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   משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
נבדקו סדרי קבלת  של עובדי  חדשי  למשרד ולתאגידי  סטטוטוריי  

המועצה לענ  הלול ומועצת , הרשות לפיקוח חקלאי: מסוימי  הקשורי  אליו
הבדיקה כללה ג  סדרי התקשרות של התאגידי  הסטטוטוריי  . הצמחי 

  תכנית להקמת מרכז להכשרת חקלאי  בג  וכ, האמורי  ע  נותני שירותי 
   .הבוטני בירושלי 

מינויי  פוליטיי  ומינויי  בלתי תקיני  במשרד 

 החקלאות ופיתוח הכפר ובתאגידי  הקשורי  אליו
 תקציר

 משרד  להל  (נבדקו סדרי קבלת עובדי  חדשי  במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 
הרשות לפיקוח : קשורי  אליוובתאגידי  סטטוטוריי  מסוימי  ה) החקלאות

בתאגידי  הסטטוטוריי  נבדקו ג  סדרי ; מועצת הצמחי  ומועצת הלול, חקלאי
וכ  תוכנית להקמת מרכז להכשרת חקלאי  בג  , התקשרות ע  נותני שירותי 

  . הבוטני בירושלי 
 משרד החקלאות

ב עובדי או ממלא מקו  מקר, במש" תקופה ארוכה לא מונה למשרד יוע! משפטי קבוע
 . לשכת הייעו! המשפטי

במשרד החקלאות וברשות לפיקוח חקלאי היתה לעיתי  מעורבות בלתי תקינה של 
, בקליטת  של עובדי )  יוע! השר או מר אילו  להל  (יוע! השר מר מיכאל אילו  

חלק  מונו למשרות הפטורות מחובת מכרז . שלרוב  זיקה פוליטית לשר ולמפלגתו
מסגרות העסקה אלה נוצלו אפוא לרעה לביצוע מינויי  . זוטרותבשל היות  משרות 

לפרק הזמ  שעד , אחרי  מונו כממלאי מקו  למשרות החייבות במכרז; פוליטיי 
 .והניסיו  שצברו עד המכרז הקנה לה  יתרו  על מועמדי  אחרי , סיו  הליכי המכרז

 שהייתה לה  מונו אנשי , ל המשרד"מנכ, לכמה משרות הכפופות למר יוסי ישי
 . זיקה פוליטית לשר בהליכי  בלתי תקיני 
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ל רשאי למנות "והמנכ" משרת אמו "ל הינה משרה המכונה "משרת עוזר מנכ

כי יוע! השר מינה , הביקורת העלתה. לתפקיד עובד שהוא רוחש לו אמו  אישי
ל לא היתה "בתקופה שמשרת המנכ, לתפקיד זה עובדת שיש לה זיקה פוליטית לשר

 .בפועל היא עבדה בצוות שתפקידו היה לעזור לשר בנושא מכסות החלב. מאוישתכלל 
מועמד זה . במשרד נבחר מועמדו של השר) ט" קב להל  (לתפקיד מנהל תחו  ביטחו  

א$ על פי שהמשרד איתר עוד שני , היה היחיד שזומ  לוועדה לבחינת מועמדי 
  . מועמדי  ראויי 

 מועצת הצמחי 
מועצת (קמה על פי חוק ואיגדה ארבע מועצות ייצור צמחיות מועצת הצמחי  הו

. למועצה אחת) מועצת הצמחי  והמועצה לשיווק פרי הדר, מועצת הירקות, הפירות
ל של תאגיד סטטוטורי ימונה "מנכ, 1975 ה"התשל, על פי חוק החברות הממשלתיות

 .לתפקידו לאחר אישור הוועדה לבדיקת מינויי 
)  המינהלה המאוחדת להל  (חדת של מועצת הצמחי  המינהלה הזמנית המאו

כי יוע! , נמצא. ל מועצת הצמחי "בישיבתה הראשונה מינתה את יוע! השר למנכ
עוד קוד  שהמינהלה , ל בפועל ובתואר למ  הקמת מועצת הצמחי "השר שימש מנכ

 . המאוחדת והוועדה לבדיקת מינויי  אישרו את מינויו
ל מועצת "תה את מועמדותו של יוע! השר לתפקיד מנכהוועדה לבדיקת מינויי  דח

מסמ" שבו הוגדר תפקידו של , אישרה המינהלה המאוחדת, בעקבות זאת. הצמחי 
המינהלה . ל"ר צוות ההקמה של מועצת הצמחי  בסמכויות מנכ"מר אילו  כיו

פעולה . הזמנית קבעה שהמסמ" הוא חלק בלתי נפרד מפרוטוקול הישיבה הראשונה
ל "עדה על פניה לתת בדיעבד תוק$ לפעולות שעשה מר אילו  בעת שפעל כמנכשנו, זו

 .אינה עולה בקנה אחד ע  כללי מינהל תקי , ללא אישור כדי 
ל "אישרה הוועדה לבדיקת מינויי  את מועמדותו של מר אילו  למנכ, לאחר דיו  נוס$

ימשה בדיעבד ש) בלא אישור, כאמור(ל "העובדה שמר אילו  שימש בפועל מנכ. זמני
העילה המרכזית למת  האישור למינוי הזמני על ידי הוועדה לבדיקת מינויי  שקבעה 

 .ל קבוע"קוד  לכ  שאינו כשיר לשמש מנכ
ל מועצת הצמחי  מינה במועצה בהליכי  בלתי תקיני  "מר אילו  בתפקידו כמנכ

  . שלושה עובדי  חדשי  שיש לה  זיקה פוליטית לשר
 המועצה לענ  הלול

, 1963 ד"התשכ, )ייצור ושיווק(בעקבות שינויי חקיקה בחוק המועצה לענ$ הלול 
ביוני . מונתה ביולי מינהלה זמנית של חמישה חברי  ובראשה עומד שר החקלאות

להל  ( מינתה המינהלה הזמנית אד  לממונה של הארגו  מחדש על מועצת הלול 2003
 .נה הוא בעל זיקה פוליטית לשרהממו. ל"והעניקה לו סמכויות של מנכ)  הממונה 

לצור" מילוי תפקידו ביקש הממונה שמועצת הלול תתקשר ע  חברה בשליטת בני 
היוע! . כדי שלא יתקיימו בי  הצדדי  יחסי עובד ומעביד, משפחתו בחוזה קבלני
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המשפטי של מועצת הלול חיווה דעתו שהתקשרות כזאת היא אפשרית בנסיבות 
בפועל הועסק הממונה לפי חוזה זה .  של חודשי  אחדי מיוחדות ולפרק זמ  מוגבל

 .זולת רצונו, כשנה וחצי בלא שפורטו הנסיבות המיוחדות שהצדיקו זאת
. ראוי כי מי שמנהל את ענייני המועצה ומייצג אותה יועסק כעובד המועצה וימונה כדי 

ל ושול  "הגדרת תפקיד העובד כממונה על הארגו  מחדש א$ שהיו לו סמכויות של מנכ
ל בעל זיקה "איפשרה לקבע מינוי של מנכ, ל תאגיד סטטוטורי"לו שכר של מנכ

 . בלי שכישוריו וזיקתו הפוליטית נבחנו על ידי הוועדה לבדיקת מינויי , פוליטית
הממונה עצמו מינה אנשי  המקורבי  לו לתפקידי  במועצה ללא מכרז או הלי" 

  .לגיוס עובדי תחרותי אחר ובניגוד לנוהלי מועצת הלול 
 התקשרות ע  נותני שירותי 

מועצת הצמחי  כמו ג  מועצת הלול התקשרו ע  נותני שירותי  בהליכי  לא 
  .תקיני  המנוגדי  לחוק חובת המכרזי  ותקנותיו

 תכנית להקמת מרכז להכשרת חקלאי  בג  הבוטני בירושלי 
קלאות ומועצת הצמחי  בשיתו$ משרד הח)  הג  הבוטני להל  (הג  הבוטני בירושלי  

משרד החקלאות ומועצת ).  המרכז להל  " (מרכז להכשרת חקלאי "יזמו הקמת 
ה  ג  לא קיימו מכרז או . הצמחי  הסכימו להתקשרות זו ללא דיו  בעצ  הצור" בכ"

בטר  בחרו להתקשר ע  הג  הבוטני דווקא , בחנו כמה הצעות הבאות בחשבו 
וממילא , ו  במינהלה המאוחדת של מועצת הצמחי הפרויקט לא נד. למימוש התוכנית

 .  לא אושר
על כל אחד מה  היה לדווח על . ל מועצת הצמחי  ה  אחי "ל הג  הבוטני ומנכ"מנכ

הקשר המשפחתי ביניה  למוסדות המתאימי  כדי להביא לאישור  הסדר למניעת 
 . כיצד ינהגוכל אחד מהאחי  החליט כהבנתו, אול  ה  לא עשו זאת. ניגוד ענייני 

ל מועצת הצמחי  את עיקרי "ל הג  הבוטני סיכ  בעצמו ע  המשנה למנכ"מנכ
א$ שלפי המגבלות שנטל על עצמו בשל ניגוד ענייני  , התכנית להקמת המרכז

 . היה על המדע  הראשי של הג  לעסוק בכ", האמור
א$ , ח" ש140,000 העבירה מועצת הצמחי  לג  הבוטני 2004באוגוסט ובספטמבר 

כמו כ  נתנה מועצת הצמחי  . שלא נחת  ביניה  הסכ  כלשהו בעניי  הקמת המרכז
ללא קבלת אישור , ח לתמיכה בפסטיבל פרחי " ש175,000לג  הבוטני תרומה של 

 השתתפות מועצת 2003כי בשנת , יצוי . המינהלה המאוחדת של מועצת הצמחי 
 . בדח בל" ש20,000הירקות במימו  פסטיבל הפרחי  היתה 

מינה הג  הבוטני לתפקיד מנהל המרכז אד  בעל , במקביל ליוזמה להקמת המרכז
  . הוא נבחר בהיותו מועמד יחיד לתפקיד. זיקה פוליטית לשר

♦ 
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שירות זה מושתת על . פוליטי מקצועי וא, שירות המדינה בישראל הוא בעל אופי ממלכתי .1

בלי שלשיוכ  , י כישוריה  המקצועיי האמורי  להתמנות לתפקידיה  על פ, עובדי  קבועי 
עובד המדינה . הבחירה והמינוי של מועמדי  לתפקיד, הפוליטי יהיה משקל כלשהו בתהלי  המיו 

ללא קשר ע  השקפותיו , אמור להתמנות לתפקידו על בסיס שיקולי  מקצועיי  וענייניי 
שר העומד בראש המשרד או ומעמדו ותפקודו אינ  צריכי  להיות מושפעי  מחילופי ה, הפוליטיות

 .מחילופי שלטו 
מושרש ומבוסס , האיסור ידוע. האיסור על מינויי  פוליטיי  הוא מאושיות שיטת המשטר בישראל

בפסיקת בית המשפט העליו  , 1959 ט"התשי, )מינויי (מבחינה נורמטיבית בחוק שירות המדינה 
נאמנות זו יש . ל הממנה כנאמ  הציבורבמינוי עובד בשירות הציבורי פוע. ובדוחות מבקר המדינה

בלי שיקולי  זרי  ולטובת הציבור שמכוחו ולמענו מסורה סמכות המינוי , ביושר, להפעיל בהגינות
 ובה  אינטרסי  פוליטיי , מינוי עובד בשירות הציבורי משיקולי  זרי . בידי הרשות הממנה

 . בור שהסמי  את הרשות הממנההוא מינוי פסול ויש בו משו  מעילה באמו  הצי, מפלגתיי 
... הטע  העיקרי למינויי  הפוליטיי  במקרי  רבי  הוא: "1על תכלית  של מינויי  פוליטיי  נאמר

לחלק תפקידי  ציבוריי  כטובת הנאה כדי לחזק את מעמדו האישי של השר בקרב מפלגתו או 
 תפקיד ציבורי לצרכי  יש במינויי  כאלה יסוד חזק של ניצול, וא  כ . בקרב ציבור מסויי 

 ".אישיי 
, דוחות מבקר המדינה התריעו פעמי  מספר בעבר על נגע מינוי עובדי  למשרות במשרדי הממשלה

על הנזקי  הנובעי  . 2מסיבות פוליטיות או אישיות, ברשויות מקומיות ובחברות ממשלתיות
לגתיי  על פני שיקולי  במינוי פוליטי מועדפי  שיקולי  מפ: "כי, מהמינויי  הפוליטיי  נאמר

עוד פוגע . ועלולה להיפגע איכותו המקצועית, של השירות הציבורי' מהותו'ובכ  נפגעת , ענייניי 
 .3"שהוא ער  יסוד בחברתנו, מינוי שכזה בעקרו  השוויו  בי  המועמדי  לאייש משרה

לת עובדי  להבטיח שקב, בי  היתר, נועד, 1959 ט"התשי, )מינויי (חוק שירות המדינה  .2
. לשירות הציבורי לא תיעשה משיקולי  מפלגתיי  אלא לפי כישורי העובדי  והתאמת  לתפקיד

שנועד להבטיח את , למינויי  בשירות הציבורי היא מכרז פומבי" דר  המל "כי , החוק קובע
ת על היעדר שרירו, תו  שמירה על שוויו  הזדמנויות, בחירת המועמדי  הכשירי  ביותר לכל משרה

נית  למנות . ומשוא פני  ועל ניתוק תהלי  הבחירה משיקולי  בלתי ענייניי  ומהקשרי  פוליטיי 
אחת הדוגמאות של . עובד למשרה שלא בדר  של מכרז רק א  נית  לכ  פטור בחוק או מכוחו

אלה ; "משרות אמו "המכונות , משרות פטורות מחובת מכרז היא קבוצת משרות בלשכת שר
 .והשר רשאי למנות לה  עובדי  לפי שיקול דעתו, רות יועצי השר ועוזריוכוללות את מש

 גורמי ביצוע ובקרה  משרדיי   משרדיי  וחו) פני " שומרי ס'"בשירות המדינה נקבעו  .3
שתפקיד  להבטיח שמירה על הוראות החוק ובי  השאר התמודדות ע  לחצי  אפשריי  של הדרג 

ל הבכיר למינהל ולמשאבי "ל והסמנכ"המנכ: ד ה  אלהגורמי הביצוע והבקרה במשר. הפוליטי
היוע) המשפטי בתחו  המשפטי והחשב בתחו  , בתחו  המינהלי) ל למינהל" סמנכ להל  (אנוש 

שאליו כפו' מקצועית , נציב שירות המדינה: משרדיי  ה  אלה גורמי הבקרה החו). התקציבי

__________________ 
 .250' עמ, ח"תשמ)2( יז ÌÈËÙ˘Ó, "אתיקה בפוליטיקה", זמיר' י 1
2  È˙ ˘ ÁÂ„39‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1989( ,627#642' עמ ; È˙ ˘ ÁÂ„41 )1991( ,595#615' עמ ; È˙ ˘ ÁÂ„

  È˙ ˘ ÁÂ„47 ; 919#933' עמ, )1994( È˙ ˘ ÁÂ„44 ; 732#744' עמ, )1993(  43
; 283#314' עמ) 2001(‡ È˙ ˘ ÁÂ„52 ; 872#918' עמ) 1998(  È˙ ˘ ÁÂ„48 ; 838#852' עמ) 1997(

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á· ‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÂ ÈÓ ÏÚ ÁÂ„ ,1988 ; 'וכ ÌÈÈÂ ÈÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„
‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ÌÈÈÂ ÈÓÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ  )2004 () 'הדוח על מינויי) במשרד #להל 

 ).לאיכות הסביבה
3  È˙ ˘ ÁÂ„52‡313'  עמ. 
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טי של המשרד הממשלתי כפו' לו שהיוע) המשפ, היוע) המשפטי לממשלה; ל למינהל"הסמנכ
 .שחשב המשרד כפו' לו מקצועית ומינהלית, והחשב הכללי במשרד האוצר; מקצועית

מר ישראל , שר החקלאות ופיתוח הכפר. עשרה  התקיימו הבחירות לכנסת השש2003בינואר  .4
 .2003נכנס לתפקידו בפברואר , ) שר החקלאות להל  () "כ
).  יוע) השר להל  (ות את מר מיכאל אילו  למשרת יוע) בכיר לשר  מינה שר החקלא28.4.2003 ב

ל "ולאחר מכ  מונה לתפקיד מנכ, 13.4.2004 מר אילו  סיי  את תפקידו במשרד החקלאות ב
 .מועצת הצמחי 

 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי קבלת  של עובדי  חדשי  2004ספטמבר  בחודשי  פברואר
, הרשות לפיקוח חקלאי: טטוטוריי  מסוימי  הקשורי  אליולמשרד החקלאות ולתאגידי  ס

הבדיקה כללה ג  סדרי התקשרות של תאגידי  סטטוטוריי  . המועצה לענ' הלול ומועצת הצמחי 
   .וכ  תוכנית להקמת מרכז להכשרת חקלאי  בג  הבוטני בירושלי , ע  נותני שירותי 

 מינויי  במשרד החקלאות
Ì È „ · Â Ú  È Â  È Ó  ¯ · „ ·  Ì È Ï Ï ÎÈ ˙ Ï ˘ Ó Ó  „ ¯ ˘ Ó · לפי חוק שירות המדינה :  

קבלת עובדי  לשירות המדינה למשרות , ר"התקנות שהותקנו על פיו והוראות התקשי, )מינויי (
 ומעלה בדירוג ההנדסאי  והטכנאי  ובכל דרגה 39בדרגה ,  ומעלה בדירוג המינהלי18בדרגה 

רז להבטיח שוויו  הזדמנויות מטרת המכ. תיעשה על פי מכרז, שהיא ביתר הדירוגי  המקצועיי 
הצבת הדרישות . למע  בחירת המועמד הכשיר ביותר, למועמדי  בכוח ומיו  נאות של המועמדי 

מת  הזדמנות שווה לכל העומדי  בדרישות אלה ומינוי ועדת בחינה , הפורמליות של המשרה
המשרה במועמד  כל אלה נועדו להבטיח את איוש  אובייקטיבית הבוחנת ומדרגת את המועמדי  

 .המתאי  ביותר על סמ  שיקולי  ענייניי 
על הממוני  לבחו  קוד  לכ  את , ר כאשר יש לאייש משרה פנויה הטעונה מכרז"על פי התקשי

א  לא התמלאה המשרה . האפשרות להעביר עובד בתו  המשרד או להעביר עובד ממשרד אחר
א  לא נמצא . משרדי או מכרז בי , שרדהפתוח לעובדי  באותו מ, בדר  זו יפורס  מכרז פנימי

) מינויי (בחוק שירות המדינה . הפתוח לכלל הציבור, פומבי מתקיי  מכרז חיצוני, מועמד מתאי 
נמצאו בבחינה כשירי  ; כי מועמד למשרה חייב לעמוד בבחינות להוכחת כשירותו וסגולותיו, נקבע

 הטוב ביותר מכל המועמדי  שניגשו דהיינו המועמד, יתמנה לה הכשיר מבי  הכשירי , למשרה
 .למכרז ונמצאו כשירי 

על משרד הממנה אד  למשרה להקפיד על קיומ  של כללי  , ג  כאשר אי  חובה לקיי  מכרז
לכמה מועמדי  , ככל הנית , ובה  התאמת העובד לדרישות המשרה ומת  הזדמנות הוגנת, בסיסיי 

אימי  בנסיבות אלה חייב להיעשות על פי הנורמות כי איתור מועמדי  מת, יודגש. 4להתמודד עליה
אסור . בשוויו  וללא הפליה, בלי שיקולי  זרי , בהגינות,  ביושר הכלליות של המשפט הציבורי 

 .שבמינוי למשרה ישמשו שיקולי  זולת התאמת העובד למשרה
__________________ 

קבלת עובדי) ומינויי) פוליטיי) ברשויות "וראו בעניי' זה ג) את הפרק ; ר" לתקשי11.931סעי*  4
 .283' עמ, ‡È˙ ˘ ÁÂ„52 ב" מקומיות
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אד  , ציבותבאישור הנ, כחריג, מותר להעסיק בה זמנית, עד למילוי משרה בידי עובד בדר  קבע
עובד , ע  זאת. 5או עובד המדינה בדר  של מינוי בפועל, שאינו עובד מדינה קבוע כממלא מקו 

 : רק בנסיבות חריגות כאשר מתקיימי  כל התנאי  האלה, יועסק כממלא מקו  במשרה פנויה
 העסקת ממלא מקו  למשל כאשר אי, חיוני כי תפקידי המשרה יבוצעו ללא הפסק וללא דיחוי.  1

הפסקת שירותי  לציבור או , נזק חמור לרכוש, עלולה לגרו  נזק לשלומ  או לבריאות  של אנשי 
אי  אפשרות שעובד אחר של המשרד ימלא את .  2;   הפרעה חמורה בפעולתו של צוות עובדי 

 18.132סעי' (המשרד כבר נקט צעדי  למילוי קבוע של המשרה .  3;   תפקידי המשרה באופ  זמני
הסדרי  אלה נועדו לאפשר למשרדי  לאייש במהירות משרות חיוניות שהתפנו ). ר"לתקשי

משו  שאיוש משרה באמצעות מכרז פומבי הוא , בי  היתר, ולהמשי  לספק שירותי  חיוניי 
 . תהלי  ממוש 

. כי בית המשפט העליו  התריע על כ  שהעסקת עובדי  באופ  זמני היא חריג שהפ  לנפו), יצוי 
מטבע , י לעובדי  המועסקי  באופ  זמני ואחר כ  מתמודדי  על המשרה במכרז פומבי ישכ, נמצא

כי ייתכנו , ע  זאת נפסק. ועל כ  סיכוייה  להיבחר גדולי  יותר, יתרו  של ידע וניסיו , הדברי 
 .6מצבי  מעטי  וחריגי  שבה  המציאות מחייבת והדי  מאפשר לסטות מדיני המכרזי 

Ì„‡ Ï˘ ÈÂ ÈÓ ,È˘˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÂÏ ˘ ,‰ÈÂ Ù ‰¯˘ÓÏ , ‰ÓÎ Ï˘ Ì˙Â„ÓÚÂÓ ‰ Á· ˘ ÈÏ·Â
ÌÈ„ÓÚÂÓ ,‰˜ÊÁ ÌÈ˜Ó ,ÈÂ ÈÓÏ ‡È·‰˘ ÈË  ÈÓÂ„‰ ÏÂ˜È˘‰ ‰È‰ ÈËÈÏÂÙ‰ ÏÂ˜È˘‰˘ , Ì‡

˙¯˙Ò  ‰ È‡ ÂÊ ‰˜ÊÁ ,‡Â‰ ÏÂÒÙ ‰Ê ÈÂ ÈÓ ÈÎ ‡È‰ ‰ ˜ÒÓ‰7.   
 ל ויוע  משפטי"מינוי מנכ

Î  Ó  È Â  È Ó"Ï :שר החקלאות הוא הטיל על מר יוסי ישי) ל"לאחר מינויו של מר ישראל כ ,
 הרשות לתכנו   להל  (ל ומנהל הרשות לתכנו  חקלאי במשרד החקלאות "שכיה  כמשנה למנכ

