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   מ"חברת נמל אשדוד בע

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
הביקורת נעשתה . מ"נבדקו סדרי קבלת עובדי  בכירי  בחברת נמל אשדוד בע

  . בחברה וברשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר
 קבלת עובדי  בכירי  סדרי 

 תקציר
, ות אחראית לתפעול הנמלי  של אשדוד הייתה רשות הנמלי  והרכב2005עד פברואר 
ובמקומה החלו לפעול ארבע חברות ממשלתיות , היא פורקה 17.2.05 ב. חיפה ואילת

חברת נמל אילת ", "מ"חברת נמל חיפה בע", "מ"חברת נמל אשדוד בע": חדשות
  ."מ"חברת נמלי ישראל בע" ו"מ"בע

 פעולות הביקורת
קבלת לסירוגי" משרד מבקר המדינה  בדק 2009 ספטמבר 2008 בחודשי  פברואר
. מועד הקמתהמ)  החברה להל" (" מ"בעחברת נמל אשדוד "עובדי  בכירי  ב

  להל" (הביקורת נערכה בחברה וברשות החברות הממשלתיות שבמשרד האוצר 
  ).הרשות

 עיקרי הממצאי 
ל " החליט הדירקטוריו" על הקמת ועדת איתור לאיוש משרת המנכ15.12.04  ב .1
להספקת שירותי '  ע  חברת ההשמה בחברה להתקשרה החליטה 22.12.04יו  וב

לא  .ל ומינויו" מהתחלתו עד שלב בחירת המנכל" איוש משרת מנכייעו+ שוט* להלי(
נמצאו במשרדי החברה מסמכי  המעידי  על פנייה בכתב של החברה לכמה חברות 

כמתחייב מכללי , המחברות השמבכתב   הצעותוכ" לא נמצאוהשמה לקבלת הצעות 
 . מינהל תקיני 

עיו" במסמכי  ובתעודות שצורפו לקורות החיי  . ל לחברה"נבחר מנכ 10.2.2005 ב
מבית הספר להנדסאי  של הנדסאי תעשייה וניהול של  תואר יש לו העלה כי ושל

לפי . במדעי החברה מאת האוניברסיטה הפתוחהראשו" ותואר אוניברסיטת תל אביב 
תארי  אלה אינ  נכללי  במניי" , 1975 ה" התשל,ממשלתיותחוק החברות ה

  .ל חברה ממשלתית" ממנכתארי  הנדרשי ה
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משרד מבקר . רשות החברות קבעה כי התואר במדעי החברה זהה לתואר בניהול

כתואר במינהל הכירה בו המועצה להשכלה גבוהה שהמדינה מעיר כי רק תואר 
החברה לא פנתה למועצה להשכלה . ניהולתואר במינהל ציבורי ייחשב בעסקי  או 

 .  שווה ער( לתואר במינהל עסקי במדעי החברה א  תואר כדי לבדוקגבוהה 
ניסיו" בחברות בעלות היק* ל החברה שהיה לה  " לתפקיד מנכ כי מועמדי נמצא

 שלא עמדונפסלו בנימוק שנבחר  ל"המנכ מהחברות בה" עבדעסקי  דומה וא* רחב 
 . יו" בניהול עסקי של ניסבתנאי הס*

ר " יול החברה שהעלתה" ממינויו של מי שנבחר למשרת מנכהסתייגותה
דירקטוריו" ל לא הוצגה , לפני קבלת ההחלטה על המינוי בוועדת האיתורהדירקטוריו"

 . המינויבעת שנדרש לאשר את 
החברה פרסמה בעיתוני  מודעה שבה נקראו מועמדי   :'משרה בכירה א .2

פנו הביקורת העלתה כי מלבד המועמדי  ש. ' למשרה בכירה אלהגיש מועמדות
ני כמה מועמדי  לפי שבסבב הלרשימת המועמדי  הוספו , לחברה בעקבות הפרסו 

הקובעת שאיתור , 21.3.05 מעל א* החלטת הדירקטוריו"  ר הדירקטוריו""בקשת יו
 . המועמדי  ייעשה באמצעות פרסו  מודעה בעיתוני 

מבקר לדעת . רה נעשתה במשאל של ועדת האיתור בטלפו"למש' בחירת עובד א
 ולא במשאל התתקבל לאחר דיו" בוועדו  היה ראוי שהמלצה בדבר מינוי,המדינה

 ."טלפוב
 16.6.05  של הדירקטוריו" מ ומאז"בישיבת ועדת כספי  :'משרה בכירה ב .3

ובמסמ( , ' עובד למשרה בכירה באיתורלר הדירקטוריו" כי היא מסייעת "הודיעה יו
 לשכת הדירקטוריו" היא דיווחה כי האחריות להלי( האיתור שפרסמה 11.7.05מיו  

 .כמתבקש מהנוהל, הדירקטוריו"ר "ל ועל יו"הוטלה על המנכ
ל היה חדש בתפקידו וא* שביקש לשת* את "א* שהמנכ, לדעת משרד מבקר המדינה

קיי  חשש כי , וריו"ר הדירקטוריו" בהלי( האיתור והדבר אושר על ידי הדירקט"יו
ג  א  נעשתה מרצו" טוב , ר הדירקטוריו" בהליכי המינוי"מעורבותה הפעילה של יו

ר "פגעה ביכולתה לפקח עליה  במסגרת תפקידה כיו, ובכוונה כנה לסייע
 .הדירקטוריו"

 לא נמצאו סיכומי הראיונות של המועמדי  במשרדי החברה :'משרה בכירה ג .4
רשימה מרוכזת של כל המועמדי  שניגשו למכרז ה  ב כ" לא נמצאה. למשרה

. לפסילת מועמדי  או לקבלת  בכל שלב משלבי הביניי  של הלי( המיו"ונימוקי  
המחייבי  תיעוד של הליכי ,  ולכללי מינהל תקיני ד לנוהלי החברה בניגו זאת 
 . המיו"

ות  הגישו כל ששת המועמדי  למשרה את מועמד' בשלב א :'משרה בכירה ד .5
ככל הנית" של מועמדי  למספר גדול  החברה לא פנתה. בעקבות פנייה ישירה אליה 
להעניק הזדמנות שווה וכדי   יתקבלו לעבודהביותרכדי להבטיח כי הטובי  

 . הפוטנציאליי מועמדי ל
לא :  המועמדי  למשרהבתיקי החברה לא נמצאו מסמכי  המתעדי  את הלי( איתור

 שמות המועמדי  והנימוקי  ;כמה אותרוו, כיצד אותרו, מי פנה למועמדי ברור 
הנימוקי  והלי( האיתור השלבי  האחרי  של  מנהלי שמות, לקבלת  או לפסילת 

 .  לא צוינולבחירת המועמדי  בכל שלב משלבי הביניי 
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של ועדת כוח אד  קיבלה ' לאחר פרישתה של המועמדת שנבחרה בשלב א
 'משרה בכירה ד איושד  בדבר שינוי תנאי הס* והחלטה ללא דיו" מוקהדירקטוריו" 

מ" הראוי כי , לדעת משרד מבקר המדינה. באמצעות פנייה ישירה אל מועמד מסוי 
החלטות כה מהותיות תתקבלנה בפורו  נרחב של כל חברי הדירקטוריו" לאחר דיו" 

 . ראוי כי איוש המשרה יהא בהלי( פומבי; מעמיק בנושא
  חברות עמד בחלק מדרישות התפקיד לא ', עובד ד ,למשרה המועמד שנבחר נמצא כי

ניסיו" של שלוש שני  לפחות בתפקיד בכיר ו ה מקצועיתבלשכלפחות של עשר שני  
נוהל ב כנדרש  למשרה לא עבר מבח" התאמההוא ג .  בתחו  המקצוע כנדרשבתאגיד

  .מינוי בכירי 
שלה לצור( איתור ירי   בכאיושהחברה פעלה בניגוד לנוהל  :'משרה בכירה ה .6

עשה בשילוב פרסו  מודעה ימחייב כי פנייה ישירה למועמד תנוהל ה; מועמד למשרה
  .פנייה לחברת השמה לאיתור מועמדי  פוטנציאליי במקביל לבעיתו" או 

' עובד בכיר ומסמכי  הנוגעי  להלי( בחירתו של לא נמצאו  :'משרה בכירה ו .7
 להגשת מסמכי  המפרטי  את תנאי הס*א נמצאו ג  ל. למעט מבח" הערכה, למשרה

  . מועמדות לתפקיד זה
 סיכו  והמלצות

 חברהב הבכירי  עובדי  הגיוס של הכיבהלישל ממש ה ליקויי  תהעלהביקורת 
בעת שפעלה ללא תשתית , חלק  נוצרו בראשית דרכה, אשר נקלטו בה מאז הקמתה

  .ניהולית נאותה
החברה בחרה כי , לרשות החברות הממשלתיותמשרד מבקר המדינה העיר לחברה ו

על . התחרות ההוגנת והשקיפות,  בעקרונות השוויו"בהלי( בלתי תקי" שפגעמועמדי  
פעולות המתחייבות כדי את הועל הרשות לדו" בממצאי  ולנקוט החברה דירקטוריו" 

  . הישנות הליקויי את למנוע 
♦  

 מבוא
, אחראית לתפעול הנמלי  של חיפה) ר" רנ להל  (כבות  הייתה רשות הנמלי  והר2005עד פברואר 

 בוטל חוק רשות 2004ביולי . 1961 א"התשכ, וסמכויותיה עוגנו בחוק רשות הנמלי , אשדוד ואילת
 הוקמו ארבע באותו מועד. 2004 ד"התשס, ובמקומו נחקק חוק רשות הספנות והנמלי , הנמלי 

חברת נמל "; "מ"חברת נמל אשדוד בע"; "מ"חברת נמל חיפה בע": חברות ממשלתיות חדשות
 2005בפברואר החוק נכנס לתוק' . "מ"פיתוח ונכסי  בע, חברת נמלי ישראל"ו; "מ"אילת בע

 . ובאותו מועד החלו לפעול ארבע החברות,ר"הופסקה פעילותה של רנו
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רי  קבלת עובדי  בכילסירוגי   בדק משרד מבקר המדינה 2009  ספטמבר 2008 בחודשי  פברואר

הביקורת נערכה . 2007 עד יולי ממועד הקמתה)  החברה להל   ("מ"חברת נמל אשדוד בע"ל
   .1) הרשות להל  ( שבמשרד האוצר  הממשלתיותבחברה וברשות החברות
 קליטת עובדי  

 עד סו' ההקמתמ. ר" עובדי  שהועברו אליה מרנ1,082במועד הקמתה של החברה היא העסיקה 
ראשי אגפי  במשרות של (מה  שבעה בכירי  ,  עובדי 395ל אשדוד  נקלטו בנמ2008יולי 

