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 מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  

 בלשכות שרי  וסגני שרי  
 תקציר

מושתת על עובדי  קבועי  שאינ  מתחלפי  כל אימת שמתחל  השירות הציבורי 
ללא קשר ומתמני  לתפקיד  על פי כישוריה  המקצועיי  , השר הממונה עליה 

אחד החריגי  לכלל זה ה  משרות העובדי  בלשכות שרי  וסגני . לשיוכ  הפוליטי
משרות אלה נועדו לאפשר לשרי  להסתייע . המכוני  לעתי  משרות אמו , שרי 

בלשכותיה  בעובדי  שמינו לפי שיקול דעת  ועל פי מידת האמו  האישי שה  
, בכלל משרדי הממשלה, די  אלההיה התק  המאושר לעוב 2004במאי . רוחשי  לה 

 משרות370
1

עלות השכר החודשית להעסקת  .  משרות325ובפועל היו מאוישות , 
ברוב המקרי  אוישו משרות האמו  באנשי  ממפלגתו של . ח" מיליו  ש#3.2הייתה כ

 .השר
בדיקת סדרי המינוי וההעסקה של עובדי  במשרות אמו  במשרדי ממשלה אחדי  

)  הנציבות#להל  (כי נציבות שירות המדינה , העלתה) שנבדקו המשרדי  #להל  (
ומשרדי הממשלה שנבדקו לא הסדירו נושאי  מרכזיי  העוסקי  בענייני עוזרי  

 .עד תו  הביקורת, ויועצי  בלשכות שרי 
לסגני שרי  ולשרי  בלי תיק , הנציבות קבעה תקני  אחידי  למשרות אמו  לשרי 

ספר המרבי המאושר של עובדי  אלה בלי הבחנה וככלל אישרה להעסיק את המ
ולעתי  אישרה חריגה , הנציבות ג  לא עמדה בכללי  שקבעה. עניינית בי  המשרדי 

 .מהמספר המרבי של העוזרי  והיועצי  או מרמת השכר המרבית המאושרת
תחומי עיסוק  וסדרי , למרות מספר  הרב של היועצי  והעוזרי  במשרות האמו 

 ;הנציבות לא קבעה למשרות אלה תיאור תפקיד ודרישות משרה: וגדרועבודת  לא ה
ל "במשרדי  שנבדקו תפקידיה  נקבעו בידי השרי  ולא נמסרו לידיעת הסמנכ

 .למינהל ולמשאבי אנוש או לדרגי  המקצועיי  במשרד
המשרדי  שנבדקו לא אכפו על עובדי  במשרות אמו  את הסייגי  והמגבלות על 

סיוג פעילות מפלגתית ומגבית (הקבועי  בחוק שירות המדינה פעילות מפלגתית 
לא כל העובדי  נדרשו להפסיק להיות חברי  : ר" והתקשי#1959ט"התשי, )כספי 

בגו  בוחר
2

וחלק  עסקו בפעילות מפלגתית מובהקת וישירה לקידו  ענייני  ; 
 .פוליטיי  של השר

על היועצי  , מספקתבמידה , ג  במישור המקצועי לא אכפו המשרדי  שנבדקו
והעוזרי  במשרות האמו  את המגבלות שתכלית  הפרדה בי  הדרג הפוליטי לדרג 

__________________ 
 .למעט משרד הביטחו  1
קידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדי  לכנסת או לכהונת גו  שתפ"הוגדר בחוק הסיוג כ" גו  בוחר" 2

בהסתדרות הציונית העולמית או , או לכל תפקיד ברשות מקומית, ראש הממשלה או שר בממשלה
למעט בחירות ישירות שבה  משתתפי  כלל החברי  של מפלגה או , בסוכנות היהודית לאר  ישראל

 ".גו  מדיני
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במשרדי  אחדי  התערבו היועצי  בפעולות ביצוע שבאחריות : המקצועי במשרד

כספי  ובטיפול פרטני , בעיקר בנושאי כוח אד , הגורמי  המקצועיי  של המשרד
כי אי  ביד  די , רי  במשרדי  שנבדקו ציינומרבית המנהלי  הבכי. בפניות ציבור

כלי  למנוע התערבות של היועצי  בהליכי הביצוע והצביעו על אי בהירות ביחסי 
 .הגומלי  בי  היועצי  לדרגי  המקצועיי 

במרבית המשרדי  שנבדקו לא נמצא תיעוד לעבודת  של היועצי  והעוזרי  במשרות 
, הלי עבודה בינ  ובי  הגורמי  המקצועיי נוכח היעדר הגדרות תפקידי  ונ. האמו 

ובאיזו מידה ה  סייעו , לא נית  לדעת במה בפועל עסקו היועצי  בלשכות השרי 
  .לשר בניהול ענייני המשרד ובקביעת מדיניותו
♦  

 מבוא
שאינ  מתחלפי  כל אימת שמתחל  השר , השירות הציבורי מושתת על עובדי  קבועי  .1

 אלה מתמני  לתפקיד  על פי כישוריה  המקצועיי  ובלי שלשיוכ  עובדי . הממונה עליה 
, )מינויי (חוק שירות המדינה . הפוליטי יהיה משקל כלשהו בהלי  המיו  והבחירה לתפקיד

שמבטיח בחירת הכשירי  ביותר , מתווה את הדר  למינויי  באמצעות מכרז פומבי, 1959 ט"התשי
על היעדר שרירות ומשוא פני  ועל ניתוק הלי  , ויותאגב שמירה על שוויו  הזדמנ, לכל משרה

 הרעיו  המונח בבסיסו של החוק הוא . הבחירה משיקולי  בלתי ענייני  ומהקשרי  פוליטיי 
השירות הציבורי באמצעות עובדי מדינה אמור להינת  באופ  : פוליטיזציה של השירות הציבורי א

והוא אמו  על מת  שירות מקצועי לכל שר מכל , הסיישוויוני ולפי כללי  גלויי  לכל מגזרי האוכלו
החוק פוטר מחובת מכרז משרות , ע  זאת. מפלגה ללא תלות בעמדה הפוליטית של עובד המדינה

 .כמו מנהלי  כלליי  במשרדי ממשלה, מקצועיות ותפקידי  בכירי  בשירות הציבורי
צריכות קשר אישי מובהק ע  המ, חריג נוס  לחובת מכרז ה  משרות של עובדי  בלשכות שרי 

נועדו לאפשר לשר להסתייע בלשכתו בעובדי  , "משרות אמו "המכונות ג  , משרות אלה. השר
ללא , שהוא רשאי למנות לפי שיקול דעתו ועל פי מידת האמו  האישי שהוא רוחש לנושא המשרה

במשרות אלה ע  תו  כהונת השר אמורי  ג  העובדי  המועסקי  . הלי  תחרותי בי  מועמדי 
 .לסיי  את שירות 

להל  (חוזרי נציבות שירות המדינה , 3)ר" התקשי להל  (על פי הוראות תקנו  שירות המדינה  .2
  להל  ( ותקנו  הכספי  והמשק שמוציא החשב הכללי במשרד האוצר 4)מ"או נש,  הנציבות 

מזכיר ונהג , מנהל לשכה, עוזר, יוע%: שר או סג  שר רשאי  למנות ללא מכרז בלשכותיה , 5) "תכ
מספר  של עובדי הלשכה יהיה על פי תק  שנקבע לאותה לשכה על ידי ).  עובדי לשכה להל  (

המספר המרבי של עוזרי  ויועצי  במשרות אמו  בלשכת שר לא , על פי הנחיות הנציבות. הנציבות
לשכת סג  שר ושר המספר המרבי של היועצי  והעוזרי  ב. לרבות מנהל הלשכה, יעלה על שמונה

__________________ 
 .02.4 ופרק משנה 02.5פרק משנה  3
 .41/נו, 20/נו, 48/נב, 12/מ סא"הודעות נש 4
  " בתכ1 05.02.01.04סעי   5



 7 מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו! בלשכות שרי  וסגני שרי 

כמו כ  רשאי  שר וסג  שר להעסיק נהג במשרת . לרבות מנהל לשכה, בלי תיק לא יעלה על ארבעה
 .אמו 

שבלשכת , נקבע, 6בחוזר משות  של הנציבות והממונה על התקציבי  במשרד האוצר, 2003במרס 
ובלשכת סג  , עד חמישה עובדי מזכירות במשרות אמו , נוס  על מנהל לשכה, שר מותר להעסיק

המספר המרבי הכולל של משרות האמו  הוא .  עד שלושה עובדי מזכירות שר או שר בלי תיק 
 . בלשכות שרי  ושמונה בלשכות סגני שרי  ושרי  בלי תיק14אפוא 

לאפשר חלופות נוספות בדר  העסקה של יועצי  ועוזרי  " החליט צוות שרי  2003באפריל 
, המסמ  מפרט שש חלופות". על פי הצרכי  המיוחדי  של השר, במשרות אמו , בלשכות שרי 

נוס  על מנהל (המאפשרות העסקה של חמישה עד שבעה יועצי  במשרות אמו  ברמות שכר שונות 
ובלבד שסכו  השכר הכולל המרבי של כל היועצי  לא , )נהג ועד חמישה עובדי מזכירות, לשכה

 .ח לחודש" ש77,300יעלה על 
משרות אמו  חלות מגבלות שתכלית  הפרדה בי  הדרג הפוליטי לדרג המקצועי על עובדי  ב .3

עובדי לשכת שר אינ  רשאי  להשתלב בהיררכיה של המשרד , 7ר"על פי הוראות התקשי. במשרד
להשתת  בוועדות מקצועיות או להעביר מטע  השר , ולהיות מעורבי  בפעולות ביצוע שלו

כמו כ  אי  להטיל עליה  תפקיד המתייחד . ת המשרדאלא באמצעות הנהל, הוראות לעובדי 
 .לעובדיו הקבועי 

במשרד , על עובדי הלשכה חלי  הסייגי  והמגבלות על פעילות מפלגתית כעל שאר עובדי המדינה
  להל   (1959 ט"התשי, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספי (חוק שירות המדינה . ומחוצה לו
.  על פעילות מפלגתית מהותית וישירה בתחומ  של משרדי ממשלהר אוסרי "והתקשי) חוק הסיוג

בהתא  לדיני  אלה רשאי  עובדי הלשכה לעסוק בפעילות מפלגתית בתחו  המשרד או , ע  זאת
 .א  זו נעשית במסגרת פעילות מינהלית כסיוע לשר או לסג  השר, מתק  ממשלתי אחר

משלה למנות בלשכותיה  עובדי  במשרות החלו שרי המ, ע  כינו  הממשלה המכהנת, 2003במרס 
 .אמו 

  להל  ( בדק משרד מבקר המדינה במשרדי ממשלה אחדי  2004אוגוסט  בחודשי  אפריל
את סדרי המינוי וההעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות ) או המשרדי , המשרדי  שנבדקו

משרד : דיקה נעשתה בה ואלה המשרדי  שהב. בלשכות שרי  בלי תיק ובלשכות סגני שרי , שרי 
; ויקטור בריילובסקי' פרופ,  בלשכת השר דאז מר אברה  פורז ובלשכת הסג  דאז של השר הפני  

המשרד ;  בלשכת השר מר סילב  שלו  משרד החו% ;  בלשכת השר מר דני נוה משרד הבריאות 
 בלשכת  רווחה משרד ה; ציפי ליבני'  בלשכת השרה גב )  משרד הקליטה להל  (לקליטת העלייה 

 בלשכת  )  משרד החינו  להל  (התרבות והספורט , משרד החינו ; השר דאז מר זבולו  אורלב
 בלשכת  ) ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , משרד התעשייה; לימור לבנת' השרה גב

 בלשכת השר  משרד האוצר ; השר מר אהוד אולמרט ובלשכת הסג  דאז של השר מר מיכאל רצו 
ר עוזי לנדאו ובלשכת " בלשכת השר בלי תיק דאז ד ומשרד ראש הממשלה ;  בנימי  נתניהומר

בדיקות השלמה נעשו במינהלי  למשאבי אנוש של המשרדי  . השר בלי תיק מר נת  שרנסקי
שהיא גו  המטה בתחו  העסקת עובדי  בשירות המדינה וגור  פיקוח , ובנציבות שירות המדינה

ר בנושאי  הקשורי  למינוי והעסקה של עובדי  בשירות "אות הדי  והתקשיובקרה על יישו  הור
כדי , ) המנהלי  להל  (נוס  על כ  הופ% שאלו  למנהלי  הבכירי  של המשרדי  שנבדקו . המדינה

 ).  השאלו  להל  (לבחו  היבטי  אחדי  של הנושא 
__________________ 

 .4.3.03 חוזר מ 6
 02.541סעי   7
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 היק  העסקה ושכר,  תק  עובדי לשכה 
בכל משרדי (התק  המאושר הכולל של משרות אמו  בלשכות שרי  ) 2004מאי (במועד הביקורת 

ובפועל היו ,  משרות370סגני שרי  ושרי  בלי תיק היה , )הממשלה למעט משרד הביטחו 
 .ח" מיליו  ש3.2 עלות השכר החודשית להעסקת  הייתה כ.  משרות325מאוישות 

 במשרות האמו  ושכר העובדי  קביעת מספר העובדי , משרד מבקר המדינה בדק את סדרי התקינה
 :בלשכות השרי  והעלה כדלקמ 

 החליטה הממשלה למנות ועדה שתציע לה אמות מידה ברורות ונהלי  מחייבי  1994ביוני  .1
הוועדה לניסוח קני מידה "בעקבות זאת הוקמה . למינוי עובדי  למשרות הפטורות מחובת המכרז
) בדימוס(בראשות השופט " ה הפטורות ממכרזונהלי  חדשי  למינוי למשרות בשירות המדינ

 מר 8ומזכיר הממשלה דאז, יצחק גל נור' מרדכי ב  דרור ובהשתתפות נציב שירות המדינה דאז פרופ
בי  היתר נדרשה הוועדה לשקול את הצרכי  של ).  הוועדה או ועדת ב  דרור להל  (שמואל הולנדר 

על . ביעילות ובגמישות, ות שלהגשמתה ה  נבחרוהשרי  להיעזר בעוזרי  וביועצי  לביצוע המדיני
הוועדה הוטל להציע דרכי  ואמצעי  לשמירת אופיו המקצועי ואיכותו של הסגל הבכיר הקבוע 

לרבות מניעת התערבות פוליטית של העובדי  במשרות האמו  בעבודת הסגל , בשירות המדינה
 . המקצועי הקבוע

שהתבססה על עמדות , קדמה עבודת מטה מקיפה, 1996שהוגש לממשלה בינואר , לדוח הוועדה
ועל דוחות והמלצות של , אנשי אקדמיה ועובדי  בכירי  בשירות המדינה, ודעות של נבחרי ציבור
מת  לגיטימציה לצורכי : "המלצות הוועדה התבססו על העקרונות שלהל . ועדות קודמות בנושא

ג הפוליטי בדרגי  המקצועיי  בשירות הקמת מחיצה בלתי חדירה להתערבות הדר; הדרג הפוליטי
קביעת אמות מידה ברורות למשרות הפטורות ממכרז ; "המדינה שאינ  פתוחי  למינויי  פוליטיי 
וזאת כדי למנוע שינויי  תכופי  בכוח האד  על פי , במטרה לצמצ  את מספר  ככל האפשר

' יועצי ', 'עוזרי ' של הסדרת התחו  הפרו% היו "ו, הצרכי  המשתני  של ממשלה זו או אחרת
בלשכות השרי  וסגני השרי  וע  זאת לאפשר לבעלי התפקידי  הפוליטיי  סיוע ' ומומחי 

 ".מקצועי ופוליטי
בדוח נדרשה הוועדה ג  לקבוע את מספר העוזרי  והיועצי  ולהגדיר את תפקידיה  ואת הכישורי  

הוועדה סיווגה את . גרת המשרדלאופ  העסקת  ולמגבלות על פעילות  במס, הנדרשי  למילוי 
באשר למשרות .  ומקצועיות9ביצועיות, אישיות: משרות האמו  הפטורות ממכרז לשלושה סוגי 

לאפשר לכל שר למנות לפי שיקול דעתו את ממלאי , האמו  האישיות המליצה הוועדה בי  היתר
לות ציבורית יוע% תקשורת ויוע% לפעי, עוזר אישי, מזכיר, מנהל לשכה: התפקידי  האלה

, התק  למשרות אלה היה אמור להיקבע בידי הנציבות על פי אמות מידה מקצועיות. ומפלגתית
אשר למשרות . בהיק  פעילויותיו ובתחומי  הייעודיי  של פעילותו, ובהתחשב בגודל המשרד

י שהשרי  יהיו זכאי  למנות יועצי  מקצועיי  בעל, האמו  המקצועיות המליצה הוועדה בי  היתר
כמו כ  המליצה . כדי להיעזר בה  בהתוויית מדיניות ובהיערכות מקצועית, מומחיות ייחודית

, משרדי  גדולי : הוועדה שהנציבות תקבע את מספר משרות האמו  האלה לפי שתי קטגוריות
שבה  יהיו שלוש עד חמש , ומשרדי  אחרי , שבה  יהיו חמש עד שמונה משרות אמו  מקצועיות

