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   משרד המשפטי  

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
) תל אביב והמרכז(בהנהלת בתי המשפט ובשני מחוזות של משמר בתי המשפט 

באמרכלות בית המשפט העליו  ובנציבות שירות המדינה , וכ  במשרד המשפטי 
נבדקו סוגיות שונות בתחו  של העסקת עובדי  ובעיקר בנושא אופ  קבלת  

 .שפחה בקרב עובדי  בהנהלת בתי המשפטכמו כ  נבדקה קרבת המ. לעבודה
בהנהלת בתי הדי  הרבניי  שבמשרד המשפטי  נבדקו פעולות המפקח על 

בעיקר נבדקו פעולות להקמת מאגר מידע על הקדשות דתיי  . ההקדשות
 . יהודיי  והפיקוח והבקרה עליה 

כ  נבדק במשרד נושא העסקה ותקינת כוח אד  במסגרת מטלת רוחב במספר 
   ).39' ראו בדוח זה עמ(ממשלה משרדי 

 העסקת עובדי  בהנהלת בתי המשפט
 ומתמחי  במשרד המשפטי 

 תקציר
עמד מספר העובדי  בהנהלת בתי )  הנציבות להל  (לפי נתוני נציבות שירות המדינה 

משרד מבקר המדינה בדק בהנהלת בתי המשפט .  איש4,505 על 2004המשפט ביוני 
: 2004ארבעה סוגי עובדי  שהיו מועסקי  ביוני את סדרי קבלת  לעבודה של 

כמו כ  נבדקה קרבת . מאבטחי  ומתמחי , עוזרי  משפטיי , מזכירי  משפטיי 
 .המשפחה בקרב עובדי 

כי העסקת , קובע)  החוק להל   (1959 ט"התשי, )מינויי (חוק שירות המדינה  .1
 לצמצ  ככל האפשר את יש. על פי מכרז פומבי, עובדי  בשירות המדינה תיעשה ככלל

למקרי  שבה  קיימות נסיבות חריגות , העסקת  של עובדי  זמניי  בטר  מכרז
העסקת עובד זמני באותה משרה מעניקה לו יתרו  מבחינת רכישת , שכ . ונדירות

ציפייה "וא' יוצרת מעי  , ניסיו  בתפקיד עקב היכרותו ע  היחידה שבה הוא מועסק
 .להמשי) להעסיקו" הדדית

:  מקרב המזכירי  המשפטיי  הועסקו ללא מכרז במש) תקופה ארוכה50% כ )א(
 19ורק כעבור פרק זמ  של חודשיי  ועד ,  נקלטו במשרותיה  בבתי המשפט29% כ

 לא הובאו 21% ואילו כ, הופיעו בפני ועדת בוחני ) כתשעה חודשי  בממוצע(חודשי  
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 כבר בי  חודשיי  וחצי ועד עד מועד סיו  הביקורת בפני ועדה א' על פי שעברו

 ). חודשי  בממוצע10 כ(כשנתיי  מאז נכנסו לתפקיד  
 א"התשכ, )בחינות ומבחני , מכרזי ) (מינויי (בכללי שירות המדינה , בחוק )ב(

כי מועמדי  למשרה במכרז , נקבע) ר" התקשי להל  ( ובתקנו  שירות המדינה 1961
ו בה  בהצלחה יוזמנו להופיע בפני ועדת ואלה שיעמד, פומבי חייבי  לעמוד בבחינות
 כי , הבדיקה העלתה. על הוועדה לנמק את החלטתה. בוחני  שתחליט על בחירת 

,  מהמכרזי  למשרות אות  איישו מזכירי  משפטיי  עוד לפני עריכת המכרז25% ב
באות  המקרי  שבה  הובאו , זאת ועוד. לא נימקה ועדת הבוחני  את החלטותיה

שעליה  , נבחרו למשרות, בפני ועדת בוחני ) 29% כ(משפטיי  המזכירי  ה
 .אות  עובדי  שהועסקו קוד  לכ  במשרה, התפרס  המכרז

 החליטה הממשלה שאיוש משרותיה  של העוזרי  המשפטיי  2001בפברואר  .2
 ועדת  להל  (של השופטי  הנותרי  יתבצע על ידי ועדה מיוחדת לאיתור מועמדי  

 .2001על כ) הוציאה הנציבות ביוני הודעה ). איתור
נכנסו ,  מבי  העוזרי  המשפטיי  שאמורי  היו לעבור ועדת איתור64% כ )א(

 מהעוזרי  26% כ: המבטיח את שוויו  ההזדמנויות, לתפקיד  בלא שקוי  הלי)
 חודשי  21המשפטיי  איישו תחילה את המשרות האמורות ורק כעבור חודש ועד 

לא עברו הלי) בחירה א' ,  מה 19% כ; ובאו בפני ועדת איתורה, ) חודש11בממוצע (
, )בממוצע כתשעה חודשי ( חודשי  מיו  כניסת  לתפקיד 13 כי חלפו בי  ארבעה ל

, שא' ה ( נוספי  שנכנסו לתפקידיה  לפני מועד הודעת הנציבות האמורה 19% וכ
 30 28רותיה  היו במש) היו חייבי  להופיע בפני הוועדה, לפי הנחיית הנציבות

 .חודשי  ממועד ההודעה ועד שהובאו בפני ועדת איתור
היא בחרה את המועמד ששימש כבר , בכל המקרי  שוועדת האיתור בחנה )ב(

בשני מקרי  לא ; על פי הפרוטוקול לא הקפידה הוועדה על חובת ההנמקה. בתפקיד
למועמדי  הייתה הנמקה כלשהי ובמקרי  הנותרי  לא היה בנימוק כל התייחסות 

 .שלא נבחרו
הביקוש להתמחות בבתי המשפט ובמשרד המשפטי  עולה בהרבה על  ) א( .3

משפטני  חדשי  שנקלטו לעבודה במשרד המשפטי  . היצע מקומות ההתמחות
בשני  האחרונות היו ברוב  מקרב מתמחי  לשעבר במשרד או בגופי  ממשלתיי  

 שאת את הצור) שתינת  לכלל עובדה זו מחזקת ביתר. לרבות בתי משפט, אחרי 
הבדיקה ; המעונייני  האפשרות להתחרות בצורה הוגנת על מקומות ההתמחות

לא של משרד המשפטי  , כי אופ  קבלת  של המתמחי  לא הוסדר בנהלי , העלתה
 .ולא של הנהלת בתי המשפט

. הנוהל של הנהלת בתי המשפט אוסר על המתמחה לעבוד בשעות נוספות )ב(
נהלת בתי המשפט וג  במשרד המשפטי  עובדי  המתמחי  מעבר לשעות בה, בפועל

, וה  אינ  מקבלי  את השכר המגיע לה  עבור העבודה הנוספת, העבודה הרגילות
 .1951 א"התשי, על פי חוק שעות עבודה ומנוחה

, 1969 ט"התשכ, )סייגי  בקרבת המשפחה) (מינויי (כללי שירות המדינה  .4
א  עובד , לא ימונה אד  למשרה ביחידה מינהלית"כי , בעי קו)  הכללי  להל  (

; אלא א  אישר נציב שירות המדינה את המינוי, "באותה יחידה קרוב משפחה שלו
א  עובד ביחידה מינהלית אחרת , לא ימונה אד  למשרה במשרד"כי , עוד נקבע

 ".והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניה , באותו משרד קרוב משפחה שלו
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א  פלוני זכה ליתרו  בשל קרבתו לעובד . משרות בשירות המדינה ה  משאב ציבורי
הרי , אפילו אי  ביניה  כפיפות ואפילו אינ  עובדי  באותה יחידה מנהלית, מדינה

קרבה משפחתית שכזו אינה פוסלת אמנ  מועמד . המשאב הציבורי לא הוקצה כיאות
, ל הכללי  לאיוש המשרה ועל תיעוד ההלי)אול  יש להקפיד על מילוי כ, כשיר וראוי

 .כי נשמר שוויו  ההזדמנויות ועל מנת להסיר חשש שלא כ) היה, על מנת להבטיח
 מבי  חברי ועדי 8%  מבי  העובדי  הבכירי  ול10% כי ל, הביקורת העלתה )א(

לחלק מה  א' יותר . עובדי  היו קרובי משפחה המועסקי  בהנהלת בתי המשפט
 .ה אחדמקרוב משפח

 קרובי משפחה של עובדי  שנמני  על שתי 24בדיקת סדרי קבלת  לעבודה של 
ארבעה עובדי  נקלטו :  מה 18העלתה ליקויי  לגבי , קבוצות העובדי  שלעיל
 חודשי  הופיעו בפני ועדת 30 7ורק כעבור , )בניגוד לדי (במשרותיה  ללא מכרז 

  צור) בעריכת מכרז לש  קבלה  העובדי  הנותרי  שלגביה  אי14לגבי . בוחני 
על קיו  ,  על דר) גיוס העובדי דלא שמרה הנהלת בתי המשפט את התיעו, לעבודה

על ההתייחסות למועמדי  אחרי  או על השיקולי  שנלקחו בחשבו  , תהלי) מיו 
 .בקבלת ההחלטה על העסקת העובד

ת  הביקורת העלתה ארבעה עובדי  שקרובי משפחה שלה  הועסקו באו )ב(
 .רק במקרה אחד נמצא אישור הנציבות לכ); יחידות מנהליות בה  ה  עבדו

מתח הדרגות של המאבטחי  אינו מחייב קיו  מכרז לש  קבלת   ) א( .5
חלה חובה ציבורית וניהולית להקפיד על קיומ  של כללי  , ע  זאת. לעבודה

. ת וההגינותשוויו  ההזדמנויו, ובכלל  חובת השקיפות, בסיסיי  בגיוס עובדי 
הנהלת בתי ". חבר מביא חבר"המועמדי  לעבודה גויסו בעיקר בשיטת , בפועל

 .המשפט לא פנתה ללשכת התעסוקה לצור) גיוס עובדי 
הוא לא היה ; תהלי) גיוס המאבטחי  היה מעוג  בנהלי  באופ  חלקי בלבד )ב(

 .יבותולא היה נתו  לבקרה של הנהלת בתי המשפט או של הנצ, מתועד במלואו
אג' האבטחה לא ניהל רישו  מסודר של הראיונות ע  המועמדי  שלא  )ג(

 מהתיקי  שנבדקו של 65% ב. התקבלו לעבודה ושל ההחלטות שקיבל בגינ 
 .מועמדי  שלא התקבלו לעבודה לא נרשמו הסיבות לכ)

חמישה עובדי  הועסקו כמאבטחי  א' שלא עמדו בתנאי הקבלה שהיו נהוגי   )ד(
  .טחי  או שלפי חוות דעת הממוני  עליה  נכשלו בעבודת לגבי מאב

♦  
מבחינה , עומד בראש הנהלת בתי המשפט, 1984 ד"התשמ, ]נוסח משולב[על פי חוק בתי המשפט 

. מנהל בתי המשפט הממונה על ידי שר המשפטי  בהסכמת נשיא בית המשפט העליו , מינהלית
של " ראי בפני השר על ביצוע  של סדרי המינהלמנהל בתי המשפט יהיה אח"כי , עוד קובע החוק

 .בתי המשפט
 להל  (בהתא  לתקנו  שירות המדינה . הנהלת בתי המשפט היא יחידת סמ" במשרד המשפטי 

ובכלל , יחידת סמ" היא יחידה שהוענקו לה סמכויות מינהליות מהסמכויות של המשרד, )ר"התקשי
מערכת בתי המשפט ).  הנציבות להל  ( המדינה זה הסמכות לעמוד בקשר ישיר ע  נציבות שירות