 ). במשרות בכירות מה ו
,  חוק החברות הממשלתיות, בי  היתר,חלי  עליהולכ  , חברה ממשלתיתהיא  החברה, כאמור
כללי  בדבר (תקנות החברות הממשלתיות ; ) חוק החברות הממשלתיות להל   (1975 ה"התשל

חוקי  ו)  תקנות החברות הממשלתיות להל   (2005 ה"התשס, )כירי אופ  בחירת פקידי  ב
וחוק , ) חוק שיווי זכויות האישה להל   (1951 א"התשי,  חוק שיווי זכויות האישהכגו , אחרי 

 ).  חוק הביקורת הפנימית להל   (1992 ב"התשנ, הביקורת הפנימית
בקר המדינה כי במועד הקמת החברה  הסבירה למשרד מ2איריס שטרק' ר הדירקטוריו  דאז גב"יו

עד , מלבד זה; היא פעלה ללא כל תשתית ניהולית התומכת בתהליכי איתור ומינוי של בכירי 
ועל כ  היה צרי. הדירקטוריו  לנהל את ,  לא היו בחברה צוות מקצועי ושירותי משרד17.2.05

   .המיו  והבחירה בעצמו, מרבית הליכי האיתור
 ל "מינוי מנכ

ימנה הדירקטוריו  של חברה ממשלתית את , לחוק החברות הממשלתיות) א (37 פי סעי' על .1
 בשירות  לאחר התייעצות ע  הוועדה לבדיקת מינויי 3המינוי טעו  אישור השרי ; המנהל הכללי

: ל" למינוי מנכתנאי, לפי חוק החברות הממשלתיות. ) הוועדה לבדיקת מינויי  להל  (הציבורי 
תנאי ;  המפורטי  בחוק או בתחו  עיסוקה העיקרי של החברהמי באחד התחומי  תואר אקדהוא

בתפקיד בכיר בתחו  : מהתחומי  האלה או יותר באחדניסיו  מצטבר של חמש שני  נוס' הוא 
בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר ; הניהול העסקי של תאגיד בעל היק' עסקי  משמעותי

 בתפקיד בכיר בתחו  ; ניהוליי  או משפטיי ,מסחריי , ליי בשירות הציבורי בנושאי  כלכ
 באחד ג  מי שאי  לו תואר אקדמיל "למנכ במקרי  חריגי  אפשר למנות .עיסוקיה של החברה

 בתפקיד כמפורט  של שתי  עשרה שנה לפחות א. הוא בעל ניסיו  מצטבר,התחומי  שצוינו לעיל
לות  איננו נופל מזה של החברה שהוא מועמד מה  שש שני  לפחות בגופי  שהיק' פעי, לעיל
 .שקיימי  נימוקי  מיוחדי  למינוילאשר  הוועדה לבדיקת מינויי  על. בה לכה 

__________________ 
 . 1327' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„58 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2007 זה ראה בעניי    1
ביולי . 2007 ועד אוגוסט 2004נמל אשדוד בתקופה שבי  אוגוסט ) בשכר(ר דירקטוריו  "כיהנה כיו  2

 .יעקב רז) בדימוס(ר דירקטוריו  החברה ניצב " מונה ליו2008
האחראי , 1975 'ה"התשל, יותשר האוצר יחד ע& שר התחבורה אשר נקבע לפי חוק החברות הממשלת  3

 .לענייני החברה
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 מינוי על הרשות ליושבי ראש הדירקטוריוני  של החברות הממשלתיות הנחיות פרסמה 5.7.01 ב
: עיקרי ההנחיותאלה .  עובדי  אחרי  ויועצי  חיצוניי, עובדי  בכירי , ל בפועל"מנכ, ל"מנכ

פרסו  , לרבות הקמת ועדת חיפוש(הדירקטוריו  יקבע מראש מתכונת לבחירת המנהל הכללי 
הקריטריוני  לבחירה ; המתכונת תכלול את הקריטריוני  לבחירת המנהל הכללי; )מודעה וכדומה

כדי ; עודואישיות ה, עסקיי המקצועיי  והכישורי  ה, ניסיו ה, יהיו דרישות בתחו  ההשכלה
לבחור את המועמד המתאי  ביותר למשרת המנהל הכללי מ  הראוי לבחו  כמה מועמדי  שעומדי  

בשל חשיבות ההחלטה מ  הראוי שהדירקטוריו  ינמק ; הקבועי  בחוק) תנאי הכשירות(בתנאי הס' 
 .את בחירתו

מיו  וכ   שלבי האיתור וה2004ל מדצמבר "בהתא  להנחיות דלעיל פורטו בנוהל איתור מנכ
ר "הסמי. את יוהוא  13.12.04 בדירקטוריו  הבישיבת . הקריטריוני  למיו  וקביעת משקולות

מינוי המנהל ל ודירקטור נוס' לבחור יוע/ אסטרטגי ,איריס שטרק'  הגב,דאז) בשכר (הדירקטוריו 
 בה בישיבת דירקטוריו  החבר .הכללי של החברה מקרב מועמדי  אשר יציעו חברי הדירקטוריו 

, בת שלושה חברי )  הוועדה להל  (ל " החליט הדירקטוריו  למנות ועדה לאיתור מנכ15.12.04
הוא יסמי. אותה לסנ  ולמיי  את . ר הדירקטוריו  ושני דירקטורי  נוספי "אשר חבריה ה  יו

 .בהתא  לקריטריוני  שיאשר מראש, המועמדי 
' ר הדירקטוריו  כי חברת ההשמה ב"יעה יוהצ, 22.12.04 על פי פרוטוקול ישיבת דירקטוריו  מ

 בדיקת  כללהלי. הבחירה בחברת ההשמהכי  באותה ישיבה הסבירה. הלי. הבחירהב תסייע
בתו  הישיבה אישר הדירקטוריו  את . יעילות  וניסיונ  בהלי. דומה, זמינות , המלצות על יועצי 

י. מהתחלתו עד שלב בחירת להספקת שירותי ייעו/ שוט' להל' ההתקשרות ע  חברת ההשמה ב
 . ל ומינויו"המנכ

 ˙Â¯·Á ‰ÓÎÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ·˙Î· ‰ÈÈ Ù ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ‰¯·Á‰ È„¯˘Ó· Â‡ˆÓ  ‡Ï
 ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ‰Ó˘‰Â‡ˆÓ  ‡Ï ÔÎÂ˙ÂÚˆ‰   ·˙Î·‰Ó˘‰ ˙Â¯·ÁÓ , Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ

ÌÈ È˜˙ . 
שתיי  הגיעו ; השמהר הדירקטוריו  הסבירה למשרד מבקר המדינה כי בדקה ארבע חברות "יו

 .ומה  נבחרה אחת, לשלבי  הסופיי 
ÔÈÂˆÈ ÈÎ ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ,Ê¯ÎÓÓ ‰¯ÂËÙ‰ ˙Â¯˘˜˙‰· ¯·Â„Ó Ì‡ Ì‚ , ÏÚ ‰È‰

 ÌÚ ‰¯˘˜˙‰˘ È ÙÏ ·˙Î· ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ‰Ó˘‰ ˙Â¯·Á ‰ÓÎÏ ·˙Î· ˙Â ÙÏ ‰¯·Á‰
· ‰Ó˘‰ ˙¯·Á'. 

 28.12.04  מ הדירקטוריו  את נוהל החברהאישר, 4.1.05 הוועדה מישיבת על פי פרוטוקול  .2
חברת ההשמה תמיי  את : העיקריי ל "מנכה שלבי איתור אלה, על פי הנוהל. ל"בדבר איתור מנכ

ר "נציג מטע  חברת ההשמה ויו; מיו  ראשוני על פי תנאי הס' במכרזשל המועמד קורות החיי  
;  שייקבעו בדירקטוריו 4טריוני  פוסלי הדירקטוריו  ימיינו את קורות החיי  מיו  שני על פי קרי

חברת ; חברת ההשמה תבצע השלמות ואימות פרטי  לקבוצה שעברה את שלב המיו  השני
וכ  פירוט " מובילי "ו" גבוליי ", "פסולי : "ההשמה תציג שלוש קבוצות להכרעת ועדת האיתור

ד והסברי  מילוליי   סיבות פסילה של כל מועמה שבה יירשמוטבלו" מובילי "דירוג קבוצת ה
, חברי ועדת האיתור ונציג חברת ההשמה יראיינו את עשרת המועמדי  ריאיו  ראשוני. למדרג

__________________ 
ניסיו  לא מספק בשניי& מהתחומי& ; )קריטריו  חובה( ניסיו  עסקי לא מספק 'קריטריוני& פוסלי&   4

 חריגי& ענייני&; רמה אישית לא מספקת; ניהול עובדי&והתחו& הטכני , התחו& הפיננסי, תפעול: האלה
 .העולי& מקורות החיי&
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שיחות ע  , ר הדירקטוריו "ריאיו  ע  יויקוימו בו ש, ויעבירו בי  חמישה לשבעה מה  לשלב הבא

א  לקריטריוני   ועדת האיתור תערי. את המועמדי  הסופיי  בהת.ממליצי  ואבחו  במכו  האבחו 
, ועדת האיתור תגיש את המלצתה ואת נימוקיה לבחירת המועמד המוביל לדירקטוריו ; ולניקוד

הדירקטוריו  יעביר את פרטי המועמד לאישור הוועדה לבדיקת ; והדירקטוריו  יאשר את ההמלצה
 .מינויי 

ל "מנכ פרסמה החברה בעיתו  מודעה לקבלת הצעות למועמדות למשרת 2004בדצמבר  .3
, לפי מסמכי חברת ההשמה. ופירטה בה את הקריטריוני  הנדרשי  לפי חוק החברות הממשלתיות

:  חברת ההשמה הגישה לחברה שלוש קבוצות מועמדי . מועמדי 152הציעו את מועמדות  
  .קבוצת גבוליי  וקבוצת מובילי , קבוצת פסולי 

עמדי  מקבוצת הפסולי  ומועמד אחד  החליטה ועדת האיתור להעביר שישה מו4.1.05 מבישיבה 
 בס. הכול נשארו .מקבוצת הגבוליי  לקבוצת המובילי  ולפסול שני מועמדי  מקבוצת המובילי 

מה  שישה , לראיונותהמועמדי   13 מ החליטה ועדת האיתור לזמ  תשעה 9.1.05 ב.  מועמדי 13
מדות  החליטה ועדת לאחר שהסירו שניי  מהמועמדי  את מוע. מועמדי  מקבוצת הפסולי 

בתו  ריאיו  ראשוני ע  המועמדי  החליטה הוועדה . האיתור להוסי' מועמד לשלב הראיונות
 .  לבחינות בחברת ההשמהמה לשלוח שבעה 

 ˙ÓÈ˘¯Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘È˘ ‰¯È·Ú‰ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·
Â·Ò ‡È‰ ÚÂ„Ó ·˙Î· ˜Ó Ï ÈÏ· ÌÈÏÈ·ÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯Ï ÌÈÏÂÒÙ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÈÎ ‰¯˘ ‰¯È·Ú‰

ÛÒ‰ È‡ ˙· ÌÈ„ÓÂÚ .„‚ Ó , ‰ÏÒÙ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ  ˜ÂÓÈ  ‡Ï· ˙¯·Á˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ
Ì‰ÈÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ ‰Ó˘‰‰ . 