ל בפועל פעמיי  "מר ישי מונה למנכ. 2003יוני  ל בפועל בחודשי  אפריל"לשמש מנכ, )חקלאי
 מינתה 9.5.04 ב). 2004מאי   ומרס2003אוקטובר  לחודשי  אוגוסט(נוספות באישור הממשלה 
ל "בפרקי הזמ  שבה  לא כיה  כמנכ. ל הקבוע של משרד החקלאות"הממשלה את מר ישי למנכ

ל ומנהל הרשות לתכנו  "חזר מר ישי לכה  כמשנה למנכ, )"בתקופת כהונתו של השר ישראל כ
נה שבה בשמו, ל קבוע עברה יותר משנה"שעד למינויו של מר ישי למנכ, יוצא אפוא. חקלאי
 . ל מאוישת"ל בפועל ובחמישה חודשי  לא היתה משרת המנכ"הוא שימש כמנכ,  לסירוגי, חודשי 

È Ë Ù ˘ Ó  ı Ú Â È  È Â  È Ó :היוע) : במש  תקופה ארוכה ג  לא כיה  יוע) משפטי במשרד
 החלה 2003כבר ביוני . 2003המשפטי למשרד החקלאות סיי  את תפקידו בסו' נובמבר 

משרדי שהתקיי  בספטמבר  מכרז בי . למינוי יוע) משפטי חדשלית למינהל בהליכי  "הסמנכ
 .אותה שנה לא העלה מועמד ראוי למשרה

לית המתינה להצעת שמות מועמדי  לתפקיד זה מטע  לשכת "שהסמנכ, ממסמכי המשרד עולה
: לית למינהל ליוע) השר בזו הלשו " כתבה הסמנכ2003בתחילת אוקטובר , כ  לדוגמה. השר

__________________ 
 .ר" לתקשי10.321' ס 5
 .512) 2(ד מה "פ, ' ˆÔÂ‡¯˜ 'Á‡Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·È   703/87, "בג 6
 .11#12' עמ, בעניי' זה ראו את הדוח על מינויי) במשרד לאיכות הסביבה 7
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תודיעני הא  אותר מועמד העונה על דרישות המשרה על מנת שאוכל לטפל בקבלת אודה ל  א  "
 ".מ למינויו במילוי מקו "האישורי  הנדרשי  מנש

לית למינהל "לאחר שהנציבות נתנה אישור עקרוני לערו  מכרז פומבי לאיוש המשרה כתבה הסמנכ
 שירות המדינה לפרסו  נא אישור  הדחו' לפנות לנציבות: " ליוע) השר2003בסו' אוקטובר 

תעודת השכלה , אנא העבר את קורות חייו, המכרז הפומבי ובמקביל במידה ויש לנו מועמד מתאי 
על מנת שאפנה לנציבות שירות המדינה לקבלת אישור , ואישורי  על מקומות עבודה קודמי 

י  כי פנייה ברצוני לצי. במסגרת מילוי מקו  עד לסיו  הליכי המכרז הפומבי, מיוחד להעסקתו
 ". לנציבות שירות המדינה לפרסו  מכרז פומבי למשרה הינה תנאי לאישור מילוי מקו 

) ל משרד החקלאות דהיו "מנכ(ל משרד החקלאות " פנה המשנה למנכ2003בתחילת נובמבר 
לנציב שירות המדינה בבקשה למנות עור  די  פרטי מסוי  למלא את מקו  היוע) המשפטי עד 

הנציבות דחתה את בקשתו והציעה למנות ממלא מקו  מעובדי . המכרז הפומבילסיו  הליכי 
 דחתה הנציבות בקשה 23.11.03 ב. הלשכה המשפטית לתקופה זמנית ולפרס  בעני  מכרז פומבי

יוצא . לית למינהל למנות את עור  הדי  הפרטי לממלא מקו  היוע) המשפטי"נוספת של הסמנכ
רות למנות עור  די  מהלשכה המשפטית במינוי בפועל לתקופה כי בידי המשרד היתה אפש, אפוא
 . א  הוא לא עשה זאת, זמנית

המועד האחרו  להגשת .  פורס  בעיתוני  מכרז פומבי לתפקיד יוע) משפטי למשרד5.12.03 ב
 בעיקר בשל מחלוקת 2004כינוסה של ועדת בוחני  נדחה עד אוגוסט . 28.12.03 מועמדות היה ב
בעקבות שתי עתירות שהגיש אחד . ציבות על זהות נציג המשרד בוועדת הבוחני בי  המשרד לנ

התעכב כינוס , משו  שהמשרד סירב לאפשר לו לעיי  במסמכי , המועמדי  לבית הדי  לעבודה
 התכנסה ועדת הבוחני  ובחרה עובדת 14.11.04 רק ב. הוועדה במש  שלושה חודשי  נוספי 

 . למשרה
היו , כי מאחר שהמשרה לא היתה מאוישת ואפילו לא מונה ממלא מקו , רמשרד מבקר המדינה מעי

 . המשרד והנציבות חייבי  לעשות את כל הנית  כדי להחיש את הליכי המכרז
‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÏÏÎÓ , ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ Â‡ ÚÂ·˜ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ „¯˘ÓÏ ‰ ÂÓ ‡Ï ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ ÈÎ

ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙Î˘Ï È„·ÂÚ ·¯˜Ó , ÚÂ‚ÙÏ ‰È‰ ÏÂÏÚ˘ ¯·„ ÈÎÈÏ‰·Â „¯˘Ó‰ „Â˜Ù˙·
ÂÈÏÚ ‰¯˜· .Â ÂÈÒÈ  Â˘Ú  ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó·˙ È ÓÊ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓÏ È ÂˆÈÁ „ÓÚÂÓ ˙Â ÓÏ 

„¯˘ÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ „È˜Ù˙Ï .ÂÁÏˆ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â ÂÈÒÈ ˘Ó Ì‚ ,‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ·ÎÚ˙‰ ,
ÌÈ ÁÂ·‰ ˙„ÚÂÂ· „¯˘Ó‰ ‚Èˆ  ˙Â‰Ê ¯·„· ˙˜ÂÏÁÓ Ï˘· ¯˜ÈÚ·. 

כי התמשכות ,  למשרד מבקר המדינה הבהיר2004 היוע) המשפטי לממשלה בתשובתו מנובמבר
אלא שמשרד החקלאות נמנע , מינוי ממלא מקו  ליוע) המשפטי למשרד, ההליכי  חייבה לכאורה

, וביקש למנות עור  די  חיצוני לממלא מקו , ממינוי ממלא מקו  מקרב עובדי הלשכה המשפטית
כי בהיבט העקרוני ,  המשפטי לממשלהכמו כ  הבהיר היוע). והיוע) המשפטי לממשלה התנגד לכ 

, שאי  זה רצוי כי למשרד ממשלתי לא יהיה דר  קבע יוע) משפטי קבוע, הוא שות' לעמדה
. לפיכ  יש לפעול מבעוד מועד לבחירת מחלי' קבוע ליוע) משפטי שפורש. ולמצער ממלא מקו 

 מ  הראוי שימונה ,כאשר לא נית  להשלי  את הליכי הבחירה עד למועד פרישת היוע) המשפטי
 .או מקרב השירות המשפטי, ממלא מקו  מקרב עובדי הלשכה המשפטית באותו משרד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘ ‡È‰ ÍÎÓ ˙Ú·Â ‰ ‰ ˜ÒÓ‰"ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ " ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰- 
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,„¯˘ÓÏ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ÈÂ ÈÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· , ˙Â¯È˘ ·Èˆ  ÔÎÂ

‰ È„Ó‰ ,Î Ó ÈÂ ÈÓÏ Ú‚Â · Ì‚"Ï , ÌÈ·ˆÓ· Ì˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡Â Ì˙Â ¯Ú ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ
‰Ï‡Î , ‡ÏÏ ÔÓÊ ÈÏÏÁ Â¯ˆÂÂÈ ‡Ï˘ È„Î Ì˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎÎ ÏÂÚÙÏÂ"ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ " ÌÈ¯ÂÓ‡‰

„¯˘Ó·. 
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 מינוי עובדי  למשרות שאינ  חייבות במכרז

 מינויי  פוליטיי  ברשות לפיקוח חקלאי
הפועל על פי חוק הרשות לפיקוח היא תאגיד סטטוטורי )  הרשות להל  (הרשות לפיקוח חקלאי 

הרשות מקיימת פיקוח לעניי  עבירות שקבע שר החקלאות ).  החוק להל   (1988 ח"התשמ, חקלאי
  .לביצוע תפקידיה מעסיקה הרשות עובדי  קבועי  ועובדי  עונתיי . בהתייעצות ע  מועצת הרשות

 הסדרת מעמד  של עובדי הרשות בתקנות 
, י די  קבלת  של עובדי  לרשות ומינוייה  יהיה כדי  עובדי המדינהכ, לחוק קובע) א(15סעי' 

 לחוק מחיל על חברי מועצת הרשות ועובדי הרשות דיני  25סעי' . בשינויי  שייקבעו בתקנות
 .נוספי  החלי  על עובדי המדינה ועובדי ציבור
 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ˜ÂÁ‰ ˜˜Á  Ê‡Ó) ¯·ÓËÙÒ2004( ,Ï˜Á‰ È¯˘ Â È˜˙‰ ‡Ï ˙‡ ˙Â‡

 ÛÈÚÒ ÔÈÈ ÚÏ ˙Â˘¯„ ‰ ˙Â ˜˙‰15)‡ (‰˘ÚÈÈ ¯·„‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ˜ÂÁÏ .˘‚„ÂÈ ÌÏÂ‡ , ÈÎ
È·ÈËÓ¯Â  ÏÏÁ ¯ˆÂ  ‡Ï ˙Â ˜˙ ¯„ÚÈ‰· , ÌÈÈÏÏÎ‰ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÈÏÁ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ÏÚÂ

‰ È„Ó È„·ÂÚ ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÌÈ È„‰Â , ˙Â¯È˘Ï ˙ÂÈÂ‡¯ ˙ÂÓ¯Â  ÌÈÙ˜˘Ó ‰Ï‡Â
Â˙ÂÏÏÎ· È¯Â·Èˆ‰.  

   עונתיי  באמצעות לשכת השרגיוס עובדי
 על כ  נוהגת הרשות לגייס מפע  לפע  כוח אד  זמני. חלק ממשימותיה של הרשות הוא עונתי
העובדי  העונתיי  מועסקי  לפי חוזה מיוחד להעסקת . עונתי לתגבור מצבת עובדיה הקבועי 

 .  של הדירוג המינהלי17 15עובד ארעי במשימה חולפת בדרגות 
  למשרות העונתיות נעשה בעבר באמצעות פנייה לחברות כוח אד  לצור  איתור גיוס העובדי

 .המועמדי  נשלחו לבחינות בנציבות לצור  בדיקת התאמת  לתפקיד. מועמדי 
לא פנתה , שלא כבעבר.  עובדי  עונתיי 24 קלטה הרשות 2003דצמבר  בחודשי  מאי .1

א ג  לא פרסמה מידע לציבור הרחב על והי, הרשות לחברות כוח אד  לצור  איתור מועמדי 
כי ע  הבחרו של יוע) השר , ל הרשות בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי "מנכ. המשרות הפנויות

. כלל המשרות ברשות לרבות משרות לא מאוישות, בי  היתר, נערכו עימו מספר ישיבות בה  נדונו
כי רוב העובדי  , קורת העלתההבי. בשולי שיחות אלו נדונו ג  נושאי  של קליטת כוח אד 

כי , ל הרשות הסביר"מנכ. הופנו אליה מלשכת שר החקלאות, העונתיי  שנקלטו כאמור ברשות
הרשות בחנה . לשכת השר מסרה לרשות בטלפו  שמות של אנשי  לצור  בחינת קבלת  לעבודה

לטה את מי וק) שירות צבאי והעדר רישו  פלילי,  שנות לימוד12(את עמידת  רק בתנאי הס' 
כי , עוד העלתה הבדיקה. מכא  שלא קוי  הלי  תחרותי ושוויוני לאיוש המשרות. שהתאימו לה

 .העובדי  שנקלטו לא נשלחו לבחינות בנציבות לצור  בדיקת התאמת  לתפקיד
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2. ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ÈÎ11Ó -24 È¯·Á ÂÈ‰ ˙Â˘¯· ¯ÂÓ‡Î ÂËÏ˜ ˘ ÌÈÈ˙ ÂÚ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ 
 „ÂÎÈÏ‰ ˙‚ÏÙÓ ÊÎ¯Ó)Ó „Á‡ÏÂÏ‰ Û ÚÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ È„È· ‰„Â·ÚÏ ‰ ÙÂ‰ Ì‰ ,
ÊÎ¯Ó‰ ¯·Á ‡Â‰ Ì‚˘ .( „ÂÎÈÏ· ÏÈÚÙ ‡Â‰ ÛÒÂ  „·ÂÚ) ‡Ï Í‡ ÊÎ¯Ó· ˙Â¯·ÁÏ „ÓÚÂÓ ‰È‰

¯Á·  (ÊÎ¯Ó‰ È¯·Á Ï˘ ÌÈ · Ì‰ ÌÈ„·ÂÚ ‰Ú·¯‡Â .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ÈÎ16Ó -24 ÌÈ„·ÂÚ‰ 
¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÂÈ‰ ÂËÏ˜ ˘ .¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï˘ ¯Á‡ÓÈ˙Â , Â ÂÓ˘ ‰˜ÊÁ

˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊ Ï˘·. 
כי לא היה לו מידע על , 2004ל הרשות הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר "מנכ

ושיקול , הרשות שקלה את מידת התאמת  של העובדי  למשימות. זיקת  הפוליטית של העובדי 
ח מבקר המדינה בנושא כי לאור הדגשי  בדו, ל הוסי'"המנכ. זה היה בלעדי בקליטת העובדי 
 .הרשות מתעתדת לייש  הליכי גיוס משוכללי  יותר, המינויי  במשרד לאיכות הסביבה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˘‰ ˙Î˘ÏÓ Â ÙÂ‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰ ˙ ÈÁ·- 

 ˙Â·Èˆ ‰ È„È· ‰˙˘Ú  ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘- ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÂÎÊ ÂÏ ÔÂ¯˙È‰ ˙‡ ˙Â‰˜‰Ï È„Î ‰· ÔÈ‡ 
˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰˜ÈÊ‰ ÈÏÚ· , ˙Â¯È˘ ÔÂ‚Î ÌÈ‡˙Ó ¯˙‡ÓÏ ‰ÈÈ Ù Â‡ È·ÓÂÙ ÌÂÒ¯Ù ¯„ÚÈ‰·

È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ¯„ÚÈ‰·Â Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á Â‡ ‰˜ÂÒÚ˙‰ .  
 סדרי מימו  ותקצוב העסקת העובדי  הזמניי  

 2003התקציב של הרשות לשנת . מימו  פעולותיה של הרשות נעשה בידי מועצות הייצור החקלאיות
 מיליוני 4.2 קציב תגבור להעסקת עובדי  עונתיי  בס  של כמזה ת, ח" מיליוני ש9.5 הסתכ  בכ

  .מקורו במועצה לענ' הלול) 79% כ(עיקר התקציב להעסקת עובדי  זמניי  של הרשות . ח"ש
כי לרשות , בחוק נקבע. 2003תוק' מינויה של מועצת הרשות בהרכבה הקוד  פקע בסו' שנת  .1

המניי  החוקי לקבלת החלטות הוא שישה . תתהיה מועצה של עשרה חברי  שימנה שר החקלאו
עד אוגוסט , על א' זאת.  מונו רק חמישה דירקטורי 2004א  עד תחילת יוני , דירקטורי  לפחות

לארבע ישיבות ובה  התקבלו החלטות בלי מניי  " פורו  חברי המועצה הקיימי " התכנס 2004
סקת העובדי  הזמניי  שהיו אמורי   את הע2004הפורו  החליט בי  היתר להארי  עד סו' . חוקי

 . בלי שהובטח תקציב מלא להעסקת , 2003לסיי  את עבודת  בסו' 
 דווח כי מתחילת אותו חודש אי  תקציב להעסקת חלק 2004בישיבת הפורו  באוגוסט  .2

כי לדעתה יש להפסיק העסקת  של , נציגת משרד המשפטי  במועצת הרשות ציינה. מהעובדי 
 .א  דעתה לא התקבלה,   כיסוי תקציבי להמש  העסקת שאי, העובדי 

שמועצות הייצור החקלאיות ידאגו לכיסוי הגירעו  , ל מועצת הצמחי  אמר באותה ישיבה"מנכ
התחייבות זו איפשרה קבלת החלטה להמשי  להעסיק את . 2004התקציבי שייווצר עד סו' שנת 

 .2004העובדי  העונתיי  עד סו' 
Î Ó Ï˘ Â˙Â·ÈÈÁ˙‰" ‡Ï˘ ‰˙˘Ú  ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‰ÓÂ˘¯ ‡È‰˘ ÈÙÎ ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï

˙ÂÎÓÒ· , ‰Ï·È˜ ˙„ÁÂ‡Ó‰ ˙È ÓÊ‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰˘ ÈÏ· ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ Ì˘· ·ÈÈÁ˙‰ ‡Â‰ ÔÎ˘
‡˘Â · ‰ËÏÁ‰8 . 

__________________ 
מכוח חוק זה . #1973ג"התשל, )יצור ושיווק(מועצת הצמחי) אושרה מכוח חוק מועצת הצמחי)  8

 .מונתה למועצה מינהלה זמנית מאוחדת עד למינוי חברי) קבועי) למועצה החדשה
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 ˙ ˘· ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÈ˙ ÂÚ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰2003 ,˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊ Ï˘· ¯ÂÓ‡Î Ì˜ÏÁ ,

 ˙ ˘Ï ‰Î¯‡Â‰2004 ,Ú‰Ï È·Èˆ˜˙ ¯Â˜Ó ÁË·Â‰˘ ÈÏ·Ì˙˜Ò , ÏÚ ‰¯˘Â‡ Ì˙˜ÒÚ‰˘ ÈÏ·Â
 ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ È„È-˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ˙‡ÈÏÓ  .‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó , ÈÎ

 ˙ ˘· Â„·Ú˘ ÌÈÈ˙ ÂÚ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ·Â¯ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ‰ÙÈÒÂ‰ ˙Â˘¯‰2004 ˙ÏÈÁ˙· Ì‚ 2005 .
 ˙ÈÏÎ˙ ÈÙÏÂ Ì˙¯„‚‰ ÈÙÏ˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÙÈˆ¯· ˜ÈÒÚ‰Ï Í¯Âˆ ÏÏÎ ‰È‰ ÚÂ„Ó ¯‰·Â‰ ‡Ï Ì‚

Ì˙˜ÒÚ‰ÌÈÈ˙ ÂÚ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡  .   
 מינוי מזכירה בכירה במשרד החקלאות 

העובדת היא גיסתו .  מונתה עובדת לתפקיד של מזכירה בכירה באחד ממחוזות המשרד8.6.04 ב
 .של חבר מרכז ליכוד

 שלחה העובדת אל יוע) השר קורות 17.12.03 ב: מבדיקת הדר  שבה גויסה המזכירה עולה כלהל 
להל  ... לגבי המשרה במשרד החקלאות ] חבר המרכז[בהמש  לשיחת  ע  : "החיי  ובה  כתב

לקבל ] לית למינהל"לסמנכ[להעביר : "20.12.03 על מכתב זה כתב עוזר השר ב". קורות החיי 
 מזכר החתו  על ידי עוזר השר 21.12.03 בעקבות זאת הוציאה לשכת השר ב...". למחוז 
 . את המועמדת לריאיו  ולשלבה בעבודה במחוזולפיו יש לזמ , לית למינהל"לסמנכ

כי בחרה בעובדת לאחר שראיינה אותה וכ  שתי , מנהלת המחוז מסרה למשרד מבקר המדינה
שיוע) השר הפנה את המועמדת בליווי הוראה , משרד מבקר המדינה מעיר על כ . מועמדות אחרות

בכ  שבעניינו של אחד המועמדי  יש פסול , ג  כאשר מתקיי  הלי  תחרותי. לקלוט אותה לעבודה
בייחוד כשאותה הנחייה ניתנה בשל זיקה , ניתנת הנחייה מטע  לשכת השר לקלוט אותו לעבודה

   .פוליטית
 מינוי עובדי  למשרות החייבות במכרז

 משרת מנהל תחו  תשומות עבודה בענפי החקלאות
 זרי  במגזר החקלאי  קובע משרד החקלאות את אמות המידה להקצאת עובדי 2001משנת  .1

, לש  כ  אישרה הנציבות ברשות לתכנו  חקלאי. ומרכז את הטיפול בבקשות החקלאי  בתחו  זה
" ראש תחו  עבודה לעובדי  בענפי החקלאות: "משרה שהוגדרה, שבראשה עומד מר יוסי ישי

,  הועסק במשרה עובד באמצעות חברת כוח אד 2001מאוגוסט ).  מנהל תחו  תשומות להל  (
 . הוא סיי  את עבודתו2003ובמאי 

2. ·-25.1.04 „ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á ‡Â‰˘ ¯Á‡ Ì„‡ „È˜Ù˙Ï ‰ ÂÓ ) ÔÏ‰Ï-‡ „·ÂÚ ' .(
„È˜Ù˙Ï ÒÈÂ‚ „ˆÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ï‡˘Ï ,Î ÓÒ‰ ‰·È˘‰"Ï‰ ÈÓÏ ˙ÈÏ , ‰˙È‰ ÈÎ

„È˜Ù˙· Âˆ·˘Ï ¯˘‰ ˙Î˘ÏÓ ‰˘È¯„ . 
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 :מבדיקת הלי  איוש המשרה עולה כלהל 
ולפיו הוא יועסק בשירותי  להגנת , חוזה העסקה'  נחת  בי  המשרד לעובד א13.5.03 ב )א(

סדרי מינהל תקי  מחייבי  כי עובד ייקלט במשרה רק . הצומח ולביקורת בתפקיד מפקח מבקר
 נבח  המועמד בנציבות ולא נמצא מתאי  26.6.03 רק ב. לאחר שעבר את הבחינות בנציבות

א  כי צוי  שקצב עבודתו ,  נמצא מתאי  לתפקיד24.9.03 ת בבבחינה חוזר. לתפקיד מפקח מבקר
 .איטי

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‡ „·ÂÚ ˜ÒÚÂ‰ ‡Ï ÏÚÂÙ· ÈÎ '˙¯Â˜È·ÏÂ ÁÓÂˆ‰ ˙ ‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘· . ÂÓÂÈÓ
 „È˜Ù˙ ˙‡ ÏÚÂÙ· ‡ÏÈÓ ‡Â‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ÔÂ˘‡¯‰"˙ÂÓÂ˘˙ ÌÂÁ˙ Ï‰ Ó " ˙Â˘¯·

È˘È ÈÒÂÈ ¯ÓÏ ˙ÂÙÈÙÎ· È‡Ï˜Á ÔÂ Î˙Ï ,ÂÓ Â˙Â‡· ‰È‰˘Î Ó‰ „Ú"„¯˘Ó‰ Ï˘ ÏÚÂÙ· Ï .
ÔÈÂˆÈ ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÈÎ"¯9 ,„·ÂÚ ‰¯˘Ó· ı·˘Ï ÔÈ‡ , ‰ÎÏ‰ Úˆ·È ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡

„¯˘Ó‰ Ï˘ ¯˘Â‡Ó‰ „È˜Ù˙‰ ¯‡Â˙· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÏËÓ‰ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ . 
פנתה , ושוב באוגוסט אותה שנה', מיד ע  תחילת העסקתו של עובד א, 2003במאי  )ב(

וביקשה לשנות את דרישות המשרה ולקבוע , לבקשת מר יוסי ישי, לית למינהל אל הנציבות"הסמנכ
במינהל עסקי  או , שבמקו  השכלה בתחו  החקלאות יידרש המועמד להיות בעל השכלה בכלכלה

. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, הוא בוגר במדעי המדינה' כי עובד א, מ  הראוי לציי . במדעי המדינה
 .  המשרה כדי להתאימ  למועמד שמילא את המשרה בפועלכי המשרד שינה את דרישות, נראה

 ביקש משרד החקלאות את אישור הנציבות לאייש את משרת מנהל תחו  25.1.04 ב )ג(
הנציבות אישרה את . בדר  של מילוי מקו  עד לסיו  הליכי המכרז הפומבי' תשומות בעובד א
חו  תשומות ונחת  עמו חוזה והעובד שוב) באופ  רשמי בתפקיד מנהל ת, הבקשה באותו יו 

 . 2004מיוחד עד סו' 
מילא ' לאחר שעובד א, 1.2.04 משרד החקלאות ביקש מהנציבות לפרס  מכרז פומבי למשרה רק ב

 . את התפקיד בפועל תקופה ארוכה ושוב) במשרה באורח רשמי
 ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ Ô˙È  ÌÂ˜Ó ÈÂÏÈÓ Ï˘ Í¯„· ‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ˙Â·Èˆ ‰ ¯Â˘È‡

È˘˜˙‰"¯ :ÛÂÁ„ ‰¯˘Ó‰ ÈÂÏÈÓ Ì‡ ‰ Á· ‡Ï ‡È‰ ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó Ì„Â˜ , ¯Á‡ Ì„‡ Ì‡Â
‰¯˘Ó‰ ˙‡ È ÓÊ ÔÙÂ‡· ‡ÏÓÏ ÏÂÎÈ „¯˘Ó· .‡ „·ÂÚ Ï˘ ÂˆÂ·È˘ ÔÎ ÂÓÎ ' ‰˘Ú  ‰¯˘Ó·
È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ‰¯˘È‡ ˙Â·Èˆ ‰˘ È ÙÏ , ‰¯˘ÓÏ Ì„‡ ÈÂ ÈÓ È ÙÏ ÈÁ¯Î‰ È‡ ˙ ‡Â‰˘

ÌÂ˜Ó ÈÂÏÈÓ Ï˘ Í¯„· . 
 כשהוא משוב) ביחידה אחרת של 2003ת התפקיד בפועל ממאי למלא א' מינויו של עובד א

הקנה לו ניסיו  של יותר משנה , ר כממלא מקו "כמו ג  מינויו בניגוד להוראות התקשי, המשרד
כי מינוי עובד כממלא מקו  עד לסיו  הלי  המכרז שבו הוא , 10וכבר קבע מבקר המדינה. בתפקיד

 . מביא למסקנה כי הוא מונה בשל זיקתו הפוליטית לשרמועמד יחיד והוא בעל זיקה פוליטית לשר
כי נציג , יצוי . למנהל תחו  תשומות'  בחרה בעובד א5.8.04 ועדת בוחני  שהתכנסה ב )ד(

 .ל המשרד"מנכ, ישי' המשרד בוועדה היה מר י

__________________ 
 ).ב(10.121סעי*  9

 .בדוח על מינויי) במשרד לאיכות הסביבה 10
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‰ÚÂ·˜ ‰¯˘ÓÏ ÈËÈÏÂÙ ·¯Â˜Ó Ï˘ ÂÈÂ ÈÓÏ ‰‡È·‰ ÏÈÚÏ ‰¯‡Â˙˘ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ , ˙ÂÚˆÓ‡·

 ‡ÏÓÓ ÈÂ ÈÓ‰¯Â‡ÎÏ ÔÈ˜˙ Ê¯ÎÓ ˙ÎÈ¯ÚÂ ÌÂ˜Ó , Ì È‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Â·˘ ·Ï˘· ÌÈÈ˜˙‰˘
ÔÂÈÂÂ˘ È‡ ˙· „ÂÚ ÌÈ¯Á˙Ó .‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ¯Â˘È‡· ‰Ï‡ ÏÎ , ÏÚ ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï˘

ÌÓÂÈ˜ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ ‡È‰˘Â ‰Ú·˜ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ÌÈÏÏÎ‰. 
Î Ó"„¯˘Ó‰ Ï ,ÔÈ„‰ ˙¯ÈÓ˘ ¯˙È‰ ÔÈ· Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰Â ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË ,

˙È ˜˙ ‰¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï Â„È Ô˙  ,ÂÈÏ‡ ‰ÙÂÙÎ‰ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò· ‰ÚÈ‚Ù ·‚‡ ÈËÈÏÂÙ ÈÂ ÈÓ·.   
 משרת דובר המשרד

 אישרה הנציבות למשרד 27.1.04 ב. ל"והוא כפו' למנכ, דובר המשרד שיי  לדרג המקצועי במשרד
 ". דובר המשרד והממונה על יחסי ציבור"החקלאות לפרס  מכרז פומבי למשרת 

נמנע המשרד מלפרסמו ובמקו  זאת פנתה ,  שהנציבות אישרה לפרס  מכרז פומביא' .1
לית למינהל אל הנציבות וביקשה לאשר את מינויה של מועמדת שאת שמה מסר לה יוע) "הסמנכ
לית ביקשה את אישור "הסמנכ. כדוברת במילוי מקו  עד לסיו  הליכי המכרז הפומבי, השר

נציבות שירות המדינה . עמדה בדרישות הס' למילוי המשרההנציבות א' שידעה שהמועמדת לא 
 . לא אישרה את מינויה לתפקיד

ל יצאה לחופשת "כי מאחר שעוזרת המנכ, לית למינהל" הודיע יוע) השר לסמנכ23.3.04 ב .2
 נחת  עמה 25.3.04 ב. ל בזמ  חופשת הלידה"תשמש המועמדת למשרת דובר כעוזרת המנכ, לידה

 . ת עובד לשכהחוזה מיוחד להעסק
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙¯·Â„ „È˜Ù˙· ˙„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ˆÂ·È˘ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ˙Â·Èˆ ‰˘ Û‡ ÈÎ ,

ÏÚÂÙ· ,Î Ó ˙¯ÊÂÚÏ ‰ÈÂ ÈÓ ÌÂÈÓ" ËÒÂ‚Â‡· ‰˙„Â·Ú ÌÂÈÒ „ÚÂ Ï2004 „È˜Ù˙ ‰‡ÏÈÓ ‡È‰ 
 „¯˘Ó‰ ˙¯·Â„ Ï˘-˙Â Â˙ÈÚÏ ˙ÂÚ„Â‰ ‰¯ÒÓ  , ÌÈ ÈÈ Ú· ‰˙·Â‚˙ ˙‡ Â˘˜È· ÌÈ‡ Â˙ÈÚÂ

ÌÈ Â˘ .Î˘Ï ÈÎÓÒÓÓ‰ÏÂÚ ¯˘‰ ˙ , ˙¯·Â„Î ‰‚ˆÂ‰ ‡È‰ ‰„Â·Ú ˙Â˘È‚ÙÂ ÌÈ¯ÂÈÒ· ÈÎ
„¯˘Ó‰ . 

ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ¯‡Â ÈÓ ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ2004 ˙¯˘ÓÏ È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ 
˙„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÈÂ ÈÓ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ˙Â·Èˆ ‰˘ Û‡Â ¯·Â„‰ , ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú

È·ÓÂÙ‰ Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù ,˘Ó‰ ¯·Â„ ˙¯˘ÓÂ‰˘ÈÂ‡ ‡Ï „¯. 
ל ידע שמי שמונתה "המנכ. ל בפועל"ל שימש מר ישי מנכ"במועד מינויה של העובדת לעוזרת המנכ

ל ידו לפגיעה "בכ  נת  המנכ; א' על פי שנפסלה למלא תפקיד זה, לעוזרתו משמשת בפועל דוברת
   . בסדרי מינהל תקי 

 מינוי מנהל תחו  ביטחו 
  להל  (משרות קציני ביטחו  ארציי  ומקומיי  , 29.9.02  מ2549' על פי החלטת הממשלה מס

יהיו פטורות מחובת מכרז , 1998 ח"התשנ,  בגופי  ציבוריי  לפי החוק להסדרת הביטחו) י "קבט
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ט בהתייעצות ע  השר הממונה על "המועמדי  יאותרו על ידי המשרד המבקש למנות קב. פומבי
" קצי  מוסמ ", ל המשרד"מנכ: ה שלושה חברי הלי  המינוי ייעשה באמצעות ועדה וב. המשרד

 .ממשטרת ישראל" קצי  מוסמ "משירות הביטחו  הכללי ו
היה על המשרד לאתר כמה מועמדי  ראויי  , וכ  על פי סדרי מינהל תקי , על פי החלטת הממשלה

 .ט ולהביא  לפני הוועדה"למשרת הקב
 2003במרס . עמדו בדרישות התפקידששניי  מה  , לית למינהל איתרה שלושה מועמדי "הסמנכ

המועמד הוא חבר מרכז . אול  השר הציע מועמד משלו לתפקיד. מסרה את פרטיה  לשר החקלאות
 . הליכוד

לאחר בחינת נתוני .  בחנה הוועדה רק את כשירותו של המועמד שהציע השר לתפקיד13.5.03 ב
 . אישרה הוועדה את כשירותו לתפקיד ממונה ביטחו , המועמד

בשאלה מדוע לא הובאו לפני הוועדה שני המועמדי  האחרי  שענו על תנאי הס' ניתנו גרסאות 
כי הציגה לשר את שני המועמדי  , לית למינהל כתבה למשרד מבקר המדינה"הסמנכ. שונות

כי קיבלה המלצות על המועמדי  , היא ציינה בפנייתה לשר. שאיתרה ואשר עמדו בדרישות המשרה
אול  . ט" המבחני  וההכשרות הנדרשות על ידי גורמי הביטחו  למילוי תפקיד הקבוכי ה  עברו את

לדבריו כדי , לדבריה השר דחה את המועמדי  שהציעה והציע מועמד שלו שהוא ב  מיעוטי 
 .לממש את מדיניות הממשלה בדבר העדפה מתקנת לבני המיעוטי 

כמוב  כפופה לשיקול דעתה של ועדת המלצתי היתה "כי , ואילו שר החקלאות כתב למבקר המדינה
לא קבעתי לוועדת הבוחני  כיצד . הבוחני  שהיתה עצמאית וסוברנית להחליט כראות עיניה

השר עמד בתשובתו ". או כיצד לבחור לבסו', את מועמדותו של מי לבחו , את מי לראיי , לפעול
  ביותר מבחינה מקצועית על כ  שמצא לנכו  להמלי) לוועדה על מועמדו הואיל ומצא אותו מתאי

ל העומד בכל "המועמד הוא ב  מיעוטי  וקצי  בצה. בלי קשר להשתייכותו הפוליטית, ועניינית
 . תנאי הס'

‰Ï‡ ˙Â‡Ò¯‚ ÔÈ· ÚÈ¯ÎÓ Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙‡Ê ÌÚ , ‡Ï ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ¯Â¯·
ÔÈ˜˙ ‰È‰ ,‰„ÓÚ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ È Ù· ÔÎ˘ ,‰˘ÚÓÏ ,‰¯ÈÁ· ÏÎ ,Ó· ‰¯Á· ‡È‰Â Ï˘ Â„ÓÚÂ

¯˘‰ ,„ÈÁÈ „ÓÚÂÓ ‰È‰˘ , È‡ ˙· Â„ÓÚ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÎ ˙‡ ‰È ÙÏ ‡È·‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ‰Ú˘
ÛÒ‰ .   

 תקינות בהעסקת עובדי  אי
מלבד הממצאי  שפורטו לעיל בדבר ההלי  הפסול של בחירת  של עובדי  בעלי זיקה פוליטית 

 : הועלו ליקויי  הנוגעי  למילוי תפקיד , לשר
1. Ó Â ˘ ˙  Ì Â Á ˙  Ï ‰  Ó˙ Â: לחשב הכללי , ל"אז המשנה למנכ,  פנה מר ישי1.2.04 ב

רכב ממשלתי צמוד מתקני הרכב של ' וביקש לאשר לעובד א) ל" החשכ להל  (במשרד האוצר 
מופקד על הקצאת עובדי  זרי  ' כי עובד א, בי  היתר, ל"במכתבו ציי  המשנה למנכ. המשרד

 4,500 נדרש העובד בנסיעות בהיק' של כ, הלביצוע העבוד. "לעבודות חקלאיות בכל רחבי האר)
ל "המנכ, מר ישי. 2004הבקשה נדחתה במרס ". מ חודשיי  בתנאי שטח חקלאי  קשי  ביותר"ק

הבקשה אושרה .  וביקשו לשקול שנית את הבקשה2004ל באפריל "פנה לחשכ, בפועל באותה עת
ועד , למנהל תחו  תשומות' ד אמועד מינויו של עוב, 2003כי ממאי , הביקורת העלתה. 31.5.04 ב

עובדות אלה אינ  . הוא לא דיווח כלל על נסיעות בתפקיד ועל עבודה בשעות נוספות, 2004יוני 
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על היק' נסיעות של , 2004מינואר ומאפריל , ל"מתיישבות ע  האמור במכתביו של מר ישי לחשכ

 .מ בחודש" ק4,500
 ג  לא המציא למחלקה כרטיסי נוכחות 'כי עובד א, בביקורת במחלקה למשאבי אנוש נמצא

מסרה למשרד מבקר , המפקחת על נוכחות העובדי  בעבודה, העובדת. חתומי  על ידו כנדרש
היא .  לא קיבלה ממנו א' לא כרטיס נוכחות אחד2004המדינה כי מאז נכנסה לתפקידה בינואר 

 . עשה זאתביקשה ממנו להמציא לה את הנדרש אול  עד מועד סיו  הביקורת הוא לא
המכה  ג  כמנהל הרשות לתכנו  חקלאי ובתפקידו זה ממונה , ל"על הנהלת המשרד ובייחוד המנכ

היה לנקוט את כל הצעדי  הנדרשי  כדי שהעובד ימלא את החובות המוטלות עליו על ', על עובד א
 .פי הוראות הדי 

2. Ô Â Á Ë È ·  Ì Â Á ˙  Ï ‰  Ó: אותט לבי  משרד החקל"על פי הסכ  שנחת  בי  הקב ,
 . ט במשרד במשרה מלאה"הועסק הקב

 שימש 2003 ועד מאי 1997כי משנת ,  הוא ציי 31.5.03 ט ב"בשאלו  האישי שמילא הקב )א(
ט לא "כי הקב, בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה. ט מוסדות חינו  מטע  רשות מקומית"כקב

 הוא עבד 2003דצמבר  בחודשי  יוני: הפסיק לעבוד ברשות המקומית ע  תחילת עבודתו במשרד
בה .  היא שילמה לו שכר לפי ימי עבודה בפועל2004והחל מינואר , ברשות המקומית במשרה מלאה

, בעת הוא קיבל ממשרד החקלאות שכר על עבודה במשרה מלאה לרבות עבודה בשעות נוספות
 המשרד ל"ומנכ,  שעות נוספות בחודש54ט מכסה של "לש  כ  אישר המשרד לקב. ותוספת כוננות

 . שעות בחודש100  ל1.7.04 המלי) להגדיל את מכסת השעות הנוספות המשולמות לו החל מ
עובד המדינה הממלא תפקיד מטע  המדינה ומקבל את , )40.42פרק (ר "על פי הוראות התקשי

ולכ  אינו רשאי , שכרו מאוצר המדינה חייב לייחד את כל תשומת לבו למילוי התפקיד שנתמנה לו
ט "כי הקב, הבדיקה העלתה. אלא א  כ  קיבל היתר לכ , כל עבודה פרטית מחו) לתפקידולעסוק ב

 .לא הגיש בקשה לעבודה נוספת במש  כל תקופת עבודתו במשרד החקלאות
ט במרבית הימי  את כרטיסו "כי בחודשי  שנבדקו לא החתי  הקב, עוד העלתה הביקורת )ב(

הוא נכח במשרד מספר מצומצ  ,  החתי  את כרטיסובימי  המעטי  שבה . בשעו  הנוכחות כנדרש
ולכ  לא נית  לדעת לפיה  מה היה אופי , ל שלו נכתבו בכתב יד לא ברור"דיווחי האש. של שעות

 . ל שלו"לית למינהל את דיווחי האש"על א' זאת אישרה הסמנכ. עבודתו ולאילו מקומות נסע
יל לעבוד במשרד החקלאות הוא חדל כי כשהתח, ט טוע  בתשובתו למשרד מבקר המדינה"הקב

ט של מוסדות החינו  שלה רק בימי "לעבוד במשרה מלאה ברשות המקומית והתחייב לשמש קב
 . שאינ  נחשבי  ימי עבודה במגזר היהודי, שישי ושבת

 .טענה זו אינה מייתרת את הצור  בקבלת היתר לעבודה פרטית
ב )ג( כ ר ת  ו א צ ו ה ר  ז ח ט החזר הוצאות בעבור "ושר לקבע  תחילת עבודתו במשרד א: ה

מ בכל "ט נהג לדווח על נסיעות של אלפי ק"הקב. 'נסיעות בתפקיד לפי קטגוריה של רכב שירות ד
ל את " אישר החשכ1.2.04 ב. ובה בעת קיבל ג  מהרשות המקומית החזר הוצאות רכב, חודש

ג  . 13.5.04  בט קיבל את כלי הרכב"והקב, ט רכב ממשלתי"ל המשרד להצמיד לקב"בקשת מנכ
 .ט לקבל החזר הוצאות רכב מהרשות המקומית"לאחר מכ  המשי  הקב

כי נפתחה חקירה משמעתית נגד , נציבות שירות המדינה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה
העובד התפטר . בי  השאר בנושאי  המוזכרי  בדוח, ט בחשד לביצוע עבירות משמעת"הקב

ל המשרד לבחו  "בעקבות בקשת הנציבות ממנכ, 2004פטמבר מתפקידו במשרד החקלאות בסו' ס
  .את המש  העסקתו נוכח ממצאי החקירה
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 ל"מינוי עוזרי  בלשכת המנכ
  להל  ( אחד החריגי  לחובת מכרז הוא איוש משרות של עובדי  בלשכות שרי , ר"על פי התקשי
, "משרות אמו "המכונות ג  , משרות אלה. לי "ובה  עוזרי  ויועצי  לשרי  ולמנכ, )עובדי לשכה

בלי לקיי  הלי  תחרותי כלשהו בי  , אפשר לאייש  באנשי  שנושא המשרה רוחש לה  אמו  אישי
. 11והעובדי  המועסקי  בה  אמורי  לסיי  את שירות  בתו  כהונת נושא המשרה, מועמדי 

 במשרד על פי התק  המאושר. המינוי ייעשה לפי התק  שנקבע למשרות אלה בידי הנציבות
, עוזר/שלוש משרות של יוע): ל שבע משרות של עובדי לשכה"החקלאות קיימות בלשכת המנכ

 :ל"להל  פרטי  על מינוי עוזרי מנכ. שתי רכזות לשכה ונהג, מנהלת לשכה
Î  Ó  ˙ ¯ Ê Â Ú  È Â  È Ó"˙ È Ë Ù ˘ Ó ‰  ‰ Î ˘ Ï ·  „ È ˜ Ù ˙ Ï  Ï : 1  . ביקש 2003בינואר 

בתפקיד שהתפנה בלשכה ) ' עוזרת א להל   (ל"המשרד מהנציבות אישור חריג לשב) עוזרת למנכ
בזכות התרשמותו , זאת. לאחר שעובדת שמילאה אותו תפקיד נבחרה למשרה אחרת, המשפטית

למרות שאי  היא עונה ', הטובה של היוע) המשפטי של המשרד מיכולתה ומכישוריה של עוזרת א
תו לפעול להורדת דרישות כי בכוונ, עוד הודיע המשרד. על דרישות הניסיו  של אותו תפקיד

 . ע  סיו  הליכי קליטת העובדת האחרת בתפקידה החדש, המשרה
ובתשובתה , בדרישות הניסיו ' עמידה של עוזרת א הנציבות סירבה לתת את האישור בשל אי

ומעברה לתפקיד מקצועי במשרד , מועסקת במשרת אמו ' למשרד א' עמדה על כ  שעוזרת א
 .מחייב מכרז כדי 

 אישרה הנציבות לתקנ  משרת משפט  חדשה בלשכה המשפטית שדרישות 2003י במא .2
משרדי שפורס  לא  למכרז בי . הניסיו  בה נמוכות יותר מדרישות התפקיד שהתפנה כאמור לעיל

לית למינהל "הסמנכ.  לערו  מכרז פומבי2003והנציבות אישרה בנובמבר , נמצאו מועמדי  כשירי 
 2003ובדצמבר , לממלאת מקו  במשרה האמורה' מינויה של עוזרת אביקשה מהנציבות לאשר את 
ועדת בוחני  . רק לאחר שיבוצה בתפקיד פורס  מכרז פומבי למשרה. אישרה הנציבות את המינוי

 . לתפקיד'  ובחרה בעוזרת א1.6.04 התכנסה ב
ת הועסקה למעשה בלשכה המשפטית כחצי שנה לפני שהיה עליה לעמוד לפני ועד' עוזרת א
הנציבות לא הסבירה .  לעומת המתמודדי  האחרי  הדבר הקנה לה יתרו  של ידע וניסיו. בוחני 

. מדוע שינתה את עמדתה ביחס לשיבו) עובד המועסק במשרת אמו  כממלא מקו  לפני מכרז
דוגמה זו ממחישה כיצד עובדת שהחלה את עבודתה במשרד במשרת אמו  מוצאת את דרכה 

כי המהלכי  התקיני  לכאורה הכשירו את העברת העובדת ממשרת אמו  , נמצא. למשרה תקנית
ג  א  לעובדת כישורי  . ל"למשרה קבועה במשרד ובתו  כ  פינו משרת אמו  נוספת בלשכת המנכ

היה ראוי שתתחיל את עבודתה בהלי  בחירה שוויוני שבו תינת  , למלא את דרישות המשרה
 . רות על המשרה וייבחר הכשיר מבי  הכשירי למועמדי  נוספי  הזדמנות אמיתית להתח

·  ˙ ¯ Ê Â Ú  È Â  È Ó 'Î  Ó Ï"Ï : מונתה לבקשת יוע) השר עובדת לתפקיד עוזרת 2003ביולי 
א' שבאותו מועד לא היה . העובדת היא אשתו של חבר מרכז הליכוד). ' עוזרת ב להל  (ל "המנכ

מונתה ' כי א' שעוזרת ב, ההביקורת העלת. אישרה הנציבות את העסקתה, ל מאויש"תפקיד המנכ
, ל אלא שימשה חברה בצוות שסייע לשר החקלאות"ל היא לא עבדה בלשכת המנכ"לעוזרת מנכ

 . בנושא מכסות החלב, בתפקידו כמנהל המכסות
__________________ 

 , בעניי' זה ראו את הפרק על מינוי והעסקה של עובדי) במשרות אמו' בלשכות שרי) וסגני שרי) 11
 .5עמוד 
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‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,· ˙¯ÊÂÚÏ ÈÎ 'Î ÓÏ" È„È· ‰˙ ÂÓ ‡È‰Â ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ‰˙È‰ Ï

¯˘‰ ˙Î˘Ï , Ó‰ „È˜Ù˙ ‰È‰ ‡Ï Â·˘ „ÚÂÓ·Î"˘ÈÂ‡Ó Ï . ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚Â‰ ÍÎ·
˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ˙Â¯˘Ó ÂÏ·È˜˘ ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ .¯ÂÓ‡Î ,Î Ó‰˘ ¯Á‡Ï Ì‚" Ò Î  Ï

· ˙¯ÊÂÚ ‰ÎÈ˘Ó‰ Â„È˜Ù˙Ï ' „Â·ÚÏ)‰„ÈÏ ˙˘ÙÂÁÏ ‰˙‡ˆ „Ú (¯˘‰ ˙Î˘Ï ¯Â·Ú .‡ˆÓ  , ÈÎ
Î Ó‰"˙‡Ê ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÚÙ ‡Ï Ï . 