שהיועצי  במשרות האמו  לא יהיו מעורבי  בפעולות ביצוע של , מליצה הוועדהעוד ה. משרות
אלא באמצעות , ולא יפעילו יחידות של המשרד במישרי , לא ישתלבו בהיררכיה שלו, המשרד

 .הנהלת המשרד או עובד אחראי שייקבע לצור  זה
__________________ 

 .נציב שירות המדינה המכה! 8
, ל"ל משרד ומנהל יחידת סמ& המקביל למנכ"משרות אמו! בסגל הבכיר של שירות המדינה דוגמת מנכ 9

 .לדוח הוועדה' ב8כמפורט בסעי  



 9 מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו! בלשכות שרי  וסגני שרי 

וח הוועדה ותביא את שוועדת השרי  לענייני תיאו  ומינהל תדו  בד,  החליטה הממשלה4.2.96 ב
 קיימה ועדת השרי  לענייני תיאו  ומינהל דיו  ראשו  4.3.96 ב. הצעותיה לאישור הממשלה

ועדת השרי  לא התכנסה שוב ולא גיבשה כל הצעות לאישור . והחליטה לדחות את המשכו, בנושא
 .הממשלה בעניי  הדוח

הדוח עורר התנגדות בקרב "י כ, 19.9.04הנציבות מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מיו  
חלק מהמשתתפי  שכ  הוא נתפס כהטלת מגבלות וכהכבדה על יכולת השרי  לבחור את עובדי 

וכי למרות זאת פעלה הנציבות בתקופת נציב שירות המדינה המכה  ברוח המלצות , "לשכותיה 
 .הוועדה ויישמה אות 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Â Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ ÈÈ Ú ˙ÂÎ˘Ï· ÌÈˆÚÂÈ‰Â ÌÈ¯ÊÂÚ‰ ‡
ÌÈ¯˘ ,ÌÈ˘¯„ ‰ Ì‰È¯Â˘ÈÎÂ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰ ÂÓÎ , ‰˙ÓÊÂÈ· Â‡ ˙Â·Èˆ ‰ È„È· Â¯„ÒÂ‰ ‡Ï

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂ˙ „Ú)ÔÏ‰Ï Â‡¯(10.  
קבעה הנציבות כי מספר העוזרי  והיועצי  לא , לקראת כינו  ממשלה חדשה, 2001במרס  .2

מספר זה אינו כולל (ני שרי  ושרי  בלי תיק יעלה על שבעה בלשכות שרי  ועל שלושה בלשכות סג
פרס  נציב שירות , 2003במרס , לקראת כינו  הממשלה המכהנת). נהג ועובדי מזכירות, מנהל לשכה

באישור , באחד מהתקני  המאושרי  אפשר. 11המדינה הנחיה ובה חזר על הקביעה האמורה
 .12להעסיק שני יועצי  במשרה חלקית, הנציבות
, כאמור, וזר משות  של הנציבות ושל הממונה על התקציבי  במשרד האוצר נקבעבח, 2003במרס 

ובלשכות סג  שר ושר , שנוס  על מנהל לשכה מותר להעסיק בלשכת שר עד חמישה עובדי מזכירות
אלה יועסקו במשרות אמו  במעמד של עובדי מדינה במקו  .  עד שלושה עובדי מזכירות בלי תיק 

המספר המרבי הכולל של משרות האמו  הוא . ו באמצעות חברות כוח אד עובדי מזכירות שהועסק
בלשכות סגני ) כולל מנהל לשכה ונהג(בלשכות שרי  ושמונה ) כולל מנהל לשכה ונהג (14אפוא 

 .שרי  ושרי  בלי תיק
‰˙ÏÚ‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ ˙Â·Èˆ ‰ ‰¯˘È‡˘ ÌÈˆÚÂÈ‰Â ÌÈ¯ÊÂÚ‰ Ï˘ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó È ˜˙ ˙˜È„· , ÈÎ

È‡ ÌÈ„¯˘Ó‰ ·Â¯ÏÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ ‰Ú·˘ Ï˘ Ô˜˙ ˙Â·Èˆ ‰ ‰¯˘ . ‰¯˘È‡ Ì‰Ï ÌÈ„¯˘Ó ˘È
‰ÊÓ ‰Â·‚ Ô˜˙ ÂÏÈÙ‡ ˙Â·Èˆ ‰ :ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ ‰ ÂÓ˘ Â¯˘Â‡ ÍÂ ÈÁ‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘ÓÏ .

ÌÈÏ˘Â¯È È ÈÈ Ú ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ˜È˙ ÈÏ· ¯˘Ï , ÌÈ¯ÊÂÚ ‰¯˘Ú Â¯˘Â‡
ÌÈˆÚÂÈÂ ,‰ ˜È˙ ÈÏ· ¯˘Ï ¯˙ÂÓ‰ È·¯Ó‰ ¯ÙÒÓ‰˘ Û‡‰˘ÂÏ˘ ‡Â . ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÏ

ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ ‰Ú˘˙ Â¯˘Â‡ , È˙˘ ÔÂÎÈ˘‰ ÈÂ È·‰ ¯˘ ˙Î˘Ï Ô˜˙Ï ÂÙÒÂ‰ Ì‰Ï ¯·ÚÓÂ
ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó ,‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ÊÂÎÈ¯ Í¯ÂˆÏ .ıÂÁ‰ È„¯˘ÓÏ ˜¯ ,

 ¯˙ÂÈ ÍÂÓ  Ô˜˙ ¯˘Â‡ ˙¯Â˘˜˙‰Â ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡-ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ ‰˘È˘ . 
__________________ 

 שבמסגרתה נבחנה ,"עבודת המטה במשרדי הממשלה" בפרק · ˘ÁÂ„ È˙ ˘ 53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ïראו  10
לרבות מעורבות יועצי ראש הממשלה במשרות אמו  בעבודת , עבודת המטה במשרד ראש הממשלה

יערכו בחינה ארגונית , בשיתו  הנציבות, בדוח המלי  מבקר המדינה שמשרד ראש הממשלה. המשרד
אגב הבחנה בי  צוות מקצועי לבי  צוות , גדירו ג  את תקני כוח האד  במשרדובמסגרתה י, של מבנהו

ממצאי בדיקת מעקב לתיקו  ליקויי  שהועלו ש  ; )13!7' עמ" (משרות אמו "היועצי  המועסקי  ב
 .191' עמ, " מעקב!עבודת המטה של משרדי הממשלה "ראו פרק 

כי שר הממונה על שני , ונה על התקציבי  נקבע בי  נציב שירות המדינה ובי  הממ7.9.04!בסיכו  מ 11
בס* הכול יהיה זכאי (משרדי  יהיה זכאי להעסיק במשרות אמו  שלושה יועצי  או עוזרי  נוספי  

 ).להעסיק בשני המשרדי  עד עשרה עוזרי  ויועצי 
 .35מספר העוזרי  והיועצי  במשרד ראש הממשלה הוא  12



 ב55דוח שנתי  10
השאירה את המצב לפיו "כי ,  למשרד מבקר המדינה כתבה הנציבות2004בר בתשובתה מספטמ

. נקבע תק  אחיד למשרות בלשכות השרי  ותק  אחיד בלשכות שרי  ללא תיק ולשכות סגני השרי 
על , כזו המצביעה באופ  ישיר או עקי , לא נית  לקבוע קטגוריזציה אחרת בתו  הקבוצות האמורות

". ביחס ליתר סגני השרי , ביחס לשאר השרי  או של סג  שר, תו של שרמידת חשיבות תחו  אחריו
כי הנציבות , נכתב, 30.11.04בתשובה נוספת של הנציבות למשרד מבקר המדינה מיו  , ע  זאת

אשר תחומי פעילות  והיקפ  , נדרשה לתת מענה לכמות משרות האמו  במשרדי  גדולי  במיוחד"
וספת של יוע% נוס  או לחלופי  חריגה ברמת השכר למשרדי  בהתא  לכ  אישר הנציב ת. רחבי 
משרד החו% ומשרד הבינוי , משרד התחבורה, ת"משרד התמ, ובכלל  משרד הבריאות, גדולי 

כי העסקת  , אשר לחריגה מהתק  במשרד הבינוי והשיכו  כתבה הנציבות". והשיכו  ומשרד החינו 
במקרה אחד נענתה הנציבות : של נסיבות אישיותשל תשעה יועצי  נוספי  במקו  שבעה הייתה ב

לבקשת המשרד להשאיר בתפקידו מעבר למכסה עובד שהועסק כיוע% של כמה שרי  החל מיוני 
ובמקרה השני נענתה הנציבות לבקשת המשרד להוסי  משרת יוע% מפני שבשל נסיבות , 1996

 .אישיות לא היה תפקודו של אחד היועצי  מלא
מסרה הנציבות בתשובתה מנובמבר , הממונה על ענייני ירושלי ,  לשר בלי תיקלעניי  התק  שאושר

בהסכ  הקואליציוני שנער  בי  מפלגת הליכוד לבי  ישראל בעלייה נקבע כי לשר "כי , 2004
התקציבי  כפי שהיו לשרי  שהיו , התכניות, המסגרות, התקני , שרנסקי יהיו כל הסמכויות
היק  היועצי  "כי , הנציבות הדגישה". 15 חברה ותפוצות בכנסת המופקדי  על ענייני ירושלי  

אינו דומה ללשכת שר או לחילופי  ללשכת שר ללא תיק ולא ] של לשכת השר שרנסקי[והעוזרי  
 ".אלא נקבע בסיכו  בי  הממונה על התקציבי  ונציבות שירות המדינה, נגזר ממכסה זו
‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ˙Â·Èˆ ‰ ˙ÈÈÁ ‰·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘Ú·˜  , ÌÈˆÚÂÈ‰Â ÌÈ¯ÊÂÚ‰ Ï˘ È·¯Ó‰ ¯ÙÒÓ‰˘

‰Ú·˘ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï ,ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ˙È ÈÈ Ú ‰ Á·‰ ‡ÏÏ ¯˘Â‡Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ Â‰Ê ÏÏÎÎ ,
 ˙˜ÒÚ‰· ˙‡Ë·˙Ó˘ ˙ÙÒÂ˙ ˙Â·Èˆ ‰ ˙¯˘‡Ó „ÁÂÈÓ· ÏÂ„‚ Ì˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰˘ ÌÈ„¯˘ÓÏÂ

ÛÒÂ  ıÚÂÈ ,È·¯Ó‰ ¯Î˘‰Ó ‰‚È¯Á· ,ÌÈÙÒÂ  ˙Â¯ÈÎÊÓ È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰· Â‡ .È ˘ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯˘‡ 
‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ÊÂÎÈ¯Ï ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ , ‡Ï ˙Â·Èˆ ‰

ÂÊÎ ‰˜ÒÚ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì˙Â‡ ˜ÈÒÚ‰Ï Í¯Âˆ ‰È‰ ÚÂ„Ó ‰¯È·Ò‰ . ÌÂ˘Ó ıÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯˘‡
ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ‰Ê „È˜Ù˙ ‡ÏÈÓ ‡Â‰˘ ,È˘˜˙‰"Ú·Â˜ ¯ ,¯˘‰ Ï˘ Â˙ Â‰Î ÌÂÈÒ ÌÚ ÈÎ , ‰Ï„Á
‰Î˘Ï‰ „·ÂÚ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙È„ÈÈÓ ,Î Ì‡ ‡Ï‡Â˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ˘˜·Ó ˘„Á‰ ¯˘‰ Ô .

‡ËÈ˘Ù ,˙¯˙ÂÓ‰ ‰ÒÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˘„Á‰ ¯˘‰ ˙Î˘Ï· ‰˜ÒÚ‰‰ Í˘Ó‰ ÈÎ. 
לא נמצא כי יש בתשובת , אשר לחריגה מתק  משרות האמו  בלשכת השר בלי תיק מר נת  שרנסקי

עובדי  במשרות אי  להעסיק , לפי הנחיות הנציבות עצמה, מכל מקו . הנציבות כדי להסביר אותה
ונית  להעסיק בתפקידי  , אמו  לתפקידי ביצוע שוט  שצריכי  להיעשות בידי עובדי  מ  המניי 

 .שייבחרו לתפקיד  בדר  המקובלת, עובדי  במשרה שאינה צמיתה, במידת הצור , אלה
צוות שרי  בראשותו של השר דאז במשרד האוצר מאיר , כאמור,  החליט2003באפריל  .3

כדי למלא את הצרכי  , אפשר דרכי  חלופיות להעסקה של יועצי  ועוזרי  בלשכות שרי ל, שטרית
ה  מבחינת הפחתת , חיסכו  והתייעלות"המטרה של יצירת החלופות הייתה . המיוחדי  של השר

צוות השרי  אישר שש ". מספר המשרות וה  בהפחתת העלות הכוללת של השכר וההוצאות הנלוות
וקבע שלא תתאפשר העסקה , בתנאי שמספר  לא יעלה על שבעה, י  ויועצי חלופות להעסקת עוזר

לי  למינהל "הסמנכ. הבחירה בי  החלופות נתונה לשיקול דעתו של כל שר ושר. בדר  אחרת
ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה התבקשו להודיע לנציבות על פי אילו מהחלופות בחר השר 

 . ההעסקה ע  היועצי  הוא בסמכות הנציבותאישור חוזי. להעסיק את עוזריו ויועציו
וכ  גמישות בקביעת , מסמ  צוות השרי  אפשר הפחתת מספר היועצי  מול הגדלת רמת השכר

כי סכו  השכר הכולל המרבי של כל היועצי  , במסגרת זאת נקבע. רמות השכר של היועצי 



 11 מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני שרי 

 המרבי של עוזרי  והמספר, ח לחודש" ש77,300 ח ל" ש71,400בחלופות השונות יהיה בי  
בחלופות אלה יהיה בי  חמישה ) נהג ועובדי מזכירות, למעט מנהל לשכה(ויועצי  במשרות אמו  

 .לשבעה לפי תקרות השכר המפורטות בכל חלופה
כי במקרי  אחדי  אישרה הנציבות העסקת עוזרי  ויועצי  במספר העולה על המספר המרבי , נמצא

משרד הבריאות , למשל, כ . השכר הכולל המרבי לפיהשבחלופה שבחר המשרד או בחריגה מ
א  בפועל הועסקו בלשכה , הודיע על בחירה בחלופה המתירה העסקת שישה עוזרי  ויועצי  בלבד

 כתוצאה מכ  השכר הכולל של שבעה היועצי  במשרד הבריאות חרג . שבעה עוזרי  ויועצי 
היועצי  ר חרג השכר הכולל של שבעת במשרד האוצ. מהסכו  המרבי המותר) 12%(ח " ש9,000 בכ
ח " ש28,000 ב) 13לאחר שהוספו ללשכת השר יועצי  שאמורי  היו לעסוק בטיפול בהסרת חסמי (
ת "במשרד התמ; )בעיקר עקב חריגה בשכר  של שלושה יועצי (מהסכו  המרבי המותר ) 36%(

בעיקר עקב ( המותר מהסכו  המרבי) 18%(ח " ש14,000 חרג השכר הכולל של שבעת היועצי  בכ
 ח " ש7,500  בכ14במשרד החו% חרג השכר הכולל של היועצי ; )חריגה בשכרו של אחד היועצי 

 ).בעיקר עקב חריגה בשכרו של אחד היועצי (מהסכו  המרבי המותר ) 10%(
היא לא הכירה ביחידה "כי , 2004הנציבות מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מנובמבר 

ולכ  יש לנכות את שכר  מסכו  השכר " אלא כיחידה נפרדת, חלק מלשכת השרכ] להסרת חסמי [
 .הכולל

ÔÈÂˆÈ , ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ‰¯˘È‡˘ ‡È‰ ˙Â·Èˆ ‰ ÈÎ
¯˘‰ ˙Î˘Ï· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· . ÌÈ¯ÊÂÚ‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ¯Î˘‰ ÌÂÎÒ· Ì¯Î˘ ÏÏÎ  ‡ÏÈÓÓ

ÌÈˆÚÂÈ‰Â . ÌÂÈÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙Ï ¯˘‡28.11.04 , Â˘˜·˙‰ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó ˘ÂÏ˘˘
 ¯˙ÂÓ‰ È·¯Ó‰ ¯ÙÒÓÏ ÛÒÂ ·- ˙Â¯˘Ó ˙ÙÒÂ˙ ˘˜·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ‰‡¯ ÌÚË ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï 

ÂÏ ˙¯˙ÂÓ‰ ˙È·¯Ó‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˙ÒÎÓ ÔÈÈ„Ú ‰‡ÏÂÓ ‡Ï ¯˘‡Î ÔÂÓ‡. 
למשרד הבריאות . נמצאו חריגות ג  בהעסקת עובדי מזכירות במשרות אמו  בלשכות שרי  .4

בתנאי שהמזכירות שהיו מוצבות , סיק חמישה עובדי מזכירות במשרות אמו אישרה הנציבות להע
בפועל לא כל המזכירות .  ליחידות אחרות של המשרד2003בתקני  הללו יועברו עד אוקטובר 