פועלי  , בנוס' לבית המשפט העליו  שמקו  מושבו בירושלי . מאופיינת בפיזור גיאוגרפי רב
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לבתי משפט ;  ערי 30 בתי משפט השלו  פרוסי  ב; ברחבי האר) חמישה בתי משפט מחוזיי 

בכל אחד מחמשת . ומיי לתעבורה ולענייני  מק, השלו  כפופי  ג  בתי המשפט למשפחה
 .הכפו' לבית הדי  הארצי לעבודה שבירושלי , המחוזות פועל בית די  אזורי לעבודה

 645 מזה כ, ח" מיליו  ש863  הסתכ  בכ2004תקציבה הרגיל של הנהלת בתי המשפט לשנת 
 ).75% כ(ח תקציב השכר "מיליו  ש

סוגיות , לסירוגי , ת בתי המשפט בדק משרד מבקר המדינה בהנהל2004אוגוסט  בחודשי  אפריל
הבדיקה התמקדה בסדרי . ובעיקר בדבר אופ  קבלת  לעבודה, שונות בתחו  של העסקת עובדי 

מאבטחי  , עוזרי  משפטיי , מזכירי  משפטיי : קבלת  לעבודה של ארבעה סוגי עובדי 
 נערכה הבדיקה. כמו כ  נבדקה קרבת המשפחה בקרב עובדי  בהנהלת בתי המשפט. ומתמחי 

לגבי העסקת ). תל אביב והמרכז(בהנהלת בתי המשפט ובשני מחוזות של משמר בתי המשפט 
בדיקת השלמה . מתמחי  נערכה בדיקה ג  במשרד המשפטי  ובאמרכלות בית המשפט העליו 

 מהנציבות קוב) נתוני  2004לצור" הבדיקה קיבל משרד מבקר המדינה ביוני . נערכה בנציבות
שרוב  עובדי מדינה ,  עובדי  של הנהלת בתי המשפט4,505 בנוגע ל)  הקוב) להל  (ממוחשב 
).  שופטי 550 הקוב) לא כלל כ(מאבטחי  ומתמחי  , קלדניות שופטי , עובדי  ארעיי , קבועי 

נעשתה הצלבה של נתוני הקוב) ע  נתוני מרש  האוכלוסי  במשרד הפני  לצור" איתור קרובי 
   .הלת בתי המשפטשג  ה  עובדי  בהנ, משפחה

 קבלת מזכירי  ועוזרי  משפטיי  ללא מכרז
התקנות שהותקנו לפיו , ) החוק להל   (1959 ט"התשי, )מינויי (לפי חוק שירות המדינה 

 ומעלה בדירוג 18העסקת עובדי  בשירות המדינה תיעשה על פי מכרז במשרות מדרגה , ר"והתקשי
ובכל דרגה ביתר הדירוגי  המקצועיי  ,  והטכנאי  ומעלה בדירוג ההנדסאי 39מדרגה , המינהלי

 ).פרט לחריגי  שנקבעו(
על הממוני  לבחו  קוד  כל את האפשרות , כאשר יש לאייש משרה פנויה הטעונה מכרז, ככלל

לפי הוראות הוועדה לוויסות כוח אד  , להעביר עובד בתו" המשרד או להעביר עובד ממשרד אחר
לא . יפורס  מכרז פנימי לעובדי  באותו משרד,  המשרה בדר" זוא  לא התמלאה. עוד' בנציבות

המכרז .  הפתוח לכלל הציבור פומבי   יתקיי  מכרז חיצוני , נמצא מועמד מתאי  במכרז פנימי
בחינות , מכרזי ) (מינויי (הפומבי יפורס  לפחות באחת הדרכי  שנקבעו בכללי שירות המדינה 

ודעות של הנציבות ולשכותיה המחוזיות או שלושה עיתוני  לוחות המ (1961 א"התשכ, )ומבחני 
בכללי  , בחוק. 1לאחרונה נוהגת הנציבות לפרס  מכרזי  באתר האינטרנט שלה). יומיי  לפחות

כי מועמדי  למשרה במכרז פומבי חייבי  לעמוד בבחינות להוכחת , ר נקבע"האמורי  ובתקשי
הצלחה יוזמנו להופיע לפני ועדת בוחני  שתבחר ואלה שיעמדו בה  ב, כשירויותיה  וסגולותיה 

 .מועמדי  כשירי  למשרה ותדרג  בהתא  למידת כשירות 
כדי . המכרז הפומבי נועד לתת הזדמנות שווה לכל מועמד להתחרות על משרות בשירות הציבורי

, להגשי  תכלית זו יש לצמצ  ככל האפשר את המקרי  שבה  יועסק עובד זמני בטר  מכרז
העסקת עובד זמני באותה משרה מעניקה לו , שכ . 2  שבה  קיימות נסיבות חריגות ונדירותלמקרי

__________________ 
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 ‰·È·Ò‰) 17' עמ, )2004אוגוסט. 
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וא' , יתרו  מבחינת רכישת ניסיו  בתפקיד עקב היכרותו ע  המשרד ובעיקר ע  הממוני  עליו
 .3להמש" העסקתו" ציפייה הדדית"יוצרת קשרי עבודה ומעי  

 Ï˘ Ì˙ËÈÏ˜ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó82Â ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯ÈÎÊÓ -27 ÌÈ¯ÊÂÚ 
‰ÏÚ‰Â ÌÈÈËÙ˘Ó ,Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ Ï·˜˙‰ ÏÂ„‚‰ Ì˜ÏÁ ÈÎ ,Ê¯ÎÓ· Í¯Âˆ ‰È‰ Ì˙‚¯„ ÈÙÏ˘ Ì‚‰ ;

 Ê¯ÎÓ Í¯Ú  Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ Ì˙Â‡·Â- ‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡ ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ ˙‡ÊÂ - „È˜Ù˙Ï Â¯Á·  
‰¯˘Ó· ÔÎÏ Ì„Â˜ Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â‡ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ.   

 מזכירי  משפטיי 
בניהול  , נועד לסייע לבית המשפט בטיפול בתובענות, )ת" מנ להל  (ול תיקי  המרכז לניה

בטרחה , ת ה  בעיקר לחסו" בזמ "מטרות מנ. מיו  הגשת  לבית המשפט ועד לסיומ , ובניתוב 
; להקל בעומס העבודה של השופטי  והמזכירויות; ובמשאבי  של בעלי הדי  ושל בתי המשפט

. ולקצר את תקופת ההמתנה של התיק בבית המשפט; את זמ  השיפוטלנצל באופ  נכו  ואיכותי 
,  והוטמע בהדרגה בבתי המשפט השוני  בתחומי המשפט האזרחי1998ת הוק  בשנת "המנ

 .העבודה והמשפחה, הפלילי
 ב"התשס, )מחלקה לניתוב תיקי  בבתי המשפט ובבתי הדי  לעבודה(בהתא  לתקנות בתי המשפט 

שבי  תפקידיו העיקריי  להביא , די מזכיר משפטי שהוא עור" די  במקצועות יופעל בי"המנ, 2002
או הצעות , שיש בו כדי לקד  את הטיפול והדיו  בתובענה, לפני בעלי הדי  הצעות להסדר דיוני

למיי  ולנתב ; להפניית התובענה להליכי  חלופיי  של יישוב סכסוכי  מחו) לבית המשפט
 .ת" המשפט ובכפו' לתכניות המנתובענות לפי הנחיות נשיא בית

התקבלו לעבודה כמזכירי  משפטיי  , 2004המעודכני  למאי , בהתא  לנתוני הנהלת בתי המשפט
 מזכירי  82)  התקופה הנבדקת להל  ( ועד אותו מועד 2002בהנהלת בתי המשפט ממחצית שנת 

 ).דש מאי עד חו  2004 בשנת 16 ו; 2003 בשנת 48; 2002 מאמצע שנת 18(משפטיי  
‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ÈÎ41 ÔÈ·Ó ÌÈ„·ÂÚ 82 ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯ÈÎÊÓ )Î-50% ( ‰˙ÈÈ‰

Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ,‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ˙‡ÊÂ . 
כי משנודע ברבי  על קליטת מזכירי  , לעניי  הליכי בחירת המזכירי  המשפטיי  לעבודה יצוי 

וכל מחוז ניהל את הליכי , עמדות פנו עורכי די  לבתי המשפט והציעו מו, משפטיי  לבתי המשפט
יש שהמועמדי  רואיינו בידי נשיא בית המשפט ויש שהוקמה ועדה , למשל. הבחירה כראות עיניו

הליכי  אלה אינ  הליכי מכרז ואינ  מעוגני  . מורכבת מנשיא בתי משפט השלו  במחוז ועורכי די 
 .ר"בתקשי

 :להל  פירוט הממצאי 
__________________ 

 ˆÔÂ‡¯˜ ' ·È   703/87 '"ובג, 115%119' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„18‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1968 לעניי  זה ראו ג   3
‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ Á‡Â' ,512) 2(ד מה "פ. 
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1. )‡ ( 24 ÔÈ·Ó 82) Î-29%( Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ· Ì‰È˙Â¯˘Ó· ÂËÏ˜  ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯ÈÎÊÓ " ˙

Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ , „ÚÂ ÌÈÈ˘„ÂÁ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù ¯Á‡Ï ˜¯Â19ÌÈ˘„ÂÁ   È Ù· ÂÚÈÙÂ‰
ÌÈ ÁÂ· ˙„ÚÂ ; „ÚÂÓ „Ú ÈˆÁÂ ‰ ˘Î „ÚÂ ‰ ˘Î Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù ¯·Ú Ì‰È È·Ó ‰¯˘Ú È·‚Ï

‰„ÚÂÂ‰ È Ù· Ì˙ÚÙÂ‰ , ÌÈÙÒÂ  ‰ ÂÓ˘ È·‚ÏÂ-‰ ˘ ÈˆÁ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù ‰ ˘ „Ú . 
)·( 17 ÔÈ·Ó ÌÈ¯Á‡ 82) Î-21% ( ÈÏÂÈ ˙ÏÈÁ˙ „Ú Â‡·Â‰ ‡Ï ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ¯ÈÎÊÓ‰2004 

ÌÈ ÁÂ· ˙„ÚÂ È Ù· , È ÙÏ ÌÈÈ˙ ˘Î „ÚÂ ÈˆÁÂ ÌÈÈ˘„ÂÁÎ ¯·Î Ì„È˜Ù˙· ÂËÏ˜ ˘ ˙Â¯ÓÏ ˙‡Ê
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ; ÌÎÂ˙Ó ÌÈ¯˜Ó ‰¯˘Ú·) ÔÈ·Ó17ÌÈ„·ÂÚ‰  ( ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Î Â¯·Ú

„ÚÂÓ È ÙÏ ÌÈÈ˙ ˘Î „ÚÂ¯ÂÓ‡Î ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ . 
 כמזכירה משפטית באחד מבתי 2002באחד המקרי  האמורי  נכנסה עובדת לתפקידה במאי 

 הודיעה מנהלת אג' בחינות ומכרזי  בנציבות למנהל אג' בכיר למשרדי 2003ביוני . המשפט
העתק ממכתבה הועבר ; כי העובדת האמורה נכשלה בבחינות, הממשלה ויחידות הסמ" שבנציבות

כתוצאה מכ" לא יכלה הנהלת בתי המשפט להביא עובדת זו בפני ועדת . להנהלת בתי המשפט
הוועדה .  בעקבות מכרז לשתי משרות של מזכירי  משפטיי 2003אשר התכנסה בספטמבר , בוחני 