Î ÓÒ‰"‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‡È‰ Û‡ Ï‰ ÈÓÏ ˙ÈÏÎ Ó‰ È¯ÊÂÚ Ï˘ ÌÈ È˜˙ ‡Ï‰ ÌÈÈÂ ÈÓ"Ï ,
‰˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· Ì‰ ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚Â ˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘Ó ÈÂÏÈÓ˘ ˙Â¯ÓÏ .Î Ó‰ È¯ÊÂÚÏ ÒÁÈ·"Ï ,

„¯˘Ó· Â˘Ú ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ÌÈÈÂ ÈÓÏ ÒÁÈ· Ì‚ ÂÓÎ ,ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘Â , ‰ÏÚÙ ‡È‰
¯˘‰ ıÚÂÈ È„È ÏÚ ‰˘˜·˙ ˘ ÈÙÎ .Ì Ó‡ ,Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· Â˜„· ˘ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ‡È‰ ˙¯

ÌÈÏÂÒÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ‰Ú ÓÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÂ˜È˘Ó Â˘ÚÈÈ ÌÈÈÂ ÈÓ‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÓÚ ; ÔÈÈ Ú· ÌÏÂ‡
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÂ ÈÓ ,¯ÂÓ‡Î ,ÌÈ È˜˙ ÌÈÎÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï ˙˘¯„ ‰ ˙Âˆ¯Á · ‰ÏÚÙ ‡Ï . 

Î Ó Ï˘ Ì¯„Ú‰˘ ÍÎÓ ÌÏÚ˙‰Ï ÔÈ‡"Î ÓÒ‰ ÏÚ ‰˘˜‰ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈÂ ÚÂ·˜ Ï" Ï‰ ÈÓÏ ˙ÈÏ
Î ÓÏ ‰ ˘ÓÎ Ô‰ÈÎ˘ ÈÓ ÏÚÂ" ÓÎÂ ÏÎ" ÏÚÂÙ· Ï-È˘È ÈÒÂÈ ¯Ó  , È„Î ¯·„· ‰È‰ ‡Ï Ì‚ Í‡

ÌÈÏÂÒÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÚÂ ÓÏ È„Î Ì˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ Ì˙·ÂÁÓ Ì˙Â‡ ¯ÂËÙÏ , ‰Ê ÏÏÎ·Â
‰„ˆÓ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙˘˜·Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Ï ‰ÈÈ Ù ,Â˘Ú ‡Ï ˙‡Ê Í‡.   

 מעורבות לשכת שר החקלאות במינוי עובדי  
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÂÏÎÓÓ , ‰˙È‰ ÈÎ Ï˘ Ì˙ËÈÏ˜· ¯˘‰ ıÚÂÈ Ï˘ ‰ È˜˙ È˙Ï· ˙Â·¯ÂÚÓ

ÌÈ„·ÂÚ ,Â˙‚ÏÙÓÏÂ ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙˜ÈÊ Ï˘· ,È‡Ï˜Á ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Â˘¯·Â „¯˘Ó· ‰„Â·Ú· . 
¯˘‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙ È¯˜ÈÚ ÔÏ‰Ï ,Î ÓÒ‰Â ¯˘‰ ıÚÂÈ"„¯˘Ó‰ Ï˘ Ï‰ ÈÓÏ ˙ÈÏ: 

  לביצוע וא' ליתר האחראי, כי הורה לצוות משרדו, 2004שר החקלאות כתב בתשובתו מדצמבר 
להקפיד הקפדה יתרה בכל פועל  על קיו  הוראות החוק ככתב  , הרפורמות במשרד החקלאות

למינוי פוליטי , בי  א  במישרי  ובי  א  בעקיפי , מ מעול  לא נת  את ידו"הח: "וכדבריו, וכלשונ 
נויו או בלתי תקי  במשרד החקלאות ובתאגידי  הסטטוטוריי  הכפופי  לו על מנת שיפעל למי/ו

של אד  זה או אחר ומעול  ג  לא הסמכתי אד  אחר על מנת שיפנה בשמי ויפעל למינוי של אד  
זאת ועוד בכל הזדמנות . לרבות בכל הנוגע להתקשרויות ע  נותני שירותי  כלשה , זה או אחר

בפני כל פורו  הבהרתי לכל העושי  במלאכה כי אל לה  לטעות ולחשוב כי נוכח היק' המטלות 
 ".ר" יכולי  ה  לסטות כהוא זה מהוראות כל די  כמו ג  מהוראות התקשיהרב

כי השר העביר לה הנחיות באמצעות יוע) , 2004לית למינהל כתבה בתשובתה מנובמבר "הסמנכ
מעול  לא סברתי כי מר אילו  משוחח  " לדבריה . של השר" זרועו הארוכה"שלדבריה שימש , השר

היה ברור וכ  הציג זאת מר אילו  כי הוא פונה ופועל בש  . ת עצמואיתי ומעביר אלי בקשות על דע
לית ציינה שג  הפניות אליה בנוגע למינויי  המוזכרי  בדוח זה היו באמצעות יוע) "הסמנכ". השר
 .השר

, לית למינהל"כי הפנה מועמדי  לסמנכ, 2005 ומינואר 2004יוע) השר כתב בתשובותיו מנובמבר 
הנחיות בש  "לא כל שכ  , לית למינהל הנחיות"כי לא נת  לסמנכ, הוא טע . "לבירור "כדי שתפעל 

עוד ציי  . לית רואה בה  הנחיות"והוא לא סבר שהסמנכ, לדבריו לכל היותר דובר בבקשות, "השר
יובהר כי הטענה לפיה "לית לפיה  הוא פעל בש  השר "כי הוא דוחה את דברי הסמנכ, יוע) השר
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כלל אינו עוסק במת  , מתוק' תפקידו, שכ  השר, צעות עוזרו אינה נכונההשר העביר הנחיות באמ
 ". הנחיות כי א  בקביעת מדיניות ובהתוויתה

 ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ÌÈÈÂ ÈÓÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÏÚ ÁÂ„·)ÓÚ '15( , „ÓÚ
„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ· ¯˘‰ ˙Î˘Ï ˙Â·¯ÂÚÓÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ ÍÎ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó .„Â‰ ˘‚

Ì˘ , ˜¯ ‡Ï‡ ˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘ÓÏ ‰ ÂÓÈ ÈÓ ‰·È˙ÎÓ ‰ È‡ ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ì‡ Ì‚˘"‰ÚÈˆÓ "
ÌÈ„ÓÚÂÓ ,˙·ÈÈÁÓ ÚÂˆÈ· ˙‡¯Â‰Î Â‡ ·È˙Î˙Î ˙‡Ê Â˘¯ÙÈ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ˘ ˙ ˙Â  ˙Ú„‰ .

· ÂÏÈÙ‡ ˙Â‡¯Ï ˘È ÔÎÏ"‰Úˆ‰ "ÈÂ ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰· ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ÌÂ˘Ó ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ .
Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ÌÈÈÂ ÈÓÏ Ì‚ ÌÈÙÈ ÌÈ¯·„‰˙.  

✩  
‰ÏÂÚ ‰Ê ÁÂ„· ¯ÂÓ‡‰ ÏÂÏÎÓÓ ,Î Ï‡¯˘È ¯Ó ˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘ Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ÈÎ" Â˘Ú  ı

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ÌÈÈÂ ÈÓÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· .‡ˆÓ  , ‰˙È‰ ÈÎ
ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ËÈÏ˜· ¯˘‰ ıÚÂÈ Ï˘ ‰ È˜˙ È˙Ï· ˙Â·¯ÂÚÓ , ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ Ì·Â¯Ï˘

¯˘‰ Ï˘ Â˙‚ÏÙÓÏ .ÏÚÙ ‡Â‰ ÂÈ¯·„Ï¯˘‰ Ì˘· ‡ÏÂ ÂÓˆÚ ˙Ú„ ÏÚ . 
Î Ó ÏÏÎ Ô‰ÈÎ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯ˆ˜ ÔÓÊ È˜¯Ù ÂÈ‰ ‰˜„· ˘ ‰ÙÂ˜˙·" Ô‰ÈÎ ÌÈ¯Á‡·Â „¯˘Ó· Ï

Î Ó"ÏÚÂÙ· Ï .„¯˘ÓÏ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ Ì‚ ¯„Ú  ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ , ˙‡Â Ì˙Â ¯Ú ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ

ˆÓ· Ì˙Â·¯ÂÚÓ ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ „¯˘Ó· Â¯„ÚÈÈ ‡Ï˘ È„Î Ô˙È ˘ ÏÎÎ ÏÂÚÙÏÂ ‰Ï‡Î ÌÈ·
 ÌÈÈÓÈ Ù‰-Î Ó "ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈÂ Ï .Ú Ó ‰ ÔÓ ‡Ï ,Î Ó ÔÎÂ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ¯„Ú‰˘" ÚÂ·˜ Ï

Î ÓÒ‰ ÏÚ ‰˘˜‰ „¯˘Ó·"Î ÓÏ ‰ ˘ÓÎ Ô‰ÈÎ˘ ÈÓ ÏÚÂ Ï‰ ÈÓÏ ˙ÈÏ"Î ÓÂ Ï"ÏÚÂÙ· Ï , ¯Ó
È˘È ÈÒÂÈ ,ÍÎÓ ÌÏÚ˙‰Ï ÔÈ‡Â ,Ï È„Î ¯·„· ‰È‰ ‡Ï Ì‚ Í‡ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ Ì˙·ÂÁÓ Ì˙Â‡ ¯ÂËÙ

ÌÈÏÂÒÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÚÂ ÓÏ È„Î Ì˙ÏÂÎÈ·˘. 
 ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Ï ¯˘‡·- ˘Ó˙˘‰Ï ‰È„È· ‰È‰Â ‰¯Â˘È‡Ï Â‡·Â‰ ÌÈÈÂ ÈÓ‰Ó ‰ÓÎ 

ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ÌÈÈÂ ÈÓ ÚÂ ÓÏÂ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ· ,˙‡Ê ‰˙˘Ú „ÈÓ˙ ‡Ï ‡È‰ Í‡.   
 מינויי  במועצת הצמחי  

  צות ייצור חקלאיות ובה  ארבע מועצות ייצור צמחיות במש  עשרות בשני  פעלו בישראל מוע
 המועצות  להל  (המועצה לצמחי נוי והמועצה לשיווק פרי הדר , מועצת הירקות, מועצת הפירות

בפעולותיה  של המועצות הצמחיות היתה פעמי  רבות כפילות שגרמה להוצאות ). הצמחיות
לט לאחד את יחידותיה  המינהליות ולנצל את לפיכ  הוח. גבוהות למגדלי  ובעקיפי  ג  לצרכני 

ע  . 12יתרו  הגודל כדי לחסו  בהוצאות הכפולות ולצמצ  את הנטל הכלכלי המוטל על החקלאי 
הוא החל בהיערכות )  השר להל  () לתפקיד שר החקלאות ופיתוח הכפר "כניסתו של מר ישראל כ

 . שבה יאוחדו המועצות הצמחיות, לקראת הקמת מועצת הצמחי 
__________________ 

מועצות "הפרק , 2001שנת /2'  דוח מס,„ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂבעניי' זה ראו ג)  12
 ."לייצור ושיווק של תוצרת חקלאית
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לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ) פרק החקלאות(א "מועצת הצמחי  הוקמה על פי פרק י

 ג"התשס, )2004  ו2003תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי  (
 : איחוד המועצות הצמחיות ייעשה בשלושה שלבי , על פי החוק. 200313

נה השר ארבע מינהלות זמניות למועצות הקיימות בנות חמישה  ימ1.6.03 יו  מיו  30בתו   .1
 .ר"שבה  הוא או נציג מטעמו יכהנו כיו, חברי  כל אחת

 ימנה השר מינהלה זמנית מאוחדת בת שבעה חברי  שבה הוא או 1.1.04 יו  מיו  30בתו   .2
 .ר"נציג מטעמו יכהנו כיו

וע  מינוי  , וני  במועצה המאוחדת ימנה השר את החברי  הראש1.1.04בתו  שנה מיו   .3
   .תחדול המינהלה הזמנית המאוחדת מלפעול

 ל למועצת הצמחי  "מינוי מנכ
מינו המינהלות הזמניות של , בשלב הראשו  של איחוד המועצות הצמחיות, 2003ביוני  .1

לראש צוות )  מועצת הפרחי  להל  (ל המועצה לצמחי נוי "המועצות בראשות השר את מנכ
ÏÚ ‰ ÂÓÓ המינהלות הזמניות החליטו כי ראש צוות ההקמה יהיה ; מה של מועצת הצמחי ההק

 ˘„ÁÓ ÔÂ‚¯‡‰ויהיה כפו' ישירות למינהלה הזמנית של כל מועצה . 
2.  ¯‡Â È ˙ÏÈÁ˙·2004 - ˙ÂÈÁÓˆ‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ „ÂÁÈ‡ Ï˘ È ˘‰ ·Ï˘· - ¯˘ ‰ ÈÓ 

 ˙„ÁÂ‡Ó‰ ˙È ÓÊ‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰ È¯·Á ˙‡ ˙Â‡Ï˜Á‰) ÔÏ‰Ï-Ï‰ ÈÓ‰ ˙„ÁÂ‡Ó‰ ‰ .(·-18.3.04 
‰ Â˘‡¯‰ ‰˙·È˘È ˙‡ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ‰ÓÈÈ˜ , Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ ˙‡ ¯˘‡Ï „Á‡ ‰Ù ‰È¯·Á ÂËÈÏÁ‰ ‰·Â

Î ÓÏ ÔÂÏÈ‡ Ï‡ÎÈÓ ¯Ó ¯˘‰ ıÚÂÈ"ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï . 
ל של תאגיד סטטוטורי ימונה "מנכ, 1975 ה"התשל, על פי חוק החברות הממשלתיות )א(

כי אישור למינוי מועמד בעל זיקה , בחוק נקבע. 14י לתפקידו לאחר אישור הוועדה לבדיקת מינוי
פוליטית ואישית לשר הממנה יינת  רק א  יש למועמד כישורי  מיוחדי  בתחו  פעולתה של 

שהיה במועד מינויו ציר , יוע) השר. החברה או שמתקיימי  לגביו שיקולי  של כשירות מיוחדת
ה אמור להתחיל במילוי תפקידו רק לאחר הי, בעל זיקה פוליטית ואישית לשר, בוועידת הליכוד

 .אישור הוועדה לבדיקת מינויי 
‰ÏÚÂ‰ ,Î Ó ˘ÓÈ˘ ¯˘‰ ıÚÂÈ ÈÎ"ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ ˙Ó˜‰ ÔÓÏ ¯‡Â˙·Â ÏÚÂÙ· Ï , È ÙÏ „ÂÚ

ÂÈÂ ÈÓÏ ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ È ÙÏÂ ˙„ÁÂ‡Ó‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ . ˙‡Ê
„ÂÚÂ ,˙ ÈÂÏÈÓÏ ÏÈ·˜Ó· „È˜Ù˙· ˘ÓÈ˘ ‡Â‰ ¯˘‰ ıÚÂÈÎ Â„È˜Ù- ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· Â˙˜ÒÚ‰ 

· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ¯˘‰ ıÚÂÈÎ-13.4.04 .È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÂÈÏÚ ˙ÂÏÁ ¯˘‰ ıÚÂÈÎ Â„È˜Ù˙·"¯ ,
 ÈÂÏÈÓÏ Â·Ï ˙ÓÂ˘˙ ÏÎ ˙‡ „ÁÈÈÏ ·ÈÈÁ ‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó Â¯Î˘ ˙‡ Ï·˜Ó˘ ÈÓ Ô‰ÈÙÏ˘

Â„È˜Ù˙ .Î Ó Ï˘ „È˜Ù˙ ‡ÏÈÓ „ˆÈÎ ¯Â¯· ‡Ï ÔÎÏ"¯˘Ï ıÚÂÈ ˙¯˘Ó ÈÂÏÈÓÏ ÏÈ·˜Ó· Ï. 
__________________ 

שהחלי* את חוק מועצת הפירות , #1973ג"התשל, )ייצור ושיווק(בפרק זה נחקק חוק מועצת הצמחי)  13
 . #1973ג"התשל, )ייצור ושיווק(

 .  נשיא בית משפט מחוזי בדימוס#ועדה בראשות יצחק רביבי  14
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במרס ) ראו להל (ל המשרד לוועדה לבדיקת מינויי  "במכתב המלצה על יוע) השר שכתב מנכ
כי , מ  הראוי להדגיש. הוא פירט את מעורבותו הרבה של יוע) השר בהקמת מועצת הצמחי , 2004

ל מועצת "ל המשרד ביצע יוע) השר לפני מינויו למנכ"חלק מהפעולות המתוארות במכתבו של מנכ
 . הוא שהיה אמור לעשות , שכיה  כראש צוות ההקמה, ל מועצת הפרחי "' שמנכא, הצמחי 

ל "לאחר שהמינהלה המאוחדת אישרה את מינויו של יוע) השר לתפקיד מנכ, 4.4.04 ב )ב(
ר " הודיע יו1.6.04 ב. היא פנתה לוועדה לבדיקת מינויי  לצור  אישור המינוי, מועצת הצמחי 

ה שיוע) השר לא ניח  בכישורי  מיוחדי  הדרושי  למי שיש לו זיקה כי הוועדה מצא, הוועדה לשר
 .ל המועצה"וקבעה כי אינו כשיר לכה  כמנכ, פוליטית ואישית לשר הממנה

התכנסה המינהלה המאוחדת , יומיי  לאחר החלטת הוועדה לבדיקת מינויי , 3.6.04 ב )ג(
 כי הוא חלק בלתי נפרד מפרוטוקול וקבעה, ובה אישרה נספח לפרוטוקול הישיבה, לישיבה שנייה

ל ימשי  "עד לסיו  הליכי מינוי מנכ"כי , בנספח נכתב. 18.3.04 הישיבה הראשונה שהתקיימה ב
מיכאל אילו  יהיה עובד . ל"בסמכויות מנכ, ר ההקמה של מועצת הצמחי "לכה  מיכאל אילו  כיו

 . נהלה המאוחדתר המי"על נספח זה חת  השר כיו". ל"המועצה בתפקיד משנה למנכ
 ÔÂÏÈ‡ ¯Ó ˜ÈÙÒ‰˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ Û˜Â˙ „·ÚÈ„· ˙˙Ï ‰È Ù ÏÚ ‰„ÚÂ  ‰Ï‰ ÈÓ‰ ‰Ë˜ ˘ ‰ÏÂÚÙ‰

Î ÓÎ ÏÚÙ˘ ˙Ú· ˙Â˘ÚÏ"ÔÈ„Î ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ Ï . ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ˙‡ÊÎ ‰ÏÂÚÙ
ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ Ï·˜ÏÂ ˙Â ÙÏ ˙„ÁÂ‡Ó‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ‰È‰

‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙„ÓÚ ‰„ÓÚ‰ ˘·‚˙‰Ï ‰ÏÁ‰ Â·˘ Ì„˜ÂÓ‰ ·Ï˘· ¯·Î ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï 
Î Ó Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ „È˜Ù‰Ï"ÔÂÏÈ‡ ¯Ó È„È· Ï .˙‡Ê ‰˙˘Ú ÂÏ , ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Í¯Âˆ‰ ÍÒÁ  ‰È‰

ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÈÏÈÏ˘ ‰ËÏÁ‰ , „˜Ù˙Ó ÔÂÏÈ‡ ¯Ó˘ ¯Á‡Ï ‰‡· ÂÊ ¯˘‡Î
Î ÓÎ"¯ÙÒÓ ÌÈ˘„ÂÁ Ï. 