 .ובמועד סיו  הביקורת הועסקו בלשכת השר תשעה עובדי מזכירות, האלה הועברו ליחידות אחרות
כי לדעתו יש צור  חיוני , 2004שרד מבקר המדינה מנובמבר משרד הבריאות כתב בתשובתו למ

ועל גודלו להיקבע על פי גודל המשרד והיק  תחומי , בגרעי  קבוע של עובדי מזכירות בלשכת השר
יבטיחו את , שלא יתחלפו ע  חילופי שרי , עובדי  קבועי  אלה. האחריות והפעילות שלו

 הנדרשי  לקיו  הסדר והמינהל התקי  במשרד ,הבקיאות והכרת המערכת המשרדית, ההמשכיות
שבכוונתו לבקש מהנציבות , המשרד ציי . ואליה  יצטרפו עובדי הלשכה במשרות אמו , הממשלתי

 .להגדיר תק  למשרות קבועות בלשכת השר
א  ראה משרד הבריאות לנכו  להשאיר בלשכת שר הבריאות עובדי  , לדעת משרד מבקר המדינה

לא הייתה הצדקה , כדי ליצור רצ  בעבודה התקינה של הלשכה,  מבנה הלשכהותיקי  המכירי  את
  .שאפשר היה להוסי , להעסיק בנוס  לה  את מלוא המכסה של עובדי מזכירות במשרות אמו 

✩ 
__________________ 

 .חברתי טיי  ופיקוח על פרויקטי  לאומיי  וכ  בריכוז הכלכלייחידה לטיפול בהסרת חסמי  ביורוקר 13
  .שניי  מה  בחצי משרה, שבעה עוזרי  ויועצי  שהועסקו בשש משרות 14
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘ÓÏ Ô˜˙ Ú·˜ ˘Ó-ÌÈˆÚÂÈ  , ˙Â¯ÈÎÊÓ È„·ÂÚÂ ÌÈ¯ÊÂÚ

-Ù˜‰Ï ÌÈ„¯˘Ó‰Â ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ ‰È‰ ÂÈÏÚ „È .ÁÈË·‰Ï ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ , ÌÈ¯ÊÂÚ‰ ¯ÙÒÓ˘
„¯˘Ó‰ ¯Á·˘ ‰ÙÂÏÁÏ Ì‡˙‰· ‰È‰È ÌÈˆÚÂÈ‰Â , ¯Î˘· ‰‚È¯Á ‰È‰˙ ‡Ï˘Â- ¯Î˘‰Ó ‡Ï 

Ì‰Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ È·¯Ó‰ ¯Î˘‰Ó ‡ÏÂ. 
  

 סיוג פעילות מפלגתית של יועצי השר ועוזריו
  סייגי  ומגבלות בכל הנוגע ובכלל זה על עובדי לשכת שר מוטלי, על עובדי מדינה, כאמור .1

. חוק הסיוג מתייחס לפעילות בשעות העבודה מטע  מפלגה או למענה. 15לפעילות מפלגתית
חלי  רק על , ובה  ארגו  אסיפה פומבית או השתתפות בהפגנה בעלת אופי מדיני, איסורי  אחדי 

חתו  על הצהרה וה  נדרשי  ל, עובדי מדינה באחת מארבע הדרגות העליונות בסולמות הדירוג
 .המפרטת את האיסורי  והסייגי  החלי  עליה  בנושא זה

: לחוק הסיוג) 1)(ב(א3לגבי עובד שהוא כבר בשירות המדינה קובע סעי  , אשר לחברות בגו  בוחר
עובד מדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סול  דירוג לא יהיה חבר בגו  "

מי שבהיותו חבר בגו  בוחר נתמנה להיות עובד : " הסיוג קובעלחוק) 1)(ד(א3סעי  .16"בוחר
מי "כי , 17לחוק הסיוג) 2)(ד(א3כ  נקבע בסעי  ". תיפסק כהונתו בגו  הבוחר ע  מינויו, מדינה

לאחר שחלפו ארבע ... יוכל לשוב ולהיות חבר באותו גו  בוחר... שהופסקה חברותו בגו  בוחר
 ביו  שבו הפסיק "וא  הפסיק להיות עובד המדינה קוד  לכ  , שני  מיו  מינויו לעובד המדינה

עליה נדרשי  לחתו  , ההצהרה המפרטת את עיקרי האיסורי  והסייגי ". להיות עובד מדינה
כמשמעותו ', גו  בוחר'"חבר ב"כוללת ג  איסור להיות , העובדי  באחת מארבע הדרגות העליונות

 ".של מפלגה או גו  מדיניחבר בהנהלה הפעילה "ואיסור להיות " בחוק
כי העובדי  בארבע הדרגות העליונות בכל סול  דירוג מנועי  מלהיות חברי  , מהאמור לעיל עולה

, על עובדי  המצטרפי  לשירות המדינה. בגו  בוחר במש$ כל תקופת עבודת  בשירות המדינה
, בע שני  מיו  מינוי בדרגות נמוכות יותר חל איסור להיות חברי  בגו  בוחר במש$ תקופה של אר

להוראה זו חשיבות מיוחדת לגבי . ורק משחלפו ארבע שני  יוכלו לשוב ולהיות חברי  בגו  בוחר
שהצטרפות  לשירות המדינה היא ברוב המקרי  בגלל זיקת  הפוליטית , עובדי  במשרות אמו 

די ביטוי ג  הוראת החוק באה לי. ובמקרי  רבי  ה  היו חברי  בגו  בוחר טר  מינוי , לשר
 .1.6.90" מ36/ נ" ו17.4.01" מ24/ ובהודעות נציבות סא42.391ר "בהוראות התקשי

צריכי  היו , יועצי השרי  ועוזריה  שהיו חברי  בגו  בוחר בעת שהתמנו למשרת האמו , לפיכ$
לי  למינהל בכל משרד היה להודיע לה  על חובת  "על הסמנכ. להתפטר מחברות  בגו  הבוחר

ועל הנציבות היה לוודא שה  התפטרו מהגו  , מהגו  הבוחר כתנאי להעסקת  במשרדלהתפטר 
 .הבוחר כתנאי לחתימה על חוזה ההעסקה עמ 

__________________ 
; 1969 ט"התשכ, ]נוסח משולב[חוק הבחירות לכנסת ; ההוראות בנושא זה מופיעות בחוק הסיוג 15

 .ממשלהוהנחיות היוע% המשפטי ל; ר"הוראות התקשי; חוקי  נוספי 
גו& שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדי  לכנסת או לכהונת "הוגדר בחוק הסיוג כ" גו& בוחר" 16

בהסתדרות הציונית העולמית או , או לכל תפקיד ברשות מקומית, ראש הממשלה או שר בממשלה
 או למעט בחירות ישירות שבה  משתתפי  כלל החברי  של מפלגה, בסוכנות היהודית לאר% ישראל

 ".גו& מדיני
 .2001 א"התשס, )3' תיקו  מס) (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספי (חוק שירות המדינה  17



 13 מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני שרי 

2. ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· , ÂÙÎ‡ ‡Ï Â˜„· ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙È·¯Ó ÈÎ
˙Â ÂÈÏÚ‰ ˙Â‚¯„‰ Ú·¯‡· Â‚¯Â„ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ¯ÁÂ· ÛÂ‚· ˙Â¯·Á‰ ¯ÂÒÈ‡ ˙‡ ,‡Ï Ì‰Â 

¯ÁÂ· ÛÂ‚· Ì˙Â¯·Á ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Â˘¯„  .Ï˘ÓÏ ÍÎ , ÂÈ‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·
 ¯ÁÂ· ÛÂ‚· ÌÈ¯·Á ¯˘‰ ÈˆÚÂÈ ˙ ÂÓ˘Ó ‰˘È˘)„ÂÎÈÏ‰ ˙‚ÏÙÓ ÊÎ¯Ó ( ÏÚ ¯˙ÂÂÏ Â˘¯„  ‡ÏÂ

Â· Ì˙Â¯·Á ; ¯ÁÂ· ÛÂ‚· ÌÈ¯·Á ¯˘‰ ÈˆÚÂÈ ˙Ú·˘ ÔÈ·Ó ‰˘ÂÏ˘ ÂÈ‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó·) ÊÎ¯Ó
„ÂÎÈÏ‰( ;ÈÓÁ ÂÈ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ¯ÁÂ· ÛÂ‚· ÌÈ¯·Á ¯˘‰ ÈˆÚÂÈ ˙ ÂÓ˘Ó ‰˘) ÊÎ¯Ó

„ÙÓ‰ ˙‚ÏÙÓ"Ï( ; ¯ÁÂ· ÛÂ‚· ÌÈ¯·Á ‰¯˘‰ ÈˆÚÂÈ ˙Ú˘˙Ó ‰˘ÂÏ˘ ÂÈ‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó·
)„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó( ; ¯ÁÂ· ÛÂ‚· ¯·Á ¯˘‰ ÈˆÚÂÈ ˙Ú·˘Ó „Á‡ ‰È‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·) ÊÎ¯Ó

„ÂÎÈÏ‰( ; ¯ÁÂ· ÛÂ‚· ¯·Á ‰¯˘‰ ÈˆÚÂÈ ˙Ú·˘Ó „Á‡ ‰È‰ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó·)ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó„( ;
Ó˙‰ „¯˘Ó·" ¯ÁÂ· ÛÂ‚· ÌÈ¯·Á ¯˘‰ Ô‚ÒÏ „Á‡ ıÚÂÈÂ ¯˘‰ ÈˆÚÂÈ ˙Ú·˘Ó ÌÈÈ ˘ ÂÈ‰ ˙

)„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó( ,Ì‰Ó ˙Á‡Â , Ò¯Ó· „¯˘Ó· „Â·ÚÏ ‰ÏÁ‰˘2003 , ¯ÁÂ·‰ ÛÂ‚‰Ó ‰¯ËÙ˙‰
 ÈÏÂÈ·2004 ; ¯˘‰ Ô‚Ò ÈˆÚÂÈ ˙˘ÂÏ˘Ó ˙Á‡Â ¯˘‰ ÈˆÚÂÈ ˙˘˘Ó ÌÈÈ ˘ ÂÈ‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó·Â

 ¯ÁÂ· ÛÂ‚· ÌÈ¯·Á)˘ ˙‚ÏÙÓ ˙ˆÚÂÓÈÂ È („¯˘Ó· Ì˙˜ÒÚ‰ ˙ÏÈÁ˙Ó , Ò¯Ó2003 , „ÚÂ
 È‡Ó· ÈÂ È˘ ˙ˆÚÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·Ï2004 , ‰ˆÚÂÓÏ ˘„ÁÓ Ì˙Â„ÓÚÂÓ ÌÈˆÚÂÈ‰ Â˘È‚‰ ‡Ï Ê‡˘

¯ÁÂ· ÛÂ‚· ÌÈ¯·Á ˙ÂÈ‰Ï ÂÏ„Á ÍÎ·Â ˙‡Ê. 
. 7.7.04"פנה בעניי  זה משרד מבקר המדינה לנציב שירות המדינה ב, במהל$ הביקורת .3

ובו התבקשו , לי  למינהל" חוזר עדכו  ורענו  לסמנכ11.7.04"ות בבעקבות פניה זו פרסמה הנציב
. ממלאי  אחר הוראות החוק, ובמיוחד העובדי  הנמני  על משרות האמו , כי העובדי , להקפיד

כי כל העוזרי  והיועצי  המשובצי  באחת מארבע הדרגות , כמו כ  הונחו המשרדי  לבדוק
 .איסורי  והסייגי  החלי  עליה  בנושא זההעליונות חתמו על ההצהרה המפרטת את ה

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘ ÔÂ Ú¯‰ ¯ÊÂÁ ˙ˆÙ‰ ¯Á‡Ï Ì Ó‡ ÈÎ) ÈÏÂÈ·2004( , ÂˆÈÙ‰
Î ÓÒ‰"˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó· Ï‰ ÈÓÏ ÌÈÏ ,‰ÁÂÂ¯‰ ,Ó˙‰Â ¯ˆÂ‡‰" ¯˘‰ ˙Î˘Ï È„·ÂÚÏ ˙

 ¯ÁÂ·‰ ÛÂ‚· ˙Â¯·Á‰ ˙˜ÒÙ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯ÊÂÁ) Â·Â ÔÈÈ Ú· ¯ÊÂÁ ıÙÂ‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ˙ÂÈÁ ‰
˙Â ÂÈÏÚ‰ ˙Â‚¯„‰ Ú·¯‡· ÌÈ„·ÂÚÏ ˜¯ ˙ÂÚ‚Â ‰( , ¯ËÙ˙‰ ‡Ï ÂÊ ‰ÈÁ ‰ ˙Â·˜Ú· Ì‚ ÌÏÂ‡Â

¯ÁÂ·‰ ÛÂ‚· Â˙Â¯·ÁÓ ÌÈˆÚÂÈ‰Ó „Á‡ ‡Ï Û‡ . ˙ÙÒÂ  ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ÂË˜  ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰
¯ÁÂ·‰ ÛÂ‚· ¯˘‰ ˙Î˘Ï È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙Â¯·Á ˙˜ÒÙ‰Ï , ˙ËÈ˜  Ì˘Ï ˙Â·Èˆ Ï Â Ù ‡Ï Û‡Â

˘Ú ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ „‚ Î ˙ÚÓ˘Ó È„ÚˆÔÎ Â. 
כי בעקבות דוח מבקר המדינה , 2004הנציבות מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מנובמבר 

הוק  צוות משות  , 18בנושא מינויי  פוליטיי  ומינויי  בלתי תקיני  במשרד לאיכות הסביבה
במגמה להגביר את הבקרה , שתפקידו לגבש כללי  ונהלי  נוספי , למשרד המשפטי  ולנציבות

 .בי  היתר בעניי  סיוג הפעילות המפלגתית, לשמור על תקינות המינויי  בשירות המדינהוהפיקוח ו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ¯ËÙ˙Ó Ì È‡ ¯˘ ÈˆÚÂÈ˘ ‰ÚÙÂ˙‰ Ï˘ ‰˙ÂÁÈÎ˘ ÁÎÂ 

¯ÁÂ·‰ ÛÂ‚‰Ó ,È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ‰ÈˆÊÈËÈÏÂÙÓ ˘˘Á‰ ·˜ÚÂ , ÏÂ˜˘Ï ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ
¯·Á ‰È‰ ÂÈÂ ÈÓ ·¯Ú˘ ıÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰ ˙Â ˙‰Ï¯ÁÂ· ÛÂ‚·  , ÛÂ‚‰ ¯È‰ˆÓ Â·˘ ¯Â˘È‡ ˙‚ˆ‰·

¯ÁÂ·‰ ,„ÂÚ Â· ¯·Á Â È‡ ıÚÂÈ‰˘ . „‚  ˙ÚÓ˘Ó È„Úˆ ˙ËÈ˜  ÏÂ˜˘Ï Ì‚ ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ
˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ ‡Ï Í‡ ¯ÁÂ·‰ ÛÂ‚· Ì˙Â¯·Á ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÌÈ˘¯„ ˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ. 

__________________ 
 ). È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈ È˜˙ È˙Ï·Â ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ)2004·‰ דוח מבקר המדינה על  18
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על פי בקשת , חת  היוע+, ר עוזי לנדאו"ד, בעת מינויו לתפקיד יוע+ בכיר לשר בלי תיק דאז .4

כי שמו של , על א  זאת נמצא. על הצהרה שהוא אינו מכה  בגו  בוחר, משרד ראש הממשלה
 .19היוע+ נכלל ברשימת חברי מרכז הליכוד

המשרד לא ידע ולא "כי ,  למשרד מבקר המדינה נמסר9.11.04בתשובת משרד ראש הממשלה מיו  
] היוע+ הבכיר[שכ  משנדרש , ]מרכז הליכודחברותו של היוע+ ב[יכול היה לדעת אודות עובדה זו 

חת  על , על ידי המשרד לחתו  כנהוג במשרד על הצהרה לפיה התפטר מחברותו במרכז הליכוד
 ".הצהרה לפיה הוא אינו מכה  בגו  בוחר

לא שימשתי חבר מרכז ליכוד : " למשרד מבקר המדינה טע  היוע+ הבכיר9.11.04בתשובתו מיו  
אלא ... ולא בעת חתימתי על ההצהרה שאני לא חבר בגו  בוחר] יד יוע+ לשרלתפק[לא בעת מינוי 

כי הוועידה היא הגו  המחוקק של מפלגת הליכוד , היוע+ הוסי ". כציר ועידה שאינה גו  בוחר
לא נעשה מאז , דבר שלמיטב ידיעתו, לערו$ שינויי  בחוקתה ולבחור מרכז, בי  היתר, ותפקידה

, בשל סיבות אישיות, החליט) 9.11.04(כי באותו יו  , עוד מסר היוע+. כינונה לפני כשנתיי 
 .להתפטר מוועידת הליכוד

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , „ÂÎÈÏ‰ ˙‚ÏÙÓ ˙˜ÂÁ ÈÙÏ ÈÎ"‰„ÈÚÂ‰ , ‰„ÈÚÂÏ ‰„ÈÚÂ ÔÈ·Â- 
ÊÎ¯Ó‰ ,‰ÚÂ ˙‰ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰ „ÒÂÓ‰ Ì‰ ,‰ÚÂ ˙‰ È ÈÈ Ú ÏÎ· ËÈÏÁ‰Ï ÌÈ‡˘¯ Ì‰Â ."...