, וה  המשיכו לעבוד לאחר מכ  בבתי המשפט, בחרה בשני מועמדי  אחרי  כמתאימי  לתפקידי 
הוועדה בחרה ג  בשני מועמדי  ככשירי  נוספי  . ירי  משפטיי  עוד קוד  לכ בה  הועסקו כמזכ

עדיי  הועסקה העובדת האמורה , )2004יולי (כי במועד עריכת הבדיקה , א" בה בעת נמצא. לתפקיד
בלי שעברה מכרז כנדרש ולאחר שנכשלה , ) חודש25 כ(כמזכירה משפטית באותו בית משפט 

כאמור נמצאו כשירי  נוספי  על ידי ועדת הבוחני  שיכלו למלא את כל זאת למרות ש; בבחינות
 .תפקידה

עד למילוי משרה בידי עובד בדר" קבע מותר להעסיק בה באורח זמני אד  שאינו עובד מדינה  .2
אד  שאינו עובד , ר"על פי התקשי. או עובד מדינה בדר" של מינוי בפועל, כממלא מקו , קבוע

 : שבה  מתקיימי  כל התנאי  האלה,   רק בנסיבות יוצאות מ  הכללמדינה יועסק כממלא מקו
מילויו עלול לגרו  נזק  א  אי, למשל. חיוני למלא את התפקיד ללא הפסק וללא דיחוי )א(

הפסקת שירותי  לציבור או הפרעה חמורה , נזק חמור לרכוש, לשלומ  או לבריאות  של אנשי 
 .בפעולתו של צוות עובדי 

 .רות שעובד אחר של המשרד יבצע את תפקידי המשרה באופ  זמניאי  אפש )ב(
 .המשרד כבר נקט צעדי  למילוי המשרה באורח קבע )ג(

כדי להמשי" לספק , הסדרי  אלה נועדו לאפשר למשרדי  לאייש במהירות משרות חיוניות שהתפנו
 .ל להימש" זמ  רבמשו  שאיוש משרה במכרז פומבי עלו, בי  היתר, וה  נקבעו, שירותי  חיוניי 

, 2002במאי , בי  היתר, ל למינהל ומשאבי אנוש של הנהלת בתי המשפט"הנציבות העבירה לסמנכ
כי , ובה  הודגש, חוזרי  בנוגע לאופ  העסקת  של מזכירי  משפטיי , 2003 ובמאי 2003במרס 

 או מכרזי  ללא בחינות) תק  ומסגרת(אי  לקלוט עובדי  חדשי  במילוי מקו  במשרות פנויות "
, במקרי  חריגי  בהתא  לחיוניות איוש המשרה"וכי , "ר"בהתא  לחוק המינויי  וכללי התקשי

, עד לסיו  הליכי המכרז הפומבי' מילוי מקו 'נית  לפנות לנציבות בבקשה להעסיק עובדי  בחוזה 
 ".ר" בתקשי18.132כאמור בפרק משנה 

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,· ÈÎ-41 ÏÈÚÏ„ ÌÈ¯˜Ó‰ ) ‰ÙÂ˜˙‰Ó˙˜„· ‰( ,Î ÓÒ‰ „ˆÓ ‰ÈÈ Ù ‰˙È‰ ‡Ï" Ï
˙Â·Èˆ ‰ Ï‡ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ˘Â ‡ È·‡˘ÓÂ Ï‰ ÈÓÏ ,˘¯„ Î , ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï

ÌÂ˜Ó È‡ÏÓÓÎ È ÓÊ ÔÙÂ‡· ;Ú·˜ Í¯„ ‰¯˘Ó‰ ÈÂÏÈÓÏ ÌÈ„Úˆ ÏÈ·˜Ó· ÂË˜   ‡ÏÂ. 
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 1998ת בשנת "כי ע  הקמת המנ,  הסבירה2005הנציבות בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
בשיתו' פעולה ע  הנהלת , ולכ , היא ביקשה לסייע להקמת המער" החדש בגיוס כוח אד  מקצועי

אישרה , לש  כ". סוכ  על עריכת הלי" ניסיוני במספר מצומצ  של בתי משפט, בתי המשפט
ע  . להנהלת בתי המשפט להעסיק באורח זמני מספר מצומצ  של עובדי , באותו מועד, הנציבות

דרשה הנציבות לאייש את המשרות באמצעות , ומשהתגבש המבנה הארגוני החדש, סויהצלחת הני
 .מכרזי  פומביי  בהתא  להוראות החוק

 פנתה הנציבות להנהלת בתי המשפט בדרישה לקיי  לאלתר הליכי מכרז 2000בפברואר , ואכ 
 כי כל עוד באוגוסט אותה שנה הודיעה הנציבות להנהלת בתי המשפט. ת"למשרות של מזכירי מנ

לפניה זו השיבה הנהלת . ת חדשי "לא תאפשר קליטת מזכירי מנ, לא יוחל בהלי" פרסו  המכרזי 
כזכור בשיחת תיאו  שנערכה בי  מנהל בתי המשפט ונציב "כי , 2000בספטמבר , בתי המשפט
 נמציא לכ  תאורי בקרוב... הוחלט על הקפאת המכרזי  למזכירי  המשפטיי  , שרות המדינה

נית  יהיה בצורה מדורגת ובשלבי  , קידי  ועיסוקי  עדכניי  ולאחר שאלו יאושרו על ידכ תפ
 ).ההדגשה במקור" (לערו" את המכרזי  כנדרש

ÌÈÊ¯ÎÓ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ „Ú ·¯ ÔÓÊ Í¯‡ ˙Â·Èˆ ‰ ˙Â˘È¯„ ˙Â¯ÓÏ , ‰Ë˜  ‡Ï ˙Â·Èˆ ‰ ¯˘‡Î
¯ˆÂ ˘ ·ˆÓ‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏÂ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï È„Î ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ· . ÏÎÓÌÂ˜Ó , ¯Á‡Ï

 Ó‰ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ¯ÙÒÓ Â¯·Ú˘"˙ , ‰ ˙·Â˙Î˙‰Ó ‰ÏÂÚÎ ‰È‰ ¯Â¯·"Ï , ÌÈÈ˙Ò‰ ÈÎ
‰„ÈÁÈ‰ ˙Ó˜‰ Ï˘ È Â˘‡¯‰ ·Ï˘‰ .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡ , ˙ ˘· Ì‚ ÈÎ2003 , ¯Á‡Ï

 ÚˆÓ‡Ó ÌÈÊ¯ÎÓ ÂÓÒ¯ÂÙ ¯·Î˘2001 ,ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯ÈÎÊÓ ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï , ˙Ï‰ ‰ ‰ÎÈ˘Ó‰
ÎÓ ‡ÏÏ ÌÈ„·ÂÚ ËÂÏ˜Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· È‡ÏÓÓÎ Ì˙˜ÒÚ‰Ï ˙Â·Èˆ ‰Ó ¯Â˘È‡ ˙˘˜· ‡ÏÏÂ Ê¯

ÌÂ˜Ó . ‰ È„Ó È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó ˙Â·Â¯˜ È˙˘ Ï˘ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ Ô˙ËÈÏ˜ Ì‚ ‰¯˘Ù‡ ÂÊ Í¯„
ÌÈ¯ÈÎ· , ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰· Ì‰Ó „Á‡)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â·Èˆ ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ‰È‰
ÓÓÎ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯ÈÎÊÓ ˙˜ÒÚ‰ÏÌÂ˜Ó È‡Ï ,ÏÏÎ‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯ ˙‡Ê Ì‚Â , „ÁÈÈÏÂ

ÂÊ Í¯„ ,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÔÂ˘ÏÎ ,"‰„ÚÂ  ‡È‰ Ô‰Ï˘ ˙Â¯È„ ‰Â ˙Â‚È¯Á‰ ˙Â·ÈÒ Ï , È„Î
È‡Ï ˘˘Á‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï-Ê¯ÎÓ· ÔÂÈÂÂ˘4." 

Ì È  Á Â · ‰  ˙ „ Ú Â:  והוא או , ) הנציב להל  (ועדת הבוחני  ממונה על ידי נציב שירות המדינה
המועמדי  . נציג המשרד הנוגע בדבר ונציג ציבור משמשי  כחברי  בוועדה. ו בראשהנציגו יעמד

והיא אשר תבחר מועמדי  כשירי  למשרה ותדרג אות  לפי , למשרות פנויות מופיעי  בפני ועדה זו
 .מידת כשירות 

 24שהתייחסו לבחירת  של , בדיקת הפרוטוקולי  של ועדות הבוחני  לתקופה הנבדקת .1
 :העלתה כלהל , י  שהתקבלו כאמור לעבודה עוד לפני עריכת מכרז למשרותיה המועמד

__________________ 
, בהלי+ זה הודיעה הפרקליטות; 512) 2(ד מה" פ', ˆÔÂ‡¯˜ 'Á‡Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·È   703/87' "בג 4

לפיה  נית  יהא לקיי  את המכרזי  בתנאי , כי המדינה תפעל להביא לשינויי , שייצגה את המדינה
שעשה אג. בחינות ומכרזי  " סקר מכרזי "כי ב, יצוי  עוד. לי תחרות הוגני שוויו  ותו+ שמירה על כל

נציבות שירות המדינה "כי , צוי ) פורס  באתר האינטרנט של הנציבות (1997%1999בנציבות בשני  
פועלת בדרכי  שונות על מנת למגר את התופעה של העסקת עובדי  במשרות תק  ובמשרות בלתי 

, אנו פועלי  בשיתו. ע  יחידת השירות למשרדי  והמשרדי  עצמ ... רז כדי בלא קיו  מכ, צמיתות
 ".בטר  התקיי  מכרז כדי , לצמצו  התופעה של העסקת עובד במשרה החייבת מכרז
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 ÏÎ·24 Ì„Â˜ Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â‡ Ê¯ÎÓ‰ ÌÒ¯Ù˙‰ Ô‰È·‚Ï˘ ˙Â¯˘ÓÏ Â¯Á·  ÌÈ¯˜Ó‰ 

Ê¯ÎÓ‰ ‡Â˘  ‰¯˘Ó· ÔÎÏ .È˘ÓÓ ÔÎÂ˙Ó Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ‰ ˜Â¯ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ , ˙Â‡ˆÂ˙ ÔÎ˘
ÂÂÈ‰ Ê¯ÎÓ‰ ,‰˘ÚÓÏ ,ÈÏ‰‰ ˙‡ Â¯È˘Î‰Â ¯Â¯˘È‡ÂÏ Ì„˜˘ Í .¯ÓÂÏÎ , ˘ÓÓ˙‰ ÔÎ‡ ÏÚÂÙ·

ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‰ÏÚ‰˘ ˘˘Á5 ,ÌÈÈ˜ ·ˆÓÏ ‰˜ Ù˘Â‚ ˙ ˙Â  ÌÈ ÁÂ·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ , ÏÚ ˙‡Ê
¯˙ÂÈ· ¯È˘Î‰ ‡Â‰ „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ˜ÒÚÂ‰ ¯·Î˘ „ÓÚÂÓ˘ ‰ÚÈ·˜ È„È. 

