה של היעדר מסמכי
כתובי ברבי מהנושאי שנבדקו .בסוגיות שעמדו לבחינה התקבלו גרסאות שונות,
לעתי סותרות ,וכידוע אי מבקר המדינה נוהג להכריע בשאלות של מהימנות גרסאות.
הדבר לא מנע הסקת מסקנות ,המבוססות על מסמכי ועל גרסאות שאינ שנויות
במחלוקת .ע זאת יש להדגיש את החשיבות שבתיעוד תהליכי עבודה וקבלת החלטות
בגו" ציבוריÈ‡„ÂÂ· ,˙Â‡ „ÂÚÈ˙ ‡ÏÏ ÏÚÙ˙ ˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯ ÈÎ ˙Ú„‰ ÏÚ Ï·˜˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ .
.Ì„‡ ÁÂÎ ÏÂ‰È Ï˘ È˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÌÂÁ˙· ‡Ï
בייחוד אמורי הדברי לגבי התרעות ,שלטענת המשרד השמיע הדרג המקצועי בעניי
תופעות המתוארות בדוח זה ,ושהשר הנגבי הכחיש שהושמעו .משרד מבקר המדינה העיר
על כ  ,שהתרעות הדרג המקצועי לא הועלו על הכתב .בתגובה על כ טע הסמנכ"ל
למינהל לפני מבקר המדינה ,כי רוב ההתרעות היו מטבע הדברי בעל פה ,וכי אי לצפות
ממנו שיכתוב מכתבי התרעה לשר .הסמנכ"ל למינהל הוסי" ,כי ניתנו ג התרעות בכתב.
אול בחינת המסמכי שציר" כראיה העלתה ,כמתואר להל בדוח ,שלא הייתה בה
התרעה ,במובנו הרגיל של מונח זה .המינהל התקי מחייב ,שהתרעות יינתנו דווקא בכתב
ותוכנ יהיה מפורש וברור לקורא .פעולה כזאת יש בה כדי למנוע עמימות ואי הבנות,
לתת תוק" לעמדת של המתריעי בתחומי פעולת ואחריות ולהמרי( את הממוני
עליה לשעות לה; ובכוחה להסיר ספק מהשאלה א אכ ניתנה התרעה ,כאשר תהליכי
קבלת ההחלטות עומדי לבחינה ולביקורת.

__________________

 12בג"  ,'Á‡Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ' Ï˜„ 4566/90פ"ד מה) ;28 (1ההדגשות אינ במקור.
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מעורבות השר במינוי עובדי במשרד
 .1בינואר  2003התקיימו הבחירות לכנסת השש עשרה .בדצמבר  2002התקיימו
במפלגת הליכוד בחירות פנימיות לבחירת מועמדי המפלגה לכנסת ,ומר צחי הנגבי ,השר
לאיכות הסביבה דאז )להל השר( ,נבחר למקו הראשו ברשימה .ערב הבחירות
הפנימיות פורסמה בעיתו "מרכז הענייני " ,המופ! בקרב חברי מרכז מפלגת הליכוד
)להל מרכז הליכוד( ,מודעה שכותרתה" :חשיפה :השר צחי הנגבי מחזיק בשיא לאומי
במינוי חברי ליכוד" ,ומפורטי בה שמותיה של  80חברי מרכז הליכוד שהשר מינה
לתפקידי במשרד לאיכות הסביבה ובגופי ציבוריי הקשורי אליו .במודעה נאמר" :זו
רק רשימה חלקית של חברי המרכז והתנועה שהשר הנגבי ,בפרק זמ כה קצר ובמשרד
הזעיר ביותר במשרדי הממשלה פעל לשילוב בשירות המדינה" .במודעה מובאת תגובתו
של השר וזו לשונה" :אני מודה באשמה .כל אימת שיכולתי להציע למישהו מחברינו
תפקיד שהול את כישוריו ביקשתי שיגיש מועמדות .הליכוד לא יכול להטי %למדיניות
מסוימת וכאשר צרי& לייש אותה בפועל ,אי לנו כוח להשפיע .לא השרי והח"כי
אלא משרדי הממשלה מנהלי את המדינה ,וחשוב שחברי התנועה ייטלו אחריות ויהיו
שותפי מרכזיי בניהול המדינה ,כמוב על בסיס התאמת לתפקיד המוצע לה
ונכונות להשקיע ,להפגי חריצות ,ולגלות גישה ממלכתית ומקצועית .אני גאה בכל אחד
ואחת מ האנשי שמונו ,ואשר הביאו לכולנו גאווה גדולה".
‚ÏÂ‰È · ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰ÈÂ ˙ÂÈ¯Á‡ ÂÏËÈÈ ‰ÚÂ ˙‰ È¯·Á˘ ·Â˘Á" ‰ÈÙÏ˘ ‰˘È
˙‡ ÒÒ·Ó‰ ,(ÌÈÈÂ ÈÓ) ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˜ÂÁ ˙‡ ˙„‚Â Â ‰ÏÂÒÙ ‡È‰ "‰ È„Ó‰
ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ ˙‡ ˙¯˙ÂÒÂ ,ÈËÈÏÂÙ-‡Â ÈÚÂˆ˜Ó È˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯È˘ Ï˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰
˙ÂÈ È„Ó ˙‡ Úˆ·Ï ‰ È„Ó „·ÂÚ Ï˘ Â˙ÂÏ‚ÂÒÓ· ˜ÙÒ ÏÈË‰Ï ÔÈ‡" ‰ÈÙÏ˘ ÔÂÈÏÚ‰
ÂÈ„·ÂÚ .13"‰ ÈÈ‰˙ ¯˘‡ ˙ÂÈËÈÏÂÙ‰ ÂÈ˙ÂÚ„ ‰ ÈÈ‰˙ ,Â„È˜Ù˙Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰Ï˘ÓÓ‰
ÔÙÂ‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÈÚÂ·˜‰
ÌÈ·¯Â˜Ó· ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ‰˜„ˆ‰ Â‡ ÒÈÒ· ÏÎ ÔÈ‡Â ,ÈÚÂˆ˜Ó
˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ÏÂÎÈ·Î ÌÈ˘‚‰Ï È„Î ,ÔÈ„· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ‚È¯Á‰Ó ıÂÁ ,ÌÈÈËÈÏÂÙ
.‰Ï˘ÓÓ‰
בעקבות פרסו המודעה הגישה התנועה למע איכות השלטו בישראל ב  4.12.02ליו"ר
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בקשה לצו מניעה 14לפי סעי17 %ב)א( לחוק הבחירות
)דרכי תעמולה( ,התשי"ט  ,1959נגד השר ונגד סיעת הליכוד ,שיורה לה לחדול מהפצת
תעמולת בחירות .בתגובת השר לעיתוני על הבקשה להוצאת צו מניעה נאמר כי "מדובר
בכתבה שפורסמה בעיתו פנימי של הליכוד ,ואשר רב בה הבלתי מדויק על המדויק .לא
מדובר בפרסו מטעמו של השר הנגבי ותגובתו לדברי מצוטטת בכתבה במדויק .לגו%
__________________

 13בג"  ,'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ' 'Á‡Â ‰˘„Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ 154/98פ"ד נב).131 ,111 (5
 14תב"כ .3/16
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הדברי  ,החברי שמונו לחברות ממשלתיות או לרשויות ממלכתיות קיבלו את אישורה
של ועדת רביבי ,15כנדרש בחוק .לעניי מינויי של עובדי במשרד לאיכות הסביבה
איש מ העובדי לא מונה בגי זהותו הפוליטית ,אלא א& ורק על בסיס התאמתו
המקצועית ,כמקובל במכרזי של הנציבות .המספרי והשמות שהופיעו בכתבה מופרזי
באופ מוחלט ונראה כי עונת הבחירות הלוהטת מקשה על העיתונאי להקדיש זמ ראוי
לאימות הנתוני שבידיה ".
בדיו בבקשה התחייב השר להימנע מהמש& הפצת המודעה ומעשיית תעמולה אחרת
שמשתמעת ממנה הבטחה לפעול למינוי חברי המפלגה וחברי מרכז הליכוד לתפקידי
בשירות המדינה ובגופי ממשלתיי  ,א לאחר הבחירות תרכיב המפלגה את הממשלה.
בעקבות זאת נמחקה הבקשה.
¯˘Î È·‚ ‰ ÈÁˆ ¯Ó Ï˘ Â˙ Â‰Î ÍÏ‰Ó· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‡ˆÓÓ ÈÙÏ .2
ÏÎÂÈ˘ È„Î „¯˘Ó· ‰ÈÂ Ù ‰¯˘Ó ÏÎ ÏÚ ÂÏ ÂÁÂÂ„È˘ ˘˜È· ‡Â‰ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï
ÂÓÚËÓ ÈÓ Â‡ ¯˘‰ È„È· ˘˜·˙‰ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ;ÂÓÚËÓ „ÓÚÂÓ ÚÈˆ‰Ï
ÏÚ ‰ˆÏÓ‰ ‰¯˘Ó ‰˙Â‡Ï Ï·˜ÏÂ ‰˙ Ù˙‰˘ ‰¯˘Ó ÏÎ ÏÚ ¯˘‰ ˙Î˘ÏÏ ÚÈ„Â‰Ï
˙Â¯˘ÓÏ ¯˘‰ È„ÓÚÂÓ Â ÂÓ ‰Ê ÁÂ„ ÒÒÂ·Ó Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ¯˜Ó· .ÌÈ„ÓÚÂÓ Â‡ „ÓÚÂÓ
.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ì˙ÂÈ‰· ˙ÂÈÂ Ù‰
בעניי בקשת השר לדווח לו על כל משרה פנויה לש קבלת מועמדי לאיושה ,נמסרו
למשרד מבקר המדינה גרסאות סותרות )כול על דברי שנאמרו בעל פה ,ולא תועדו
בכתב( :המשרד בתשובתו מדצמבר  2003כתב ,כי "השר והמנכ"ל ]נתנו[ הנחיה שכל
משרה יש להודיע לה ולקבל מועמד שלה " .מר יצחק גור  ,שכיה כמנכ"ל המשרד,
מסר בתשובתו ממאי  ,2004כי "ההנחיה לדווח על כל תפקיד פנוי במשרד ...הייתה הנחיה
של השר צחי הנגבי ושל עוזרו שמואל הרשקובי! ...שניתנה ישירות לסמנכ"ל למשאבי
אנוש שלא באמצעותי .יתירה מזאת ,ה עבדו ישירות מול הסמנכ"ל למשאבי אנוש ,קיימו
איתו פגישות עבודה שלא בידיעתי .ניסיתי להפסיק נוהג והתנהלות זו ,א& ללא הועיל".
השר הנגבי אישר ,בתשובתו למבקר המדינה מספטמבר  ,2003כי ביקש לקבל עדכו
שוט %על משרות מתפנות במשרד ועל כל פרסו של מכרז ,קוד ההחלטה על איוש
המשרה ,וזאת כדי שלא ייווצר מצב שלשכת השר תלמד על המכרזי המתפרסמי
במשרד מחוברת המכרזי של הנציבות ,וכדי שמועמדי ראויי יוכלו להציג את
מועמדות  .אול באשר ליוזמה למעורבותו באיוש המשרות מסר השר למבקר המדינה
בפגישה ביוני  ,2004כי זו לא באה ממנו אלא מהמשרד .לדבריו ,נאמר לו בידי "הדרג
המקצועי" של המשרד שהוא זכאי להציע מועמדי למשרה פנויה שאינה חייבת במכרז,
__________________

 15הוועדה הציבורית לבדיקת מינויי  ,שהוקמה מכוח חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה" ,1975ואשר
יש לקבל את אישורה למינוי דירקטורי בחברות ממשלתיות וחברי מועצה בתאגידי ובגופי אחרי
שהוקמו בחוק .בראש הוועדה מכה& עתה השופט )בדימוס( י' רביבי.
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ולכ הוא ביקש להביא לידיעתו את דבר קיומ של משרות פנויות .השר מסר למבקר
המדינה ,כי מעורבות השר במינוי עובדי הוצגה לפניו כנורמה לגיטימית הנוהגת במשרד,
עוד מלפני כניסתו לתפקיד ,שא" %תורמת למערכת" .בהקשר זה כתב השר בתשובתו,
בעניי מרבית המינויי המפורטי בדוח ,כי לשכתו הציעה מועמדי לתפקידי פנויי
במשרד ,שאינ חייבי במכרז" ,בעקבות פניה של הדרג המקצועי אל לשכת השר ,לפיה
המשרה פנויה ואי מועמדי ראויי לאיושה מבי עובדי המשרד" .עוד מסר השר למבקר
המדינה ,כי ביקש שתיבדק התאמת של המועמדי שהציע.
ג באשר לתוכנה של הנחיית השר נמסרו גרסאות שונות :בפגישה ע מבקר המדינה מסר
הסמנכ"ל למינהל ,בהתייחסו להנחיית השר ,כי השר ביקש "לקלוט רק מועמדי שלו".
המשרד בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב ,שלעתי ניתנה הנחיה מפורשת של השר
והמנכ"ל שלא לבחו מועמדי נוספי  .המנכ"לי בתקופת כהונת השר הנגבי ,מר יצחק
גור ומר שמואל הרשקובי! ,מסרו כל אחד בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי לא נתנו
הנחיה כזו .לדברי השר" ,מעול לא הוצבה דרישה כי מקו שנתפנתה משרה או נוצרה...
משרה זו תאוייש על ידי מועמד מטע לשכת השר".
‡‡Â‰ Ì‡ ÔÈ· ,Â„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ· Â˙Î˘Ï È˘ ‡Â ¯˘ Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ
,˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ÂÈÏ‡ ˙Â ÙÏ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„Ï ‰ÈÁ ‰‰ ˙‡ ÌÊÈ
¯ÂÓ‡ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ .ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰Ó ‰‡· ÍÎÏ ‰ÓÊÂÈ‰ Ì‡ ÔÈ·Â
,¯"È˘˜˙·Â (ÌÈÈÂ ÈÓ) ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï
‰¯ÈÁ· ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ ‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ .ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È· ÔÂ˙ ‡Â‰Â
·ÌÈÏÂ˜È˘ ˙ÏÈ˜˘ ÌÈ¯ÒÂ‡ Ì‰Â ,˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘Â ˙ÂÙÈ˜˘ ,¯˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ
,ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰· „È˜Ù˙ ÏÎ ¯˘Ï ÔÈ‡ ‰Ï‡ ÌÈÓÚËÓ .ÌÈÈ˙‚ÏÙÓ ÌÈÏÂ˜È˘ ˙Â·¯Ï ,ÌÈ¯Ê
.˙È Ë¯Ù‰ ‰Ó¯· ,Â„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÈÂ ÈÓ‰Â ‰¯ÈÁ·‰
˜¯ ‡Ï‡ „¯˘Ó· ˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘ÓÏ ‰ ÂÓÈ ÈÓ ·È˙ÎÓ Â È‡ ¯˘‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ,˘‚„ÂÈ
"ÌÈÙÂÙÎ‰˘ ˙ ˙Â ˙Ú„‰ ,(Â˙Î˘Ï È˘ ‡ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ÂÓˆÚ·) ÌÈ„ÓÚÂÓ "ÚÈˆÓ
ÔÎÂ ¯˘‰ ˘¯ÂÙÓ· Â¯˘È‡ ˙‡Ê .˙·ÈÈÁÓ ÚÂˆÈ· ˙‡¯Â‰Î Â‡ ·È˙Î˙Î ˙‡Ê Â˘¯ÙÈ ÂÏ
,Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ˙Ò¯‚Ï) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÌÚ Ì‰È˙Â˘È‚Ù· Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰
˘È ÔÎÏ .(‰˙Â‡ ÔÈ·‰ ÍÎ˘ ÍÎ· È„Â ,·È˙Î˙ ¯„‚· ¯˘‰ ˙ÈÈÁ ‰ ‰˙ÈÈ‰ ,¯ÂÓ‡Î
.ÈÂ ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰· ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ÌÂ˘Ó ¯˘‰ Ï˘ "‰Úˆ‰"· ÂÏÈÙ‡ ˙Â‡¯Ï
Ô‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ„¯˘Ó· ˙Â¯˘Ó‰ ÈÎ ,˙Á‡ ‡Ï ˘‚„Â‰ ¯·Î˘ ˙‡ ˘È‚„‰Ï ˘È ÔÎ
„¯˘Ó· ‰Ë˜ ˘ ‰ËÈ˘· .È ÂÈÂÂ˘Â Ô‚Â‰ ÔÙÂ‡· Â˙Âˆ˜‰Ï ˘È˘ È¯Â·Èˆ ·‡˘Ó
ÌÈ„ÓÚÂÓ ÂÈ‰˘ ¯˘‰ Ï˘ ÂÓÚËÓ ÌÈ„ÓÚÂÓ· ˙Â¯˘Ó Â˘ÈÂ‡ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï
.ÔÂ¯˙È Ì‰Ï Ô˙È ÍÎ·Â ,ÌÈ„ÈÁÈ
המשרד כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  ,2003כי "נבחנה התאמת
המקצועית של המועמדי שהוצעו על ידי השר ...ננקטו במשרד אמצעי כדי למנוע
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מלתת למועמדי בלתי מתאימי הזדמנות להתמודד על תפקידי שוני " .עוד כתב
המשרד ,כי בכל הנוגע לקבלת מועמדי מטע לשכת השר ושיבוצ למשרות באופ זמני
עד לסיו הליכי המכרז או באופ קבוע במשרות שבה אי חובת מכרז ,הוא לא פעל
בניגוד להוראה חוקית או להנחיה מינהלית ספציפית .טענה דומה העלה ג המנכ"ל ,מר
שמואל הרשקובי! ,לפני מבקר המדינה .הסמנכ"ל למינהל ,בטיעוניו לפני מבקר המדינה,
ש דגש על הטענה הזאת :מינוי מוגדר מינוי פוליטי כאשר מונה לתפקיד אד בעל זיקה
פוליטית ,ובהלי& המינוי נמצא פג  .במשרות הנדונות בדוח זה ,כ& טע הסמנכ"ל
למינהל ,אמנ מונו עובדי בעלי זיקה פוליטית לשר ,אול בהלי& המינוי עצמו לא נפל
כל פג  .מדובר במשרות שאינ חייבות במכרז כדי לאפשר גמישות ניהולית ,בשל היעדר
תועלת בתחרות בכל הנוגע לאיוש בתפקידי הדורשי מיומנויות בסיסיות ,לש הקיצור
והייעול של הליכי קליטת עובדי "ואולי א %מת אפשרות לראשי המשרד להביא
מועמדי מטעמ " .למשרות אלה אי חובה מפורשת לבחור מועמד מבי כמה מועמדי .
לדברי הסמנכ"ל ,הנחיית השר לא הייתה לרוחו "˙ÈË˙Ò‡ ‡Ï" ,כלשונו ,א& לא בלתי
חוקית באופ שהיה אפשר לסרב לה .העובדה שלא הופרה בהלי& המינוי חובה מפורשת
מוליכה ,לטענתו ,למסקנה ,כי אי מדובר במינויי פוליטיי פסולי  .הסמנכ"ל הסכי  ,כי
היעדר בחירה מבי מועמדי הוא בבחינת ליקוי ,א& לדבריו ,ג כשמונו אנשי שאינ
קשורי לשר למשרות שאינ חייבות במכרז לא התקיי הלי& בחירה ,ועל כ אי בליקוי
זה כדי לבסס מסקנה בדבר מינויי פוליטיי .
ÈÎÈÏ‰ ÏÚ ˘ÏÂÁ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ .ÏÂÎÂ ÏÂÎÓ ˙ÂÁ„Ï ˘È ‰Ï‡ ˙Â ÚË
˜¯„ÚÈ‰Ó .‰˜ÒÚ‰‰ ˙Â¯Âˆ ÏÎ·Â ˙Â‚¯„‰ ÏÎ· ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ËÈÏ
˘ÂÈ‡Ï ¯Á‡ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Â‡ Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ¯"È˘˜˙· Â‡ ˜ÂÁ· ˙˘¯ÂÙÓ ‰·ÂÁ
,¯˘‰ Ï˘ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ·¯Â˜Ó· ˙Â¯Â˘‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ¯˙È‰ Ì˜ ‡Ï ,˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯˘Ó
·˙[˙˙Ï] ÈÏÂ‡" ‰„ÚÂ Ê¯ÎÓ ˙·ÂÁ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ‰Ù˜˘‰‰ Ï˘ ‰ÓÂ˜ÓÂ ,‰Ï‡Î˘ ˙¯Â
‡ÌÈÈÂ ÈÓ Úˆ·Ï :È¯˜Â ·È˙Î) "ÌÓÚËÓ ÌÈ„ÓÚÂÓ ‡È·‰Ï „¯˘Ó‰ È˘‡¯Ï ˙Â¯˘Ù
˙ÏÒÂÙ ‰ È‡ ‰ÓˆÚÏ˘Î ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ,ÏÏÎÎ ÔÎ‡ .‰ ¯ÈÎÈ ‡Ï (ÌÈÈËÈÏÂÙ
ÔÎ˘ ÏÎ ‡ÏÂ ,ÔÂ¯˙È ‰ ˜˙ ‡È‰˘ ¯ÂÒ‡ Í‡ ;‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰¯˘ÓÏ ˙Â Ó˙‰ÏÓ
˘˙‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰„Â·ÚÏ ‰ ÙÓ ¯˘ ¯˘‡Î .‰·ÂËÏ ‰ÈÏÙ‰Ï ÒÈÒ· ‰È‰
ÔÂ¯˙ÈÓ ÌÈ ‰ Ì‰ ,ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ì˙ÂÈ‰· ÌÈ Ó˙Ó Ì‰Â ,‰¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ˙ÈËÈÏÂÙ
·˘‰˜ÈÊ ÏÚ· „ÓÚÂÓ· ‰¯˘Ó ˘ÈÈ‡Ï ¯˘Ù‡Ó ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ ¯˘‡Î .Ì˙˜ÈÊ Ï
Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰ ˙ ÈÁ· .ÌÈÈ˙‚ÏÙÓ ÌÈÓÚËÓ ‰¯ÂÒ‡ ‰ÈÏÙ‰ ¯˘Ù‡Ó ‡Â‰ ,˙ÈËÈÏÂÙ
˙Â‰˜‰Ï ‰· ÔÈ‡ ,„¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Î ,Âˆ·Â˘ Ì‰·˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ¯˘‰ È„ÓÚÂÓ
‡˙ ‡Ï ‰Ê ÁÂ„· ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÌÈÈÂ ÈÓ‰Ó „Á‡ ÏÎ· .ÂÎÊ Ì‰ ÂÏ ÔÂ¯˙È‰
˜ÔÈ·Ó ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ· ,‰Ê ÔÂ¯˙È ÏÂ¯ËÈ Ï ‰ÏÂÚÙ ÏÎ „¯˘Ó‰ Ë
ÈÎ ˙ÈÚÓ˘Ó-„Á ‰ ˜ÒÓ ˙˘˜·˙Ó ÍÎÓ .˙¯Á‡ Í¯„ ÏÎ· ÔÈ·Â ÌÈÙÒÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ
.ÌÈÏÂÒÙ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ· ¯·Â„Ó
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מינוי עובדי משרד
כללי בדבר מינוי עובדי משרד
לפי חוק שירות המדינה )מינויי ( והתקשי"ר ,העסקת עובדי בשירות המדינה תיעשה על
פי מכרז ,במשרות מדרגה  18ומעלה בדירוג המינהלי ,מדרגה  39ומעלה בדירוג
ההנדסאי והטכנאי ובכל דרגה ביתר הדירוגי המקצועיי .
ככלל ,על פי התקשי"ר ,כאשר יש לאייש משרה פנויה הטעונה מכרז ,על הממוני לבחו"
קוד לכ" את האפשרות להעביר עובד בתו #המשרד או להעביר עובד ממשרד אחר לפי
הוראות הוועדה לוויסות כוח אד עוד $שבנציבות שירות המדינה .א לא התמלאה
המשרה בדר #זו יפורס מכרז פנימי ,הפתוח לעובדי באותו משרד .לא נמצא מועמד
מתאי במכרז פנימי ,יתקיי מכרז חיצוני%פומבי ,הפתוח לכלל הציבור )להל"  %מכרז
פומבי( .בחוק נקבע ,כי מועמד למשרה במכרז פומבי חייב לעמוד בבחינות להוכחת
כשירותו וסגולותיו; נמצאו בבחינה כשירי למשרה ,יתמנה לה הכשיר מבי" הכשירי ,
דהיינו המועמד הטוב ביותר מכל המועמדי שנמצאו כשירי .
עד למילוי משרה בידי עובד בדר #קבע ,מותר להעסיק בה באורח זמני אד שאינו עובד
מדינה קבוע ,כממלא מקו  ,או עובד מדינה בדר #של מינוי בפועל .16ואול אד שאינו
עובד מדינה יועסק כממלא מקו רק בנסיבות יוצאות מ" הכלל שבה" מתקיימי כל
התנאי האלה) :א( חיוני למלא את התפקיד ללא הפסק וללא דיחוי .למשל ,א אי%
מילויו עלול לגרו נזק לשלומ או לבריאות של אנשי  ,נזק חמור לרכוש ,הפסקת
שירותי לציבור או הפרעה חמורה בפעולתו של צוות עובדי ; )ב( אי" אפשרות שעובד
אחר של המשרד יבצע את תפקידי המשרה באופ" זמני; )ג( המשרד כבר נקט צעדי
למילוי המשרה באורח קבע .הסדרי אלה נועדו לאפשר למשרדי לאייש במהירות
משרות חיוניות שהתפנו ,כדי להמשי #לספק שירותי חיוניי  ,וה נקבעו ,בי" היתר,
משו שאיוש משרה במכרז פומבי עלול להימש #זמ" רב.
יצוי" ,כי בית המשפט העליו" התריע על כ ,#שהעסקת עובדי באופ" זמני היא חריג
שהפ #לנפו(; וכי לעובדי המועסקי באופ" זמני ואחר כ #מתמודדי על המשרה במכרז
פומבי יש ,מטבע הדברי  ,יתרו" של ידע וניסיו" ,ולכ" סיכוייה להיבחר גדולי יותר .ע
זאת נפסק ,כי ייתכנו מקרי מעטי וחריגי שבה" המציאות מחייבת והדי" מאפשר
לסטות מדיני המכרזי  .17ראוי אפוא ,שהעסקת עובד זמני בטר מכרז תיוחד לנסיבות
החריגות והנדירות שלה" היא נועדה ,כדי להקטי" את החשש לאי%שוויו" במכרז.
לפי התקשי"ר ,18אד שאינו עובד מדינה כאמור לעיל ,יועסק על פי חוזה מיוחד לפי
תקנות שירות המדינה )מינויי ( )חוזה מיוחד( ,התש") 1960%#להל"  %תקנות החוזי (.
__________________

 16סעיפי  10.321ו  18.132בתקשי"ר.
 17בג"  ,'Á‡Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ ' ÔÂ‡¯˜ 703/87פ"ד מה).512 (2
 18סעיפי  02.25ו .16.44
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נציב שירות המדינה אצל למנכ"לי ולסמנכ"לי למינהל את הסמכות לעשות חוזה מיוחד
להעסקת עובד בנסיבות המפורטות בתקשי"ר.
בתקשי"ר לא נקבעו הנחיות ספציפיות לאיתור עובדי למשרות פנויות שיש לאייש
בדחיפות עד סיו הליכי המכרז .ואול  ,ג כאשר יש צור #לאייש משרות בדחיפות עד
לסיו הליכי המכרז ,יש להקפיד על קיומ של כללי בסיסיי ולפעול ביושר ,בהגינות,
בלי שיקולי זרי  ,בשוויו" וללא הפליה; ובוודאי שאסור למנות לתפקיד אד בשל זיקתו
הפוליטית.
Â˙ÈÈ Ù‰ ˙Â·˜Ú· ,„ÈÁÈ „ÓÚÂÓÎ ‰¯˘ÓÏ ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÏÚ· Ì„‡ Ï˘ ÈÂ ÈÓ
,ÈÂ ÈÓ· ÚÈ¯ÎÓ‰ ÏÂ˜È˘‰ ‰È‰ ÈËÈÏÂÙ‰ ÏÂ˜È˘‰˘ ,‰˜ÊÁ ÌÈ˜Ó ,¯˘‰ ˙Î˘ÏÓ
.‡Â‰ ÏÂÒÙ ‰Ê ÈÂ ÈÓÂ

ממצאי על מינוי עובדי לפי חוזי מיוחדי למשרות החייבות
במכרז
·,„¯˘Ó· È·‚ ‰ ÈÁˆ ¯Ó Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ,2002 ¯·Óˆ„ - 2001 Ò¯Ó ÔÓÊ‰ ˜¯Ù
ÔÈÈ Ú· .Ê¯ÎÓ· ˙Â·ÈÈÁ‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÂ˜Ó È‡ÏÓÓÎ ÌÈ„·ÂÚ 21 ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰
ÂÈ‰ Ì‰ - ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÌÈÂ ÈÓ „ÚÂÓ· Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ ,˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ Ì‰Ó 6
„È˜Ù˙Ï ÂÚˆÂ‰ Ì‰Â - 19ÊÎ¯Ó‰ È¯·Á Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Â‡ „ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó È¯·Á
·Â ÂÓ ÌÏÂÎ .(¯˘‰ ˙Î˘Ï - ÔÏ‰Ï Â ÂÎÈ˘) ¯˘‰ ˙Î˘ÏÓ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· È„È
.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ì˙ÂÈ‰· ‰¯˘Ó‰ ÏÚ Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰ ÌÂÈÒÏ „Ú È ÓÊ ÔÙÂ‡· „È˜Ù˙Ï
Ì˙˜ÈÊ Ï˘· Â ÂÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˘˘ ÈÎ ‰ ˜ÒÓ‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓ
.¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰
להל" תיאור ארבע דוגמאות בולטות למינויי פוליטיי כאמור ,ולחריגות נוספות מסדרי
מינהל תקי" בקשר לאות עובדי בעלי זיקה פוליטית.

__________________

 19קרובי משפחה כהגדרת בכללי שירות המדינה )מינויי ( )סייגי בקרבת משפחה( ,התשכ"ט .1969
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דוגמה א רכזת בכירה באג יחסי בי לאומיי
·¯ÈÎ· ÊÎ¯" „È˜Ù˙· ˙„·ÂÚ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ÈÙÏ ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 17.3.02-
)È¯·Á Ï˘ Ì˙· ‡È‰ ˙„·ÂÚ‰ .ÌÈÈÓÂ‡Ï-ÔÈ· ÌÈÒÁÈ Û‚‡· "(ÌÈÈÓÂ‡Ï È· ÌÈÒÁÈ
.„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó
היוע( הבכיר לשר אותה עת ,מר שמואל הרשקובי( )להל"  %היוע( הבכיר לשר( ,הוא
שהציע את העובדת לתפקיד והעובדת מונתה למשרה בלי שנבחנו מועמדי אחרי  .אשר
לאופ" העסקתה ,הועלה ,כי העובדת הועסקה כממלאת מקו של עובדת שיצאה לחופשה
ללא תשלו ; המשרד המשי #להעסיק את העובדת חודשי רבי לאחר שהמשרה
התפנתה סופית ,בעקבות בחירתה של העובדת ,שאת מקומה מילאה ,במכרז למשרה
אחרת .זאת בלי שהתקיי תחילה מכרז פנימי ולפני שהוחל בהליכי מכרז פומבי כנדרש
)רק באפריל  2003פורס מכרז פומבי למשרה(.
בתשובה למבקר המדינה מאוגוסט  2003מסר השר הנגבי ,שהעובדת "הוצעה לתפקיד
בעקבות פניה של הדרג המקצועי אל לשכת השר ,לפיה משרה זו פנויה ואי" מועמדי
ראויי לאיושה מבי" עובדי המשרד" ,א #בכ #אי" ,כאמור ,להפחית את הפסול .המשרד
מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  ,2003כי "מועמדותה לתפקיד הועלתה על
ידי השר/מנכ"ל" ונמצא כי היא בעלת השכלה ,ניסיו" וכישורי מתאימי לביצוע
תפקידה .היוע( הבכיר לשר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  ,2004כי הפנה
את העובדת לגורמי המוסמכי כמועמדת אפשרית לאחר שעיו" בקורות חייה לימד על
היותה מועמדת ראויה .העובדת מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי במסגרת
חיפוש עבודה היא שלחה את קורות חייה לגופי רבי  ,בה משרדי ממשלה ,וכ #הגיעה
לריאיו" עבודה במשרד.
˙„·ÂÚ‰ ÈÎ ,‰ ˜ÒÓ‰ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙Â·Â˘˙‰ÓÂ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â ,¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰˙˜ÈÊ Ï˘· ‰˙¯˘ÓÏ ‰˙ ÂÓ
,˙„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯˘‰ ˙Î˘Ï ‰ÚÈˆ‰˘Ó ÈÎ ,‰ÏÂÚ „ÂÚ .ÈÂ ÈÓ‰ ÍÈÏ‰· ¯˘‰ ˙Î˘Ï
,ÌÈÈ˜˙‰˘ ÈÏ· ,„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„Ï ‰˙Ó‡˙‰ ˙˜È„·· Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ˜Ù˙Ò‰
¯Á‡Ï ‰˜ÈÒÚ‰Ï ÍÈ˘Ó‰ ‡Â‰Â ,ÌÈÙÒÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ ·¯˜Ó ‰¯ÈÁ· Ï˘ ÍÈÏ‰ ,¯ÂÓ‡Î
˘ÏÁÂ‰˘ È ÙÏÂ ÈÓÈ Ù Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜˙‰˘ ÈÏ· ,˙ÈÙÂÒ ‰˙ Ù˙‰ ‰ˆ·Â˘ ‰·˘ ‰¯˘Ó‰
·.˘¯„ Î È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÈÎÈÏ‰
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דוגמה ב ראש ענ )תשתיות ורישוי עסקי ( במשרד בירושלי
·Û Ú ˘‡¯" „È˜Ù˙· ˙„·ÂÚ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ÈÙÏ ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 26.5.02-
)˙˘˙‡Ï ÈÓÈ Ù Ê¯ÎÓ·˘ ¯Á‡Ï ,ÌÈÏ˘Â¯È· È˘‡¯‰ „¯˘Ó· "(ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯Â ˙ÂÈ
.„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á Ï˘ Â˙· ‡È‰ ˙„·ÂÚ‰ .ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ Â‡ˆÓ
)א( לשכת השר היא שהציעה את העובדת והיא מונתה למשרה בלי שנבחנו מועמדי
אחרי  .אשר לאופ" קבלתה לעבודה ,הועלה ,כי היוע( הבכיר לשר שלח ב 14.3.02%את
קורות חייה של העובדת לסמנכ"ל למינהל בצירו $מזכר שבו נאמר" :מצ"ב פרטי
המועמדת לתפקיד במחוז מרכז ,לטיפול #הטוב" .הסמנכ"ל למינהל ניסה למצוא
למועמדת משרה מתאימה במחוז המרכז א #בסופו של דבר היא מונתה לתפקיד "ראש
ענ) $תשתיות ורישוי עסקי (" במשרד הראשי בירושלי .
השר מסר בתשובתו למבקר המדינה ,כי העובדת "הוצעה לתפקיד ...בעקבות פניה של
הדרג המקצועי אל לשכת השר ,לפיה משרה זו פנויה ואי" מועמדי ראויי לאיושה מבי"
עובדי המשרד" .המשרד השיב למשרד מבקר המדינה ,כי "המנכ"ל ]מר יצחק גור"[
והיוע( הבכיר לשר ביקשו לשבצה ללא בדיקת מועמדי נוספי " .לעומת זאת ,המנכ"ל
דאז ,מר יצחק גור" ,מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי לא זכור לו שטיפל בעניינה
של העובדת; היוע( הבכיר לשר הכחיש ,בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,את טענת
המשרד ,לפיה ביקש לשב( את העובדת בלי לבדוק מועמדי נוספי .
Ï˘· „È˜Ù˙Ï ‰˙ ÂÓ ˙„·ÂÚ‰˘ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
.ÈÂ ÈÓ‰ ÍÈÏ‰· ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â ,¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰˙˜ÈÊ
‰˙Ó‡˙‰ ˙˜È„·· Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ˜Ù˙Ò‰ ,˙„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯˘‰ ˙Î˘Ï ‰ÚÈˆ‰˘Ó
ÊÂÁÓ· ˙„ÓÚÂÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Ó ‰‡ˆÓ ‡Ï ÈÎ ÂÏ ¯ÒÓ ˘Ó .„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„Ï
ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰ÏÂ ,Ï"Î ÓÏ ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ,‰ÚˆÂ‰ ÂÏ ÊÎ¯Ó‰
·˜ıÓ‡Ó ÂÈ„È ÏÚ ‰˘Ú :‡Â‰ ÍÂÙ‰ .ÔÎ ‰˘Ú ‡Â‰˘ ‡ˆÓ ‡Ï Í‡ .„¯˘Ó· ‰˙ËÈÏ
Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï˘ ˙„ÓÏÓ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ .¯Á‡ „È˜Ù˙ ‰¯Â·Ú ‡ÂˆÓÏ
È„Î ˘˜·˙‰˘ ÈÙÎÓ ¯˙ÂÈ ‰˘Ú Û‡ ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ,ÈËÈÏÂÙ ÈÂ ÈÓ ÚÂ ÓÏ ÏÚÙ ‡Ï
.ÏÚÂÙÏ Â‡ÈˆÂ‰Ï
)ב( מגיליונות ההערכה שמילא הממונה על העובדת ,ראש אג $רישוי עסקי  ,עולה ,כי
הוא לא היה שבע רצו" מתפקודה והמלי( להעבירה לתפקיד אחר .בטופס "הערכת עובד"
שמילא ב ,4.1.03%בסעי" $הנושאי בה עסק העובד בשנת ההערכה" ,נרש " :כלו ";
ההערכה בכל אחד מגורמי ההערכה הייתה נמוכה או נמוכה מאוד; והמלצתו הייתה
"לסיי שירותה ביחידתי ולהעבירה לתפקיד אחר ביחידה אחרת".
במכרז פומבי שהתקיי בתחילת מרס  2003נבחר עובד אחר לתפקיד .לאחר שהעובדת לא
נבחרה במכרז ,פנה הסמנכ"ל למינהל למנהלת מחוז המרכז וביקש להעסיקה בתחו
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החומרי המסוכני והתעשיות ,א #בעקבות ריאיו" שקיימה מנהלת המחוז ע העובדת ב%
 23.3.03כתבה מנהלת המחוז כי היא אינה מתאימה לתפקיד .כל אותו זמ" הועסקה
העובדת בלשכת המנכ"ל ,א $שלא הייתה ש משרה פנויה ,וללא אישור הנציבות.
ב ,30.4.03%בעקבות התערבות הנציבות ,הופסקה העסקתה.
˙‡ ÌÈÈÒÏ ÚÈˆ‰ ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰˘ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‰˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰Ï ÏÚÙ Û‡ ‡Â‰ ,Ê¯ÎÓ· ‰¯Á· ‡Ï˘ ¯Á‡Ï ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˙˜ÒÚ‰
·.˙¯Á‡ ‰¯˘Ó
הסמנכ"ל למינהל מסר למשרד מבקר המדינה ,בי" היתר ,כי מאחר שהוקפאה קבלת
עובדי חדשי  ,נעשה ניסיו" לשלב את העובדי שכבר הועסקו ביחידות אחרות ולא
להפסיק את העסקת  .עוד מסר הסמנכ"ל ,כי ביקש ,על פי הנחיית המנכ"ל דאז מר
הרשקובי( ,לבחו" את התאמתה לתפקיד אחר במטרה למנוע את פיטוריה .לדעת משרד
מבקר המדינה ,אי" לקבל טענה זו בנסיבות שבה" הייתה על העובדת חוות דעת כה
שלילית; ובוודאי שלא הייתה הצדקה לשבצה בלשכת המנכ"ל ,כאשר לא הייתה בה
משרה פנויה.
Û‡ ‡Ï‡ ,‰ÏÁ‰ ˜¯ ‡Ï ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˙˜ÒÚ‰˘ ,‡È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ ˜ÒÓ
.¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰˙˜ÈÊ Ï˘· ,‰˜ÒÙÂ‰ ‡Ï