 ˙¯ÁÂ· ‰ È‡ ‰„ÈÚÂÂ‰‰„ÈÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÏÈÚ  ÌÚ ‡Ï‡ ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ , È¯·ÁÏ ‰È¯·Á ÌÈÎÙÂ‰
ÊÎ¯Ó‰" : ‰‡·‰ ÔÈ·Ï ˙Á‡ ˙¯Á·  ‰„ÈÚÂ ÔÈ· ‰ÚÂ ˙‰ ÊÎ¯Ó È¯·ÁÏ ÂÈ‰È ‰ÚÂ ˙‰ ˙„ÈÚÂ È¯Èˆ
‰È¯Á‡ ." „ÂÎÈÏ‰ ˙„ÈÚÂÂ· ˙Â‡¯Ï ‡ÂÙ‡ ˘È"¯ÁÂ· ÛÂ‚" ,˜ÂÁ· Â˙ÂÚÓ˘ÓÎ .ÍÎÈÙÏ ,ıÚÂÈ‰ ,

‰„ÈÚÂÂ· ¯Èˆ ‰È‰˘ ,· ¯·Á ‰È‰"¯ÁÂ· ÛÂ‚" ,Ú ‰È‰Â ÏÎ ‰¯‰ˆ‰‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ÂÈÏ
‰„ÈÚÂÂ· ¯ÈˆÎ Ô‰ÎÓ ‡Â‰ „ÂÚ .Â˙Â‡ ‰·ÈÈÁ ‰„ÈÚÂÂ· Â˙ Â‰Î ,˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ , ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„Ï

„¯˘Ó· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ,ÔÂ„ · ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ì‰Ó Ï·˜ÏÂ.   
 הגדרת תפקידי העוזרי  והיועצי  במשרות אמו  

על פי חוות דעת , ואכ . גדרו בכתבכי תפקידיה  של עובדי המדינה יו, המינהל התקי  מחייב .1
דרישות משרה , אי  משרה תקנית בשירות שאי  לה תואר משרה", 20הייעו+ המשפטי של הנציבות

להגדרה ברורה של התפקידי  והמשימות המוטלות על עובדי הלשכה נודעת ". ותיאור תפקיד
, ת שבה ה  פועלי ממנה נגזרת חלוקת הסמכויות והאחריות בתו$ המערכת המשרדי: חשיבות רבה

במיוחד נוכח , שנועדה למנוע אי בהירות ביחסי הגומלי  בינ  ובי  הדרגי  המקצועיי  במשרד
; ר על מעורבות  של עובדי הלשכה בעבודת  של דרגי  אלה"המגבלות הקבועות בתקשי

ההגדרה צריכה להתאי  לתפיסה המנחה את . ובהסתמ$ עליה נית  יהיה לפקח ולבקר את פעילות 
נציבות בעניי  הצור$ של השרי  להעסיק בלשכותיה  עובדי  המתמני  על פי שיקול דעת  ה

כדי שיוכלו להסתייע בה  בלי לחרוג מהמגבלות החלות , ומידת האמו  האישי שה  רוחשי  לה 
 ).ראו להל (עליה  בדבר איסור פעילות מפלגתית ומעורבות בעבודת הדרגי  המקצועיי  במשרד 

ה  נוכח המגבלות החלות על , החשיבות בהגדרת התפקידי  של משרות האמו למרות הצור$ ו
, מעורבות בעבודת הדרגי  המקצועיי  ועל פעילות מפלגתית וה  כדי להבטיח מינהל תקי  הועלה

__________________ 
 .2004רשימת חברי מרכז מפלגת הליכוד ממאי  19
 . בנושא האצלת סמכויות בנושא תק 5.8.99בנציבות מיו  ) עלבפו(מכתב של סג  בכיר ליוע% המשפטי  20
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 הכינה אמנ  1999בשנת . כי הנציבות לא הגדירה למשרות האמו  תיאור תפקיד ודרישות משרה
.  אחידות למשרות האמו  בלשכות השרי  בכל משרדי הממשלההנציבות טיוטת הצעה להגדרות

שבי  תפקידיו היו ריכוז , יוע+ בכיר לשר: הגדרות אלה כללו בי  היתר את תיאורי המשרות הבאות
תיאו  בי  לשכת השר ובי  יחידות המשרד , נושאי המשרד הדורשי  את מעורבותו של השר

,  עיבוד חומר לקראת דיוני שרי  וועדות הכנסת,ריכוז מידע ונתוני , ל"באמצעות לשכת המנכ
יוע+ ; ומעקב אחר ביצוע החלטות, ניסוח סיכומי  לאישור השר, הכנת ניירות עמדה לעיו  השר

ייזו  איסו  מידע ונתוני  בתחו  המקצועי של , שבי  תפקידיו היו גיבוש המלצות, מקצועי לשר
משרד והבאה לפני השר של חלופות אפשריות קיו  התייעצויות ע  הגורמי  המקצועיי  ב, המשרד

, כמו כ . בעיקר לקראת דיוני  ע  ההנהלה וועדות הכנסת, עיבוד חומר והצעות, ליישו  מדיניותו
ואול  הנציבות . רכזת ונהג, מנהל לשכה, יוע+ שר, הוכנו הצעות להגדרת תפקידיה  של עוזר שר

ואי  היא מחייבת הגדרה של , הממשלהלא הביאה את ההצעה לכלל הנחיה המחייבת את משרדי 
 .בכתב או בכל דר$ אחרת, תפקידי היועצי  והעוזרי 

2. ‡ˆÓ  Â˜„· ˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙È·¯Ó· , ÌÈ¯˘‰ È„È· ÂÚ·˜  ÌÈ¯ÊÂÚ‰Â ÌÈˆÚÂÈ‰ È„È˜Ù˙ ÈÎ
‰Ù ÏÚ· Ì‰Ï Â¯ÒÓ Â ,Î ÓÒ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÈÏ·" ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ‚¯„‰ Â‡ Ï‰ ÈÓÏ Ï

„¯˘Ó· .¯ˆÂÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÂÓ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙Â¯È‰· È‡ 
ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ ÏÂÓÂ „¯˘Ó·. 

המגדירי  לעובדי המשרד , כי לא קיי  נוהל או תדרי$ כתובי , מרבית המנהלי  השיבו לשאלו 
. וכי ג  לא נית  לה  בעניי  זה תדרי$ בעל פה, 21ולעובדי הלשכה את תפקידי העוזרי  והיועצי 

מרבית המנהלי  ראו צור$ חשוב בפירוט . 22כי הדבר מקשה על תפקוד ,  ציינומרבית המנהלי  ג 
וכ  בקביעת נוהל , 23ר בנוגע לתפקידיה  וסמכויותיה  של היועצי "נוס  של הוראות התקשי

 .24משרדי ברור בנדו 
כי לדעת  על הנציבות להסדיר נוהל , לי  אחדי  מסרו בתשובת  למבקר המדינה"שרי  ומנכ
תו$ אפשרות להתאמות בכל משרד על פי , שיחייב את כל משרדי הממשלה, משרדית"ברמה הבי 

ויקבע את פעילות  של היועצי  כ$ שיסייעו לשרי  להגשי  את , צרכיו ומאפייניו המיוחדי 
 .מטרות המשרד ומדיניות השר באופ  ראוי

י השר במקרי  אחדי  אי  התאמה בי  הגדרת תפקידי  של היועצי  כפי שנקבעה ביד .3
או שהגדרה זו חופפת תחומי עיסוק של , ועיסוקיה  ובי  תחומי האחריות והתפקידי  של המשרד

אחת היועצות ממונה על הקשר של השר ע  : במשרד החו+, למשל, כ$. משרדי ממשלה אחרי 
מגזר המיעוטי  וענייני מעמד האישה ואחרת על הקשר ע  גורמי תקשורת ישראליי  של המגזר 

 .הרוסי והשלטו  המקומי, דתי"החרדי
__________________ 

ציינו כי ) 3% כ(שניי  ; ציינו כי לא קיי  נוהל כאמור) 81% כ (61,  מנהלי  שהשיבו לשאלה75מתו/   21
לא ) 9% כ(ולשבעה מנהלי  , ציינו כי קיי  נוהל חלקי) 7% כ(חמישה ; קיי  במשרד  נוהל כאמור

 . כאמורהיה ידוע א  קיי  נוהל
  18, השיבו כי הדבר מקשה על תפקוד  במידה בינונית עד גבוהה) 42% כ (30,  מנהלי 72מתו/  22

השיבו כי הדבר אינו ) 33%( מנהלי  24 ו, השיבו כי הדבר מקשה עליה  במידה מועטה) 25% כ(
 .מקשה עליה 

ר במידה בינונית עד "תקשיציינו כי יש צור/ מהותי לפרט את הוראות ה) 77% כ( מנהלי  62 מתו/ 48 23
ציינו כי ) 6% כ(ואילו ארבעה מנהלי  , ציינו כי יש בכ/ צור/ במידה נמוכה) 16% כ(עשרה , גבוהה

 .אי  בכ/ צור/ מהותי
;  במידה בינונית עד גבוהה ציינו כי יש צור/ לקבוע נוהל משרדי ברור , )89% כ( מנהלי  61 מתו/ 55 24

 .ציינו שאי  בכ/ צור/) 5% כ( מנהלי  3ואילו , צור/ במידה נמוכהציינו כי יש בכ/ ) 6% כ(ארבעה 



 ב55דוח שנתי  16
במקרה אחד אישרה הנציבות להעסיק בלשכת שר האוצר שלושה עובדי  במשרות אמו   .4

וכ  בריכוז , שיפעלו כיחידה לטיפול בהסרת חסמי  ביורוקרטיי  ופיקוח על פרויקטי  לאומיי 
יוע+ אחד : כי בפועל ה  מילאו תפקידי  אחרי , מהביקורת עלה. חברתי"עבודת הקבינט הכלכלי

, השני קיי  את הקשר בי  לשכת השר ובי  הכנסת וועדותיה, טיפל בכל הנוגע לרשויות המקומיות
העובדי  אינ  מוכרי  במשרד . ובאשר לשלישי לא נמצאו מסמכי  המבהירי  את מהות תפקידו

 .וג  מזכירות הממשלה לא ידעה לספק מידע על היחידה להסרת חסמי  ותפקודה
כי הוא פנה לנציבות , ל משרד האוצר" למשרד מבקר המדינה הסביר סמנכ2004ר בתשובתו מנובמב

מתשובת ראש המטה החדש של שר האוצר . בעניי  זה בעקבות בקשתו של ראש מטה שר האוצר
, 1.9.04"שראש היחידה להסרת חסמי  ועובד נוס  פרשו מהמשרד ב, למשרד מבקר המדינה עולה

כמתחייב , ה בלשכת השר להגדרה פורמאלית של התפקידי וכי בימי  אלה מתבצעת עבודת מט
 .מדרישות הנציבות

ראוי לשקול א  על עובדי היחידה להיות מועסקי  במשרות אמו  או , לדעת משרד מבקר המדינה
 .במשרות קבועות בתק  המשרד

כי ה  יפעלו מול הנציבות , בתשובת  למשרד מבקר המדינה מסרו משרדי הבריאות והחינו$ .5
. כחלק מתיקו  המצב הקיי  בתחו  זה, גבש הגדרות תפקידי  ודרישות כישורי  למשרות האמו ל

בכל הקשור , רוב העבודה של אגפי המשרד השוני  מתנהלת"כי , לעומת זאת מסר משרד החו+
עשוי "וכי פרסו  היועצי  ותפקידיה  בקרב עובדי המשרד , "באמצעות ראש המטה, למשרות אמו 
הוא רשאי להטיל "כי לדעתו , מסר בתשובתו, מר אברה  פורז, שר הפני  דאז; "תלבלבל ולהטעו

תחו  'על עוזריו לפי שיקול דעתו לטפל בכל נושא שהוא מוצא לנכו  וג  א  לעוזר מסוי  יש 
אי  חשיבות , לכ ". אי  הדבר מונע מהשר את הזכות להטיל עליו משימות נוספות או שונות' טיפול

יש "כי , ר עוזי לנדאו מסר"ד, השר בלי תיק דאז; ויקת של תפקידי היועצי ממשית להגדרה מד
תפקידו משתנה בהתא  למטלות שבה  עוסק שר , קושי להגדיר את תפקידי יועצי  לשר ללא תיק

 ".ללא תיק
נוכח האיסור על מעורבות בפעילות הדרגי  , אשר להגדרת תפקידיה  של העוזרי  והיועצי 

שבהתא  לתפיסה הנוכחית המנחה לפיה ",  ציי  משרד הבריאות בתשובתוהמקצועיי  של המשרד
חלק מהפונקציות , על היועצי  לסייע לשר במילוי תפקידו להגשמת יעדי המשרד לפי תפיסתו

המתוארות כמשימות ליועצי השר ועוזריו ה  במובהק משימות של הדרג המקצועי של המשרד או 
כי חלק מהבעיות הקשורות לעובדי  במשרות אמו  , סי המשרד הו". שה  חופפות במידה ניכרת

שחלק  די עמומי  , פרט לאיסורי "הגדרות ונהלי  להסדרת עבודת  ו, מקור  בהיעדר נורמות
אי  הגדרות תפקידי  ודרישות למשרות ולמצופה ולמותר בתחו  הביצוע והעשייה , ומעורפלי 
 ". בתנאי  ראויי וכמוב , תו$ הגשמת מדיניות השר במשרד, היומיומית

כי לדעתה אי  מקו  שהיא תקבע תיאור תפקיד אחיד ,  ציינה הנציבות2004בתשובתה מנובמבר 
שכ  מדובר בייעו+ לשר הנית  לפי דגשיו של השר ונעשה בידי , ומחייב של היועצי  והעוזרי 

אי  זה ו, עובדי  במשרות אמו  אישיות שאינ  אמורי  להשתלב בהיררכיה המקצועית של המשרד
כי נוכח עמדת הביקורת לפיה עליה , ע  זאת מסרה הנציבות. ראוי להגביל את שיקול דעתו במינוי 

בדומה , להגדיר את תיאורי התפקידי  של משרות האמו  ואת הכישורי  הפורמליי  הנדרשי  מה 
יאו  בת,  ממזכיר הממשלה למנות צוות שרי  שיקבע8.11.04"ביקש הנציב ב, לשאר עובדי המדינה

כי , בנוס  ציינה הנציבות. כללי  ועקרונות בנושא זה, ע  היוע+ המשפטי לממשלה וע  הנציבות
תמלי+ בפני השרי  לפרס  להנהלות המשרדי  עליה  ה  מופקדי  את שמות היועצי  ואת תחומי 

 .וזאת בהתא  לחלוקת העבודה שיקבע כל שר לפי צרכיו, אחריות 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘· ÌÈˆÚÂÈÏ ¯˙ÂÓ Ì‰·˘ ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰
˜ÂÒÚÏ ,ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙· Ô‰Â ÈËÈÏÂÙ‰ ÌÂÁ˙· Ô‰ ; ¯˙È‰ ÔÈ· ÌÈÏÂÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ Â

ÔÂÏ‡˘Ï ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â·Â˘˙Ó , ÌÈ‚¯„Ï ÌÈˆÚÂÈ‰ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ· ˙Â¯È‰· È‡ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓÂ
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ; ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ·¯‰ Ì¯ÙÒÓ ÏÏ‚·Â-‡¯  ˙‡ ¯È„‚˙ ˙Â·Èˆ ‰˘ ÈÂ

ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˜ÂÒÈÚ ÈÓÂÁ˙Â Ì‰È„È˜Ù˙.   
 עיסוקיה  של העוזרי  והיועצי 

התפיסה המנחה את הנציבות בגישתה להעסקת עובדי  במשרות אמו  היא לאפשר , כאמור
לנבחרי  להסתייע בלשכותיה  בעובדי  המתמני  על פי שיקול דעת  ומידת האמו  האישי שה  

ע   .הקבוע והבלתי תלוי בחילופי השלטו , ד הצוות המקצועי של עובדי המשרדלצ, רוחשי  לה 
ר "כדי למנוע התערבות לא ראויה בעבודת הדרגי  המקצועיי  במשרד נקבעו בתקשי, כאמור, זאת

על . שתכלית  היא הפרדה בי  הדרג הפוליטי לדרג המקצועי במשרד, מגבלות על עובדי לשכת השר
ה  אינ  רשאי  להתערב ,  עובדי לשכת שר בהיררכיה של המשרדאי  לשלב, ר"פי התקשי

להשתת  בוועדות מקצועיות או להעביר מטע  השר הוראות לעובדי  , בפעולות ביצוע של המשרד
 .ואי  להטיל עליה  תפקיד המתייחד לעובדיו הקבועי , שלא באמצעות הנהלת המשרד
שכה לעסוק בפעילות מפלגתית מובהקת ר אוסרות ג  על עובדי ל"הוראות חוק הסיוג והתקשי