 18.3.04 כי ב, 2003ו למשרד מבקר המדינה מנובמבר ל מועצת הצמחי  טע  בתשובת"מנכ .3
ר צוות ההקמה של מועצת "כיו" המש  העסקתו"אשררה המינהלה המאוחדת פה אחד את 

: לדבריו. ל מועצת הצמחי "והכול עד למינויו של מנכ, ל"שסמכויותיו כסמכויות מנכ, הצמחי 
בסבב טלפוני אשר , דת פה אחד אישרה לראשונה המינהלה הזמנית המאוח2.3.04ביו  , יודגש"

בכל אותה תקופה שמיו  , כעולה מ  האמור לעיל... מ כאמור"נער  בי  כל חבריה את מינויו של הח
 ".ר ההקמה"ל א  המשכתי לכה  כיו"היו בידי סמכויות של מנכ, ל" ועד למינויי כמנכ2.3.04

פורש בפרוטוקולי  ל מועצת הצמחי  אינ  עולי  בקנה אחד ע  הכתוב במ"הסבריו של מנכ
ל "לאשר את מינויו למנכ, 18.3.04 ולפיה  הוחלט בישיבה הראשונה של המינהלה המאוחדת מ

, נוכח החלטת הוועדה לבדיקת מינויי ,  הוחלט3.6.04 ואילו רק בישיבתה השנייה מ; המועצה
 ".ל"סמכויות מנכ"ר צוות ההקמה ע  "לשנות את הגדרת תפקידו ליו

. ל המועצה"ר אילו  לוועדה לבדיקת מינויי  בקשה לדיו  חוזר במינויו למנכ הגיש מ1.7.04 ב .4
עובד " הוא עבר למועצת הצמחי  והחל לשמש בה כ18.3.04כי ביו  , בי  היתר, בבקשתו ציי 

) 1.7.04(באותו מועד ". ר צוות ההקמה"ל וימשי  לשמש כיו"מועצת הצמחי  בתפקיד משנה למנכ
. עדה לבדיקת מינויי  והביע את תמיכתו בבקשת מר אילו  לדיו  חוזרשלח שר החקלאות מכתב לוו

, ר צוות ההקמה שלה"אשר מיכאל אילו  שימש כיו, הקמת מועצת הצמחי : "במכתבו ציי  השר
, ר צוות ההקמה"אשר שימש כיו, למר אילו ... מוכיחה את הצלחתו בחסכו  ניכר של כספי המגדלי 

 ".  ניהול מועצת הצמחי  והנסיו  המיוחד הדרוש לעני  זההכישורי  המיוחדי  הדרושי  לש
,  בהשתתפות היועצת המשפטית של רשות החברות הממשלתיות1.8.04 בפגישה שהתקיימה ב

כי נותרו תשעה חודשי  עד , בי  היתר, הובהר, היוע) המשפטי של מועצת הצמחי  ומר אילו 
כי לאחר , נקבע. ל"חר הוועד הפועל מנכובתו  פרק זמ  זה יב, השלמת הקמת המועצה לפי החוק

אי  מקו  להפסיק את עבודתו של מר אילו  במועצת הצמחי  וסוכ  ,  חודשי  של עבודה15
סיכו  זה הובא לידיעת . ל זמני עד השלמת הקמת המועצה"שתיבח  האפשרות למנותו למנכ

 .הוועדה לבדיקת מינויי 
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ל זמני של מועצת "ר אילו  כשיר לכה  כמנכ החליטה הוועדה לבדיקת מינויי  כי מ2.8.04 ב

כי הוועדה קיבלה את החלטתה בהסתמ  על מכתבו של , מפרוטוקול הדיו  בוועדה עולה. הצמחי 
כי עד להשלמת הקמת המועצה נותרו , על לוח הזמני  שצור' לבקשה; 1.7.04 שר החקלאות מ
י  זה והחשיבות שיש פועלו של מר אילו  למע  הצלחת תהל"כמו ג  על , תשעה חודשי 

 ". בהמשכיות הגורמי  הפועלי  בביצוע ההקמה
ר צוות ההקמה "כי מר אילו  שימש יו, כי במכתביה  של השר ושל מר אילו  לוועדה נאמר, יצוי 

ל מועצת הפרחי  לשעבר הוא שמונה לשמש ראש צוות "מנכ, א  כאמור. של מועצת הצמחי 
. 2004ד ארבע מועצות הייצור והחזיק בתואר זה עד מרס והוא א' פעל לאיחו, 2003ההקמה ביוני 

 נית  כאמור למר אילו  רק בישיבה השנייה של המינהלה המאוחדת ב" ר צוות ההקמה"יו"התואר 
 . ל מועצת הצמחי "לאחר שהוועדה לבדיקת מינויי  לא מצאה אותו כשיר לשמש מנכ, 3.6.04

ר הוועדה לבדיקת "כי במכתבו ליו, קלאות כתב שר הח2005בתשובתו למבקר המדינה מפברואר 
 מינויי  בעניי  מר אילו  הוא בחר להיצמד לנוסח ההחלטה המפורשת של המינהלה המאוחדת מ

וכפי שהיא באה לידי ביטוי , כפי שנמסרה לו על ידי היוע) המשפטי של מועצת הצמחי , 18.3.04
ל מועצת הפרחי  בתפקידו "נכבלי כל קשר לתפקידי  שמילא מ, בפרוטוקול של אותה הישיבה

אלא , כי לא הוא עסק בהגדרת תפקידו של מר אילו , כמו כ  ציי  השר. כממונה על הארגו  מחדש
 .שבה כלל לא נכח, חברי המינהלה המאוחדת בחלק מ  הישיבה

 בישיבה ששר 18.3.04 ל מועצת הצמחי  הוגדר ב"כי תפקידו של מר אילו  כמנכ, אול  יש לציי 
שינוי הגדרת תפקידו של מר אילו  נעשה בישיבה . ר המינהלה המאוחדת"השתת' בה כיוהחקלאות 

ועל פרוטוקול אותה ישיבה וכ  על הנספח לפרוטוקול שבו הוגדר תפקידו של מר ; 3.6.04ביו  
   .ר המינהלה המאוחדת"אילו  מחדש חתו  שר החקלאות כיו

 צמחי מינויי  פוליטיי  ומינויי  בלתי תקיני  במועצת ה
 מינוי עובדי  במועצת הצמחי  

 קבלת יהנוהל בעניינ"כי , נקבע, 1973 ג"התשל, )ייצור ושיווק( לחוק מועצת הצמחי  44בסעי' 
, גמלאות ותנאי עבודה אחרי  של עובדי המועצה יהיו כשל עובדי המדינה, שכר, תק , עובדי 

 ". בתיאומי  ובשינויי  שתקבע המועצה באישור השרי 
 .שבקבלת עובדי  לא נהגה המועצה על פי ההוראות המחייבות,  העלתההביקורת

‰ „ ˘  È Ï Â „ È ‚  Û ‚ ‡  Ï ‰  Ó  È Â  È Ó ‰ Á È Ó ˆ  È ˙ · Â:  ‰¯˘Ó ‡È‰ ÂÊ ‰¯˘Ó
‰˘„Á . Ï˘ ¯Â˘È‡Â ÂÓÚËÓ ÈÓ Â‡ ¯˘‰ Ï˘ ‰Úˆ‰ ˙·ÈÈÁÓ Ô˜˙ ˙ÙÒÂ‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘·

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  .Ï ÍÈ¯ˆÓ ÌÈ·ÈÂÁÓ‰ ÌÈÈÂ È˘· ‰ˆÚÂÓ· ‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ ÌÂ˘ÈÈ ˙ÂÁÙ
˙„ÁÂ‡Ó‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ .‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , Â‡·Â‰ ‡Ï ‰˘„Á‰ ‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡ È ÙÏ ÈÎ

˙„ÁÂ‡Ó‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„Â Ô˜˙‰ . 
·-11.7.04Î Ó ‰ ÈÓ "ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï , È˙·Â ‰„˘ ÈÏÂ„È‚ Û‚‡ Ï˘ ÏÚÂÙ· Ï‰ Ó „È˜Ù˙Ï

 ‰ÁÈÓˆ) ÔÏ‰Ï-Û‚‡ Ï‰ Ó  (Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜Ï „Ú , „ÂÎÈÏ‰ ˙‚ÏÙÓ· ¯·Á „Á‡ ˘‡¯· „ÓÂÚÂ
‰‚ÏÙÓ‰ ÈÙÈ ÒÓ . ¯ˆÂÈ Ê¯ÎÓ‰ „Ú ‰¯˘Ó· Ì„‡ ıÂ·È˘"ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ " ÔÂ¯˙È ÂÏ ˜È ÚÓÂ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÓÂÚÏ . 



 675 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

, 8.7.04ל מועצת הצמחי  מסר למשרד מבקר המדינה פרוטוקול של ישיבת ועדת המנגנו  מיו  "מנכ
וכל רכזי הענפי  והחשבי  ) ל"ל והמשנה למנכ"המנכ(ולפיו נכחו בישיבה שני חברי ועדת המנגנו  

לא צוי  ". רואיינו שלושה מועמדי ] למנהל אג'[לכל תפקיד "כי , בפרוטוקול נאמר. במועצה
בשלב זה התקבל המועמד "אלא זאת , בפרוטוקול מי ראיי  את המועמדי  ואת שמות המרואייני 

כ  נאמר ". '  איתחיל את עבודתו ביו] אשר, שמונה למנהל אג' גידולי שדה ובתי צמיחה[
, לא למותר לציי . ל בשיתו' המועמד"בפרוטוקול כי תנאי שכרו של מנהל האג' ייקבעו בידי המנכ

ל מועצת הצמחי  כלל למועמדי  " לא התייחס מנכ2004כי בתשובתו למבקר המדינה מנובמבר 
 .ליטיתוטע  כי מנהל האג' מונה בזכות התאמתו לתפקיד וללא קשר להשתייכותו הפו, שרואיינו

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„È˜Ù˙Ï ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„ÓÚÂÓ Â ÈÈ‡Â¯ Ì‡ Û‡ ÈÎ , ¯ÂÓ‡Î
‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ,ÌÈ ÈÈ‡¯Ó‰ ˙Â‰Ê ¯„Ú‰· È¯‰ , Ï˘ Ì˙Â‰ÊÏ „ÂÚÈ˙ ÏÎ ¯„Ú‰·Â

Ì‰È È· ˙È˙‡ÂÂ˘‰ ‰ ÈÁ·ÏÂ ÌÈ ÈÈ‡Â¯Ó‰ , ˘ÓÈ˘ ÈËÈÏÂÙ‰ ÏÂ˜È˘‰˘ ‰˜ÊÁ‰ ‰¯˙Ò  ‡Ï
‰¯ÈÁ··. 

Î  Ó  È Â  È Ó"Â ˆ È Ï  Ì È Ï Ú Ù Ó  ˙ ¯ · Á Ï  ÏÚ ·  Ì È Ï Ó  ·  Ì È ¯ „ ‰  ‡"Ó : חברת
בת של המועצה לשיווק פרי  היתה חברת)  החברה להל  (מ "מפעלי  לייצוא הדרי  בנמלי  בע

 . ע  כינו  מועצת הצמחי  הפכה המועצה למעשה לבעלת החברה. הדר
 התכנסה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה והחליטה להפעיל בעצמה את 17.6.04 ב

עד למינוי דירקטוריו  " אקזקוטיבה זמנית"האסיפה הכללית החליטה למנות . ריו סמכויות הדירקטו
באותה ישיבה הודיע . מאחר שיותר משישה חודשי  לא היה לה דירקטוריו  פעיל, חדש לחברה

 ולאחר מכ  יהיה יוע) של החברה עד 2004כי יש בדעתו לפרוש מתפקידו בסו' יוני , ל החברה"מנכ
שהיה חבר , 15ל מועצת הצמחי "פה הכללית ייפתה את כוחו של מנכהאסי. סו' אותה שנה

 .ל החברה"למנות מחלי' למנכ, "אקזקוטיבה הזמנית"ב
Î Ó"Î Ó „È˜Ù˙Ï Ì„‡ ‰ ÈÓ ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï"‰¯·Á‰ Ï ,·Â-20.6.04 ÏÚ ‰¯·Á‰ ‰Ó˙Á 

ÂÓÚ ‰„Â·Ú ÌÎÒ‰ .Î Ó‰"„ÂÎÈÏ ÊÎ¯Ó ¯·Á ‡Â‰ ‰ ÂÓ˘ Ï .Î Ó Ï˘ ‰¯˘Ó" ‡È‰ ‰¯·Á Ï
˜Ó ‰¯˘Ó‰Ï „ÓÚÂÓ‰ È¯Â˘ÈÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È˘ ˙ÈÚÂˆ , ‰ÓÎ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚·Â
ÌÈ„ÓÚÂÓ .Î Ó „È˜Ù˙Ï „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÂÈ¯Â˘ÈÎ ˙‡ ‰ Á· È‰˘ÏÎ ‰„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï" Ï

‰¯·Á‰ ,„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰ÓÎ Â Á·  ÈÎ Â‡ . 
ל מועצת הצמחי  הוא שבחר את המועמד והוא שקבע את תנאי שכרו בלא "ג  במקרה זה מנכ

 . הובאו לאישור במוסדות החברהשאלה
Î  Ó  ˙ ¯ Ê Â Ú"Ì È Á Ó ˆ ‰  ˙ ˆ Ú Â Ó  Ï :מינתה המינהלה הזמנית של 2003ביוני , כאמור 

באותה ישיבה היא ג  הסמיכה . ל מועצת הפרחי  לראש צוות ההקמה"מועצת הירקות את מנכ
סו' שנת יועצי  ונותני שירותי  חיצוניי  שיועסקו לפי חוזה אישי מיוחד עד , אותו לשכור עובדי 

 הודיע ראש צוות ההקמה למינהלה הזמנית של 1.7.03 ב. כדי לסייע באיחוד המועצות, 2003
ל מועצת "עוזרת מנכ"מועצת הירקות כי החליט לשכור את שירותיה של עורכת די  מסוימת כ

. 2003כדי שתסייע לו באיחוד המועצות וכי היא תועסק לפי חוזה מיוחד עד סו' שנת " הירקות
 . בנימוק שמדובר במשרת אמו , ות ע  העובדת נעשתה ללא בחירה מקרב כמה מועמדי ההתקשר

__________________ 
ל "יד מנככי באותו מועד טר) אישרה הוועדה לבדיקת מינויי) את מועמדותו לתפק, מ' הראוי לציי' 15

 .המועצה
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לא היה תק  של , כמו ג  במועצות ייצור האחרות שאוחדו למועצת הצמחי , במועצת הירקות

חייבה אישור של המינהלה " משרת אמו "יצירת תק  חדש והגדרת המשרה כ". ל"עוזר מנכ"
 .א  הדבר לא נעשה, המאוחדת

עוזרת .  אוחדו המועצות הצמחיות ועובדיה  הפכו עובדי  של מועצת הצמחי 2004בתחילת ינואר 
ל מועצת "מונתה לעוזרת מנכ, 31.12.03שהועסקה לפי חוזה זמני עד , ל מועצת הירקות"מנכ

  . ל ובלי שהמשרה הוגדרה משרת אמו "הצמחי  בלי שהמינהלה המאוחדת אישרה תק  לעוזרת מנכ
✩  

ÎÈÓ ¯ÓÔÂÏÈ‡ Ï‡ ,¯ÙÎ‰ ÁÂ˙ÈÙÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘ Ï˘ ÂˆÚÂÈ ,Î Ó ÏÚÂÙ· ˘ÓÈ˘" ˙ˆÚÂÓ Ï
‰˙Ó˜‰ „ÚÂÓÓ ÌÈÁÓˆ‰ , Ì¯Ë·Â ÂÈÂ ÈÓ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙È ÓÊ‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰˘ Ì„Â˜

 ÂÏ ˘È Ì‡ ‰ Á· ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰˘"ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Â˘ÈÎ " ÂÈÂ ÈÓ ˙‡ ÌÈ˜È„ˆÓ‰
¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Â˙˜ÈÊ ˙Â¯ÓÏ „È˜Ù˙Ï .‰ ÔÂÏÈ‡ ¯Ó ¯Á‡Ï Ì‚ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÍÈ˘Ó

 È ÂÈ· ‰˙Á„ ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰˘2004Â˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡  . ÂÚ·˜ ˘Ó"ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ "
ÌÈÈÂ ÈÓ ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ , ËÒÂ‚Â‡ ˙ÏÈÁ˙·2004 ,Î ÓÏ ÂÈÂ ÈÓ ˙‡"È ÓÊ Ï . 

Î ÓÎ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙·" Ì‰Ï ‰˙È‰˘ ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ÔÂÏÈ‡ ¯Ó ‰ ÈÓ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï
ÈÏÂÙ ‰˜ÈÊÌÈ È˜˙ ‡Ï ÌÈÎÈÏ‰· ˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘Ï ˙ÈË .   

 המועצה לענ  הלול
 של המועצה לענ  הלול" ממונה על הארגו  מחדש"מינוי 

, )ייצור ושיווק(פועלת על פי חוק המועצה לענ' הלול )  מועצת הלול להל  (המועצה לענ' הלול 
ו שינויי  בחוק  נעש2003בתכנית להבראת כלכלת ישראל בשנת ).  החוק להל   (1963 ד"התשכ

 . זה
 ימי  מיו  30כי השר ימנה למועצת הלול בתו  , נקבע, 1.6.03 שנכנס לתוק' ב, בתיקו  לחוק

; שהשר או מי מטעמו יכה  כיושב ראשה, תחילתו של החוק מינהלה זמנית של חמישה חברי 
 .המינהלה הזמנית תפעל עד מינוי  של חברי המועצה החדשי 

כי המינהלה הזמנית תנהל את מועצת הלול ויהיו לה הסמכויות שהיו , עוד נקבע בתיקו  לחוק
. חברי מועצת הלול יחדלו מכהונת  ביו  מינויה של המינהלה הזמנית. למועצה ולוועד הפועל שלה

 .  מינה שר החקלאות מינהלה זמנית למועצת הלול בראשותו2003ביוני 
תפקיד הממונה על הארגו  מחדש של  מינתה המינהלה הזמנית אד  ל2003בישיבתה ביוני  .1

כי , המינהלה הזמנית החליטה).  הממונה להל  (מועצת הלול על פי מדיניות המינהלה והחלטותיה 
 ואישרה לו לשכור 2003ל בפועל עד סו' שנת "סמכויותיו של הממונה יהיו כסמכויותיו של מנכ

. 2003 אישי מיוחד עד סו' שנת יועצי  ונותני שירותי  חיצוניי  ולהעסיק  לפי חוזה, עובדי 
 .הממונה הוא חבר מרכז הליכוד
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ל מועצת "להוציא לאלתר לחופשה את מנכ, כמו כ  החליטה המינהלה הזמנית באותה ישיבה .2
, ל בענייני המועצה"כי בתקופת שהותו בחופשה לא יעסוק המנכ, המינהלה הזמנית ג  קבעה. הלול

ל לבית הדי  לעבודה כנגד הוצאתו " עתר המנכ2003ביולי .  הוראות לעובדיה לא ישהה בה ולא יית
ל "חזור המנכולפיה י, שקיבלה תוק' של פסק די , באותו חודש הגיעו הצדדי  להסכמה. לחופשה

, המשק' את הסכמת הצדדי , בפרוטוקול הדיו  בבית הדי . 16לעבודתו בכפיפות למינהלה הזמנית
ואילו תפקידו ,   החוק ולהיערכות לצור  ארגו  מחדשכי תפקידו של הממונה לפעול ליישו, צוי 

ל הוא לנהל את הגו' שהוא עומד בראשו ניהול שוט' בכפו' להחלטות המינהלה "של המנכ
 . הזמנית

המינהלה הזמנית בראשות השר , כי ג  לאחר פסק הדי , בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה .3
, למעשה. לרבות זכות חתימה כחות  ראשו , העניקה לממונה מפע  לפע  סמכויות ניהול שונות

 כיהנו במועצת 2004מרס  2003בפרק הזמ  יולי . ל מועצת הלול לכל דבר"הממונה תפקד כמנכ
 . ל"ל והממונה ולשניה  היו סמכויות של מנכ"הלול המנכ

באותו חודש . ל אחר במקומו"ולא מונה מנכ, ל את מועצת הלול" עזב המנכ2004במרס  .4
נוס' על , ל"מינהלה הזמנית באופ  רשמי להקנות לממונה לפי הצור  סמכויות מנכהחליטה ה

 . ל קבוע"עד למינוי מנכ, תפקידו כממונה
‰ ÂÓÓÎ ¯„‚Â‰˘ ÈÓ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,Î Ó Ï˘ „È˜Ù˙ ‡ÏÈÓ"ÏÚÂÙ· Ï .ÍÎ˘Ó , ÍÈ¯ˆ ‰È‰

ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂÏ ‡·ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï Â ÈÈ Ú , ÂÈ¯Â˘ÈÎ ˙‡ ÔÁ·˙˘ È„Î-  ‡Ï˘ ¯·„ ‰˘Ú. 
לצור  מילוי תפקידו ביקש הממונה שמועצת הלול תתקשר עמו בחוזה קבלני כדי שלא  .5

 . יתקיימו בי  הצדדי  יחסי עובד ומעביד
, כי על פי פסיקת בתי המשפט, 2003היוע) המשפטי של מועצת הלול כתב בחוות דעתו מאוגוסט 

צרי  , צול לו סמכות שלטוניתמקו  שמוקנית סמכות למנות אד  לזרוע של רשות מוסמכת או לא
אול  בנסיבות מיוחדות נית  לאפשר אצילת סמכויות . אותו אד  להיות חלק מהרשות השלטונית

עד , זמ  קצוב, כי הממונה יכול לפעול במועצה כקבל  עצמאי ולא כעובד, לכ  קבע. לגור  פרטי
 . 2003סו' שנת 

טית בשליטת בני משפחתו של הממונה  חתמה מועצת הלול על הסכ  ע  חברה פר2003בספטמבר 
. ולפיו יעמיד הממונה את שירותיו למועצה, 2003דצמבר  לחודשי  אוגוסט)  החברה להל  (

בנובמבר אותה שנה אישרו חברי המינהלה הזמנית את ההתקשרות ע  החברה וכדרישת המינהלה 
כל מחוייבות של חת  הממונה על כתב התחייבות שצור' להסכ  ובו קיבל עליו באופ  אישי 
 .החברה כלפי מועצת הלול לעניי  העמדת שירותי  לצור  מילוי תפקיד הממונה

ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï È Ï·˜ ‰ÊÂÁ ÏÚ ‰¯·Á‰ ÌÚ ÏÂÏ‰ ˙ˆÚÂÓ ‰Ó˙Á ‰ ÂÓÓ‰ ˙˜ÒÚ‰ Ì˘Ï ,
ÂÊ Í¯„· ˙Â¯˘˜˙‰ Â˜È„ˆ‰˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ÈÒ ‰ ÂË¯ÂÙ˘ ‡Ï· ,Â Âˆ¯ ˙ÏÂÊ . Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰

ÙÓ ‰‚¯Á Ì‚ ÂÊ Í¯„· ‰ ÂÓÓ‰˙ÙÒÂ  ‰ ˘· ‰Î¯‡Â‰Â ·Âˆ˜‰ ÔÓÊ‰ ˜¯ , ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú2004 . 
ההסכ  בי  החברה לבי  המועצה "ל מועצת הלול כי " כתב היוע) המשפטי לעוזרת מנכ15.6.04 ב

חלפה : בינתיי  הנסיבות השתנו מעט.  לאחר שתוקפו כבר הואר  פע  אחת30.6.04 מסתיי  ב
ל מכה  למועצה ולממונה סמכויות מסוימות של " מנכאי  יותר, דהיינו לא מדובר בהסדר זמני, שנה
בנסיבות אלה נראה לי . התקופה הבסיסית שנקצבה בחוק לכהונת המנהלה הזמנית מסתיימת, ל"מנכ

__________________ 
בבית הדי' האזורי , 'Á‡Â „Â„ Ô· '  ' ˙Â¯ÈÙ‰ ˙ˆÚÂÓ)˜ÂÂÈ˘Â ¯ÂˆÈÈ (Á‡Â 3463/03; 3466/03א "בש 16

 ). לא פורס) (8.7.03ד מיו) "פס; א יפו"לעבודה בת
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. על הארכת ההתקשרות ע  החברה לתקופה נוספת, משפטית וציבורית כאחת, שלא נית  להג 

לפיו הוא ישמש כממונה או מתא  בי  הפתרו  האפשרי הוא להתקשר ישירות ע  הממונה בהסכ  
 ". 17המנהלה למועצה לתקופה קצובה ולשקול א  להגיש את הממונה לועדת רביבי

לקראת חידוש מינויו של , 2004ביולי , חוות הדעת שנת  היוע) המשפטי זמ  קצר לאחר מכ 
, את דעתוהיוע) המשפטי חיווה . 15.6.04 לא כללה את הנאמר במכתבו מ, 2004הממונה עד סו' 

י "להסתפק בניהול המועצה ע, נית  בהיבט חוקי, עד לכינו  מוסדותיה הנבחרי  של המועצה"כי 
כאשר לצידה יכה  אד  הבקיא בענייני המועצה אשר יתא  בי  המינהלה לבי  מנהלי , המינהלה

חו  יוודא כי החלטות המינהלה מיושמות ויביא בפני המינהלה בעיות המצויות בת, אגפי  במועצה
כי אי  המדובר בתפקיד של ניהול , יודגש. י המינהלה"תפקידי המועצה הטעונות דיו  והחלטה ע

 ". או קבלת החלטות הנוגעות לפעילות המועצה/ו
ולמעשה הוא , מועצת הלול המשיכה להעסיק את הממונה כקבל  עצמאי באמצעות החברה, כאמור