 כי העברת מועמדי  מרשימת 2008החברה הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 בדיקה חוזרת כול לבדוק את  נעשתה לאחר שהורתה ועדת האיתור  המובילי הפסולי  לרשימת

 . בתנאי הס'י ה  עומדכי  השתכנעה מנתוני הבדיקה; על ידי הצוות המקצועי של חברת ההשמה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï,È˙Â‰Ó ÈÂ È˘ ÈÎ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÔÈÚÓ  ‰Ê ‡‰È 

„ÚÂ˙Ó ,·ËÈ‰ ÒÒÂ·ÓÂ ˜ÓÂ Ó. 
 מועמד זה הוא . הבחינות עבר אתאחד בלבד.  מועמדי  ניגשו לבחינות בחברת ההשמההשבע
לא תקל ע  הוועדה "  :9.1.05 קבעה בישיבה ב  ועדת האיתור).ל" המנכ להל  (ל הנבחר"המנכ

ורוצי  לקבל תמונה , עובר שינויי  היות והאד  (מועמד שעבר חלק מהמבחני  ותדרוש מבח  מלא
, מבחני השלמה בלבדל נבח  "נמצא כי המנכ)". ולא להסתמ. על ממצאי העבר, נכו  להיו  אמיתית

 היה פטור ממבחני  הוא ציינה נציגת חברת ההשמה כי 18.1.05 בבישיבת ועדת האיתור שכ  
והכלל במכו  הוא כי מי שנבח  בשנתיי  , תקופהאותה  בהלי. הזה בהשתת'שכבר משו  מלאי  

 . למידה  נבח  מבחני השלמה נדרשי  בלבד בשל אפקטשלפני התייצבותו לבדיקהוחצי 
Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ , ‚Â‰ Ï ˘È „ˆÈÎ ‰Ó˘‰‰ ˙¯·Á ÌÚ Ì‡˙Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰È‰

 ˘È ÔÙÂ‡ ‰ÊÈ‡·Â ÔÁ·ÓÏ Ì˙Â·ˆÈÈ˙‰ È ÙÏ ÌÈÓÂ„ ÌÈ Á·Ó Â Á· ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ Ú‚Â ·
Ì‰È˙Â‡ˆÂ˙Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï .  
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4. ‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙Â¯Â˜Ï ÂÙ¯Âˆ˘ ˙Â„ÂÚ˙·Â ÌÈÎÓÒÓ· ÔÂÈÚÎ Ó"Ï ÈÎ ‰ÏÚ‰ ¯‡Â˙ ÂÏ ˘È 
 ÏÂ‰È Â ‰ÈÈ˘Ú˙ È‡Ò„ ‰·Ó ·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘ ÌÈ‡Ò„ ‰Ï ¯ÙÒ‰ ˙È ¯‡Â˙Â ÔÂ˘‡¯

‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡Ó ‰¯·Á‰ ÈÚ„Ó·,  ÂÏ ÔÈ‡Â ˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯‡˙‰ „Á‡
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î  . 

כי המועמד עומד בקריטריוני  הקבועי  בחוק ) ראו להל  (3.3.05 הרשות קבעה במכתבה מ
קביעה זו התבססה על . במדעי החברה זהה לתואר בניהולשלו תואר שה מפני ,החברות הממשלתיות

, ר הוועדה לאישור תכניות לימודי  באוניברסיטה הפתוחה"מכתב מאת יו.  1  : שני מסמכי 
 את התואר אושר שקיבל וכי כשנה לאחר , ה  בניהולל"המנכהמבהיר כי מרבית הקורסי  שלמד 

גיליו  .  2   ;נושאי בניהול וכלכלה  החברה במסלול דולאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר במדעי
 .אשר רובו ככולו מכיל קורסי  לתואר במינהל עסקי , הציוני  של המועמד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡Â‰ ‰¯·Á‰ ÈÚ„Ó· ¯‡Â˙ ÈÎ ËÈÏÁ‰Ï ˙ÎÓÒÂÓ ˙Â˘¯‰ ÔÈ‡
 Â‡ ÌÈ˜ÒÚ Ï‰ ÈÓ· ¯‡Â˙Ï Í¯Ú ‰ÂÂ˘ ¯‡Â˙·È¯Â·Èˆ Ï‰ ÈÓ . ‰ÓÈ˘¯ ÔÈÈˆÓ ˜ÂÁ‰ÌÈ¯‡˙ Ï˘ ,

ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„· „ÓÂÚ Í¯Ú ‰ÂÂ˘ ¯‡Â˙ ÏÚ· „ÓÚÂÓ ÈÎ Ú·Â˜ Â È‡Â .„ÂÚÔÈÂˆÈ  ¯‡Â˙ ˜¯ ÈÎ 
 ¯˘‡Â· ‰¯ÈÎ‰ Â‡ ÌÈ˜ÒÚ Ï‰ ÈÓ· ¯‡Â˙Î ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ · ·˘ÁÈÈ È¯Â·Èˆ Ï‰ ÈÓ

‰ÊÎ . ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓÏ ÍÈÏ‰˙‰ ˙ÏÈÁ˙· ‰˙ Ù ‡Ï ‰¯·Á‰¯¯·Ï È„Î Ï˘ ¯‡Â˙‰ Ì‡ 
‡Â˙Ï Í¯Ú ‰ÂÂ˘ „ÓÚÂÓ‰ÌÈ˜ÒÚ Ï‰ ÈÓ· ¯ . 

 אישרה הוועדה לבדיקת מינויי  את המלצות רשות החברות וקבעה כי בהתא  2005בתחילת מרס 
 .ל כשיר לכהונתו"המנכ, לחוק החברות הממשלתיות

5. Î Ó‰ ‰È‰ Â¯Á·È‰ Ì¯Ë" ÏÎ Ó ÌÈÈ˙ ˘" ‰¯·Á· Ï‰Ï‰È ˘ ÌÈ˜ÒÚ ·-220Ó È ÔÂÈÏ
˘"Á ; ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ ‰È‰Î Ó" ‰¯·Á Ï˘ Ï‰˘ ‰˜ÈÒÚ50 ÌÈ„·ÂÚ, ‰È‰ ÈÙÒÎ‰ ‰¯ÂÊÁÓÂ 14 
ÓÈ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏ ; ‰È‰ ÌÈÈ˙ ˘ Í˘Ó·Î ÓÒ" ÏÂÚÙ˙ Ï ˜Â˘Ï ÌÈ·˙  ˜ÂÂÈ˘Â ÁÂ˙ÈÙÏ ‰¯·Á·

ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙¯Â˘˜˙ ; Í˘Ó·11ÌÈ ˘  È‡ÏÓ ÏÂ‰È Ï È‡¯Á‡‰ ÏÂÚÙ˙Â ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ Û‚‡ ˘‡¯ 
 ÈÂÂ˘· Ï˘200Ó È¯ÏÂ„ ÔÂÈÏ . Û˜È‰ ˙ÂÏÚ· ˙Â¯·Á· È˜ÒÚ ÔÂÈÒÈ  ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ ÈÎ ˘‚„ÂÈ

˜ÒÚÓ ·Á¯ Û‡Â ‰ÓÂ„ ÌÈ„·Ú Ô‰· ˙Â¯·Á‰ Î Ó‰"Ï ˜ÂÓÈ · ÂÏÒÙ  Â„ÓÚ ‡Ï˘ÛÒ‰ È‡ ˙·  
ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓ‰ È˜ÒÚ ÏÂ‰È · ÔÂÈÒÈ  Ï˘ . 

התהלי. בחברות ממשלתיות שונה : " הדגיש נציג הרשות22.12.04 מבישיבת דירקטוריו   .6
, ]של הרשות[י הנחיות הלשכה המשפטית "עפ, בחברות ממשלתיות. מזה המתקיי  בחברות פרטיות

יכולי  לסייע בתהלי. האיתור אבל אינ  מקבלי  את ] חברת ההשמה[הייעו/ וחברת הייעו/ 
היוע/ , כמו כ . ההחלטות חייבות להתקבל במליאת הדירקטוריו . ההחלטות עבור הדירקטוריו 

, זאת ועוד". הוא לא מראיי  הוא זה שעושה את עבודת ההכנה ואיסו' פרטי ] נציג חברת ההשמה[
 הובהר כי הוועדה יכולה לערו. ריאיו  אישי 11.1.05 ר הדירקטוריו  מ"במכתב מאת הרשות אל יו

בי  היתר כדי למנוע פגיעה בשוויוניות , ע  המועמד א. ורק בפורו  מלא ולא באמצעות חבר אחד
, או לכל הפחות לכל חבר בוועדת האיתור, הלי. הבחירה ולאפשר לכל דירקטורשל ובשקיפות 

 .שמות אישית וישירה מהמועמד בכל הראיונות שיתקיימו עמוהתר
לאחר שהעלו תוצאות מבחני ההתאמה כי מועמד אחד בלבד עבר את , 18.1.05 מבישיבת הוועדה 

. הסבירה נציגת חברת ההשמה את הבעייתיות בסיו  הלי. האיתור ע  מועמד אחד בלבד, הבחינות
 שכ  אז ,  חשוב לסיי  את ההלי. ע  כמה מועמדי ולכ,  שליליי צדדי כל מועמד יש ל, לדבריה

 .  השליליי  של מועמד חמור פחות בעיני ועדת האיתורהצדדי אפשר להחליט מה מבי  
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) 'להל  סבב ב( הלי. מקוצר נוס' יתקיי  :הוועדה באותה ישיבה כ. החליטה בעקבות דברי  אלו

; עמד המוביל מהתהלי. הקוד מטע  חברת ההשמה לאיתור מועמדי  נוספי  ראויי  לצד המו
 של מספר מצומצ  של מועמדי  כדי שתחליט בנוגע הפרטי חברת ההשמה תעביר לוועדה את 

 בגלל הדחיפות  החליטה הוועדה , ר הדירקטוריו "לפי דיווחה של יו. להמש. הלי. המיו 
ודיע נציג באותה ישיבה ה. ללא מכרז'  את סבב בתנהל כי חברת ההשמה  והצור. בתהלי. מזורז 

 חברי יקיימו שאת הריאיו  הראשוני והיא דורשת ,הרשות כי שוחח ע  הלשכה המשפטית
 .הוועדה ולא אנשי חברת ההשמה

. ל" פרסמה החברה מודעה נוספת בעיתו  לקבלת הצעות למועמדות למשרת מנכ2005בינואר  .7
ליו  י מ250מחזור של ל בחברה בעלת "במודעה פורס  כי נדרשות יותר מחמש שנות ניסיו  כמנכ

 הודיעה נציגת חברת ההשמה כי אימתה את קורות החיי  2.2.05 בישיבת הוועדה מ. דולר לפחות
עוד הודיעה הנציגה כי בפני הוועדה מונחת רשימה . מועמדי  וסיננה את המועמדי  126של 

שלושת המפרטת את המועמדי  שנפסלו לפי קורות החיי  ואימות בטלפו  וכ  את הפרטי  של 
 . המועמדי  שתראיי  הוועדה

¯Â˙È‡‰ È·Ï˘ ˙È·¯Ó ˙‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÚ ÌÈÈ˘È‡‰ ˙Â ÂÈ‡¯‰ ·Ï˘ ˙Â·¯Ï
ÌÈ„ÓÚÂÓ ,‰Ï‰È ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ‡ÏÂ ‰Ó˘‰‰ ˙¯·Á  , ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈÙÂÒ‰ ‰¯ÈÁ·‰˘ Û‡

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ . ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó, ‰È‰˙ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ 
¯˙ÂÈ ˙·¯ÂÚÓÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰·  , ÌÈÎÈ¯ˆÓ‰ ÌÈ·Ï˘· „ÂÁÈÈ· ˙‡˙Ú„ ÏÂ˜È˘‰, È„Î 
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ÏÎÂÈ  ˙˜ÓÂ Ó ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï. 