, הנמקת הוועדה לבחירת המועמד המתאי  ביותר הסתמכה לא אחת על כישורי הידע והניסיו  שלו
בהנמקה להחלטה של , לדוגמה.   רכש בפרק הזמ  ששימש בתפקיד לפני הבאתו לוועדהשאות

אשר , ועדת הבוחני  לבחירת מועמדי  למשרות של מזכירי  משפטיי  בבית די  אזורי לעבודה
עורכי די  אשר ... נבחרו : "נאמר, שימשו בתפקיד  יותר משנה לפני מועד התכנסותה של הוועדה

המועמדת שנבחרה ככשירה , רב מאוד בתחומי העיסוק המגווני  של התפקידגילו ידע וניסיו  
אול  , ידע ותכונות אופי ההולמות את הנדרש לצור" התפקיד, ג  היא בעלת ניסיו , )2' מס(נוספת 

ידע ויכולת , בעלת רקע) 3' מס(המועמדת שנבחרה ככשירה נוספת ; לאלה שנבחרו ניסיו  עדי'
המועמדת ; אול  חסרה ניסיו  מעשי כללי ובתחו  דיני עבודה, התפקידבתחומי  הנדרשי  לצור" 
חסרת ניסיו  לחלוטי  אול  ניכר שהוותק המקצועי והעבר ) 4' מס(שנבחרה ככשירה נוספת 

על הנושאי  הנדרשי  לצור" ' השתלטות'יכולי  להביא בזמ  קצר ללימוד הבנה ו, המקצועי שלה
 ".ביצוע יעיל וטוב של התפקיד

לי  למינהל " העבירה מנהלת אג' בחינות ומכרזי  בנציבות חוזר לכל הסמנכ1998בדצמבר  . 2
ובו ציינה את החלטתה של ועדת שירות , ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה ולמנהלי יחידות הסמ"

שעל פיה יש להוסי' נימוקי  למסקנות הנרשמות בפרוטוקול , ) ועדת השירות להל   (6המדינה
החלטות הוועדה יתבססו ג  על הציוני  ; מכרזי  פומביי  ופנימיי  לאיוש משרותועדת הבוחני  ב

על גבי טפסי  שיוכנו מראש ויהוו , לכל אחד מ  המועמדי , שיינתנו על ידי כל אחד מחברי הוועדה
 .10/הדברי  עוגנו בהודעת הנציבות נט. נספח לפרוטוקול המכרז

כי החלטות ועדות , דברי ההסבר ציינה הנציבותב.  הוציאה הנציבות נוהל בנושא2003ביוני 
הבוחני  עומדות לביקורת גוברת והולכת מצד המועמדי  שמספר  הול" ועולה עקב מצב 

יותר ויותר מועמדי  שאינ  נבחרי  במכרזי  מערערי  על ההחלטות של ; התעסוקה במשק
ול הוועדה קשה לסבר את ובהיעדר נימוקי  ראויי  בפרוטוק, הוועדות כדי להבי  מדוע לא נבחרו

הנוהל האמור מפרט ומדגי  כיצד על ועדת הבוחני  לפעול בבואה לקבל . אוזנ  של המליני 
 .החלטה

כ" שיהיה ברור מדוע נבחר , יש חובה לנמקה, כי לאחר שנתקבלה ההחלטה, בי  היתר, הנוהל מציי 
י שעל פי החוק יש בחירה של מ יש לנמק בכל מקרה אי. מי שנבחר ומדוע לא נבחרו אחרי 

בית המשפט העליו  התייחס ). בני מיעוטי , אנשי  ע  מוגבלות, נשי (להעדיפו על פני אחרי  
מחדל "וקבע כי , לאחרונה לסוגיית מקומו ומעמדו של פרוטוקול בוועדת מכרזי  במכרז פנימי

ות מחדל מהותי הוא המעכיר את השקיפ; עריכתו של פרוטוקול מחדל הוא היורד אל הסלע
 .7"הנדרשת ומונע אפשרות לפיקוח ולבקרה שה  כה חיוניי 

__________________ 
 .4' ראו הערה מס 5
לי  של "הכוללת מנכ, בראשות נציב שירות המדינה, ועדה שמונתה על פי החוק על ידי הממשלה 6

והיא בעלת סמכויות בנוגע לענייני  שבסמכות , יגי ציבור שאינ  עובדי מדינהמשרדי ממשלה ונצ
 .פטור ממכרז, כללי מכרזי , כגו  אישור תק , הנציבות

ע "ראו ג  ע. www.court.gov.il מופיע באתר. 'ÔÏÈ‡ 'Á‡Â ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ   3751/03' "בג 7
1460/01 ‡ÏÒ  „ÂÂÚ Â·‡ Á '‰˘‡ÓÚ ,423ע לז "פד. 
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‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ÔÈ·Ó ‰˘È˘ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÎ24 ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˜ÓÈ  ‡Ï ÌÈ¯˜Ó‰ 
‰È˙ÂËÏÁ‰ ,‰È¯·Á ˙ÂÓ˘ È·‚Ï ÌÈ Â˙  ˜¯ ÂÓ˘¯  ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·Â , Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘

Â¯Á· ˘ ‰Ï‡ ˙ÂÓ˘Â ‰È Ù· ÂÚÈÙÂ‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰.   
 עוזרי  משפטיי 
חברי  בלשכת עורכי , ה  בעלי רישיו  ישראלי לעריכת די " עוזרי  משפטיי "העובדי  המכוני  

התפקידי  העיקריי  של העוזרי  . הדי  ומשמשי  כעוזרי  אישיי  של שופטי בתי המשפט
בדיקת תיקי  המוגשי  לשופט א  נעשו : ה , לפי תיאור התפקיד במסמכי המכרזי , המשפטיי 

בדיקת החומר ; ת הנחוצות לפני שמיעת המשפט וא  לא חסרי  בה  מסמכי בה  כל הפעולו
, טענות בעלי הדי , והכנת חוות דעת הכוללות את הצגת העובדות בתיק, המשפטי והאסמכתאות

 .'הצעת פתרונות משפטיי  אפשריי  וכו, ניתוח הבעיות המשפטיות העומדות להכרעה
 ועדת השירות לקבוע משרות שעליה  לא תחול רשאית הממשלה על פי הצעת, על פי החוק .1

 לפטור מחובת מכרז את משרותיה  2001החליטה הממשלה בפברואר , בהתא  לכ". חובת המכרז
נשיא בית הדי  הארצי לעבודה ונשיאי בתי , של העוזרי  המשפטיי  של שופטי בית המשפט העליו 

 .המשפט המחוזיי 
שופטי  ראשיי  , שפטיי  לנשיאי בתי משפט השלו איוש משרותיה  של עוזרי  מ, לעומת זאת

יתבצע על ידי ועדה מיוחדת לאיתור , ושופטי בתי המשפט המחוזיי , בבתי הדי  האזוריי  לעבודה
 .2001הודעה על כ" הוציא הנציב ביוני ).  ועדת האיתור או הוועדה להל  (מועמדי  

 משרת העוזר המשפטי מיועדת ועדת האיתור מורכבת מהשופט אשר, ר"בהתא  לאמור בתקשי
לגבי העקרונות הכלליי  שביסוד הקמתה של ועדה . נציג הנציבות ונציג משרד המשפטי , ללשכתו

בדומה להלי" , הוא הלי" בו"כי מינוי מועמדי  למשרות בהלי" של ועדת איתור , ר"זו מציי  התקשי
הלי" זה מיועד למשרות .  ביותרנשמרי  עקרונות שוויו  ההזדמנויות ובחירת המועמד הטוב, המכרז

 ".המאופיינות בהיבט מקצועי ומדעי מובהק או אופי רגולטורי ושמירה על האינטרס הציבורי
כמו יתר העובדי  החדשי  הנקלטי  לעבודה בהנהלת בתי , ג  קליטת העוזרי  המשפטיי  .2

ת המשרה לאחר שהבקשה של הנהלת בתי המשפט ליציר. מותנית בקיו  משרה בתק , המשפט
מפרסמת הנציבות פנייה בעיתונות ובאתר האינטרנט שלה לאיתור , מאושרת על ידי הנציבות

המועמדי  העוני  לדרישות המשרה נבחני  בבחינות המקצועיות . מועמדי  למשרות המבוקשות
 .המתאימות ומובאי  בפני ועדת האיתור הבוחרת את המתאי  מביניה  למשרה

 2004 ועד תחילת 2000משנת , 2004תי המשפט המעודכני  למאי בהתא  לנתוני הנהלת ב .3
לשופטי  ,  עוזרי  משפטיי  בבתי המשפט ברחבי האר) לנשיאי בתי משפט השלו 27נקלטו 

שניי  , 2001שלושה בשנת , 2000שניי  בשנת (מחוזיי  ולשופטי  של בתי די  אזוריי  לעבודה 
 .)2004 ושבעה בשנת 2003 בשנת 13, 2002בשנת 

‰˙ÏÚ‰ ‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ï·˜ È¯„Ò ¯·„· ÌÈ˜È˙‰ ˙˜È„· , ÈÎ17 ÌÈ¯ÊÂÚ‰ ÔÈ·Ó 
 ÌÈÈËÙ˘Ó‰)Î-64%( ,¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ¯Â·ÚÏ ÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡˘ , ÍÈÏ‰ ÌÈÂ˜˘ ‡Ï· Ì„È˜Ù˙Ï ÂÒ Î 

˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘ ˙‡ ÁÈË·Ó‰ .˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï: 
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)‡(  ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯ÊÂÚ ‰Ú·˘)Î-26% (Ó‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ Â˘ÈÈ‡ ¯Â·ÚÎ ˜¯Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯˘

 „ÚÂ ˘„ÂÁ21 ÌÈ˘„ÂÁ ) ÚˆÂÓÓ·11˘„ÂÁ ( ,¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ È Ù· Â‡·Â‰ .‰˘ÈÓÁ·  ÌÈ¯˜Ó
‰Ú·˘‰ ÔÈ·Ó , Â¯·Ú10 È„È ÏÚ Ì˙¯ÈÁ· „ÚÂ ‰¯˘ÓÏ Ì˙ÒÈ ÎÓ ÌÈÈ˙ ˘Ï ·Â¯˜ „ÚÂ ÌÈ˘„ÂÁ 

‰„ÚÂÂ‰ ;Ì˙¯ÈÁ·Ï „Ú ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘Â ˘„ÂÁ Â¯·Ú ˙Â¯˙Â ‰ ÌÈ ˘·. 
)·(  ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÈÓÁ)Î-19% ( ÂËÏ˜  ¯˘‡ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ¯ÊÂÚ‰ ÔÈ·Ó

 ÍÏ‰Ó· Ì‰È˙Â¯˘Ó·13 ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ È ÙÏ ÌÈ Â¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ) È‡Ó ÛÂÒ2004( , ‡Ï
Ï ‰Ú·¯‡ ÔÈ· ÂÙÏÁ ÈÎ Û‡ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ Â¯·Ú-13„È˜Ù˙Ï Ì˙ÒÈ Î ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ . 

)‚( ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯ÊÂÚ ‰˘ÈÓÁÏ ¯˘‡ , È ÂÈ È ÙÏ Ì‰È„È˜Ù˙Ï ÂÒ Î ˘2001 - Û‡˘ 
Ì‰ ,˙Â·Èˆ ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ÈÙÏ , ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ È ÙÏ ÚÈÙÂ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰- ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ , ÈÎ

 Ì‰È˙Â¯˘Ó· ÂÈ‰ ÌÏÂÎ28-30 „ÚÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ ¯·„· ·Èˆ ‰ ˙Ú„Â‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ˘„ÂÁ 
‰È Ù· Â‡·Â‰ Â·˘ „ÚÂÓÏ. 