הממונה עסק בניהול השוט' של . טילמרות חוות הדעת של היוע) המשפ, ניהל את המועצה
כגו  זכות חתימה שיש בה כדי לחייב , והיו לו סמכויות נרחבות לרבות סמכויות שלטוניות, המועצה

מה שנית  היה . את המועצה וסמכויות אחרות שהיו נתונות לו מכוח חוק המועצה לענ' הלול
פ  לשגרה בלא שהתקיימו ה, לאפשר בנסיבות מיוחדות ולזמ  קצוב לפי חוות הדעת הראשונה

 . נסיבות מיוחדות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˜ÒÚÂÈ ‰˙Â‡ ‚ˆÈÈÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È ÈÈ Ú ˙‡ Ï‰ Ó˘ ÈÓ˘ ÈÂ‡¯
ÔÈ„Î ‰ ÂÓÈÂ ‰ˆÚÂÓ‰ „·ÂÚÎ .„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰  Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÂÏ Â ˜Â‰˘ Û‡ ‰ ÂÓÓÎ „·ÂÚ‰

Î Ó"Î Ó Ï˘ ¯Î˘ ÂÏ ÌÏÂ˘Â Ï" „È‚‡˙ Ï)ÔÏ‰Ï Â‡¯ (Î Ó Ï˘ ÈÂ ÈÓ Ú·˜Ï ‰¯˘ÙÈ‡" ÏÚ· Ï
˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ,ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ Â Á·ÈÈ ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Â˙˜ÈÊÂ ÂÈ¯Â˘ÈÎ˘ ÈÏ· ;

ÔÈ˜˙ Â È‡ ‰Ê ¯·„Â .  
 תנאי העסקת הממונה

 צוות שחבריו 2003המינהלה הזמנית של מועצת הלול בראשות שר החקלאות הסמיכה ביוני  .1
לסכ  ע  הממונה את תנאי ) ות הצו להל  (ל בכיר במשרד החקלאות "ה  יוע) השר וסמנכ

 בתוספת 18ל בתאגיד סטטוטורי ברמה חמש"ה  קבעו ששכרו של הממונה יהיה שכר מנכ. העסקתו
יועמד לרשותו טלפו  נייד והוא יקבל החזר הוצאות החזקת רכב פרטי לפי , ל גלובלי"תשלו  אש

זמנית של מועצת תנאי ההעסקה שקבע הצוות לא הובאו לאישור המינהלה ה. מ לשנה" ק25,000
 הממונה על  להל  (הלול ולא אושרו על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 

 ).השכר
לא היה מקו  להסמי  את הצוות לקבוע את תנאי ההעסקה של , לדעת משרד מבקר המדינה

, היה ראוי שהמינהלה הזמנית תאשר את שכרו ותקבל את אישורו של הממונה על השכר. הממונה
. 1985 ה"התשמ, לפי חוק יסודות התקציב, לי  בתאגידי  סטטוטוריי "כפי שנדרש לגבי מנכ

 ביקש סג  הממונה על השכר משר החקלאות למסור ליחידתו את חוזה העסקתו 2004כי ביולי , יצוי 
 .א  בקשתו לא נענתה, את שכרו ואת תנאי העסקתו לצור  אישור , של הממונה

 הוחלט להמשי  להעסיק את הממונה מטע  2004מנית בדצמבר בישיבת המינהלה הז .2
שתנאי העסקתו יהיו כשל , נקבע.  משרה80% המינהלה הזמנית כעובד המועצה לפי חוזה אישי ב

__________________ 
 .הוועדה לבדיקת מינויי) 17
, רמטרי)רשות החברות הממשלתיות מסווגת את החברות הממשלתיות לדרגות שונות בהתא) למספר פ 18

 .מספר מועסקי) ועוד, כגו' מחזור כספי
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כי הוא יועסק עד למינוי , עוד נקבע. ל בתאגיד ברמה חמש באופ  יחסי לחלקיות המשרה"מנכ
 . על שייבחרל על ידי הוועד הפו"ל או ממלא מקו  מנכ"מנכ

השיב למשרד מבקר המדינה בינואר ) ל הבכיר" הסמנכ להל  (ל הבכיר במשרד החקלאות "הסמנכ
 90%וזה קבע שהשכר שישול  לממונה יהיה ,  לממונה על השכר2004כי פנה בדצמבר , 2005

 .ל"ל בתאגיד מרמה חמש מ  הטע  שאי  מדובר במנכ"משכר מנכ
, 2003שרד החקלאות לפנות לממונה על השכר עוד ביולי היה על מ, לדעת משרד מבקר המדינה

לא היתה המועצה משלמת לממונה במש  כשנה וחצי שכר , אילו היה נעשה כ . כאשר נקבע שכרו
 .ל בתאגיד ברמה חמש"מלא של מנכ

3. ˙ Â Ú È Ò   ¯ Â · Ú  Ì Â Ï ˘  2004שינה באוגוסט , שקבע את שכרו של הממונה, הצוות: ˙
מ לשנה " ק72,000מ לשנה ישלמו לו בגי  " ק25,000  תשלו  בגי  את תנאי העסקתו וקבע שבמקו

כי הצוות לא הוסמ  על , יצוי . 2003לפי דיווח חודשי מפורט למפרע מיולי ) מ לחודש" ק6,000(
והוא לא , המינהלה לא דנה בשינוי ולא אישרה אותו, ידי המינהלה הזמנית לשנות את תנאי העסקתו

 .כרהובא לאישור הממונה על הש
ל מועצת " כמנכ2004כיה  באוגוסט , שהיה אחד מחברי הצוות, כי יוע) השר, עוד מ  הראוי לציי 

, לדעת משרד מבקר המדינה. ולא היה לו תפקיד במשרד החקלאות או במועצת הלול, הצמחי 
   .מעורבותו בקביעת שכרו של הממונה נעשתה שלא בסמכות ובחריגה מסדרי מינהל תקי 

  תקיני  אחרי  במועצת הלולמינויי  בלתי
סדרי מינהל תקיני  ואמות מידה ציבוריות החלות ג  על מועצת הלול מחייבי  שקבלת עובדי  

 .למועצה תיעשה במכרז או למצער בהלי  תחרותי שוויוני אחר
,  בי  מועצת הלול ובי  ועד העובדי  וההסתדרות הכללית1969הסכ  קיבוצי מיוחד שנחת  בשנת 

משהתפנתה משרה : מסדיר את נושא קבלת עובדי  למועצה, והגת המועצה עד היו אשר לפיו נ
יפורס  מכרז פנימי וכל עובד יהיה זכאי להגיש את , תודיע ההנהלה על כ  לוועד העובדי 

 א  מתח הדרגות של המשרה הוא  לא נמצאו מועמדי  מתאימי  בקרב עובדי המועצה , מועמדותו
תפרס  המועצה מכרז , א  מתח הדרגות גבוה מזה; לשירות התעסוקהתפנה המועצה , ב"עד דרגה י

 . חיצוני
 :להל  פרטי  על העסקת עובדי  במועצת הלול

Î  Ó  ˙ ¯ Ê Â Ú"Ï : לפי הסכ  עבודה ,  החלה מועצת הלול להעסיק עוזרת לממונה2003ביולי
 תפקידה .31.12.03 1.7.03ובו נקבע שתקופת העסקתה תהיה , 2003אישי שנחת  עמה בספטמבר 

 ". ל"עוזרת מנכ"הוגדר 
ל הוגדר תפקידה כתפקיד הנהלה הדורש מידה מיוחדת של אמו  "בהסכ  העבודה ע  עוזרת המנכ

תק  המשרות של מועצת הלול . כי היא תהיה כפופה לממונה מטע  המינהלה הזמנית, אישי ונקבע
שהעסקתה תאושר בידי ולכ  היה צור  , "ל"עוזר מנכ"לא כלל משרות אמו  וג  לא תפקיד של 

ואול  הביקורת . לאשר את התקציב ואת מצבת כוח אד , בי  היתר, שבסמכותה, המינהלה הזמנית
בתחילת שנת . ל לא הובאה לאישורה של המינהלה הזמנית"שהעסקתה של עוזרת המנכ, העלתה
ת ל על הארכ"ל בכיר במשרד החקלאות בש  המינהלה הזמנית ועוזרת המנכ" חתמו סמנכ2004

ג  הארכת תוק' הסכ  העסקתה לא הובאה לאישור ; ההסכ  להעסקתה לפרק זמ  בלתי קצוב
 . המינהלה הזמנית
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שכר ורכב שתפקידה לאשר את קבלת העובדי  ולקבוע את תנאי , במועצת הלול יש ועדת מנגנו 

ית ל בלי שהמינהלה הזמנ"אול  הצוות הוא שקבע את שכרה ותנאי עבודתה של עוזרת המנכ. שכר 
 שהחזר הוצאות הרכב שישול  לה יוגדל ובמקו  2004הצוות קבע באוגוסט . הסמיכה אותו לכ 

 קביעתו לא הובאה. מ לשנה" ק20,000מ לשנה היא תקבל החזר עבור " ק10,000החזר עבור 
 . לאישור המינהלה הזמנית

דוש חוזה אי  אני יודע מי חתו  על חי"כי , בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע הממונה
ל הבכיר הסביר בתשובתו למשרד "הסמנכ. ובמשתמע חידוש החוזה לא היה על דעתו" העסקתה

ל התבססה על החלטת המינהלה הזמנית שאפשרה לממונה "כי העסקת עוזרת המנכ, מבקר המדינה
כי , כמו כ  כתב. 31.12.03לשכור שירותי  של יועצי  ונותני שירותי  חיצוניי  בחוזה מיוחד עד 

החלטה להארי  את כהונתה נעוצה בהחלטה הבסיסית של המינהלה הזמנית בעניי  מינויו הזמני ה
ראה הצוות בחיוב את המש  כהונתה של עוזרת , כל עוד המשי  הממונה בתפקידו. של הממונה

כי החזר הוצאות הרכב שנקבעו לה היו בהתא  לרמה שנקבעה , ל"עוד הסביר הסמנכ. ל"המנכ
כי החזר הוצאות הרכב נקבעו , ל בתשובתה כתבה"עוזרת המנכ. רד החקלאותל במש"לעוזר מנכ

 .ל מועצת הירקות"לפי שכרה של עוזרת מנכ
 את הממונה לשכור עובדי  ולהעסיק  20.6.03 כי המינהלה הזמנית של המועצה הסמיכה ב, יצוי 

ולכ  היה צרי  , צהלא היה קיי  במוע, "ל"עוזר מנכ"תפקיד . 31.12.03לפי חוזה העסקה אישי עד 
. כמו ג  את הארכת העסקתה לפרק זמ  בלתי מוגבל, להביא את מינויה לאישור המינהלה הזמנית

, זאת ועוד. לא היה על דעתו של הממונה, ל"כמו כ  תמוה הדבר שחוזה העסקתה של עוזרת המנכ
 ברור מדוע ולכ  לא, מ לשנה" ק10,000ל מועצת הירקות היתה "מ שנקבעה לעוזרת מנכ"מכסת הק

  .ל במועצת הלול נקבעה מכסה כפולה מזו"לעוזרת מנכ
 :העסקת עובדי  במועצת הלול באמצעות משרד רואה חשבו 

 התקשרה המועצה ע  משרד רואה חשבו  למת  שירותי ביקורת בנושא 2003בנובמבר  .1
מצעות כי הממונה השתמש בהתקשרות זו כדי להעסיק בא, למשרד מבקר המדינה התברר. מסוי 

את שכר  של עובדי  אלה שילמה . שלושה עובדי  שגייס" פיקוח על חוסר שיווק"אותו משרד ב
העסקת  בדר  זו לא נדונה . המועצה באמצעות משרד רואה החשבו  במסגרת ההתקשרות עמו

 . בוועדת המכרזי  וג  לא צוינה בהסכ  ההתקשרות ע  משרד רואה החשבו 
 166,000 ח מה  כ"ש, 475,000 ועצה למשרד רואה החשבו  כ שילמה המ2004עד סו' נובמבר 

 . ח עבור העסקת שלושת העובדי "ש
‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙ Î˘ ‡È‰ ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â‡Ó ˙Á‡ ÈÎ ,

ÂÈÎ Ô‰ÎÓ ‡Â‰ Â·˘ ·˘ÂÓ‰ Ï˘ ‰„Â‚‡‰ „ÚÂ Ï˘ ‰¯ÈÎÊÓ ‰˘ÓÈ˘˘"‰„Â‚‡‰ ¯ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,· Í¯Âˆ ¯ˆÂ  Ì‡· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·‚˙" ¯ÒÂÁ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ

˜ÂÂÈ˘" ,ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚Ï ÌÈÏÏÎ‰Â ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ . 
להקנות לעובדי  ,  שהממונה השתת' בה הוחלט2004בישיבת הנהלת מועצת הלול בנובמבר  .2

נבדק א  בלי ש, המועסקי  באמצעות משרד רואה החשבו  סמכויות בתחו  המחשוב של המועצה
שעובדיו הקבועי  אחראי  לתחו  , וא' על פי שלמועצה אג' מחשוב, כישוריה  מתאימי  לכ 

 . המחשוב במועצה
, מנגנו "התכנסה ועדת , ע  סיו  הסכ  ההתקשרות ע  משרד רואה החשבו , 2004בדצמבר  .3

ניי  ש, בי  היתר, של המועצה והחליטה לקלוט באג' המחשוב כעובדי המועצה" שכר ורכב
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כי הוחלט להעסיק  בלא מכרז ובלי , מפרוטוקול ישיבת הוועדה עולה. משלושת העובדי  האמורי 
 .שהוועדה בדקה את כישוריה  למלא את התפקיד

ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÍÈÏ‰· ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ï·˜ , ‰‡Â¯ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÏÈÁ˙
‰ˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚÎ ÍÎ ¯Á‡Â ÔÂ·˘Á ,È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÏÎ ‡Ï· , ˙„‚Â Ó ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÏÎÏ

‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰. 
È ‡ Ï ˜ Á  Á Â ˜ È Ù Ï  ˙ Â ˘ ¯ ·  ‰ „ È ˜ Ù  ˙ ˜ Ò Ú  החלה הרשות לפיקוח 2004ביולי : ‰

ל הרשות "מנכ. חקלאי להעסיק פקידה חדשה לפי חוזה מיוחד בנושא דיווחי  למועצת הלול
תשול  "שביקש כי משכורתה , כי העסקתה נעשתה על פי דרישת הממונה במועצת הלול, הסביר
כי הפקידה החדשה היא קרובת , התברר". פי תגבור לול על ידי הרשות במימו  מועצת הלולמכס

 . משפחה של שכנתו של הממונה שהועסקה באמצעות משרד רואה החשבו 
כי הרשות מעבירה למועצת הלול באופ  שוט' את המידע הנצבר אצלה במפקדי , מ  הראוי לציי 

אי  במועצה מסמכי  המלמדי  מדוע היה צור  . וני  אלהויש ברשותה עובדי  המרכזי  נת, לולי 
 .בהעסקת כוח אד  נוס' לש  כ 

כי העסקת הפקידה באמצעות הרשות , ל הרשות לפיקוח חקלאי הודיע למשרד מבקר המדינה"מנכ
 תעסיק אותה המועצה לענ' הלול באותו תפקיד 1.12.04 והחל מ, 2004הופסקה בסו' נובמבר 
  .ד באמצעות חברת כוח א

✩  
 ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÏÚ· Ì„‡ ‰ ÂÓ ÏÂÏ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ˘„ÁÓ ÔÂ‚¯‡‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ „È˜Ù˙Ï

Î Ó Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÂÏ Â ˜Â‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰"Ï .Î ÓÎ ‰ ÂÓÓ‰ „˜Ù˙ ÏÚÂÙ·" ÏÚ· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï
˙ÂÈ ÂËÏ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ ,Î Ó ÈÂ ÈÓÏ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú  ‡Ï ÂÈÂ ÈÓ ÌÏÂ‡"Ï : ÂÈÂ ÈÓ

È„·Ï Â‡·Â‰ ‡Ï ÂÈ¯Â˘ÈÎÂ˘¯„ Î ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙˜. 
 ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÓÚ ‰¯˘˜˙‰ ‡Ï‡ ‰Ï˘ „·ÂÚÎ ‰ ÂÓÓ‰ ˙‡ ‰˜ÈÒÚ‰ ‡Ï ÏÂÏ‰ ˙ˆÚÂÓ

˙ÈË¯Ù . ‰˘ÚÈ˙˘ ÏÂÎÈ ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â¯˘˜˙‰˘ Â˙Ú„ ˙‡ ‰ÂÂÈÁ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ · ˜¯ ,¯ÙÒÓ ÌÈ˘„ÂÁ Ï˘ Ï·‚ÂÓ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ , „·ÂÚ‰ È„È· ÂÈ‰È ‡Ï˘ È‡ ˙·Â

˙ÂÈÏÂ‰È  ˙ÂÈÂÎÓÒ .ÂÊ ˙Â¯˘˜˙‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙È ÓÊ‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ‰¯˘È‡ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,
¯·ËˆÓ· ,Î Ó Ï˘ ÏÂ‰È  ˙ÂÈÂÎÓÒ ‰ ÂÓÓÏ ‰˜È Ú‰Â ÈˆÁÂ ‰ ˘Ï"Ï. 

Î Ó Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÂÏ Â ˜Â‰˘ Û‡ ‰ ÂÓÓÎ Â„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰" ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰Â Ï
‰¯·Á ,Î Ó Ï˘ ÈËÈÏÂÙ ÈÂ ÈÓ Ú·˜Ï Â¯˘Ù‡"È¯Â˘ÈÎ˘ ÈÏ· ‰˘ÚÓÏ Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Â˙˜ÈÊÂ Â

ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ Â Á·  ,˜ÂÁ· ˘¯„ Î. 
 ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÂÏ ÌÈ·¯Â˜Ó‰ ÌÈ˘ ‡ ÂÓˆÚ· ‰ ÈÓ ÏÂÏ‰ ˙ˆÚÂÓ· ˘„ÁÓ ÔÂ‚¯‡‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰

ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚Ï ÏÂÏ‰ ˙ˆÚÂÓ ÈÏ‰Â Ï „Â‚È ·Â ¯Á‡ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Â‡ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰ˆÚÂÓ·.   
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 התקשרות מועצות הייצור ע  נותני שירותי  

תאגיד ממשלתי לא יתקשר בחוזה לביצוע עסקה בטובי  , 1992 ב"התשנ, פי חוק חובת המכרזי ל
או במקרקעי  או לביצוע עבודה או לרכישת שירותי  אלא על פי מכרז פומבי הנות  לכל אד  

חוק . 1993 ג"התשנ, למעט חריגי  שנקבעו בתקנות חובת המכרזי , הזדמנות שווה להשתת' בו
והוראות מתקנות חובת המכרזי  חלות על מועצת הלול ועל מועצת הצמחי  חובת המכרזי  

 .בהיות  תאגידי  שהוקמו לפי חוק
כי התקשרות בעסקה שעניינה ביטוח או מת  , בי  השאר,  לתקנות חובת המכרזי  קובעת4תקנה 

 5קנה בת. ותחתיו יש לקיי  מכרז סגור, שירותי פרסו  או יחסי ציבור אינה טעונה מכרז פומבי
כי התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמו  מיוחדי  לרבות עריכת , בי  השאר, לתקנות נקבע

אול  התקשרות זו תיעשה לאחר . ייעו) ומחקר אינה טעונה מכרז, בוררות, ראיית חשבו , די 
אשר יתקבלו במשרד לאחר פנייה למציעי  שתיעשה באופ  , בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבו 

, בפנייה יצוינו אמות המידה לבחירה בהצעה הזוכה. המעניק את מרב היתרונות למשרדהוג  
כי כל החלטה על התקשרות ללא מכרז או בדר  של מכרז , התקנות ג  קובעות. 22המנויות בתקנה 

סגור וכ  כל החלטה על ניהול משא ומת  ע  מציעי  במכרז תובא לדיו  בוועדת המכרזי  
   .ולאישורה
 לול מועצת ה

 התקשרות ע  משרד רואי חשבו 
אול  יש , התקשרות ע  רואה חשבו  אמנ  אינה טעונה מכרז, על פי תקנות חובת המכרזי 

 . כאמור, לעשותה לאחר בדיקת כמה הצעות
 התכנסה ועדת המכרזי  של מועצת הלול כדי לדו  בבקשתו של הממונה לפטור 2004במרס 

 . לביצוע עבודת ביקורת, מחובת מכרז)  המשרד להל  (התקשרות ע  משרד רואי חשבו  
וכי הממונה בדק לדבריו כמה , כי הוצגו כמה הצעות לביצוע עבודת הביקורת, בפרוטוקול צוי 

ועדת המכרזי  החליטה לפטור את ההתקשרות ע  . חלופות ולדעתו המשרד הוא המתאי  ביותר
 י  ולהגביל את היק' ההתקשרות ללתקנות חובת המכרז) 2)(א(5המשרד מחובת מכרז לפי תקנה 

 אישרה ועדת המכרזי  את בקשתו של הממונה להגדיל את היק' 2004בפברואר . ח" ש250,000
כי ההתקשרות ע  , הבדיקה העלתה. ח נוספי " ש250,000ההתקשרות ע  המשרד לסכו  של 

 .המשרד נעשתה בניגוד לדי 
עוד לפני שהנושא הובא , 2003בנובמבר הממונה החל להעסיק את המשרד על דעת עצמו כבר  .1

ח " ש100,000 ובמועד שבו דנה הוועדה בהתקשרות כבר שולמו למשרד כ, לפני ועדת המכרזי 
 . 2004הסכ  בי  המועצה למשרד נחת  רק ביוני .  שעות עבודה300 עבור כ

נה כי לא פורטו שמות המשרדי  שאליה  פ, מהפרוטוקול של ישיבת ועדת המכרזי  עולה .2
על ועדת . וחברי הוועדה ג  לא ביקשו לראות את ההצעות האחרות לצור  השוואה, הממונה
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המכרזי  היה לדרוש לקבל לידיה את ההצעות כדי להשוות ביניה  ולקבוע מהי ההצעה הטובה 
 . 19ביותר
כי במהל  הביקורת התבקש הממונה להציג למשרד מבקר המדינה את ההצעות האחרות , יצוי 

, נמצא. שלטענתו נדונה בוועדת המכרזי , והוא הציג הצעה של משרד רואה חשבו  נוס', שנבדקו
 והמשרד שזכה כבר היה בעיצומה של 2004כי הצעה זו לא היתה רלוונטית היות שהיתה ממארס 

  .2003שהחל בה בנובמבר , העבודה
 העסקת חוקרי  פרטיי 

ת הממונה במועצת הלול התקשרה כי על פי דריש, ממסמכי הרשות לפיקוח חקלאי עולה .1
הרשות לא .  ע  חוקר פרטי בחוזה קבלני למת  שירותי מודיעי  בענ' הלול2003הרשות בנובמבר 

עלות העסקתו החודשית של החוקר הפרטי , על פי ההסכ . בחנה הצעות חלופיות להתקשרות זו
ד ומימנה הוצאות דלק הרשות ג  העמידה לרשותו רכב וטלפו  ניי; מ"ח כולל מע" ש10,000היתה 