גיוס תומכי  ; ייעו+ למפלגה של השר או למע  השר בתו$ מפלגתו: כמו, וישירה בתחו  המשרד
שימוש ברכוש המשרד ; שכנוע אנשי  להצטר  למפלגה ועריכת מפקד במפלגה; ואיסו  תרומות

המשרד או מתק  ה  רשאי  לעסוק בפעילות מפלגתית בתחו  , ע  זאת. לצרכי  מפלגתיי 
הנהג רשאי להסיע , כ$ למשל. א  זו נעשית במסגרת פעילות מינהלית כסיוע לשר, ממשלתי אחר

 .ועובדי הלשכה רשאי  להדפיס נאומי  מפלגתיי , את השר ברכב ממשלתי לאסיפה מפלגתית
להבדיל , שככל שמדובר בפעילות המפלגתית של השר, 25ג  היוע+ המשפטי לממשלה עמד על כ$

עליו להימנע ככל האפשר משימוש בשירותי , קידו כשר ממונה על משרד וכנציג הממשלהמתפ
תכלית הכלל היא למנוע פוליטיזציה של השירות . הלשכה והמשרד הממשלתי עליו הוא מופקד

ממילא חל . פוליטית של משרדי הממשלה"ולשמור על התדמית הא, הציבורי ושל המנגנו  המשרדי
  . לשכת השראיסור זה ג  על עובדי

 עיסוקי  פוליטיי  אסורי  של יועצי  ועוזרי 
כי יועצי  ועוזרי  במשרות אמו  עסקו בפעילות פוליטית , במרבית המשרדי  שנבדקו הועלה

 : להל  דוגמאות. אסורה
, מר זבולו  אורלב,  ישיבה של צוות לשכת השר דאז2003בלשכת שר הרווחה התקיימה ביוני  .1

. ל הקרב"ונדו  בה הצור$ של הצוות להיער$ למפקד המפד, ובדי לשכת השרבה השתתפו מרבית ע
 .קיו  ישיבה בנושא היערכות למפקד המפלגה הוא עיסוק מפלגתי שאי  לקיימו בי  כתלי המשרד

__________________ 
פעילות מפלגתית המתבצעת " בנושא 13.11.97  מ1.1704הנחית היוע% המשפטי לממשלה מספר  25

 ".בלשכות שרי 
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סמו$ , שאכ  יועציו טעו,  למבקר המדינה2.11.04כתב בתשובתו מיו  , מר זבולו  אורלב, השר דאז

כי הנחה את יועציו שלא לקיי  , השר מסר. מו ישיבות בענייני  מפלגתיי וקיי, לכניסת  לתפקיד 
 . ישיבות מפלגתיות של עובדי לשכתו במשרד2003ובפועל לא התקיימו מאז יוני , ישיבות כאלה

בפעילות מפלגתית , מר מיכאל רצו ,  סג  השר דאז26ת עסק מנהל לשכת"בלשכת סג  שר התמ .2
יפי הליכוד בכל רחבי האר+ או לאירועי  משפחתיי  של חברי התלווה לסג  השר לסנ: אסורה

השתת  בסיורי  מפלגתיי  של סג  השר ולקח חלק בארגו  ומשלוח ההזמנות לכנסי  ; המפלגה
, פורו  ראשי ערי , חברי מרכז המפלגה, נפגש מטע  סג  השר ע  חברי מפלגה; מפלגתיי 

ע לאד  המבקש להיכלל כציר בוועידת הליכוד ל הליכוד בבקשה לסיי"פנה למנכ; תומכי  ותורמי 
כי ה  , אשר ליתר עובדי לשכת סג  השר הועלה". היוע+ הפוליטי לסג  השר"וחת  על הפנייה 

ובכלל זה ארגו  מפגש פעילי  וניסוח הודעה לעיתונות בנושא , עסקו בפעילות מפלגתית אסורה
 ותו$ שימוש בנייר המכתבי  הרשמי ,והכל נעשה בלשכות סג  השר בירושלי  ובתל אביב, מדיני

 .של לשכת סג  השר למכתבי  ולהודעות שנגעו בפעילות זאת
, כי העובד היה עוזרו, מר מיכאל רצו ,  למבקר המדינה ציי  סג  השר דאז31.10.04בתשובתו מיו  

לדברי , במסגרת זאת. ושימש פעמי  רבות ג  נהג מחלי  לנהגו הקבוע בשל התמשכות יו  עבודתו
. נלווה אליו העובד פעמי  רבות לאירועי  פוליטיי  שהתקיימו ג  אחרי שעות העבודה, סג  השר

 .במסגרת עבודתו במשרד התמקד העובד בסיוע מינהלי לסג  השר
עסק בפעילות , ר עוזי לנדאו"ד, היוע+ הבכיר לשר בלי תיק דאז במשרד ראש הממשלה .3

 מכתבי תודה ששלח היוע+ לאנשי  שעזרו בלשכת השר נמצאו. מפלגתית של השר"פוליטית
בארגו  כנס סיכו  מטה ועיצוב המש$ הדר$ של מטה ... נגד תוכנית ההתנתקות... בהקמת מטה"

הנושא כותרת של , וזאת על גבי נייר המכתבי  הרשמי של משרד ראש הממשלה, "הליכוד שלנו
. קנה אחד ע  הוראות חוק הסיוגפעילותו זו של היוע+ אינה עולה ב". ר עוזי לנדאו"לשכת השר ד"

מפלגתית של היוע+ לא הייתה נחוצה "ופעילותו הפוליטית, היוע+ קיד  ענייני  פוליטיי  של השר
 .לתפקודו של השר בלי תיק במשרד ראש הממשלה

בסיו  המאבק , השר הנחה אותי"כי ,  למשרד מבקר המדינה מסר היוע+2004בתשובתו מנובמבר 
להודות בשמו לכל אות  גורמי  שסייעו לו במאבק , נגד תוכנית ההתנתקותהציבורי שהוא הוביל 

ארגו  וניהול כנס מטה ההתנתקות נעשה על ידי אנשי  אחרי  ולא שימשתי בשו  תפקיד במטה . זה
את הנחיותיו והוראותיו של השר להודות למשתתפי  ביצעתי במסגרת פעילות מנהלית כסיוע ... זה

כי בחלק מהמכתבי  ששלח היוע+ , בהתייחס לתשובה זו יצויי ". מורכפי שהוטל עלי כא, לשר
 .הוא ציי  במפורש כי תודתו מופנית בש  השר ובשמו עצמו, הבכיר

אני רואה במשלוח "כי , ר עוזי לנדאו"ד,  למבקר המדינה מסר השר דאז7.11.04בתשובתו מיו  
, כסיוע מנהלי לי, ]א במקורההדגשה ל[·Ï˘ ÔÈ·Â ˘‡¯Ó Ì‰ÈÏÚ È˙Ú„È˘ ÔÈ‡ ... מכתבי תודה

השימוש ... לעניי  זה משמש העוזר כזרועו המינהלית הארוכה של השר. ולפיכ$ בגדר המותר
 ".נעשה שלא בידיעתי ולא על דעתי) 'נייר פירמה'(' משרד ראש הממשלה'בטופס של 

סורה בפעילותו של היוע+ הבכיר לשר היה משו  פעילות פוליטית הא, לדעת משרד מבקר המדינה
ג  היוע+ המשפטי , כאמור. ואינ  בגדר סיוע מינהלי, על עובדי מדינה ג  בתפקיד  כיועצי שרי 

וציי  , לממשלה עמד על חובת השרי  להימנע משימוש בשירותי הלשכה לצור$ פעילות מפלגתית
 .ובכל מקרה מחו+ למשרד, שהזירה המתאימה לפעילות כזו היא הכנסת או משרדי המפלגה

אחד מה  עסק רק .  שר החו+ שימשו שניי  מיועצי השר כיועצי  ועוזרי  פוליטיי בלשכת .4
הצעות : על פי מסמכי העבודה שלו הוא היה מעורב בנושאי  כמו. מפלגתיי "בנושאי  פוליטיי 

הוא ריכז בתיקו רשימת פורו  חברות . לשינוי חוקת המפלגה ומשאל בנוגע לתכנית ההתנתקות

__________________ 
 .מנהל לשכת סג  השר הוא ג  חבר מועצת קריית אונו מטע  הליכוד ומחזיק תיק הספורט במועצה 26
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והעתקי פניות של ;  פרוטוקולי  של כינוס הוועידה השלישית של הליכוד;וותיקי מרכז הליכוד
שיש חשש שהיוע+ עסק בפעילות , מכא . חברי מרכז הליכוד וראשי סניפי  לראש הממשלה

 .יוע+ אחר נהג ללוות את השר בסיורי  ובפגישות ע  גורמי  פוליטיי . פוליטית אסורה
ואחת מה  ליוותה את השרה " יועצות פוליטיות"כבלשכת שרת החינו$ הוגדרו שתי עוזרות  .5

ג  בלשכת שרת הקליטה מונה אחד . לכנסי  פוליטיי  ולפגישות מטעמה ע  חברי מרכז ותומכי 
ולפני , היועצי  להיות אחראי על הנושאי  הפוליטיי  ועל הקשר ע  אנשי השטח בתו$ המפלגה

מלווה את ... וכמה תומכי  יש באותו ישובכמה אנשי ליכוד , בודק במקו  הסיור"סיורי  של השרה 
 ".למפלגה, ומחו+, השרה בכל המגעי  הפוליטיי  שלה בתו$

כי עבודת  של , 3.11.04מסרה בתשובתה למבקר המדינה מיו  , לימור לבנת' גב, שרת החינו$
 ...פעילות ". "בתיאו  פגישות וסיורי  וליווי לאירועי  פוליטיי "יועציה הפוליטיי  הסתכמה 

, ועל כ , שר הנו אישיות פוליטית ונבחר ציבור"כי , השרה כתבה". נחוצה עד מאד לתפקודי כשרה
למנוע ממנו ומצוות לשכתו לעסוק בנושאי  ) ה  על פי החוק וה  על פי הנחיות הנציבות(לא נית  

כל עוד פעילות  אינה חורגת מהנחיות נציב שירות , הפוליטיי  הקשורי  לפעילותו של השר
 ".ויש בה משו  תרומה חשובה לעבודתי כשרה...דינההמ

כי הוראות , 2004מסרה בתשובתה למבקר המדינה מאוקטובר , ציפי ליבני' גב, שרת הקליטה
ר מאפשרות לעובדי  אלו לעסוק בפעילות מפלגתית מסוימת במסגרת הסיוע המינהלי "התקשי
כי כשר , השרה הוסיפה.  המותרתוכי הפעילות המיוחסת ליוע+ מתיישבת ע  אותה פעילות, לשר

אי  היא יכולה לעמוד בקשר ישיר ע  כל ציבור הפוני  , בממשלה שיש לו מטלות רבות ומגוונות
כי המשרד שב ורענ  את ההנחיות , ע  זאת מסרה השרה. והיועצי  מסייעי  לה בעניי  זה, אליה

 .והאיסורי  החלי  על יועצי השרה
כי מתוק  הוראות חוק הסיוג ,  למשרד מבקר המדינה2004 הנציבות מסרה בתשובתה מנובמבר

המטילות מגבלות של עובדי לשכה ואוסרות עליה  לעסוק בפעילות מפלגתית מהותית וישירה 
כי מינוי יועצי  פוליטיי  אשר כל עיסוק  הוא בפעילות , במשרד או במתק  ממשלתי אחר ברור

כאשר מופרות הוראות , לדברי הנציבות. ות החוקפוליטית ומפלגתית אינו עולה בקנה אחד ע  הורא
וא  כתוצאה ממנה מתגלה עבירת משמעת ננקטי  , החוק והדבר מגיע לידיעתה נערכת בדיקה

ר "כי לאור ממצאי הביקורת היא רעננה את הוראות התקשי, הנציבות הוסיפה. הליכי  משמעתיי 
 .שכהמפלגתית של עובדי הל"בדבר הסייגי  על הפעילות הפוליטית

‰ÏÂÚ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÓ¯Â ‰Ó , ¯˘Ï ÚÈÈÒÏ ‰„ÚÂ  ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ
„¯˘Ó‰ ÏÂ‰È · Â„Â˜Ù˙Ï ÌÂ¯˙ÏÂ , ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÒ¯Ë È‡ ÌÂ„È˜Ï ¯˘Ï ÚÂÈÒ· Ì˙˜ÒÚ‰Ï ‡ÏÂ

ÂÏ˘ ÌÈÈ˙‚ÏÙÓÂ .˙‡Ê ,‡„È¯‚ ˙È ÎË ‰„Â·ÚÏ ÂÓÁ˙Ï ˘È˘ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÏÂÚÙ· ÚÂÈÒ ËÚÓÏ ,
·Ï· ¯˘‰ ÏÂÓÂ „·Ï· „¯˘Ó·„ . ‰ÈˆÊÈËÈÏÂÙ ÚÂ ÓÏ ˘È˘ „ÂÒÈ‰ ˙ÒÈÙ˙Ó Â¯Ê‚  ‰Ï‡ ˙ÂÓ¯Â 

‡‰ Ì„ÓÚÓ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï˘-‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÈËÈÏÂÙ. 
שלבד מהיותו ממונה , כי חיוני לאפשר לשר, כי בפני מבקר המדינה הועלתה טענה, לא למותר לציי 

כתו או לפחות בחלק  בפעילותו להסתייע בעובדי לש, על משרד הוא ג  נבחר ציבור ואיש פוליטי
ויש להקדיש , קשר ע  הבוחרי  וע  אנשי המפלגה, בי  היתר, הפעילות הפוליטית כוללת. הפוליטית

איסור על הסתייעות בעובדי הלשכה בפעילות הפוליטית מטיל על , על פי הטענה. לה זמ  ומשאבי 
חשבו  המשאבי  שהוא יכול והדבר בא על , השר את המעמסה לעסוק בנושאי  הפוליטיי  לבדו

כי איסור כזה מעמיד את השר במצב רע יותר , עוד נטע . להקדיש לפעילותו כשר הממונה על משרד
לרבות בפעילות  , ואשר נהני  מסיוע של שני עוזרי  פרלמנטריי , משל חברי הכנסת שאינ  שרי 

, בשקיפות, בפעילותו הפוליטיתיש להתיר לעובדי לשכה לסייע לשר , כ$ על פי הנטע , לכ . הפוליטית
לקבוע כי שניי  מבי  היועצי  יעסקו מטע  השר , למשל(תו$ הגדרות מפורטות של המותר והאסור 

 ).ולא יהיו מעורבי  בעבודת המשרד, במגבלות שייקבעו, בנושאי  פוליטיי 
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„ÓÂÚ ÂÊ ‰ ÚË ÏÂÓ Ï‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· , È ÙÓ „·Î‰ ˘˘Á‰"˜Ï˜ÏÁ ÔÂ¯„Ó" ,Â ÈÈ‰„ , ÈÎ

¯ÂÚÓ ÌÚ ÂÏ˘ ¯˘˜·Â ¯˘‰ Ï˘ ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Â˙ÂÏÈÚÙ· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ Ï˘ ˙Â·
‰‚ÏÙÓ‰ È˘ ‡ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Ì‚ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÍÈÏ˘˙ , ÌÈÎÈÏ‰· Ú‚Ù˙Â

Ì‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ˘ ÌÈ È˜˙ .ÍÎÈÙÏ , Ì˙˜ÒÚ‰ ˙ ÂÎ˙Ó Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ ÈÁ·‰ ˙¯‚ÒÓ·
ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ Ï˘ , Ì‰È„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰ ˙Â·¯Ï- ‰Ê ÁÂ„ ÚÈ·ˆÓ ‰· Í¯Âˆ‰ ÏÚ˘ - ÔÂÁ·Ï ˘È 

ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÔÂÂ‚Ó ˙‡ . ˙Â¯È˘‰ ˙ÒÈÙ˙ Â„ÓÚÈ ‰Ï‡ ÌÈÏÂ˜È˘ Ï˘ ÌÊÎ¯Ó·
‡ ˙Â¯È˘Î Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ‰-ÈËÈÏÂÙ ,¯Â·Èˆ È¯Á· Î ÌÈ¯˘‰ ÈÎ¯Âˆ ÏÂÓ Ï‡ , ÔÊ‡Ï Í¯Âˆ‰Â

Ì‰È È· .ÍÎ Â‡ ÍÎ ,˘ ˙Â·Èˆ  Â‡ÈˆÂ‰˘ ˙ÂÈÁ ‰‰Â ÌÈ˜ÂÁ‰ Â Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È
 ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ‡˘Â · ‰Î˘Ï È„·ÂÚ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â

ÌÈÈ˙‚ÏÙÓÂ ,Ì Â˘ÏÎ ÌÓÈÈ˜Ï ˘ÈÂ Ì‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï Ô˙È  ‡Ï.   
 מעורבות היועצי  בפעולות ביצוע