 Ò¯Ó·2003ÔÂÈ„ ·Èˆ ‰ ˙Î˘Ï· ÌÈÈ˜˙‰  ,·Èˆ ‰Â ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï‰ Ó ÂÙ˙˙˘‰ Â·Â , ÔÎÂ
 ˙Ï‰ ‰Ó ÌÈ‚Èˆ ˙Â·Èˆ ‰ÓÂ ËÙ˘Ó‰ È˙· . ˙ËÈÏ˜Ï ¯˜ÈÚ· ÂÒÁÈÈ˙‰ ÔÂÈ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â ‰

˘‚„Â‰Â ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ È„È ÏÚ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯ÈÎÊÓ , ˘‡¯· ‰˘ÚÈ˙ Ì˙˜ÒÚ‰ ÈÎ
Ê¯ÎÓ· ‰ Â˘‡¯·Â ,ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯Â˙È‡Ï ‰„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ÚˆÂ·È ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯ÊÂÚ ÈÂ ÈÓ ÈÎÂ .

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡ ,ÂÊ ‰·È˘È ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ,‰·˘ ˙Â Â¯˜Ú ˘„ÁÓ Â˘‚„Â‰ ¯ÂÓ‡Î 
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ È‚ÂÒ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ , ÌÈ„·ÂÚ ËÂÏ˜Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï

ÔÈ˜˙ ÍÈÏ‰· ‰Ï‡. 
כי במטרה למנוע ,  ציינה הנהלת בתי המשפט2004בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

רכת בתי המשפט שונתה מהיסוד תפיסת דרכי הקבלה של עורכי די  למע, הישנות תופעות כאלה
בתשובה נוספת .  מתו" מאגר כללי2005וה  ייבחרו החל משנת , )מזכירי  ועוזרי  משפטיי (

כבר , ]של המאגר[החברה אשר אמונה על הקמתו "כי ,  הודיעה הנהלת בתי המשפט2005מפברואר 
 ".נבחרה במכרז

4.  Ï˘ Ì˙Â„ÓÚÂÓ12 ÔÈ·Ó 17 „ÚÂÓ „Ú ‰‡·Â‰ ÌÈ¯ÎÊ ‰ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ¯ÊÂÚ‰  ÌÂÈÒ
¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ È Ù· ˙¯Â˜È·‰ .‰˙ÏÚ‰ ÂÊ ‰„ÚÂ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙˜È„· , ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· ÈÎ

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î „È˜Ù˙· ¯·Î ˘ÓÈ˘˘ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ‰¯Á·. 
‡ˆÓ  „ÂÚ , ˙Á‡ ‡Ï ÂÒÁÈÈ˙‰ ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â˜Ó ‰ ÈÎ

„È˜Ù˙· „ÓÚÂÓ Â˙Â‡ Ï˘ Â ÂÈÒÈ  Ï˘ ÔÂÈ¯ËÈ¯˜Ï , ÔÂÈÒÈ  ˙‡ ˘ÈÈ‡˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ˘Î¯ Â˙Â‡
‰„ÚÂÂÏ Â˙‡·‰ È ÙÏ ‰¯˘Ó‰ ,ÂÏÂÓ Â¯Á˙‰˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ¯˘‡Â ,˙ÈÈ‰ ‡Ï‰ ˙Â¯˘Ù‡ 

Â˘Î¯Ï . ËÙÂ˘‰ ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï Ì‚ ÂÏ ¯˘Ù‡˙‰ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·-ÂÈ ¯ÂÓ‡Î ‡Â‰˘ " ‰„ÚÂÂ‰ ¯
 Â ÈÈ Ú· ËÈÏÁ‰Ï ‰¯ÂÓ‡‰-Â˙ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ˙ ÈÁ·Ó  ,ÂÏ˘ ‰·È˘Á‰ ÔÙÂ‡Â ÂÈÎ¯ˆ . ‡Ï ÂÊ Í¯„·

¯Ó˘  ‰¯˘Ó‰ ÏÚ Â„„ÂÓ˙‰˘ ‰Ï‡ ÏÎÏ ˙È ÂÈÂÂ˘Â ˙ ‚Â‰ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙Ó Ï˘ ÈÒÈÒ·‰ ÏÏÎ‰ 
‰¯˘Ó‰ ˙‡ ˘ÈÈ‡˘ „ÓÚÂÓÏ ÔÂ¯˙È Ô˙È Â. 

‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ Ô‡Î Ì‚ ,‰˜Ó ‰‰ ˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ .‡ˆÓ  , È ˘· ÈÎ
‰˙¯ÈÁ· ˙‡ ÏÏÎ ‰˜ÓÈ  ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÌÈ¯˜Ó ,ÌÈ¯˙Â ‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙¯˘Ú· ÂÏÈ‡Â , ‰È‰ ‡Ï

 ·Â¯Á·  ‡Ï˘ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÎ ˜ÂÓÈ .„Á‡ ‰¯˜Ó· ˜¯ , ‰„ÚÂÂ‰ È Ù· ÂÚÈÙÂ‰ Â·˘
„·Ï· ˙Â„ÓÚÂÓ È˙˘ ,È‡Ï Ì‚ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‰˜Ó ‰‰ ‰ÒÁÈÈ˙‰- ˙„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙¯ÈÁ·

‰¯Á·  ‡Ï˘.   
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 סדרי קבלת  והעסקת  של מתמחי  בהנהלת בתי המשפט 
 ובמשרד המשפטי 

‰ „ Â · Ú Ï  ‰ Ï · ˜  È ¯ „ Ò:   1  .במסגרת .  מתמחי  בשנה350 שפטי  מועסקי  כבמשרד המ
כי לא קיי  הלי" , עלה)  ג  המשרד להל  (בדיקה שער" משרד מבקר המדינה במשרד המשפטי  

בדר" כלל פוני  המועמדי  המעונייני  להתמחות לאחת היחידות של . סדור שקו' לגיוס מתמחי 
, בכתב, יחידה או לפרקליט מסוי לאמרכל ה, )כמו הפרקליטות או הסנגוריה הציבורית(המשרד 

מוזמני  , לאחר מיו  ראשוני של הבקשות; ב"גיליו  ציוני  מהאוניברסיטה וכיו, בצירו' קורות חיי 
וה  אשר מחליטי  א  לקבל  , המועמדי  לראיו  אצל ראש המחלקה הרלוונטית או הפרקליט

טודנטי  המתקיימי  נציגי המשרד מוזמני  ג  לירידי התעסוקה של ס. כמתמחי  א  לאו
 .באוניברסיטאות

שיבח  דרכי  למיו  ולהכשרה ראשונית , ל משרד המשפטי  צוות" מינה מנכ2000כבר במאי 
ל הביע רצו  להגביר את השקיפות של תהליכי קליטת "המנכ. למשרות משפטיות של המשרד

שירות הציבורי משפטני  חדשי  במשרד ואת שוויו  ההזדמנויות של כלל האוכלוסייה בתעסוקה ב
היות שרוב המשפטני  החדשי  שנקלטו במשרד המשפטי  , זאת. בכלל ובמשרד המשפטי  בפרט

בחמש השני  שקדמו למינוי הצוות היו מקרב מתמחי  לשעבר במשרד או בגופי  ממשלתיי  
 .לרבות בתי המשפט, אחרי 

מאגר "ועמדי  למ, באמצעות מכרז,  גיבש הצוות את המלצותיו והציע לבחור2000בדצמבר 
, מאגר המתמחי  ימוחשב. המועמדי  יעברו סדרה של מבדקי  שתערו" הנציבות; "מתמחי 

תחומי ידע ותחומי התמחות , וייקבעו נהלי  לפיה  ימוינו מראש המתמחי  לפי אזורי מגורי 
כ" , המתמחי  ייבחרו מתו" המאגר על ידי היחידות או הפרקליטי  המאמני  במשרד. מועדפי 

 מתמחה  שמר גור  הבחירה וההתאמה האישית הנדרש מיחסי מאמ שיי
‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó ,ÌÈ˙Â‡  ÌÈÏ‰  ˙ÚÈ·˜Ï ÒÈÒ· ¯ˆÂ  ÈÎ .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡ , ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÎ

˙ÂÂˆ‰ ,„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ÂˆÓÂ‡˘ ,ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï. 
, כי נושא העסקת  של המתמחי  נדו  במשרד מחדש לפני כשנתיי , למשרד מבקר המדינה הוסבר

כי קליטת מתמחי  אינה נעשית בשקיפות , בעקבות טענות שהושמעו נגד הפרקליטות, יתרבי  ה
כי מתמחי  רבי  מתקבלי  להתמחות במשרד , וכ  בעקבות פניות לנציבות בטענה, ובשוויוניות

 .המשפטי  בעקבות קשרי  משפחתיי 
 בהשתתפות 2002כי בישיבה שנערכה באוקטובר , מהתיעוד שהומצא למשרד מבקר המדינה עולה

ואכ  הוכנה טיוטת . סוכ  להכי  הצעה לנוהל קליטת מתמחי , נציגי משרד המשפטי  והנציבות
בנציבות ,  היא הופצה להערותיה  של מכותבי  רלוונטיי  במשרד2003ובינואר , נוהל בהתא 
 .ובפרקליטות

המועמדי  .  משרד המשפטי  יפרס  פעמיי  בשנה מכרז פומבי למתמחי, על פי טיוטת נוהל זה
מתמחה . מתוכו יוכלו הממוני  לבחור את המתמחה הרצוי לה , וייכללו במאגר מתמחי , ידורגו

 .שייבחר במכרז פומבי יוכל להתמודד בתו  ההתמחות על משרות פנויות במשרד במכרז פנימי
ÔÎ ÈÎ ‰ ‰ ,˙ÂÙÈ˜˘‰Â ˙Â¯Á˙‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰Ó‚Ó· ¯„Ò‰ ÚˆÂ‰ ·Â˘ , ‰˜È„·‰ ÌÏÂ‡

‰˙ÏÚ‰ ,· ÈÎÏÚÂÙ , ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú2004 ,‰¯˘Â‡ ‡Ï Ï‰Â ‰ ˙ËÂÈË. 
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כי אכ  מתקיי  תהלי" ארו" ,  ציי  משרד המשפטי 2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

צוות העבודה לעניי  זה ; גיוס והעסקת מתמחי  במשרד, מטבעו לשינוי מבני של נושא קליטה
 .2007וליישמו על גיוס המתמחי  לשנת ,  את התהלי" בהקד יכונס במהל" החודש על מנת לסיי 

.  מתמחי 550 בבתי המשפט ובבתי הדי  לעבודה ברחבי האר) מועסקי  מדי שנה בשנה כ .2
, מכוח נוהג או מכללא, אלא א  נקבע במפורש, כי הוראותיו אינ  חלות על העסקת , ר צוי "בתקשי

ת בתי המשפט נוהל הד  בנושא העסקת  של  הוציאה הנהל2003במאי . שהוא יחול עליה 
, הנוהל הוצא).  הנוהל להל  (המתמחי  החל משלב שלפני קבלת  לעבודה ועד סיו  התמחות  

הפסקת / לקבוע תהליכי עבודה אחידי  בכל הקשור לקליטת מתמחה וסיו : "כדי, כלשונו
סד שיטת עבודה למ. לרבות יצירת אחידות בשימוש בטפסי , התמחותו בהנהלת בתי המשפט

ימי מחלה וכדומה , חופשות, חובותיו, לרבות פרוט זכויותיו, אחידה בהעסקת המתמחה במערכת
 ".בכל שלב בתהלי", ולהגדיר תחומי אחריות של יחידות ובעלי תפקידי 

בפועל לא . כי הוא לא מפרט את אופ  קבלת  של המתמחי  לעבודה, מעיו  בנוהל עולה, אול 
ובדומה לסדרי קבלת מתמחי  במשרד המשפטי  הדר" השכיחה , שקו' לגיוס קיי  הלי" סדור ו

לפי בחירת המתמחה או , להתקבל כמתמחה היא בהגשת בקשה של המתמחה ללשכת שופט מסוי 
השופט ממיי  . בצירו' קורות חיי  ומסמכי  נוספי  שהמועמד מצא לנכו  לצרפ , למספר שופטי 