דוגמה ג ממונה על פסולת מסוכנת
·˙ÏÂÒÙ) ‰ ÂÓÓ" „È˜Ù˙· „·ÂÚ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ÈÙÏ ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 2.12.01-
ÌÈ„ÓÚÂÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ÈÓÈ Ù Ê¯ÎÓ·˘ ¯Á‡Ï ,ÌÈ ÎÂÒÓ ÌÈ¯ÓÂÁÏ Û‚‡· "(˙ ÎÂÒÓ
¯·Á Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ· ‰È‰˘ ,„¯˘Ó‰ ¯·Â„ Ï˘ ÂÒÈ‚ ‡Â‰ „·ÂÚ‰ .ÌÈÓÈ‡˙Ó
ÈÁˆ ¯Ó Ô‰ÈÎ Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ,‰˙ÂÓÚ· ¯·Ê‚Â „ÚÂ ¯·ÁÎ Ô‰ÈÎ˘Â ,„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó
.‰˙ÂÓÚ‰ ¯"ÂÈÎ È·‚ ‰
)א( לשכת השר הציעה את העובד והוא מונה למשרה בלי שנבחנו מועמדי אחרי .
אשר לאופ" קבלתו לעבודה ,הועלה ,כי היוע( הבכיר לשר שלח ב 1.9.01%את קורות חייו
של העובד לסמנכ"ל למינהל בצירו $מזכר שבו נאמר ,בי" היתר" :אבקש לראותו כמועמד
לאג $קרינה ורעש .למרות שתחו התמחותו כימיה ,נית" בהכשרה קצרה להסב אותו
לנושאי רלוונטיי ".
יוער ,כי על פי תיאור התפקיד של "ממונה )פסולת מסוכנת(" ,דרישות המשרה לה מונה
ה" השכלה אקדמית במדעי הטבע ושלוש שנות ניסיו" .במכרז הפנימי ,שהתקיי זמ" קצר
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לפני תחילת העסקתו של העובד ,קבעה ועדת המכרזי כי שתי המועמדות שניגשו למכרז
מתאימות מבחינה מקצועית ,אבל חסר לה" ניסיו" ניהולי ,ולכ" המליצה למשרד לפרס
מכרז פומבי ,ולמועמדות  %להשתת $במכרז .נמצא ,כי ג העובד שמונה היה חסר ניסיו"
ניהולי ,ולמרות זאת העסיק אותו המשרד.
השר מסר בתשובתו למבקר המדינה ,כי העובד "הוצע לתפקיד בעקבות פניה של הדרג
המקצועי אל לשכת השר ,לפיה משרה זו פנויה ואי" מועמדי ראויי לאיושה מבי" עובדי
המשרד" .לעומת זאת המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  ,2003כי
לשכת השר והמנכ"ל הנחו את הסמנכ"ל למינהל לשב( את המועמד באג $קרינה; אול
הוא לא התאי לדרישות ההשכלה באג $ולכ" שוב( בתפקיד אחר שלא באג .$העובד שוב(
בתחו החומרי המסוכני לאחר שרואיי" ונמצא מתאי  .המנכ"ל דאז ,מר יצחק גור" ,מסר
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי לא הנחה לשב( את המועמד באג $קרינה או בכל אג$
אחר ולא הודיע לשר כי אי" במשרד מועמד ראוי לתפקיד .כ" הוסי ,$כי משהתברר שהעובד
אינו מתאי לתפקידו )ראו להל"( הנחה את הסמנכ"ל למינהל לפעול להפסקת עבודתו.
יצוי" ,כי לא נמצאה הנחיה כזו בכתב .יתר על כ" ,המנכ"ל סיי את תפקידו במאי 2002
ואילו העובד המשי #לעבוד במשרד עד סו $ינואר ) 2003ראו להל"( .מכא" ,שהנחיית
המנכ"ל ,א הייתה ,לא בוצעה ,והפסקת עבודתו לא הייתה כתוצאה מהנחייתו.
)ב( אשר לטיב תפקודו  %בחוות דעת שכתבה ב 29.12.02%הממונה על העובד ,ראש
האג $לחומרי מסוכני  ,לסמנכ"לית בכירה לתעשיות ,בתו שנה להעסקתו של העובד
נאמר ,כי הוא " .1אינו מקד נושאי מקצועיי שבתחו אחריותו ואינו מצליח להביא
את משימותיו לידי סיכו  .3 ...העובד לא התמקצע ולא התמחה כנדרש בנושאי
המקצועיי עליה הופקד .5 20.˙ÂÈ¯Á‡Â ‰ÓÊÂÈ ‰Ï‚Ó Â È‡ „·ÂÚ‰ .4 .אינו עומד בלוחות
זמני סבירי למילוי משימותיו" .הממונה ציינה ,כי תחו הפסולת המסוכנת הוא חשוב
ביותר ,מקצועי ומסוב ,#ולצור #ביצוע התפקיד נדרש אד בעל יכולות מקצועיות ואישיות
ברמה הגבוהה ביותר; "]העובד[ אינו האד המתאי  ... .ממליצה ומבקשת להעבירו בהקד
מתפקידו .הנושא חיוני לצור #תפקוד האג $וקידו נושא הפסולת המסוכנת באר(" .בסו$
ינואר  2003סיי העובד את עבודתו במשרד לאחר שבמכרז פומבי שהתקיי באותו חודש
נבחרה אחת העובדות שניגשו ג למכרז הפנימי .השר הנגבי כתב בתשובתו למבקר
המדינה ,שלא נמסרו לו הערות מקצועיות לגבי תפקודו של העובד.
‚,¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Â˙˜ÈÊ Ï˘· „È˜Ù˙Ï ‰ ÂÓ „·ÂÚ‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì
¯˘‰ ˙Î˘Ï ‰ÚÈˆ‰˘Ó .ÈÂ ÈÓ‰ ÍÈÏ‰· ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â
‡˙ ¯˙È .„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„Ï Â˙Ó‡˙‰ ˙˜È„·· Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ˜Ù˙Ò‰ ,„ÓÚÂÓ‰
ÂÏ˘ „È˜Ù˙Ï ÌÈ‡˙Ó ‡ˆÓ ‡Ï ¯˘‰ „ÓÚÂÓ ÈÎ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒÏ ¯ÒÓ ˘Ó ,ÔÎ ÏÚ
Í‡ .„¯˘Ó· Â˙ËÈÏ˜· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰ÏÂ ,Ï"Î ÓÏ ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ,„ÚÂÈ
.¯Á‡ „È˜Ù˙ Â¯Â·Ú ‡ˆÓ ‡Â‰ :‡Â‰ ÍÂÙ‰ .ÔÎ ‰˘Ú ‡Â‰˘ ‡ˆÓ ‡Ï
__________________

 20ההדגשה במקור.
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דוגמה ד מרכז )אכיפה( במחוז חיפה
·˙ÊÎ¯Ó" „È˜Ù˙· ˙„·ÂÚ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ÈÙÏ ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 1.7.01-
)‡.„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á ˙Ú ‰˙Â‡· ‰È‰ ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰ÈÁ‡ .‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· "(‰ÙÈÎ
לשכת השר הציעה את העובדת לתפקיד והיא מונתה למשרה בלי שנבחנו מועמדי
אחרי .
השר מסר בתשובתו למבקר המדינה ,כי "העובדת הוצעה לתפקיד בעקבות פניה של הדרג
המקצועי ללשכת השר ,לפיה המשרה פנויה ואי" מועמדי ראויי לאיושה מבי" עובדי
המשרד"; היוע( הבכיר לשר מסר למשרד מבקר המדינה ,כי הפנה את המועמדת לתפקיד
לבחינת מועמדותה בעקבות פניית הדרג המקצועי לצור #איוש המשרה .מנגד ,הסמנכ"ל
למינהל מסר למשרד מבקר המדינה ,כי היוע( הבכיר לשר הציע את המועמדת וביקש
להעסיקה.
‚˙Â·˜Ú·Â ,¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰˙˜ÈÊ Ï˘· „È˜Ù˙Ï ˙„·ÂÚ‰ ‰˙ ÂÓ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì
˙‡ ¯˘‰ ˙Î˘Ï ‰ÚÈˆ‰˘Ó .ÈÂ ÈÓ‰ ÍÈÏ‰· ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰
.„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„Ï ‰˙Ó‡˙‰ ˙˜È„·· Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ˜Ù˙Ò‰ ,˙„ÓÚÂÓ‰

✩
ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·· Â˜„· ˘ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â·ÈÒ Ó
·˙˜˘˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ¯ÂÓ‡Î Â„ÚÂ ¯˘‡Â ,Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓÏ ¯"È
¯˘‰ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÚÂˆÈ·Ï ÂÏˆÂ ,˙ÂÙÈÁ„· ˙ÂÈ ÂÈÁ
˜,Â˙Î˘Ï È˘ ‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ÚÈˆ‰Â „¯˘Ó· ˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘Ó ¯·„· ÛËÂ˘ ÔÂÎ„Ú Ï·È
·„¯Ï"Î ÓÒ‰ .Ô˘ÂÈ‡Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ ,¯˘Ï ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈ‰ ÏÏÎ Í
ÏÎ Ë˜ ˘ ÈÏ· ,ÌÂ˜Ó È‡ÏÓÓÎ ˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘ÓÏ ¯˘‰ È„ÓÚÂÓ ˙‡ ‰ ÈÓ Ï‰ ÈÓÏ
Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰˘ ˘È .˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊ Ï˘· ÂÎÊ ÂÏ˘ ÔÂ¯˙È‰ ˙‡ Ï¯Ë Ï ‰ÏÂÚÙ
.¯˘‰ È„ÓÚÂÓ ˙‡ ˙Â ÓÏ È„Î ˘˜·˙‰˘ ÈÙÎÓ ¯˙ÂÈ ‰˘Ú
השר מסר בתשובתו למבקר המדינה ,כי "מעול  ,לאור #כל תקופת כהונתי כשר לאיכות
הסביבה ,לא הובא לידיעתי על%ידי מי מבי" גורמי הבקרה ...א $לא פע אחת ,מידע
כלשהו הנוגע לקיומ של 'מינויי בלתי תקיני ' במשרדי .מבחינתי במשרד לאיכות
הסביבה ,כבכל המשרדי בה כיהנתי ,חזקה היא כי הדרג המקצועי פועל א #ורק על
בסיס ההנחיות הרשמיות של נציבות שירות המדינה ואינו חורג מהוראות התקשי"ר".
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˙¯ÈÒÓÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ˘ ,¯ÂÓ‡Î ,‡È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙„ÓÚ
˘„¯˘Ó· ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ .Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÂÓ
ÏÎ ÏÚ ,ÂÓÚËÓ Â¯ÒÓ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓ˘˘ ,¯˘‰ ÏÚ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÏËÂÓ
.ÂÊ ˙ÂÈ¯Á‡Ó ¯Ú ˙‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÔÈ‡Â ,ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ ÈÙÏÎ ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰
הנציבות מסרה בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מיו  9.11.03ומיו  ,21.1.04כי בשנת
 2001דנה בשאלה א לערו" #מעי" מכרז" לצור #איוש משרות בממלאי מקו  .הוחלט
שלא לערו #הלי #כזה מכמה סיבות ,ובה" כי מילוי מקו בא לפתור בעיות דחופות ,אי"
מספיק זמ" לפתוח בהליכי מכרז או הליכי דומי וג אי" מקו לפתוח בהליכי
ולהשקיע משאבי כאשר מדובר במשרה זמנית קצרת טווח .עוד מסרה הנציבות ,כי במאי
 2003הועלתה הצעה שהסמנכ"ל למינהל במשרד ממשלתי יבח" א יש למועמד קרבה
משפחתית לבעלי זיקה פוליטית וכיצד נודע לו על קיו המשרה .ההצעה לא התקבלה
בגלל הקושי המעשי לבחו" את הדבר ,ומשו העמדה שלא נית" למנוע מאד קבלת
משרה רק משו שהוא מקורב לחבר מרכז מפלגה .ולבסו $מסרה הנציבות ,כי הוקשחו
התנאי לקבלת עובדי למילוי מקו  :המשרד צרי #לקבל אישור מראש על איוש כל
משרה ,וקיימת הקפדה יתרה על תקופת מילוי המקו .
‰¯˘Ó‰ ÈÂÏÈÓÏ ˙Â·Èˆ ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ‰˘È¯„· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˙Â·Èˆ ‰ È„È· Â¯˘Â‡ ˙¯Â˜È·· Â¯˜Ò ˘ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ Ì‚ ÈÎ ,‰È‡¯ ‡‰ .‡˙Â·¯ ÔÈ
ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ÍÎ· ‰È‰ ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ ,˘¯„ ¯·„‰˘Î
ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ÈÎ ,ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ .ÌÈÈËÈÏÂÙ‰
.‰Ú¯Ï ÂÏˆÂ ˙ÂÙÂÁ„ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ Ê¯ÂÊÓ ÍÈÏ‰· ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï

ממצאי על מינוי עובדי למשרות שאינ חייבות במכרז
 .1מינוי עובדי למשטרה הירוקה
יחידת "המשטרה הירוקה" במשרד מופקדת על אכיפת חוקי איכות הסביבה במטרה
לשפר את איכות הסביבה ואיכות החיי בישראל .עד נובמבר  2001היו ביחידה 26
משרות של "רכז בכיר )פיקוח ואכיפה(" )להל"  %רכז פיקוח( .לאחר משא ומת" מתמש#
ע אג $התקציבי במשרד האוצר )להל"  %אג $התקציבי ( ולאחר התערבותו של השר
הנגבי אושרה ליחידה ,בנובמבר  ,2001תוספת של עשר משרות של רכזי פיקוח.
מתח הדרגות של משרות הרכזי הוא  17%15בדירוג המינהלי ,ולפיכ #ה" אינ" חייבות
במכרז .ע זאת ,חובה להקפיד על קיומ של כללי בסיסיי  ,ובכלל חובת ההגינות
כלפי הציבור .בהקשר זה ,לפי התקשי"ר ,21לש מינוי עובדי למשרות בדרגות אלה רצוי
__________________

 21סעי .11.931

24

מינויי פוליטיי ומינויי בלתי תקיני במשרד לאיכות הסביבה

שהמשרד יפנה אל לשכת התעסוקה ,בטר יפנה ללשכה פרטית אשר עוסקת בהפניית
מועמדי לעבודה .שירות התעסוקה הוא גו $ממלכתי הכפו $לנורמות ציבוריות ,ובה"
איסור הפליה .על פי חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט" ,1959%בשליחה לעבודה לא תפלה
לשכת התעסוקה אד לרעה בשל גילו ,מינו ,גזעו ,דתו ,לאומיותו ,אר( מוצאו ,מוגבלותו,
השקפתו או מפלגתו" .גיוס עובדי באמצעות שירות התעסוקה יכול להבטיח בחירה
מהירה ועניינית של מועמדי לפי כישוריה  .המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר
המדינה ,כי הפסיק לפנות לשירות התעסוקה ,בי" היתר משו שלא הצליח לקבל מועמדי
מתאימי .
˙Î˘ÏÏ ˙Â ÙÏ ÔÂÎ Ï ‡ˆÓ ‡Ï „¯˘Ó‰ Ì‡ Ì‚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È¯‰ ,‰„Â·ÚÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÈÈ Ù‰· ˙˜ÒÂÚ ¯˘‡ ˙ÈË¯Ù ‰Î˘ÏÏ Â‡ ,‰˜ÂÒÚ˙‰
˘ÌÈ‡˙Ó „ÚÈ Ï‰˜Ï ˙Â ÙÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,È¯Â·Èˆ ·‡˘Ó Ô‰˘ ˙Â¯˘Ó· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó
ÚÂ ÓÏÂ ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯È˘Î· ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜ÏÂ
¯ÙÒÓ ˙Á‡ ˙·· ˘ÈÈ‡Ï ‰ ÂÂÎ ˘È˘Î ¯˜ÈÚ· ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰Ù„Ú‰Ï Â‡ ‰ÈÏÙ‰Ï ˘˘Á
‚„‰¯„ÚÈ‰ ÏˆÂ È·‚ ‰ ¯˘‰ Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ,ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙ÓÎ .˙Â¯˘Ó Ï˘ ÏÂ
˘Ï˘· ÌÈ„·ÂÚ ·Â¯Ï Â ÂÓ ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó· ˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘ÓÏÂ ,‰Ú¯Ï Ê¯ÎÓ ˙·ÂÁ Ï
.¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊ

)‡ (

¯ÁÂ˜ÈÙ ÈÊÎ

·,„¯˘Ó· È·‚ ‰ ÈÁˆ ¯Ó Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ,2003 ¯‡Â È - 2001 È ÂÈ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù
Ï˘ ˙Â¯˘Ó· Âˆ·Â˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈ„·ÂÚ 5) ÁÂ˜ÈÙ ÈÊÎ¯ 10 ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘ÓÏ ÂÏ·˜˙‰
¯-Ó 8-˘ ,‡ˆÓ ˙¯Â˜È·· .(ÔÏ‰Ï Â‡¯ ,‰Ê „È˜Ù˙ Â‡ÏÈÓ ‡Ï ÏÚÂÙ· Í‡ ,ÁÂ˜ÈÙ ÈÊÎ
Ï"Î ÓÒÏ ˘È‚‰Â ¯˘Ï ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈ‰ ÔÈÎ‰˘ ˙ÂÓÈ˘¯Ó Â¯Á· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÊÎ¯ 10
50-Î Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ Â ÈÂˆ ˙ÂÓÈ˘¯· .˙Â¯˘Ó‰ 10 ˙ÙÒÂ˙ ¯Â˘È‡ ¯Á‡Ï Ï‰ ÈÓÏ
",˙ÂÓÈ˘¯Ï ÌÈ¯ÎÊÓ Û¯Èˆ ¯˘Ï ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈ‰˘ ˘È ."ÁÂ˜ÈÙ È„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ
ÒÁÈ· .˙Â·Èˆ ‰ È Á·ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ÔÓÊÏ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒÏ ‰¯Â‰ Ì‰·Â
ÊÎ¯Ó È¯·Á ÂÈ‰ ÈÎ ‡ˆÓ - 43 - ˙ÂÓÈ˘¯· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ Ì˙È·¯ÓÏ
ÛÂÒ·Ï Â¯Á· ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ¯˘‡· .ÊÎ¯Ó‰ È¯·Á Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Â‡ „ÂÎÈÏ‰
È¯·Á ÂÈÂ ÈÓ „ÚÂÓ· ‰È‰ „Á‡ :22¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ‰‡ˆÓ Ì‰Ó 6-Ï ,˙ÂÓÈ˘¯‰Ó
,ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÊÎ¯ È ˘Ó „Á‡ Ì‚ .ÊÎ¯Ó‰ È¯·Á Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ 5-Â „ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó
˘10-Ó 7 È·‚Ï ÏÎ‰ ÍÒ·Â ,„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á ‰È‰ ,ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯· ÂÏÏÎ ‡Ï
¯.¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ‰‡ˆÓ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÊÎ
__________________

 22קרוב משפחה של רכז פיקוח אחד שמונה לתפקיד בינואר  ,2003חדל באוקטובר  2002להיות חבר
מרכז הליכוד ,א היוע הבכיר לשר מסר את קורות חייו כמועמד לתפקיד לסמנכ"ל למינהל עוד
באוקטובר .2001
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השר מסר בתשובתו למבקר המדינה ,כי "עשרות מועמדי שפנו ללשכתנו הופנו למבחני
הנציבות ...ג בעבר היה מקובל שמועמדי ל'משטרה הירוקה' הופנו תמיד ע"י לשכת
השר ,כל אימת שנתפנה בה מקו או נתווס בה תק חדש" .המשרד מסר למשרד מבקר
המדינה בתשובתו מדצמבר  ,2003כי "השר הנגבי מסר רשימה של  50מועמדי והורה
שלא לבחו מועמדי אחרי  .הסמנכ"ל ]למינהל[ פנה אליו וביקש לאפשר לקלוט
מועמדי ממקורות כ"א הכלליי של המשרד ,אשר עמדו בתנאי  ,א $פנייתו נדחתה...
השר הפנה את המועמדי מטעמו לסמנכ"ל למינהל .לאחר שנבחנה התאמת של כ50%
מועמדי  ...נבחרו  10אשר עמדו באופ מלא בתנאי הנדרשי " .המשרד הוסי  ,כי
"הסמנכ"ל מילא את ההנחיות שניתנו לו ע"י השר והמנכ"ל תו $שהוא פועל כדי לשב'
את העובדי המתאימי ביותר למשרות הפיקוח במשטרה הירוקה" ,וכי "הפעולות בוצעו
רק לאחר הבאת בפני מנכ"ל המשרד דאז ,מר יצחק גור  ,אשר אישר את ההלי $על כל
פרטיו" .בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  2004הוסי המשרד וכתב ,כי "הסמנכ"ל
למינהל נקט פעולות לקיו הלי $תחרותי ושוויוני ·È„È ÏÚ ÂÚˆÂ‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÈ
 .23"¯˘‰הסמנכ"ל למינהל ,בפגישתו ע מבקר המדינה ובמכתביו מיולי  2004הצהיר,
שביקש מהשר לקלוט למשטרה הירוקה מועמדי ממאגר כוח האד הכללי של המשרד,
אול השר סרב .לדבריו ,הנחיית השר לקלוט למשטרה הירוקה מועמדי מתאימי רק
מתו $רשימת מועמדי השר הייתה כה נחרצת ,עד שבקשתו של הסמנכ"ל למינהל מהשר
למנות ולו למשרה אחת מועמד אחר  %נדחתה בידי השר.
המנכ"ל דאז ,מר יצחק גור  ,הכחיש ,בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי היה מעורב
בהלי .$לדבריו ,הלי $בחירת הפקחי למשטרה הירוקה נוהל במישרי בידי היוע' הבכיר
לשר והסמנכ"ל למינהל ,וזאת למרות התנגדותו ולמרות התנגדות של מנהל המשטרה
הירוקה והסמנכ"ל הבכיר לאכיפה ,שבתחו סמכותו נמצאת המשטרה הירוקה .המנכ"ל
הוסי  ,כי הנחה את הסמנכ"ל למינהל לפעול על פי הכללי המחייבי .
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÏÈËÓ‰ ,Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ Ô‰Â Ï"Î Ó‰ Ô‰ ,ÂÈ‰È ¯˘‡ ˙Â„·ÂÚ‰ ÂÈ‰È
‡‰¯Ë˘Ó· ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡ ÔÙÂ‡Ó ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ·˙Î‰ ÏÚ ÂÏÚ‰ ‡Ï ,Â‰Ú¯ ÏÚ ˘È
.ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙¯Ù‰ ÌÂ˘Ó Â· ˘È ÈÎ ÂÚÈ¯˙‰ ‡ÏÂ ‰˜Â¯È‰
היוע' הבכיר לשר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי "הטיפול בהעברת שמות
מועמדי על ידי וכ הבקשה לזמ למבחני  ,באו כדי לקיי נגישות לתפקיד לגבי
מועמדי העומדי לכאורה בתנאי ס ראויי  ,כדי שיקבלו תנאי שווי לתחרות .אי
בה ולא היה בה תכתיב לקבלת " .השר הנגבי כתב ,בתשובה מיוני  ,2004כי לא היה
ידוע לו על התנגדותו של המנכ"ל דאז ,מר גור  ,להלי $בחירת רכזי הפיקוח ולא על
התנגדות של הסמנכ"ל הבכיר לאכיפה ושל מנהל המשטרה הירוקה .השר הוסי  ,כי
התנגדות כזו מעול לא הועלתה על הכתב או נמסרה בעל פה.
__________________

 23ההדגשה אינה במקור.
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‰ÈÁ ‰ ‰ ˙È ‡Ï ,„¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ï „Â‚È · Ì‡ Û‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È„È· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ˙¯·Ú‰ ÌˆÚ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÔÂÁ·Ï ‡Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ
˙ÂÓÈ˘¯· ÂÏÏÎ Â ÂÓ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÊÎ¯ ˙È·¯Ó˘ ‰„·ÂÚ‰Â ,¯˘Ï ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈ‰
ÏÂÒÙ ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ï‡ ÏÎ - ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ‰˙ÈÈ‰ Ì˙È·¯ÓÏ˘Â
·.ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÚÂˆÈ· Ì˘Ï Ê¯ÎÓ· ˙Â·ÈÈÁ Ô È‡˘ ˙Â¯˘Ó

)·(

‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘ÓÏ ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÌÈÈÂ ÈÓ

ÏÏÎ Â„·Ú ‡Ï Í‡ ,ÁÂ˜ÈÙ ÈÊÎ¯Ï Â ÂÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈ„·ÂÚ È ˘ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·¯"ÂÈÏ Ì˙Â ÓÏ ¯˘Ï ¯˘Ù‡Ï „ÚÂ Â ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ˜¯ ‰È‰ ÌÈÊÎ¯Ï ÌÈÂ ÈÓ .„¯˘Ó
¯˘:ÌÈÈÂ ÈÓ‰ È ˘ ¯Â‡È˙ ÔÏ‰Ï .ÔÂ˜¯È ÏÁ ˙Â˘¯ ¯"ÂÈÏÂ ÔÂ˘È˜‰ ÏÁ ˙Â
) : Ô Â ˘ È ˜ ‰ Ï Á ˙ Â ˘ ¯ ¯ " Â È (1בדצמבר  2001מונתה עובדת לתפקיד "רכז
בכיר )פיקוח ואכיפה(" במשטרה הירוקה וליו"ר רשות נחל הקישו  .העובדת הייתה
במועד מינויה לתפקיד חברת מרכז הליכוד.
רשות נחל הקישו )להל  %רשות הנחל( הוקמה לפי צו רשויות נחלי ומעיינות )רשות
נחל הקישו ( ,התשנ"ה) 1994%להל  %צו רשות נחל הקישו ( .בסעי  6לצו נקבע ,כי בי
חברי הרשות מטע הממשלה יהיו נציגי המשרד לאיכות הסביבה .לפי חוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה ,1975%יש לקבל את אישור הוועדה הציבורית לבדיקת מינויי
)להל  %הוועדה לבדיקת מינויי ( למינוי מועמדי לכהונת דירקטורי בחברות
ממשלתיות וחברי מועצה בתאגידי ובגופי אחרי שהוקמו בחוק .השר הממנה מוסר
לוועדה את שמות המועמדי  ,בצירו שאלוני שמילאו ,שנועדו לעמוד על כישוריה
ועל זיקות שונות )פוליטיות ,עסקיות ,משפחתיות ואחרות( .על הוועדה לבחו א
המועמד מתאי  ,וא למועמד יש זיקה פוליטית לשר הממנה  %א יש לו בנוס לכישורי
הנדרשי  ,כישורי מיוחדי  ,עודפי  ,לביצוע התפקיד.
ביולי  2001הודיע היוע' הבכיר לשר ליו"ר הוועדה לבדיקת מינויי  ,השופט )בדימוס(
יצחק רביבי ,כי בדעת השר למנות את המועמדת לנציגת המשרד ברשות הנחל וליו"ר
מועצת הרשות .המועמדת לא הייתה באותו מועד עובדת מדינה.
הוועדה לבדיקת מינויי מצאה שלמועמדת ,שדיווחה על זיקתה הפוליטית לשר ,יש
כישורי מיוחדי לכה כיו"ר מועצת הרשות ,בכפו לכ $שתמלא את התפקיד כעובדת
המשרד לאיכות הסביבה .זאת נוכח עמדת מחלקת ייעו' וחקיקה במשרד המשפטי לפיה
ייצוג המדינה בגופי ציבוריי צרי $להיות בידי עובדיה ,ולפיה א לדעת המשרד יש
מקו למנות יושבי ראש לרשויות נחל מקרב הציבור יהיה צור $לתק את חוק רשויות
נחלי ומעיינות ,התשכ"ה ,1965%ולקבוע שיו"ר רשות נחל יהיה אד מקרב הציבור ,וכ
לתק את הצווי שלפיה הוקמו רשות נחל הירקו ורשות נחל הקישו ; עד לתיקו החוק
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והצווי יש למנות לנציג המשרד עובד של המשרד .ב 6.11.01%הודיע היוע' הבכיר
לוועדה ,כי המועמדת תועסק כעובדת מדינה במשרד למ קבלת אישור הוועדה למינויה
ליו"ר מועצת רשות הנחל .ב 12.11.02%הודיע יו"ר הוועדה לשר ,כי הוועדה מצאה
שהמועמדת כשירה לכה בתפקיד יו"ר מועצת הרשות ,חברה בה וחברת הנהלת הרשות,
בתנאי שתמלא תפקיד זה כעובדת המשרד.
לפי רישומי המשרד ,הועסקה המועמדת הנ"ל במשטרה הירוקה החל ב 2.12.01%בתפקיד
רכזת פיקוח והמשרד שיל לה משכורת .ביולי  2002אכ תוק חוק רשויות נחלי
ומעיינות ,התשכ"ה ,1965%ונקבע ,כי נית למנות לרשויות ג חברי מקרב הציבור;
ואול לא תוק צו רשות נחל הקישו  ,ולכ לא היה אפשר למנות את העובדת לנציגת
ציבור ברשות הנחל ,והמשרד המשי $להעסיקה ,כביכול ,כרכזת פיקוח ולשל לה
משכורת כדי לאפשר את המש $כהונתה ברשות.
˙Â˘¯ ¯"ÂÈÎ Ô‰ÎÏ ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰ ÈÁ·Ó ˙„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯È˘Î‰ „¯˘Ó‰ ˙„·ÂÚ ‰˙ÂÈ‰
‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó· ‰„·Ú ‡Ï ‡È‰ ‰˘ÚÓÏ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ÌÏÂ‡ .ÔÂ˘È˜‰ ÏÁ
‡(2.12.01) ÏÂÎÈ·Î ‰˙˜ÒÚ‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓÓ ÈÎ ,‡ˆÓ .„¯˘Ó· ˙¯Á‡ ‰„ÈÁÈ ÏÎ· Â
˙ÂÚ˘ ÏÚ ˘„ÂÁ ÏÎ· ˙„·ÂÚ‰ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï (2003 ¯‡Â¯·Ù) ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „ÚÂ
ÌÂÁ˙ ˙Ï‰ Ó ‰Ï ‰ÁÏ˘ 2002 ËÒÂ‚Â‡· .„¯˘Ó‰ È„·ÂÚÓ ˘¯„ Î ,‰˙„Â·Ú
)‰˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ „¯˘ÓÏ ˘È‚˙ ‡Ï Ì‡ ÈÎ ,‰‡¯˙‰ (˘Â ‡ È·‡˘Ó
Í‡ ,ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ‡Ï ˙„·ÂÚ‰ .‰˙¯ÂÎ˘Ó ÌÂÏ˘˙ ˜ÒÙÈÈ ,‰˙ ÂÓ Ê‡Ó
‰¯˘Ó· ı·˘Ï ÔÈ‡ ,24¯"È˘˜˙‰ ÈÙÏ ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ .˙¯ÂÎ˘Ó ‰Ï ÌÏ˘Ï ÍÈ˘Ó‰ „¯˘Ó‰
˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÏËÓ‰ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Úˆ·È ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ,Â‰˘ÏÎ „ÓÚÓ· „·ÂÚ
·˙.‰¯˘Ó‰ Ï˘ ¯˘Â‡Ó‰ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È
השר מסר בתשובתו למבקר המדינה ,כי כדי להכשיר את העובדת לתפקיד" ,הוצע ע"י
הדרג המקצועי 25לשבצה במסגרת משרות הפיקוח החדשות שהוקצו ע"י האוצר ,זאת %
בהיות רשות נחל הקישו רשות שעיקר תכליתה לקיי פיקוח ואכיפה בתחו הנחל".
בפגישתו ע מבקר המדינה אמר השר ,כי ידע שנמצא פתרו להעסקת העובדת כעובדת
מדינה לתקופת הביניי )עד לתיקו החוק שיאפשר למי שאינו עובד המדינה לכה כיו"ר
רשות( ,א $לא ידע את טיבו של הפתרו  .היוע' הבכיר לשר כתב בתשובתו למשרד מבקר
המדינה ,כי מסר את החלטת ועדת רביבי לגורמי המוסמכי במשרד וכשנמסר לו על
הפתרו שנמצא להעסקתה של העובדת ,מסר על כ $לוועדה .עוד כתב היוע' הבכיר לשר,
כי בתפקידו זה שימש "כאיש קשר בי לשכת השר לבי הוועדה לבדיקת מינויי בראשות
השופט )בדימוס( רביבי".
__________________