 המכרזעקב דחיפות העניי  והתוצאות של  החברה הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי
 את הלי. האיתור לקיי  בהתא  להחלטת הדירקטוריו  לבקש מחברת ההשמה פעלההקוד  

 . דת האיתור מועמדי  סופיי ולהביא לווע
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰Î˘Ï‰ ˙‡¯Â‰Ï „Â‚È · ˙„ÓÂÚ ‰¯·Á‰ ˙ÏÂÚÙ ÈÎ

˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ , ˙¯·Á È‚Èˆ  ‡ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÂÎ¯ÚÈ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈ‡È¯‰ ˙‡ ‰ÈÙÏ˘
‰Ó˘‰‰. 

המועמדי   שלושת  נתוניה  שלדיווחה נציגת חברת ההשמה על 10.2.05 בישיבת הוועדה מ .8
 הוגדר על ידי  אחר מועמד; מועמד אחר נמצא לא מתאי  מקצועית;מועמד אחד פרש: שרואיינו
שג   העובדה שנותר מועמד אחד  לנוכחר הדירקטוריו " הציעה יוהבאותה ישיב. "בינוני"המכו  

 וזאת לתקופת...  מנהל הנמל הנוכחי בתפקיד]להותיר את"[מועמדותו לא הייתה נקייה מבעיות 
כישוריו וניסיונו העסקי המועט ל בגלל "המנכ הציגה את הסתייגותה ממינויו של היא". המעבר

בישיבה סוכ  להעלות בדירקטוריו  . ל" בידה כמה מסמכויות המנכש להשאירהוסיפה כי לדעתה יו
ר הדירקטוריו  להשאיר בתפקיד "ל למשרה ולחלופי  את הצעתה של יו"את המועמדות של המנכ

 .הנמל הקיי את מנהל 
. ל למשרה"מנכ המליצה ועדת האיתור לדירקטוריו  לבחור ב14.2.05 בישיבת דירקטוריו  מ .9

 . הדירקטוריו  אישר פה אחד את המינוי בכפו' לאישור הוועדה לבדיקת מינויי  ולאישור השרי 
ÂÈ Ï˘ ‰˙Â‚ÈÈ˙Ò‰" ˙‡ ¯˘‡Ï ˘¯„ ˘ ˙Ú· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È Ù· ‰‚ˆÂ‰ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯

 ÈÓ Ï˘ ÂÈÂÎ Ó‰"Ï,  ÌÚ ÏÓ ‰ ÏÂ‰È · ÍÈ˘Ó‰Ï ˙ÈÙÂÏÁ‰ ‰Úˆ‰‰ ÂÈ Ù· ‰˙ÏÚÂ‰ ‡Ï Û‡Â
ÌÈÈ˜‰ Ï‰ Ó‰ .˙¯Á‡ ˙È¯ÂË˜¯È„ ,¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ˙¯·Á ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‰ÁÂÂÈ„ Û‡" : ‡Ï

‰¯˘Ù Ï˘ ‰˘ÂÁ˙ ÍÂ˙Ó ÂÈÏ‡ Â Ú‚‰ ,„„Â· ‡ˆÓ  ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ ··Ò· Ì¯· ." ‚Èˆ  ÈÎ ÔÈÂˆÈ
 ˙Â·È˘È‰ È˙˘· ÁÎ  ˙Â˘¯‰ Â ÈÂˆ˘ÏÈÚÏ ÏÚ ˙Â˘¯Ï Â‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÁÂÂÈ„ ‡ÏÂ 

‰˙ÏÚ‰˘ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰‰ ÂÈ" ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂÂ·. 
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ר הדירקטוריו  הסבירה למשרד מבקר המדינה כי במש. מספר ימי  שקלה את הדעות שהוחלפו "יו
 בחרה לקבל החלטה פה אחד ולהצטר' 14.2.05בישיבה הקודמת ובעת ישיבת הדירקטוריו  מיו  

 .יתר חברי הועדהלהמלצת 
ÌÚËÂÈÈÎ  ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒÓ „ÓÚÂÓ ˙ÏÈÒÙ Â‡ ˙Â˘È¯„Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì È‡ ÂÈ Â˙ ˘ „ÓÚÂÓ ˙¯ÈÁ· - 

 ˙Â˘È¯„Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì È‡ ¯Á· ˘ „ÓÚÂÓ‰ È Â˙  Ì‚˘ Û‡-  ˙Â Â¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ
˙ ‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ,ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ·Â ˙ÂÙÈ˜˘· . 

אשר צור' , 3.3.05 בעה בדירקטוריו  במכתב מהרשות נדרשה להלי. הבחירה לאחר ההצ .10
 קבעה הרשות כי ההלי. התבצע בצורה מיטבית ש . למסמכי  שהוגשו לוועדה לבדיקת מינויי 

תו. כדי הקפדה על הכללי  ועל העקרונות אשר נקבעו בפסיקה ובחוזרי הרשות בנוגע להלי. איתור 
שהתהלי. נעשה לאחר קבלת אישור  "הרשותהאיתור קבעה  בעניי  ההלי. שקיימה ועדת. ל"מנכ

  .ו ובהתא  לנהלי  שנקבעו בתחילת"הרשות
 Â·Â¯ Ï‰Â Ó‰ ¯ˆÂ˜Ó ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ¯˘‡Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙‡Ó ÍÓÒÓ ‡ˆÓ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰Ó˘‰‰ ˙¯·Á È„È ÏÚ . ÌÈ˜ÂÓÈ  Â‡ˆÓ  ‡Ï Û‡ ¯Â˘È‡Ï˙ÂÈÁ ‰ ˙Â¯ÓÏ ÍÈÏ‰‰ ‰˙Â˘¯ ˙‡˘ 
 ˙Â ÂÈ‡¯‰ÌÈÈ˜˙¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ  .   
 בדי  בכירי קליטת עו

בחוק החברות הממשלתיות נקבע כי בכפו' לכללי  שיקבע שר האוצר ולפי הצעת הרשות  .1
על פי  5חובה על דירקטוריו  של חברה ממשלתית לקבוע את אופ  בחירת הפקידי  הבכירי 

מינוי " פרסמה הרשות חוזר בנושא 2001ביולי .  בחוק ואת הכישורי  הנדרשי  מה הגדרת 
ובו הבהירה כי בכל חברה ממשלתית חייב להיות נוהל מחייב , "י הדירקטוריו "רי  עעובדי  בכי

 . שהדירקטוריו  אישרלבחירת עובדי  בכירי 
בתקנות נאמר כי על .  פרס  שר האוצר את תקנות החברות הממשלתיות בנדו 2005בפברואר 

כשירות ואופ  הבחירה של  יו  מכניסת  לתוק' נוהל בדבר תנאי 60בתו. דירקטוריו  חברה לקבוע 
בנוהל זה יש לקבוע את תנאי הכשירות של בעלי תפקידי  בכירי  וכ  . פקידי  בכירי  בחברה

כ  נקבע בתקנות כי עותק . הוראות בדבר אופ  בחירת  ואיתור  בתו. החברה או מחוצה לה
 . מהנוהל יימסר לרשות

נוהל איוש בבכירי  הפקידי  של הנוי מיהאיתור ור ה" ברנ2004בנובמבר ערב הקמת החברה הוסדר 
 הוחל והוא, הנוהל הזה לאמ/ את  החליטהדירקטוריו ). ר" נוהל רנ להל  (משרות הפטורות ממכרז 

 הוחל' 17.1.07 ב. נוהל איוש בכירי , נוהל אחר אז אישר הדירקטוריו  ;6.6.05על החברה עד 
 ).  הנוהל החדש להל  (בכירי  בחברה איוש משרות פקידי  נוהל , חדשנוהל איוש בכירי  בנוהל 

__________________ 
לחוק החברות ) 4)(א(32 -בסעיכמפורט  בעל תפקיד או מועמד לאחד התפקידי& 'פקיד בכיר   5

 ,ל"סמנכ, ל"המשנה למנכ, ל"דהיינו מנכ,  רשות החברות הממשלתיותשאישרההממשלתיות וכ  כמו 
מזכיר החברה ונושאי תפקידי& אחרי& שקבעו לעניי  זה , מבקר פנימי, מנהל ענייני הכספי&, מנהל אג-

  שלהמשפטיהיוע. הג& חשב החברה ו, על פי נוהל איוש בכירי&. תייעצות ע& הרשותהשרי& לאחר ה
 .ה& פקידי& בכירי&
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לא תא   נוהל איוש בכירי  שאישר הדירקטוריו  לחברה כי  הרשות במכתב העירה2005אוקטובר ב

מלבד זה .  משו  שלא פורטו בו תנאי הכשירות הנדרשי  לכל תפקיד בכיר,בי  השאר, תקנותאת ה
. לא יכלול חברי דירקטוריו ה על כל שלביהבהירה הרשות כי הגו' המופקד על ניהול הבחירה 

  לא עמדה במש. יותר משנהואול , הרשות דרשה אמנ  מהחברה לתק  את הנוהל בהתא  לתקנות
על דרישתה ואפשרה לחברה להמשי. לקלוט עובדי  למשרות בכירות על פי נוהל שלא כלל תנאי 