 .ל פי שיקול דעתו את מי מהמועמדי  ברצונו לראיי ומחליט ע, את הבקשות שהוגשו אליו
כי בכוונתה לאמ) , 2004הנהלת בתי המשפט הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

וכי הודיעה למשרד המשפטי  כבר באוגוסט , את נוהל משרד המשפטי  על קליטת מתמחי  אצלה
 .כי היא מצטרפת ליוזמה שהציע בנושא זה, 2004

˘ ·  ‰ „ Â · Ú˙ Â Ù Ò Â   ˙ Â Ú :ס" כל שעות , בהתא  להוראות הנוהל של הנהלת בתי המשפט
 42.5קרי , מתמחה המעוניי  לעבוד במשרה מלאה.  שעות שבועיות36העבודה של המתמחי  ה  

השכר החודשי של . יפנה על גבי טופס מיוחד בבקשה מיוחדת לשופט המאמ , שעות שבועיות
 ).לא כולל נסיעות ודמי הבראה(ח " ש3,565קורת על מתמחה במשרה מלאה עמד במועד סיו  הבי

אי  למתמחה אישור לעבוד בשעות "כי , הנוהל אוסר על המתמחה לעבוד בשעות נוספות ומציי 
. ג  א  המאמ  אישר זאת, או בשעות עבודה נוספות, עבודה החורגות מהיק' המשרה שנקבעה לו

 ".ותאי  לאשר זקיפת ימי חופשה במקו  תשלו  שעות נוספ
נחשבות כשעות , בנוגע לעבודה בשעות נוספות, 1951 א"התשי, על פי חוק שעות עבודה ומנוחה

בעד השעתיי  . נוספות השעות שהעובד עבד מעל למכסת שעות העבודה הרגילות שבה הוא חייב
ומהשעה ,  משכר העבודה הרגיל לשעה125%הראשונות הנוספות זכאי העובד לתשלו  של 

 .150%כאי הוא לתשלו  בשיעור של השלישית ואיל" ז
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ˙ÂÚ˘ ˙ÂÒÎÓÏ ÏÚÓ ÌÈÁÓ˙Ó‰ ˙‡ ‰˜ÈÒÚÓ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ

˙ÂÏÈ‚¯‰ ‰„Â·Ú‰ ,ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ‰ÚÈ‚Ó‰ ‰¯ÂÓ˙ ÍÎ ÏÚ Ì‰Ï ˙ÓÏ˘Ó ‰ È‡Â. 
כי אי  בידיה תקציב לתשלו  עבור , הנהלת בתי המשפט הבהירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה

בהתא  לכ" ". עבור שעות נוספות שבוצעו זכאי העובד לשכר"כי , מוב , ע  זאת. תשעות נוספו
תו" כדי , יוקצו שעות נוספות במספר מוגבל לרשות היחידות במערכת עבור עבודת המתמחי 

 .כי אי  להעסיק  בשעות נוספות ללא אישור, הדגשה
‡ˆÓ  ,ÌÈÁÓ˙Ó‰ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ¯˜ÈÚ·Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· Ì‚ ÈÎ ˙ÂÚ˘Ï ¯·ÚÓ 

˙ÂÏÈ‚¯‰ ‰„Â·Ú‰ ,Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰ ˙ÙÒÂ  ‰„Â·Ú ¯Â·Ú ¯Î˘ ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡ Ì‰Â ,¯ÂÓ‡Î , ÈÙ ÏÚ
ÔÈ„. 
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הסמכות , כי אי  למתמחי  ולא למאמניה , משרד המשפטי  ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה
ת לפרו) א, וכפועל יוצא מכ", לחרוג מהוראות הנהלת המשרד האוסרות על עבודה בשעות נוספות

היא משלבת . תקופת ההתמחות אינה רק בגדר עבודה גרידא"כי , עוד הוסי'. מסגרות התקציב
להישאר במשרד , על דעתו, יכול ומטע  זה יש ומתמחה מעדי'. בתוכה ג  אלמנטי  של לימוד
   ".ולהיחש' לעוד עשייה משפטית
 העסקת קרובי משפחה

 ענייני  הוא אחד מעקרונות היסוד של הכלל האוסר על הימצאות עובד ציבור במצב של ניגוד
אחד מסוגי ניגוד הענייני  עלול להיווצר במצבי  של העסקת . העסקת עובדי  בגופי  ציבוריי 

העסקת קרובי משפחה מעוררת ג  חשש שמשרות בשירות הציבורי אינ  מוקצות . קרובי משפחה
 תקבע סייגי  למינויו 8 השירותכי ועדת,  לחוק33בהתא  לכ" נקבע בסעי' . באופ  שוויוני והוג 

של אד  למשרה ביחידה מנהלית שבמשרד כשקיימי  יחסי קרבה משפחתית בינו לבי  עובד באותה 
והוא הדי  לגבי מינויו של עובד למשרה במשרד כשקיימי  יחסי קרבה כאמור בינו לבי  , יחידה

דת הקרבה המשפחתית תקבע את מי; עובד באותו משרד ומינויו עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניה 
 .ועדת השירות בכללי 
)  הכללי  להל  (, 1969 ט"התשכ, )סייגי  בקרבת המשפחה) (מינויי (כללי שירות המדינה 

; " שלו9א  עובד באותה יחידה קרוב משפחה, לא ימונה אד  למשרה ביחידה מינהלית"כי , קובעי 
, ת אחרת באותו משרד קרוב משפחה שלוא  עובד ביחידה מינהלי, לא ימונה אד  למשרה במשרד"

 ".והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניה 
א  פלוני זכה ליתרו  בשל קרבתו לעובד . משרות בשירות המדינה ה  משאב ציבורי, מעבר לכ"

הרי המשאב הציבורי , אפילו אי  ביניה  כפיפות ואפילו אינ  עובדי  באותה יחידה מנהלית, מדינה
אול  יש להקפיד , קרבה משפחתית שכזו אינה פוסלת אמנ  מועמד כשיר וראוי. אותלא הוקצה כי

כי נשמר שוויו  , על מנת להבטיח, על מילוי כל הכללי  לאיוש המשרה ועל תיעוד ההלי"
 .ההזדמנויות ועל מנת להסיר חשש שלא כ" היה

הבדיקה נעשתה . משרד מבקר המדינה בדק את היק' העסקת קרובי משפחה בהנהלת בתי המשפט
 עובדי  בכירי  107לרבות , נבדקו קבוצות עובדי  לסוגיה : באמצעות ניתוח קוב) העובדי 

 ומעלה ועובדי  המועסקי  בתנאי חוזה 22בדרגות מנהליות ,  ומעלה42ר "עובדי  בדרגות מח(
איתרה הביקורת , בשלב הראשו .  עובדי  החברי  בוועדי עובדי  בבתי המשפט91 ו) בכירי 

את ; הורי  ואחי , ילדי , בני זוג: במרש  האוכלוסי  פרטי  על קרובי משפחת  של העובדי  כגו 
רשימת קרובי משפחה אלה הצליבה מול קוב) כלל העובדי  בהנהלת בתי המשפט כדי לבדוק א  

, בשלב השני. קרובי משפחה של העובדי  שנכללו בבדיקה עובדי  ג  ה  בהנהלת בתי המשפט
גיסה בקרב העובדי  , גיס, כלה, חת , דודה, כגו  דוד, ה לאיתור קרובי משפחה נוספי נעשתה בדיק

 : להל  הממצאי . 10שלה  נמצאו קרובי משפחה בשלב הראשו 
__________________ 

 .6' ראו הערה מס 8
, ב  אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, ב , הורה,  ב  זוג%מוגדר " קרוב משפחה"על פי הכללי   9

 .נכד או נכדה, כלה, חת , חמות, ח , חותנת, חות , בת אחות, ב  אחות, בת אח
גיסי  באמצעות מרש  האוכלוסי  נעשה על פי מספרי תעודת , דודי , איתור קרובי משפחה כגו  אחי  10

 נעדרו נתוני  אלה ממרש  האוכלוסי  ייתכ   היות שבחלק מהמקרי; זהות של הורי  והורי בני זוג
 .שהבדיקה לא העלתה את כל קרובי המשפחה הקיימי  בפועל
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1.  ÔÈ·Ó107 Â‡ˆÓ  ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ 11 ÌÈ„·ÂÚ )Î-10%( ,‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ Ì‰Ï ˘È˘ ;

‰˘ÂÏ˘ Û‡ „Á‡ÏÂ ÌÈ·Â¯˜ È ˘ Ì‰Ó ÌÈÈ ˘Ï. 
2.  ÔÈ·Ó91Â È¯·Á  ‰Ú·˘ Â‡ˆÓ  ÌÈ„·ÂÚ È„Ú)Î-8% ( ˙Ï‰ ‰· ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ Ì‰Ï ˘È˘

ËÙ˘Ó‰ È˙· ,ÌÈ·Â¯˜ È ˘ Ì‰Ó ÌÈÈ ˘Ï. 
3.  Â‡ˆÓ  ÏÎ‰ ÍÒ·24ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ È‚ÂÒ È ˘ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜  . È¯„Ò ˙˜È„·

 È·‚Ï ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ Ì˙˜ÒÚ‰18Ì‰Ó  ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ: 
)‡( È¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ì‰˘ ÌÈ„·ÂÚ ‰Ú·¯‡Ì , ‡ÏÏ Ì‰È˙Â¯˘Ó· ÂËÏ˜ 

 Ê¯ÎÓ-˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Â¯ÈÎÊÓ  ,˙ÈËÙ˘Ó ˙¯ÊÂÚ ,¯ÈÎ· ÈÊÂÁÓ ÊÎ¯ÓÂ , ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· Ô‰· Â‰˘Â
ÌÈ ÁÂ· ˙„ÚÂ È Ù· ÂÚÈÙÂ‰˘ È ÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ÌÈ˘ÂÏ˘ „Ú ‰Ú·˘ Ï˘ .¯ÂÓ‡Î , ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡

ÌÂ˜Ó ÈÂÏÈÓ Ï˘ Í¯„· ,‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· , ÔÂÈÂÂ˘ È‡Ï ˘˘Á‰ ˙‡ ¯È·‚ÓÂ ÔÈ„Ï „‚Â Ó
Ê¯ÎÓ· . 

)·( 14 ˙Â‚¯„· Ì È‰ Â˜„· ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂˆÂ·˜ È˙˘ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ 15-17 ‚Â¯È„· 
ÈÏ‰ ÈÓ‰ ,‰„Â·ÚÏ ‰Ï·˜ Ì˘Ï Ê¯ÎÓ ˙ÎÈ¯Ú· Í¯Âˆ ÔÈ‡ Ô‰È·‚Ï˘ . ‡Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰·

ÂÚÈ˙‰ ¯Ó˘ „ÌÈ„·ÂÚ‰ ÒÂÈ‚ Í¯„ ÏÚ  ,ÔÂÈÓ ÍÈÏ‰˙ ÌÂÈ˜ , Â‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰
‰ ˙Ï·˜· ÔÂ·˘Á· ÂÁ˜Ï ˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ . ˙Ï·˜ È¯„Ò ÏÚ ÁÂ„·

ÏÚ Ï‡ ˙¯·Á· ÌÈ„·ÂÚ‰11‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ¯·Î ¯ÈÚ‰  , ÈÎ"„ÚÂ˙Ó Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰· , ¯˘Ù‡ È‡
 „ÓÚÂÓ‰ Ï·˜˙‰ ÔÎ‡ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˜‰Â ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï

„È˜Ù˙Ï ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ .È‡Ï Á˙Ù ÁÂ˙ÙÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ¯·„-ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ËÈÏ˜· ˙Â È˜˙ ,Â Û‡
‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙ËÈÏ˜Ï Ú˜¯˜‰ ˙‡ ¯È˘ÎÓ .... ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ¯„ÚÈ‰ Ï˘·

ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ËÈÏ˜ , Ì˙Ï·˜· ÏÂ˜È˘ ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙·¯˜ ‰˙ÈÈ‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ˜Â„·Ï ¯˘Ù‡ È‡
‰„Â·ÚÏ." 

ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ‰ÚÈ„Â‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙· , ‡È‰ ÈÎ" ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ ‰Ú„·
Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙˜ÒÚ‰ ¯˘‡Ï ˙ÂÙÈÙÎ ÈÒÁÈ ÔÈ‡ Ì‡ Û‡ ÌÈ¯ÈÎ· Ï‰ ÈÓ È„·ÂÚÂ ÌÈËÙÂ˘ 

‰¯È˘È , ËÒÂ‚Â‡Ó ÏÁ‰ ˙Â¯˘Â‡Ó Ô È‡ ‰Ï‡Î ˙Â˜ÒÚ‰Â2004 , ¯Â˘È‡ ÍÎÏ ÚÈ‚Ó ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡
‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Ó „ÁÂÈÓ."   

 העסקת קרובי משפחה באותה יחידה מנהלית
 באותה יחידה קרוב א  עובד, על פי הכללי  לא ימונה אד  למשרה ביחידה מינהלית, כאמור

כי הוראות בנושא העסקת קרובי משפחה לא יחולו על מינוי של , עוד נקבע בכללי . משפחה שלו
א  נציב השירות אישר , אד  ביחידה מינהלית כאשר באותה יחידה עובד קרוב משפחה שלו)  1"(

ודה ביניה  וכ  את המינוי לאחר שהוכח לו שהמינוי אינו עשוי להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עב
שירותו של המועמד הוא חיוני למדינה והוברר לנציב השירות כי אי  באותה עת מועמד )  א  ( כי 

מצב התעסוקה במקו  שבו נמצאת היחידה מצדיק את אישור )  ב(או  , מתאי  אחר למילוי המשרה
 ".המינוי

באות  (דות מנהליות שקרובי משפחה שלה  מועסקי  באות  יחי, בבדיקה נמצאו ארבעה עובדי 
 .רק במקרה אחד נמצא אישור הנציבות לכ"; בה  ה  מועסקי ) בתי המשפט

__________________ 
11 ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ,‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡·‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘)  2003יולי( ,

 .501' עמ
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Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙· , Â‡ ‰ È„ÓÏ ÌÈÈ ÂÈÁ ÂÈ‰ ‰Ï‡ ÌÈÈÂ ÈÓ˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡Ï
Ì¯Â˘È‡ ˙‡ ˜È„ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙‡ˆÓ  Â·˘ ÌÂ˜Ó· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ·ˆÓ˘.   

 העסקת מאבטחי 
 מופקדי  על שמירת הסדר)  האג' או המשמר להל  (מיוחדי   ותפקידי   עובדי אג' הביטחו

תפקיד  לאבטח את .  מתקני  השייכי  להנהלת בתי המשפט והפזורי  ברחבי האר)50  בכ
, ואת הקהל הבא לבתי המשפט מפני אירועי  חבלניי , את עובדי הנהלת בתי המשפט, השופטי 

 .פליליי  ואחרי 
בשל . חו  בתי המשפט משטרת ישראל וחברות שמירה פרטיות היו מופקדי  על ביט1994עד שנת 

 .הוק  המשמר, קושי של משטרת ישראל להמשי" להקצות תקני  לאבטחת בתי המשפט
וכפופי  לו שבעה ראשי תחו  ושלושה , ) ראש האג' להל  (ל בכיר "בראש האג' עומד סמנכ
;  מודיעי  ' פועלות חמש יחידות במסגרת האג).  קציני  מחוזיי  להל  (ממוני ביטחו  מחוזיי  
. בית ספר למשמר ומרכז הערכת מועמדי ; מרכז מהימנות ובדיקות ביטחו ; לוגיסטיקה ותקציבי 

שכר  של ; שה  עובדי מדינה,  קציני מתק 47  מאבטחי  ו670כוח האד  של המשמר כולל 
 2004סתכ  בשנת התקציב של המשמר ה.  בדירוג המנהלי17 15המאבטחי  נקבע על פי דרגות 

  .ח" מיליו  ש59 בכ
 נהלי 

 1998משנת " קליטת מאבטחי  ליחידת משמר בתי המשפט"במועד הביקורת היה בתוק' נוהל 
המעוניני  להגיש מועמדות למשרת מאבטח במשמר נדרשי  למלא , על פי הנוהל).  הנוהל להל  (

די  לראיו  קבלה בפני ראש בשלב הבא אמור האמרכל לזמ  מועמ. טפסי  וביניה  שאלו  אישי
 .בסיו  הראיו  על ראש האג' למלא את חוות דעתו בטופס המיועד לכ". האג'

ÌÈ‡˘Â Ï ÒÁÈÈ˙‰ ‡ÏÂ È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÌÈÁË·‡Ó‰ ÒÂÈ‚ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯È„Ò‰ Ï‰Â ‰ ,ÔÂ‚Î : ÈÎ¯„
˙Â¯˘Ó‰ ÚˆÈ‰ ÌÂÒ¯Ù ,ÌÈ˘Â¯„‰ ÔÂÈÒÈ ‰Â ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ , ÔÙÂ‡Â ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡

Á‰‰ „ÂÚÈ˙˙ÂËÏ . ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ¯Ó˘Ó· ˙¯Â˜È·‰ ‰¯˙È‡˘ ÌÈÎÓÒÓ· Ì Ó‡
ÌÈ„·ÂÚ‰ ÒÂÈ‚ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÙÒÂ  ÌÈ·Ï˘ÏÂ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï , Ï‰Â ‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰ Í‡

¯ÂÓ‡‰ ,ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡ Ì‰ Ì‡ ¯Â¯· ‡ÏÂ. 
˘ „ Á  Ï ‰ Â ת אג' בחינות ומכרזי  שלחה מנהל, לאחר מועד סיו  הביקורת, 2004בספטמבר :  

נית  "ש, במכתב נאמר. שאישר הנציב, מכתב בצירו' נוהל קליטת מאבטחי , בנציבות לראש האג'
לראות מעתה ואיל" את מי שהתקבלו כמאבטחי  במשמר בתי המשפט ועברו בכניסת  למשמר את 

ירות המדינה כמי שנכנסו כדי  לש, )וראיונות, מבחני מצב, בחינות(הליכי המיו  שלכ  בהצלחה 
 וחלה עליה  חובת בחינות כניסה 17למשרות הפטורות מחובת המכרז בדירוג מינהלי עד דרגה 

,  חודשי עבודה רצופי  במשרה אליה התקבלו18מאבטחי  אלה זכאי  לאחר תקופה של . לשירות
 ".משרדיי  כיתר העובדי  שהתקבלו כדי  להתמודד במכרזי  פנימיי  במשרדכ  ומכרזי  בי 
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פרסו  ברבי  של דבר קיו  משרות "שיש להקפיד על , בי  היתר, והל שצור' למכתב נאמרבנ

יקבע נוהל מחייב לטיפול בבחינות "ש, עוד נאמר". פנויות של מאבטחי  על פי המתחייב בכללי 
 ".למועמדי  ע  מוגבלויות

 ¯·Óˆ„·2004ÈË·˜ÏÂ ˙ÂÈÏÎ¯Ó‡Ï ÌÈÚˆ·Ó ÌÂÁ˙ ˘‡¯ ÚÈ„Â‰ "Û‚‡‰ Ï˘ ÌÈÈÊÂÁÓ Ì ,Î È
 ÌÈÁË·‡Ó ˙ËÈÏ˜· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÏ‰ ‰ ÏÂÏÎÓ ÂÊÎÂ¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ È‡ˆÓÓÏ Í˘Ó‰·

Ï‰Â · . „ÓÚÂÓ ˙ÎÈÙ‰ „ÚÂ ÌÂÒ¯Ù‰ ·Ï˘Ó ÌÈÁË·‡Ó‰ ˙˜ÒÚ‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ¯È„‚Ó ‰Ê Ï‰Â 
¯Ó˘Ó· ÏÈÚÙ ÁË·‡ÓÏ . ÏÚ Ô‰ÈË¯ÙÏ Ï‰Â ‰ ˙ÂÈÁ ‰Â ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰¯Â‰ ‡Â‰

Ú‰ Ï˘ ˙¯„ÂÒÓÂ ‰ È˜˙ ‰ÏÚÙ‰ ¯˘Ù‡Ï ˙ ÓËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÁË·‡Ó ˙˜Ò. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘ ‰˙·Â˘˙· , ¯‡Â È· ‰Ï·˜˙‰˘2005 ,‰ÚÈ„Â‰ ‡È‰ ,

 ‰‚¯„ „Ú ˙Â¯˘ÓÏ È˙ˆÂ·˜ ÒÂÈ‚· ‰ÈÙÏ ‰˘È‚ ‰˙Ú ‰ˆÓÈ‡ ˙Â·Èˆ ‰˘17ÈÏ‰ ÈÓ  , ‰ÓÂ„·
ÌÈÁË·‡Ó ÒÂÈ‚Ï ,È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÈÎÈÏ‰ Â‚‰ ÂÈ.  

 סדרי קבלת מאבטחי 
ע  זאת חלה חובה ציבורית וניהולית להקפיד .  אינו מחייב קיו  מכרזמתח הדרגות של המאבטחי 

שוויו  ההזדמנויות וההגינות , ובה  חובת השקיפות, על קיומ  של כללי  בסיסיי  בגיוס עובדי 
לש  מינוי עובדי  בדרגות אלה רצוי שהנהלת בתי המשפט תפנה , ר"על פי התקשי. כלפי הציבור

אשר עוסקות בהפניית ,  ללשכות פרטיות  מועמדי  מתאימי  ובהיעדר, אל לשכת התעסוקה
שירות התעסוקה הוא גו' ממלכתי הכפו' לנורמות ציבוריות ובה  איסור . מועמדי  לעבודה

בשליחה לעבודה לא תפלה לשכת התעסוקה ", 1959 ט"התשי, על פי חוק שירות התעסוקה; הפליה
". השקפתו או מפלגתו, מוגבלותו, אר) מוצאו, ולאומיות, דתו, גזעו, מינו, אד  לרעה בשל גילו

גיוס עובדי  באמצעות שירות התעסוקה יכול להבטיח בחירה מהירה ועניינית של מועמדי  לפי 
ראוי לפנות לקהל יעד מתאי  , מאחר שמדובר במשרות שה  משאב ציבורי, בכל מקרה. כישוריה 

ירי  ביותר ולמנוע חשש להפליה או כדי להבטיח את איוש המשרות בכש, ולקיי  הלי" תחרותי
 .12להעדפה שלא כדי 

1. ÏÚÂÙ· ,‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Û‚‡‰ ˙Ï‰ ‰ È‚Èˆ  Â¯ÒÓ˘ ÌÈ¯·Ò‰‰Ó , Ì Ó‡ ÈÎ
‰ÁË·‡ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯Â˙È‡ Ì˘Ï ‰ÈÈ Ù ‰˙˘Ú  ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· , È˙· ¯˙‡ ˙ÂÚˆÓ‡·

Ë ¯Ë È‡·˘ ËÙ˘Ó‰13˙Â Â˙ÈÚ· ˙ÂÚ„ÂÓ ÌÈ˙ÚÏ ÂÓÒ¯ÂÙ ÔÎÂ  ,È˘‰ ÌÏÂ‡ ‰˙ÈÈ‰ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰Ë
"¯·Á ‡È·Ó ¯·Á ."‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Î˘ÏÏ ‰˙ Ù ‡Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰. 