 קבל  אחר 2001כי הרשות מעסיקה משנת , יש לציי . ח לחודש" ש1,500עבור הרכב בסכו  של עד 
עלות העסקתו . הלה נבחר לאחר בדיקה של הצעות אחדות; המספק לה שירותי מודיעי  בענ' הלול

ק והוצאות הוצאות דל, והיא כוללת דמי שכירת רכב) מ"ללא מע(ח בחודש " ש20,000 היא כ
 .טלפו 

 לא הובאה לאישור ועדת המכרזי  של הרשות כנדרש 2003ההתקשרות ע  החוקר הפרטי משנת 
החוקר הפרטי הועסק ברשות עד סו' . בתקנות חובת המכרזי  ולא הובאה לאישור מועצת הרשות

 .2004יולי 
 תפקיד על  העסיקה מועצת הלול את החוקר הפרטי באותו1.8.04 שהחל מ, הבדיקה העלתה .2

פי הוראות של הממונה בלי שוועדת המכרזי  של המועצה אישרה את העסקתו ובלי שנחת  עמו 
,  שילמה לו המועצה עבור כל אחד מהחודשי  אוגוסט2004עד נובמבר . הסכ  על המשכה
 .ח" ש15,000ספטמבר ואוקטובר 

ירותי מודיעי  בענ'  אד  נוס' לצור  קבלת ש2004אוגוסט  המועצה העסיקה בחודשי  יוני .3
כי ההתקשרות עמו נעשתה לפי הוראה של הממונה , מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה. הביצי 

המועצה שילמה . בלי שנחת  ע  הקבל  הסכ  כלשהו ובלי שנבחנו הצעות של מציעי  נוספי 
 . ח" ש40,950לקבל  עבור שירותיו בתקופה זו ס  של 

כי הרשות לא ,  עולה2005י למשרד מבקר המדינה מינואר ל הרשות לפיקוח חקלא"מתשובת מנכ
   .ידעה על העסקתו של קבל  זה א' שהיא העוסקת בפיקוח על המגדלי  בענ' הלול

 מועצת הצמחי  
משרד מבקר  . לא מינתה המינהלה המאוחדת ועדת מכרזי  למועצת הצמחי 2004עד סו' אוגוסט 

חברת פרסו  ; יוע) ביטוח; יוע) משפטי: סוימי המדינה בדק את בחירת  של נותני שירותי  מ
  :להל  הפרטי . וחברת ייעו) כלכלי
__________________ 

 .65#66עמודי) , ראו בדוח על מינויי) פוליטיי) במשרד לאיכות הסביבה 19



 ב55דוח שנתי  684
 התקשרות ע  יוע  משפטי

אישרה המינהלה המאוחדת בראשות השר את , 2004שהתקיימה במרס , בישיבתה הראשונה .1
, במקו  היועצי  המשפטיי  של המועצות הצמחיות, למועצת הצמחי ' מינויו של יוע) משפטי א

 . שסיימו את עבודת 
כי ההתקשרות עמו נעשתה בלי , הביקורת העלתה.  חתמה המועצה על הסכ  ע  היוע)31.5.04 ב

שהמועצה פנתה לכמה משרדי  כדי לבחו  את התאמת  לשמש בתפקיד ובלי שקיבלה הצעות 
 . לצור  זה לפי אמות מידה קבועות מראש

ומועצת הצמחי  ,  של היוע) המשפטימשרד מבקר המדינה ביקש לברר את אופ  הבחירה .2
לפי ". סיכו  ישיבה בעניי  מועמדי  ליוע) משפטי למועצה"מסרה לו מסמ  ללא תארי  שכותרתו 

בעקבות איחוד "כי , במסמ  נכתב. ל"אילו  ועוזרת המנכ' בישיבה השתתפו מר מ, המסמ 
הזמנית כי מיכאל החליטו חברי המינהלה , המועצות והפסקת עבודת  של היועצי  המשפטיי 

כי , לעניי  זה מ  הראוי להזכיר". אילו  יבח  מועמדי  לתפקיד יוע) משפטי למועצת הצמחי 
יוע) , היה מר אילו ' במועד שבו אישרה המינהלה המאוחדת את ההתקשרות ע  יוע) משפטי א

 המינהלה לכ  לא ברור כיצד ומתי הטילה עליו. ולא היה לו כל תפקיד רשמי במועצת הצמחי , השר
ל שהחליטו "שמר אילו  ועוזרת המנכ, יש ג  לציי . הזמנית לבחור יוע) משפטי קוד  אותה ישיבה

שאמורה לאשר כל , ממילא אינ  תחלי' לוועדת מכרזי ' על ההתקשרות ע  יוע) משפטי א
 .ג  א  היא פטורה מחובת מכרז פומבי, התקשרות

כי קוימו , צוי . מותיה  של חמישה עורכי די במסמ  שנמסר למשרד מבקר המדינה היו רשומי  ש
ולאחר בחינה הוחלט כי מיכאל אילו  ימלי) למינהלה , שיחות היכרות ע  כל אחד מ  המועמדי 
אול  מועצת הצמחי  לא מסרה למשרד מבקר המדינה . 'לשכור את שירותיו של יוע) משפטי א

 . רי מסמכי  המלמדי  על טיב  של ההצעות שהגישו המועמדי  האח
א  ', חברי המינהלה הזמנית בראשות שר החקלאות אישרו את מינויו של יוע) משפטי א, כאמור

כמו כ  לא הובא לאישורה ; למינהלה לא הוצגו שמות של עורכי די  נוספי  שנבחנה מועמדות 
המועצה ג  לא הכינה תחשיב עלות משוערת של . סכו  שכר הטרחה שסוכ  עליו ע  היוע)

 .   היוע)ההתקשרות ע
על הסכ  למת  '  חתמו מר אילו  וחשב מועצת הצמחי  ע  יוע) משפטי א31.5.0420 ב .3

. ההסכ  הוא בעצ  הצעת מחיר ששלח היוע) למר אילו ).  ההסכ  להל  (שירותי  משפטיי  
נתכבד להעלות על הכתב את , בהמש  לפגישתנו מאתמול ולסיכו  שהושג בה"כי , בהסכ  נאמר

 טרחת משרדנו בגי  מכלול השירותי  משפטיי  שינתנו למינהלה המאוחדת הצעתנו לשכר
 ב , שרק יו  קוד  לכ , יוצא אפוא". כדלקמ , )'המועצה ' להל  (ולמועצת הצמחי  לכשתוק  

מכא  . הוגשה הצעת המחיר של היוע) המשפטי שכללה את תנאי ההתקשרות עמו, 30.5.04
 בלי שהיו לה הנתוני  הבסיסיי  על 2004 עמו במרס שהמינהלה המאוחדת אישרה את ההתקשרות

 . שכר טרחתו ועל תנאי העסקתו
כי הצדדי  יקבעו שכר טרחה מוסכ  , נאמר' בהסכ  בי  מועצת הצמחי  ובי  יוע) משפטי א .4

לאחר העברת המסמכי  מהמשרדי  שטיפלו , תמורת השירותי  השוטפי  מיד לכשיתברר היקפ 
בשלב הראשו  יהיה שכר הטרחה עבור .  גמר תקופת ההתארגנותבמועצות הקודמות ולאחר

והוא יעודכ  לאחר שלושה חודשי  בהתחשב בעבודה ,  דולר לחודש10,000השירותי  השוטפי  
 . השינויי  שעליה  יוחלט יחולו למפרע למ  יו  המינוי; בפועל

__________________ 
והוא היה אמור להמתי' להכרעת הוועדה , באותו מועד לא היו למר אילו' סמכויות במועצת הצמחי) 20

 .ל מועצת הצמחי)"לבדיקת מינויי) בדבר מועמדותו לתפקיד מנכ
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רותי  משפטיי   נחת  הסכ  שכר טרחה נוס' ובו עודכ  שכר הטרחה בגי  שי2004באוגוסט 
 . דולר לחודש למפרע למ  יו  המינוי18,000 שוטפי  ל

כי אמנ  נכו  שיש להביא לאישור ועדת , בי  היתר, כתב בתשובתו למבקר המדינה' יוע) משפטי א
ואול  בימי .  לתקנות חובת המכרזי 9כעולה מתקנה , מכרזי  את שכירת שירותיו של עור  די 

ולכ  לכאורה , ה המאוחדת טר  מונה למועצת הצמחי  יוע) משפטיפעולתה הראשוני  של המינהל
 .שכ  ע  חבריה אמור להימנות היוע) המשפטי או נציגו, לא נית  להקי  בה ועדת מכרזי 

כי החובה להביא את החלטותיה של , ל מועצת הצמחי  ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה"מנכ
היה על היוע) המשפטי , לדבריו. לו" נהירה" היתה המינהלה הזמנית לאישור של ועדת מכרזי  לא

להסב לכ  את תשומת ) היוע) המשפטי של מועצת ההדרי (של המינהלה המאוחדת באותה עת 
 . לבו ולחלופי  את תשומת לבה של המינהלה הזמנית

ל מועצת "שכ  לדברי מנכ, כי לא היתה כל מניעה למנות ועדת מכרזי , מהאמור לעיל עולה
כי ג  לאחר , עוד יצוי . היה לה יוע) משפטי עד לבחירתו של היוע) המשפטי הקבוע, הצמחי 

 . בחירת היוע) המשפטי הקבוע לא מונתה ועדת מכרזי  במש  תקופה ארוכה
כי הצעת המחיר של , ל מועצת הצמחי "כתב מנכ, באשר לשכר הטרחה שנקבע ליוע) המשפטי

עלויות שהיו כרוכות בהעסקת עורכי הדי  האחרי  היוע) המשפטי היתה נמוכה בעשרות אחוזי  מה
 .שנבחנה מועמדות  לתפקיד

הגשת הצעת , מכל מקו . למשרד מבקר המדינה לא נמסרו ההצעות של עורכי הדי  האחרי , כאמור
 רק לאחר שהמינהלה המאוחדת אישרה את 30.5.04 מחיר לשכר הטרחה של היוע) המשפטי ב

מלמדי  שאי ,  דולר לחודש18,000  למפרע ל80% הטרחה בועדכו  שכר , 2004העסקתו במרס 
  .אפשר היה להשוות את הצעתו להצעות האחרות במועד שבו נבחר

 התקשרות ע  יוע  ביטוח
 הוחלט שסוכנות ביטוח מסוימת תשמש יוע) ביטוח 3.6.04 בישיבת המינהלה המאוחדת ב

ש בפועל בתפקיד יוע) הביטוח אחד מעובדי הסוכנות לביטוח שהגיש את ההצעה ושימ. למועצה
 .הוא חבר מרכז הליכוד

כי ג  ההחלטה על ההתקשרות התקבלה קוד  שהוקמה במועצת הצמחי  ועדת , הביקורת העלתה
סיכו  ישיבה בעניי  מועמדי  "למשרד מבקר המדינה נמסר מסמ  ללא תארי  שכותרתו . מכרזי 

ל ועובד נוס' במועצת "עוזרת המנכ, ילו א' והוא מסכ  ישיבה שהשתתפו בה מר מ" ליועצי ביטוח
. הישיבה נועדה לבחו  מועמדי  לתפקיד יועצי ביטוח למועצה).  צוות הבחירה להל  (הצמחי  

שהצעתה של סוכנות הביטוח שנבחרה היתה , צוי ; בסיכו  צוינו שמותיה  של ארבעה מועמדי 
כולת  המקצועית הגבוהה של אנשיה י, וכי הסוכנות נבחרה ג  בשל ניסיונה הרב, "הנמוכה ביותר"

 . כי נעשתה השוואה בי  המחירי  שהציעו המועמדי , ממכתב זה עולה. ועבודת  ע  גופי  גדולי 
ועליו הוסיפה תארי  , ל למשרד מבקר המדינה אותו סיכו  ישיבה" שלחה עוזרת המנכ12.9.04 ב

אלא המועמדי  נבחנו , ירמועצת הצמחי  לא פנתה לקבל הצעות מח"היא הבהירה ש. בכתב יד
שיקולי מחיר ... מ להכיר את היכולת המקצועית של המועמדי "בהתבסס על שיחות היכרות ורקע ע

 ". בבחירת המועמד לא היו שיקול מרכזי
בי  , שלפיו נבחרה סוכנות הביטוח, הבהרה זאת אינה עולה בקנה אחד ע  מכתב סיכו  הישיבה

 .בשל הצעת המחיר הנמוכה, היתר
ואילו המינהלה , 13.6.04 כי הצעת המחיר של סוכנות הביטוח למועצת הצמחי  היא מ, בררהת

' כי במכתב ששלח מר מ, עוד התברר. 3.6.04 המאוחדת אישרה כאמור את ההתקשרות עמה ב
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נאמר בו ג  כי ,  בו הוא אישר את הצעתה לגבי שכר טרחה13.6.04 אילו  לסוכנות הביטוח ב
המינהלה המאוחדת בראשות השר אישרה אפוא ג  . 2004ד במאי העסקת היוע) החלה עו

בלי שהיו לפניה הצעות אחדות ובלי שנמסרו לה פרטי  מהותיי  על , התקשרות זו בדיעבד
  .ההתקשרות ושכר הטרחה

 התקשרות ע  משרד פרסו  
בור יפיק ע)  משרד הפרסו  להל  ( החליטה המינהלה המאוחדת כי משרד פרסו  מסוי  3.6.04 ב

בדיקת ההליכי  . מועצת הצמחי  ירחו  מאוחד שיחלי' את שלושת הירחוני  של ענפי המועצה
 :לבחירת משרד הפרסו  העלתה את הממצאי  האלה

סיכו  ישיבה בעניי  "מועצת הצמחי  מסרה למשרד מבקר המדינה מסמ  ללא תארי  שכותרתו 
במסמ  .  צוות הבחירה האמור לעילולפיו התקיימה ישיבה בהשתתפות, "מועמדי  להפקת העיתו 

. וצוינו בו שמות של ארבעה מועמדי , כי נבחנו מועמדי  אחדי  להפקת הירחו  המאוחד, נכתב
 שכ   כי נבחרה הצעת משרד פרסו  מסוי  היות שהיתה הנמוכה והמשתלמת ביותר , עוד צוי 

 וכ  בשל ניסיונו הרב   עלות ההוצאה לאור אמורה להיות ממומנת בעתיד באמצעות פרסו  מודעות
 .של המשרד ובשל עבודתו ע  גופי  גדולי 

ולכ  לא , למשרד מבקר המדינה לא הומצאו מסמכי  הנוגעי  להצעותיה  של יתר המועמדי 
 . הובהר על סמ  מה קבע הצוות שהצעת משרד הפרסו  היתה הזולה ביותר

נחת  הסכ  בי  משרד הפרסו  , אוחדתעוד לפני האישור של המינהלה המ, 1.6.04 כי ב, ראוי לציי 
לכל גיליו  בנפרד על "שהתשלו  ישול  , לגבי שכר הטרחה נקבע בהסכ . ובי  מועצת הצמחי 

ציונו אינו  אי ; בהסכ  לא נקבע הסכו ". בסיס עלויות עבודה בפועל וע  הגשת חשבונות כחוק
 .  ביותרמאשר את מסקנת צוות הבחירה שהצעתו של משרד הפרסו  היתה הזולה

על פי נתוני ". נקודת צמיחה "  הופק הגיליו  הראשו  של ירחו  מועצת הצמחי  2004ביולי 
עלות הפקתו של , לעומת זאת. ח" ש60,000 היתה כ) בלא הוצאות הדפסה(עלות הפקתו , המועצה

 בלא הוצאות הדפסה ובלא שהובאו בחשבו (במהותו ובאיכותו בענ' הפרחי  , עיתו  דומה בגודלו
 . ח" ש23,000 היתה כ) הכנסות מפרסו 

ראוי היה שבקביעת המחיר תסתמ  המועצה על בדיקת עלויות ועל הניסיו  הרב בהפקת יריחוני  
  .שהיה למועצות הצמחיות שאוחדו

 התקשרות ע  יוע  ארגוני
 החליטה המינהלה המאוחדת להעסיק חברה למת  ייעו) בנושאי הכנת נהלי  אחידי  2004ביוני 

כי ההסכ  ע  חברת הייעו) נחת  , הביקורת העלתה).  חברת הייעו) להל  (כנת תכניות עבודה וה
מועצת הצמחי  לא פנתה . בתחילת מאי עוד לפני שהמינהלה המאוחדת אישרה את ההתקשרות

 .כנדרש בתקנות חובת מכרזי , לקבלת הצעות נוספות ולא בדקה הצעות אחדות
הבדיקה , כמו כ . נקבעו בהסכ  מספר שעות העבודה החודשיותולא , ההתקשרות לא הוגבלה בזמ 

ל מועצת הצמחי  "היכרות מוקדמת ע  מנכ, שהוא ג  מנהלה, כי לבעלי חברת הייעו), העלתה
 המלי) מנהל 14.3.04 כי ב, עוד נמצא. בשל פעילות  המשותפת במינהלות הסדר חובות המושבי 

 .ל מועצת הצמחי "אילו  לתפקיד מנכ' ירתו של מר מחברת הייעו) לוועדה לבדיקת מינויי  על בח
. שבחירתו של מר אילו  בחברת הייעו) התבססה על היכרות אישית, מהאמור לעיל עולה המסקנה

לדעת משרד מבקר . על פי תקנות חובת מכרזי  היוע) היה צרי  להיבחר על ידי ועדת מכרזי 



 687 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בייחוד נוכח ההמלצה של מנהל , רת היוע)על מר אילו  היה לפסול עצמו מלעסוק בבחי, המדינה
  .חברת הייעו) לוועדה לבדיקת מינויי 

✩  
 ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â  ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÂÓˆÚ· ËÈÏÁ‰ ÏÂÏ‰ ˙ˆÚÂÓ· ˘„ÁÓ ÔÂ‚¯‡‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰

‰ˆÚÂÓ· ,ÂÈÙÏ ˙Â ˜˙‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ. 
Ï ÌÈÎÈÏ‰· ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â  ¯Á· ÔÂÏÈ‡ ¯Ó ÌÈÊ¯ÎÓ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ ÌÈ„‚Â Ó‰ ÌÈ È˜˙ ‡

ÂÈ˙Â ˜˙Â . ÁÂ˙ÈÙÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘ ˙Â˘‡¯· ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ˙„ÁÂ‡Ó‰ ˙È ÓÊ‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰
¯ÙÎ‰ ,Î Ï‡¯˘È ¯Ó"ı , Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡Â ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰Ï ‰‚‡„ ‡Ï

Î Ó ÏÚÂÙ· ˘ÓÈ˘˘ ÔÂÏÈ‡ ¯Ó ıÈÏÓ‰"‰ˆÚÂÓ‰ Ï ,Ï˘ ˙ÂÚˆ‰ ‰Ï ‚Èˆ‰Ï Â ÓÓ ‰˘¯„˘ ÈÏ· 
Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â  ˙˜ÒÚ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰Ï·È˜˘ ÈÏ·Â ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„ÓÚÂÓ .

 „·ÚÈ„· ˙„ÁÂ‡Ó‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ‰¯˘È‡ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â Ó ˜ÏÁ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙‡- ¯Á‡Ï 
ÌÎÒ‰ ÏÚ ÌÓÚ ‰Ó˙Á ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ˘.   

 תכנית להקמת מרכז להכשרת חקלאי  
 בג  הבוטני בירושלי 

על פי תקנו  ).  העמותה או הג  הבוטני להל  " ( ירושלי  הג  הבוטני " נוסדה עמותת 1984בשנת 
תפעולו והחזקתו וגידול צמחי  וצומח והצגת  , מטרתה ליזו  הקמת ג  בוטני בירושלי , העמותה

וכ  למטרות לימוד ומחקר בבתי הספר ובמוסדות להשכלה , להשכלתו והנאתו של הציבור הרחב
קוד  . גנני ובי  היתר פועלת לקידו  המחקר הבוטני,  מקצועיהעמותה היא גו' מדעי. גבוהה

 .לייסוד העמותה פעל הג  הבוטני שני  רבות במסגרת האוניברסיטה העברית בירושלי 
  להל  (הקר  הקיימת לישראל ,  האוניברסיטה העברית בי  מייסדי העמותה גופי  ציבוריי  ובה  

מתרומות , ממומנת מתמיכות של גופי  ציבוריי פעילות העמותה . ועיריית ירושלי , )ל"קק
אמורי  להעשות לפי אמות , לרבות גיוס כוח אד , לכ  פעולותיה. ומהכנסות מהפעילות בג  הבוטני

 .מידה ציבוריות
מרכז " יזמה העמותה בשיתו' משרד החקלאות ומועצת הצמחי  פרויקט להקמת 2004ביוני 

ג  הבוטני שמטרתו הכשרת חקלאי  בתחומי  מגווני  בתו  ה)  המרכז להל  " (להכשרת חקלאי 
למגדלי  העוסקי  ביצוא : כגו  קורסי  לתקני איכות, ופיתוח תכניות לימוד מקצועיות ייחודיות

וקורסי  מקצועיי  אחרי  שיש בה  כדי לתרו  לשיפור איכות התוצרת , 21תוצרת  ובה  יורופגאפ
 את המרכז במתקני הג  הבוטני ותעמיד לרשותו תקי  העמותה, לפי התכנית שהתגבשה. החקלאית

משרד החקלאות ישלב בפעילות ההדרכה מדריכי  של השירות ; צוות מקצועי של מרצי  ומדריכי 
ומועצת הצמחי  תשתת' במש  שלוש שני  ; )ראו להל (להדרכה ומקצוע הפועל במסגרתו 
נועד לתשלו  שכרו של מנהל סכו  זה . ח בשנה" ש500,000במימו  הוצאות המינהלה בסכו  של 

__________________ 
21  European Good Agricultural Practice #תק' איכות כולל לייצור תוצרת חקלאית . 



 ב55דוח שנתי  688
נוס' על כ  תשתת' מועצת הצמחי  . המרכז ולהוצאות הקשורות בתפעולו ובתחזוקתו של המרכז

ותסייע בהפניית , כפי שייקבעו מפע  לפע , בשני שלישי  מעלויות כל קורס להכשרת החקלאי 
 140,000כו  של  העבירה מועצת הצמחי  לג  הבוטני ס2004באוגוסט ובספטמבר . חקלאי  למרכז

 . לתפקיד מנהל המרכז, בד בבד ע  היוזמה להקמת המרכז קלט הג  הבוטני עובד חדש. ח"ש
 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 7(9 החליט מבקר המדינה על פי סמכותו לפי סעי' 14.12.04 ב

 .להפעיל את ביקורת המדינה על עמותת הג  הבוטני, ]נוסח משולב [1958
במועצת הצמחי  ,  בדק משרד מבקר המדינה במשרד החקלאות2004צמבר ד בחודשי  אוקטובר

ובג  הבוטני את תהלי  קבלת ההחלטות בעניי  הקמת המרכז ואת סדרי ההליכי  לקראת 
   . ההתקשרות להקמתו

 קבלת ההחלטות להקמת המרכז 
 בשהתקיימה , ל הג  הבוטני שהוכ  לקראת ישיבת הוועד המנהל של העמותה"בדוח של מנכ