 תנאי הכשירות  פירטה החברה בנוהל החדש את2007 בינואר .כשירות נדרשי  לכל תפקיד בכיר
 .כל פקיד בכירל
הנוהל קובע כי מועמד . ל אחראי לאיוש משרות בכירי "המנכ, על פי נוהל איוש בכירי  .2

באמצעות פרסו  בעיתונות הכתובה או , ל" על פי החלטת המנכ:יאותר כ.פוטנציאלי מחו/ לחברה 
נייה ישירה למועמדי   באמצעות פ;באמצעות פנייה לחברות השמה לאיתור מועמדי  פוטנציאליי 

לאחר : עוד קובע הנוהל כדלקמ .  בד בבד ע  נקיטת אחת משתי הדרכי  שצוינו לעילאפשריי 
בשלב המיו  השני ימוינו ; האיתור הראשוני ינופו כל המועמדי  שלא עמדו בתנאי הס' אשר נקבעו

 כמה מועמדי  ל"שלישי יקבע המנכהבשלב ; וידורגו המועמדי  לפי מידת התאמת  לקריטריוני 
רביעי הבשלב ; ל יראיי  לפחות את שלושת המועמדי  המדורגי  ראשוני "המנכ; יזומנו לריאיו 

חמישי יראיי  הבשלב ; ל"יישלחו לאבחו  לפחות שני המועמדי  הראשוני  הראויי  בעיני המנכ
  וה  לפי  ה  לפי הקריטריוני ל פע  נוספת את המועמדי  בעלי הכישורי  הגבוהי  ביותר "המנכ

 ולהתאמת ולמהות,  ויבחר במועמד המתאי  ביותר בשי  לב להגדרת התפקיד תוצאות האבחו  
 לרישו והוא ג  יהיה אחראי , ל"את כל השלבי  האמורי  לעיל ינהל המנכ. אותוהמועמד למלא 

 . הבחירה והנימוקי  לה , שיתוארו בו בקצרה הליכי המיו , פרוטוקול
בסיו  ההלי. יציג המנהל הכללי לדירקטוריו  את המועמד בכירי  כי עוד נקבע בנוהל איוש 

תנאי הכשירות , הגדרת התפקיד, ההצגה תכלול את סקירת תהלי. הבחירה. בכירההמומל/ לתפקיד 
הדירקטוריו  ידו  . חיי  של המועמד ונימוקיו להמלצההתמצית קורות , מספר מועמדי  שמוינו, לו

: אלהובתו. כ. יית  את דעתו ג  ל, יאשר את איוש המשרה, לאמצהוא  יחליט , ל"בהמלצת המנכ
קיומ  של ; הלי. שוויוני ותחרותי בנסיבות העניי השאלה א  היה ובכלל זה , תקינות הלי. האיתור

  נימוקי  למיו  בשלבי הביניי; קריטריוני  קבועי  מראש לבחירת המועמדי  הפוטנציאליי 
חוק זכויות ; ול בהתייחס ליישו  הקריטריוני  שנקבעו מראשוהכ, לבחירה הסופית של המועמדו

 . 1951 א"התשי, האישה
‡  ‰ ¯ È Î ·  ‰ ¯ ˘ Ó':   1 . תושב ישראל, יחיד:  על פי חוק ה 'בכירה א הדרישות הס' למשר ,

ניסיו  ב  בעל , בעל תואר אקדמי או עור. די  או רואה חשבו , לא הורשע בעברה שיש עמה קלו 
לפי נוהל איוש .  או השתתפות בהשתלמות מקצועית מאושרתוע הנדרשבמקצשנתיי  לפחות 

 נדרשי  ג  ניסיו  בניהול בתחו  שהמועמד עשוי להיות מופקד עליו ,6.6.05 בכירי  שאושר ב
 . עובדי של  הויכולת ניהול והנע

 , בי  היתר אשר תהא מופקדתדירקטוריו  החליט הדירקטוריו  למנות ועדת 24.2.05בישיבה מיו  
 21.3.05 שהתכנסה ביו  דירקטוריו ועדת ה). הדירקטוריו  ועדת  להל   (עובד למשרה זועל מינוי 

החליטה כי איתור המועמדי  ייעשה באמצעות פרסו  מודעה בעיתוני  וכי דרישות התפקיד יהיו 
אחד  או תואר ראשו  בבמקצוע הנדרשתואר שני : 2005 במודעה שפורסמה במרס אלה שצוינו

ניסיו  ניהול ; הנדסה תעשיה וניהול,  עריכת די ,מינהל עסקי ,  חשבונאות,כלכלה:  האלהי תחומה
במערכות ממוחשבות ידע וניסיו  ;  בארגו  גדולבמקצוע הנדרשמוכח של חמש שני  לפחות 

 . יתרו   במקצוע הנדרש
ועדת . הס' בתנאי עמדו מה  17 ; מועמדי 90נענו למודעה , חברההלפי מסמכי  .2
 את  דחהמועמדה ; למבח  השמהוקבעה כי יש לשלוח אחד מה  ראיינה שמונה מה  דירקטוריו ה

  .ההצעה בשל השכר הנמו.
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על . דרישת הניסיו  בניהול לא נזכרה במודעה.  פרסמה שוב החברה מודעה בעיתוני 2005באפריל 
תור את המועמדי  לאחר שמיינה ועדת האי.  מועמדי 80 למודעה נענו כ, פי דיווח ועדת האיתור

 לאחר .על פי דרישות הס' שצוינו במודעה היא מצאה שישה מועמדי  אשר עמדו בתנאי הס'
אחת .  מה אבחו  שלושההכי יועברו להמש. הוועדה שראיינה חמישה מהמועמדי  החליטה 

 נבחנו בחברת , ומועמד נוס'' עובד א  נבחרשהמועמד ,  הנותרי והשניי  ,הסירה את מועמדותה
 .'שמה אהה

ר "מועמדי  שענו למודעה הוספו בסבב השני כמה מועמדי  לפי בקשת יולהביקורת העלתה כי 
ר ועדת הדירקטוריו  שביקש את עזרתה "הדבר נעשה על פי בקשת יו, לפי הסבריה; הדירקטוריו 

הקובעת שאיתור , 21.3.05 מ על א' החלטת הדירקטוריו  הדבר נעשה. באיתור מועמד ראוי
 לא נמצאו בחברה מסמכי  , נוס' על כ..  ייעשה באמצעות פרסו  מודעה בעיתוני המועמדי

בסבב ) השמטת הדרישה לניסיו  בניהול (המתעדי  את דר. קבלת ההחלטה לשנות את תנאי הס'
 .  או את פירוט הנימוקי  להחלטההשני

תו. חמשת רי  מ הודיעו ארבעה דירקטו4.7.05 בישיבת ועדת הדירקטוריו  מיו  בתו  הראיונות
ר הוועדה כי הוא תומ. "הודיע יו, מנגד. הנוס' כי ה  תומכי  במועמד הדירקטוריו חברי ועדת 

והוא רואה פוטנציאל גדול , הכי הרבה זה הוא עצמו מי שיצטר. לעבוד עמו: " בציינו'עובד אב
 כי דירקטוריו ה ועדת הטיהחלבתו  הישיבה ". ]הנוס'מועמד ה[ ...לתקלות והתנצחויות בינו לבי 

 כדי  טלפובמשאל יתקיי  באותו שבוע ו ',עובד א של ע  אחד הממליצי חברת דירקטוריו  תדבר 
החברה הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי ועדת .  לדירקטוריו  סופיתהמלצהלגבש 

 .  להשלי  את הלי. המינוי ללא דיחוי  על מנתטלפוב משאל קיימה דירקטוריו ה
Ú‰ ˙¯Â˜È·‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Í¯Ú  ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÏÚ Ï‡˘Ó‰ ·ÂÙÏËÔ, Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÔÈ˜˙. 

 ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï Ì‚ ÔÂÈ„È ÙÏ ˘ÈÙÂÒ‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ‰ËÈÏÁ‰.  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ ¯ÈÚ
 ‰¯·ÁÏ ÈÂ ÈÓ ¯·„· ‰ˆÏÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÈÎ‡ „·ÂÚ '‡ ‰¯ÈÎ· ‰¯˘ÓÏ' , ‰ËÏÁ‰ ‡È‰˘

‰·Â˘ÁÂ ˙È˙Â‰Ó ,ÈÎÓÒ  ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ¯˘‡ÈÂ ÈÓ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï Ì‡Â·· ‰ÈÏÚ Ì , Ï·˜˙˙
 ÔÂÈ„ ¯Á‡Ï‰ÓˆÚ ‰„ÚÂÂ· Ï‡˘Ó· ‡ÏÂ ·ÂÙÏËÔ. 

בתו  . 'ה בכירה אר ועדת המיו  על תהלי. האיתור למשר" דיווח יו18.7.05 בישיבת דירקטוריו  מ
 ולאחר דירקטוריו בהתא  להמלצת ועדת ה, 'עובד אאת  למשרה הישיבה הוחלט פה אחד למנות

 . ל החברה"כהתייעצות ע  מנ
·  ‰ ¯ È Î ·  ‰ ¯ ˘ Ó':   1.  פנייה להגשת ובה,  מודעה פרסמה החברה בעיתו 2005 בחודש מרס 

רישיו  לעסוק בראיית : דרישות הס' למשרה שנכללו במודעה.  בחברה'משרה בכירה במועמדות ל
ניסיו  מוכח של חמש שני  לפחות בתפקיד דומה בארגו  גדול בהיק' פעילות של ,  חובה חשבו  

; יחסי אנוש מעולי ; יכולת אנליטית; שליטה מלאה במערכות ממוחשבות; מאות מיליוני שקלי 
 שאלו חברי הדירקטוריו  את 21.3.05 ביצוי  כי בישיבת דירקטוריו  . כושר מנהיגות והובלת צוות

הדבר : "ועל כ. השיבו,  חשבו רואה להיות 'משרה בכירה בהמועמד לעל ר מדוע "ל ואת היו"המנכ
 ".דרש כדי לאפשר לחברה לעמוד בצרכי  החשבונאי  שבה  היא מחויבתנ

 של  ומאז בישיבת ועדת כספי .  מועמדי 334למודעה נענו , לפי מסמכי חברת ההשמה
ובמסמ. מיו  , ר הדירקטוריו  כי היא מסייעת להלי. האיתור" הודיעה יו16.6.05הדירקטוריו  מיו  

ל ועל "דיווחה כי האחריות להלי. האיתור הוטלה על המנכ לשכת הדירקטוריו  שפרסמה 11.7.05
 . כמתבקש מהנוהל, הדירקטוריו ר "יו
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÎ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ , ÈÙ ÏÚ˙Â˘¯‰ ˙ÂÈÁ ‰ 

 ÈÙÏÂ Ï‰Â  ˘ÂÈ‡ÌÈ¯ÈÎ·,Î Ó‰ È„È· ‰ Â˙  ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù Ï˘ ÈÂ ÈÓ‰ ˙ÂÎÓÒ "Ï , ÈÂ ÈÓ‰Â
ÈÙÂÒ ¯Â˘È‡Ï ‡·ÂÓÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘  . 

ר הדירקטוריו  לסייע בידו "ל ביקש מיו"החברה הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי המנכ
ו יל ממלא את חובות" המנכפובסו; ר הדירקטוריו "ע  יומשת' פעולה כל התהלי. הוא וב ,איתורב

 .'משרה בכירה בוממלי/ בפני הדירקטוריו  על המועמד ל
 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ ,Î Ó‰ ‰È‰˘ Û‡"ÂÈ ˙‡ Û˙˘Ï ˘˜È·˘ Û‡Â Â„È˜Ù˙· ˘„Á Ï" ¯

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È„È ÏÚ ¯˘Â‡ ¯·„‰Â ¯Â˙È‡‰ ÍÈÏ‰· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ , ‰˙Â·¯ÂÚÓ ÈÎ ˘˘Á ÌÈÈ˜
ÂÈ Ï˘ ‰ÏÈÚÙ‰"ÈÂ ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ , ‰ Î ‰ ÂÂÎ·Â ·ÂË ÔÂˆ¯Ó ‰˙˘Ú  Ì‡ Ì‚

ÚÈÈÒÏ ,ÂÈÎ ‰„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· Ì‰ÈÏÚ Á˜ÙÏ ‰˙ÏÂÎÈ· ‰Ú‚Ù"¯ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰  . 
רשימה של ' חברת ההשמה אהעבירה הוועדה ל, לעילשנזכר לפי פרוטוקול ועדת הכספי   .2

רשימה של לחברה העבירה ו סינו  ראשוני חברת ההשמה ערכה ;מועמדי  שעברו את תנאי הס'
לחברה חוות ' לאחר המבחני  העבירה חברת ההשמה א. תשעה מועמדי  אשר נראו ראויי  בעיניה

 הסיר את א. הוא, לדעתההראוי ביותר שהיה , מועמד נוס'ולת חיובית בנוגע לשני מועמדי  דע
 . מועמדותו בשל רמת השכר המוצעת

נערכה פגישה ע  : "ר הדירקטוריו  כדלקמ " הודיעה יו16.6.05 מ  והמאז  ועדת הכספי תבישיב
לת החברה לחברת ההשמה לפיכ. פנתה הנה". שני המועמדי  שנותרו והתחושות לא היו חיוביות

אימתה חברת ההשמה , ר הדירקטוריו "לדברי יו. בבקשה לקבל חוות דעת שנייה בנוגע למועמדי ' ב
 .ועל כ  החליטה הנהלת החברה לשקול מחדש את המש. הלי. האיתור, הוועדה את חששות' ב

כי תרשמו הל החברה "ר הדירקטוריו  ומנכ"יושהחברה הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה 
; 'בי  חוות דעתה של חברת ההשמה או מתא  בי  תוצאות הראיונות שקיימו ע  המועמדי  לא היה

א. משלא קיבלו ממנה מענה מניח את הדעת פנו לחברת ', בעקבות זאת ה  פנו לחברת השמה א
 . בבקשה לראיי  את המועמדי ' השמה ב

  שלא נרשמו עליה  תאריכי 'השמה בבמסמכי החברה נמצאו שתי חוות דעת קצרות מאת חברת ה
, שליליצד האחד המועמדי  נטתה ההמלצה לבנוגע ל.  חוות הדעתמכי  חתימה של ולא הייתה בה 

 . היא הייתה בינונית ביחס לאחרו
 ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ‰¯·Á‰ È„¯˘Ó·‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ˙Â ÂÈ‡¯· ‰Ó˘‰ ˙¯·Á ‰Î¯Ú˘ ' ÌÚ

 ˜ÒÓÏ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÂÈ‰ ‰Ó ÌÈË¯ÙÓ‰Â ÌÈ„ÓÚÂÓ‰‰Ï‡‰ ˙Â.„ÂÚÂ ˙‡Ê  ,Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó 
· ‰Ó˘‰‰ ˙¯·ÁÓ ‰˘¯„ ‡Ï ‰¯·Á‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 'Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ·ÈÒÂ‰È˙ÂˆÏÓ‰ Ò . 

 רואה  כ. שעל המועמד למשרה להיות את תנאי הס'לשנות 16.6.05 החליטה בועדת הכספי  
 ר"להסמי. את יוכ  הוחלט ; בארגו  דומהבמילוי משרה כזאת ניסיו  בעל חשבו  או כלכל  ו

 באמצעות פנייה ישירה למועמדי  ולהביא את 'בכירה ב ה מועמדי  למשרלאתר הדירקטוריו 
 . שלושת המועמדי  הסופיי  לאישור הוועדה

˘‚„ÂÈÈÎ Î Ó ÔÈ· Û˙Â˘Ó ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰˘ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï " ÔÈ·Â ‰¯·Á‰ Ï
ÂÈ"˙ÙÒÂ ‰ ¯Â˙È‡‰ Í¯„Â ‰¯˘ÓÏ ÛÒ‰ È‡ ˙ ÈÂ È˘ ÔÈÈ Ú· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ .  
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 'משרה בכירה ב מועמד ללאתרר הדירקטוריו  "החברה הסבירה למשרד מבקר המדינה כי הסמכת יו
ר " יו.בשיתו' פעולה שכ  כאמור פעלו השניי  ,ל"רושה כי הלי. זה הוצא מידי המנכיאי  פ

אלא ל "הדירקטוריו  הסבירה למשרד מבקר המדינה כי החלטה זו התקבלה לא במקו  החלטת מנכ
והוא היה בקשר ע  החברות ונוע/ בה לעתי  בנוגע למועמדי  שנראו לו , בעצה אחת אתו

 .מתאימי 
ÂÈ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó" ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ¯Á‡ „ˆÓÂ „Á‡ „ˆÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯

Î Ó‰ ˙Â·¯ÂÚÓ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰"ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ‰¯È˘È‰ ‰ÈÈ Ù·Â Â˘Ú ˘ ÌÈÈÂ È˘· Ï . „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,È˜ÂÈ Ï˘ ‰˙Â·¯ÂÚÓ ÈÎ ˘˘Á ÌÈ" ‰„È˜Ù˙· ‰Ú‚Ù ÈÂ ÈÓ· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯

 ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÓ ˜ÏÁÎ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù ÈÂ ÈÓ ÏÚ Á˜ÙÏ Â„È˜Ù˙˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˘‡¯· ˙„ÓÂÚÎ
‰¯·Á‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ‰ÏÂ‰È  ÏÚ ÂÏ˘.  

חברת בבחינת כשירות נבחנו  בפנייה ישירהמועמדי  שאותרו , 11.7.05 על פי מסמ. מ .3
 אלה .מועמדי  מובילי נחשבו  שלושה בפנייה ישירהמועמדי  שאיתרה החברה  20 כ מ.ההשמה

: הראשוני ל את שני "ר הדירקטוריו  והמנכ"ולפי תוצאות הבחינות ראיינו יו, נשלחו לאבחו 
 .נוס'ומועמד ) ' עובד ב להל (העובד שנבחר בסופו של תהלי. ההשמה 

 ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡ÏÔÈÈ Ú·Ó˘‰‰ ˙¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ · ‰ '· ‰¯ÈÎ· ‰¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï' Â ‡Ï
 ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ÌÈÓÂ˘¯ Ì‰·˘ ‰¯·Á‰ ‰¯˙È‡ ¯˘‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓ˘ Â Ì˙ÏÈÒÙÏ ˙Â·ÈÒ‰

·È ˘‰ ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰. 
 החליטה הוועדה להמלי/ לדירקטוריו  למנות את 18.7.05בישיבת ועדת כספי  ומאז  מיו  

כל סיבה שהיא לא תסתייע כ  המליצה הוועדה לקבוע כי א  מ. 'משרה בכירה ב להנוס'מועמד ה
המועמד , 'עובד בל החברה לפנות מיד ובלי לקבל אישור נוס' מהדירקטוריו  ל"יוכל מנכ, העסקתו

 באותו היו  אישר .ולמנותו לתפקיד זה, שהגיע למקו  השני בסו' הלי. האיתור והאבחו 
היו שני סבבי איתור יצוי  כי בדיווח לדירקטוריו  לא צוי  כי . הדירקטוריו  פה אחד את ההמלצה

 . וכי הקריטריוני  שונו בהלי. האיתור
המועמד , הנוס'ל כי פנה למועמד " דיווח המנכ28.7.05 בישיבת ועדת כספי  ומאז  מ .4

לפיכ. ובשל הצור. לאייש את התפקיד מיד סיכמה . א. זה השיב בשלילה, המועד' למשרה זו
 . 'משרה בכירה בעל מינויו ל' עובד בהחברה ע  

‚  ‰ ¯ È Î ·  ‰ ¯ ˘ Ó': 1 . ה בכירה  פרסמה החברה מודעה לאיתור מועמד למשר2005באוגוסט
 ההתקשרות בעניי בחברה לא נמצאו מסמכי  . ' לחברת ההשמה בלפנותהמועמדי  התבקשו . 'ג

 . 'ע  חברת ההשמה ב
לפי .  את הלי. האיתור16.1.06 באל חברי הדירקטוריו  ששיגר ל החברה סיכ  במסמ. "מנכ

 22ו נבחרו ,חייה סינו  ראשוני על פי קורות בה  בוצע ,  מועמדי 340נענו למודעה , .המסמ
נמצאו  מה  19.  בטלפו  ראיינה אות חברת ההשמה. מועמדי  פוטנציאליי  להמש. התהלי.