 ÌÈ„ÚÂÓ È ˘·) ËÒÂ‚Â‡Â È‡Ó ÌÈ˘„ÂÁ·2004 ( Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜„·
ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚ ¯·„· ˙ÂÚ„Â‰ Â· Â‡ˆÓ  ‡ÏÂ ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ , ÌÙ˜Â˙ ‚Ù ËÒÂ‚Â‡ ˘„ÂÁ·˘ Û‡

ÌÈ·¯ ÌÈÁË·‡Ó Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ÈÊÂÁ Ï˘ ,ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚Ï ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ Û‚‡‰Â. 
2.  ‰˜„· ˙¯Â˜È·‰50 ÌÈ ˘· ¯Ó˘Ó· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈÁË·‡Ó È˜È˙ 2001-2004 , Â¯Á· ˘

È‡¯˜‡ ÔÙÂ‡· , ˙ÂÊÂÁÓ È ˘·- ÊÎ¯Ó‰Â ·È·‡ Ï˙ -‰˙ÏÚ‰Â  , Û‚‡Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ ÒÂÈ‚ ÍÈÏ‰ ÈÎ
Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ,‰¯˜·Ï ÔÂ˙  ‰È‰ ‡ÏÂ Â‡ÂÏÓ· „ÚÂ˙Ó ‰È‰ ‡Ï È˙· ˙Ï‰ ‰ Ï˘ 

˙Â·Èˆ ‰ Â‡ ËÙ˘Ó‰ .ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï: 
__________________ 

ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„" ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ÌÈÈÂ ÈÓÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ בעניי  זה ראו  12
‰·È·Ò‰",)  24%25' עמ, )2004אוגוסט. 

13 www.court.gov.il 
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,  ראש האג'  התיקי  שנבדקו לא נמצאו חוות דעת של האחראי  על גיוס העובדי  50בכל 
 למועמדי  שנמצאה תההערכה היחידה המתייחס. הקציני  המחוזיי  או ועדת קבלה כלשהי

אמור היה , בי  היתר, בה  תיקי  נמצאו טפסי  11 ב. בתיקי  הייתה של מנהל מרכז ההערכה
א" הטפסי  לא היו . ולציי  א  הוא מתאי  לתפקיד, המראיי  לסכ  את התרשמותו מ  המועמד

; ללא חוות דעת של המראיי , ובדר" כלל נמצאו בה  פרטי  אישיי  של המועמדי  בלבד, חתומי 
 .בתיקי  נותרי  שנבדקו לא נמצאו טופסי ראיו  כלל

ראש האג' וראש תחו  מבצעי  ותפקידי  , שנכשלו במבחני מרכז הערכהלגבי שני עובדי   )א(
 .ההחלטות על כ" לא נומקו; את קבלת  לעבודה, בעל פה, מיוחדי  אישרו

שעל ראש האג' לאשר את , בשני תיקי  של עובדי  שהתקבלו לעבודה באג' נמצאו רישומי  )ב(
, 31ב  , מועמד אחר, שעה שעל פי התיעוד, ואכ  האישור נית . 30 כיוו  שגיל  למעלה מ, קליטת 

שנקבעו מראש באג' קריטריוני  והתוצאה הייתה , ג  בנושא זה לא נמצא. נדחה בגלל גילו
 . למועמדי  לא הייתה אחידהתשההתייחסו

כי אחד המועמדי  שבדוגמה שבסעי' , בתשובה למשרד מבקר המדינה הודיעה הנהלת בתי המשפט
הציגו נתוני  מרשימי  על השירות ) א(שני המועמדי  שבסעי' ; מידהלעיל הצהיר על לקות ל) א(

הצלחת  במרכז  הצבאי שלה  ולכ  התקבלה החלטה לשבצ  בקורס מאבטחי  למרות אי
כי יש , לעיל ציינה הנהלת בתי המשפט בתשובתה) ב(לגבי המקרי  שתוארו בדוגמה . ההערכה

כי גילו לא יהווה מכשול , המראיי  מתרש  כאשר הקצי  28מקו  לאשר העסקת מאבטח מעל גיל 
 .בהשתלבותו במשמר

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï‰Â · ‰Ï‡ ÔÂ‚Î ÌÈÏÂ˜È˘ Ô‚ÚÏ ÌÂ˜Ó ˘È . ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙Ú· ˙Â˜Ó ‰ ÛÂ¯Èˆ·Â ·˙Î· ˙˙Ï ‰·ÂÁ ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈ ÙÏ ˙ÂÏ·˜˙Ó‰. 

אמרכלית ארצית של האג'  מ2004לגבי מאבטחת נוספת ביקש הממונה עליה בפברואר  )ג(
אול  למרות , הנדו  הייתה גבולית בקבלתה: "ונימק זאת בזו הלשו , פעמי להעסקתה אישור חד

תוקפו של החוזה ". מתו" מחשבה כי למאבטחת פוטנציאל הנית  למימוש, זאת הוחלט לקבלה
, ה עמדהשוב הביע הממונ, במאי אותה שנה, בתו  תקופה זו; שנחת  עמה היה לשלושה חודשי 

יש לאפשר לתת לה ניסיו  "כי , אול  החליט, כי המאבטחת לא השתלבה מבחינה חברתית ביחידה
בתו  הארכה . וביקש הארכת חוזה לתקופה נוספת" נוס' שכ  מדובר במאבטחת בעלת פוטנציאל

לא נמצא תיעוד . הועברה המאבטחת למחוז אחר והיא ממשיכה בעבודתה, 2004בספטמבר , נוספת
כי למאבטחת שתי קרובות משפחה שה  , יצוי .  על תפקודה של העובדת בתקופת ההארכההמלמד

 .2004אחת מה  בבית משפט בו עבדה המאבטחת עד אוגוסט , מזכירות בתי משפט
לא ימונה אד  למשרה ביחידה מנהלית א  עובד באותה יחידה קרוב , כאמור, על פי הכללי 
 .הנציב אישר את המינויהוראות אלה לא יחולו א  . משפחה שלו

‰˙ÁÙ˘Ó ˙·Â¯˜ ˙„·ÂÚ Â· ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˙˜ÒÚ‰Ï , Ï·˜˙‰ ‡ÏÂ ˘˜·˙‰ ‡Ï
¯Â˘È‡ ·Èˆ ‰. 

)„( ¯Á‡ ÁË·‡Ó Ï˘ ¯È˘È‰ ‰ ÂÓÓ‰ , ËÙ˘Ó ˙È·· ˙ËÙÂ˘ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ ‡Â‰˘
¯Á‡ , Ò¯Ó· ˘˜È·2003ÂÓÚ ‰ÊÂÁ‰ ˙‡ ¯È˙‰Ï  ,‰ ÚË· , Â¯˜ ÈÎ" Ô‰ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÏ˜˙

Ó ‰Ó¯·˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Ó¯· Ô‰Â ˙È˙ÚÓ˘" ;Â"Â‰Â˙· ÂÏÚ ˙Î¯ÚÓ· Â¯È‡˘‰Ï ˙Â ÂÈÒÈ ‰ ÏÎ ."
ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Û‡ ÏÚ ,„·ÂÚ‰ Ï˘ ÂÈ¯ÂËÈÙ ˙‡ Û‚‡‰ ˘‡¯ ¯˘È‡ ‡Ï , ÌÂ˜ÓÏ Â¯È·Ú‰Ï ‰¯Â‰Â

¯Á‡. 
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ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה , כאמור, השופטת שהיא קרובת משפחה של המאבטח

והיא סבורה כי , איש במערכת בתי המשפט לגבי העסקתוכי היא לא שוחחה ע  , 2004מדצמבר 
כי כיו  חוות דעת , הנהלת בתי המשפט ציינה בתשובתה. החוזה עמו חודש משיקולי  ענייניי 

  .ט המחוזי עליו טובה מאוד"הקב
 מועמדי  שלא הועסקו

Û‚‡· Â˜ÒÚÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÈÎÓÒÓ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÂ˘È¯‰ È¯„Ò ˙‡ ‰˜„· ˙¯Â˜È·‰ . Â˜„· 38 
˙ÏÈÚÏ˘ ËÙ˘Ó‰ È˙· È ˘· È‡¯˜‡· Â¯Á· ˘ ÌÈ˜È .‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ÒÂÈ‚ ÏÚ ÌÈ‡¯Á‡‰˘

Ì È‚· ÂÏ·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘Â ÌÓÚ ˙Â ÂÈ‡¯‰ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ ÂÏ‰È  ‡Ï Û‚‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ .
 ÔÈ·Ó38· Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙ -25) 65% (È‡ÏÂ ‰¯ÈÁ·Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÂÓ˘¯  ‡Ï- Ï˘ ‰¯ÈÁ·

ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ .‰ ÏÚ ‰¯˜· ÈÎ¯ÂˆÏ ·Â˘Á ‰Ê Ú„ÈÓÍÈÏ‰˙.  
✯  

ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ , ÌÈ„·ÂÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰· ÌÈ„È˜Ù˙· ÂËÏ˜ ˘
 ÂÚÈÙÂ‰ Ì‰ „È˜Ù˙‰ ˙‡ Â˘ÈÈ‡ Ì‰˘ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ ¯Á‡Ï ˜¯Â Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰„Â·ÚÏ ÂÏ·˜˙‰˘

ÌÈ ÁÂ· ˙„ÚÂ È Ù· ;ÌÈ Â˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ,Ê¯ÎÓ ÌÈ ÂÚË Ì È‡˘ ‰Ï‡Î ˙Â·¯Ï , È·Â¯˜ ÂÏ·˜˙‰
· ˙Ï‰ ‰· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰ÁÙ˘ÓËÙ˘Ó‰ È˙ ,ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ Ì˜ÏÁ . ÂÊ Í¯„· ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡·

 ˙Â ÓÏ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ Ò¯Ë È‡‰ Ì‚ Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚÂ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÔÂ¯˜Ú ¯Ó˘  ‡Ï
¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ‰¯˘ÓÏ. 

 ÒÂÈ‚ ˙Ï·‚‰ÏÂ ÌÈÁË·‡Ó ÒÂÈ‚ ÍÈÏ‰˙ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú  ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ·
 È˙· ˙Ï‰ ‰Ï ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ËÙ˘Ó‰. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ-ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó  , ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰

 ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ÔÎÂ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰Â-˙Â¯Á˙‰ ˙¯·‚‰Ï ÌÈÎ¯„ ÏÂ˜˘Ï  ,
ÌÈÁÓ˙Ó ÒÂÈ‚· ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ , ‰¯ÈÁ·‰ Ë·È‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ˙‡Ê

ÔÓ‡Ó ÈÒÁÈÓ ˘¯„ ‰ ˙È˘È‡‰ ‰Ó‡˙‰‰Â-Ó˙Ó‰Á . ˙‡ Ì‚ ˙¯˘Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ‰Ï‡Î ÌÈÎ¯„
˙Î¯ÚÓ‰ ,‰· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ˙‡ ˜ÊÁÏ , ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ·¯Â˜Ó ˜¯ ÈÎ ˘˘Á‰ ˙‡ ÍÈ¯Ù‰ÏÂ

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚· ˙ÂÁÓ˙‰Ï , ÌÈ·¯˘ ‰Ú˘"ÌÈÁ˙Ù‰ ÏÚ ÌÈ¯ÊÁÓ" ,‰ÁÏˆ‰ ‡ÏÏ.  