ר עובדי לשכת שר אינ  רשאי  להשתלב בהיררכיה של המשרד "על פי הוראות התקשי, כאמור
להשתת  בוועדות מקצועיות או להעביר מטע  השר , ולות ביצוע של המשרדולהיות מעורבי  בפע

ואי  להטיל עליה  תפקיד המתייחד לעובדיו , הוראות לעובדי  שלא באמצעות הנהלת המשרד
 .הנהלת המשרד אחראית לאכיפת הוראות אלה ולטיפול בחריגות מההוראות. הקבועי 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‰ ÌÈ·¯ÂÚÓ ÌÈ„Á‡ ÌÈ„¯˘Ó· ÈÎ ÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ÚÂˆÈ· ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈˆÚÂÈ
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ,·Èˆ˜˙Â Ì„‡ ÁÂÎ È‡˘Â · ¯˜ÈÚ·Â . ÔÎ

‡ˆÓ  ,¯ÂÓ‡Î , ÌÈˆÚÂÈ‰ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙‡ ÌÈÚ·Â˜‰ ÌÈÏ‰  ÔÈ‡ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙È·¯Ó·˘
ÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ‚¯„‰ ÔÈ·ÂÌ‰„Â·Ú‰ È‡˘Â ·  . ˙ÂÈ Ë¯Ù‰ ˙Â˜È„·‰Ó Ô‰ ÂÏÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰

˘Ó·ÌÈ„¯ ,ÔÂÏ‡˘Ï ÌÈ„¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â·Â˘˙Ó Ô‰Â. 
, כי היועצי  מתערבי  בפעולות ביצוע של המשרד, מרבית המנהלי  הבכירי  ציינו .1

כי , כמחצית מהמנהלי  ציינו. וההתערבות מתבטאת ה  באופ  הפנייה ותוכנה וה  בפנייה לדרג זוטר
, מרבית המנהלי  ג  ציינו. 27ות של המנהלי היועצי  מתערבי  בהליכי הביצוע שבתחומי האחרי

כי אי  ביד  די ,  מהמנהלי  ציינו92%. 28כי היועצי  פנו ישירות לדרגי  הזוטרי  הכפופי  לה 
 .29כלי  למנוע התערבות של היועצי  בהליכי הביצוע

__________________ 
 5 עד 3דרגה (כי מידת ההתערבות היא בינונית עד גבוהה ) 25% כ (19ציינו , י  שהשיבו מנהל76מתו/  27

) 49% כ( מנהלי  37 ו) 2דרגה (ציינו כי מידת ההתערבות היא נמוכה ) 26% כ (20, ) דרגות5בסול  ב  
 .ציינו כי לא נחשפו להתערבות

השיבו ) 32% כ (23, ינונית עד גבוההשהפניות נעשו בתדירות ב) 27% כ (20השיבו ,  מנהלי 73מתו/  28
השיבו שהיועצי  לא פנו ישירות לעובדי  ) 41% כ( מנהלי  30 ו, שהפניות נעשו בתדירות נמוכה

 .הכפופי  לה 
שיש בידיה  כלי  רבי  למנוע התערבות , השיבו) 16% כ (11רק ,  מנהלי  שהשיבו לשאלה69מתו/  29

 לבי  2דירגו את תשובת  בי  דרגה ) 84% כ (58; ) דרגות בסול  בי  חמש1דרגה (היועצי  בעבודת  
 המנהלי  שדיווחו על התערבות היועצי  בהליכי הביצוע הנתוני  39מתו/ ). אי  בכלל כלי  (5דרגה 

  מנהלי  36 ו, )1דרגה (השיבו כי יש בידיה  כלי  רבי  למנוע זאת ) 8% כ(רק שלושה , לאחריות 
 .5 לבי  דרגה 2 דרגה דירגו את תשובת  בי ) 92% כ(
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רבי  מהמנהלי  המליצו לחייב את היועצי  שלא : אשר לכלי  להקטנת החיכו$ ומניעת אי הבנות
לאפשר ליועצי  לפנות ישירות לדרגי , או לחלופי , ל"פנות ישירות למנהלי  אלא באמצעות המנכל

 .30הניהול הבכירי  בכתב בלבד
ל של משרד ממשלתי למשרד מבקר המדינה בעניי  עוזרי השר " כבר כתב מנכ31כי בעבר, יצוי 

ר נוגדות כללי מינהל י אנשי לשכת השר אש"אחת הבעיות המרכזיות היא מת  הוראות ע: "כדלקמ 
עוזרי השר . כדי לא להשאיר תיעוד החשו  לביקורת, פ"בדר$ כלל ניתנות הוראות אלה בע. תקי 

בעיקר בנושאי תקציבי  וכוח אד  או אפילו , מנחיתי  הוראות באופ  ישיר למנהלי האגפי 
 תקציב ,ל המתבססות על תוכנית עבודה"לעיתי  בניגוד להנחיות המנכ, בהחלטות מקצועיות

 "הסדרת יחסי לשכת שר : "ל הציע מספר פתרונות אפשריי "המנכ". מסודר וכללי מינהל תקיני 
, פ כאשר יש לה  משמעות תקציבית"איסור מת  הוראות בע; ל בהוראות כתובות"לשכת מנכ

איסור מת  הוראות הסותרות את תוכנית העבודה של ; השפעה על כוח אד  או נוגדות מינהל תקי 
י "הנחיות לדרגי המשרד השוני  ע;  ללא שינוי התוכנית בכפו  לנוהל ע  שקיפות מלאההמשרד

 ".ל"לשכת השר יועברו א$ ורק באמצעות לשכת המנכ
על מנת להבהיר את כללי המינהל התקיני  ראוי היה לפרט בנוהל את סדרי העבודה בי   .2

  נוהל או תדרי$ בכתב המסדיר כי לא קיי, מרבית המנהלי  ציינו בתשובת . היועצי  למנהלי 
, מרבית המנהלי  שהשיבו לשאלה ציינו, כאמור. ומבהיר את סדרי העבודה בינ  ובי  היועצי 

וראו צור$ בפירוט נוס  של , שהיעדר סדרי עבודה ברורי  בינ  ובי  יועצי השר מקשה על תפקוד 
 .י  מול המנהלי ר ובקביעת נוהל משרדי המסדיר את סדרי עבודת היועצ"הוראות התקשי

לי  של "ובה  המנכ, לי  של משרדי  אחדי "בתשובת  למשרד מבקר המדינה הדגישו מנכ
את הצור$ לגבש נוהל ברור ושקו  שיסדיר את יחסי הגומלי  בי  יועצי , משרדי החינו$ והבריאות

 .בכירי  וזוטרי  כאחד, השר ובי  הגורמי  המקצועיי  של המשרד
 למבקר 2004ודה בי  היועצי  מסרה שרת הקליטה בתשובתה מאוקטובר לעניי  נוהל חלוקת העב

כי מדובר במספר מועט של אנשי  העוזרי  לה במשימות המשתנות מעת לעת באופ  , המדינה
אמורות פניות השרה להיות מועברות , ככלל: "עוד מסרה השרה. הדורש גמישות בחלוקת המטלות

לית אינו "הקשר הקיי  בי  יועצי השרה לבי  יועצי המנכ... לית ולא ישירות לדרגי העבודה"למנכ
 ".יודגש כי הנחיות ברוח זו הועברו ליועצי  על ידי השרה ולאחרונה א  חודדו. בגדר מת  הוראות

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,È„¯˘Ó ÏÏÎ Ï‰Â  ˘·‚˙ ˙Â·Èˆ ‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ , ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙‡ ¯È„ÒÈ˘
¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ‚¯„‰ ÔÈ·Â ÌÈˆÚÂÈ‰ ÔÈ·„ , ÌÈˆÚÂÈ ÏÚ ˙¯ÒÂ‡‰ ‰‡¯Â‰‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î

Ì˘ÂÈ˙ ÔÎ‡ „¯˘Ó· ÚÂˆÈ· ˙ÂÏÂÚÙ· ˙Â¯È˘È ·¯Ú˙‰Ï. 
Ì )א( È „ · Â Ú  È Â  È Ó ·  ˙ Â · ¯ Ú ˙ אחד מהנושאי  המקצועיי  שהיועצי  נוהגי  : ‰

, לפעמי  תו$ מגע ישיר של יוע+ בכיר של השר ע  גורמי  בנציבות, להתערב בו הוא מינוי עובדי 
כי , 32אשר למעורבות יועצי השר במינוי עובדי  קבע מבקר המדינה. למינהלל "ותו$ עקיפת הסמנכ
__________________ 

את הצור/ לחייב את , )5 עד 3דרגות (במידה בינונית עד גבוהה ) 59% (36דרגו ,  מנהלי 61מתו/  30
 12 ו, )2דרגה (השיבו כי יש לחייב זאת במידה נמוכה ) 21% (13, היועצי  שלא לפנות ישירות אליה 

, במידה בינונית עד גבוהה) 72% כ( 43דרגו ,  מנהלי 60מתו/ . לא ראו בכ/ צור/) 20% כ(מנהלי  
דירגו זאת ) 12% כ(שבעה , את הצור/ לאפשר ליועצי  לפנות לדרגי הניהול הבכירי  בכתב בלבד

 .לא ראו בכ/ צור/) 17% כ(במידה נמוכה ועשרה מנהלי  
עבודת מטה " בפרק · ˘È˙ ˘ ÁÂ„53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï במסגרת בדיקה שעשה משרד מבקר המדינה ב 31

 .109 7' מע, "ממשלהבמשרדי ה
 .18ראו הערת שוליי   32



 ב55דוח שנתי  22
מינוי עובדי  בשירות ... אי  מקו  למעורבות  של שר ואנשי לשכתו במינוי עובדי  במשרדו"

והוא , ר"ובתקשי) מינויי (המדינה אמור להיעשות על פי הכללי  הקבועי  בחוק שירות המדינה 
, כללי  אלה נועדו להבטיח בחירה במועמדי  הטובי  ביותר. יי נתו  בידי הגורמי  המקצוע

 ".לרבות שיקולי  מפלגתיי , וה  אוסרי  שקילת שיקולי  זרי , שקיפות ושוויוניות
 בדבר ההגבלות על טיפול 2004 שהפי+ היוע+ המשפטי לממשלה לשרי  באוקטובר 33בהנחיה

י התערבות במינויי  חמורה במיוחד כאשר כ, בפניות חברי גו  בוחר על ידי נבחרי ציבור הודגש
לרבות מציאת פתרו  תעסוקתי , היא מיועדת לניצול כוח פוליטי לקידו  צרכי  אישיי  או עסקיי 

שטיפול בפנייה על , היוע+ המשפטי לממשלה הדגיש. קרוב משפחתו או מקורביו, לחבר גו  בוחר
החל במשפט ,  לגרור תוצאות משפטיותועלול, ידי השר או אנשי לשכתו בנסיבות אלה אינו תקי 

 .וכלה במשפט הפלילי, דר$ הדי  המשמעתי, המינהלי
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Â‡ „¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ· ¯˘ ÈˆÚÂÈ Â·¯Ú˙‰ ÌÈ„Á‡ ÌÈ„¯˘Ó· ÈÎ

‰ÏÂ‰È  ÏÚ È‡¯Á‡ „¯˘Ó‰˘ ˙Î¯ÚÓ· .˙Â„Á‡ ˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 
ה )1( נ ו י ל ע י   י ו נ י מ ת  ד ע ו ו ב ת  ו ר ב ,  יוע+2003 במשרד החו+ מונה באפריל :ח

כחבר בוועדת המינויי  העליונה שתפקידה לדו  ולהחליט על מינוי , המשמש ראש מטה השר
וכחבר בוועדת , לי  וראשי אגפי "עובדי  קבועי  במשרד לתפקידי ראשי נציגויות ולתפקידי סמנכ

ו  ודנה ומחליטה על קיד, ל"מינויי  נוספת אשר ממנה את העובדי  ליתר התפקידי  באר+ ובחו
 .עובדי  בשירות החו+

כי שני  רבות היה נוהג שראש המטה היה חבר , המשרד הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
כי , כ  מסר המשרד. וחברותו של ראש המטה הנוכחי אינה חורגת מהנוהג הקיי , בוועדות המינויי 

 .חברותו של ראש המטה מעוגנת בתקנו  שירות החו+
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ˙Â·¯ÂÚÓ ˜È„ˆ‰Ï È„Î ¯·Ú· ÌÈÈ˜ ‰È‰ ‚‰Â ‰˘ ‰„·ÂÚ· ÔÈ‡ 

„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ· ¯˘‰ ıÚÂÈ Ï˘ . ˙˘¯ÂÙÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ Ì‚ ¯·„‰
È˘˜˙·"„¯˘Ó· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â„ÚÂÂ· Û˙˙˘‰Ï ‰Î˘Ï È„·ÂÚ ÏÚ ˙¯ÒÂ‡‰ ¯. 

י )2( ר ט א י ר ג י   ל ו ח ת  י ב ב י  ב י ט ר ט ס י נ י מ ד א ל  ה נ מ י  ו נ י משרת  איוש :מ
כאשר יש לאייש משרה , ר"על פי התקשי. טיבי בבית חולי  ממשלתי חייב מכרזמנהל אדמיניסטר

על הממוני  לבחו  קוד  כול את האפשרות להציב בה עובד מתו$ המשרד או , פנויה הטעונה מכרז
לפי ההוראות של הוועדה לוויסות כוח אד  עוד  הפועלת , להעביר אליה עובד ממשרד אחר

עד . יפורס  מכרז פנימי פתוח לעובדי  באותו משרד,  בדר$ זוא  לא אוישה המשרה. בנציבות
מותר להעסיק בה באורח זמני עובד מדינה בדר$ של מינוי בפועל או אד  , לאיוש קבע של משרה

 .כממלא מקו , שאינו עובד קבוע
: באחד מבתי החולי  הגריאטריי  הממשלתיי  התפנתה משרה של מנהל אדמיניסטרטיבי

במשרד הבריאות ביקש למנות למשרה עובד שלדעתו התאי  לתפקיד בשל ל למינהל "הסמנכ
עובד . והגיע להסכמה עקרונית ע  הנציבות להעביר את העובד לתפקיד ללא מכרז, כישוריו וניסיונו

בי  היתר בשל , ל מתאי  פחות לתפקיד"אחר שהציע את מועמדותו לתפקיד נמצא לדעת הסמנכ

__________________ 
 . להנחיה5סעי&  33
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שעל המנהל האדמיניסטרטיבי החדש , ובגלל הצפי, חולי  גדולחוסר הניסיו  שלו בעבודה בבית 
 .תיהיה לבצע קיצוצי  ופעולות התייעלו

 ל למינהל "פנה הסמנכ, ל למינהל"כי בעקבות פניית שניי  מיועצי שר הבריאות לסמנכ, נמצא
 והציע בניגוד לעמדתו המקורית למנות בפועל את העובד שהציע,  לנציב שירות המדינה15.8.04"ב

 . הורתה הנציבות למשרד לפעול לקיו  מכרז פנימי לאלתר30.8.04"ב. את עצמו לתפקיד
שהוא ויוע+ נוס  לשר ,  למשרד מבקר המדינה9.11.04היוע+ הבכיר לשר הסביר בתשובתו מיו  

לאחר שנודע לה  שבכוונתו למנות מועמד ללא מכרז , ל בעניי  איוש המשרה הנדונה"פנו לסמנכ
 .בהקשר זה הציעו מועמד שנראה לה  כשיר לתפקיד. מדי  נוספי וללא בדיקת מוע

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ„ÓÚÂÓ ÚÈˆ‰Ï ¯˘‰ ÈˆÚÂÈ Ï˘ Ì„È˜Ù˙ ‰Ê ÔÈ‡. 
י  )3( ר ט א י ר ג י   ל ו ח ת  י ב ב ה  ס ב כ מ ה ל  ה נ מ י  ו נ י איוש משרת מנהל  :מ

התפנתה בבית החולי  הגריאטרי הנזכר לעיל . מכבסה בבית חולי  גריאטרי ממשלתי חייב במכרז
 לסגנית המנהל האדמיניסטרטיבי של בית 24.6.04"הנציבות הורתה ב. משרה של מנהל מכבסה

בעקבות זאת החל בית החולי  . החולי  לקיי  מכרז פנימי לאחר שבית החולי  עיכב אותו
 .הגריאטרי בהליכי המכרז וקבע תארי$ לוועדת הבחינה

ל בית החולי  הגריאטרי מהנציבות לדחות את  ביקשה סגנית המנהל האדמיניסטרטיבי ש26.7.04"ב
ומבקש לדחות את מועד המכרז ] התקשר אליה[עוזר שר הבריאות "ש, בקשתה נומקה בכ$. המכרז

הנציבות נענתה לבקשה ". עד לאחר מינוי מנהל אדמיניסטרטיבי למוסד שג  נושא זה נמצא בטיפול
 .נהל האדמיניסטרטיבי לתפקידואישרה לדחות את מועד ועדת הבוחני  עד לכניסתו של המ

כי במקביל לפנייתו לבית החולי  ,  למשרד מבקר המדינה2004יוע+ השר מסר בתשובתו מנובמבר 
מ  הראוי הוא להמתי  ע  מינוי מנהל "ל המשרד והתריע בפניו כי "הגריאטרי הוא פנה למנכ

בטיח תקינות מינהלית כדי לה, וזאת] בבית החולי [המכבסה עד לייצוב המערכת המינהלית במרכז 
 ".ולאפשר בקרה על תהליכי  ובכדי למנוע תופעות שליליות ובלתי תקינות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î Ó‰ È Ù· ‰Ú¯˙‰· ˜Ù˙ÒÈ ıÚÂÈ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯" ‰Ê ‰È‰ ‡ÏÂ Ï
ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ ÔÈÈ Ú· È¯Ë‡È¯‚‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÔÈ¯˘ÈÓ· ˙Â ÙÏ Â„È˜Ù˙Ó. 