הוא לאחר הריאיו  . איו  אישייל בח  את נתוניה  וזימ  את כול  לר"המנכ. מתאימי  לתפקיד
 . חו  שישה מועמדי החליט להעביר לאב

˙Â ÂÈ‡¯‰ ÈÓÂÎÈÒ Â‡ˆÓ  ‡ÏÂÏÏ‰ . ‰‡ˆÓ  ‡Ï Û‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÊÎÂ¯Ó ‰ÓÈ˘¯ 
 Ê¯ÎÓÏ Â˘‚È ˘ ‰·Â Ï˘ ÌÈÈ È·‰ È·Ï˘Ó ·Ï˘ ÏÎ· Ì˙Ï·˜Ï Â‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÏÈÒÙÏ ˙Â·ÈÒ‰

ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰ .˘ ˘‚„ÂÈ‰¯·Á‰ ÈÏ‰Â  ÔÂÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ „ÂÚÈ˙ ÌÈ·ÈÈÁÓ . 
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בנוגע ,  לחיובנטתה, מה  אישה אחת, וגע לשני מועמדי  בנההמלצה ,מבחני ההתאמהלפי  .2

 להל (נבחר שמה  המועמד , ובנוגע לשלושה מהמועמדי , ההמלצה בינוניתהייתה למועמד אחד 
 שנמחקו לאחר ,"בינוני"ההמלצה בעניינו תוקנה לאחר מכ  ל.  לשלילהנטתהההמלצה , )'עובד ג

למשרד מבקר המדינה הסבירה ' ת ההשמה בחבר.  מנקודות החולשה שנכללו בדוח הראשו כמה
הועברה בטעות לחברה בטר  נבדקה ובוקרה על ידי ] 'עובד ג... [חוות הדעת של: "2008נובמבר ב

 ".שעל פי הנוהל עברה וביקרה כל תיק בטר  שליחתו לחברה... המנהלת המקצועית של המכו 
 בהתבסס על ניסיונו 'רה בכירה גמש ל'עובד גל החברה לבחור את "בתו  הליכי המיו  החליט מנכ

ל כי ביכולתו "על תוצאות האבחו  ועל התרשמותו האישית של המנכ, על המלצות, העשיר בתחו 
 .לבצע את התפקיד המורכב

ל לשאלת חבר דירקטוריו  א  נבחר המועמד הטוב " השיב המנכ5.12.05 בישיבת דירקטוריו  מ
היא עצמה התלבטה ]... בתחו ... [לא היה ניסיו .. .למועמדת אחת: " כדלקמ בהלי. הפומביביותר 

א. נראה כי אינה מציגה , הוחלט לשלוח אותה לאבחו . לגבי רצונה להגיע לכא  ודרשה שכר גבוה
שני המועמדי  הסופיי  לא עבדו מעול  ... התפקיד הזה הוא תפקיד מורכב .... רצו  אמיתי

 באותה ישיבה שאלה ".לה גדולי  כמו של הנמל ולא התמודדו ע  גופי  כא]'במשרה בכירה ג...[
חברת הדירקטוריו  א  המועמדת שדרשה שכר גבוה מ  השכר שצוי  בפנייה הסירה בשל כ. את 

בתו  הישיבה אישר הדירקטוריו  פה אחד את מינויו של . שאלה זו נותרה ללא מענה. מועמדותה
 . 'למשרה בכירה ג' עובד ג

ל "רוב בתפקיד סמנכישימשה המועמדת ארבע שני  בק, ל" המנכהביקורת העלתה כי שלא כדיווח
 .בתחו  וכשמונה שני  מנהלת בתחו 

אבל התרשמותו האישית ,  הגיעה מועמדת אחת לשלב הסופיכיל "המנכהסביר  16.1.06 במסמ. מ
ומשו  , 'לעובד ג בהשוואההייתה כי על א' כישוריה האישיי  יקשה עליה להתמודד ע  התפקיד 

ל כי מועמדת זו "עוד ציי  המנכ.  מתקיימות במקרה זה הוראות החוק המורות על העדפהאי כ. 
  .הציגה דרישות שכר גבוהות מדי

 ÈÙÏ‰Ó‡˙‰‰ È Á·Ó,¯Á· ‰ „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ‰Ï‡Ó ÌÈ·ÂË ÌÈ¯Â˘ÈÎ ˙ÏÚ· ˙„ÓÚÂÓ‰  . ‰¯·Á·
 ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï„ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ Ì‰Ó˘Î Ó‰ ˜ÈÒ‰ ÚÂ„Ó " ‰˘˜È ÈÎ Ï‰ÈÏÚ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï 

Ù˙‰„È˜ . Û‡‡ˆÓ  ‡Ï‰ ‰ÁÎÂ‰ Ï¯Î˘‰ È‡ ˙ Ï˘· ‰¯˘Ó‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰·Â¯ÈÒ . 
, בכירי איוש עיר לדירקטוריו  כי על פי תקנות החברות הממשלתיות ונוהל המשרד מבקר המדינה 

ניפוי מועמדי  או לבחירת  את הנימוקי  לועל חברי הדירקטוריו  לבדוק את תקינות הלי. המיו  
 והוראות נוהל ,1951 א" התשי,ת את דעתו ג  לחוק שיווי זכויות האישה לתועליו, כל שלבי המיו ב

 . חייבי  מת  עדיפות למינוי אישה כאשר לשני המיני  כישורי  דומי המ בכירי  איוש
ÔÈÈˆÏ ˘È Ï˘ ÁÂÂÈ„‰˘ ·Â˘Á ÈÎÎ Ó‰ "ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï Ï˜ÈÂ„Ó ‰È‰È  , ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ÔÎ˘

ÔÂÈÓ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï Ì‡Â·· ÂÈÏÚ ÌÈÎÓÒ . 
עובד  נחקר 'בכירה ג ה כי בד בבד ע  הליכי המיו  למשר,בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה .3
, להעסקת קרובי משפחה,  במחלקת החקירות של נציבות שירות המדינה בחשד לניצול מעמד'ג

 . קיו  הוראות ולהתנהגות שאינה הולמת עובד מדינה לאי
 בדבר הליכי  פליליי  'עובד ג  שאלה אתלא נמצאו במשרדי החברה מסמכי  המעידי  כי החברה

עצמו לא מצא לנכו  לדווח על '  ג  עובד ג.בעת המיו או משמעתיי  אשר התנהלו נגדו בעבר או 
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יש ' בהתנהלותו זו של עובד ג, לדעת משרד מבקר המדינה. החקירה המשמעתית אשר התנהלה נגדו
 .טע  לפג 

בי  את החברות הממשלתיות לבדוק לפני קבלת לא נמצאו הנחיות או נהלי  מטע  הרשות המחיי
 . הליכי  פליליי  או משמעתיי נגדו א  התנהלו , מועמד למשרה בכירה

מ  הראוי שהרשות תפרס  הנחיות או נהלי  המחייבי  מועמד למשרה , לדעת משרד מבקר המדינה
 .בכירה לדווח על הליכי  פליליי  או משמעתיי  שהתנהלו נגדו וכיוצא בזה

‰ ¯ ˘ Ó„  ‰ ¯ È Î · בכירה  משרה תנאי הס' ל פורטו)ללא תארי.(ל "לשכת המנכבמסמ. של  :' 
 עשר שני  מקצועית ה וחבר בלשכבעל תואר ראשו  בתחו : התנאי  הנדרשי , בי  היתר, ואלו 'ד

) בישראל(ניסיו  של חמש שני  לפחות ;  יתרו  תואר במינהל עסקי  או בתחו  דומה ; לפחות
 בתחו  ניסיו  של שלוש שני  לפחות בתפקיד בכיר בתאגיד;  החברהמוכבעבודה ע  תאגידי  

  .המקצוע הנדרש
ארבעה עד  שלושה 'במשרה בכירה ד יהיה ממלא מקו  יוע/ חיצוני נקבע כי 16.2.05 בישיבה מ

הוחלט , 18.7.05 בבישיבה , כחמישה חודשי  לאחר מכ . שכיר לחברהעובד עד איתור , חודשי 
 .היוע/ החיצוני בסיועו של  למשרה זועובד לאתרלהתחיל 

כל :  עולי  הנתוני  האלה12.1.06  ומפרוטוקול ישיבת דירקטוריו  מ23.8.05 ממסמ. מ .1
 ראיי  שישה היוע/ החיצוני; אליה  הגיעו באמצעות פנייה ישירה 'בכירה ד משרההמועמדי  ל

ר " ליוהיוע/ החיצוניח בתו  הראיונות של.  לא הייתה אחת מה שנבחרהוהמועמדת , מועמדי 
 ארבעה מה  נשלחו ;מועמדי  אשר ראיי הל על החברה טבלה מסכמת "הדירקטוריו  ולמנכ

נמצאו יצוי  כי לא . כמה חודשי  לאחר מכ  נשלחו שלושה מועמדי  נוספי  לאבחו . לאבחו 
 .  דר. איתור  של שלושת הנבחני  הנוספי מסמכי  המלמדי  על

 ÌÚËÂÈ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÎ˙ÌÈ È˜ ÌÈ·ÈÈÁÓ ˘¯˘Ó‰¯ÈÎ· ‰  ˘ÈÂ‡˙ ‰ÈÈ Ù ˙ÂÚˆÓ‡·ÏÌÈ„ÓÚÂÓ 
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˘ÎÂÓ‰Â ÌÈ·ÂË‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î  ¯˙ÂÈ· È„ÎÂ ‰„Â·ÚÏ ÂÏ·˜˙È˙˙Ï 

ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÎÏ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ .  
2.  ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ‰¯·Á‰ È˜È˙·ÔÈÈ Ú·¯Â˙È‡‰  : ¯Â¯· ‡Ï ˙Â¯È˘È ‰ Ù ÈÓ

ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ,Â¯˙Â‡ „ˆÈÎ,Â¯˙Â‡ ‰ÓÎ ;  ÂÓ˘¯  ‡Ï˙ÂÓ˘Ì‰È Â‡ Ì˙Ï·˜Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰Â 
Ì˙ÏÈÒÙÏ ; ¯Â¯· ‡Ï ÚÈˆ‰˘ ¯Á‡Ï ¯Â˙È‡‰ ÍÈÏ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ Ï‰È  ÈÓÈ ÂˆÈÁ‰ ıÚÂÈ‰ ˙‡ 

ÌÈÈ È·‰ È·Ï˘Ó ·Ï˘ ÏÎ· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÂÈ‰ ‰ÓÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙˘˘ . ¯„ÚÈ‰
ÌÈÎÓÒÓ‰ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ Ï‰Â   ˘ÂÈ‡Â ÌÈ¯ÈÎ· ÌÚÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÔ . 

ר הדירקטוריו  כי בתו  שלב האבחו  שוחחה ע  "הודיעה יו 12.1.06  מבישיבת דירקטוריו   .3
בתו  הישיבה אישר הדירקטוריו  . אחת מה היא ממליצה למנות והממליצי  של שתי המועמדות 

 .המינויפה אחד את 
ריו  אישור ל החברה מהדירקטו" ביקש מנכ2006בישיבת דירקטוריו  שנערכה בתחילת יוני  .4

באותה .  אישר הדירקטוריו  את בקשתו30.6.06  וב,האמורהמועמדת הלסיי  את העסקתה של 
חדש וקריטריוני  ] 'עובד למשרה בכירה ד[ ...לגבי איתור : "ר הדירקטוריו "ישיבה הודיעה יו

כי אני רוצה להדגיש שקיבלנו את ההחלטה בכתב . קיבלנו החלטה בכתב בוועדת כוח אד , לבחירה
בישיבה הודיעו מזכיר החברה ". ובגלל המגבלות שיש לנו בוועדת כוח אד , לא רצינו להטריח

 )'עובד ד(מסוי   מועמד מינויר הדירקטוריו  כי ועדת כוח אד  של הדירקטוריו  החליטה על "ויו
  להל  (המועמדת האמורה לעיל מונתה לפיה   על פי הקריטריוני  אשר 'למשרה בכירה ד
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 תו. כדי אפשרות לסטות מאות  קריטריוני  א  יהיה למועמד ניסיו  בתחומי ) היוצאתהמועמדת

 מאת ועדת כוח אד  11.6.06 מיו  לפרוטוקול צורפה כנספח החלטה. פעילות הקשורי  לחברה
כוח אד  ומינהל של ועדת במשרדי החברה לא נמצא פרוטוקול מישיבת  אול , ומינהל

  .טה שבו התקבלה ההחלהדירקטוריו 
Ì„‡ ÁÂÎ ˙„ÚÂÏ‰ ÈÓÂ ËÏÁ‰ Ì„˜ÂÓ ÔÂÈ„ ‡ÏÏ ‰Ï·È˜ ˙Â ÈÂ ÈÓÂ ÛÒ‰ È‡ ˙ ÈÂ È˘ ¯·„·  „·ÂÚ

„ ‰¯ÈÎ· ‰¯˘ÓÏ' ‰¯È˘È ‰ÈÈ Ù ˙ÂÚˆÓ‡· Ì„‡ÏÌÈÂÒÓ  .ËÏÁ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˙ÂÈ˙Â‰Ó ‰Î Â ˙
ÂÏ·˜˙È‡˘Â · ˜ÈÓÚÓÂ ·Á¯  ÔÂÈ„ ¯Á‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ÏÎ Ï˘ ÌÂ¯ÂÙ· . 