 24סעי .10.121
 25ההדגשה במקור.
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לעומת זאת מסר המשרד בתשובתו למשרד מבקר המדינה גרסה שונה ולפיה" :במהל$
התקופה התריעו הסמנכ"ל ,היועצת המשפטית ומנהלת כ"א בהזדמנויות שונות בצורה
מפורשת כי המינוי למשרה במשרד רק לצור $הכשרתה לתפקיד יו"ר רשות נחל הקישו
איננו ראוי ,א $ההוראה בעניי המש $ההעסקה לא שונתה ,לא בעקבות שינוי החוק וג
לא לאחר מכ  ,חר תזכורות של הגורמי הנ"ל" .הסמנכ"ל למינהל מסר א הוא
בפגישתו ע מבקר המדינה ,כי חזר והתריע בפני השר ,יחד ע היועצת המשפטית ,על כ$
שההעסקה אינה תקינה .המשרד הוסי  ,כי העובדת קיבלה התרעות רבות לעניי אי
החתמת כרטיס העבודה וכי נוכו לה באופ חד%צדדי ימי חופשה .השר טע בפגישתו ע
מבקר המדינה ,כי איש מבי גורמי הבקרה לא התריע בפניו כאמור.
לא נמצא שהסמנכ"ל למינהל ,היועצת המשפטית ומנהלת כוח האד התריעו · ·˙Îבפני
השר על כ $שהמינוי למשרה במשרד רק לצור $הכשרתה של העובדת לתפקיד יו"ר רשות
נחל הקישו איננו ראוי ,וכאמור ,א לא תוק צו רשות נחל הקישו בדר $שתאפשר למנות
לרשות יושב ראש שאינו עובד מדינה .הגורמי האמורי ג לא פנו לגורמי הבקרה
החו'%משרדיי )היוע' המשפטי לממשלה 26ונציבות שירות המדינה( ,א שסברו שצורת
העסקה זו אינה תקינה.
העובדת )יו"ר רשות נחל הקישו ( מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי לאחר
מינויה זומנה למנכ"ל המשרד דאז ,מר גור  ,והוא הסביר לה את מהות משרתה ,ואול
לדבריה "'המשטרה הירוקה' לא הוזכרה בתחילת עבודתי ולא בהמש ."$יו"ר הרשות
הוסיפה ,כי עבדה במסגרת הרשות ופעלה לפיתוחו ולשיקומו של נחל הקישו .
‰È‰È˘ È„Î ˜¯ ‰¯˘ÓÏ Ì„‡ Ï˘ ‰ÓÂ„Ó ıÂ·È˘ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
‡.˙Â˘¯ ¯"ÂÈÏ Â˙Â ÓÏ ¯˘Ù
) : Ô Â ˜ ¯ È ‰ Ï Á ˙ Â ˘ ¯ ¯ " Â È (2במאי  2002מונה עובד לתפקיד "רכז בכיר
)פיקוח ואכיפה(" במשטרה הירוקה בהיק של חצי משרה וליו"ר רשות נחל הירקו .
העובד היה במועד מינויו חבר מרכז הליכוד; מינויו אושר בידי הוועדה לבדיקת מינויי ,
שמצאה שעל א זיקתו הפוליטית לשר יש לו כישורי מיוחדי לביצוע התפקיד.
··ÊÎ¯ „È˜Ù˙ ˙‡ ÏÚÂÙ· ‡ÏÈÓ ‡Ï ÔÂ˜¯È‰ ÏÁ ˙Â˘¯ ¯"ÂÈ Ì‚ ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È
.ÁÂ˜ÈÙ‰
__________________

 26בהנחיה מס'  90.005של היוע המשפטי לממשלה וכ בסעי  40.33בתקשי"ר ,נאמר כי "חוות דעתו
של יוע משפטי במשרד ממשלתי בשאלה משפטית קובעת ,מבחינת $של כל עובדי המשרד ,את
המצב המשפטי הקיי .$התעורר ספק או קושי בקשר לחוות דעת של יוע משפטי במשרד ,יכול השר,
מנכ"ל המשרד או היוע המשפטי שהכי את חוות הדעת ,לפנות אל היוע המשפטי לממשלה
ולבקשו לעיי בחוות הדעת ולהביע את דעתו באותו עניי ".
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 כי "]העובד[ התמנה על ידי השר להיות,המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
 עפ"י דרישת השר והמנכ"ל נקלט%  ובמקביל,חבר ברשות נחל הירקו ויו"ר הנהלה
 תשובתו של השר הייתה." בתפקיד מפקח במשטרה הירוקה,כעובד מ המניי במשרד
. כתשובתו ביחס ליו"ר רשות נחל קישו
ÁÂ˜ÈÙ ÊÎ¯ „È˜Ù˙Ï ‰Ê „·ÂÚ Ï˘ ‰ÓÂ„Ó‰ ÂˆÂ·È˘ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,¯ÂÓ‡Î
.˙Â˘¯ ¯"ÂÈÏ ÂÈÂ ÈÓ Í¯ÂˆÏ ˜¯ ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó·

˙Â¯Á‡ ˙Â¯˘Ó· Ì˙˜ÒÚ‰Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÊÎ¯Ï ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ

(‚)

Â˜ÒÚÂ‰ Í‡ ,ÁÂ˜ÈÙ ÈÊÎ¯ Ï˘ ˙Â¯˘Ó· Âˆ·Â˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÂÏ˘ ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰
˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ‰‡ˆÓ Ì‰È·‚Ï˘ ,Ì‰Ó ÌÈÈ ˘ .„¯˘Ó· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙· ÏÚÂÙ·
¯·Á Ï˘ Â · - È ˘‰Â „ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó È¯·Á ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ Ì˙ÂÁ‡ - ˙Á‡‰ ,¯˘Ï
- È˘ÈÏ˘‰ „·ÂÚ‰ ;ÌÈÙÂÁÂ ÌÈ ˙„ÈÁÈ·Â ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ ÙÏ ‰„ÈÁÈ· Âˆ·Â˘ ,ÊÎ¯Ó‰
.Â˙Î˘Ï· ¯˘‰ ¯ÊÂÚÎ ÏÚÂÙ· ˜ÒÚÂ‰ ,¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÂÈ·‚Ï ‰‡ˆÓ ‡Ï˘
Â˜ÒÚÂ‰ Ô‰·˘ ˙Â„ÈÁÈ·˘ ÌÂ˘Ó ÁÂ˜ÈÙ ÈÊÎ¯ Ï˘ ˙Â¯˘Ó· Âˆ·Â˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˘ÂÏ˘
„ÓÚÓ· „·ÂÚ ‰¯˘Ó· ı·˘Ï ÔÈ‡ ,¯"È˘˜˙‰ ÈÙÏ ,¯ÂÓ‡Î .˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘Ó ÂÈ‰ ‡Ï
„È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÏËÓ‰ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Úˆ·È Ì‡ ‡Ï‡ ,Â‰˘ÏÎ
.‰¯˘Ó‰ Ï˘ ¯˘Â‡Ó‰

✩
‰¯Ë˘Ó· ÁÂ˜ÈÙ ÈÊÎ¯ Ï˘ ˙Â¯˘Ó· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
,„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙È·ÈË˜ÈÙ ‰˜ÒÚ‰ Í¯ÂˆÏ ;ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ Ì˘Ï ‰˜Â¯È‰
˙Â„ÈÁÈ· Ì˙˜ÒÚ‰ Í¯ÂˆÏÂ ;˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯Ï Ì˙Â ÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î
.˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘Ó Ô‰· ÔÈ‡˘
ÁÂ˜ÈÙ ÈÊÎ¯ È„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙¯ÈÒÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÈÈÁ ‰È‰ ¯˘‰ .„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ· ¯˘‰ Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ ÈÁ·· ‰˙ÈÈ‰
Â‡ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒÏ ,¯ÈÎ·‰ ÂˆÚÂÈ Ï˘ Â‡ ,ÂÏ˘ ‰ÈÈ Ù ÈÎ ,ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï
ÌÈÂ ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ˙È ÈÈ Ú È˙Ï· ˙Â·ÈÂÁÓ ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â‡ Ïˆ‡ ¯ÂˆÈ˙ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚÏ
È¯·Ò‰·Â „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙· ,¯ÂÓ‡Î) Û„ÚÂÓ ÒÁÈ Ì‰Ï ˜È Ú‰ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘
.(·È˙Î˙Î ‰¯·ÚÂ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ÈÎ ,¯Ó‡ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰
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,Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ¯Á‡Ï ˙Â¯˘Ó ¯˘Ú Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ ‰¯˘Â‡ „¯˘ÓÏ ÈÎ ,˘È‚„‰Ï ‰ÓÂ˘
- ˙¯‰ˆÂÓ‰ Ô˙¯ËÓÂ ,˙Â·Èˆ ‰Â ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÌÚ ,Â· ÏÈÚÙ Û˙Â˘ ‰È‰ ¯˘‰˘
‰˘Ú ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó· ˙Â¯˘Ó· .‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯Â·‚˙
ÈÂ ÈÓÏ ˙Â¯˘Ó‰Ó ˜ÏÁ· ÏÂÒÙ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ .ÌÈ·¯Â˜ÓÏ ‰‡ ‰ ˙Â·ÂË ˙˜ÂÏÁÏ ˘ÂÓÈ˘
˙Â¯˘Ù‡· Ú‚Ù ˙Â¯˘Ó‰ Â„ÚÂ Ì‰Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙· ÏÚÂÙ· Â˜ÒÚÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ
.27‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï
·¯˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÁÂ˜ÈÙ ÈÊÎ¯Ï ‰ ÈÓ - Ï·È˜˘ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡ ÚˆÈ· Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰
Í‡ ,„È˜Ù˙Ï Ì˙Ó‡˙‰ ˙‡ ˜„·˘ ¯Á‡Ï ,¯˘Ï ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈ‰ ÂÏ ¯ÒÓ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÈÏÚ·Ï ˙ ‚Â‰ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙Ó-È‡· ‰‡¯˘ ÏÂÒÙ‰ ÏÚ ·˙Î· ÚÈ¯˙‰ ‡Ï
·˙Î· ÚÈ¯˙‰ ‡Ï Ì‚ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ .˙Â¯˘Ó‰ ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈÓÈ‡˙Ó
‰È‰È˘ È„Î ˜¯ ÁÂ˜ÈÙ ÈÊÎ¯ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÈÓÁ Ï˘ ÏÂÎÈ·Î Ì˙˜ÒÚ‰ ÏÚ
Ô‰· ÂÈ‰ ‡Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ· ÌÈ„È˜Ù˙Ï Â‡ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯Ï Ì˙Â ÓÏ ¯˘Ù‡
¯˘‰ È ÙÏ ·˙Î· ÚÈ¯˙‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏÂ ÚÈ¯˙‰Ï ‰È‰ Ï"Î ÓÒ‰ ÏÚ .˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘Ó
.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ ÈÓ·˘ ˙Â È˜˙‰-È‡ ÏÚ Ï"Î Ó‰Â

 מינוי עובדי מזכירות.2
 בשל, משרות של מזכירות ותפקידי מינהל זוטרי אחרי אינ חייבות במכרז,ככלל
 א ג על מינויי למשרות בדרגות אלה חלי עקרונות היסוד.דרגותיה הנמוכות יחסית
 ובוודאי שאסור למנות לתפקיד אד בשל זיקה,בנוגע למינוי עובדי בשירות הציבורי
.פוליטית
Â‡ ˙Â¯ÈÎÊÓ È„È˜Ù˙· ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ È·‚ ‰ ¯˘‰ Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙·
Ô‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ ˘ ,˙Â„·ÂÚ ˘ÂÏ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ËÂÊ Ï‰ ÈÓ È„È˜Ù˙·
Ô‰ÈÎ Ì‚˘) „ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á Ï˘ Â˙· ,˙Á‡‰ - ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÔÈÂ ÈÓ „ÚÂÓ·
;(‰˙ÂÓÚ‰ ¯"ÂÈÎ È·‚ ‰ ÈÁˆ ¯Ó Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ‰˙ÂÓÚ „ÚÂ ¯·ÁÎ ¯·Ú·
ÂÏÁ‰ Ô‰ .ÊÎ¯Ó‰ ¯·Á Ï˘ Â˙˘‡ ˙È˘ÈÏ˘‰Â ;ÊÎ¯Ó‰ ¯·Á Ï˘ ˙· ‡È‰ Û‡ ,‰ÈÈ ˘‰
ÔÎ È¯Á‡ Â ÂÓ Ô‰Ó ÌÈÈ˙˘Â ,Ì˙„Â·ÚÓ Â¯„Ú ˘ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÂ˜Ó ˙Â‡ÏÓÓÎ „Â·ÚÏ
‰˜„ˆ‰ ‰˙ÈÈ‰˘ Â‡ „¯˘Ó· ˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÏ‰ Ó È„È· Â˘¯„ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï
‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ‡ÏÏ Â Ó˙ Â ,¯˘‰ ˙Î˘Ï È„È· „È˜Ù˙Ï ÂÚˆÂ‰ ˙Â„·ÂÚ‰ .Ì˙¯ÈˆÈÏ
Ô˙˜ÈÊ Ï˘· Â ÂÓ ˙Â„·ÂÚ‰ ÈÎ ,‰ ˜ÒÓ‰ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó .ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰ÓÎ ÔÈ·Ó
.¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰
:להל דוגמה

__________________

È˙ ˘ ÁÂ„· " על תפקוד המשטרה הירוקה ראו את הפרק "פעולות אכיפה באמצעות המשטרה הירוקה27
.381 ' עמ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·53
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·¯ÊÂÚ „È˜Ù˙· ˙„·ÂÚ Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 19.11.01-
˙˘ÙÂÁ· ˙„·ÂÚ Ï˘ ‰ÓÂ˜Ó ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ ,ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Úˆ Í¯ÚÓ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ
.ÊÎ¯Ó‰ È¯·Á Ì‰ ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰„Â„Â ‰ÈÁ‡ È ˘ ,‰È·‡ .‰„ÈÏ
היוע הבכיר לשר הוא שהפנה את העובדת לממונה על מער צער בעלי חיי  .בפברואר
 2002הוארכה תקופת העסקתה בחודש לצור "חפיפה" ע העובדת שחזרה מחופשת
לידה; מאז ועד מועד סיו הביקורת )אפריל  ,(2003המשרד מעסיק אותה ביחידה
המשטרתית לאכיפת חוקי איכות הסביבה ,א $שאי #ביחידה משרה פנויה .לא נמצאו
במשרד בקשה ליצירת משרה חדשה ,לא נימוקי מתועדי ליצירתה ולא אישור או מסמ
המצדיק זאת .זאת ועוד ,המשרד לא עשה לאיתור מועמדי למשרה ולא נבחנו מועמדי
אחרי .

העסקת עובדי חברות כוח אד
כללי בדבר העסקת עובדי חברות כוח אד
על פי הוראות הנציבות ,28מותר להעסיק עובדי חברת כוח אד רק לביצוע עבודות
טכניות )כתבנות ,קלדנות ,שמירה ,ניקיו #וכיו"ב( ,למבצעי מיוחדי או למילוי מקו של
עובד הנעדר באופ #זמני ממשרתו לפרק זמ #שאינו עולה על עשרה חודשי  .עוד נקבע
בהוראות ,כי משרד המבקש להעסיק אד בתחומי ובנסיבות שאי #להעסיק בה עובדי
חברת כוח אד  ,יעסיק בה עובד מהמניי #לפי חוק שירות המדינה )מינויי ( ,וא מדובר
בתפקיד שאי #לו תק #א נדרש למלאו בדחיפות ,יועסק העובד לפי חוזה מיוחד בהתא
לתקנות החוזי  ,המאפשרות ,באישור נציב שירות המדינה ,העסקת עובדי חיוניי מחו
לתק.#
עוד קובעות ההוראות ,כי עובד חברת כוח אד לא יהיה מעורב בפעולות הייעודיות של
המשרד ,לא ישתלב בהיררכיה שלו ולא יית #הוראות לעובדי אלא באמצעות הנהלת
המשרד או בידי עובד אחראי שנקבע לכ  .הוא לא ייצג את המשרד ולא ישתמש בנייר
רשמי שלו לצורכי התכתבות .בכלל זה אי #להעסיק עובד חברת כוח אד בתפקיד יוע או
עוזר של שר.

__________________

 28הודעה נב 48/מיו  7.7.92והודעה נו 20/מיו .20.2.96
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ממצאי על העסקת עובדי חברות כוח אד
 .1הביקורת העלתה ,כי המשרד העסיק באמצעות חברות כוח אד כ' 180עובדי  ,חלק
ניכר מה בתפקידי שלפי הנחיות הנציבות אי #להעסיק בה עובדי אלה .הנציבות לא
אישרה משרות 29לביצוע של תפקידי אלה; לחלק הכי #המשרד תיאור תפקיד ,תיאור
משרה ודרגתה ודרישות השכלה וניסיו .#במסגרת דיוני התקציב לשנת  2001החל המשרד
בדיוני ע אג $התקציבי במשרד האוצר במטרה לשנות את מעמד של עובדי אלה
למעמד של עובדי מדינה וסוכ כי הדבר ייעשה בהדרגה .ואול עקב חילוקי דעות בי#
המשרד לבי #אג $התקציבי הופסקו הדיוני .
הסמנכ"ל למינהל מסר למשרד מבקר המדינה ,כי העסקת עובדי חברות כוח אד בכל
מגוו #התפקידי במשרד נעשית בידיעת אג $התקציבי שבמשרד האוצר ובאישורו ,שכ#
האג $אישר למשרד בכל שנה תקציב להעסקת  ,וכ #בידיעת נציבות שירות המדינה,
שקיבלה דיווח על העסקת עובדי חברות כוח אד .
הנציבות כתבה בתשובתה מיוני  2004למשרד מבקר המדינה ,כי "אינה מאשרת משרה
לצור איוש על ידי עובד חברת כוח אד ולא את העסקתו בפועל ...קבלת הדיווח
)החלקי( על ידי המשרדי לא היווה כל אישור או הבעת עמדה 30על ידי הנציבות".
הנציבות הוסיפה וכתבה ,כי הדיווח נועד לצרכי סטטיסטיי  ,על מנת שיהיה בידי
המדינה אומד #כללי באשר למספר עובדי חברות כוח אד המועסקי בשירות המדינה
ועלות  ,והוא שימש בסופו של דבר "לקביעת החלטות וקריטריוני מי יהיו עובדי חברות
כוח אד אשר יקלטו בשירות המדינה כעובדי המדינה ומי לא )כפי שאכ #נעשה בפועל(".
לדעת משרד מבקר המדינה ,אג $התקציבי במשרד האוצר אינו בעל הסמכות לאשר
באילו משרות מותר למשרד להעסיק עובדי באמצעות חברות כוח אד  .בעלת הסמכות
לעניי #זה היא נציבות שירות המדינה והיא א $קבעה הוראות בנושא .ואול  ,הנציבות לא
פעלה כמתחייב מסמכותה ,תפקידה ואחריותה ,להפסקת העסקת של עובדי אלה
בתפקידי שעל פי הוראותיה שלה אי #להעסיק באמצעות חברות כוח אד  ,א $שידעה
שבמקרי רבי העסקת היא בניגוד להנחיות ,ג א הדיווח אליה היה לצרכי
סטטיסטיי בלבד .מכל מקו  ,אישור התקציב בידי אג $התקציבי וידיעת נציבות שירות
המדינה על התפקידי שאיישו באמצעות עובדי חברת כוח אד אינה גורעת מאחריותו
של המשרד להעסקת עובדי כאלה בניגוד לכללי המחייבי .

__________________

 29משרה קבוצת תפקידי ותחומי אחריות המהווי את מכלול תעסוקתו התקינה של עובד אחד
במקו העבודה .המשרה כוללת בהגדרתה את תיאורה ,מהותה ,תנאיה ומתח הדרגות הצמוד אליה.
מבחיני בי" משרה שהיא על פי התק" )"משרה תקנית"( לבי" משרה שאיננה מתוקננת )"משרה בלתי
תקנית"(; אישור משרה טעו" אישור נציב שירות המדינה )סעי(  04.1בתקשי"ר(.
 30ההדגשה במקור.
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È·‚ ‰ ÈÁˆ ¯Ó Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ,2002 ¯·Óˆ„ - 2001 Ò¯Ó ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· .2
·‡ˆÓ Ì‰Ó 11 ÔÈÈ Ú· .Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ 62 ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ ,„¯˘Ó
··ÊÎ¯Ó È¯·Á ÂÈ‰ Ì‰ - ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÌÈÂ ÈÓ „ÚÂÓ· Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ ,˙¯Â˜È
„¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ· Â˜ÒÚÂ‰ ÌÎÂ˙Ó 9 .ÊÎ¯Ó‰ È¯·Á Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Â‡ „ÂÎÈÏ‰
·˙ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÚˆ·Ï ÔÈ‡ ˙Â·Èˆ ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈ„È˜Ù
‡„11 ÏÎ .Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÚˆ·Ï ¯˙ÂÓ˘ ÌÈ„È˜Ù˙· - 2-Â ,Ì
„¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ï „È˜Ù˙Ï Â ÂÓ ÌÏÂÎ .¯˘‰ ˙Î˘Ï È„È· „È˜Ù˙Ï ÂÚˆÂ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
ÌÈÂ˜˘ ÈÏ· ,˜ÈÒÚ‰Ï ÔÈÈ ÂÚÓ ‡Â‰˘ „·ÂÚ‰ Ï˘ ÂÓ˘ ÔÂÈˆ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙¯·ÁÏ ‰ Ù
ÌÈ„·ÂÚ‰ 11 ÈÎ ‰ ˜ÒÓ‰ ‰ÏÂÚ ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓÓ .ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰ÓÎ ÔÈ·Ó ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰
ÊÎ¯Ó È¯·Á ,ÌÈÙÒÂ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ È ˘ .¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊ Ï˘· Â ÂÓ
ÌÚˆ·Ï ÔÈ‡ ˙Â·Èˆ ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙ-ÏÚ˘ ÌÈ„È˜Ù˙· ,¯˘‰ ˙Î˘Ï· Â˜ÒÚÂ‰ ,„ÂÎÈÏ‰
·‡¯˘‰ ˙ÂÎ˘Ï È„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ ÏÚ ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯) Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ ˙ÂÚˆÓ
.(Ï"Î Ó‰Â
המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי "אכ #ניתנה הנחיה של לשכת השר
והמנכ"ל לקבל מה מועמדי  31ÏÎÏהתפקידי של עובדי המועסקי באמצעות חברת
כ"א .אול ברוב המקרי החלה העסקה של עובד חדש או הוארכה העסקת עובדי
קיימי  ,ללא מעורבות של לשכת השר".
השר אישר בתשובתו למבקר המדינה ,כי העובדי הוצעו לתפקיד בידי לשכתו; לדבריו,
מרבית הוצעו במקומ של עובדי  ,מה חברי מפלגה אחרת ,שמונו בידי השרה שקדמה
לו בתפקיד ,גב' דליה איציק .א $א כ הוא ,אי #בתשובת השר להצדיק מינוי עובדי
בעלי זיקה פוליטית אליו ,וברור שהתופעה שתוארה לעיל היא פסולה.
להל #תיאור ארבע דוגמאות בולטות למינויי פוליטיי כאמור ,ולחריגות נוספות מסדרי
מינהל תקי #ומהנחיות הנציבות בקשר לעובדי שמונו.
דוגמה א ממונה על יחידות סביבתיות
·‰ ÂÓÓ" „È˜Ù˙· „·ÂÚ Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 13.5.01-
Â˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÈÒ˘ „·ÂÚ ÌÂ˜Ó· ,Ï"Î ÓÏ ‰ ˘ÓÏ ÛÂÙÎ‰ "˙ÂÈ˙·È·Ò ˙Â„ÈÁÈ ÏÚ
.„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á ‡Â‰ „·ÂÚ‰ .Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Â‰ Û‡ ˜ÒÚÂ‰˘Â
)א( לתפקיד האמור אי #משרה; המשרד ביקש מהנציבות ליצור משרה חדשה ,א
בפברואר  2002דחתה הנציבות את הבקשה בנימוק שהמשרד יכול למלא את התפקידי
__________________
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הכלולי במשרה המבוקשת בלא ליצור משרה חדשה .לפי תיאור התפקיד שהכי #המשרד,
אלה עיקרי התפקיד :לקד את נושאי איכות הסביבה בשלטו #המקומי באמצעות הקמת
יחידות סביבתיות; לאשר ,בשיתו $מנהלי המחוזות ,את תכניות העבודה השנתיות של
היחידות הסביבתיות ,לעקוב אחר ביצוע #ולפקח על פעילות ;#להשתת $בגיבוש
אסטרטגיית המשרד ותכנית העבודה השנתית שלו; להשתת $בהחלטות על הקמת יחידות
סביבתיות ובהחלטות על קביעת תקציב ;#ליזו פעולות לשיפור הקשר ע היחידות
הסביבתיות וע ראשי רשויות מקומיות במטרה לקד נושאי סביבתיי ; לקד חוקי עזר
בנושאי סביבתיי  .ודאי הוא שאי #להעסיק בתפקיד זה עובד חברת כוח אד  ,משו
שהוא מעורב בפעולות הייעודיות של המשרד ,משולב בהיררכיה של המשרד ומייצג
אותו .ג נציב שירות המדינה ,משנודע לו בספטמבר  2001דבר המינוי ,העיר על
שהעסקתו של עובד חברת כוח אד בתפקיד האמור אינה תואמת את הנחיות הנציבות.
למרות זאת המשי המשרד להעסיק את העובד.
)ב( בנוגע לאופ #בחירת העובד נמצא ,כי לא זו בלבד שהוא לא נבחר מקרב כמה
מועמדי אלא שהקשר בינו ובי #חברת כוח האד נוצר בעקבות פנייה של יחידת משאבי
אנוש של המשרד לחברת כוח האד  ,בציו #שמו ,לצור הסדרת העסקתו .השר מסר
בתשובתו למבקר המדינה ,כי" :למשרה הפנויה הוצע ]העובד[ ,שכיה #קוד לכ #במספר
כהונות ממלכתיות ."...המשנה למנכ"ל ,שהעובד כפו $אליה ,מסרה למשרד מבקר
המדינה ,שהעובד הופנה אליה בידי השר .הסמנכ"ל למינהל מסר שהיוע הבכיר לשר
הפנה אליו את העובד וביקש להעסיקו .היוע הבכיר לשר מסר למשרד מבקר המדינה ,כי
העביר את קורות חייו של העובד כמועמד אפשרי לאחר שבבחינת קורות חייו מצא אותו
ראוי למועמדות לתפקיד.
)ג( על החריגות בסדרי ההעסקה של העובד התריעה ב' 26.8.01ג עורכת די#
מפרקליטות מחוז דרו  32לפני היועצת המשפטית של המשרד ,בכתבה ,שלכאורה
העסקתו במשרד אינה כדי ,#משו שאינה עולה בקנה אחד ע הנחיות הנציבות בכל
הנוגע להעסקת עובדי חברות כוח אד  .הפרקליטה עמדה על חומרת הדבר ,ש"מחד
המדינה טוענת נחרצות אודות החובה לקיי כללי מינהל תקי #לרבות קיו מכרז ...במשרד
ממשלתי אחד ,א מאיד  ,ובדר לא דר  ,33אי #המדינה מונעת כלל ועיקר )ואולי א$
יוזמת?( העסקת ]העובד[ בתפקיד בלתי תקני/בלתי חוקי במשרד ממשלתי אחר ...מה לנו
ממכרזי ומה לנו מתקני  ,כאשר ממילא כל משרד ממשלתי הישר בעיניו יעשה?".
בתגובתו של הסמנכ"ל למינהל מ' 25.9.01לעמדת הפרקליטה נאמר ,כי הוא אינו רואה
מניעה להעסיק את העובד באמצעות חברת כוח אד כמקובל לגבי תפקידי רבי
במשרד ,וכי לא התקיי מכרז מאחר שהעובד מועסק באמצעות חברת כוח אד .
__________________

 32הפרקליטה ייצגה את המדינה בבית הדי" לעבודה בעקבות תביעה שהגיש העובד הקשורה להפסקת
עבודתו בשירות המדינה בעבר.
 33ההדגשה במקור.
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הסמנכ"ל הוסי ,$כי משרד האוצר והנציבות הכירו בנחיצות המשרה וייקבע לה תק #בשנת
 .2002א כאמור ,בפברואר  2002החליטה הנציבות שלא לאשר את המשרה החדשה.
)ד( על פי "הצעה לעדכו #אמות מידה להצמדת רכב ממשלתי" מ' ,1.4.01שעל פיה
פועלת הוועדה להצמדת רכב בראשות החשכ"ל ,אישור העמדת רכב ממשלתי לרשות
עובד הוא בסמכות הוועדה.
,ÈˆÁÂ ‰ ˘Î Í˘Ó· 1.6.01-· ÏÁ‰ È˙Ï˘ÓÓ ·Î¯ „ÓÚÂ‰ „·ÂÚ‰ ˙Â˘¯Ï ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰
‡„¯˘Ó‰ ˙˘˜· ˙‡ 17.6.01-· ‰˙Á„ È˙Ï˘ÓÓ ·Î¯ ˙„Óˆ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û
˙Â„Á‡ ÌÈÓÚÙ ‰ ÙÂ „¯˘Ó‰ ·˘ 2002 ËÒÂ‚Â‡ „Ú .È˙Ï˘ÓÓ ·Î¯ Â˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰Ï
˙Â˘¯Ï ·Î¯‰ ˙„ÓÚ‰ .‰ÏÈÏ˘· ‰ Ú Í‡ ·Î¯‰ ˙„Óˆ‰ ¯Â˘È‡ Í¯ÂˆÏ ‰„ÚÂÂÏ
Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰ËÏÁ‰Ï „Â‚È · ,ÍÎÓ ¯ÂÓÁ Û‡Â ,˙ÂÎÓÒ ‡ÏÏ ‡ÂÙ‡ ‰˙˘Ú „·ÂÚ‰
·.˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ
יצוי ,#כי בערעור שהגיש מנכ"ל המשרד דאז ,מר יצחק גור ,#לוועדה ,בנובמבר ,2001
נאמר ,כי עיסוקו המרכזי של העובד הוא ביחידות הסביבתיות בכל רחבי האר  ,ולא נית#
למלא את התפקיד ללא רכב צמוד .המנכ"ל לא דיווח לוועדה כי בפועל כבר הועמד
לרשות העובד רכב ממשלתי סמו למועד תחילת העסקתו.
רק באוגוסט  2002ניטל הרכב הממשלתי מהעובד ,עקב הודעות חוזרות ונשנות של חשבת
המשרד מינואר ומיולי  2002שהעמדת הרכב לרשותו מנוגדת לכללי מינהל תקי.#
עוד יצוי ,#כי לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה' ,1985עובד מדינה אשר התחייב בש
המשרד התחייבות בעלת משמעות תקציבית בחריגה מסמכותו ,עובר עבירת משמעת.
נעברה עבירת משמעת ' אש בה ג כל מי שבעת ביצוע העבירה היה מנהל כללי ,חשב,
גזבר או פקיד של המשרד א לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שהוא נקט
אמצעי סבירי להבטחת מניעתה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר העובד ,כי קוד כניסתו לתפקיד סיכמו עמו
הסמנכ"ל למינהל ומנהלת תחו משאבי אנוש כי יועמד לרשותו רכב ממשלתי .לא נמצא
שסיכו זה תועד בכתב ,וממילא סיכו כזה ,א היה ,לא היה בסמכות .מר שמואל
הרשקובי כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי "לא נית #לתפקד ביעילות כממונה
על היחידות הסביבתיות ,המפוזרות בכל רחבי האר  ,ללא אמצעי תחבורה אפקטיבי ,וכי
למרות זאת ,לכשהובאה לידיעתי עמדתו הנחרצת של החשב הכללי בעניי #הרכב ,ניטל
הרכב מהעובד על פי החלטתי המפורשת כמנכ"ל ,על כל הצער ואי הנעימות שבהלי זה".
)ה( אשר לתפקודו של העובד ' מסרה המשנה למנכ"ל למשרד מבקר המדינה ,כי לא
הייתה מרוצה מעבודתו ,ולכ #סירבה להמשי לטפל בנושא היחידות הסביבתיות ולעבוד
עמו .עקב כ הועברו העובד והנושא במרס  2002לתחו אחריותו של הסמנכ"ל למינהל.
לא נמצא הסבר ענייני להעברת הטיפול ביחידות הסביבתיות לתחו אחריותו של
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הסמנכ"ל למינהל ,האחראי למשאבי האנוש במשרד .הסמנכ"ל למינהל מסר למשרד
מבקר המדינה ,כי דיווח למנכ"ל דאז ,מר שמואל הרשקובי  ,שא $הוא אינו שבע רצו#
מתפקודו של העובד ,א על רקע נסיבות קבלתו לעבודה לא הצליח להביא להפסקת
עבודתו .יצוי ,#כי לא נמצא תיעוד בכתב על כ  .המנכ"ל דאז מסר בתשובתו למשרד
מבקר המדינה ,כי "התמונה שהתקבלה על איכות עבודתו הייתה מורכבת :הדיווחי
מסביבת ארגוני הלקוחות שלו )היחידות הסביבתיות( לימדו על הצלחה וזאת על א $קשיי
התקשורת בינו לבי #המשנה למנכ"ל שהיו ידועי לי .בנסיבות אלה מצאתי לנכו #להחליט
על הארכת המש העסקתו של הנ"ל וג בדיעבד אני סבור שההחלטה נכונה" .המנכ"ל
דאז הוסי ,$כי לא זכורה לו פנייתו של הסמנכ"ל למינהל להפסיק את עבודתו.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,דחה העובד את דבריה של המשנה למנכ"ל וכתב שאי#
לה בסיס וכי ראשי רשויות מקומיות שעמ עבד ציינו לשבח את עבודתו.
˙‡ ˜ÈÒÚ‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰Â ¯˘‰ ˙Â·Â˘˙ÓÂ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â ,¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Â˙˜ÈÊ Ï˘· „·ÂÚ‰
·˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ÈÙÎ ,Â˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ .ÈÂ ÈÓ‰ ÍÈÏ‰
ÔÈ„‰ ˙Î¯ÂÚÂ ,¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ ˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ,Â˙ÂÈ¯Á‡Â Â˙ÂÎÓÒ ÁÂÎÓ
.ÔÈ„Î ‰ È‡ Â˙˜ÒÚ‰˘ ,ÍÎ ÏÚ ‰ÚÈ¯˙‰ ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÓ
‚˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï Ì‚ :‰È˙Â·ÂÁ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ Ì
‡Ï ‡È‰ ,‰ È˜˙ È˙Ï·‰ Â˙˜ÒÚ‰ ¯·„· ˙Â„·ÂÚ‰ Â¯¯·˙‰˘ ¯Á‡ÏÂ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰
Ì‚ ÍÎ .˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰˜ÒÚ‰‰ ÏÚ „¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È ÙÏ ·˙Î· ‰ÚÈ¯˙‰
·‡˘¯ ‰¯Â˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰˙ÚÈ„ÈÏ ‰˜ÒÚ‰‰ ¯·„ ‡·Â‰˘Ó :‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Ï
.¯˙Ï‡Ï ‰˜ÒÚ‰‰ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ
המשרד בתשובתו מיוני  2004למשרד מבקר המדינה כתב ,כי פניית פרקליטות מחוז
הדרו הייתה לשורה ארוכה של גורמי  ,ובה גורמי בכירי ביותר במשרד המשפטי
ובנציבות שירות המדינה ,אשר למיטב ידיעתו לא הגיבו עליה כלל .אול לדעת משרד
מבקר המדינה ,אי #בעובדה זו כדי להפחית מאחריותה של היועצת המשפטית של
המשרד ,המופקדת ,בי #היתר ,על שמירת שלטו #החוק במשרדה שלה ,ובתוק $זאת היה
עליה לנקוט עמדה.
הנציבות השיבה למשרד מבקר המדינה ,כי א "הסתבר לנציבות שירות המדינה כי עובדי
חברות כוח אד מועסקי בתפקידי מסוימי  ,אשר אינ תואמי את ההנחיות ,כל
שיכלה לעשות הוא לתבוע את הפסקת מילוי התפקיד הספציפי" .ואול  ,במקרה זה
הנציבות א $לא תבעה את הפסקת מילוי התפקיד המסוי  .יתר על כ ,#הנציבות אחראית
לניהול כוח האד בשירות המדינה ,ועליה לפעול בנחרצות כדי שבאמצעות חברות כוח
אד יועסקו רק עובדי שעל פי הנחיותיה המפורשות מותר להעסיק בדר זו ,וכדי
שתופסק העסקת של מי שאינ מועסקי לפי הנחיותיה.
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דוגמה ב רכזי אזוריי במער צער בעלי חיי
·Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 2001 ¯·ÓËÙÒ-ÈÏÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ
˘- ÔÏ‰Ï) "(˙ÂÊÂÁÓ - ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÏÚ ‰ ‚‰) Û Ú ˘‡¯" È„È˜Ù˙· ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÂÏ
¯˙˘ÂÏ˘ .Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÂÓÈÈÒ˘ ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ˜Ó· ,ÌÂ¯„·Â ÊÎ¯Ó· ,ÔÂÙˆ· (È¯ÂÊ‡ ÊÎ
Ï˘ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ˙Â¯ÈÁ·· „„ÂÓ˙‰ Û‡ Ì‰Ó „Á‡Â ,„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó È¯·Á Ì‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
.2002 ¯·Óˆ„· ˙Ò ÎÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯Ï ‰‚ÏÙÓ‰
)א( השלושה ה הרכזי האזוריי היחידי במער צער בעלי חיי  .לרכזי אזוריי
אי #משרות ,והמשרד לא ביקש מהנציבות לאשר משרות כאלה .על פי תיאור התפקיד
שהכי #המשרד ,תפקידיה של הרכזי כוללי  ,בי #היתר ,ריכוז פעולותיו של מוקד צער
בעלי חיי באזור; ייזו וסיוע בארגו #השתלמויות לנאמני בעלי חיי  ,לגופי אכיפה
ולמוסדות; והשתתפות באירועי ציבוריי שלמשרד יש עניי #בה  .על פי הכללי
המחייבי בשירות הציבורי אי #להעסיק באמצעות חברות כוח אד עובדי בתפקידי
כאלה ,משו שמדובר בפעולות הייעודיות של המשרד ,והעובדי מייצגי את המשרד
ומשולבי בהיררכיה שלו.
)ב( שלושת העובדי לא נבחרו מקרב כמה מועמדי אלא הועסקו בעקבות פנייה של
יחידת משאבי אנוש במשרד לחברת כוח האד לצור הסדרת העסקת  .בתשובתו למבקר
המדינה מסר השר ,כי הדרג המקצועי במשרד הסב את תשומת לבה של לשכת השר לצור
לאייש מחדש משרות אלה .היוע הבכיר לשר מסר בתשובתו ,כי הפנה את העובדי
לבחינת מועמדות לתפקיד ,וכי תהליכי הבדיקה והאישור נעשו בתקופת כהונתו של
המנכ"ל הקוד  ,מר יצחק גור .#המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,שהעובדי
"התקבלו על פי הוראות השר".
יוער ,כי מינוי העובדי נעשה ללא תיאו ע הממונה על מער צער בעלי חיי במשרד
)להל ' #הממונה( .הממונה מסר למשרד מבקר המדינה ,שקוד המינוי לא נמסרו לו
פרטי על ניסיונ של העובדי  ,השכלת וכישוריה  ,הוא לא ראיי #אות ולא התבקש
להביע את דעתו על התאמת לתפקיד.
)ג( עוד מסר הממונה ,שלעובדי לא היה משרד קבוע וה עבדו מבית  .הממונה
הוסי ,$כי העובדי "עשו כל מה שהתבקשו" .הועלה ,כי העובדי לא החתימו כרטיס
עובד אלא דיווחו בכתב יד על שעות עבודת  ,לא הכינו תכניות עבודה שבועיות או
תקופתיות ולא דיווחו בכתב על פעילות  .למרות זאת שול שכר במלואו במהל כל
תקופת עבודת  .גיליונות "הערכת עובד" שנשלחו לממונה הוחזרו בלי שמולאו ,ועל כל
אחד מה רשמה מנהלת משאבי אנוש" :הגיליו #נשלח ל]ממונה[ וחזר ללא הערכה .אי#
מילי ."...
הסמנכ"ל למינהל מסר למשרד מבקר המדינה ,כי פנה כמה פעמי למנכ"ל בעניי#
תפקוד )וליתר דיוק ' אי תפקוד ( א לא הצליח להביא לידי סיו העסקת  .ואול
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הסמנכ"ל לא דרש בכתב להפסיק את העסקת  .המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר
המדינה ,שהסמנכ"ל למינהל עשה פעולות כדי לשפר את השליטה על נוכחות ולהקצות
לה משרדי  .השר בתשובתו למבקר המדינה כתב ,כי טיב תפקוד של העובדי לא
הובא לידיעתו.
ב' 26.2.03הופסקה העסקת של שלושת העובדי על פי הוראת המנכ"ל דאז ,מר שמואל
הרשקובי  .המשרד הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי החליט להגדיל את
התמיכות לרשויות מקומיות במקו להעסיק את הרכזי .
‚˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊ Ï˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó Ì
‰˘ÂÏ˘‰˘ ¯Á‡Ó .ÈÂ ÈÓ‰ ÍÈÏ‰· ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â ,¯˘Ï
ÏÚ ,Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ‡ÏÂ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ Â ÈÎ‰ ‡Ï ,„·ÂÚ ÒÈË¯Î ÂÓÈ˙Á‰ ‡Ï
ÌÈÙÒÎ ÂÓÏÂ˘ ÈÎ ‡ˆÓÈÈ Ì‡ .Ì˙˜ÂÙ˙ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÓÂ Â˜ÒÚ Ì‰ ‰Ó· ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰
·.Ì˙·˘‰Ï ÌÈÎ¯„ ÔÁ·È „¯˘Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰¯ÂÓ˙ Ì¯Â·Ú· ‰ ˙È ˘ ÈÏ