ר  )4( ב ו ד י  ו נ י דמ ר ש מ משרת דובר היא משרה מקצועית קבועה בתק  המשרד  :ה
 .להבדיל מיוע+ תקשורת לשר שהוא משרת אמו , וחייבת במכרז

ל "שלא באמצעות הסמנכ,  כתב היוע+ הבכיר לשר הבריאות לנציב שירות המדינה23.5.04"ב
דובר משרד מזה כחודשיי  אנו בודקי  מועמדי  לתפקיד "כי , למינהל ובלי ליידע אותו במכתב

יכול למלא ] המועמד[מצאנו כי , בתו  החיפוש למועמד המתאי  ביותר... הבריאות במקומו של מר
אודה ל$ על קליטתו .. את התפקיד לטובת מערכת הבריאות העומדת יו  יו  בפני אתגרי  קשי 

 .המועמד לא מונה לדובר המשרד". בתפקיד] המועמד[המהירה של 
כי לאחר מיו  עשרות , שרד מבקר המדינה הסביר היוע+ הבכיר לשר למ2004בתשובתו מנובמבר 

ל למינהל "הוא פנה לנציבות ובמקביל לסמנכ, מועמדי  מבי  רבי  שהעבירו למשרד קורות חיי 
ל "לדבריו טע  הסמנכ. בעל ניסיו  דוברות בשרות הציבורי, בבקשה לבדוק את מועמדותו של פלוני

 .תלמינהל שיטפל בנושא מול הנציבו
החל , שהוא היה מעורב במיו  המועמדי  למשרת הדובר, מהאמור בתשובת היוע+ הבכיר עולה

 .בקבלת קורות החיי  של המועמדי  ועד פנייה לנציבות לבחו  מועמד שנמצא לדבריו מתאי 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„¯˘ÓÏ ¯·Â„ ÈÂ ÈÓ· ¯˘‰ ÈˆÚÂÈ ˙Â·¯ÂÚÓÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ , ‡Â‰˘

 ‰ÚÂ·˜ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘ÓÊ¯ÎÓ· ˙·ÈÈÁÂ „¯˘Ó‰ Ô˜˙·. 
)·( ˙ È Ó È  Ù ‰  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ „ Â · Ú ·  ˙ Â · ¯ Ú ˙ האג  לביקורת פני  של )  1:   (‰

חשדות לפיה  עמותה מסוימת דיווחה , בשיתו  משרד רואה חשבו  פרטי, משרד הבריאות בדק
ועל פיה  שיל  המשרד לעמותה , למשרד דיווחי  כוזבי  בגי  ימי אשפוז במעו  המופעל על ידה

ל "שהוגשו בידי מבקר הפני  למנכ, ממצאי הדוח הראשוני. ח" ס$ של כמיליו  וחצי שביתר
העלו תמונה חמורה לכאורה של אי התאמות שיטתיות שנעשו במש$ תקופה , וליועצת המשפטית

כי ממצאי הדוח מעלי  חשד , היועצת המשפטית של המשרד סברה. ארוכה בדיווחי העמותה
 . לחקירת המשטרה28.7.03"רה אות  בוהעבי, לביצוע עבירה פלילית

 התקיי  13.8.03ביו  . לבקשת משרד הבריאות החזירה המשטרה את הדוח למשרד לצור$ השלמות
ובו השתתפו מטע  , לבקשת הלשכה המשפטית וביוזמת היוע+ הבכיר לשר דיו  בעניי  העמותה

ראש השרות , לשרהיוע+ הבכיר , היועצת המשפטית ועור$ די  נוס  מהלשכה, המשרד החשב
מטרת הדיו  הייתה לבחו  דרכי התחשבנות ע  . לבריאות הנפש והממונה על מחלקת ההוצאות

סוכ  לנקוט צעדי הבראה . תו$ הקפדה למנוע פגיעה במאושפזי , העמותה לאור ממצאי המבקר
מותנית באישור החשב ובצרו  המלצת , לעמותה ולעבור לשיטת התחשבנות חדשה מוסכמת

שהיוע+ הבכיר לשר היה שות  עוד קוד  לכ  בגיבוש צעדי ההבראה , יצוי . מקצועיתהיחידה ה
 שכתב הממונה על מחלקת ההוצאות לראש השרות לבריאות 5.8.03"כפי שעולה ממכתב מ, הנדוני 

היוע+ הבכיר היה בי  הגורמי  במשרד שעודכנו . הנפש בעניי  המש$ ההתקשרות ע  העמותה
ר "מ יו" שכתב מבקר הפני  למ1.9.03"במכתב מ. התכתבות בי  הממוני בפרטי  שסוכמו בנושא ב

החליט להקפיא את הבדיקה המשטרתית במטרה להשלי  פרטי  הנוגעי  "שהמשרד , העמותה צוי 
 .היוע+ הבכיר עודכ  ג  הפע  בתוכ  המכתב. בטר  יחליט על המש$ צעדיו" לבדיקה

כי פנייתו ליועצת ,  למשרד מבקר המדינה2004היוע+ הבכיר לשר הסביר בתשובתו מנובמבר 
 .המשפטית לזימו  דיו  דחו  בנושא העמותה נבעה מדאגתו לגורל מטופליה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡˘Â · ¯˘‰ ıÚÂÈ ˙Â·¯ÂÚÓÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ , Ì‡ Ì‚
‰˙ÂÓÚ‰ ÈÏÙÂËÓÏ ‚‡„ .„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì„È˜Ù˙Ó ‡Â‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú , ÔÎ‡˘

 Â‡È·‰ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ,Ì¯Â‡ÏÂ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÚ ¯„Ò‰Ï ÚÈ‚‰Ï ÂËÈÏÁ‰
‰˙ÂÓÚ‰. 

 הועברה למנהל האג  לביקורת פני  במשרד הבריאות תלונה אנונימית שהגיעה 26.11.02"ב )2(
מבקר הפני  הטיל על . ל והופנתה נגד כמה בעלי תפקידי  בבית חולי  ממשלתי"ללשכת המנכ

ואול  לדבריו במש$ למעלה משנה לא עלה הדבר בידיה  , דוק את התלונהצוות עובדי ביקורת לב
 .בגלל השהיות ועיכובי  שוני  מצד מנהל בית החולי 

 פנה אליו אחד מיועצי השר והציע לא 2004כי באפריל , מבקר הפני  מסר למשרד מבקר המדינה
חולי  את מסמכי ובמקו  זאת להביא לידיעת מנהל בית ה, לערו$ את הבדיקה בבית החולי 

ג  היוע+ הבכיר . לדבריו מהטע  של שמירה על סודיות מקור המידע, מבקר הפני  סירב. התלונה
יועצי השר נימקו את , לדברי מבקר הפני . לשר פנה למבקר הפני  מספר פעמי  באותו עניי 

ברת שהבדיקה עלולה לפגוע במשא ומת  המתנהל בעניי  הע, פניית  להפסיק את הבדיקה בחשש
 .הבעלות על בית החולי 

כי התבקש להתערב בעניי  ,  למשרד מבקר המדינה2004היוע+ הבכיר כתב בתשובתו מנובמבר 
שלאחר שהבי  ממבקר הפני  כי התעורר חוסר אמו  בי  , היוע+ טע . הביקורת בבית החולי 



 25 מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני שרי 

ישה של הגורמי  הוא יז  פג, ל"וכי הנושא נמצא ג  בבדיקת המנכ, המבקר ובי  מנהל בית החולי 
, הבכירי  במשרד בהשתתפותו ובהשתתפות מנהל בית החולי  במגמה לדו  בביצוע הבדיקה

ההחלטה , לדבריו. והוחלט לפנות לנציב שירות המדינה שיחליט מי יהיה הגור  שיבצעה
לעומתו . הייתה ג  על דעת מבקר הפני , שמשמעותה הוצאת הבדיקה מביקורת הפני  של המשרד

וכי , שהוצאת הבדיקה מהאג  לביקורת פני  של המשרד הייתה בניגוד לדעתו, קר הפני הדגיש מב
 .פניותיו בכתב לנציבות מעידות על כ$

‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó , ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ‰ÓÎ „‚  ‰ ÂÏ˙ ¯Â¯È· ÈÎÈÏ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰ ¯˘‰ ÈˆÚÂÈ˘
È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÚÓÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ˙Â·¯

ÌÈÏÂÁ È˙· ÏÂ‰È Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â ÂÏ˙ ¯Â¯È·· ¯˘‰ ÈˆÚÂÈ ,Ô‰· ˙Â·ÈÒ · ‡Ï Ë¯Ù· , È¯·„Ï
ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ,ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó È„È ÏÚ ‰ ÂÏ˙‰ ¯Â¯È· ÈÂˆÈÓ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ‰ÒÈ  ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï‰ Ó. 

)‚( Ì È · È ˆ ˜ ˙  ˙ ‡ ˆ ˜ ‰ ·  ˙ Â · ¯ Ú ˙ ‰: ÈÂÂÈÏ ÂˆÚÂÈ È„È· „È˜Ù‰ ‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘ 
 Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù"È˘È˘˜ È Â„ÚÂÓ· ÏÂÙÈËÌ "Â"ÁÂ˙ÈÙ È¯Ú· ÌÈÈ ¯Â˙ ÌÈ ÈÚ¯‚" , ‰Ï‡˘ Û‡

„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÂÎÓÒ· ÌÈ‡ˆÓ  .‰ÏÚÂ‰ , ˙Â·ˆ˜‰ ¯Â˘È‡Ï ÏÚÙ ıÚÂÈ‰˘
¯˘Ï ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ·¯Â˜Ó Ï˘ ˙ÓˆÓÂˆÓ ‰ˆÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó . ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ÈË¯Ù Ô‰Ï

ÌÈ ÈÈ Ú‰: 
כי , בה נקבע בי  היתר, "מועדוני  לזקני : " של המשרד נכללת ההוראה34ס"בהוראות התע )1(

. מעודד פעילות בשעות הפנאי במסגרות חברתיות ותעסוקתיות לאוכלוסיית הזקני "המשרד 
בי  הזקני  לבי  עצמ  או בי  הזקני  לבי  , פעילות זו מאפשרת מפגשי  חברתיי  וקשרי  חשובי 

 מוקד "מועדו  לזק  "בהוראה הוגדר )". בני נוער או ילדי , מבוגרי (קבוצות אוכלוסייה אחרות 
העשרתית ותעסוקתית המתנהלת במקו  ובזמני  קבועי  ומיועדת , לפעילות יומית חברתית

 .ונקבעה תקנה תקציבית למימו  הפעלת מועדוני , "לאוכלוסיית הזקני 
 בי  מנהלת השירות לזק  במשרד ליוע+ השר 24.5.04"כי בפגישה שהתקיימה ב, בביקורת עלה

כי פניות לשר בנושא תקצוב מועדוני קשישי  שומרי מסורת ירוכזו , ל סוכ "והעוזר הבכיר למנכ
בעקבות ". להמש$ טיפול... ויעביר  ... יבדוק וימיי  את הפניות במיו  ראשוני"בידי יוע+ השר ש

וביקש " מועדוני  "27 יוע+ השר למנהלת השירות לזק  במשרד רשימה של 28.6.04"זאת העביר ב
 ".תטיפול מהיר בבקשו"
רוב  נבחרי  ,  אנשי 25"כי יוע+ השר פנה ל, עלה" המועדוני "אשר לאופ  הכנת רשימת  )2(

כי כל , בביקורת עלה. וקיבל מה  רשימה של כתובות מועדוני  ושמות רכזי , ברשויות המקומיות
 .מפלגתו של השר, ל"האנשי  אליה  פנה יוע+ השר ה  חברי מרכז המפד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ Â„ÚÂÓ ·Âˆ˜˙Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ È¯Ê‚Ó ÏÎ Ï˘ ,
„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· ‡Â‰ , Ì˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ì˙·ÂÁÓ˘

È ÂÈÂÂ˘ ÔÙÂ‡· ,Â· ·¯Ú˙‰Ï ÌÂ˜Ó ¯˘‰ ÈˆÚÂÈÏ ÔÈ‡Â .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙ÓˆÓÂˆÓ ‰ˆÂ·˜Ï ‰ÈÈ Ù
‰ ˜ÒÓ ‰ÏÚÓ ¯˘‰ Ï˘ Â˙‚ÏÙÓ ÊÎ¯Ó È¯·Á Ï˘ ,Ù„Ú‰· ¯·Â„Ó ÈÎÈËÈÏÂÙ Ú˜¯ ÏÚ ‰. 

כי מרבית המוסדות שעבור  התבקשה ההקצבה הכספית ה  , אשר לייעוד ההקצבה עלה )3(
שיעורי , והפעילות שעבורה התבקשה ההקצבה היא בי  השאר, בתי כנסת ולא מועדוני  לזקני 

__________________ 
 .תקנו  עבודה סוציאלית 34
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ל "הלומדי  הנ"במקרה אחד א  צוינה מטרת התמיכה בכ$ ש. תורה בי  תפילת מנחה לערבית

במכתב ". ל נשמעי  להוראותיו"ל ומוב  מאליו כי החברי  הנ"חבר מפד[...] י "ע' חי מטופ'
רק לאחרונה גיבשנו תכנית המאפשרת למחלקת הרווחה ... ידידי: "... תשובה בחתימת השר נאמר

ברשויות המקומיות לקבל תקציב נוס  כדי להפעיל מועדוני  חברתיי  לתושבי  דתיי  שומרי 
ביקשתי ממנו לעמוד עמ$ בקשר כדי לסייע בתקצוב מועדו  . מטפל בכ$, [...], ייועצ. ... מסורת

 ".הקשישי  המתקיי  אצלכ 
Ú˙· Ì˙¯„‚‰Î ÌÈ˘È˘˜ È Â„ÚÂÓÏ ÚÂÈÒ‰ ·Èˆ˜˙Ó ‰ÎÈÓ˙Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈ Â„ÚÂÓ"Ò ,

˙ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆ˜‰‰ ‰„ÚÂ  ‰Ï˘ ÂÊ ‰ È‡ ˙ÂÏÈÚÙ‰Â. 
שיעור תורה מידי יו  בי  תפילת "פעילויות כי דבר הכללת  של בתי כנסת וה, עלה, יתר על כ 

לא , במסגרת מועדוני קשישי  ופעילויות הקשישי " שיעורי תורה לגמלאי "או " מנחה לערבית
כפי שמתחייב מהצור$ להבטיח חלוקת תקציבי  על פי אמות , ס"אושר ולא פורס  בהוראות התע

עובדה שיוע+ השר פנה לקבוצה מצומצמת וכ  ה, עובדה זו. גלויות ושוויוניות, תמידה אובייקטיביו
, ולא לכל הרשויות המקומיות, כול  חברי מפלגתו של השר, של נבחרי  ברשויות המקומיות

 .שנעשה שימוש בכספי ציבור לטובת מקורבי  פוליטיי , מעלות את המסקנה
ר לו כי התבר,  למשרד מבקר המדינה הסביר השר דאז מר זבולו  אורלב2004בתשובתו מנובמבר 

ובתיאו  ע  , שיש צור$ בהקמת מועדוני  לציבור קשישי  שומרי מסורת ברשויות המקומיות
לש  כ$ ביקש השר . ל המשרד החליט לגבש תוכנית שתית  את המענה הראוי לציבור זה"מנכ

כדי לבדוק את הצור$ בפתיחת מועדוני  , מיועצו לפנות לאנשי  דתיי  ברשויות המקומיות
 .שומר מסורתלקשישי  לציבור 

ל הייתה טעות שנעשתה שלא "כי פניית יועצו רק לאנשי  דתיי  חברי מרכז המפד, עוד מסר השר
וכי נז  ביוע+ והבהיר לו להקפיד הקפדה יתרה לפעול במסגרת הנהלי  , על דעתו או בידיעתו

 שקיבל היות וכל הפניות לתקצוב, כי המעשה השגוי של יועצו לא גר  נזק, השר הסביר. המחייבי 
וזה בדק כל אחת מה  בדיקה מקצועית , היוע+ מהמועדוני  הועברו לטיפול השירות לזק 

ל להבטיח שהמועדוני  האלה יופעלו רק לאחר פרסו  "וכי הוא הנחה את המנכ, אובייקטיבית
 .ס"הוראות בנושא בתע