 כמה חודשי  לפני כ ל כי " המנכשבו הסבירלעיל צור' מסמ. להחלטת ועדת כוח אד  ומינהל ד
עוד . והסיכוי כי מצאי המועמדי  למשרה השתנה מהותית קט  ביותר, הסתיי  תהלי. איתור ארו.

הלי. מחודש לפי ו , בדחיפות'למשרה בכירה ד' עובד דל כי החברה נזקקה למינוי "הסביר המנכ
נמצא כי בתקופת הביניי  . מועמדי  פנייה ישירהנות ללפכ  מ  הראוי ל .זאתהנוהל לא יאפשר 

חיצוני את   מילא יוע/  כשלושה חודשי    לתפקיד 'עובד דהיוצאת לכניסת המועמדת שבי  עזיבת 
 . המועמדת היוצאתמקו  

ÔÈÂˆÈÌ„Â˜‰ ÍÈÏ‰‰ ÈÎ ÌÈÂ˜ È·ÓÂÙ ÌÂÒ¯Ù ‡ÏÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ  . ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰È‰È·ÓÂÙ ÍÈÏ‰ È ˘‰ ··Ò· ÌÈÈ˜Ï ÌÂ˜Ó . 

עובד ר הדירקטוריו  כי היא ממליצה למנות את " הודיעה יו30.6.06 בישיבת הדירקטוריו  מ .5
ר הדירקטוריו  הוסיפה כי המינוי הוא בהמלצתו של היוע/ המשפטי "יו. 'משרה בכירה ד ל'ד

 .ל"והמנכ  היאוימו עמ היכרות ע  המועמד ולאחר פגישה אשר קיבגללהחיצוני של החברה 
 עומד בכמה קריטריוני  אשר נקבעו בעת בחירת ו אינ'עובד דר הדירקטוריו  כי " הודיעה יובישיבה

 . המועמדת היוצאת
Ï ÈÎ ‡ˆÓ „ „ÓÚÂÓ '„ ‰¯ÈÎ· ‰¯˘ÓÏ'È‰ ‡Ï  ÂÎ˘Ï· ÌÈ ˘ ¯˘Ú Ï˘ ˜˙Â‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó Â ÔÂÈÒÈ 

„È‚‡˙· ¯ÈÎ· „È˜Ù˙· ˙ÂÁÙÏ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Ï˘Î ÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙· ˘¯„  .Û‡ ‡Â‰ ¯·Ú ‡Ï 
‰Ó‡˙‰ ÔÁ·Ó,ÌÈ¯ÈÎ· ÈÂ ÈÓ Ï‰Â  ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î . 

בישיבת דירקטוריו  כבר ) ל" הנ11.6.06יו  לאחר החלטת ועדת כח אד  מיו   (12.6.06 יצוי  כי ב
ל "לאחר שנפגשו אתו המנכ' למשרה בכירה ד' ר הדירקטוריו  למנות את עובד ד"המליצה יו

 יו  לאחר הגמשת הקריטריוני  לבחירת עובד  לאישור הדירקטוריותמוה שהמינוי הובא . ר"והיו
 .'למשרה בכירה ד

‰  ‰ ¯ È Î ·  ‰ ¯ ˘ Ó': בד ל לאישור הדירקטוריו  את מועמדותו של עו" הביא המנכ26.12.05 ב
ל "המנכ.  קיבל ציו  חיובי במבחני ההתאמה' עובד הל"לפי דיווחו של המנכ. 'בכירה ה משרה ל'ה

ל כי לפי "עוד ציי  המנכ.  אשר נמצאו לא מתאימי י היו שניו, פנייה ישירה  למועמדיפנו ציי  כי 
 .יהיה מיותר להמשי. לחפש אנשי  נוספי , 'בד ה של עוהבדיקהתוצאות 

אחת מחברי הדירקטוריו  התנגדה למינוי בנימוק שלא הובאו קורות החיי  של המועמדי  לעיו  
קורות החיי  של המועמדי  לתפקידי  מרכזיי  ש, 5.12.05  מובניגוד להחלטת, חברי הדירקטוריו 

 בהתנגדות  בתו  הישיבה אישר הדירקטוריו  . לידיעת חברי הדירקטוריו  זמ  סביר מראשיובאו 
  .מינויה את  חברת דירקטוריו  אחת ובהימנעות חברת דירקטוריו  אחרת 

פירוט , אור הלי. ההשמה תי שעניינ שלבי האיתורהנוגעי  לבתיקי החברה לא נמצאו מסמכי  
הגישו את שמועמדי  ה, הלי.ה ניהול, פנתה החברהשאליה  מועמדי  מספר ה, דרישות הס'
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 הנימוקי ו תוצאותיה, בחינת ההתאמה לתפקיד, מספר המועמדי  שנבחנו, מועמדות  לתפקיד
 .לבחירה

 Ï‰Â Ï „Â‚È · ‰ÏÚÙ ‰¯·Á‰˘ÂÈ‡„ÓÚÂÓÏ ‰¯È˘È ‰ÈÈ Ù ÈÎ ·ÈÈÁÓ‰ ‰¯·Á· ÌÈ¯ÈÎ· ˙ È ‰˘Ú
ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯Â˙È‡Ï ‰Ó˘‰ ˙¯·ÁÏ ‰ÈÈ Ù Â‡ ÔÂ˙ÈÚ· ‰Ú„ÂÓ ÌÂÒ¯Ù ·ÂÏÈ˘· . 

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ ÈÎ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ¯ÈÚÔ˙  ‡Ï ÈÂ ÈÓ‰ ¯Â˘È‡·  ˙‡ ÍÈÏ‰ ˙Â È˜˙Ï Â˙Ú„
¯Â˙È‡‰ ,È˙Â¯Á˙Â È ÂÈÂÂ˘ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ï ˘‡¯Ó ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Â ÌÈ˜ÂÓÈ Ï

·Ï˘· ‰˘Ú ˘ ÔÂÈÓÏ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ ÌÈÈ È·‰ È ,˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â ˜˙· ˘¯„ Î.  
Â  ‰ ¯ È Î ·  ‰ ¯ ˘ Ó': וב',  בחברת ההשמה ב'בכירה ו משרה ל'עובד ו נבח  2005 באוגוסט 

ל ציי  כי "המנכ. משרהל לוועדת הכספי  של הדירקטוריו  על בחירתו ל" דיווח המנכ15.9.05
 . להודי בדיווח ,  הוועדהמכיוו  שאי  מדובר בדרג בכיר לא נדרש אישור

 ÌÚËÂÈÌÈ¯ÈÎ· ˘ÂÈ‡ Ï‰Â  ÈÙ ÏÚ ÈÎ ,‰¯˘Ó ‰¯ÈÎ· ˙·˘Á  ÂÊ . ÍÎÈÙÏ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Í¯Âˆ ‰È‰
ÌÈ‡˙Ó‰ ÍÈÏ‰‰  ÏÚÂÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ÈÂ ÈÓ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ‰È‰ . 

החברה הסבירה בתשובתה כי היא נשענה בהלי. מינוי זה בי  היתר ג  על הליכי המיו  הפומבי 
ג  מועמדי  מאלה שהתמודדו על משרה זו וג  מועמדי  מתו. רשות ובחרה ' למשרה בכירה ב

ואול  לדעת משרד מבקר . בהתא  לחובה שהטילה עליה רשות החברות הממשלתיות, הנמלי 
היה ראוי ' נמוכי  יותר מתנאי הס' למשרה בכירה ב' מאחר שתנאי הס' למשרה בכירה ו, המדינה

 .  נוספי  יוכלו להגיש את הצעותיה לפרס  מודעה נפרדת כדי שמועמדי  מתאימי 
 ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ‰¯·Á· Ï˘ Â˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓÂ „·ÂÚ' ,ËÚÓÏ ÔÁ·Ó 

‰Î¯Ú‰‰  ËÒÂ‚Â‡Ó ‰Ó˘‰‰ ˙¯·Á Ï˘2005 . Ú‚Â · ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ „ÂÚ
ÛÒ‰ È‡ ˙ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡ ‰Ê „È˜Ù˙Ï . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ¯ÈÚ 

ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï ÈÎ, ˙Â È˜˙Ï Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ ÈÂ ÈÓÏ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó È ÙÏ ÈÎ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ 
¯Â˙È‡‰ ÍÈÏ‰.   

 סיכו 
 ˙¯Â˜È·‰ÏÚ‰˙ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ ˘ÓÓ Ï˘ÈÏ‰·ÈÎ Ï˘ ÒÂÈ‚‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ·‰¯·Á ¯˘‡ 

‰˙Ó˜‰ Ê‡Ó ‰· ÂËÏ˜  ,‰Î¯„ ˙È˘‡¯· Â¯ˆÂ  Ì˜ÏÁ , ˙ÈÏÂ‰È  ˙È˙˘˙ ‡ÏÏ ‰ÏÚÙ˘ ˙Ú·
‰˙Â‡ .  

Ó˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ÏÂ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ , ÈÎ ‰¯Á· ‰¯·Á‰
 ÌÈ„ÓÚÂÓÚ‚Ù˘ ÔÈ˜˙ È˙Ï· ÍÈÏ‰·ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙Â Â¯˜Ú·  ,˙ÂÙÈ˜˘‰Â ˙ ‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙‰ . ÏÚ

 ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ‰¯·Á‰ ËÂ˜ ÏÂ ÌÈ‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚÂ‰ ˙‡ È„Î ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ
 ÚÂ ÓÏ ˙‡ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙Â ˘È‰ .  



  