דוגמה ג רכזי חינו במגזר המיעוטי בצפו
·‡ÌÈ„·ÂÚ È ˘ Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 2002 ÏÈ¯Ù
·˙,‰¯˘Ó ÈˆÁ· „Á‡ ÏÎ ,ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ· ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÍÂ ÈÁ ÈÊÎ¯ È„È˜Ù
·ÁÂÎ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Â‰ Û‡ ˜ÒÚÂ‰˘ ,Â˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÈÒ˘ „·ÂÚ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó
‡„˙Â¯ÈÁ·· „„ÂÓ˙‰ Û‡ Ì‰Ó „Á‡Â ,„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó È¯·Á Ì‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ È ˘ .Ì
.2002 ¯·Óˆ„· ˙Ò ÎÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯Ï „ÂÎÈÏ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓÈ Ù‰
)א( במחוז הצפו #אי #משרה לתפקיד רכז חינו במגזר המיעוטי  ,א יש בו משרה
לתפקיד בכיר יותר ,ראש ענ $חינו והסברה במגזר המיעוטי  .משרה זו הייתה פנויה,
ובפועל שובצו בה שני העובדי  ,כדי שישמשו בתפקיד רכזי חינו במגזר המיעוטי .
אשר על כ ,#בהעסקת באמצעות חברת כוח אד עק $המשרד את החובה לאייש את
המשרה על פי מכרז.
יצוי ,#כי ב' 30.7.02החליטה הממשלה להקפיא את קליטת העובדי החדשי במשרדיה,
א ב' 15.10.02אישרה ועדת חריגי לפרס מכרז פומבי למשרת ראש ענ $חינו והסברה
במגזר המיעוטי  .ואול המשרד לא פרס מכרז למשרה והמשי להעסיק את העובדי
באמצעות חברת כוח אד בתפקיד רכזי חינו במגזר המיעוטי  ,כאמור .עוד יצוי ,#כי
לאחד העובדי א $לא היו הכישורי הנדרשי למילוי תפקיד ראש ענ $חינו והסברה
במגזר המיעוטי ' השכלה אקדמית בתחו הנדרש וניסיו #בהוראה ' ולכ #הוא לא היה
יכול להתמודד על התפקיד אילו פורס מכרז ,כנדרש.
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לפי תיאור התפקיד של "ראש ענ) $חינו והסברה(" במגזר המיעוטי  ,עיקרי תפקידו ה
הדרכת עובדי הוראה וגופי העוסקי בחינו בנושאי איכות סביבה; קידו הקמת
מרכזי לחינו סביבתי ברשויות מקומיות ,בשיתו $רשויות מקומיות ומוסדות חינו ;
כתיבה ,עריכה והפצה של חומר חינוכי וחומר הסברה לגופי חינו ; ארגו #השתלמויות,
מבצעי ואירועי לציבור הרחב ובכלל זה במערכת החינו  .על פי מהות התפקיד אי#
לאייש אפוא משרה זו בעובד חברת כוח אד .
)ב( אשר לאופ #קבלת של העובדי ' לגבי האחד ב' 5.12.01כתב מנהל מחוז צפו#
לממונה על יחידות סביבתיות )שא $הוא מונה בשל זיקתו הפוליטית ,ראו לעיל( ,כלהל:#
"ברצוני ליידע אות כי רע"] #ראש ענ [$חינו והסברה במחוז ,...ראיי #את ]המועמד[
שנשלח על יד " .לא רואיינו מועמדי נוספי לתפקיד ,וב' 17.2.02כתב הסמנכ"ל
למינהל לראש תחו משאבי אנוש" :הנ"ל ממתי #לתפקיד בתחו החינו  .לשמור אצל
לתקופה בה יהיה תפקיד פנוי".
אשר לעובד האחר )להל ' #העובד האחר( ' ג הוא לא נבחר מקרב כמה מועמדי אלא
הועסק בעקבות פנייה של יחידת משאבי אנוש במשרד לחברת כוח האד לצור הסדרת
העסקתו .המשרד מסר בתשובתו ,כי הוחל בהעסקתו של העובד האחר על פי הנחיית
השר ,תו שהובהר כי הוא נכה צה"ל ואב שכול; בנסיבות אלה ניסה הסמנכ"ל למינהל
להסדיר את העסקתו במחוז הצפו ,#א בפועל הוא ביצע מטלות שהטיל עליו השר ונלווה
אליו לסיורי  .ב' 26.1.03הופסקה העסקתו לפי הוראת מר שמואל הרשקובי  ,שכיה #אז
כמנכ"ל.
‚Â˙˜ÈÊ Ï˘· ¯Á‡‰ „·ÂÚ‰ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó Ì
.ÈÂ ÈÓ‰ ÍÈÏ‰· ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â ,¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰
·‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡ ˙·ÂÁ ˙‡ „¯˘Ó‰ Û˜Ú Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· „·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰
·˙‡Ê ÌÂ˜Ó·Â ,ı·Â˘ Â·˘ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï ¯Á‡‰ „·ÂÚ‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .Ê¯ÎÓ
·.ÌÈ¯ÂÈÒÏ ÂÈÏ‡ ‰ÂÂÏ Â ¯˘‰ ÂÈÏÚ ÏÈË‰˘ ˙ÂÏËÓ ÚˆÈ

דוגמה ד רכז המגזר הבדואי במחוז הדרו
·„·ÂÚ Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯˘Ó ÈˆÁ· ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 16.9.01-
·˙.Â˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÈÒ˘ „·ÂÚ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó· ,ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ· È‡Â„·‰ ¯Ê‚Ó‰ ÊÎ¯ „È˜Ù
˙Â¯ÈÁ·· ˙Ò ÎÏ Â˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ‚Èˆ‰ Û‡˘ ,„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á ‡Â‰ „·ÂÚ‰
.2002 ¯·Óˆ„· ˙Ò ÎÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯Ï „ÂÎÈÏ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓÈ Ù‰
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אשר לאופ #קבלתו לעבודה ' ב' 20.5.01שלח היוע הבכיר לשר אל הסמנכ"ל למינהל
את קורות חייו של המועמד וביקשו " ."34¯˙Ï‡Ï Â˙ËÈÏ˜· ÏÙËÏבסיכו ריאיו #קבלה
שקיי מנהל מחוז הדרו למועמד נאמר" :בעקבות הנחיית סמנכ"ל למינהל ומשאבי
אנוש ' להתחיל להעסיקו ב' 1/2משרה בנושא הבדואי במחוז הדרו " .העובד לא נבחר
מקרב כמה מועמדי .
לתפקיד ריכוז מגזר המיעוטי אי #משרה; בספטמבר  2002אישרה הנציבות יצירת משרה
כזאת במחוז הצפו ,#א דחתה בקשה ליצור משרה נוספת במחוז הדרו  .על מהות
התפקיד נית #ללמוד מהמשרה שאושרה למחוז הצפו #ומסיכו ריאיו #הקבלה שקיי
מנהל מחוז הדרו ע העובד :העובד התבקש להכי #תיק נתוני על כל רשות מקומית
בדואית במחוז הדרו  ,כולל הפזורה ,ובו נתוני עיקריי על גודל אוכלוסייה ,תעשייה,
פסולת וביוב ' שישמש בסיס לתחילת עבודה ע ראשי הרשויות הבדואיות ,בי #היתר כדי
לקד את אכיפת חוקי איכות הסביבה ברשויות אלה .על פי טיבו ומהותו אי #לאייש
תפקיד זה באמצעות עובד חברת כוח אד  .למרות זאת ועל א $היעדר משרה מאושרת
הורה הסמנכ"ל למינהל ,לפי בקשת היוע הבכיר לשר להעסיק את העובד .ב'26.1.03
הופסקה העסקתו של העובד לפי הוראת מר שמואל הרשקובי  ,שכיה #אז כמנכ"ל.
השר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי עקב הפסקת עבודתו של עובד אחר שהיה
בתפקיד" ,לשכתנו נתבקשה להמלי על מועמד לתפקיד ,בשל הצור המקצועי להוסי$
ולקד את ענייני איכות הסביבה במגזר הבדואי בדרו " .המשרד מסר בתשובתו ,כי
"מעורבותו של יוע השר דווחה למנכ"ל המשרד ]יצחק גור [#והמינוי קיבל את אישורו".
‚¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Â˙˜ÈÊ Ï˘· „·ÂÚ‰ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó Ì
¯˘‰ ˙Î˘Ï ‰ÚÈˆ‰˘Ó .ÈÂ ÈÓ‰ ÍÈÏ‰· ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â
‡˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ ˙Â¯ÓÏ „È˜Ù˙Ï „·ÂÚ‰ ˙‡ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ‰ ÈÓ ,„ÓÚÂÓ‰
‡Ï ‡Â‰ ,‰¯˘Ó‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ˘¯ÂÙÓ· ˙Â·Èˆ ‰ ‰·¯ÈÒ˘Î Ì‚Â ,˙¯˘Â‡Ó ‰¯˘Ó
.Â˙ÂÈ¯Á‡Â Â˙ÂÎÓÒ ÁÂÎÓ ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ÈÙÎ ,‰˜ÒÚ‰‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰

✩
˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
Ì‚ .ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÚÂˆÈ·Ï ‡È‰ Û‡ ‰ÏˆÂ Ê¯ÎÓ ‡Ï· Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á
·ÏÎ - ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰
Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ .¯˘‰ ˙Î˘Ï È„È· „È˜Ù˙Ï ÂÚˆÂ‰ ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊ ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
‡¯·„· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È · Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· Ì˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ¯˘ÙÈ
.‰Ï‡Î ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰
__________________

 34ההדגשה אינה במקור.
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הסמנכ"ל למינהל מסר בפגישתו ע מבקר המדינה ,כי בשל היותו של המשרד לאיכות
הסביבה משרד צעיר ,הועסקו בו באמצעות חברות כוח אד עשרות עובדי במגוו של
תפקידי  .לטענתו ג א אות עובדי לא הועסקו על פי הכללי המחייבי  ,אי לכ
קשר למינויי פוליטיי מצדו .אול לא נית להתעל מכ  ,כי מסגרת העסקה זו ,שנהגה
במשרד לאיכות הסביבה ,נוצלה לרעה ,לביצוע מינויי פוליטיי .
ÌÈÓ‚Ù ÏÚ ÂÏ ¯ÒÓ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ÈÎ ,2003 ËÒÂ‚Â‡Ó Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ È·‚ ‰ ¯˘‰
·,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î .Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ÍÈÏ‰
.˙ÂÈ¯Á‡Ó Â˙Â‡ ¯ÂËÙÏ È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

התקשרויות ע נותני שירותי לפי חוזה קבלני
כללי בדבר התקשרויות ע נותני שירותי
 .1במשרדי הממשלה מועסקי נותני שירותי בתחומי שוני )להל
ופרויקטורי ( לפי הסכ קבלני למת שירותי .

יועצי

ככלל ,על פי חוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב  ,1992ותקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג 1993
)להל התקנות ,או תקנות חובת המכרזי ( ,התקשרות לרכישת שירותי או עבודות עבור
משרדי הממשלה ששוויי עולה על  3543,000ש"ח יש לעשות באמצעות מכרז פומבי,
הנות הזדמנות שווה לכול להתחרות בו ,ומעניק את מרב היתרונות למפרס המכרז .ע
זאת ,קיימת הדר לקבל פטור מחובת מכרז בהתחשב בסוג ההתקשרות או בהיקפה הכספי
ובשיקולי נוספי  .לגבי התקשרויות הפטורות ממכרז נקבעו בתקנות ובתקנו כספי
ומשק )תכ" ( ,הכולל הוראות מינהל שקובע החשכ"ל ,הליכי אחרי  ,שביסוד הצור
להבטיח שג התקשרויות אלה ייעשו בהלי תחרותי.
בי היתר אפשר לפטור ממכרז פומבי התקשרויות ששוויי  350,000 43,000ש"ח,36
ולקבוע שה ייעשו במכרז סגור בי חברי קבוצה מוגדרת של מציעי בכוח )להל
רשימת מציעי (.37
על פי התקנות ,א שווי ההתקשרות הוא  43,000 10,000ש"ח ,א( אי חובה לקיי מכרז
סגור ,ואפשר להסתפק בבדיקת שלוש הצעות )במה שמכונה בתכ" "הלי מקוצר"(,
__________________

 35עד סו שנת  2001היה הסכו  35,000ש"ח.
 36עד סו שנת  2001היו הסכומי  250,000 35,000ש"ח.
 37תקנה  (1)4לתקנות.
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ובלבד שבשנת תקציב אחת לא יתקשר משרד ע גו( אחד ללא מכרז בהתקשרויות
ששוויי המצטבר עולה על  86,000ש"ח.38
נית לפטור ממכרז סוגי מסוימי של התקשרויות ע בעל מקצוע מומחה ,כגו
התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדי  ,39או עבודה הדורשת
יחסי אמו מיוחדי  ,40לרבות עריכת די  ,ראיית חשבו  ,ייעו +ומחקר.
יצוי  ,כי לפי תקנה  42לתקנות,ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ · ¯È·ÒÂ ˜„ˆÂÓ˘ ÏÎÎ ,ÛÈ„Ú‰Ï „¯˘Ó ÏÚ ,
˙Â·ÈÈÁ Ô È‡˘ Â‡ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ ¯˘Ù‡˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙‡ Ì‚ Ê¯ÎÓ Ï˘ Í¯„· ˙Â˘ÚÏ
· .Ê¯ÎÓאמנ התקנות קובעות שורה של חריגי  ,אול השימוש בה צרי שיהיה היוצא
מ הכלל ולא כדבר שבשגרה.
לפי תקנות חובת המכרזי תמונה בכל משרד ועדת מכרזי  ,אחת או יותר; בראש הוועדה
יעמוד מנכ"ל המשרד או נציגו ובי חבריה יהיו חשב המשרד או נציגו והיוע +המשפטי
של המשרד או נציגו; מספר חברי הוועדה לא יעלה על חמישה .הוועדה מופקדת על
ביצוע תהליכי ההתקשרות לפי חוק חובת מכרזי והתקנות שהותקנו על פיו .תפקידיה
והרכבה ,אשר נקבעו בחוק או מכוחו ,נועדו להבטיח את שמירת האינטרסי העומדי
בבסיסו של החוק :האחד ,להבטיח את ההתקשרות הטובה ביותר למשרד ,והאחר
לשמור על עקרו השוויו וטוהר ההתקשרות.
 .2לפי התקנות מונתה במשרד "ועדת מכרזי לקבלני יעו) "+להל ועדת המכרזי (.
הסמנכ"ל למינהל מונה ליו"ר הוועדה ,וחברי בה חשבת המשרד ,נציגת לשכת הייעו+
המשפטי ונציגת הממונה על משאבי חומריי .
לפי החוק ,התקנות ,התכ" ונוהלי המשרד ,41הלי בחירת של יועצי ופרויקטורי הוא
כמפורט להל :
‡  : ‰ ‚ Â Â È Ò Â ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ ‰ ¯ Â ˘ Èעל מנהל היחידה המבקשת לרכוש את השירות
)מחוז ,אשכול 42או אג(; להל היחידה המזמינה( לפנות לוועדת המכרזי במכתב ,ובו
לתאר את השירות המבוקש והתוצרי הצפויי  ,הנימוקי לבקשה ,תקופת ההתקשרות
המשוערת ,וכ לציי את אומד עלותה של ההתקשרות ואת המקור התקציבי למימונה
)להל בקשה מנומקת(.
ועדת המכרזי תבדוק את הבקשה המנומקת ותחליט א לאשר את ההתקשרות .אושרה
ההתקשרות ,תקבע הוועדה את הדר שבה ייבחר נות השירותי  :מכרז פומבי ,מכרז
סגור או ללא מכרז .מנהל היחידה המזמינה יהיה נוכח בדיו .
__________________

38
39
40
41
42

תקנה  (1)3לתקנות.
תקנה  (1)5לתקנות.
תקנה  (2)5לתקנות.
"נוהל ביצוע התקשרויות ע גורמי חו!" מיו " ;24.1.01נוהל ביצוע רכישות ריענו "$מיו .7.2.02
אשכול חטיבת אגפי העוסקת בתחו מסוי .
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 :Ê ¯ Î Ó ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ · ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰החליטה ועדת המכרזי על קיו מכרז )פומבי או
סגור( ,על היחידה המזמינה להכי את מסמכי המכרז ,ובה כתב דרישות או מפרט ,הכולל
את הדרישות מהשירות המבוקש ,התנאי להשתתפות במכרז ,אמות המידה לבחירה
בהצעה הזוכה ,נוסח הפנייה למציעי ועוד .על היחידה להגיש את מסמכי המכרז לוועדת
המכרזי לצור אישורה.
החליטה ועדת המכרזי על קיו מכרז פומבי ,תפורס הודעה על כ בעיתוני  .החליטה
הוועדה על קיו מכרז סגור ,תישלח פנייה למציעי הכלולי ברשימת מציעי .
קיו מכרז סגור מותנה בקיומה של רשימת מציעי  .רשימה זו יש לערו לפי סוג
ההתקשרות ,היא תעודכ מפע לפע ותהיה פתוחה לעיו הציבור .במכרז סגור יש לפנות
לחמישה לפחות מהמציעי שברשימה .הפנייה למציעי תהיה בסבב מחזורי ככל האפשר
של הרשימה ,והכול באופ הוג המעניק את מרב היתרונות למשרד )לפי התכ" רשימת
מציעי אמורה לשמש את המשרד ג לצור התקשרות הפטורה ממכרז עקב הצור
בבעל מקצוע מומחה או ביחסי אמו מיוחדי ראו להל ( .כשמדובר בהתקשרות יחידה
שאינה נמנית ע סוגי ההתקשרויות המבוצעות בידי המשרד ,דר כלל ,והמשרד אינו
צופה כי יבצע התקשרות נוספת בשנתיי הקרובות ,רשאית ועדת המכרזי לקבוע ,כי
יקוי מכרז סגור ג א אי במשרד רשימת מציעי  .43בנסיבות אלה תקבע הוועדה את
אופ הפנייה למציעי .
יצוי  ,כי המשרד לא הכי רשימות מציעי  ,ובמקו זאת כאשר הוחלט על התקשרות
במכרז סגור או על פטור ממכרז ,עקב הצור בבעל מקצוע מומחה או ביחסי אמו
מיוחדי  ,פורסמה באתר האינטרנט של המשרד "קריאה להכנת רשימת מציעי ובקשה
לקבלת הצעות למת שירותי " )להל בקשה לקבלת הצעות(.
על ועדת המכרזי לבדוק את ההצעות המתקבלות במכרז )פומבי או סגור( ולבחור באחת
מה  .על פי התכ"  ,על ועדת המכרזי בעצמה "לערו בדיקה מדוקדקת של מסמכי
ההצעות" .44על הוועדה להכי פרוטוקול של מהל עבודתה ,ובו יירשמו ,בי היתר ,פרטי
ההצעות ,ניתוח על פי אמות המידה שנקבעו למכרז ,החלטות הוועדה ונימוקיה .
במידת הצור תמנה ועדת המכרזי ועדת משנה שתבח את ההצעות ותמלי +לה על
ההצעה הטובה והמתאימה ביותר לדרישות המשרד .מנהל היחידה המזמינה יהיה נוכח
בדיו .
 : Ê ¯ Î Ó ‡ Ï Ï ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰על פי התקנות ,א סיווגה הוועדה את ההתקשרות
כהתקשרות ע בעל מקצוע מומחה או עבודה הדורשת יחסי אמו מיוחדי  ,הפטורה
ממכרז ,תפנה היחידה לכמה מציעי בכוח מרשימת המציעי שבידי המשרד .כאמור,
המשרד לא הכי רשימות מציעי  ,ובמקו זאת פרס בעת הצור באתר האינטרנט שלו
קריאה להכנת רשימת מציעי ובקשה לקבלת הצעות.
__________________

 43תקנה )16ו( לתקנות.
 44נסמ 3.3.9.3.2 $להוראות התכ"
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הבחירה של הצעת מומחה מבי ההצעות שהוגשו ,תיעשה כמו במכרז פומבי .בנסיבות
מיוחדות רשאית ועדת המכרזי לקבוע הלי מקוצר ,א ג בו יש להקפיד על שוויו ועל
סדרי מינהל תקי  .משמעות הדבר היא ,בי היתר ,כי על ועדת המכרזי עצמה לבדוק את
ההצעות לאור אמות המידה שנקבעו ,ולתעד את ההלי כולו.
התקשרות שאפשר לקיי לגביה "הלי מקוצר" ,ושווייה עולה על  10,000ש"ח ,ייעשה
לגביה בירור מחירי אצל שלושה ספקי לפחות .הפנייה לספקי תהיה בכתב ,ויוגדרו
בה הדרישות מהשירות .הצעות הספקי א( ה יוגשו בכתב .החלטה על ההצעה הזוכה
תהיה מנומקת ,ויפורטו בה ההצעות שהתקבלו.
 ‰ Ê Â Á ˙ Î ¯ ‡ ‰החלטה על חידושו ,הארכתו או הגדלת היקפו של חוזה טעונה א(
היא אישור מוקד של ועדת המכרזי  .כלל זה חל ג על חוזה שנקבעה בו זכות ברירה
)אופציה( להארכה .מנהל היחידה המזמינה המבקש לחדש חוזה ,צרי לצר( לבקשתו דוח
על תקופת ההתקשרות הקודמת ,חוות דעת על תפקודו ורמתו המקצועית של ספק
השירותי ותיאור קצר של הפעולות שעשה והתוצרי שהגיש בתקופת החוזה הקודמת.
יוער ,כי לפי תקנה  (27)3לתקנות המכרזי  ,התקשרות למימוש זכות ברירה שנקבעה
בחוזה שנכרת בעקבות מכרז ,טעונה אישור ועדת מכרזי א היא נעשית לאחר תו
שלוש שני ממועד כריתת החוזה שבו היא כלולה .נוהלי המשרד קיצרו תקופה זו לשנה
אחת.
 :‰ Ê Â Á ‰ Ú Â ˆ È · ¯ Á ‡ · ˜ Ú Óהאחריות למעקב מוטלת על מנכ"ל המשרד ,אול
הוא רשאי להטילה על מנהל הפרויקט או היחידה המזמינה .45בי היתר על האחראי
לקבוע תכנית עבודה לנות השירותי ולוודא שהוא מגיש את תוצרי עבודתו כנדרש
בחוזה .אישור האחראי לחשבונות שמגיש הספק הוא תנאי לתשלומ .
לפי האמור לעיל ,אמורי להימצא בתיק המכיל את מסמכי ההתקשרות של ועדת
המכרזי )להל תיק ההתקשרות( המסמכי האלה )בהתא לסוג ההתקשרות הנבחר(:
)( 1

בקשה מנומקת של מנהל היחידה המזמינה לאישור ההתקשרות ולסיווגה;

)( 2

החלטה מנומקת של ועדת המכרזי בדבר אישור ההתקשרות וסיווגה;

) (3מסמכי המכרז ,חתומי בידי יו"ר ועדת המכרזי )א הוחלט כי ההתקשרות תעשה
בדר של מכרז(;
) (4ההצעות שהתקבלו ,בליווי קורות חיי של המציעי  ,תעודות על השכלת
והמלצות;
) (5מסמ המנתח את ההצעות על פי אמות המידה שנקבעו למכרז )להל טבלת
השוואה( ,המלצה מנומקת על ההצעה הטובה ביותר והחלטה מנומקת של ועדת המכרזי
בדבר ההצעה הזוכה;
__________________

 45נסמ 3.3.20.5 $להוראות התכ"
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) (6א ננקט הלי מקוצר לצור התקשרות בשווי  10,000ש"ח ויותר :פנייה לספקי ,
כתב דרישות ,הצעות הספקי  ,ניתוח ההצעות והחלטה מנומקת של הוועדה;
) (7א מדובר בבקשה להארכת חוזה :בקשה מנומקת המלווה בדוח על ביצוע החוזה
עד כה והחלטה מנומקת של ועדת המכרזי .
 .3לפי התקשי"ר ,מותר להעסיק יוע +או פרויקטור בביצוע מטלה מוגדרת ולפרק זמ
קצוב; אי מקו להעסיק בעבודה שהיא חלק בלתי נפרד מעבודת המשרד ,ושהמבצע
אותה שיי למער הארגוני והתפקודי של המשרד .יש לדאוג שה יהיו מעורבי מעט
ככל האפשר בפעולות הביצוע של המשרד .ה לא ישתלבו בהיררכיה של המשרד ,לא
ישתמשו בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדיו ,לא ייתנו לעובדי הוראות אלא באמצעות
ההנהלה או על ידי אחראי שנקבע לכ ולא ייצגו את המשרד .מרכז עיסוקו של יוע +או
פרויקטור ,על פי טיבו ומהותו ,איננו במשרד המעסיק אותו ,ולכ אי לקבוע שמקו
עבודתו העיקרי יהיה במשרד ואי להקצות לו חדר ,שירותי מזכירות ,טלפו וכד' .לפי
התקשי"ר והתכ" אי להעסיק יוע +שר לפי חוזה קבלני.

ממצאי על התקשרויות ע נותני שירותי במשרד
·,„¯˘Ó· È·‚ ‰ ¯˘‰ Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ,2002 ¯·Óˆ„ - 2001 Ò¯Ó ÔÓÊ‰ ˜¯Ù
Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˘ ,ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â 12 ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰
·‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Â‡ „ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó È¯·Á ÂÈ‰ Ì‰ - ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÌÈÂ ÈÓ „ÚÂÓ
˘.ÊÎ¯Ó‰ È¯·Á Ï
·„„Á‡ ÏÎ ˙Úˆ‰ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â 12 ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙˜È
ÏÎ· .¯˘‰ ˙Î˘Ï ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎÓÒÓ· ‰ÏÏÎ Ì‰Ó
˘È :ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÏÏÎ Ì‡ÂÏÓ· ÂÓÈÂ˜ ‡Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰
˘˙Â˘È¯„ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ‡È‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰ ‡Ï Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ
‰ ÈÈÚ ‡Ï ·Â¯Ï ;Â ÙÈ Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙‡Â Ê¯ÎÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ È‡ ˙ ˙‡ ,˙Â¯È˘‰
ÈÙÎ ¯˘‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡È‰Â ,Ô˙ ÈÁ· Í¯ÂˆÏ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÚˆ‰· ‰„ÚÂÂ‰
˘,¯˘‰ Ï˘ Â˙Úˆ‰ ÂÊ˘ ‰Ú„È „ÈÓ˙ ‡Ï ÈÎ Ì‡ ,Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ È„È· ‰Ï ‰‚ˆÂ‰
˘,‰‡ÂÂ˘‰ ˙Â‡Ï·Ë Â ÎÂ‰ ‡Ï ·Â¯Ï ;ÍÎ ÏÚ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÒÓ ‡Ï Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ÔÎ
¯Â¯È· ‰˘Ú ‡Ï ·Â¯Ï ;„·Ï· ‰Ù ÏÚ· Â ˙È ‰ÎÂÊ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ¯·Ò‰‰˘ ˘ÈÂ
‰˘˜· ‰‡ˆÓ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó È ˘· ;¯ˆÂ˜Ó ÍÈÏ‰· Ê¯ÎÓ ‡Ï· ˙Â¯˘˜˙‰ È ÙÏ ÌÈ¯ÈÁÓ
.‰‚ÂÂÈÒÏÂ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯Â˘È‡Ï ‰ ÈÓÊÓ‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ Ó Ï˘ ·˙Î· ˙˜ÓÂ Ó
¯˘ÙÈ‡ ÌÈ È˜˙ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰-È‡ ÈÎ ,‰ ˜ÒÓ‰ ‰ÏÂÚ ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓÓ
‡˙ .¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰
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 .1התקשרויות ע בעל מקצוע מומחה
כאמור ,נית לפטור ממכרז סוגי מסוימי של התקשרויות ע בעל מקצוע מומחה או
עבודה הדורשת יחסי אמו מיוחדי  ,בכפו( להליכי שנקבעו ,בי היתר ,לעניי אישור
ההתקשרות ובדיקת מספר הצעות הבאות בחשבו  .ברי ,כי בהלי כזה ,הפנייה מהמשרד
למציעי צריכה להיות על בסיס שיקולי מקצועיי וענייניי בלבד ,ופנייה למציע א
בשל זיקה פוליטית שיש לו לשר היא פסולה מכל וכל.
להל פרטי אודות שתי התקשרויות ע יועצי שנבחרו בשל זיקת הפוליטית וחריגות
נוספות מסדרי מינהל תקי בקשר אליה .
דוגמה א יוע כלכלי
·¯˘˜‰ ˘È‡ .ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï '‡ ‰¯·Á ÌÚ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ 12.9.01-
ÊÎ¯Ó ¯·Á „ÚÂÓ Â˙Â‡· ‰È‰ ('‡ ıÚÂÈ - ÔÏ‰Ï) ‰„Â·Ú‰ Úˆ·ÓÂ ‰¯·Á‰ ÌÚËÓ
.„ÂÎÈÏ‰
בדיקת הלי ההתקשרות וביצוע החוזה העלתה את הממצאי האלה:
)א( ב  14.8.01דנה ועדת המכרזי  ,בעקבות פניית הסמנכ"ל למינהל ,בהתקשרות
לרכישת שירותי ייעו +כלכלי עבור האג( לכלכלה ותקינה )להל אג( כלכלה( בהיק( של
 100 50שעות ייעו +לחודש .הוועדה אישרה את ביצוע ההתקשרות לרכישת השירות
וסיווגה אותה כפטורה ממכרז עקב הצור ביחסי אמו מיוחדי  .הוועדה החליטה ,כי אג(
כלכלה יפנה לכמה מציעי הבאי בחשבו לאחר שתפורס באתר האינטרנט של המשרד
קריאה להכנת רשימת מציעי ובקשה לקבלת הצעות .מנהל אג( כלכלה לא נכח בדיו .
ב  11.9.01שבה ועדת המכרזי ודנה בהתקשרות .בפרוטוקול הדיו נכתב" :בהמש
להחלטת הועדה מיו  14.8.01נערכה פנייה למספר יועצי  ...נתקבלו  4הצעות ...ועדת
המשנה החליטה לבחור בהצעתו של ]יוע +א'[ בעל הכישורי המתאימי והניסיו העשיר
לצור ביצוע השירותי שבנדו " .עוד נכתב בפרוטוקול ,כי ועדת המכרזי החליטה
לאמ +את המלצתה של ועדת המשנה ולבחור ביוע +א' לביצוע השירותי  .הסמנכ"ל
למינהל ,יו"ר ועדת המכרזי ויו"ר ועדת המשנה ,הוא שהציג בפני ועדת המכרזי את
המלצת ועדת המשנה .מנהל אג( כלכלה ,שעל פי החלטת הוועדה היה אמור לפנות
למציעי  ,לא הופיע בפני הוועדה.
)ב( הועלה ,כי בניגוד להחלטת ועדת המכרזי  ,לא פורסמה באתר האינטרנט של
המשרד קריאה להכנת רשימת מציעי ובקשה לקבלת הצעות .במקו זאת התבקש מנהל
אג( כלכלה להציע לסמנכ"ל למינהל רשימת יועצי  .מנהל האג( הציע שישה רואי
חשבו וכלכלני המתמחי ב"חשבונאות ירוקה" )תחו איכות הסביבה( ,א יוע +א' לא
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היה ביניה  .עוד הועלה ,שהסמנכ"ל למינהל ,ולא מנהל אג( כלכלה שעבורו התבקש
הייעו ,+פנה לארבעה מששת היועצי שהציע מנהל אג( כלכלה וקיבל משלושה מה
הצעות ענייניות ומפורטות ,הערוכות בהתא לדרישות המשרד; כ התקבל ד( קורות חיי
מיוע +א' ,א( שלא נמצאה פנייה אליו ,וד( זה לא היה ערו בהתא לדרישות המשרד.
מנהל אג( כלכלה מסר למשרד מבקר המדינה ,כי לאחר קבלת ההצעות הוא זומ למשרדה
של הממונה על חוזי והתקשרויות במשרד ,כדי לקרוא אות  ,ועל פי חוות דעתו ,שניתנה
בעל פה ,הצעות אחדות היו של יועצי בעלי השכלה וניסיו הולמי  .לעומת זאת לא היה
יכול להמלי +על יוע +א' ,שלא היה לו כל ניסיו בתחו איכות הסביבה ולא הייתה לו
היכרות קודמת אתו ,להבדיל מהניסיו החיובי שהיה לו ע שאר המציעי .
במפרט לקבלת הצעות נכתבו דרישות מקדמיות מהמציעי  ,ובה הדרישה להציג ניסיו
מוכח לפחות בחלק מהתחומי הבאי  :כלכלה אורבנית ,מי וביוב ,פסולת מוצקה
ורעילה ואנרגיה .מבדיקת הצעות היועצי שעליה המלי +מנהל אג( כלכלה עלה ,כי כל
המציעי עסקו באופ שוט( בנושאי אלה והיו בעלי מומחיות וניסיו במספר תחומי
ב"חשבונאות ירוקה" כפי שנדרשו; בהצעותיה הובא פירוט רב אודות פרויקטי שבה
עסקו בתחו איכות הסביבה ורשימת ממליצי  .לעומת זאת ,יוע +א' הגיש קורות חיי על
גבי עמוד אחד ,מה עולה כי השכלתו וניסיונו ה בתחו כלכלה ,חשבונאות ,מינהל
עסקי ובנייה ,אול לא היה בה דבר המצביע על השכלה או ניסיו בתחו איכות
הסביבה .בקורות החיי שהגיש יוע +א' נכתב ,כי בשני  ,461999 1996שימש יוע+
כלכלי במשרד הבריאות ובמשרד המשפטי .
הסמנכ"ל למינהל מסר למשרד מבקר המדינה ,כי היוע +הבכיר לשר מסר לו את שמו של
יוע +א' והוא התבקש לבדוק "א יש ל עבודה מתאימה בשבילו" .היוע +הבכיר לשר
הכחיש ,בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,את האמירה שייחס לו הסמנכ"ל למינהל.
לדבריו ,הוא הפנה את יוע +א' כמועמד אפשרי ,לאחר שבשיחה עמו התרש שהוא בעל
כישורי ראויי  ,כדי לבחו א הוא ראוי להימנות ע מאגר היועצי המקצועיי של
המשרד ,וכי לא היה מעורב בהליכי בחירתו .מנהל אג( כלכלה מסר למשרד מבקר
המדינה ,כי לאחר שנשכרו שירותיו של יוע +א' אמרו לו המנכ"ל דאז ,יצחק גור ,
והסמנכ"ל למינהל שהוא "מקורב ...הוא יכול לפתוח את הדלת אצל ]שר אחר[ ...מאותה
מפלגה ...מכיר את השרי  ...לא צרי לפסול כי הוא מקורב".
)ג( הסמנכ"ל למינהל הציג בפני ועדת המכרזי את המלצת ועדת המשנה שהוא ישב
בראשה ,לבחור ביוע +א' ,א לא המציא לוועדה טבלת השוואה של ההצעות כנדרש.
הסמנכ"ל מסר למשרד מבקר המדינה ,כי את ההמלצה הוא גיבש ע הממונה על חוזי
והתקשרויות במשרד )הכפופה לו( ,והיא לא תועדה .הסמנכ"ל אישר ,כי המלי +לוועדה
לבחור ביוע +א' א( שלא היה המועמד הטוב ביותר וא( שלכאורה הזיקה המקצועית שלו
למשרד היא הרופפת ביותר ,לעומת המועמדי האחרי  ,משו שסבר ש"הוא יכול
לעשות את העבודה הזאת" .במכתב למבקר המדינה מיולי  2004כתב הסמנכ"ל למינהל,
__________________

 46תקופת כהונתו של מר צחי הנגבי כשר הבריאות ושר המשפטי .