להקי  איתנו מסגרת הכשרה "ל הג  הבוטני "ל משרד החקלאות הציע למנכ"כי מנכ,  נכתב20.6.04
מדובר על פוטנציאל . ההצעות כול  בעידוד שר החקלאות. במסגרת המכללה שלנו לחקלאי 

 ".תקציבי גדול ועל הידוק הקשרי  ע  משרד החקלאות
ל הג  הבוטני ע  המשנה "סיכ  מנכ,  של הג והסברי  של המדע  הראשי, על פי מסמכי הג  הבוטני

ל מועצת הצמחי  את עיקרי התכנית להקמת מרכז להכשרה מקצועית לחקלאי  כמפורט "למנכ
עד אותו מועד ; 1.7.04כי מועד תחילת ההתקשרות להקמת המרכז הוא , מהמסמכי  עולה. לעיל

ת התכנו  וההקמה של ח לביצוע פעולו" ש150,000תעביר מועצת הצמחי  לעמותה סכו  של 
 .המרכז

 הוחלט עקרונית 1.7.04 ל משרד החקלאות ב"לפי פרוטוקול מישיבה שהתקיימה אצל מנכ .1
 ). פרטי  על כ  בהמש (לתמו  בתכנית להקמת מרכז להכשרת חקלאי  בג  הבוטני 

2. ÌÈ·ÈÈÁ ÂÈ‰ ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó , Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÂ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ È È„ ÈÙÏ
 ÔÈ˜˙‰ ÌÈÈ˜Ï)ÂÓˆÚÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ( ˙Â¯˘˜˙‰· Í¯Âˆ‰ ÌˆÚ· ÔÂÈ„ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯·

ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ‰¯˘Î‰ ˙¯‚ÒÓ ˙Ó˜‰Ï ,˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯˘Â‡˙ Ì‡Â , ÂÓÚ ÛÂ‚‰ ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ ÍÂ¯ÚÏ
 ‰ ˜È˘ ÚÈˆÓ· ¯ÂÁ·ÏÂ ÔÂ·˘Á· ˙Â‡·‰ ˙ÂÚˆ‰ ‰ÓÎ Ï˘ ‰ ÈÁ· ÍÂ¯ÚÏ ¯ÚˆÓÏ Â‡ Â¯˘˜˙È

 „¯˘ÓÏ ˙Â Â¯˙È‰ ·¯Ó ˙‡)‰ˆÚÂÓÏ Â‡ .(Ú  ‡Ï ¯·„‰‰˘. 
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ˙Ó˜‰Ï ˙Â¯˘˜˙‰Ï ÂÓÈÎÒ‰ ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÈÎ

˙Â¯Á˙ Ï˘ ÍÈÏ‰ ÏÎ ‡ÏÏÂ ÍÎ· Í¯Âˆ‰ ÌˆÚ· ÔÂÈ„ ‡ÏÏ È ËÂ·‰ Ô‚· ÊÎ¯Ó‰ . ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰
‰Ï˘ ¯Á‡ ÈÏÂ‰È  ÌÂ¯ÂÙ· Â‡ ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ˙„ÁÂ‡Ó‰ ‰Ï‰ ÈÓ· ÔÂ„  , ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

¯˘Â‡ .Ó ·Èˆ˜˙· ·ˆ˜Â˙ ‡Ï Ì‚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂ. 
 : מעיר משרד מבקר המדינה כלהל , לעניי  עצ  הצור  ולעניי  הבחירה בג  הבוטני דווקא .3
הוא יחידת סמ  במשרד החקלאות המספקת ) מ" שה להל  (השירות להדרכה ומקצוע  )א(

הכשרה והסמכה מקצועית לחקלאי  במגוו  נושאי  ובמגוו  ענפי , פיתוח מקצועי, שירותי הדרכה
מ בפרויקט נעשה ללא כל "כי שילוב שה, מ הבהיר למשרד מבקר המדינה"מנהל שה. 22לאותחק

__________________ 
 . בנושא שירות הדרכה ומקצוע) È˙ ˘ ÁÂ„45 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1995 בעניי' זה ראו  22
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וכי הוא התנגד להקמת המרכז משו  שבמשרד החקלאות מכה  ; התייעצות עמו ושלא על דעתו
ל מארג  קורסי  בנושא תקני "והסמנכ, ל בכיר האחראי לנושא איכות התוצרת החקלאית"סמנכ

כי מכו  חיצוני זכה במכרז של , מ ציי "מנהל שה.  בנושא יורופגאפבכלל זה, איכות לחקלאי 
המשרד למת  שירותי ייעו) ארגוני למשרד ולביצוע תכניות הדרכה שנתיות לפיתוח והטמעת 

לא נמצא כי עובר להחלטה על הקמת המרכז נבח  הצור  . מערכות ולניהול איכות במגזר החקלאי
, בי  השאר, תיו ובהתחשב בהתקשרות ע  המכו  החיצונימ ופעולו"נוכח קיומו של שה, בהקמתו

כמו כ  לא נבחנה עלות הפעלת המרכז על ידי העמותה בשיתו' מועצת . לביצוע תכניות הדרכה
 .הצמחי  אל מול התועלת שיביא

 ומקד  מחקרי  בתחו  הבוטני, הג  הבוטני מתמחה בעיקר בנושאי גינו  וג  ובצמחי נוי )ב(
ידע ייחודי בתחו  תקני איכות ואי  לו כל ניסיו  או ידע בתחו  תוצרת חקלאית אי  לו כל ; גנני

 לא 2004כי עד סו' שנת , יצוי . שהעיסוק בו הוא חלק ניכר מפעילותה של מועצת הצמחי , למאכל
 . ובנושא יורופגאפ בפרט, קיי  הג  הבוטני ולו השתלמות אחת בנושא תקני איכות בכלל

Î‡ Ì‡ ˜ÙÒ ‰ÏÚÓ ¯ÂÓ‡‰ ˙ˆÚÂÓÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙ÂÙ¯Ëˆ‰· ˙È ÈÈ Ú ‰˜„ˆ‰ ‰˙È‰ Ô
È ËÂ·‰ Ô‚· ˙È‡Ï˜Á ‰¯˘Î‰Ï ÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰Ï ‰ÓÊÂÈÏ ÌÈÁÓˆ‰ , ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

Í¯„Ï ‡ˆ˙ Ì¯Ë· ‰ÓÊÂÈ‰ ˙ ÈÁ·Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚· ‰Î¯Ú  .   
 ניגוד ענייני 

מהשלבי  , כל אחד מה עובדה זו חייבה . ל מועצת הצמחי  ה  אחי "ל הג  הבוטני ומנכ"מנכ
כדי להביא , לדווח על הקשר למוסדות המתאימי , המוקדמי  ביותר בה  החלה להירק  התכנית

כל אחד מהאחי  החליט כהבנתו כיצד . אול  לא כ  נעשה. לאישור הסדר למניעת ניגוד ענייני 
 .ינהג

לת הכספי  שלו כי ל הג  הבוטני למדע  הראשי של הג  הבוטני ולמנה" כתב מנכ2004ביוני  .1
יהיה המדע  הראשי אחראי לקשר הרשמי ע  מועצת , ל מועצת הצמחי  הוא אחיו"מאחר שמנכ

ומנהלת הכספי  תהיה אחראית , הצמחי  ולהתכתבויות עמה לגבי פרויקטי  ופעילויות משותפות
כי , 2004ל מועצת הצמחי  כתב במכתבו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר "מנכ. לענייני הכספי 

 . ל המועצה"הוא הודיע מיד ע  מינויו שאת הקשר ע  הג  הבוטני ינהל המשנה למנכ
‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· ,Î Ó ÈÎ"ÂÓˆÚ ÏÚ ÏË ˘ ˙ÂÏ·‚Ó· Û‡ „ÓÚ ‡Ï È ËÂ·‰ Ô‚‰ Ï . Ô‚‰ ÈÎÓÒÓÓ
‰ÏÂÚ È ËÂ·‰ ,Î Ó˘"Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰ ÌÚ ÂÓˆÚ· ÌÎÈÒ È ËÂ·‰ Ô‚‰ Ï" ˙‡ ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï

ÊÎ¯Ó‰ ˙Ó˜‰Ï ˙È Î˙‰ È¯˜ÈÚ. 
למסור לו את כל המסמכי  , ת הביקורת בג  הבוטני ביקש משרד מבקר המדינה מהעמותהבע

. ל הג  הבוטני לא המציא לו את כל המסמכי  המבוקשי "הנוגעי  להקמת המרכז ואול  מנכ
 ששלח הג  הבוטני למועצת הצמחי  לא נמצא בי  מסמכי הג  שנמסרו 23.6.04 מכתב מ, לדוגמה

כמו כ  לא נמצא בי  המסמכי  האלה סיכו  ;   לא במחשב הג  הבוטנילמשרד מבקר המדינה וג
ל הג  ממשרד "שהעתקו נשלח למנכ, ל הג  הבוטני" בהשתתפות מנכ1.7.04 הישיבה שהתקיימה ב

כי המסמכי  שלא נמצאו בג  הבוטני היו דווקא המסמכי  , יצוי . החקלאות וממועצת הצמחי 
 .הבוטני ביוזמה להקמת המרכזל הג  "המעידי  על מעורבותו של מנכ
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ל משרד החקלאות ישיבה בה הוסכ  עקרונית לתמו  בתכנית " נערכה אצל מנכ1.7.04 ב .2

ל הג  יגיש תכנית מפורטת שתשמש בסיס לגיבוש "כי מנכ, כ  נקבע; להקמת המרכז בג  הבוטני
. ג  הבוטנימועצת הצמחי  וה, וכי התכנית תבוצע בשיתו' משרד החקלאות; הסדר מפורט יותר

 .ל הג  הבוטני"ל מועצת הצמחי  ומנכ"שהשתתפו בה מנכ, בסיכו  הישיבה נכתב
 נקבעה לו פגישה ע  1.7.04 כי ב, ל מועצת הצמחי  כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה"מנכ
וכי ע  סיו  הפגישה הוא הופתע לראות ; ל משרד החקלאות בנושא סיוע למגדלי פרחי "מנכ

ברגע שביקש אחיו לשוחח , לדבריו. ל המשרד"ממתי  לפגישה ע  מנכ, הבוטניל הג  "מנכ, שאחיו
ל מועצת "מנכ. ל"הוא ק  ויצא מלשכת המנכ, ל המשרד על סוגיות הקשורות בג  הבוטני"ע  מנכ

א  ציי  שלא טרח לקרוא את , הצמחי  הודה שקיבל העתק של סיכו  הישיבה שהשתת' בה אחיו
 . בלי שש  לב ששמו רשו  בו כמשתת'הסיכו  ושלח אותו למשנה שלו

 100,000ל מועצת הצמחי  דרישה לקבל מקדמה בס  " שלחה העמותה לעוזרת מנכ21.7.04 ב
 למשנה שלו 1.7.04 ל מועצת הצמחי  שלח את סיכו  הישיבה מ"מנכ; ח על חשבו  הפרויקט"ש

ל בתשובתו " למנכהמשנה.  שני העובדי  שחתמו על העברת הכספי  לג  הבוטני ולחשב המועצה 
ל מועצת הצמחי  הוא חת  על "כי על סמ  סיכו  זה שקיבל ממנכ, למשרד מבקר המדינה הבהיר
הוא , ל מועצת הצמחי "שלטענת מנכ, יוצא אפוא שסיכו  הישיבה. העברת התשלומי  לג  הבוטני

  סיכו  זה הוא ששימש אסמכתא להעברת כספי  לג, לא השתת' בה וא' לא טרח לקרוא אותו
כיצד התקבלה בישיבה החלטה שממנה עולה שהמועצה תומכת , עוד נשאלת השאלה. הבוטני
   .בהיעדר נציג של המועצה בישיבה, בתכנית

 העברת כספי  ממועצת הצמחי  לעמותה
העבירה מועצת הצמחי  לעמותה בהעברה בנקאית שני תשלומי  בס  , 14.9.04  וב10.8.04 ב

על ההעברות .   לא נחת  ביניה  הסכ  כלשהו בעניי  הקמת המרכזא' שעדיי, ח כל אחד" ש70,000
בהיעדר הסכ  ומאחר שבכל זאת . ל המועצה"הבנקאיות חתמו חשב מועצת הצמחי  והמשנה למנכ

אבל אי  מסמכי  המאשרי  ; נרשמו פעולות אלה בספרי מועצת הצמחי  כהלוואה, הועברו כספי 
בכלל זה קבלת אישורי  וקביעת ,  הלוואה מחייב הסכ שג  מת , יודגש. שאכ  היתה זאת הלוואה

וכי בעת מת  הכספי  לעמותה לא היו בידי המועצה כל ביטחונות כנגד ההלוואה ולא סוכ  , תנאי 
 .מתי על העמותה לפרוע אותה

כתקבול ממועצת הצמחי  , כי העמותה מצדה רשמה בספריה את הסכומי  האמורי , ראוי לציי 
 .ולא כקבלת הלוואה ממועצת הצמחי , "ז להכשרת חקלאי מרכ"בגי  פעילות 

כי בשל העיכובי  בגיבוש הסכ  , חשב מועצת הצמחי  הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
, ח" ש140,000סופי בי  המועצה לעמותה סוכ  על העברת שתי מקדמות כספיות בסכו  כולל של 

 . ההסכ  הסופיעד להשלמתו וגיבושו של, שהוגדרו הלוואה לזמ  קצר
שהמועצה לא חתמה על כל , ל המועצה כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה"המשנה למנכ

וכי היא העבירה את המקדמה בהסתמ  על ההבנות בינה לבי  משרד החקלאות , התחייבות בנושא
 .1.7.04 כפי שבאו לידי ביטוי בסיכו  הדיו  מ, ולבי  הג  הבוטני

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘Ó‰Î ÓÏ ‰" Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ·˘Á‰Â Ï
·˙Î· ÌÈÓÎÒ‰ ¯„Ú‰· ÌÈÙÒÎ ÌÏ˘Ï ‡ÏÂ ÔÈ˜˙ ÈÙÒÎ .  
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 השתתפות מועצת הצמחי  במימו  תערוכה של הג  הבוטני
ל "בפברואר אותה שנה אישר המשנה למנכ.  קיי  הג  הבוטני פסטיבל פרחי 2004בתחילת אפריל 

סכו  זה . ח לתמיכה בפסטיבל הפרחי " ש175,000רומה בס  מועצת הצמחי  לתת לג  הבוטני ת
כי מת  התרומה לא הובא לאישור המינהלה , נמצא. הועבר לחשבו  הג  הבוטני במאי אותה שנה

כי שנה קוד  לכ  , יצוי . הזמנית של מועצת הצמחי  וא' לא אושר בפורו  אחר של המועצה
   .ח בלבד" ש20,000ל הג  הבוטני בסכו  של השתתפה מועצת הירקות במימו  פסטיבל הפרחי  ש

 סדרי קבלתו והעסקתו של מנהל המרכז להכשרת חקלאי  
לפי התכנית להקמת המרכז היתה אמורה מועצת הצמחי  לשל  בכל שנה סכו  של , כאמור .1

 התכנסה ועדת כוח האד  30.6.04 ב. שעיקרו נועד למימו  שכרו של מנהל המרכז, ח" ש500,000
דרישות . בג  הבוטני" מרכז להכשרה חקלאית"ותה לדיו  בגיוס עובד לריכוז וארגו  של העמ

. הכרה של ההתיישבות והחקלאי  וניסיו  ארגוני, המשרה שהוצגו לפני הוועדה היו ניסיו  בהוראה
. בפרוטוקול הישיבה דווח כי הוגשה מועמדות של עובד מסוי  וכי המועמד נמצא מתאי 

לפי הפרוטוקול של ישיבת עובדי הג  הבוטני . י לא נבחנו מועמדי  נוספי כ, מהפרוטוקול עולה
 מנהל למרכז הכשרה  ] המועמד[קלטנו את : "ל הג  בי  היתר" דיווח מנכ2004שהתקיימה ביולי 

 ". עובדי  חקלאי  בשיתו' משרד החקלאות והכוונה של שר החקלאות
ÔÈÂˆÈ ,Á ‡Â‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰ Ó „È˜Ù˙Ï ‰ ÂÓ˘ „ÓÚÂÓ‰ ÈÎ„ÂÎÈÏ ÊÎ¯Ó ¯· .ÔÈÂˆÈ „ÂÚ , ¯·Î ÈÎ

 ¯‡Â¯·Ù·2004 ,Î Ó˘ ˙Ú·"¯˘‰ ıÚÂÈÎ Ô‰ÈÎ ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï , Ï˘ ÂÈÂ ÈÓÏ ÏÚÙ ‡Â‰
˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ‰¯˘ÓÏ ‰Ê „·ÂÚ , ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ˘ ÌÂ˘Ó ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‡ˆÈ ‡Ï ¯·„‰ ÌÏÂ‡

ÍÎÏ ‰„‚ ˙‰ ‰ È„Ó‰ .ÌÈ„ÓÚÂÓ ÔÈ· ˙Â¯Á˙ ¯„Ú‰ ÔÏÏÎ·Â ˙Â·ÈÒ ‰ ÏÂÏÎÓ ,‰ ˜ÒÓÏ ÍÈÏÂÓ 
˙ÈËÈÏÂÙ‰ Â˙˜ÈÊ Ï˘· Â„È˜Ù˙Ï ¯Á·  ÊÎ¯Ó‰ Ï‰ Ó ÈÎ. 

2. Ó-22.7.04 ¯·ÓËÙÒ ÛÂÒ „Ú 2004 Â˘ÂÓÈ˘Ï ‰Ï˘Ó ·Î¯ ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ ‰„ÈÓÚ‰ 
 È ËÂ·‰ Ô‚‰ ÔÈ·Ï ‰ È· ÌÎÒ‰ ÏÎ Ì˙Á  Ì¯ËÂ ‰„È ÏÚ ˜ÒÚÂ‰ ‡Ï˘ Û‡ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰ Ó Ï˘

ÊÎ¯Ó‰ ˙Ó˜‰ ÔÈÈ Ú· . 
 2004צת הצמחי  במכתבו מאוקטובר ל מוע"לגבי השימוש ברכב של מועצת הצמחי  כתב מנכ

כי כאשר סיכ  המשנה שלו ע  הג  הבוטני כי חלקה של המועצה בהכנת , למשרד מבקר המדינה
הוא פעל על פי המדיניות שהוא , התשתיות להקמת המרכז יהיה העמדת רכב לחודש עד חודשיי 

 . ר לשכור רכבולפיה מהבחינה הכלכלית עדי' להעמיד רכב ממאגר המועצה מאש, עצמו קבע
.  טר  נחת  הסכ  כלשהו בי  המועצה לג  הבוטני2004דצמבר , עד מועד סיו  הביקורת, כאמור

לא נאמר דבר בעניי  העמדת רכב ,  שהועבר למשרד מבקר המדינה2004בטיוטת הסכ  מאוגוסט 
   . שהוא עובד של הג  הבוטני, על ידי המועצה לרשות מנהל המרכז
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 סו  דבר

ובעקבות הביקורת ארעו ,  החל משרד מבקר המדינה בבדיקת הנושא2004ובר בתחילת אוקט
 :ההתפתחויות הבאות

 התכנסה המינהלה הזמנית המאוחדת של מועצת הצמחי  ודנה לראשונה 28.10.04 ב .1
המינהלה הזמנית אישרה עקרונית את ההתקשרות בכפו' . בהתקשרות להקמת המרכז בג  הבוטני

בישיבה זאת לא . להכנת החוזה על ידי היוע) המשפטי של מועצת הצמחי לאישור תכני התכנית ו
עד . הובא לידיעת המינהלה הזמנית המאוחדת כי המועצה כבר שילמה כספי  על חשבו  הפרוייקט

את ההתקשרות ,  לא אישר היוע) המשפטי למועצת הצמחי 2004למועד סיו  הביקורת בדצמבר 
 .ע  הג  הבוטני

כי נוכח , ל המשרד"החליט מנכ,  שהתקיימה במשרד החקלאות2004ר בישיבה מנובמב .2
לא יהיה , והואיל והמשרד קשור בהסכ  רב שנתי ע  מכו  חיצוני, הוראות חוק חובת המכרזי 

 .בהקמת המכרז, או בעקיפי , המשרד מעורב ישירות
בו ביו  .  ברר משרד מבקר המדינה ע  חשב מועצת הצמחי  את סוגיית המקדמות24.11.04 ב

הג  . ח" ש140,000ביקש חשב מועצת הצמחי  מהג  הבוטני להחזיר למועצה את הסכו  של 
א  זאת בעשרה תשלומי  דחויי  שווי  , להחזיר את הכספי , עוד באותו יו , הבוטני הסכי 

  .במקו  בתשלו  אחד, 1.11.05 ובתשלו  נוס' של הריבית בשיק דחוי ל
✯  

ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÏÎÓ ˙Ó˜‰Ï ‰ÓÊÂÈ‰ Ì‡ ˙Â˜ÙÒ "ÌÈ‡Ï˜Á ˙¯˘Î‰Ï ÊÎ¯Ó " Ô‚·
ÌÈÈ ÈÈ Ú ÌÈÏÂ˜È˘Ó ‰Ú·  ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· È ËÂ·‰ , ‰˙‡ˆÂ‰·Â

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡˘ ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú  ÏÚÂÙÏ. 
˘ÓÓ˙‰Ï ÏÁ‰ Ë˜ÈÈÂ¯Ù‰ ,ÊÎ¯ÓÏ Ï‰ Ó ˜ÒÚÂ‰Â ÌÈÙÒÎ Â¯·ÚÂ‰ , ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‡ÏÏ ‰Ï‡ ÏÎ

Î˘¯„  ,ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰ Ì˙Á  Ì¯Ë·Â ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÂÓÈÈÂ˜˘ ‡ÏÏ. 
‡ˆÓ  „ÂÚ ,Î Ó˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ"Î ÓÂ È ËÂ·‰ Ô‚‰ Ï"ÌÈÁ‡ Ì‰ ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï , ¯Ó˘  ‡Ï

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ¯ÒÂ‡‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰. 
 „ÂÚÂ ˙‡Ê- ‰˜ÈÊ ÏÚ· Ì„‡ ÈÂ ÈÓÂ „È˜Ù˙ ˙¯ÈˆÈ ‰¯˘ÙÈ‡ ÊÎ¯Ó‰ ˙Ó˜‰Ï ‰ÓÊÂÈ‰  ˙ÈËÈÏÂÙ

¯˘Ï. 
˙Úˆ·˙Ó ‡Ï ˙È Î˙‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· Ì Ó‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· . Í‡

 ˜Ê  ‰Ó¯‚ ¯·Î ÂÊ ˙È Î˙-È ËÂ·‰ Ô‚Ï ¯˜ÈÚ·  , ˙‡ ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ıÏ‡ ˘
ÂÏ ‰ ˙ ˘ ‰Ó„˜Ó‰ , ÏÂ‰È Ï ÒÈÂ‚˘ „·ÂÚÏ ·Î¯ ˙Â‡ˆÂ‰Â ¯Î˘ ÌÏ˘Ï ÍÈ˘ÓÓ ÌÏÂ‡

Ë˜ÈÂ¯Ù‰. 
‰˙ÂÓÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ,Ó ˙‡ ˜ÈÙ‰ÏÂ ‰˘¯Ù· ÔÂ„Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰Â ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂ

ÌÈÁ˜Ï‰. 
 