48

מינויי פוליטיי ומינויי בלתי תקיני במשרד לאיכות הסביבה

כי ציי בפני ועדת המכרזי שאמנ אי ליוע +א' ניסיו בנושא "חשבונאות ירוקה" א
הוא בעל השכלה מתאימה )תואר ראשו בכלכלה וראיית חשבו ותואר שני במינהל
עסקי ע התמחות במימו ( ,היכרות וניסיו ע המערכת הממשלתית לאור עבודתו
במשרדי המשפטי והבריאות ,ניסיו כלכלי וניהולי בפרויקטי אורבניי למגורי וניסיו
בבקרת דוחות כספיי  .עוד כתב ,כי מנכ"ל המשרד )יצחק גור ( המלי +עליו כ"כלכל
מוכשר אשר יש לשר ניסיו מקצועי טוב עמו" .בהתייחס לעמדתו של מנהל אג( כלכלה
כתב הסמנכ"ל ,כי אי זה יוצא דופ שוועדת המכרזי והוא כיו"ר שלה אינ מאמצי את
עמדות אנשי המקצוע להתקשר שוב ושוב ע יועצי אית יש לה היכרות ,אלא הוועדה
מכוונת דווקא להרחיב את מעגל היועצי "ובתנאי שאלו עומדי בדרישות המכרז כפי
שהיה במקרה זה".
על כ מעיר משרד מבקר המדינה ,כי הרחבת מעגל היועצי והספקי ראויה היא ,א
עליה להיעשות בשלב שבו נקבעת רשימת המציעי שאליה פונה המשרד .ואכ  ,ועדת
המכרזי הנחתה את הסמנכ"ל להכי רשימת מציעי לאחר פרסו הודעה באתר
האינטרנט של המשרד ,דבר שהיה בכוחו לצר( מציעי פוטנציאליי למאגר; א הוא לא
פרס את ההודעה ,אלא הוסי( לרשימה שהכי מנהל אג( כלכלה מועמד אחד בלבד זה
שהופנה בידי לשכת השר .מכל מקו  ,משנקבעת רשימת המציעי ומוגשות ההצעות ,על
ועדת המכרזי להשוות ביניה  ,ולבחור בהצעה המתאימה ביותר לדרישות המשרד.
בוודאי שאי הוועדה רשאית לבחור בהצעה שאינה עונה על דרישות המכרז ,בנימוק של
הרחבת מעגל היועצי ıÚÂÈ Ï˘ "Â˙Úˆ‰"˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï˘ ,˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .
‡' )˘‡È‰ ,˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÚˆ‰‰Ó ‰ÏÙ („·Ï· ÌÈÈÁ ˙Â¯Â˜ Û„ ‡Ï‡ ,‰Úˆ‰ ÏÏÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï
‡ ;˙Â¯˘˜˙‰Ï ÛÒ‰ È‡ ˙· ‰„ÓÚ ‡Ï Ûג ניסיונו של יוע +א' כמנכ"ל חברת בנייה אינו
גורע ממסקנה זו ,כפי שניסה הסמנכ"ל למינהל לטעו בפני מבקר המדינה.
משרד מבקר המדינה ביקש לברר את הלי קבלת ההחלטה בוועדת המכרזי  ,שהביא
לאימו +המלצת ועדת המשנה לבחור בהצעתו של יוע +א' .בשאלה זו התקבלו התשובות
הבאות:
חשבת המשרד ,חברת ועדת המכרזי  ,מסרה למשרד מבקר המדינה ,במרס  ,2004כי
בשלב אישור ההתקשרות ע יוע +א' בוועדת המכרזי  ,בישיבה שהתקיימה ב ,11.9.01
היא לא ראתה את ההצעות וכי בוועדת המכרזי לא התקיי דיו בהצעות .עוד מסרה
חשבת המשרד ,כי סמכה על דבריו של הסמנכ"ל למינהל שהיה יו"ר ועדת המכרזי ויו"ר
ועדת המשנה ,אשר הציג את ההשוואה בי המציעי והאמינה כי בחר בהצעה הטובה
מכול .
המשרד כתב בתשובתו מיוני  2004כי כל ההצעות הונחו בפני ועדת המכרזי  ,ועמדו
בפניה מכלול השיקולי וכלל החומר .הסמנכ"ל למינהל כתב במכתבו מיולי  ,2004כי
"החומר היה מונח על שולח הוועדה וניתנה לכל חבר ועדה הזדמנות לעיי בו לשאול
שאלות ולהביע הסתיגויות" .הסמנכ"ל צר( למכתבו מזכרי שכתבו לבקשתו עובדי
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שנכחו בדיוני ועדת המכרזי  ,לצור הכנת תגובתו לממצאי הביקורת ,וכול הביעו אמו
ביושרו האישי של הסמנכ"ל למינהל .באשר לבחירת יוע +א' נאמר במזכרי :
שניי מחברי ועדת המכרזי כתבו כי אינ זוכרי את פרטי המקרה; חברה אחרת בוועדה
כתבה ,כי "ההצעות עצמ הובאו לועדה ועמדו לעיונ של חברי הועדה .בדיו הצגת את
השכלתו ...ונסיונו של ]יוע +א'[ במשרד הבריאות והמשפטי בפני כל חברי הועדה ואינני
זוכרת הסתייגות של מי מה "; ראש תחו תקציבי  ,שאינה חברה בוועדת המכרזי א
נכחה והשתתפה בדיוניה והייתה חברה בוועדת המשנה ,כתבה ,בי היתר" :כחברה בועדת
המשנה ,ביחד עמ  ,לבחינת ההצעות בעניי זה ,אני רוצה לציי כי ]יוע +א'[ הומל+
לבחירה משו שסברנו כי הוא המתאי ביותר לביצוע השירותי וזאת לאחר שבחנו את
כל ההצעות שנתקבלו .במקרה זה סברנו ,בי היתר ,כי מ הראוי להרחיב את מעגל
היועצי אות שוכר המשרד ולתת הזדמנות ליועצי חדשי  ,למרות שאי לה נסיו
באיכות סביבה ,שכ לרוב מבקשי האגפי המקצועיי להתקשר ע אותו חוג מצומצ
של יועצי אית ה רגילי לעבוד ...ההצעות הובאו לדיו בפני הוועדה ונתקיי דיו
בעל פה בו הצגת את פרטי ההצעות בפני חברי הועדה .הדברי הוצגו לאשור ולא נעשה
כל נסיו מציד להטות או להטעות את חברי הועדה .חברי ועדת המכרזי שמעו את
הדברי והחליטו לאשר את בחירת ]יוע +א'[ לביצוע העבודה כפי שמשתק( מפרוטוקול
הדיו שהוצא בעקבות אותה ישיבה".
מתשובות המשרד ומהמזכרי של חברי ועדת המכרזי עולות המסקנות הבאות :חברי
ועדת המכרזי יכלו לקרוא את ההצעות שהוגשו אילו רצו ,א איש מה לא טע כי אכ
עשה זאת ,והחשבת מסרה במפורש כי לא קראה אות  .מכא שהדיו בוועדה לא נסמ על
קריאת ההצעות עצמ בידי כלל חבריה ,כנדרש .הסמנכ"ל למינהל הציג בוועדת המכרזי
בעל פה את ההצעות ,והמלי +לבחור בהצעתו של יוע +א' .באשר להמלצת ועדת המשנה,
ניתנו גרסאות שונות :בעוד שראש תחו תקציבי טענה כי ועדת המשנה סברה שיוע +א'
הוא המתאי ביותר ,הסמנכ"ל למינהל אמר שהוא לא סבר כ  ,ודי היה לו בכ שיוע +א'
מסוגל לדעתו לספק את השירות .בשלב מאוחר יותר מסר הסמנכ"ל נימוק נוס( הרחבת
מעגל היועצי אותו הציגה ג ראש תחו תקציבי במזכרה האמור .א נימוק זה ,שלא
נרש בפרוטוקול ,אינו יכול להצדיק את ההמלצה .איש מחברי ועדת המכרזי האחרי
לא מסר דבר על נימוקי ההמלצה )בפרוטוקול כאמור ,דובר על "כישורי מתאימי
וניסיו עשיר"(.
,„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯˘‰ ˙Î˘Ï ‰ÚÈˆ‰˘Ó ÈÎ ,‰ ˜ÒÓ‰ ‰ÏÂÚ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
˘˙„ÚÂÂ· Â˙¯ÈÁ·Ï Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ÏÚÙ ,¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÏÚ· ‡Â‰
ıÈÏÓ‰Â ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ ÔÁ· ,ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ˆÂ·˜· Â˙Â‡ ÏÏÎ ‡Â‰ :ÌÈÊ¯ÎÓ‰
ÌÂÁ˙· Ì È‡ „¯˘Ó· Â˘¯„ ˘ ıÂÚÈÈ‰ ÈÓÂÁ˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ „ÓÚÂÓ· ¯ÂÁ·Ï
˙„ÚÂÂÏ ‚Èˆ‰˘ ÈÏ· ˙‡Ê ÏÎ .˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÚˆ‰‰Ó ‰ÏÙ Â˙Úˆ‰˘ Û‡Â Â˙ÂÁÓ˙‰
.‰‡ÂÂ˘‰ ˙Ï·Ë ÌÈÊ¯ÎÓ‰
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‰ Á·˘ ÈÏ· ,Ï"Î ÓÒ‰ È¯·„ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ
‡˙ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÏ„ÁÓ .˘¯„ Î ,‰‡ÂÂ˘‰ ˙Ï·Ë ‰È ÙÏ ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÏ·Â ‰ÓˆÚ· ˙ÂÚˆ‰‰
‡È„È· ÂÈ‰ ÂÏÈ‡ ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ .¯˘Ï ·¯Â˜Ó ÌÚ ·ÈËÈ‰Ï ‰„ÚÂ ˘ ˙Â¯˘˜˙‰ Â¯˘ÙÈ
Ê‡ Ì‚ ,ÔÓˆÚ ˙ÂÚˆ‰· Â ÈÈÚ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÏÎ˘ ÍÎÏ ˙ÂÈ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈ ÈÈ Ú ÌÈÏÂ˜È˘Ó ˙¯ÁÂ· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰¯È·Ò ‰„ÚÂ ÔÎ˘ ,‰¯ÂÓÁ ‰ ˜ÒÓ‰ ‰˙ÈÈ‰
·.‰¯Á· ˘ ‰Úˆ‰
)ד( א( על פי שג הלי תקי לבחירת מועמד לתפקיד אינו ערובה להצלחתו של
הנבחר ,מעידות במקרה זה הנסיבות יוצאות הדופ שלאחר הבחירה על הפסול שבה,
בבחינת "אחרית דבר מעיד על ראשיתו" .בחוזה )שעות ייעו (+מ  12.9.01נדרשה החברה
שיוע +א' הוא מבצע העבודה מטעמה ,לתת למשרד חוות דעת כלכליות בנושאי שפורטו
בחוזה .נקבע שהיק( ההתקשרות יהיה עד  215,000ש"ח לשנה ,תוק( החוזה יהיה לשנה,
ונקבעה זכות ברירה להארכה לשנה נוספת; ובאוגוסט  2002הואר החוזה עד .31.12.02
מנהל אג( כלכלה מונה לאחראי לביצוע החוזה.
הועלה ,כי החברה לא הכינה חוות דעת כפי שנדרשה :ב  29.11.01הודיע מנהל אג(
כלכלה לסמנכ"ל למינהל בכתב ,כי באופ חריג הוא מאשר את החשבו שהגיש יוע +א'
לחודש אוקטובר  2001בס כ  23,000ש"ח עבור  113שעות עבודה א( שהיוע +לא ביצע
שו עבודה ,משו שבשל אי הבנה סבר היוע +שהוא עדיי אינו נדרש להגיש תוצרי ;
כדי למנוע את הישנות התקלה תסוכ בכל חודש תכנית עבודה מפורטת ,ובה יצוינו
התוצרי שעל החברה להגיש ושעות העבודה שיוכרו בגי כל תוצר .לפנייה צורפה תכנית
עבודה לחודש דצמבר .ב  ,18.3.02כחצי שנה לאחר שנחת עמו החוזה ,כתב מנהל אג(
כלכלה לסמנכ"ל למינהל ,כי המשימות שהוטלו על היוע +טר בוצעו ,ודרש להפסיק את
ההתקשרות לאלתר; מנהל האג( ג סירב לאשר את החשבונות לחודשי נובמבר
דצמבר ,שהוגשו במרס ,מאחר שלא צורפו לה כל תוצרי .
ב  23.4.02כתב הסמנכ"ל למינהל לחשבת המשרד כי "עקב חוסר שביעות רצו מתפקודו
של היוע +ולאחר שנער בירור במעורבותו של מנכ"ל המשרד ]יצחק גור [ הוחלט
להקטי את היק( ההתקשרות לס של  48,900ש"ח" )במקו  214,536ש"ח( .ב 17.7.02
שב ודרש מנהל אג( כלכלה מהחשבת לבטל את ההתחייבות מאחר "]ש[ ...בפועל אי אנו
מקבלי שירותי יעו +מהספק ולמעשה הוא לא יצר עימי קשר מתארי  .29/11/01 :למע
הסר ספק ,אינני מעוניי יותר בשרותיו של הספק הנ"ל!" .מנהל האג( כתב לחשבת ,כי
פנה כמה פעמי לסמנכ"ל למינהל ודרש להודיע ליוע +על ביטול ההתקשרות עמו ,וכי
נאמר לו שבקשתו מאושרת ונמצאת בטיפול .ב  10.7.02כתב מנהל האג( לסמנכ"ל
למינהל ודרש את "מחיקת יתרת ההתחייבות ע"ס  184,585ש"ח באופ מיידי ,בהתא
להתחייבות  .בעת שהתבקשתי להעסיקו הובטח לי כי ההוצאה הכרוכה בכ לא תבוא על
חשבו פעולות האג(" .ב  28.7.02שב מנהל האג( ודרש מהסמנכ"ל למינהל לבטל כליל
את ההתחייבות ליוע +מאחר שהיוע +לא ביצע שו מטלה שהוטלה עליו ומאחר שאי
בכוונתו להשתמש בשירותיו .כ הוסי( ,כי ראוי לשקול לתבוע את היוע +להשיב לקופת
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המדינה את הכספי ששולמו לו מאחר שהוא לא נת לה כל תמורה ,וכי "הסאגה
המתמשכת של העסקת היוע +צריכה להסתיי אחת ולתמיד" .ב  3.8.02העביר הסמנכ"ל
למינהל למנכ"ל המשרד ]שמואל הרשקובי [+את מכתבו האחרו של מנהל אג( כלכלה,
וביקש לקיי שיחה בנושא "במטרה להביא פתרו הול לעניי ".
על א( ניסיונו השלילי של מנהל אג( כלכלה ע יוע +א' ,סוכ ב  ,24.7.02בי מנהל אג(
פסולת מוצקה לבי יוע +א' ,כי היוע +יית שירותי לאג( פסולת מוצקה .מנהל אג(
פסולת מוצקה סיכ ע היוע ,+כי יכי עבור אג( זה "תמחור עלות טיפול בצמיגי "
והוכנה תכנית עבודה מפורטת .בחודשי יולי ואוגוסט  2002שולמו ליוע +כ 40,000
ש"ח מתקציב הפעולות של אג( פסולת מוצקה ,א( כי היוע +לא עשה את העבודה עליה
סוכ בינו לבי מנהל האג( .מנהל אג( פסולת מוצקה מסר למשרד מבקר המדינה ,כי
נאמר לו שהמשרד התקשר ע יוע +כלכלי ונית להעסיקו לצורכי האג( ,וכי הוא סירב
לאשר את החשבונות שהגיש היוע ,+כיוו שזה לא ביצע את העבודה שעליה סוכ .
הועלה ,כי החשבונות אושרו בידי הממונה על מנהל האג( ,סמנכ"ל בכיר לתשתיות.
עוד הועלה ,כי א( שהיוע +לא סיפק שירות כלשהו למשרד ,האריכו הסמנכ"ל למינהל
וחשבת המשרד ב  25.8.02את תוק( החוזה עמו בשלושה חודשי  .לא נמצא כי אג(
כלכלה או אג( פסולת מוצקה ,דרשו את הארכת ההתקשרות או הסבירו את נחיצותה .זאת
ועוד ,הארכת תוק( החוזה לא הובאה לדיו בוועדת המכרזי כנדרש ,וממילא לא נמסר
לוועדה דוח על תקופת ההתקשרות הקודמת ע היוע ,+או תיאור קצר של הפעולות
שעשה ושל התוצרי שהגיש בתקופת החוזה הקודמת .המשרד כתב ,בתשובתו מדצמבר
 ,2003כי הארכת ההתקשרות נעשתה בסמו למועד בו סוכ ע היוע +שיית שירותי
לאג( פסולת מצוקה ,ובתקופה זו ניתנה לו הזדמנות נוספת .עוד כתב המשרד ,כי
הסמנכ"ל והחשבת אישרו את הארכת ההתקשרות לאחר שהשתכנעו בצור בה .משרד
מבקר המדינה מעיר ,כי קבל חיצוני אמור לתת תמורה לתשלו שהוא מקבל ,ואי לקבל
תשובה על "מת הזדמנות נוספת" .יתר על כ  ,וכאמור לעיל ,במועד שבו הוארכה
ההתקשרות כבר אפשר היה לדעת שהיוע +קיבל תשלו א לא נת תמורה ג לאג(
פסולת מוצקה ,ואג( זה לא ביקש את הארכת ההתקשרות.
ב  27.9.02פנה הסמנכ"ל למינהל לסמנכ"ל בכיר לתשתיות ,וביקשו לקבל דיווח בכתב
לגבי עבודתו של היוע .+ב  7.12.02כתב הסמנכ"ל למינהל למנכ"ל כי "המצב כיו
]באג( פסולת מוצקה[ אינו שונה .יש לפעול כמתחייב ,ויפה שעה אחת קוד !".
‡Ï ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÈÎ ,2003 ¯·ÓËÙÒÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ È·‚ ‰ ¯˘‰
ÏÚ ‰˜ÙÂÒ˘ ‡Ï· Ì„‡Ï Â‰˘ÏÎ ÌÂÏ˘˙Ï ˙ÂÙÈ¯Á· „‚ ˙Ó ‡Â‰ ÈÎÂ ,Â˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰
‰¯ÂÓ ‰È‰ ,¯·„‰ ÂÏ ¯ÒÓ ÂÏÈ‡ ÈÎ ,¯˘‰ ·˙Î „ÂÚ .˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯ÂÓ˙‰ ‡ÂÏÓ Â„È
˘.˙Á‡ ‰¯Â‚‡ ÂÏÂ '‡ ıÚÂÈÏ ÌÏ˘Ï ‡Ï
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מהמתואר לעיל עולה ,כי א( על פי שיוע +א' לא סיפק למשרד שירות כלשהו ,שיל
לו המשרד כספי  .אמנ  ,הסמנכ"ל למינהל פנה למנכ"ל בעניי תפקודו של היוע,+
א למרות זאת הוא הארי  ,יחד ע חשבת המשרד )שידעה ג היא על אי תפקודו
של היוע ,(+את ההתקשרות עמו בלי שמי מהאגפי הציג את הצור בכ ובלי
לבקש את אישור ועדת המכרזי כנדרש.
מאחר שהיוע +לא סיפק למשרד דוחות וחוות דעת כפי שסוכ עמו ,ראוי שהמשרד
ישקול את צעדיו להשבת הכספי ששיל ליוע.+

דוגמה ב יוע כלכלי
·È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ('· ıÚÂÈ - ÔÏ‰Ï) ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ÌÚ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ 20.6.01-
‡È‰ Â˙˘‡Â ,„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á „ÚÂÓ Â˙Â‡· ‰È‰ ıÚÂÈ‰ .ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ‡˘Â · ıÂÚÈÈ
‡.¯˘‰ ÈˆÚÂÈÓ „Á‡ Ï˘ Â˙ÂÁ
בדיקת הלי ההתקשרות העלתה את הממצאי האלה:
)א( ב  9.5.01התקיימה ישיבה של ועדת המכרזי  .בסדר היו שנקבע לוועדה הוס(
בכתב יד ,מחו +לסדר היו המתוכנ  ,הסעי( "יעו +בנושאי כלכליי לשר ]שמו של
יוע +ב'[  100שעות לחודש" .בפרוטוקול הדיו נכתב בעניי סעי( זה ,כי נושא הדיו
הוא "שירותי יעו +בנושאי כלכליי " עבור אג( מינהל ומשאבי אנוש ועבור השר .עוד
נכתב בפרוטוקול ,שההתקשרות נדרשת לש בדיקת עבודת הצוות המשרדי העוסק
בבקשות למת תמיכות בעמותות ,לקבלת "שירותי הייעו +בענייני נוספי )יעו +וסיוע
חשבונאי/כלכלי לקידו פרוייקטי סביבתיי מול רשויות מקומיות( ,וכ יעו +לשר
בנושאי תקציביי וכלכליי שוני " .בדיו נמסר ,כי האג( למינהל ולמשאבי אנוש כבר
פנה לחמישה מומחי בתחו וקיבל שלוש הצעות ,ולאחר בדיקת המלי +לבחור בהצעתו
של יוע +ב' עקב ניסיונו ומומחיותו .הוועדה קבעה שהיא נוטה לאמ +את המלצת האג(
א( שהצעתו של יוע +ב' אינה הזולה ביותר .ב  11.6.01אישרה הוועדה את ההתקשרות.
לפני ועדת המכרזי הופיע הסמנכ"ל למינהל .הוועדה דנה בהתקשרות ואישרה אותה א(
שלפי התקשי"ר והתכ" אי להעסיק ,כאמור ,יוע +לשר לפי חוזה קבלני.
הביקורת העלתה ,כי לפני בחירת היוע +לא פנה הסמנכ"ל למינהל לוועדת המכרזי
לצור קבלת אישורה לביצוע ההתקשרות ,לקביעת דר ביצועה ולקבלת הנחיות
לביצועה .יצוי  ,כי לבד מפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזי לא נמצאו במשרד המסמכי
שהיו אמורי להיות בתיק ההתקשרות ,ובכלל זה :בקשה מנומקת של האג( למינהל
ולמשאבי אנוש או של אג( אחר להתקשרות; רשימת מציעי ; נוסח הפנייה למציעי ;
שמות חמשת היועצי שהאג( פנה אליה והעתקי הפניות; קורות חיי של המציעי ;
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ההצעות שהתקבלו והאסמכתאות לבחינת  .עוד הועלה ,כי ההצעות לא נבחנו בידי ועדת
המכרזי  ,אלא בידי הסמנכ"ל למינהל ,וכי הוא א( לא המציא לוועדה טבלת השוואה של
ההצעות ,כנדרש .הסברי הסמנכ"ל לבחירה ביוע +נמסרו לוועדה בעל פה בלבד .הסמנכ"ל
למינהל ג לא דיווח לוועדה כיצד בחר את קבוצת המציעי אליה פנה .הסמנכ"ל
למינהל מסר למשרד מבקר המדינה ,כי "השר ביקש להעסיק את רואה החשבו ]יוע +ב'[
כיוע +השר וכי לש כ היה צור לקיי 'הלי ' בחירה" .ג המנכ"ל דאז ,מר גור  ,מסר
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי לשכת השר היא שביקשה להעסיק את יוע +ב'
בתפקיד יוע +השר לענייני כלכליי  .השר הנגבי מסר ,בפגישתו ע מבקר המדינה ,כי
הוא עצמו לא המלי +על מועמדתו של יוע +ב' ,לא כיוע +לשר ולא כיוע +למשרד.
לדבריו ,הוא לא נזקק ליוע +לענייני כלכליי  ,ואכ יוע +ב' לא הועסק בלשכת השר אלא
הופעל בידי הדרגי המקצועיי במשרד ללא כל מעורבות מצד השר.
בלי להכריע בי הגרסאות ,ממסמכי ועדת המכרזי עולה שהוועדה דנה בהתקשרות
ואישרה אותה כהתקשרות ע יוע +עבור השר .כ עולה ,למשל ,מסדר היו שנקבע
לישיבת הוועדה ב  9.5.01ומפרוטוקול אותה ישיבה )ראו לעיל( .כמו כ  ,בחוזה שנחת
ע היוע +ב  20.6.01נאמר ,שתפקידו יהיה בי היתר" ,מת ייעו +לשר ומת חוות דעת
חשבונאיות/כלכליות."...
Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ˘˜È· ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ˘ ,‰ ˜ÒÓ‰ ‰ÏÂÚ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
)‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ Â˙ÈÈ ÙÂ ,'· ıÚÂÈ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï (¯˘‰ ˙˘˜· ÈÙÏ ÂÈ¯·„Ï
·‡.È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ˙ Ó ÏÚ ‡ÏÂ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ‡˜ Ù˘Â‚ Ï·˜Ï ˙ Ó ÏÚ ‡Ï‡ ‰
˙˜ÓÂ Ó ‰˘˜· ‰Ï ‰˘‚Â‰ ‡Ï˘ ˙Â¯ÓÏ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ
,˘‡¯Ó ˙Â¯˘˜˙‰‰ Í¯„ ˙‡ ˘¯„ Î ‰¯˘È‡ ‡Ï ‡È‰˘ ˙Â¯ÓÏÂ ,˙Â¯˘˜˙‰· Í¯ÂˆÏ
.ÌÈÚÈˆÓÏ ‰ÈÈ Ù‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡ÏÂ È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ˙·ÂÁÓ ‰¯ÂËÙÎ ‰˙Â‡ ‰‚ÂÂÈÒ ‡Ï
)ב( ב  20.6.01נחת ע יוע +ב' חוזה )שעות ייעו (+לקבלת  100שעות ייעו +בחודש
לפרק הזמ  ;31.5.02 1.6.01הסמנכ"ל למינהל מונה אחראי לביצוע החוזה .ב 15.10.01
אישרה ועדת המכרזי להגדיל את היק( ההתקשרות ע היוע +ב  100שעות בחודש,
בחודשי אוקטובר דצמבר  ,2001וב  11.2.02אושרה הגדלת ההתקשרות עמו ב 150
שעות בחודש עד מאי .2002
מנהל אג( כלכלה מסר למשרד מבקר המדינה ,כי ע תחילת העסקתו של היוע +הוא
הוזמ ע מנהלי אגפי אחרי לפגישה אצל המנכ"ל דאז ,מר יצחק גור  .בפגישה הוצג
היוע ,+נאמר לה שהמשרד מעסיק אותו ,ומנהלי האגפי נשאלו כיצד נית להיעזר
בשירותיו .מנהל האג( הוסי( ,כי לא נעזר בשירותיו של היוע ,+וכי "זה נראה כאילו קוד
יש במשרד אד  ,רואה חשבו  ,ועכשיו צרי לתת לו תכני  ...יש במשרד יוע ,+מה אתה
יכול לעשות אתו" .לגבי הגדרת תפקידו של היוע +בחוזה ג כ"יעו +לשר ומת חוות דעת
חשבונאיות/כלכליות בנושאי שוני לרבות החלטות ממשלה בנושאי כלכליי
ותקציביי " מסר מנהל האג( ,כי "זה בדיוק התפקיד שלי".
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בעניי הצור להרחיב את ההתקשרות ע היוע +לש ביצוע "פעולות הביקורת על סכומי
סיוע והקצאות של האג( בפרט ואשכול תשתיות בכלל" ,כמפורט בפרוטוקול הוועדה מ
 ,11.2.02מסר מנהל אג( פסולת מוצקה למשרד מבקר המדינה ,כי לא הוא יז את הרחבת
ההתקשרות ע משרד רואה החשבו  ,א משנאמר לו ש"היוע +נשכר עבור השר ,ויש
שעות פנויות שנית לנצל" עבור האג( ,הוא כתב בקשה להתקשר ע היוע +לצור
ביקורת על סכומי הסיוע וההקצאות של האג( לרשויות מקומיות החל ביולי  .2002ואכ
בפנייתו לוועדת המכרזי מ  3.2.02כתב מנהל אג( פסולת מוצקה" :בקשה זו עולה לאור
שינויי ההחלטות לצאת למכרז בנושא לאור העובדה כי הסתבר שלמשרד ]שמו של יוע+
ב'[ צפוי ניצול מועט של השעות שאושרו בהסכ המקורי )לאחר שסיי משימות אחרות
שהוטלו עליו על ידי הנהלת המשרד(".
 .2התקשרויות במכרז סגור
כאמור ,נית לפטור ממכרז פומבי סוגי מסוימי של התקשרויות ,ולערו תחת זאת מכרז
סגור בי קבוצה מוגדרת של מציעי בכוח ,בכפו( להליכי שנקבעו לעניי זה בתקנות
חובת המכרזי  ,בתכ" ובנוהלי המשרד .ברי ,כי בהלי כזה ,הרכבת רשימת המציעי
צריכה להיות על בסיס שיקולי מקצועיי וענייניי בלבד ,וכלילת מציע ברשימה בשל
זיקה פוליטית שיש לו לשר היא פסולה.
להל שלוש דוגמאות להתקשרויות ע פרויקטורי שנבחרו במכרז סגור בשל זיקת
הפוליטית וחריגות נוספות מסדרי מינהל תקי בהתקשרות עמ .
דוגמה א פרויקטור בתחו המיחזור
·ÔÏ‰Ï) ¯ÂÊÁÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ÌÚ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ 11.7.01-
 .„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á „ÚÂÓ Â˙Â‡· ‰È‰ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ .('‡ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ùבדיקת הלי ההתקשרות וביצוע החוזה העלתה את הממצאי האלה:
)א( ב  11.6.01דנה ועדת המכרזי בהתקשרות לרכישת שירותי קידו פרויקטי
למיחזור וצמצו נפחי )פסולת( במשרדי הממשלה ,עבור האג( למינהל ולמשאבי אנוש,
בהיק( של  180שעות לחודש לפרק זמ של שנה .הוועדה אישרה את ביצוע ההתקשרות
וקבעה שתיעשה בדר של מכרז סגור ,משו שהיקפה לא היה אמור לעלות על 250,000
ש"ח ,ובפטור מהכנת רשימת מציעי  ,כיוו שמדובר בהתקשרות חד פעמית לפרק זמ
מוגדר .הוועדה החליטה ,שהאג( למינהל ולמשאבי אנוש יפנה לכמה גורמי הבאי
בחשבו  .את הבקשה הגיש האג( למינהל ולמשאבי אנוש ,ומנהל האג( לפסולת מוצקה,
האחראי לתחו המיחזור ,נכח בדיו .
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ב  10.7.01אישרה ועדת המכרזי את ההתקשרות ע פרויקטור א' ,ונקבע ,כי הוא יית
למשרד "סיוע לייזו והנחיית פרוייקטי למיחזור וצמצו נפחי וכמויות פסולת
במשרדי ממשלה ...על פי הנחיית מנהל אג( פסולת מוצקה במשרד או מי מטעמו".
בפרוטוקול ישיבת הוועדה נכתב ,כי האג( למינהל ומשאבי אנוש פנה לכמה מציעי
הבאי בחשבו והתקבלו חמש הצעות; הסמנכ"ל למינהל בח את ההצעות והמלי+
להתקשר ע פרויקטור א' ,שנמצא המתאי ביותר.
הסמנכ"ל למינהל מסר למשרד מבקר המדינה ,כי היוע +הבכיר לשר הציע שני מועמדי
לתפקיד ובה פרויקטור א' ,וכי השיקול שהנחה אותו )הסמנכ"ל למינהל( להמלי +לבחור
בפרויקטור א' הוא יכולתו ליצור קשרי במשרדי ממשלה .מנהל אג( פסולת מוצקה מסר
בתשובה לשאלת נציגי משרד מבקר המדינה ,כי לא היה שות( להלי בחירת הפרויקטור
והוסי( כי המנכ"ל דאז )יצחק גור (" ,הנחית" עליו את הפרויקטור ומסר לו "שיש יוע+
שר למיחזור ,שנבחר במכרז ,אבל השר לא מעסיק אותו במשרה מלאה" ,וכי הוא "יכול
לנצל את השעות לטובת אג( פסולת מוצקה".
השר מסר בתשובתו למבקר המדינה ,שללשכתו נמסר כי לצור קידו פרויקט המיחזור
במשרדי הממשלה מפרס המשרד מכרז לבחירת פרויקטור ,וכי א מוכר לה מועמד
מתאי  ,כישוריו ייבחנו במסגרת זו .היוע +הבכיר לשר מסר למשרד מבקר המדינה ,כי
"הצעתי בתגובה לפנייה אלי ]את המועמד ומועמד נוס([ הידועי לי כבעלי מקצוע
מעולי  .פרט לכ לא הייתה לי מעורבות בעניי זה" .המשרד השיב למשרד מבקר
המדינה ,כי היוע +הבכיר לשר המלי +על מועמדותו של פרויקטור א' .עוד כתב ,כי פנייה
למציעי  ,שנדרשי מה יכולת ניהולית וקשרי במשרדי ממשלה ,סביר שתיעשה בידי
הסמנכ"ל למינהל .יצוי  ,כי כלילת מועמדי בקבוצת מציעי למת שירותי מעניקה לה
יתרו ניכר .במקרה זה ,כלילתו של פרויקטור א' בקבוצת המציעי במכרז הייתה בזכות
המלצתו של היוע +הבכיר לשר.
הביקורת העלתה ,כי הסמנכ"ל למינהל ,שבח את ההצעות ,לא הכי טבלת השוואה ולא
שקלל את ההצעות על פי איכות ועלות  ,כפי שפורט בפנייה למציעי  .ג דיווחו לוועדה
לא לווה בניתוח השוואתי של ההצעות ,אלא התמקד בניסיו הניהולי של המציעי .
Â˙˜ÈÊ Ï˘· ıÚÂÈ‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ,‰ ˜ÒÓ‰ ‰ÏÂÚ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
¯˘‰ ˙Î˘Ï ‰ÚÈˆ‰˘Ó .¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰
ÏÏÎ ‡Â‰ :ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· Ì‰Ó „Á‡ ˙¯ÈÁ·Ï Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ÏÚÙ ,ÌÈ„ÓÚÂÓ
‡¯ÂÁ·Ï ıÈÏÓ‰ ‡Â‰Â ;ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ ÔÁ· ‡Â‰ ;ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ˆÂ·˜· Ì˙Â
·˙‡ ‰¯˘È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ .ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ˙Ï·Ë ‚Èˆ‰Ï ÈÏ· ,„ÓÚÂÓ
,‰‡ÂÂ˘‰ ˙Ï·Ë ‰È ÙÏ ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÏ·Â ,‰ÓˆÚ· ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ ‰ Á·˘ ÈÏ· ˙Â¯˘˜˙‰‰
.˘¯„ Î
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)ב( בביקורת הועלה ,כי החוזה ע פרויקטור א' נחת רק ב  ,20.6.02כשנה לאחר
תחילת העסקתו .דהיינו ,במש כשנה פעל הפרויקטור במשרד בלא שהדבר הוסדר
בהסכ בכתב .כל אותו זמ הוא ליווה את השר בסיוריו ברשויות מקומיות והוצג כממונה
על המיחזור במשרדי ממשלה .לאחר שההסכ עמו נחת שולמו חשבונותיו למפרע
לשנה.
)ג( על פי ההסכ  ,נדרש הפרויקטור לתת למשרד שירותי בתחו המיחזור וצמצו
נפח הפסולת במשרדי הממשלה .נקבע ,כי ישולמו לו  317,000ש"ח ,לפרק הזמ 11.7.01
 ,31.12.02ונקבעה זכות ברירה להארכת ההתקשרות לפרק זמ כולל שלא יעלה על
שנתיי  .מנהל אג( פסולת מוצקה מונה אחראי לביצוע ההסכ .
מנהל אג( פסולת מוצקה מסר למשרד מבקר המדינה ,כי "בתחילת עבודתו ]של פרויקטור
א'[ הוא סייע ביצירת קשרי ו'פתיחת דלתות' ,ארג מפגשי מול שרי במשרדי שרצינו
להיכנס .בהדרגה הוריד נפח פעילות ,אבל בתקופה האחרונה ]של עבודתו[ הפסיק בכלל
לעבוד".
בעניי זה השיב השר ,כי איש מ הדרג המקצועי במשרד לא הביא לידיעתו כי הפרויקטור
"הוריד נפח פעילות" וא( "הפסיק בכלל לעבוד"" .ממילא ,לו היה הדבר מובא לידיעתי,
הייתה עובדה זו מהווה מבחינתי הצדקה להתרה מיידית של חוזה ההתקשרות עמו".
דוגמה ב פרויקטור בתחו פסולת בניי
·‰˘ÂÏ˘ ÌÚ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ 2002 ¯·ÓËÙÒ - 2001 ¯·Óˆ„ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù
ÌÈÈ ˘Â ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ· „Á‡ ,"‰˘·È ˙ÏÂÒÙÂ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ" ÌÂÁ˙· ÌÈ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù
·- ÌÈÈ ˘ ÌÚÂ ,¯Â‚Ò Ê¯ÎÓ Ï˘ Í¯„· „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ Ì‰Ó „Á‡ ÌÚ .‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ
·‰˜ÈÊ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ· ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÎÏ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ¯ˆÂ˜Ó ÍÈÏ‰
- È ˘‰ ,('· ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù - ÔÏ‰Ï) „ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á - „Á‡‰ :È·‚ ‰ ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ
· „ÂÎÈÏ‰ ˙‚ÏÙÓ ˙„ÈÚÂÂ· ¯ÈˆÎ Û˙˙˘‰ È˘ÈÏ˘‰Â ,„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á Ï˘ Â
˘.2002 ¯·ÂË˜Â‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰
בדיקת הלי ההתקשרות ,שנעשתה בדר של מכרז סגור ,וביצוע החוזה ,העלתה את
הממצאי האלה:
)א( ב  14.8.01דנה ועדת המכרזי בהתקשרות לרכישת שירותי לסיוע למחוזות
בתחומי המיחזור וצמצו נפח הפסולת .הוועדה אישרה את ביצוע ההתקשרות וקבעה
שתיעשה בדר של מכרז סגור ,משו שהיקפה לא היה אמור לעלות על  250,000ש"ח,
ונתנה פטור מהכנת רשימת מציעי  ,כיוו שמדובר בהתקשרות חד פעמית לפרק זמ
מוגדר .מנהל האג( לפסולת מוצקה ,שבשמו הוגשה הבקשה ,נכח בדיו .
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ב  24.10.01אישרה הוועדה התקשרות ע פרויקטור ב' לקבלת השירותי האמורי .
בפרוטוקול נאמר ,שהתקבלו שתי הצעות בלבד למת השירותי  ,וכי ה "נבחנו בעיקר
ברכיב האיכות קרי ,השכלה רלוונטית וניסיו תעסוקתי ומידת התאמתו לשירותי
המבוקשי " .עוד נאמר ,שאג( פסולת מוצקה ממלי +לבחור בהצעתו של פרויקטור ב',
שנמצאה מתאימה יותר .מנהל אג( פסולת מוצקה לא נכח בדיו  ,כנדרש.
שמו של פרויקטור ב' נמסר בידי היוע +הבכיר לשר .היוע +הבכיר לשר כתב בתשובתו
למשרד מבקר המדינה ,כי מסר את הש ואת קורות החיי לאחר שעיי בה  ,וסבר שנית
לבחו את האפשרות לכלול את המועמד ברשימת המציעי למת השירותי האלה.
אשר לפנייה למציעי ובחינת ההצעות מסר המשרד בתשובתו ,כי "בהמש לפנייה
]למציעי [ נתקבלו שתי הצעות שנבחנו על ידי האג( ומנהלת מחוז המרכז .לאחר בחינת
ההצעות וראיו אישי ע המועמדי  ,החליט אג( פסולת מוצקה להמלי +על הצעתו של
פרויקטור ב'".
לעומת זאת ,מנהל האג( לפסולת מוצקה מסר בתשובה לשאלת נציגי משרד מבקר
המדינה ,כי לא הוא פנה למציעי ולא הוא בח את ההצעות שהתקבלו .בעניי אופ
ההתקשרות ע הפרויקטור מסר מנהל האג( ,כי מנהלת מחוז המרכז ראיינה מועמדי
אחדי לתפקיד ואחר כ התבקשה לראיי ג את פרויקטור ב'; ג מנהל האג( ראיי את
המועמד ומצא אותו מתאי .
במשרד לא נמצאו העתקי פניות למציעי ולא נית לדעת לכמה מציעי פנה המשרד ,מי
גיבש את קבוצת המציעי ועל פי אילו אמות מידה ,ומי פנה אליה  .יצוי  ,כי על פי
המסמכי שהמציא המשרד למשרד מבקר המדינה ,אחת מדרישות הס( מנות השירותי
היא השכלה על תיכונית .מקורות החיי של שני המציעי עלה ,כי לפרויקטור ב' השכלה
אקדמאית ,א למציע האחר השכלה תיכונית בלבד ,ומכא שהוא לא עמד בדרישות הס(
ומלכתחילה לא היה מקו לפנות אליו.
˙ÈËÈÏÂÙ‰ Â˙˜ÈÊ Ï˘· ıÚÂÈ‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
˙‡ ¯˘‰ ˙Î˘Ï ‰ÚÈˆ‰˘Ó .¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â ¯˘Ï
Û‡ ,˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ .ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ÓÈ˘¯Ï Û¯Âˆ ‡Â‰ ,„ÓÚÂÓ‰
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‡Ï Ô‰Ó ˙Á‡˘ ,˙ÂÚˆ‰ È˙˘ ˜¯ ÂÈ‰˘ ÈÙ ÏÚ
,‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ïˆ‡ "ÌÂ„‡ ¯Â‡ ˜ÈÏ„‰Ï" ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰„·ÂÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.ÌÈÚÈˆÓ‰ Ï‚ÚÓ ˙·Á¯‰ ÏÚ ˙Â¯Â‰ÏÂ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰ ˙˜È„·· ˜ÈÓÚ‰Ï Ì‡È·‰Ï
)ב( ב  ,19.7.01כחמישה חודשי לפני שוועדת המכרזי אישרה את ההתקשרות,
אישרה חשבת המשרד ,שהיא חברה בוועדת המכרזי  ,התקשרות ע פרויקטור אחר
באותו תחו פסולת בניי ופסולת יבשה במחוז חיפה .בנסיבות אלה לא היה מקו
לתת פטור מהכנת רשימת מציעי להתקשרות הנדונה ,שכ היא לא הייתה התקשרות חד
פעמית.
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המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בעניי הפטור מהכנת רשימת מציעי  ,כי
"ועדת המכרזי ראתה בכל התקשרות בנושא עבור כל מחוז ,התקשרות בודדת לתקופה
של שנתיי ".
לדעת משרד מבקר המדינה ,אי לקבל הסבר זה :ועדת המכרזי היא ועדה משרדית
האחראית לכל ההתקשרויות של המשרד ,התקציב להעסקת פרויקטורי הוא כלל משרדי,
ועליה לבחו את הטע לפטור מנקודת המבט של כל המשרד ולא של המחוז.
)ג( ב  19.2.02הואר תוק( החוזה ע פרויקטור ב' עד ל  .31.12.02הועלה ,כי הארכת
ההתקשרות לא הובאה לאישור ועדת המכרזי  ,וממילא לא נמסר לוועדה לפני הארכת
החוזה דוח על תקופת ההתקשרות הקודמת ,כנדרש בנוהל המשרד לעניי זה.
דוגמה ג פרויקטור בתחו שיקו נחלי
·ÔÚÂˆÈ· ÈÂÂÈÏÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ÌÚ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ 13.8.02-
.('‚ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù - ÔÏ‰Ï) ¯ÂÊÁÈÓÂ ÌÈÏÁ ÌÂ˜È˘ È‡˘Â · „ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô˙ÚÓË‰Â
.„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á „ÚÂÓ Â˙Â‡· ‰È‰ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰
בדיקת הלי ההתקשרות וביצוע החוזה העלתה את הממצאי האלה:
)א( ב  4.3.02דנה ועדת המכרזי בהתקשרות לרכישת שירותי לליווי תכניות לימוד
בנושא שיקו נחלי ומיחזור עבור אג( החינו בהיק( של  180שעות לחודש למש שנה.
הוועדה אישרה את ביצוע ההתקשרות ,וקבעה שתיעשה בדר של מכרז סגור ,משו
שהיקפה לא היה אמור לעלות על  350,000ש"ח .הוועדה החליטה שאג( החינו יפנה
לכמה מציעי לאחר שתפורס באתר האינטרנט של המשרד קריאה להכנת רשימת
מציעי ובקשה לקבלת הצעות .לא נמצאה בקשה מנומקת בכתב של מנהל אג( החינו
לוועדה לאישור ההתקשרות ולסיווגה והוא לא נכח בדיו  ,כנדרש.
ב  18.3.02פורסמה באתר האינטרנט של המשרד קריאה להכנת רשימת מציעי ובקשה
לקבלת הצעות למת שירותי בתחו ה"חינו לשיקו נחלי " .בדרישות הס( צוינו ,בי
היתר" ,תואר אקדמאי ,ניסיו של לפחות  10שני בנושאי סביבתיי " ו"היכרות ע
עדיפות לבעל ניסיו בניהול בית ספר" .הוועדה בחרה בפרויקטור
מערכת החינו
מסוי  ,אול זה הסיר את מועמדותו והוועדה אישרה פרסו בקשה חדשה לקבלת הצעות
בעניי .
בבקשה החדשה ,שפורסמה ב  10.7.02באתר האינטרנט של המשרד היו דרישות הס(
נמוכות באופ ניכר מאלה שצוינו בבקשה הקודמת ,וה כללו "רקע ניהולי ויכולת הנעת
אנשי ;  ...ניסיו מקצועי של לפחות  5שני  ,תואר מקצועי מוכר" .לוועדת המכרזי לא
דווח על ההקלה בדרישות הס( וממילא לא הוסבר לה מדוע נעשה הדבר.
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)ב( ב  31.7.02החליטה ועדת המכרזי לאמ +את המלצת אג( החינו לבחור
בפרויקטור ג' למת השירותי האמורי  .בדברי ההסבר מטע האג( שנרשמו בפרוטוקול
הדיו נאמר ,כי התקבלו שתי הצעות ,וכי האג( ממלי +לבחור בפרויקטור ג' משו שהוא
מתאי יותר לתפקיד .מנהל האג( לא נכח בדיו  ,כנדרש.
המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי פרסו באינטרנט הוא בבחינת פנייה
לציבור רחב של מציעי פוטנציאליי  .המשרד כתב ג  ,כי פרויקטור ג' "הומל +לביצוע
השירותי על ידי מר שמואל הרשקובי ,"+יוע +השר דאז ,וכי ההקלה בדרישות הס(
נועדה לאפשר לציבור רחב יותר של מציעי להתמודד במכרז .כ מסר למשרד מבקר
המדינה ג הסמנכ"ל למינהל .מר שמואל הרשקובי +כתב בתשובתו למשרד מבקר
המדינה ,כי לא ביקש להעסיק את פרויקטור ג' ,וכי פרסו המכרז באתר האינטרנט של
המשרד עשה אותו נגיש לכל ,ובכ הוא מעיד על תקינות ההלי  .מר הרשקובי +הוסי(
בתשובתו מיוני  ,2004כי מסר את שמו וקורות חייו של פרויקטור ב' לאחר שעיי בה ,
וסבר שנית לבחו את האפשרות לכלול אותו ברשימת המציעי למת השירותי האלה.
‡Â‰ „¯˘Ó Ï˘ Ë ¯Ë È‡ ¯˙‡· Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù˘ ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„¯‰¯˜Ó ÏÎ· ÌÏÂ‡ ,(¯˙‡Ï ‰ ÙÓ ÌÈ Â˙ÈÚ· ÌÂÒ¯Ù ¯˘‡Î ,Ï˘ÓÏ) ‰ÈÂ‡¯ ÌÂÒ¯Ù Í
‡ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÚˆ‰ È„ ·È Ó Â È‡ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ÌÂÒ¯Ù‰ Ì
„¯˘Ó‰ Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ÌÂÒ¯Ù‰˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÒÓ ˘Ó .Â˙·Á¯‰Ï
ÂÊÎ ÌÂÒ¯Ù Í¯„ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÈ· ˜ÙÒ ÏÈË‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,˙ÂÚˆ‰ È˙˘ ˜¯ ·È ‰
¯·„ - ıÏÓÂ‰ ÂÈÏÚ˘ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯˘‡˙ Ì¯Ë· ÌÈÚÈˆÓ‰ Ï‚ÚÓ ˙·Á¯‰Ï ÏÂÚÙÏÂ
˘ıÈ·Â˜˘¯‰ ¯Ó È¯·Ò‰· ÔÈ‡Â ,„ÚÂ˙ ‡Ï ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„· ‰Ï˜‰Ï ˜ÂÓÈ ‰ .‰˘Ú ‡Ï
˙ÓÈ˘¯· Â˙ÏÈÏÎ Ï˘ ÔÂ¯˙È· ‰ÎÊ '‚ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ÈÎ ,‰ ˜ÒÓ‰ ˙‡ ˘ÈÏÁ‰Ï È„Î
Ï"Î ÓÒÏ ¯ÂÒÓÏ ‡Â‰ ‰‡¯ ÌÚË ‰Ó ÔÎ˘ .˙ÈËÈÏÂÙ‰ Â˙˜ÈÊ ˙ÂÎÊ· ÌÈÚÈˆÓ‰
ÂÓˆÚ· Ì˘È‚‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ „ÓÚÂÓ‰ Ì‡ ,'‚ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÂÈÈÁ ˙Â¯Â˜ ˙‡ Ï‰ ÈÓÏ
·?Ë ¯Ë È‡· ÌÂÒ¯Ù‰ ˙Â·˜Ú
)ג( בהסכ )שעות ייעו (+מ  13.8.02שנחת ע פרויקטור ג' הוטל עליו לעסוק
ב"ליווי והטמעת תכנית לימוד והפעלה בנושא שיקו נחלי ומיחזור" .בהסכ נקבעו
הנושאי לביצוע העבודה ,ולוחות הזמני לביצוע השלבי בעבודה .מנהל אג( החינו
דאז מונה אחראי לביצוע ההסכ .
בביקורת לא נמצא תיעוד על כ שהפרויקטור סיפק למשרד את השירותי שהתחייב לתת
לפי ההסכ  .ג הממוני על הפרויקטור מסרו למשרד מבקר המדינה ,כי הוא לא סיפק
את השירותי לה התחייב בהסכ  .למרות זאת אישרו הממוני עליו את החשבונות
שהגיש לחודשי ספטמבר  2002מרס  ,2003שסכומ הכולל יותר מ  100,000ש"ח.
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השר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי איש מבי גורמי הבקרה לא הביא לידיעתו
כי הפרויקטור לא סיפק למשרד את השירותי שהתחייב לתת לפי ההסכ  ,וכי א היה
נמסר לו על כ היה מורה שלא לשל לו א( לא אגורה אחת.
פרויקטור ג' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי למד את נושא איכות הסביבה
וביקר בנחלי ובמפעל למיחזור .כמו כ ביקר בעשרות בתי ספר ודיווח על תוצאות
הביקורי  .ואול מבדיקת משרד מבקר המדינה עלה ,כי הוא לא ביצע א( לא אחת
מהמטלות שעליה התחייב בהסכ .
,ÌÎÒ‰‰ ÈÙÏ ˙˙Ï ·ÈÈÁ˙‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ „¯˘ÓÏ ˜ÙÈÒ ‡Ï ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰˘ ¯Á‡Ó
ÈÏ· ÌÈÙÒÎ ÂÓÏÂ˘ ÈÎ ‡ˆÓÈÈ Ì‡ .Â˙˜ÂÙ˙ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÓÂ ˜ÒÚ ‰Ó· ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
˘.Ì˙·˘‰Ï ÂÈ„Úˆ ˙‡ ÏÂ˜˘È „¯˘Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰¯ÂÓ˙ Ì¯Â·Ú· ‰˜ÙÂÒ

 .3התקשרויות בהלי מקוצר
כאמור ,נית לערו התקשרויות ע ספקי בהלי מקוצר ,הכולל בירור מחירי אצל
שלושה ספקי  ,א שווי ההתקשרות הוא בטווח מסוי  ,ובכפו( להליכי שנקבעו לעניי
זה בתכ" ובנוהלי המשרד .ברי ,כי בהלי כזה ,הפנייה לספקי צריכה להיות על בסיס
שיקולי מקצועיי וענייניי בלבד ,ופנייה למציע בשל זיקה פוליטית שיש לו לשר היא
פסולה מכל וכל.
להל שלוש דוגמאות להתקשרויות ע פרויקטורי שנבחרו בהלי מקוצר בשל זיקת
הפוליטית לשר וחריגות נוספות מסדרי מינהל תקי בקשר להתקשרות עמ .
דוגמה א פרויקטור לפיקוח ומעקב אחר הקואופרטיבי לתחבורה
··˜ÚÓÂ ÁÂ˜ÈÙ ,ıÂÚÈ" È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ÌÚ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ 24.10.01-
‡ÌÂ‰ÈÊ ˙˙ÁÙ‰ ÔÈÈ Ú· 47'ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÂÂˆ' Â‡ˆÂ‰ Ì‰Ï 'Ô„'Â '„‚‡' ˙Â¯·Á È¯Á
‡.„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á „ÚÂÓ Â˙Â‡· ‰È‰ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ .('„ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù - ÔÏ‰Ï) "¯ÈÂÂ
בדיקת הלי ההתקשרות וביצוע החוזה העלתה את הממצאי האלה:
)א( ב  15.10.01אישרה ועדת המכרזי התקשרות ע פרויקטור ד' לרכישת השירותי
האמורי  .בפרוטוקול הדיו נאמר ,שנעשה בירור מחירי כנדרש בהתקשרויות שסכומ
אינו עולה על  35,000ש"ח ,ופרויקטור ד' נמצא המתאי ביותר לביצוע העבודה.
__________________

 47הוראה אישית לבעל תפקיד.
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סמנכ"ל בכיר לאכיפה מסר למשרד מבקר המדינה ,כי ביקש לשכור עובד חברת כוח אד
לביצוע המשימה ,א נאמר לו שלא נית לקלוט עובד חברת כוח אד עקב מחסור
בתקציב ,והוצע לו להעסיק פרויקטור; את שמו של פרויקטור ד' קיבל מהיוע +הבכיר
לשר .ג הסמנכ"ל למינהל מסר ,כי היוע +הבכיר לשר "הביא את ]פרויקטור ד'[".
המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי מועמדותו של פרויקטור ד' הוצעה בידי
היוע +הבכיר לשר .היוע +הבכיר לשר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה" :הפניתי את
]פרויקטור ד'[ לגורמי המוסמכי במשרד במטרה לבחו את מועמדותו למשימה
הנזכרת .לא הייתה לי כל מעורבות בתהליכי הבדיקה וההחלטה על בחירתו לתפקיד .זו
התבצעה על ידי הגורמי המקצועיי והמינהליי המוסמכי ".
בביקורת לא נמצאו מסמכי המעידי שנעשה בירור מחירי כנדרש :פנייה בכתב
לספקי והצעות בכתב שהגישו וכ מזכר ובו פרטי נושא ההתקשרות ,תארי הפנייה
למציעי  ,שמותיה  ,המחירי המוצעי והחלטה מנומקת .במקומ צור( לבקשה מזכר
מאת הממונה על התקציבי במשרד ,שתאריכו  ,14.10.01ובו נאמר" :לאחר בדיקת מס'
מועמדי נבחר ]פרויקטור ד'[ לספק שירות זה".
Â˙˜ÈÊ Ï˘· ıÚÂÈ‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ,‰ ˜ÒÓ‰ ‰ÏÂÚ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
ÈÎ ‰ÏÂÚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰
·¯Â¯È· ‰˘Ú ÈÎ ‰Ï ¯ÒÓ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ‰¯ËÓ
˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ·˙Î ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ .ÌÈ¯ÈÁÓ
ÏÎ ‰‡ˆÓ ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ ÛÂ¯Èˆ· ,ÂÊ ‰„·ÂÚÂ ,ÌÈ¯ÈÁÓ ¯Â¯È· ‰˘Ú ÈÎ ‰·È·Ò‰
‡,‡ˆÂÈ .‰ÊÎ ¯Â¯È· ÏÏÎ ‰˘Ú ‡Ï ÈÎ „·Î „˘Á ÌÈÏÚÓ ,ÌÈ¯ÈÁÓ ¯Â¯È·Ï ‰˙ÎÓÒ
˘‰˜ÈÊ ÏÚ· ÌÚ ‰ÏÂÒÙ ˙Â¯˘˜˙‰ ¯Â˘È‡Ï "ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁ" ‰˘ÓÈ˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ
.¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ

דוגמה ב פרויקטור בנושא פסולת מוצקה
·‰˘·È ˙ÏÂÒÙÂ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ" ÌÂÁ˙· ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ÌÚ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ 19.7.01-
·¯·Á „ÚÂÓ Â˙Â‡· ‰È‰ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÂÈ·‡ .('‰ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù - ÔÏ‰Ï) "‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ
.„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó
בדיקת הלי ההתקשרות וביצוע החוזה העלתה את הממצאי האלה:
)א( ההתקשרות ע פרויקטור ה' אושרה בידי חשבת המשרד ,בעקבות פנייתה של
מנהלת משאבי אנוש לחשבת מ  ,25.7.01שבה נאמר" :למנהל אג( פסולת מוצקה הגיעו
מספר הצעות של מועמדי שנבחנו לתפקיד והנ"ל נמצא המתאי ביותר למילוי המקו .
היות והעסקתו עד  31.12.01הינה בסכו של פחות מ  35,000ש"ח אנו מבקשי אשור
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להעסקתו" .לבקשה לא צורפו מסמכי המעידי שנעשה הלי בירור מחירי כנדרש:
הגדרת הדרישות מהשירות ,פנייה בכתב לשלושה ספקי  ,הצעות בכתב מהספקי
והחלטה מנומקת על ההצעה הזוכה.
אשר לאופ בחירת פרויקטור ה' הועלה ,כי ב  18.6.01מסר היוע +הבכיר לשר מזכר
לסמנכ"ל למינהל ,ובו נאמר" :מצ"ב קורות חיי של הנ"ל ]פרויקטור ה'[ ,לתפקיד
פרויקטור לחיפה .לטיפול המהיר והטוב" .בעקבות זאת הנחה הסמנכ"ל למינהל את
מנהלת תחו משאבי אנוש להתקשר ע הפרויקטור .יוער ,כי פרויקטור ה' הוא בעל
השכלה תיכונית בלבד ,ואילו על פי נוסח הפנייה למציעי דרישת הס( מנות השירותי
היא השכלה על תיכונית לפחות ,ועל כ לא היה מקו להתקשר עמו.
Â˙˜ÈÊ Ï˘· ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
ÈÎ ‰ÏÂÚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰
·‰ÏÂÚ ‰ ÓÓ˘ ,‰ÈÈ Ù ‰ÈÏ‡ ‰¯·ÚÂ‰ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ˙·˘Á‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ‰¯ËÓ
·˙Î ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ .ÌÈ¯ÈÁÓ ¯Â¯È· ‰˘Ú ÈÎ
‰„·ÂÚ‰ ÛÂ¯Èˆ· ,ÂÊ ‰„·ÂÚÂ ,ÌÈ¯ÈÁÓ ¯Â¯È· ‰˘Ú ÈÎ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰
˘ÏÏÎ ‰˘Ú ‡Ï ÈÎ „·Î „˘Á ÌÈÏÚÓ ,ÌÈ¯ÈÁÓ ¯Â¯È·Ï ‰˙ÎÓÒ‡ ÏÎ ‰‡ˆÓ ‡Ï
·¯˘Ï ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈ‰ ˙˘˜· ˙‡ ‡ÏÈÓ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ „ÂÚ .‰ÊÎ ¯Â¯È
Ô˙Â Ó ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„· „ÓÚ ‡Ï ‰Ê˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ '‰ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ÏÚÙÂ
˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ ÈÙÎ ,ÔÈ„Î ˙Â¯˘˜˙‰ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÓÚ˘ ÈÏ·Â ,ÌÈ˙Â¯È˘‰
.Â˙ÂÈ¯Á‡Â Â˙ÂÎÓÒ ÁÂÎÓ
)ב( ב  15.10.01דנה ועדת המכרזי בהארכת ההתקשרות האמורה .בפרוטוקול הוועדה
נאמר ש"המשרד מעוניי להרחיב את ההתקשרות ולהגדיל את השכר לשעה ...מ  33ש"ח
ל  39ש"ח )כ שס כל היק( ההתקשרות לשנה זו יעמוד על  41,000ש"ח כולל מע"מ(".
הוועדה אישרה את הבקשה.
הועלה ,כי ועדת המכרזי אישרה את הגדלת היק( ההתקשרות ע פרויקטור ה' ל 41,000
ש"ח א( שהסכו המרבי להתקשרות ללא מכרז ב"הלי מקוצר" היה באותו מועד 35,000
ש"ח .בכ היא חרגה מסמכותה ונהגה בניגוד לתקנות חובת המכרזי  .זאת ועוד ,א(
שוועדת המכרזי אישרה להגדיל את היק( ההתקשרות ל  41,000ש"ח ,הרי שבחוזה
שנחת בידי הסמנכ"ל למינהל וחשבת המשרד הוגדל הסכו ל  45,000ש"ח.
)ג( בהסכ מ  19.7.01נדרש פרויקטור ה' לתת "סיוע בפרוייקטי שוני הקשורי
בפסולת בניי  ,במחוז חיפה ,על פי הנחיות מטע המשרד" .מנהל מחוז חיפה מונה
אחראי לביצוע ההסכ .
אשר לטיב עבודתו של הפרויקטור ,מסרו מנהל אג( פסולת מוצקה ומנהל מחוז חיפה
למשרד מבקר המדינה ,כי לא היו שבעי רצו מעבודתו )ע סיו העסקתו כפרויקטור
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הוחל בהעסקתו כעובד המשרד; ראו פירוט לעיל בפרק על מינוי עובדי למשרות שלא
חלה עליה חובת מכרז במשטרה הירוקה(.
דוגמה ג פרויקטור לאיסו וריכוז של נתוני המשמר האזרחי
·˙ÂÏÈÚÙ‰ È Â˙ Ï˘ ÊÂÎÈ¯Â ÛÂÒÈ‡ Í¯ÂˆÏ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ÌÚ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ 28.4.02-
˘˙Ï‰ Ó Ï˘ ‰ · ‡Â‰ 'Â ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù .('Â ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù - ÔÏ‰Ï) ÈÁ¯Ê‡‰ ¯Ó˘Ó‰ Ï
˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯) „ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ˙¯·Á „ÚÂÓ Â˙Â‡· ‰˙ÈÈ‰˘ ,·È·‡ Ï˙· ¯˘‰ ˙Î˘Ï
.(Ï"Î Ó‰Â ¯˘‰ ˙Î˘Ï È„·ÂÚ ÏÚ
בדיקת הלי ההתקשרות וביצוע החוזה העלתה את הממצאי האלה:
)א( ב  25.3.02דנה ועדת המכרזי בהתקשרות לצור איסו( הנתוני האמורי ,
ובפרוטוקול הדיו נאמר ,כי אשכול אכיפה "זקוק לסיוע מגור חיצוני לתקופה של מספר
חודשי  ...לצור איסו( וריכוז כל נתוני הפעילות של יחידות המשא"ז ]המשמר
האזרחי[" .נוכח היק( ההתקשרות החליטה הוועדה ,שהאג( יפנה לקבלת הצעות מחיר
והחליטה ש"הגור הספציפי יאושר על ידי סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש";
סמנכ"ל בכיר לאכיפה נכח בדיו .
בתיקי אשכול אמרכלות ובתיקי הוועדה נמצאו שלוש הצעות מחיר ,האחת של פרויקטור
ו' ושתיי נוספות .מעיו בהצעות עולה ,ששלושת זהות לחלוטי בתוכנ ובצורת
הדפסת  ,וה נבדלות זו מזו רק בש המציע ובסכו המוצע .הצעתו של פרויקטור ו' היא
הזולה ביותר .הצעות המחיר מתייחסות לשלושה מציעי שה תושבי הרצליה בני אותו
גיל .יצוי  ,כי השניי האחרי מסרו בתשובותיה למשרד מבקר המדינה כי ההצעה עליה
ה חתומי אינה מוכרת לה  ,החתימה אינה חתימת  ,וה מעול לא הגישו למשרד
לאיכות הסביבה הצעה לביצוע עבודה.
הסמנכ"ל למינהל מסר למשרד מבקר המדינה ,כי את פרויקטור ו' הציע היוע +הבכיר לשר
וכי הסמנכ"ל בחר בו מבי המציעי .
Â˙˜ÈÊ Ï˘· ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
Ï"Î ÓÒ‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú·Â ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰
ÌÈ¯ÈÁÓ ¯Â¯È·Ï ÍÈÏ‰ ¯Á‡Ï ,¯˘‰ ÚÈˆ‰˘ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ÏÚÙ Ï‰ ÈÓÏ
˘„ÂÚ Â¯ÒÓ ‰¯˜Ó‰ ÈË¯Ù .˙ÂÈ·ÈË˜ÈÙ ÂÈ‰ Â· Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ÈÎ „·Î „˘Á ˘È
·.˙ÈÏÈÏÙ ‰¯È˜Á ˙ÁÈ˙Ù ÏÚ ‰¯Â‰˘ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó
)ב( בהסכ )שעות ייעו (+שנחת ע פרויקטור ו' ב  28.4.02הוא נדרש לבצע "איסו(
נתוני פעילות של יחידות המשא"ז וריכוז נתוני פעילות המודיעי שהתבצעה בחודשי
64

מינויי פוליטיי ומינויי בלתי תקיני במשרד לאיכות הסביבה

האחרוני וזאת לצור השלמת דו"ח אכיפה לעשור האחרו " .נקבע ,כי היק( ההתקשרות
לא יעלה על  43,000ש"ח ותוק( ההסכ יהיה  .1.9.02 7.4.02ב  2.9.02אישרה ועדת
המכרזי את בקשת אשכול אכיפה להארי את ההתקשרות ע הפרויקטור בארבעה
חודשי  ,בהיק( שלא יעלה על  35,000ש"ח ,מאחר ש"העבודה טר הושלמה" .הועלה,
כי לפני הארכת ההתקשרות לא נמסר לוועדה דוח על תקופת התקשרות הקודמת.

✩
È È„· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·· Â˜„· ˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙Â·ÈÒ Ó
ÚÂˆÈ·Ï ÂÏˆÂ ,È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â · ¯ÂÁ·Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰
˙¯Â˜È·‰ .È·‚ ‰ ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊ Ï˘· ÌÈ¯ÂË˜ÈÂ¯ÙÂ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰
ÈÏÚ· ÂÈ‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ˙ÂÓ˘ ‰¯È·Ú‰ ¯˘‰ ˙Î˘Ï ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰
ÌÈÚÈˆÓ Ï˘ ˙¯„‚ÂÓ ‰ˆÂ·˜· ¯˘‰ È„ÓÚÂÓ ÂÏÏÎ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú· .˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ
·˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰˙· ¯˘‰ Ï˘ ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ ÈÁ·· ‡È‰ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Í¯„ .ÁÂÎ
ÌÈÒ¯Ë È‡ ˙Ù„Ú‰ ÍÂ˙ ,˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÚ ·ÈËÈ‰Ï ¯Â·Èˆ È·‡˘Ó· ˘ÂÓÈ˘Â
.È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ È Ù ÏÚ ÌÈÈ˘È‡-ÌÈÈËÈÏÂÙ
¯˘‰ È„ÓÚÂÓ ˙‡ ÏÏÎ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÎ Â„È˜Ù˙· ,Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰
·˜·˙„ÚÂÂÏ ¯˘‡ .Ì‰È˙ÂÚˆ‰· ¯ÂÁ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ıÈÏÓ‰Â ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ÂˆÂ
ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ „ÈÓ˙ ‡Ï ‡È‰ - ÌÈÊ¯ÎÓ‰
Ú ÂÓ ‰È‰˘ ¯˘Ù‡˘ ¯·„ ,ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙‡ ‰˜„· ‡ÏÂ ,˙Â¯˘˜˙‰‰
.¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÚ ˙ÂÏÂÒÙ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰
חשבת המשרד מסרה בתשובתה מדצמבר  2003וממאי  2004למשרד מבקר המדינה ,כי
כחברת ועדת המכרזי היא הסתמכה על דברי שנאמרו בעל פה במקו על תיעוד בכתב.
בקשת ההתקשרות הוצגה בעל פה ,נשאלו שאלות והתקבלו תשובות בעל פה .הדבר נבע,
לדבריה ,מעומס העבודה שהיה מוטל עליה ,שלא איפשר לה לבצע בדיקה קפדנית של
ההצעות במכרזי  ,ומנוהל העבודה שהיה מקובל ,ולפיו חברי ועדת המכרזי הסתמכו על
דברי המבקשי ולא על מסמכי בכתב .החשבת הסכימה כי "היו מחדלי בכל הקשור
לקיו נהלי אבל לא הייתה כוונה" .עוד מסרה החשבת ,כי היא לא ידעה שמלשכת השר
והמנכ"ל נמסרו לסמנכ"ל למינהל בקשות למינוי מקורבי ושהיוזמה לא הייתה של
האגפי המקצועיי במשרד .החשבת פירטה עימותי שהיו ,לדבריה ,בינה לבי הנהלת
המשרד בתחומי פעולתה ,ושבה היא נאבקה למע קיומ של הליכי תקיני  .החשבת
כתבה ,כי העימותי בינה לבי הנהלת המשרד הובאו לידיעת סג החשכ"ל ,והיא
השמיעה באוזניו טענות בעניי תפקודו של הסמנכ"ל למינהל .החשבת הבהירה ,ע זאת,
כי טענותיה והסתייגויותיה לגבי תפקודו המקצועי של הסמנכ"ל למינהל ,לא היו קשורות
ליושרו האישי.
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˙‡ ÁÈË·‰Ï Ì˙ÈÏÎ˙Â ,ÔÈ„· ÂÚ·˜ ‰˙„Â·Ú È¯„ÒÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ·Î¯‰ ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ
‰ ˘Ó ˙„ÚÂ Â‡ ‰˜È„· ˙ÂÂˆ ÈÂ ÈÓ· ÔÈ‡ .˙Â¯˘˜˙‰‰Â ‰¯ÈÁ·‰ ÈÎÈÏ‰ ˙Â È˜˙
‰˜È„· ˙Â˘ÚÏ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙·ÂÁÓ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ È„Î ˙ÂÚˆ‰‰ ˙ ÈÁ·Ï
˙ÂÎÓÒ ˙„˜Ù‰ :ÂÊ ‰‡¯Â‰ ‰Ú·˜ È„Î· ‡Ï .˙ÂÚˆ‰‰ ÈÎÓÒÓ Ï˘ ˙˜„˜Â„Ó
˙„˜Ù‰ ÂÏÈ‡Â ,ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ÌÈ˘ÚÓÏ Á˙Ù ˙Á˙ÂÙ „Á‡ ˘È‡ È„È· ‰Ú¯Î‰‰
¯˘‡Î ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ .‰Ê ˘˘Á ˙ÓˆÓˆÓ ÌÈ˘ ‡ ˙ˆÂ·˜ È„È· ˙ÂÎÓÒ‰
˙Ú¯ÎÓ Ì˙„ÓÚ˘ ,·˘ÁÂ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ˙Ó‚Â„ "ÛÒ È¯ÓÂ˘" ÌÈÏÏÎ ‰ˆÂ·˜·
,‰È¯·„Î ,˙·˘ÁÏ ÂÈ‰ Ì‡ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .Ì˙ÂÈÁÓÂÓ ÌÂÁ˙· Ô‰˘ ˙ÂÏ‡˘·
˜ÓÂÚ· ÈÂËÈ· Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ ¯·„‰ ‰È‰ ,Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙Ó ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰
.˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÌÂÁ˙· ‰Ï˘ ‰¯˜·‰
ÍÎ· ÏÂÒÙ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÌÚ Â˙˘È‚Ù· ÔÚË Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰
."ÍÈÏ‰ Ï‰ ˙‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘" ÔÂÂÈÎ ,¯˘‰ ÌÚËÓ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÂÏ·˜˙‰˘
ÔÈÁ·‰Ï ˘È ,¯˘‰ ÌÚËÓ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÈÎ ,ÌÈÚËÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ·Ï ,Ì‰· Û˙˙˘‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ ÌÈ ˙Â ‰ ,ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÊ¯ÎÓ ÔÈ·
˙ÂÓˆÓÂˆÓ ˙ÂˆÂ·˜ ˜¯ ˙ÂÙ˙˙˘Ó Ì‰·˘ ,Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Â ÌÈ¯Â‚Ò ÌÈÊ¯ÎÓ
ÔÈ‡Â ,ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ˙·Î¯‰Ï ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ ÌÈ Â¯Á‡Ï Ú‚Â · .ÌÈÚÈˆÓ Ï˘
˙Úˆ‰ Ï˘ Í¯„· ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ,ÍÈÏ‰· ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ È‰˘ÏÎ ˙Â·¯Ú˙‰Ï ÌÂ˜Ó
Ì‰ ,˙Â¯Â‚Ò ÌÈÚÈˆÓ ˙ÂˆÂ·˜· ¯˘‰ ÌÚËÓ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì˙ÏÏÎ‰ ÌˆÚÓ .ÌÈ„ÓÚÂÓ
,˙Â¯Á˙Ï ‰ÒÈ Î ÒÈË¯Î Ì‰Ï ‰˘ÓÈ˘ ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊÂ ,¯ÎÈ ÔÂ¯˙ÈÓ Â ‰
.Ì˙ÈÈÎÊ· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ì‚ ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ˘
Â˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰ ‡Ï ÈÎ ,2003 ¯·ÓËÙÒÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ ¯˘‰
ÍÎ· ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î .˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
.˙ÂÈ¯Á‡Ó Â˙Â‡ ¯ÂËÙÏ È„Î

מינוי עובדי לשכות השר והמנכ"ל
כללי בדבר מינוי עובדי לשכות שר ומנכ"ל
( השירות הציבורי מושתת על עובדי קבועי שאינ מתחלפי כל אימת שמתחל,כאמור
 עובדי אלה אמורי להתמנות לתפקיד על פי כישוריה. השר הממונה עליה
 הבחירה והמינוי, המקצועיי ובלי שלשיוכ הפוליטי יהיה משקל כלשהו בהלי המיו
 שהשר יכול למנות לה עובדי לפי שיקול, מכלל זה יוצאות משרות בודדות.לתפקיד
 ולכ המינוי לה, אלו ה משרות המצריכות קשר אישי מובהק ע השר.דעתו וללא מכרז
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נעשה על פי שיקול דעתו של השר ועל פי מידת האמו האישי שהוא רוחש לנושא
המשרה.
לפי הוראות התקשי"ר ,חוזרי הנציבות והתכ"  ,48רשאי שר למנות ללא מכרז את בעלי
התפקידי האלה בלשכתו :יוע ,+עוזר ,מנהל לשכה ,מזכיר ונהג )להל עובדי לשכה(.
עובדי לשכה ימונו לפי התק שקבעה הנציבות לאותה לשכה ,ורק א המשרה בתק
הלשכה פנויה .אי להמיר משרות אחרות במשרד במשרות אלה ואי להעסיק בלשכת
השר יוע +לפי חוזה קבלני או באמצעות חברת כוח אד  .על עובדי אלה חלות הוראות
התקשי"ר; ה אינ נמני ע הסגל המקצועי ואינ שייכי להיררכיה של המשרד,
ולפיכ אינ רשאי להיות מעורבי בפעולות הייעודיות של המשרד ואי להטיל עליה
תפקיד המתייחד לעובדיו הקבועי .
ב  ,28.3.01בעקבות כינו הממשלה החדשה ,חזר נציב שירות המדינה והביא את
ההוראות בדבר מינוי עובדי לשכה לידיעת של חברי הממשלה וסגני השרי והדגיש ,כי
המספר הכולל של היועצי והעוזרי בלשכות שר ,לרבות מנהל הלשכה ,לא יעלה על
שמונה.
ככלל ,ההוראות בעניי עובדי לשכות שרי חלות ג על עובדי לשכות מנכ"לי .

ממצאי על מינויי בלשכת השר
תק עובדי לשכת השר לאיכות הסביבה כולל שש משרות :מנהל לשכה ,ארבעה יועצי
לשר ונהג.
,˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ ÛÒÂ ,¯˘‰ ˙Î˘Ï· Â˜ÒÚÂ‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰
˘¯˘‰ ˙Î˘Ï ˙Ï‰ ÓÂ ‰¯˘Ó ÈˆÁ· ÛÒÂ ıÚÂÈ È¯ÙÎ‰ ¯Ê‚ÓÏ ıÚÂÈ :ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÂÏ
·˙- ·È·‡ Ï˙· ‰Î˘Ï‰ ˙Ï‰ ÓÂ È¯ÙÎ‰ ¯Ê‚ÓÏ ıÚÂÈ‰ - ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ÌÈÈ ˘ .·È·‡ Ï
ı·Â˘ ÛÒÂ ‰ ıÚÂÈ‰Â ,ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È · Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· Â˜ÒÚÂ‰
·ÌÈÈ ˘ .49ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È · ˙‡Ê Ì‚ ,‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó· ÁÂ˜ÈÙ ÊÎ¯ Ï˘ ‰¯˘Ó
‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó È¯·Á ÌÈÂ ÈÓ „ÚÂÓ· ÂÈ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó
˙Ó˙Á‰ ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ ‡ÏÂ „È ·˙Î· Â ÎÂ‰ ˙ÂÁÂ„‰ - ˘¯„ Î ˙ÂÁÎÂ ˙ÂÁÂ„ Â˘È‚‰
.ÒÈË¯Î

__________________

 48סעי  02.521ו  02.415בתקשי"ר; הודעות נציבות שירות המדינה סא ,21/נב ,48/נו ;20/וכ נסמ
 5.2.1.4להוראות התכ"! ספר מינהל כספי.
 49סעי  10.121בתקשי"ר.
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להל תיאור דוגמה למינוי לא תקי של מנהלת לשכת השר בתל אביב:
)‡( Â˙¯˘Ó Ì‡ ˜¯ ‰Î˘Ï „·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ¯˙ÂÓ ¯"È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ,¯ÂÓ‡Î
˙‡ˆÓ ‰) ¯˘‰ ˙Î˘Ï È„·ÂÚ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙· .‰ÈÂ Ù ‡È‰Â ‰Î˘Ï‰ Ô˜˙· ‰ÏÂÏÎ
·Ï‰ Ó ˙¯˘Ó Ô˜˙· ÔÈ‡Â ,˙˘ÈÂ‡Ó ‡È‰Â ‰Î˘Ï Ï‰ Ó ˙¯˘Ó ‰ÏÂÏÎ (ÌÈÏ˘Â¯È
˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· 24.4.01-· ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .·È·‡ Ï˙· ‰Î˘Ï
ÊÎ¯Ó ˙¯·Á ‡È‰ ˙„·ÂÚ‰ .·È·‡ Ï˙· ¯˘‰ ˙Î˘Ï ˙Ï‰ Ó „È˜Ù˙· ˙„·ÂÚ Ì„‡ ÁÂÎ
.„ÂÎÈÏ‰
יצוי  ,כי ב  11.9.97הודיע החשכ"ל למנכ"לי  ,לחשבי  ,לסמנכ"לי למינהל ולמוסמכי
לדיור במשרדי הממשלה ,כי הממשלה החליטה על סגירת לשכות השרי בתל אביב,
למעט הלשכות במשרדי הממשלה שמקו מושב הקבוע הוא תל אביב .הועלה ,כי
למרות זאת השתמש המשרד בתוספת דיור שאושרה לו למחוז תל אביב כבלשכה עבור
השר ,וא" העסיק בה את העובדת האמורה .הסמנכ"ל למינהל מסר למשרד מבקר המדינה
כי היא הועסקה לפי הנחיית השר.
)ב( ע קבלת מנהלת הלשכה לעבודה באפריל  2001סוכ  ,כי היא תקבל תשלו על
שעות נוספות לפי דיווח; באוגוסט  2001הודיע המשרד לחברת כוח האד שבאמצעותה
הועסקה העובדת ,כי העובדת "זכאית לתשלו של מאה שעות נוספות שמבצעת מדי
חודש בנוס" ל  35שעות ]נוספות[ לה זכאית לפי תערי" של  ;"100%בינואר 2002
אושר לה תשלו עד מאה שעות נוספות.
הועלה ,כי מנהלת הלשכה לא החתימה כרטיס עובד כנדרש ,ודיווחה על שעות נוכחותה
בכתב יד .ב  8.10.01נז" בה הסמנכ"ל למינהל על כ .והיא התחייבה להחתי את כרטיס
העובד בימי שבה היא נמצאת במשרד; נוכח סיכו זה אישר הסמנכ"ל למינהל לשל
לה בעבור  90שעות נוספות שדיווחה כי עבדה ביולי  .2001למרות זאת ,ג בדצמבר לא
החתימה העובדת את כרטיס העובד והגישה דיווח על שעות נוספות בכתב יד .על כ .העיר
לה היוע /הבכיר לשר בינואר  2002והודיע לה ג הוא ,כי א לא תחתי את כרטיס
העובד לא יאשר המשרד לשל לה עבור שעות נוספות ,למעט בנסיבות חריגות ,אול
הורה לאשר לפני משורת הדי את הדוח שהגישה ולפיו עבדה כ  120שעות נוספות
בדצמבר  .2001ג בחודשי הבאי לא החתימה העובדת את כרטיס העובד כפי
שהתחייבה ,ולמרות זאת אישר הסמנכ"ל למינהל לשל לה בעבור  70שעות נוספות בכל
חודש ,לרבות יולי וספטמבר  ,2002שבכל אחד מה נעדרה מהעבודה שבוע של בשל
חופשה.
יצוי  ,כי ביוני  2002כתבה העובדת ליוע /הבכיר לשר ,ערב מינויו למנכ"ל המשרד" ,אני
מקווה שכעת תוכל לעמוד בהבטחת .ובסיכומי הדברי  ...נקודת המפתח היא .100
והמבי יבי  ."...על כ .ענה לה המנכ"ל" ,בניגוד לסיכו בינינו יש כא ]דוח חודש מאי
68

מינויי פוליטיי ומינויי בלתי תקיני במשרד לאיכות הסביבה

 [2002רק  11חתימות כרטיס במקו  16לפחות .סה"כ שעות נוספות כ  90שע' .אני מוכ
לחתו רק על  70שע'" .ואול  ,כאמור ,ג בחודשי הבאי לא תמיד הוחת הכרטיס
כנדרש .א" על פי כ אושרו  70שעות נוספות מדי חודש .יצוי  ,כי העובדת דיווחה בכתב
יד על עבודה במש 16 .שעות בכל יו  ,רוב סיורי בכל רחבי האר /ומיעוט במשרד
בתל אביב.
השר כתב בתשובתו למבקר המדינה ,כי דבר מהאמור לעיל לא הובא לידיעתו.
אשר להעסקת עובדי לשכתו ,מסר השר בתשובתו ,כי ע הגיעו למשרד הוא ביקש
להעסיק מספר זהה של עוזרי ויועצי כשל השרה שקדמה לו ,ו"מ הדרג המקצועי נמסר
לי כי כל אחד ואחד מ העוזרי והיועצי שבאו עמי שוב ,/בהתאמה ,בתק של אחד מ
העוזרי והיועצי של קודמתי" .השר הוסי" ,כי לא הובא לידיעתו כי נפל פג בהלי.
מינוי .
כאמור ,ג א כ .הוא ,היה על השר הנגבי לפעול על פי הוראות נציב שירות המדינה
לברר מהו מספר של העוזרי והיועצי שמותר להעסיק לפי התק המאושר ,ולהעסיק
בדר .המותרת על פי ההוראות .א היה ברצו השר להעסיק מספר יועצי גדול מזה
המאושר למשרד ,היה עליו לפעול באמצעות הדרגי המקצועיי לקבלת האישורי
הנדרשי לכ..
המשרד מסר בתשובתו ,כי הסמנכ"ל התריע לפני השר והמנכ"ל שאי להעסיק עוזרי
ויועצי בלשכותיה באמצעות חברות כוח אד וא" פנה במכתב ללשכת השר בבקשה
לקבוע תיאורי תפקיד וליצור משרות עבור יוע /השר למגזר הכפרי ולמנהלת הלשכה בתל
אביב .אשר להתרעות בדבר האיסור להעסיק עובדי לשכה באמצעות חברות כוח אד
העלתה הביקורת ,כי בפניית הסמנכ"ל למינהל ללשכת השר ב  21.1.02אי לשו של
התרעה מפורשת ,אלא רק הצעה להסדיר את המש .העסקת של עובדי הלשכה במסגרת
ההסדרה הכוללת של סוגיית עובדי כוח אד במשרד .יתר על כ  ,למעט פנייתו זו של
הסמנכ"ל ללשכת השר ,הוא לא פעל להסדרת העסקת באמצעות פנייה לאג" התקציבי
במשרד האוצר ולנציבות לאישור משרות נוספות ולחלופי להפסקת העסקת באמצעות
חברת כוח אד .

ממצאי על מינויי בלשכת המנכ"ל
תק עובדי לשכת מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה כולל ארבע משרות :עוזר בכיר ,רכז
לשכה בכיר ,מנהל לשכה ונהג.
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ÏÚ ÛÒÂ ,ıÈ·Â˜˘¯‰ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó ,Ï"Î Ó‰ ˙Î˘Ï· Â˜ÒÚÂ‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰
ÌÈ¯ÊÂÚ È ˘ Ì‰· ,Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ ‰˘ÈÓÁ ,˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰
ÌÈÈ ˘ .˙ÂËÏÁ‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ˙È‡¯Á‡Â ˙ÙÒÂ ‰Î˘Ï ˙Ï‰ Ó ,ÛÒÂ ‚‰ ,Ï"Î ÓÏ
¯Ó ,Ï"Î Ó‰ ˙ÈÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ Â ÂÓ ,‚‰ ‰Â Ï"Î Ó‰ ˙Î˘Ï ˙Ï‰ Ó ,ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â‡Ó
Ô È‡ Ô‰Â ÌÈ„·ÂÚ ÌÈˆ·Â˘Ó ‰Ï‡ ˙Â¯˘Ó·˘ ÂÏ ÚÂ„È ‰È‰˘ Û‡ ,ıÈ·Â˜˘¯‰ Ï‡ÂÓ˘
.˙ÂÈÂ Ù
 כי העובדי, והמשרד מסרו בתשובה למשרד מבקר המדינה,/ מר הרשקובי,המנכ"ל דאז
.שאיישו את התקני של מנהל הלשכה והנהג הועסקו בפועל בתפקידי אחרי במשרד
בנסיבות אלה העדר משרה פנויה בתק והעובדה שמדובר ב"משרות אמו " חיוניות
 כי העסקת העובדי הללו," המשרד הוסי. הועסקו העובדי באמצעות חברת כוח אד
 הסמנכ"ל למינהל טע בפני./ מר שמואל הרשקובי,נעשתה בהתא להנחיית המנכ"ל
 עד,מבקר המדינה שהעסקת העובדי באמצעות חברת כוח אד הייתה לתקופה זמנית
.לקבלת אישור ליצירת משרה חדשה מנציבות שירות המדינה
‰Î˘Ï ˙Ï‰ Ó Ê¯ÎÓ ‡Ï· ˙Â ÓÏ Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÎÊ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ‡ ˙Ï ‰ÙÂÙÎ ,˜‰·ÂÓ È˘È‡ ¯˘˜ ˙ÂÎÈ¯ˆÓ‰ ˙Â¯˘Ó Ô˙ÂÈ‰· ,‚‰ Â
ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Ì˙·ÂÁÓ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ˙‡Â Â˙Â‡ ˙¯ËÂÙ ‰ È‡Â ¯"È˘˜˙·
ÌÈ‡ ˙‰ ÌÈÈ˜˙‰· ˜¯ ‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ ÁÈË·‰ÏÂ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â‡¯Â‰‰
˙Â·Èˆ Ï ‰ÈÈ Ù ‰‡ˆÓ Ì Ó‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙Â·Èˆ ‰ ˙Â‡¯Â‰·Â ¯"È˘˜˙· ÌÈÚÂ·˜‰
˜¯ ‰ÁÏ˘ ÂÊ ÌÏÂ‡ ,Ï"Î Ó‰ ˙Î˘Ï· ÛÒÂ ‚‰ Ï˘ ‰¯˘Ó ¯˘‡Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘
.Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ÛÒÂ ‰ ‚‰ ‰ ˙˜ÒÚ‰ ‰ÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ‰ ˘Î

✩
,ıÈ·Â˜˘¯‰ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó ,„¯˘Ó‰ Ï"Î ÓÂ È·‚ ‰ ¯˘‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
Ì˜ÏÁ ,˙ÂÈÂ Ù ÂÈ‰ ‡Ï˘ Â‡ Ì‰È˙ÂÎ˘Ï Ô˜˙· ÂÏÏÎ ‡Ï˘ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ Â˜ÈÒÚ‰
.‰Î˘Ï È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · ,Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡·
˙˜ÒÚ‰ ˙‡ Ú Ó ‡ÏÂ ˙˘¯ÂÙÓ ‰Ú¯˙‰ ·˙Î· ÚÈ¯˙‰ ‡Ï Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰
.˙Â‡¯Â‰ÏÂ ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È · ‰˙˘Ú ¯˘‡ ÌÈ„·ÂÚ‰
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אחריותו של השר
¯‡˘ È‡ˆÓÓÓ ‰ÏÂÚ‰ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ Ï˘ ‰ÏÂÒÙ‰ ‰ÚÙÂ˙Ï ÌÈ‡¯Á‡Ï ÔÂ˘‡¯Â
„,Â˙Î˘Ï ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ·Â ÂÓˆÚ· ÔÈ· ,‡È·‰ ¯˘‰ .È·‚ ‰ ÈÁˆ ¯˘‰ ‡Â‰ ‰Ê ÁÂ
˙¯ÈÎ˘ÏÂ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÌÈ„·ÂÚ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÌÈÂ ÈÓÏ
˘˙Â¯˘Ó Â˘ÓÈ˘ ÍÎ .Â˙‚ÏÙÓÏ Ì˙·¯˜ Â‡ Ì˙ÂÎÈÈ˙˘‰ Ï˘· ÌÈ¯Á‡ Ï˘ Ì‰È˙Â¯È
ÌÈÒ¯Ë È‡ ˙Ù„Ú‰ ÍÂ˙ ,˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ·Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙ÙÂ˜Ó ‰‡ ‰ ˙Â·ÂË ˙˜ÂÏÁÏ
„¯˘Ó· Â¯ˆÂ ˘ ˘È ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ È Ù ÏÚ ÌÈÈ˘È‡-ÌÈÈËÈÏÂÙ
"‰ÓÏÂ˘˘ ˘È ;Ì‰È·Â¯˜Ï Â‡ ‰‚ÏÙÓ È˘ ‡Ï ‰˜ÂÒÚ˙ ˜ÙÒÏ È„Î ˜¯ "˙Â¯˘Ó
˙¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„ÎÂ ;¯·„ ‰˘Ú ‡Ï ËÚÓÎ˘ ÈÓÏ ,‰‰Â·‚ ÌÈ˙ÚÏ ,‰¯ÂÓ
,ÌÈÈÂ ÈÓ‰ Û˜È‰ ÔÎÂ ,‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ .˙Â ÂÂ‚ÓÂ ˙Â Â˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÂÏˆÂ ÌÈÈÂ ÈÓ‰
.‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓÏ ˙„ÁÂÈÓ ‰¯ÓÂÁ ÌÈ ˜Ó
בפגישתו ע מבקר המדינה ,ביוני  ,2004אמר השר הנגבי כי הוא נגד מינויי פוליטיי ,
א טע כי האש במינויי הפוליטיי במשרד לאיכות הסביבה אינו בו .לטענתו ,הנורמה
הפסולה נהגה במשרד לאיכות הסביבה "כדבר שבשגרה ,כדבר גלוי ,לא מוסווה ,לא
במחשכי  ,אלא כמכניז " .הוא הביא לפני המבקר את גרסתו ,שלפיה ע הגיעו למשרד
הוצגה לו ,בידי הדרג המקצועי של המשרד ,טכניקת המינויי במשרד "בצורה ...שנראתה
על פניה לגיטימית" .לדבריו ,נאמר לו שלשכת השר זכאית להציע מועמדי למשרה פנויה
שאינה חייבת במכרז ,ולא הסבו את תשומת לבו לכ שדר זו אינה תקינה .השר אישר
שכאיש ציבור יש אליו פניות רבות מצד מקורבי  ,שג את ילדיה הוא מכיר ,ומבקשי
למצוא עבודה .השר הסכי  ,שמשמעות הדר שבה מונו העובדי במשרד לאיכות
הסביבה היא ,כי לאחרי מקרב הציבור אי סיכוי להתמנות למשרות אלה; ולדעתו ,ראוי
בעתיד לאסור על מעורבות לשכת השר במינוי עובדי  .כאמור ,עמדת השר היא שמסקנות
הדוח צריכות לצפות פני עתיד ,אי לראות בו אחראי ליצירתה של נורמה פסולה ,ואי
לזקו" לחובתו את העובדה שנהג על פי נורמה מקובלת.
˙ÂÈ˘Â‡Ó ‡Â‰ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ .Ï·˜˙‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô È‡ ¯˘‰ ˙Â ÚË
˘‰ÎÏ‰· ˙È·ÈËÓ¯Â ‰ ÈÁ·Ó ÒÒÂ·ÓÂ ˘¯˘ÂÓ ,ÚÂ„È ¯ÂÒÈ‡‰ .Ï‡¯˘È· ¯Ë˘Ó‰ ˙ËÈ
¯˘‰ Ì‚ Ú„ÂÈ ˙‡Ê .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„·Â ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ ‰˜ÂÒÙ‰
˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ˙Ï·Â˜Ó ‰Ó¯Â ÈÙ ÏÚ ‚‰ ˘ ¯˘‰ ˙ ÚË ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .È·‚ ‰
ÂÓ„˜˘ ˙ÂÙÂ˜˙· ÌÈÈÂ ÈÓ Â˜„· ‡Ï ‰Ê ÁÂ„·) Â˙ÂÈ¯Á‡Ó ‰˙ÈÁÙÓ ‰ È‡ ‰·È·Ò‰
Ï‰ ÈÓ ÁÈË·‰Ï ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ¯˘ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .(È·‚ ‰ ¯˘‰ ˙ Â‰ÎÏ
˙˜ÏÂÎÈ ¯˘‰ ÔÈ‡ ÔÎÏ .˙ÂÓÈÈ˜ Ô‰ Ì‡ ,˙ÂÏÂÒÙ ˙ÂÓ¯Â ˘¯˘Ï Ì‚ ‡Ï‡ Â„¯˘Ó· ÔÈ
„¯˘Ó· ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ È„È· ‰‚ˆÂ‰˘ Í¯„· ÏÚÙ ÈÎ ‰ ÚË‰ È¯ÂÁ‡Ó ¯˙˙Ò‰Ï
)˘ÏÚ ÚÈ¯˙‰ ‡Ï ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ ÈÎÂ ,(˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰‰ È·‚Ï ‰ Â˘ ‰Ò¯‚ ¯ÒÓ ¯ÂÓ‡Î
.ÌÈ˘ÚÓ·˘ ÏÂÒÙ‰
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˘¯ ÂÈÏÚ „˜ÙÂÓ ‡Â‰˘ „¯˘Ó‰ È ÈÈ Ú È Ù ÏÚ ÌÈÈ˘È‡-ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÏÂ˜È˘ ÛÈ„ÚÓ‰
ÌÚ ·ÈËÈ‰Ï È„Î „¯˘Ó‰ È·‡˘Ó· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÂÚ‰ ¯˘ .¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ÏÚÂÓ
‚ˆÈÈÓ ¯˘ ,ÈË¯˜ÂÓ„ ¯Ë˘Ó· .¯Â·Èˆ‰ ÔÓ‡ Î ÂÈ„ÈÏ ¯ÒÓ ˘ ÔÈÈ Ú· Ú‚ÂÙ ÂÈ·¯Â˜Ó
Â Âˆ¯ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ‰ ¯˘ .¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ „ÓÂÚ ‡Â‰ Â˘‡¯·˘ „¯˘Ó‰ ÈÙÏÎ
.¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ· Ú‚ÂÙ ,ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ·¯Â˜Ó Ï˘ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˙‡ Â‡ ,ÂÏ˘ ÂÈÎ¯ˆ ˙‡Â

אחריותו של היוע הבכיר לשר
‡˘¯ - ıÈ·Â˜˘¯‰ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó - Ï"Î ÓÎ ÍÎ ¯Á‡Â ¯˘Ï ¯ÈÎ· ıÚÂÈÎ Ô‰ÈÎ˘ ÈÓÏ
.ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ÚÂˆÈ·Ï ¯˘‰ Ï˘ ÂÓ˘· ÏÚÙ ‡Â‰ ‰˘ÚÓÏ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÁÂ„‰Ó
·˙Ï˘ ÌÈÈÁ ˙Â¯Â˜Â ˙ÂÓ˘ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒÏ ¯ÒÓ ‡Â‰ ¯˘Ï ¯ÈÎ· ıÚÂÈÎ Â„È˜Ù
.ÔÂ¯˙È Ì‰Ï ‰ ˜‰ ÍÎ·Â ,¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Â¯˘Ú
בתגובה על ממצאי הביקורת העלה מר הרשקובי ,#בתשובה מיוני  2004למשרד מבקר
המדינה ובפגישה באותו חודש ע מבקר המדינה ,את הטענות האלה :כיוע #השר הוא
הפנה מדי פע בפע מועמדי לעבודה או להספקת שירותי  ,שאת קורות החיי שלה
קיבל ממקורות שוני  ,ובה השר .הפניות אלה נעשו כמעט תמיד כתגובה להעלאת צור
מצד המנכ"ל והסמנכ"ל למינהל .לדבריו ,הוא הפנה מועמדי שמצא ראויי  ,ללא קשר
לזהות הפוליטית או לזיקת לשר ,שבה מעול לא התעניי ; כ כתב בתשובתו:
"במציאות הפוליטית הקיימת פוני מדי פע מועמדי ממפלגתו של השר לסיוע במציאת
תעסוקה .זוהי מציאות בלתי נעימה ,בעייתית ואולי א" פסולה ,א היא קיימת והיא רווחת
לצערנו" .מר הרשקובי #אמר למבקר המדינה ,כי הוא עצמו אינו "איש פוליטי" ,וכי לא
היו לו שיקולי פוליטיי משל עצמו במסירת קורות חיי של מועמדי  .הוא כתב
בתשובתו ,שההפניות "לא לוו בהתערבות ,לא כל שכ בניסיו לשימת מכשול ,ולו הקט
ביותר ,בפני מקבלי ההחלטות המוסמכי במשרד"; הוא לא התערב מטע השר "לא
במיו  ,לא בבחירה ולא במינוי"; להבנתו ,יש הבדל בי הצעת מועמדי לתפקיד לבי
מסירת קורות חיי לצור כלילת במאגר מועמדי לתפקידי ; "מעול לא ניתנה הנחיה
מפורשת או בלתי מפורשת שלי כיוע #השר או לימי כמנכ"ל שלא לאפשר להעמיד
מועמדי נוספי ".
מר הרשקובי #פירט לפני מבקר המדינה פעולות שעשה בתפקידו כמנכ"ל לשיפור ניהול
כוח האד במשרד .בי היתר ,הוא פעל ,לדבריו ,להסדרת נושא העסקת עובדי באמצעות
חברות כוח אד באמצעות המרת למשרות תקניות במשרד ,ופיטר  12עובדי לא
מתאימי .
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טענתו של מר הרשקובי ,#כי כל שעשה היה להעביר קורות חיי של מועמדי למאגר
מועמדי לתפקידי  ,אינה מתיישבת ע המסמכי והמידע שבידי משרד מבקר המדינה.
קיימי מסמכי המעידי שהוא לא הסתפק במסירה גרידא של קורות חיי לסמנכ"ל
למינהל :לחלק צורפו הנחיות מפורשות להעסיק את המועמד ,ובנוגע לחלק מהמועמדי
צוי במפורש באיזה תפקיד ובאיזו יחידה יועסקו )ובניגוד לטענתו ,אי מדובר במקרי
חריגי שלגביה נת הסבר( .אשר לטענתו על היעדר מעורבות בהליכי הקליטה לאחר
מסירת קורות החיי ( היא אינה מתיישבת ע העובדה שניהל מעקב אחר הטיפול
במועמדי שאת קורות חייה מסר ,ובנוגע לקליטת רכזי פיקוח ואכיפה במשטרה
הירוקה ,למשל ,א" הורה לזמ למבח חוזר מועמדי אחדי שנכשלו במבחני נציבות
שירות המדינה.
אשר למועמדי שבעניינ לא נמצאו הנחיות מפורשות כאמור ,יש לזכור ,שכאשר הדרג
המקצועי מתבקש לדווח ללשכת השר על כל תפקיד פנוי במשרד ,לש קבלת מועמדי
למשרה ומקבל שמות של מועמדי מומלצי  ,משתמע מכ תכתיב ברור וחד(משמעי
למינוי אות מועמדי  .כיוו שכ  ,ג אי רבותא בטענה ,שמעול לא ניתנה הנחיה
השוללת במפורש אפשרות של בחינת מועמדי נוספי )וכאמור ,לטענת המשרד במקרי
מסוימי ניתנה הנחיה כזו( .יצוי  ,כי לא נמצא בביקורת שמר הרשקובי #פעל משיקולי
פוליטיי משל עצמו ,אלא שבמסירת קורות החיי של מועמדי השר ,אפילו ה ראויי ,
הוא הקנה לה יתרו ובכ סייע להשתמש במשאבי הציבור לקידו הענייני הפוליטיי (
אישיי של השר.
משרד מבקר המדינה לא ראה לקבל את טענת מר הרשקובי ,#כי לא ידע על הזיקה
הפוליטית של מועמדי השר .בנסיבות שתוארו בדוח זה ,ובייחוד כשמדובר בדר פעולה
ולא במקרי יחידי  ,לא היה בידו אלא להניח ,כי מועמדי שמציע השר ה ברוב בעלי
זיקה פוליטית לשר ,המבקשי סיוע במציאת תעסוקה; והרי מר הרשקובי #עצמו העיד
לפני מבקר המדינה ,כי זאת תופעה רווחת .התעלמות מכ יש בה לכל הפחות משו
עצימת עיניי  .מר הרשקובי #ג לא הסביר כיצד נמצא של( 43מ( 50המועמדי למשטרה
הירוקה שאת שמותיה הוא ריכז ,הייתה זיקה פוליטית לשר .אילו ,כדברי מר הרשקובי,#
הוא טיפל בקורות חיי שהגיעו ממקורות שוני ללא אבחנה ,היה מקו לצפות להרכב
שונה של הרשימה.
עוד טע מר הרשקובי #לפני מבקר המדינה ,כי הטלת אחריות עליו פוגעת בו ללא
הצדקה ,בייחוד משו שאי הנחיות ברורות של נציבות שירות המדינה בכל הנוגע לטיפול
בקורות חיי שמקבלי השר ויועציו או מנכ"ל המשרד ובכל הנוגע לאיתור מועמדי
למשרות שלא חלה עליה חובת מכרז .הוא הוסי" ,שאי זה הגיוני ואי זה אנושי לצפות
מהשר להתעל מקורות חיי שמוסרי לו חברי מרכז מפלגתו.
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Ï˘ ÌÈÈÁ ˙Â¯Â˜ ˙¯·Ú‰ ÏÚ ˘¯ÂÙÓ ¯ÂÒÈ‡ ¯„ÚÈ‰· Ì‚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÙÂ‡ ¯·„· ˙Â·Èˆ ‰ ˙ÂÈÁ ‰˘ Û‡Â ,Ï"Î Ó‰ Â‡ ¯˘‰ ˙Î˘ÏÓ ‰„Â·ÚÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ
·,È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ˙Â·ÈÈÁÓ Ô È‡ Ê¯ÎÓ· ˙·ÈÈÁ ‰ È‡˘ ‰¯˘ÓÏ „·ÂÚ Ï˘ Â˙¯ÈÁ
˘¯ÌÈÈÂ ÈÓ ÏÚ ¯Â¯·‰ ¯ÂÒÈ‡‰ .˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ Ï˘· ÔÂ¯˙È Ô˙Ó ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ÌÈÈ˜Â ¯È
.50‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ˙ÂÈÁ ‰· ÈÂËÈ· Ì‚ È„ÈÏ ‡·Â ,ÚÂ„ÈÂ ÒÒÂ·Ó ÌÈÈËÈÏÂÙ
‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ Ï˘ ÂÈ‰ ıÈ·Â˜˘¯‰ ¯Ó ¯ÒÓ˘ ÌÈÈÁ‰ ˙Â¯Â˜ ÈÎ ,‡È‰ ‰„·ÂÚ
˙Â¯Â˜ ˙‡ ¯˘Ï ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈ‰ ¯ÒÓ ˜¯ ÂÏÈÙ‡ .ÔÂ¯˙ÈÏ ÂÎÊ Ì‰ ÍÎ·Â ,˙ÈËÈÏÂÙ
‰ÏÈÚÂÓ ‰ÈÏÂÁ ‰È‰˘ È¯‰ ,„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ¯˘‰ È„ÓÚÂÓ Ï˘ ÌÈÈÁ‰
··ÔÂ¯˙È‰ Ï˘ ÂÏÂ¯ËÈ Ï ÌÈ„Úˆ ÂË˜ ÈÈ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‚‡„ ‡Ï˘Ó .ÏÂÒÙ‰ ÌÈÂ ÈÓ ÚÂˆÈ
˘.ÍÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â ‡Â‰ Ì‚ ,ÂÏ ÂÎÊ

אחריות של גורמי הביצוע והבקרה
תפקיד של גורמי הביצוע והבקרה במשרד הממשלתי ( "שומרי הס"" ( המנכ"ל,
סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש בתחו המינהלי ובתחו התקציבי ,היוע #המשפטי
של המשרד בתחו המשפטי והחשב בתחו התקציבי ,הוא ,בי היתר ,לחסו לחצי
לביצוע מינויי פוליטיי  .זאת מתוק" אחריות ( כל אחד בתחומו ובמסגרת סמכויותיו (
להבטיח שמירה על הוראות הדי והתקש"יר ,טוהר המידות והמינהל התקי  .בתו כ
עליה לעשות כל שביכולת כדי שלא ייעשו מינויי פוליטיי פסולי .
המשרד בתשובתו מדצמבר  2003כתב ,כי "מוטל היה על עובדי המשרד לפעול על פי
ההנחיות ,ההוראות והדרישות שקיבלו מהשר והמנכ"ל הממוני עליה  ,כמקובל
במערכת היררכית .היה עליה לקיי חובות הציות והכפיפות של עובדי מדינה למרות
השר והמנכ"ל ,ובכלל זה לפעול ,בכפו" לכל די  ,ליישו מדיניות בהתא לסגנו
ניהול ולדפוסי פעולת )בי היתר ,בנושאי כוח אד (" .בעניי מינויי במקרי אחדי
ג טע המשרד ,כמפורט לעיל ,כי התריע על תהליכי גיוס והעסקה לא תקיני .
השרה הנוכחית לאיכות הסביבה ,הגב' יהודית נאות ,כתבה למבקר המדינה בנובמבר
 ,2003כי ככלל ,מינויי פוליטיי ה יוזמה של הדרג הפוליטי ,והוא היוצא נשכר מה ,
ולכ את האחריות לפעולה הבלתי ראויה של מינוי פוליטי יש להטיל על יוזמיה ולא על
דרגי נמוכי הכפופי לדרג הפוליטי .לדעת השרה" ,לא יכול להיות ספק שאלמלא יצאו
הנחיות והוראות ברורות מהדרג הפוליטי הבכיר שחפ #ויוצא נשכר ממינויי פוליטיי ,
__________________

 50כ למשל ,בחוברת שמפי נציב שירות המדינה מאז  1999בעניי עקרונות יסוד וכללי מינהל בשירות
המדינה ,ובסעי  11.933לתקשי"ר.
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כל המכלול המתואר בדו"ח לא היה מתרחש" .בעניי "שומרי הס"" הוסיפה השרה ,כי
בניגוד ליוע #המשפטי ולחשב המשרד ,שיש לה גיבוי מקצועי מחו #למשרד בדמות
היוע #המשפטי לממשלה והחשכ"ל ( לסמנכ"ל למינהל אי כל הגנה או בעל תפקיד
מחו #למשרד הנות לו גיבוי מקצועי שהוא יכול לפנות אליו.
ÌÏÂ‡Â .¯˘‰ Ï˘ ‡È‰ ÌÈÏÂÒÙ‰ ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÌÈÈÂ ÈÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ,·Â˘ ˘‚„ÂÈ
È·È˙Î˙Ï ‰ Ú Â ˙‡Ê ¯˘ÙÈ‡ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰˘ ‡Ï· ÌÚˆ·Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ¯˘‰
Ô‰ „ÂÚ ÏÎ ˜¯ ÌÏÂ‡ ,¯˘‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙ÈÈˆÏ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ Ï˘ Â˙·ÂÁ Ì Ó‡ .¯˘‰
˙ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰¯˜·‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÚ ,¯·„·˘ È˘Â˜‰ ÏÎ ÌÚ .ÔÈ„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙ÂÓ‡Â
‡ÌÈ„·ÂÚ ˙Â ÓÏ ˙Â‡¯Â‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÔÈ„‰ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ Ô È‡˘ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ÔÓÂÈ˜-È
·˘˙‡ ˙Â ÓÏ ¯˘‰ ˙ÈÈÁ ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙‡Ê ÏÎ· Â¯Á· Ì‡ .¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊ Ï
Ï˘ ÂÏÂ¯ËÈ Ï Ì˙ÏÂÎÈ ÏÎÎ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ‰ÓÂ˘ ,„¯˘Ó· ˙Â¯˘ÓÏ ÂÈ„ÓÚÂÓ
.˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊ Ï˘· ¯˘‰ È„ÓÚÂÓÏ Ô˙È ˘ ¯Â¯·‰ ÔÂ¯˙È‰
אחת הדרכי למניעת יתרו בשל זיקה פוליטית למועמד למשרה במשרד ממשלתי שאינה
חייבת במכרז היא בחירת המועמד על סמ נתוני ענייניי מתו מאגר מועמדי בכוח,
משרדי או של כלל משרדי הממשלה ,שאי בו כל זיהוי פוליטי או אחר לגבי המועמדי .
דר אחרת ,שהייתה זמינה לביצוע בידי המשרד לאיכות הסביבה ,היא קיו הלי בחירה
מבי כמה מועמדי שאות אפשר לאתר בדרכי שונות.
הלי בחירה מבי כמה מועמדי יש בו להבטיח בחירה במועמד המתאי ביותר בי
המתחרי  ,ויש בו ג להקהות את היתרו שזוכה לו המועמד שהופנה מלשכת השר .יצוי ,
כי הסמנכ"ל למינהל עצמו טע לפני מבקר המדינה כי לפחות בשתי הזדמנויות מסר לשר
הנגבי כי ראוי לקיי הלי בחירה מבי מועמדי ולבחור את המתאי ביותר.
ברור ,כי בבחינת התאמת של מועמדי השר לתפקיד שלו הוצעו ,כפי שטענו המשרד,
המנכ"ל )מר הרשקובי (#והסמנכ"ל למינהל ,אי כדי לנטרל את היתרו שלו זכו מועמדי
אלה ,שהרי אי לצמצ את ההזדמנות להתמודד על משרה ציבורית רק לבעלי זיקה
פוליטית ,אפילו ה ראויי Ï˘ Ì‰È¯Â˘ÈÎ·Â Ì·ÈË· Â È‡ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ Â ÈÈ Ú ÈÎ ,˘‚„ÂÈÂ .
˙Â Ó„Ê‰ ‰ ˙È ‰Ï‡Ï ˜¯˘ ‰„·ÂÚ· ,Â ÈÈ‰„ ,‰„Â·ÚÏ Ì˙ËÈÏ˜ ÈÎÈÏ‰· ‡Ï‡ ¯˘‰ È„ÓÚÂÓ
 .‰¯˘Ó‰ ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ïאפילו השר הנגבי עצמו ,בפגישתו ע מבקר המדינה ,הודה ,כי
בשיטה שנהגה במשרד לא היה סיכוי למי שאינו מקורב להתקבל למשרד.
בנוגע לאיוש משרות ללא מכרז במועמדי שהוצעו בידי לשכת השר )באופ זמני עד
למכרז או באופ קבוע למשרות שאי חובת לאייש במכרז( טענו המשרד והמנכ"ל )מר
הרשקובי ,(#כי אי הנחיות של הנציבות האוסרות זאת ,וכי אי ג הוראות וחובות
מפורשות המחייבות לבחו כמה מועמדי לפני איוש משרות במילוי מקו  ,באמצעות
חברות כוח אד  ,או לפני איוש משרות שאינ חייבות במכרז .הסמנכ"ל למינהל הוסי" ,כי
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בהיעדר חובת מכרז נהג כ ג כאשר המועמדי לא היו מטע השר ,ואי לכ קשר
למינויי פוליטיי .
לטענת כל הגורמי האמורי  ,מסקנות הדוח צריכות לצפות פני עתיד ,ולהביא לקביעת
נורמות ברורות בכל הנוגע לטיפול במועמדי מטע שר או מנכ"ל ,לדרכי איתור
המועמדי ואופ הצגת מועמדות ולהליכי מינוי  .הנחיות ברורות ומפורשות בענייני
אלה ייתנו כלי בידי הדרג המקצועי להתנגד למינויי פוליטיי שהשרי מבקשי
לעשות.
·Á¯Â‰ ¯·Î ÌÈÏÂÒÙ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÂÈ‰ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈÈÂ ÈÓ‰˘ ÍÎ ÏÚ
ÂÈ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ È ÙÏ˘ Í‡ Â˙ÂÚÓ˘Ó ¯"È˘˜˙· ˙ÂÈ Ë¯Ù ˙ÂÈÁ ‰ ¯„ÚÈ‰ .ÏÈÚÏ
Ï˘· ¯˘‰ È„ÓÚÂÓ ÂÏ ÂÎÊ˘ ÔÂ¯˙È‰ ˙‡ Ï¯Ë Ï È„Î ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÎ¯„‰ ÏÎ ˙ÂÁÂ˙Ù
ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ .¯˙ÂÈ· ‰ÏÈÚÂÓ‰Â ‰ ÈÓÊ‰ Í¯„· ¯ÂÁ·Ï Â„È· ‰È‰Â ,˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊ
,ÌÈ È˜˙ ÂÈ‰ ¯˘‰ È„ÓÚÂÓ ˙ËÈÏ˜ ÈÎÈÏ‰˘ ¯Â·ÒÏ ˙Â Î· Ô˙È ÈÎ ,˙Ú„‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ‰Ï
·˘¯·„· (Í˘Ó‰· Â‡¯) ‰Ê ÁÂ„Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ .¯"È˘˜˙· ˙Â˘¯ÂÙÓ ˙Â‡¯Â‰ ¯„ÚÈ‰ Ï
˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡ÏÂ È ÓÊ ÔÙÂ‡· ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ÌÈ Â ‚ Ó‰ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰ ÈÁ·· Í¯Âˆ‰
˘‡ÈÎ¯„ ÔÈÈ Ú· ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰ Â ˙ÂÈÁ ‰ ˙ÚÈ·˜·Â ,Ê¯ÎÓ ˙Â·ÈÈÁ Ô È
‡ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ Ï˘ Â˙ÂÙ˜˙ÓÂ Â˙ÓˆÂÚÓ ˙ÈÁÙÓ Â È‡ ,ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì˙¯ÈÁ·Â Ì¯Â˙È
.ÁÂ„· ˙¯˜Ò ‰ ‰ÙÂ˜˙· ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ
ממצאי דוח זה מלמדי כי גורמי הבקרה במשרד לאיכות הסביבה לא עשו די
במסגרת מילוי תפקיד למנוע מימוש מינויי פוליטיי  ,כמפורט להל :
 .1מר יצחק גור  ,שהיה מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה טר כניסתו של השר
הנגבי לתפקיד ,ומילא תפקיד זה עד מאי  ,2002לא נקט פעולות של ממש למניעת
תופעת המינויי הפוליטיי ( דוגמת התרעות בכתב ,פניות לגורמי החו(#
משרדיי או מת הנחיות כתובות לכפופי לו כיצד עליה לנהוג ( כדי לנטרל את
היתרו שנית למועמדי השר ,כמצופה ממנו.
מר יצחק גור כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי "האחריות למינויי  ,הפעילות
למימוש המינויי  ,הפעלת מערכת שתקיי מינויי אלו היו בלשכת השר ולא כתוצאה
מיוזמה ,ביצוע וכפייה של המערכת המקצועית שלי" .עוד כתב המנכ"ל ,כי "כאשר שר,
עוזרו )שמשלב מסוי ומאד מוקד  ,כול יודעי כי הוא המנכ"ל הבא של המשרד(
ולשכתו פועלי באופ ישיר למינוי עובדי  ,מקיימי מערכת מעקב אחר כל משרה פנויה
או מתפנה ,מקיימי ישיבות מעקב ע הסמנכ"ל האחראי על התחו  ,ברור כי לא" אחד
במערכת משרדית כפי שהיא בנויה בממשל הישראלי ,אי את היכולת האמיתית למנוע
מינויי אלו ,אלא בשוליי ".
כמפורט בדוגמאות שבדוח ,ניתנו גרסאות שונות בדבר מידת מעורבותו של מר גור
בביצוע המינויי הפוליטיי  .אול ג א מקבלי את גרסתו של מר גור המרחיקה אותו
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מהשתתפות פעילה ,לא נמצא כי מר גור נקט פעולות של ממש למנוע את התופעה,
כאמור.
˙ÂÏÂÚÙ Ë˜ ˘ ÈÏ· ,ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙‡ ÏÚÂÙÏ ‡ÈˆÂ‰ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ .2
È„Î ˘˜·˙‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ‰˘Ú˘ ˘È Û‡Â ,¯˘‰ È„ÓÚÂÓ ÂÎÊ ÂÏ˘ ÔÂ¯˙È‰ ÏÂ¯ËÈ Ï
È ˘ ˙˜ÒÚ‰ :ÌÈ¯Á‡ ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ÌÈÈÂ ÈÓ Ì‚ Ú Ó ‡Ï ‡Â‰ .‰Ï‡Î ÌÈÈÂ ÈÓ ˘ÓÓÏ
Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ‡ÏÓÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ˜¯ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚÏ ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ Â ÂÓ˘ ,ÌÈ„·ÂÚ
˙ÂÚˆÓ‡· Ï"Î Ó‰Â ¯˘‰ ˙Î˘Ï· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Â ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÂ˘¯ ˘‡¯ È·˘ÂÈ
ÈÎÈÏ‰· ÏÂÒÙ ‰‡¯ ¯˘‡Î Û‡ .˙ÂÈÚÓ˘Ó-„Á ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á
·˙Î· ÚÈ¯˙‰ ‡Ï ‡Â‰ .¯˘‰ Ï˘ ÂÈ˙Â ÂÂÎ ˘ÂÓÈÓ ˙‡ ÏÎÒÏ È„ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ÈÂ ÈÓ‰
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ì‰·Â - „¯˘ÓÏ ıÂÁÓ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï ‰ Ù ‡Ï ÔÎÂ ,¯˘‰ È ÙÏ
È˙Ï·‰ ÌÈ˘ÚÓ‰ ÏÚ ÚÈ¯˙‰Ï È„Î - Ï"Î˘Á‰Â ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ ,‰Ï˘ÓÓÏ
˙˜.„¯˘Ó· ÌÈ˘Ú ‰ ÌÈ È
הסמנכ"ל למינהל טע בפגישתו ע מבקר המדינה ובמכתביו אליו כנגד מסקנות הביקורת
בדבר אחריותו ,כלהל  :השר הנגבי הנחה לקלוט מועמדי מטעמו לתפקידי פנויי  ,וא"
שלדעת הסמנכ"ל למינהל הנחיה זו לא הייתה ראויה ,היא לא הייתה בלתי חוקית ,ועל כ ,
ונוכח חובת הציות לשר ,לא היה אפשר לסרב לבצעה; הוא בדק את התאמת של מועמדי
השר לתפקידי  ,ושיב #כמעט בכל המקרי רק אנשי מתאימי בתפקידי נחוצי .
לדבריו ,הוא עשה ככל שביכולתו בהתחשב בלחצי שהופעלו עליו כדי ש( 160משרות
במשרד יאוישו ללא מעורבות השר ,ועל כ יש לראות את  43המינויי הפוליטיי
המתוארי בדוח בהקשר הרחב של איוש כלל המשרות; והוא פעל לשיפור המצב :הוא
ציי בהקשר זה את פעולותיו לאישור תקני לתפקידי שאוישו באמצעות חברות כוח
אד  ,ולהעלאת רמת המשרה של רכזי פיקוח ואכיפה במשטרה הירוקה כ שתחול עליה
חובת מכרז.
הסמנכ"ל למינהל טע  ,כי התריע לפני השר ולפני יועצו הבכיר ,לימי מנכ"ל המשרד,
בהקשר של מינוי עובדי והעסקת  .הוא הצהיר בפני מבקר המדינה ,כי לפחות בשתי
הזדמנויות מסר לשר כי ראוי לקיי הלי בחירה מבי מועמדי ולבחור מביניה את
המתאי ביותר .פע אחת ע כניסתו של השר לתפקיד ומת הנחייתו לדווח לו על
תפקידי פנויי  ,ופע נוספת כאשר אושרו עשר משרות הפקחי במשטרה הירוקה,
והסמנכ"ל ביקש לקלוט מועמדי ממאגר כוח האד הכללי של המשרד ,א הדבר לא
אושר.
הסמנכ"ל למינהל הדגיש ,כי לא היו לו מניעי פוליטיי משלו ,ולא היה לו מידע על זיקה
פוליטית של מועמדי שהציע השר .כמו כ לטענתו ,הדוח אינו נות ביטוי לכל המינויי
הפוליטיי שעלה בידו למנוע לדבריו.
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Â˙ÂÈ¯Á‡Ó ÚÂ¯‚Ï È„Î Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ È¯·Ò‰· ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÎÈÏ‰·˘ ÏÂÒÙ‰ .‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈÏÂÒÙ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÚÂˆÈ·Ï
,"ıÁÏ ˙Á˙ ÏÚÙ" ÂÈ¯·„Ï˘ ,ÂÓˆÚ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ Ï˘ ÂÈ ÂÚÈËÓ ‰ÏÂÚ ÈÂ ÈÓ‰
Â˙ ÈÁ·Ó˘ ¯ÒÓ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ .‰„‚ ÚÈ¯˙‰ Û‡Â ,¯˘‰ ˙ÈÈÁ ‰ ˙‡ "·‰‡ ‡Ï"
Ï˘ ÌÈÈÁ ˙Â¯Â˜ ˙¯ÈÒÓÂ ,¯˘‰ ÌÚËÓ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˜¯Â Í‡ ËÂÏ˜Ï ‰˙ÈÈ‰ ¯˘‰ ˙ÈÈÁ ‰
ÈÙÎ ,ÂÊ ‰ÈÁ ‰ .‰„Â·ÚÏ Ì˙Â‡ ËÂÏ˜Ï ·È˙Î˙ ˙ ÈÁ·· ‰˙ÈÈ‰ ÂÈÏ‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ
¯ÂÒÈ‡‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡˘ ¯Â¯·Â ÈÂÏ‚ ,Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ È„È· ‰ÚˆÂ·Â ‰ ·Â‰˘
ÔÈ‡ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï"Î ÓÒ‰ Ú Ó Ì‡ .ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÏÚ
.ÏÚÂÙÏ Â‡ˆÂ‰ ÔÎ˘ ˙Â¯˘ÚÏ ˙ÂÈ¯Á‡Ó Â˙Â‡ ¯ÂËÙÏ ÍÎ·
ÈÂÏÈÓ ÏÚ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ „ÓÚ ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÎ Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ·
Ú ÂÓ ‰È‰˘ ¯˘Ù‡ ,ÔÎ ‰˘ÂÚ ‰È‰ Ì‡˘ ,˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰
˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó· .˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÚ ˙ÂÏÂÒÙ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰
ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ‰ÏÈÚÙ ‰ÓÂ¯˙ ÂÏ ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÂ˘Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· Û‡ Â˙Â‚‰ ˙‰
˙Á‡ ‰Ó‚Â„ ÂÏÂ ¯ÈÎÊ‰Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ¯˘˜‰· .¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÓ
ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ '‡ ıÚÂÈ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‡È‰Â ,ÁÂ„· ‰·Á¯‰· ˙¯‡Â˙Ó‰
ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ÂÏÈ‡Â ,'‡ ıÚÂÈ· ‰¯ÈÁ· ÏÚ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ıÈÏÓ‰ ‡ÏÂÏ .„¯˘ÓÏ
‰˙ÈÈ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÁÈ ‰Ï ¯˘Ù‡ ,˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ Â‡¯˜È ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á˘
˙ÈÈÁ„Ï ˘Â¯„‰ ÈÂ·È‚‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÏÂÎÈ Ï"Î ÓÒ‰ ‰È‰ ÍÎ .‰ Â˘ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ó
˙‡ Ï·È˜Â '‡ ıÚÂÈ· ¯ÂÁ·Ï ‰„ÚÂÂÏ Ï"Î ÓÒ‰ ıÈÏÓ‰ ˙‡Ê ˙Á˙ .¯˘‰ „ÓÚÂÓ
‰Ê ‰¯˜Ó· ‚‰ ˘ ÈÙÎ ‚‰ ÚÂ„Ó ¯·Ò‰ Ï"Î ÓÒ‰ ÈÙ· ‰È‰ ‡Ï .‰ˆÏÓ‰Ï ‰¯Â˘È‡
Â˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎÎ ‰˘Ú˘ Â˙ ÚË ˙‡ Ï·˜Ï ‰˘˜ ÔÎ ÏÚÂ ,(ÌÈÙÒÂ ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó·Â)
.ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÚÂ ÓÏ È„Î
ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ ÂÂÎÓ ‰ È‡ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ ÈÙÏÎ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ ,˘‚„ÂÈ
ÏÚÂÙÏ ‡ÈˆÂ‰˘ ‰„·ÂÚÏ ‡Ï‡ ,(ÂÈ‰ ‡Ï ÔÎ‡ ‰Ï‡Î) ÂÓˆÚ ÂÏ˘ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÏÂ˜È˘Ó
Ï"Î ÓÒ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜ÓÏ Ú‚Â · Ì‚ ,ÌÏÂ‡ .¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈÈÂ ÈÓ
Â˙ÂÎÓÒ .˙Â‡ˆÂ˙Ï Â˙ÂÈ¯Á‡Ó ¯Ú ˙‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÔÈ‡ ,˙Â‡¯Â‰ ‡ÏÈÓ ˜¯ Ï‰ ÈÓÏ
,ÔÎ‡ .¯˘‰ „ˆÓ ÌÈˆÁÏ ÂÈÏÚ ÌÈÏÚÙÂÓ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÏÎÒÏ Â˙·ÂÁÂ
.¯˘‰ ÌÚ ˙ÓÚ˙‰Ï ÍÎ· ‰Ó Ï˘ ÔÈÈ Ú ‰Ê ÔÈ‡ .¯˜ÈÚ ÏÎ ‰Ï˜ ‰ È‡˘ ‰˘È¯„ È‰ÂÊ
,Ô·ÂÓÎ .ÂÈÏÚ Â˙Â‡ ÏÂËÈÈ Ï‡ ,‰Ê „È˜Ù˙ Úˆ·Ï ÂÏ „ÓÂÚ ÂÁÂÎ ÔÈ‡˘ ÈÓ Í‡
.¯˘‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ó ˙Ú¯Â‚ ‰ È‡ Ï"Î ÓÒ‰ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡
˙‡ Â¯˘ÙÈ‡˘ ,ÌÈÈ˙Â‰Ó Ì˜ÏÁ ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÙ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙„Â·Ú· .3
‰È¯·Á Â„ÈÙ˜‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· .¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ Ï˘ Ì˙Ù„Ú‰
˙Â·ÈÒ‰ ÏÚ „ÓÏ˙˘ ‰‡ÂÂ˘‰ ˙Ï·Ë Ï·˜ÏÂ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ ÌÓˆÚ· ˜Â„·Ï
˙·˘Á .‰Ù ÏÚ· Â ˙È ˘ ÌÈ¯·Ò‰ ÍÓÒ ÏÚ ‰ÎÂÊ‰ ˙¯ÈÁ· ˙‡ Â¯˘È‡ Ì‰Â ,‰¯ÈÁ·Ï
È ˙Â ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰ Ï˘ ÌÙ˜Â˙ ˙Î¯‡‰ ˙‡ Â¯˘È‡ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰Â „¯˘Ó‰
Û˜Â˙ ˙Î¯‡‰Ï ‰˘˜·‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ˘È Ì‰ÈÙÏ˘ ,„¯˘Ó‰ ÈÏ‰Â Ï „Â‚È · ,ÌÈ˙Â¯È˘
˙ÂÂÁÂ ˙Ó„Â˜‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ‰Ï ‚Èˆ‰ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ÌÎÒ‰‰
.ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â ÏÚ ˙Ú„
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," כי "ועדת המכרזי הייתה 'עיוורת' לנושא הפוליטי, כתב2004 המשרד בתשובתו מיוני
 כאשר ידעו על מועמדי שהוצעו מטע, וכי "חבריה שקלו שיקולי מקצועיי וענייניי
 כי משרד מבקר המדינה אינו מייחס,  יצוי."  ובוודאי כשלא ידעו על כ,השר או המנכ"ל
.לחברי ועדת המכרזי שיקולי פוליטיי משלה בהחלטות שקיבלו
‰˜ÈÊ ÈÏÚ· Ì‰ ÂÚˆÂ‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â ÈÎ ÂÚ„È ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á Ì‡ Û‡
‰ÙÂ˜‰Ó ‰‡ ‰ ˙Â·ÂË Ô˙Ó Â¯˘ÙÈ‡ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÈÏ„ÁÓ È¯‰ ,¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ
ÌÂÈ˜ ÏÚÂ Ì‰È˙Â·ÂÁ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Â„ÈÙ˜‰ ÂÏÈ‡ .ÌÈ·¯Â˜ÓÏ ˙È¯Â·Èˆ‰
ÔÈ· ,ÍÎ Ì˘Ï È¯‰˘ ,˙ÂÚ Ó ÂÈ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÁÙÏ˘ ¯˘Ù‡ ,ÌÈÏ‰ ‰
.ÌÈÏ‰ Ì˙Â‡ ÂÚ·˜ ,¯˙È‰

✯
ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ Ï˘ ,ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï ,È¯Â·Èˆ‰ ÈÂ È‚‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
‡Â‰ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ Â„ÂÁÈÈ .‰˙¯ÓÁ‰ ˙‡ Û‡Â ‰ÚÙÂ˙‰ ˙Â ˘È‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ÏÈÚÂ‰ ‡Ï
ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓÏ Â‡È·‰˘ ,‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈÎÏ‰Ó‰ ¯Á‡ ˙Â˜Á˙‰·
‰ÈÈ˘Ú· Ì‡ ,Ì‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙ÂÈ¯Á‡ ÏÚ Ì‚ ‰Ú·ˆ‰·Â ,ÌÈ·¯ ‰Î
.„‚ Ó ‰„ÈÓÚ· Ì‡Â ‰ÏÈÚÙ
‰Ï‡ ˙Âˆ¯ÙÂ ,˙ÂˆÂ¯Ù ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓÏ ÌÈÎ¯„‰ ÈÎ ,„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„
˘ÈÂ ‰Ï‡ ÌÈÚÈ˜· ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ .¯˘‰ Ï˘ ˙ÂÈ˘È‡-˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙Â¯ËÓÏ ÂÏˆÂ
ÏÚ .ÁÂ„· ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙ÂÚÙÂ˙‰ ˙Â ˘È‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ,È„ÈÓ‰ Ì Â˜È˙Ï ‡È·‰Ï
È„¯˘Ó· ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÚÂ ÓÏ ¯˙È‰ ÔÈ· ‰„È˜Ù˙Ó˘ ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ
ÌÂÊÈÏ ‰ÈÏÚ ;‰Ê ÁÂ„· Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÂÏÎÓÓ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ,‰Ï˘ÓÓ‰
˙Â È˜˙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,ÌÈ È˜˙ È˙Ï·‰Â ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ Ï˘ ˙Â˜È„·
.ÌÈ¯Â¯· ÌÈ¯ÂÒÈ‡Â ˙ÂÓ¯Â ˙ÚÈ·˜ È„È ÏÚ ,ÌÈÈÂ ÈÓ‰
ÌÈ Â ‚ Ó „ÒÈÈÏ Á¯Î‰‰ ÔÓ ,Â˙ÎÏ‰Î Ê¯ÎÓ ÏÚ ÒÒÂ·Ó Â È‡ ‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡˘Î
‰˜ÈÊ ,ÔÎ‡ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ÌÈÈÂ ÈÓÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÌÈÓÒÂÁ‰ ÌÈ¯Á‡
˙Â¯È˘· ‰¯˘Ó ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˘˜·Ó‰ Ì„‡Ï ıÚÂ¯Ï ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ È‡ ˙ÈËÈÏÂÙ
Â˙ÈÈÏÙ‰Ï ÒÈÒ· ‰È‰˙˘ ÔÎ˘ ÏÎ ‡ÏÂ ,ÔÂ¯˙È ÂÏ ‰ ˜˙˘ ¯ÂÒ‡ Ì‚ Í‡ ,È¯Â·Èˆ‰
ÏÎ· ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Ï˘ ‰ÙÂÁ„Â ˙ˆ¯Ó ˙ÂÏÈÚÙ ˙·ÈÈÁ˙Ó ÔÎ ÏÚ .‰·ÂËÏ
˘ÈÈ‡Ï ˘È˘ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈÂ ÈÓÂ Ì ÂÈÓ ,Ì¯Â˙È‡ ÈÎÈÏ‰ ˙¯„Ò‰Ï Ú‚Â ‰
.Ê¯ÎÓ· ˙Â·ÈÈÁ Ô È‡˘ ˙Â¯ËÂÊ ˙Â¯˘ÓÏÂ ,Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÂÈÒÏ „Ú ,˙ÂÙÈÁ„·
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ÌÏÂ‡ .˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ˘¯„È‰Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„· ÔÈ‡
‰˜ÈÊÓ ‰ËÈÏ˜‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈ˜˙ Ó‰ ÌÈ Â ‚ Ó ÚÂ·˜Ï ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ ‰ÓÂ˘
„ÒÓÏ ‰ÈÏÚ ÍÎ ÍÂ˙· .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘ Â‡ È˙ÁÙ˘Ó ¯˘˜ ,‰·¯˜ ,˙ÈËÈÏÂÙ
„¯˘Ó· ÌÈÏ·˜˙Ó‰ ÌÈÈÁ ˙Â¯Â˜· ÏÂÙÈË‰Â ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯Â˙È‡ ¯·„· Ï‰Â
‰˜ÈÊ ÏÚ ˙Â‡ ÈÂÏÈ‚ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈÈÁ‰ ˙Â¯Â˜· Ë¯ÙÏ ˘¯„ ‰ ˙‡ Â· ÚÂ·˜ÏÂ
ÁÈË·‰Ï È„Î ,‰Ï‡· ‡ˆÂÈÎÂ „ÂÚÈ˙ ,ÌÂ˘È¯ È¯„Ò ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ .„¯˘Ó· ÌÈÓ¯Â‚Ï
˙Â Â˘ ÌÈÎ¯„ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ÏÚ ‰¯˜· ¯˘Ù‡ÏÂ ˙ÈÏ‰ ÈÓ ˙Â È˜˙
Í¯„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏÂ ,Ê¯ÎÓ· ˙Â·ÈÈÁ Ô È‡˘ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‚ÂÒÓ ˙Â¯˘Ó Ï˘ Ô˘ÂÈ‡Ï
ÁÂÎ· ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ·Á¯ ¯Â·ÈˆÏ ˙Â Ó„Ê‰ ÁÈË·‰Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÔÊ‡˙˘
¯˘Ù‡Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Ï ,‰¯˘ÓÏ ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ „ÓÚÂÓ· ‰¯ÈÁ· ÁÈË·‰Ï Í¯Âˆ‰Â
‰ÓÎ ÔÈ·Ó ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ,ÏÏÎÎ .ÌÈÙÂÁ„ ÌÈ¯˜Ó· ˙Â Â¯˙ÙÂ ˙ÈÏÂ‰È ˙Â˘ÈÓ‚
ÈÂ‡¯ .Ê¯ÎÓ ˙·ÂÁÓ ˙Â¯ÂËÙ Ô‰ ÂÏÈÙ‡ ,˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ‰ÈÂ‡¯‰ Í¯„‰ ‡Â‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ
,Ï˘ÓÏ ,Ê¯ÎÓ· ˙Â·ÈÈÁ Ô È‡˘ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚ ¯·„· ˙Â‡¯Â‰ ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘Ï
˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ .ÌÈÈË¯Ù ÌÈ„·ÂÚ ˙Ó˘‰ ÈÙÂ‚Â ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙ÂÚˆÓ‡·
Ì‰·˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÏÎ Ï˘ Â‡ ÌÈÈ„¯˘Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ È¯‚‡Ó Ï˘ Ì„ÂÒÈÓ
¯˘‡Â ,¯Á‡ Â‡ ÈËÈÏÂÙ ÈÂ‰ÈÊ ÏÎ ‡ÏÏ ,ÁÂÎ· ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì‰ÈË¯Ù Â¯Ó˘ÈÈ
.ÌÈÈ ÈÈ Ú ÌÈ Â˙ ÍÓÒ ÏÚ ‰¯ÈÁ· Â¯˘Ù‡È
ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ Í¯„Ï Ú‚Â · Ì‚ ˙Â‡¯Â‰ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï ˘È ÍÎ ÍÂ˙·
˙ ÂÎ˙Ó Ï˘ ‰Ú¯Ï ÏÂˆÈ ÂÚ ÓÈ˘ ,Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· „¯˘Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰
˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ ÔÎ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÂÒÙ ÌÈÈÂ ÈÓÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÚÂˆÈ·Ï ÂÊ ‰˜ÒÚ‰
Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÔÈÈ Ú· ‰È˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙Â˘ÚÏ
.‰„ÚÂ ÌÓ˘Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ˜¯ ˘ÂÓÈ˘ ‰· ‰˘ÚÈÈ ÈÎ ÁÈË·‰ÏÂ
˙Â·Èˆ ,ÔÂ‚Î - ÌÈÈ„¯˘Ó-ıÂÁ‰ ‰¯˜·‰ ÈÓ¯Â‚˘ ÍÎ· ˙ÂˆÈÁ ‰ ˙‡ ˘ÈÁÓÓ ‰Ê ÁÂ„
ÌÈÈ„¯˘Ó-ÌÈ Ù‰ ‰¯˜·‰Â ÚÂˆÈ·‰ ÈÓ¯Â‚Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó· Â ˙ÈÈ - ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘
˙ÂÈÂ‡¯ ‡Ï ˙Â˘È¯„Ï ¯˘˜· ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰ ÈÙÏÎ ÈÚÓ˘Ó-„ÁÂ ¯Â¯· ÈÚÂˆ˜Ó ÈÂ·È‚
È„Î ,ÌÂÊÈ ÔÙÂ‡· Û‡ - Â˙ÂÎÓÒ ÈÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ - ÂÏÚÙÈÂ ,ÂÏ˘ ˙Â È˜˙ È˙Ï· Â‡
.ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÔÏÏÎ·Â ,˙Â È˜˙ È˙Ï·Â ˙ÂÈÏÈÏ˘ ˙ÂÚÙÂ˙ ÚÂ ÓÏ
‰Ò‚ Ï‚¯· ‰ÒÈÓ¯ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ È·‚ ‰ ¯˘‰ È˘ÚÓ· ,¯·„ Ï˘ ÂÓÂÎÈÒ
˘ÂÓÈ˘Â È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ‰ÈˆÊÈËÈÏÂÙ ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ Ï˘Â ˜ÂÁ‰ Ï˘
.ÌÈÈ˘È‡-ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ ÈÈ Ú ÌÂ„È˜Ï ¯Â·Èˆ‰ È·‡˘Ó·
Â˙ÂÓ„ ÏÚÂ Â˙Â È˜˙ ÏÚ - È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚÂ ˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÏÎ ÏÚ
˙ÂÚÙÂ˙‰ ˙Â ˘È‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ,ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,˙Âˆ¯Á ·Â ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ .‰Ê ÁÂ„· ˙Â¯‡Â˙Ó‰

80