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó ,Ó¯Â‚‰ ˙„Â·Ú· ‰ È˜˙ È˙Ï· ˙Â·¯Ú˙‰ ·¯Ú˙‰ ˜¯ ‡Ï ¯˘‰ ıÚÂÈ˘ ÌÈ
„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ , ‰ˆÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ˙Â·ˆ˜‰ ¯Â˘È‡Ï ÏÚÙ Ì‚ ‡Â‰˘ ‡Ï‡

¯˘Ï ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ·¯Â˜Ó Ï˘ ˙ÓˆÓÂˆÓ . ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÂÏ ˙Ú Ó  ‰˙ÈÈ‰ ¯˘‰ ıÚÂÈ Ï˘ ‰‚È¯Á‰
 „¯˘Ó· ÍÎÏ ÍÓÒÂÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚Ï ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ¯·ÚÂ‰-Ô˜ÊÏ ˙Â¯È˘‰  , Ì‚˘ ÈÙÎ

˙Â‡¯Â‰‰ ˙Â·ÈÈÁÓ.  
 טיפול בפניות הציבור

גופי  ,  אנשי  פרטיי "ללשכות השרי  במשרדי  מגיעות פניות ציבור רבות ממקורות שוני  
 .נבחרי ציבור ואחרי , חברי גו  בוחר, ציבוריי 

משרדי "המגבילות את התערבות עובדי הלשכה בתחו  המקצועי, ר"מהוראות התקשי .1
ושעליה  ,  בפניות הציבורשהיועצי  ג  אינ  רשאי  להיות מעורבי  בטיפול הפרטני, משתמע

הנציבות מסרה בתשובתה למשרד . ישירות או מטע  השר, להימנע מהעברת הוראות לעובדי 
כי אי  מניעה שבלשכת השר יהיה יוע+ שיסייע לשר בטיפול בפניות המגיעות , מבקר המדינה
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ות ובתנאי שהוא יעשה זאת בהתא  להוראות ולמגבל, ללשכה ומצריכות את בדיקתו וטיפולו
 בשאלת מידת מעורבות  של עובדי לשכה 35עמדת מבקר המדינה. החלות על נושאי משרות אמו 
הדר$ הנאותה לטפל בפניות של אזרחי  ללשכת השר היא "כי , בטיפול בפניות הציבור היא

, מדובר. ולהודיע לפוני  לא  הועברה פניית , להעביר  כמות שה  ליחידה שאמורה לטפל בפנייה
, עובדי הלשכה רשאי  לסייע לשר בניתוב התלונות, כלומר...". גרידא" דוורית"ה בפעול, אפוא

א$ לא , ב"ריכוז מידע העולה מהתלונות וכיו, מעקב אחר הטיפול בה  בידי הגורמי  המקצועיי 
ותימנע העדפת  של מי שפנו , כ$ יובטח טיפול אחיד בכל הפניות של אזרחי . לטפל בה  לגופ 

 . במקו  ליחידה הייעודיתישירות ללשכת השר
במרבית  יותר , שבכל הלשכות מונו יועצי  האחראי  לטיפול בפניות הציבור, הביקורת העלתה

ובייחוד את עבודת , אי  במשרדי  נוהל המסדיר את הטיפול בפניות הציבור, ע  זאת; מיוע+ אחד
שהשיבו ) 90%( מנהלי  66 מתו$ 59: היועצי  מול הגורמי  המקצועיי  במשרד בהקשר זה

או שלא ידוע לה  ) 79%"כ(כי אי  במשרד  נוהל מיוחד לנושא , לשאלה בעניי  זה בשאלו  ציינו
כי קיי  נוהל או , מבי  המשיבי  לשאלה ציינו) 10%"כ(שבעה מנהלי  ; )11%(א  קיי  נוהל כזה 

 .נוהל חלקי
‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ ,Î ÂÏÚÙ „ÈÓ˙ ‡Ï ÌÈˆÚÂÈ‰˘"ÌÈ¯ÂÂ„" ,‡ Â·¯Ú˙‰ Ì‰ ÌÈ˙ÚÏÂ ˙ÂÈ Ù· ˙È˘È

¯Â·Èˆ‰ ,Ô‰· ÏÙËÏ „ˆÈÎ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚Ï Â¯Â‰Â .ÌÈ¯˜Ó‰ ÔÏ‰Ï: 
בלשכת שר החו+ מתקבלות פניות בנושאי  רבי  הקשורי  לעבודה המקצועית של המשרד  )א(

מארגוני  ומאזרחי  בנושאי  , וכ  פניות מראשי רשויות מקומיות, או של משרדי  אחרי 
ת בלשכה ומועברות לטיפול  של היועצי  והעוזרי  הנוגעי  הפניות ממוינו. מפלגתיי "פוליטיי 

מעיו  בתיקי הלשכה קשה . או שה  מועברות לטיפול  של יחידות המשרד המקצועיות, לדבר
היועצי  מטפלי  ג  בפניות ציבור בתחומי  שאינ  . להתרש  איזה אופי נשא הטיפול בפניות

הממונה על הקשר ע  מגזר המיעוטי  וענייני היועצת , כ$ לדוגמה. קשורי  לפעילות משרד החו+
מעמד האישה מטפלת בפניות אזרחי  בנושאי  אלה ג  כאשר ה  אינ  נוגעות לענייני  הקשורי  

 .אלא לענייני  שבתחו  טיפול  של משרדי  אחרי , למשרד
שר החו+ משמש ג  כסג  ראש "כי ,  למבקר המדינה ציי  המשרד החו+13.10.04בתשובתו מיו  

סג  ראש . ומטבע הדברי  מגיעות אליו פניות ג  בנושאי משרדי  אחרי , ממשלה וכחבר כנסתה
העוזרי  מעבירי  את הפניות . הממשלה ושר החו+ חייב להתייחס לכל הפניות שמתקבלות בלשכתו

 ".מהלשכה לגורמי  המטפלי  או מטפלי  בכ$ בעצמ 
ניות הנוגעות לתחומי  של משרדי  ג  א  מתקבלות בלשכת שר פ, לדעת משרד מבקר המדינה

ראוי להקפיד על כ$ שיועציו לא יטפלו בה  , בשל היותו נבחר ציבור סג  ראש הממשלה, אחרי 
 .בעצמ 

במקרה אחד ביקש יוע+ בכיר בשירות הציבורי לדאוג למשרות או להטבות אחרות לפונה זה  )ב(
 : להל  פרטי . או אחר

"פנה בחודשי  פברואר, ר עוזי לנדאו"ד, ד ראש הממשלההיוע+ הבכיר לשר בלי תיק דאז במשר
על נייר מכתבי  של משרד ראש הממשלה ובראשו הכותרת ,  במכתבי  לגורמי  בכירי 2004יולי 
ר דירקטוריו  בנק מסוי  "פנייה ליו: בבקשות שונות ובה , "ר עוזי לנדאו"לשכת השר ד"של 

בקשה מיוע+ בכיר ; אה שניתנה למושב מסוי בבקשה למחיקת ריבית פיגורי  על חוב בגי  הלוו

__________________ 
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פניה ליוע+ בכיר לשר התחבורה לקלוט ; לשר הפני  למינוי פלוני למנהל ועדה לתכנו  ולבנייה

בקשה מיוע+ ; כעובד מ  המניי , שהועסק ברשות שדות התעופה באמצעות חברת כוח אד , פלוני
  רשות החברות הממשלתיות ובקשה אל מנהל; ל"שר הביטחו  להשאיר פלוני בשירות בצה

בהמש$ : "בזו הלשו ,  לשלב פלוני בתפקיד חשב באחת מהחברות הממשלתיות31.5.04"ב
בתפקיד חשב באחת מהחברות ] פלוני[אודה ל$ א  תפעל לשילובו של , לשיחתנו הטלפונית

 ".ב קורות חיי "הממשלתיות מצ
 .ית הוא חבר מרכז הליכודשהמועמד עליו המלי+ היוע+ לתפקיד חשב בחברה ממשלת, נמצא

אני מודה ל$ על עזרת$ הרבה והמיוחדת בהקמת מטה הליכוד : " כתב היוע+ למועמד1.6.04" ב
וכ  על עזרת$ בארגו  כנס סיכו  מטה ועיצוב המש$ הדר$ של מטה , נגד תכנית ההתנתקות, שלנו

 ".ר עוזי לנדאו"בראשות השר ד, הליכוד שלנו
, אחת המטלות שהטיל עלי השר"כי , 2004מסר היוע+ מנובמבר בתשובתו למשרד מבקר המדינה 

כל הפניות הובאו לידיעת השר לפני ... הייתה לטפל בפניות הציבור הרחב כפי מיטב הבנתי ויכולתי
הוטלו עלי על ידי הנחיות השר ] לעיל[כל המטלות שהוזכרו ... וטופלו על פי הנחיותיו, שטופלו

כל שנעשה נעשה בתו  לב . ות של סיוע מינהלי לשר בתוק  תפקידימדובר בפעול... או מי מטעמו/ו
 ".ועל פי הנהלי 

בדבר המלצות על "שהמכתבי  , 2004השר דאז לנדאו מסר בתשובתו למבקר המדינה מנובמבר 
במקרי  . חלק  היו בידיעתי וחלק  לא בידיעתי, ]היוע+[והחתומי  בידי , מועמדי  שוני 

בכל מקרה לא ]... היוע+[את מת  ההמלצה בלי לעבור על ניסוחה בידי שבידיעתי אישרתי עקרונית 
לא ראיתי סיבה : "השר לנדאו הוסי ". היו צריכי  להישלח על נייר רשמי של משרד ראש הממשלה

אינני רואה פסול בהמלצה ... להימנע מהמלצה כאשר חשבתי שההמלצה ראויה לגופו של עניי 
הרי זה דבר סביר . תו$ שקיפות מלאה לגבי העובדות, בגלוי, ראויה הנעשית מטעמי  ענייניי 

למיטב הבנתי ... ואנושי ששרי  יחליפו מידע ויושיטו סיוע בהמלצות על מועמדי  למשרות פנויות
, ההמלצות היו גלויות... בי  שה  ממפלגתי ובי  שלא, רשאי הייתי להמלי+ על מועמדי  לעבודה

, והמנהלי  מערכות עצמאיות לסינו ,  היו עמי בקשרי עבודהלא, הופנו לגופי  שאינ  כפופי  לי
 ".בדיקה ובחינת התאמת  של המועמדי  לתפקידי  בתוכ 

בעניי  הפנייה למנהל רשות החברות הממשלתיות בבקשה לשילובו של חבר מרכז הליכוד בתפקיד 
יכרות לאחר ה"כי ההמלצה ניתנה , חשב באחת מהחברות הממשלתיות הסביר השר דאז לנדאו

לא נראה לי סביר ... ללא קשר לכל פעילות שנעשתה על ידו, ארוכה עמו ועל בסיס כישוריו
שהמלצה על אד  מתאי  אסורה על שר רק על שו  שיו$ מפלגתי זהה או היכרות במישור 

 ".הפוליטי
: ר דירקטוריו  בנק על מנת שימחק ריבית פיגורי  למושב מסר השר דאז לנדאו"בעניי  הפנייה ליו

המושב ... וזאת שלא בידיעתי', נייר פירמה'פרט לכ$ שהיא נעשתה על , אינני רואה בה שו  פסול"
מעשה בלתי , ראיתי בסכו  הפיגורי  עוול. ביקשתי לסייע לו. היה זקוק לעזרה כדי שלא יתמוטט

 .וביקשתי כי סכו  הפיגורי  יבוטל ויהיה הסדר תשלומי  להחזר הקר  ההצמדה והריבית, סביר
ראוי שיפעל כדי לסייע במניעת עוול או , ושר בממשלה בכלל זה, כל אד  שביכולתו לסייע, לטעמי
 ".בתיקונו

כחצי שנה לאחר תחילת עבודתו "כי , בסיו  דבריו בנושא זה כתב השר דאז לנדאו למבקר המדינה
חר ולא מא, )ולפני שהובאה לידיעתי ביקורת משרד מבקר המדינה בלשכתי(בלשכתי ] היוע+[של 

היוע+ ". יזמתי עמו שיחה שבה סוכ  על סיו  העסקתו תו$ חודש ימי , השתלב במערכת המשרד
 ".ומשירות המדינה בכלל", 8.10.04כי פרש מתפקידו ביו  , הבכיר הודיע למשרד מבקר המדינה
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˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ıÚÂÈ Ï˘ ˙ÂÈ Ù ÈÎ , ¯ÈÈ  È·‚ ÏÚ
Ï˘ ÈÓ˘¯ ÌÈ·˙ÎÓ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó  ,È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ· ÌÈÓ¯Â‚Ï ,Ô‰Ï ˜È Ú‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ,
‰Ï‡Î Ô˙ÂÈ‰ ÌˆÚÓ ,Ô‰ÈÏ·˜Ó Ïˆ‡ „ÁÂÈÓ Ï˜˘Ó . ‰˜„ˆ‰ ¯·„Ï ÔÈ‡ ¯˘‡Î Ú ÓÈ‰Ï ˘È ÍÎÓ

˙È ÈÈ Ú .˙È ˘ ,‰ÏÚÓ ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈ Ù· ÔÂÈÚ , ÌÚË ˙ÂÏÚ· ˙ÂˆÏÓ‰· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÈÎ
È ÈÈ Ú ,Â ÈÈ‰„ , ˙ÈË ÂÂÏ¯ ‰˜ÈÊ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ ‰ÊÎ ‰˘˜·‰ ‡˘Â Ï ıÚÂÈ‰ Ï˘)ÏÈ„·‰Ï ,Ï˘ÓÏ ,

Â„·ÂÚ Ï˘ ÂÈ¯Â˘ÈÎ ÏÚ ¯·Ú˘Ï ˜ÈÒÚÓ Ï˘ ‰ˆÏÓ‰Ó ,‰˘„Á ‰¯˘ÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ ˘È‚Ó‰.( 
 הוציא היוע+ המשפטי לממשלה הנחיה בדבר ההגבלות על טיפול בפניות 2004באוקטובר , כאמור

 לניצול כוח פוליטי מטרת ההנחיה הייתה לצמצ  את האפשרות. חברי גו  בוחר על ידי נבחרי ציבור
ולמנוע גלישה מהתחו  , לצור$ קידו  אינטרסי  אישיי  או עסקיי  או להשגת טובות הנאה

באמצעות השפעה פסולה של חברי גו  , הלגיטימי של הפעילות הפוליטית להתנהגות שאינה תקינה
ל המשרד "עובדי לשכת  או מנכ, שנבחרי ציבור, בי  היתר נקבע בהנחיה. בוחר על נבחרי ציבור

לא יטפלו בה וישיבו , שקיבלו פנייה של חבר גו  בוחר העוסקת בעניינו של אד  אחר או גו  אחר
 .אותה לפונה

, שה  יחידות סמ$ של משרד הבריאות, יועצי שר הבריאות פנו לבתי חולי  ממשלתיי  )ג(
מבקר מנהל בית חולי  ממשלתי מסר למשרד , כ$ למשל. בבקשות פרטניות בנושאי  שוני 

, כל הפניות; כי יועצי השר פוני  אליו בבקשות לסייע לאנשי  שוני  ולקד  את ענייניה , המדינה
שבה נרשמות כל בקשות הסיוע המופנות למנהל " מחברת העזרה"נרשמות ב, לרבות פניות היועצי 

חוזר בבית חולי  אחר נאלצה ההנהלה להפי+ . והוא מצידו מנסה לעזור לכל הפוני , בית החולי 
שאי  לקבל , בחוזר הובהר. מיוחד לעובדי  בשל היק  המעורבות הבלתי תקינה של יועצי השר

. ויש להעבירה לכונ  ההנהלה, דרישה או הנחיה מכל אד  שמזדהה כיוע+ או כעוזר שר, שיחה
כי החוזר הופ+ בשל פניות חוזרות של יועצי שר או מי שהציגו עצמ  , מנהל בית החולי  הסביר

בנושאי  כגו  קידו  אשפוזי  , לגורמי  שוני  בבית החולי , ולא דרכו, שנעשו ישירות, ככאלה
 .ובחירת רופאי  מועדפי  לטיפול

מסרו שלושה , שהופ+ במשרד הבריאות ג  למנהלי בתי החולי  הממשלתיי , בתשובות לשאלו 
 פוני  ישירות ולא כי עוזרי השר ויועציו, מנהלי בתי חולי  ומנהל אג  מרכזי במשרד הבריאות

, המנהלי  ציינו. 36פעמי  א  לדרגי  זוטרי , באמצעות המנהל לדרגי  הכפופי  למנהלי 
ושניי  א  טענו שיש בכ$ משו  , 37שהתערבות היועצי  כללה הוראות לנקיטת פעולה מסוימת

 .38פעמי  א  התערבות ניכרת, התערבות בניהול
שאכ  טיפל , ישר היוע+ הבכיר לשר הבריאות למשרד מבקר המדינה א2004בתשובתו מנובמבר 

כאשר לדעתו היה צור$ במת  , לעיתי  באופ  אישי בפניות ציבור שהגיעו ללשכה ועניינ  בתי חולי 
 .פתרו  לבעיות מיידיות

בעקבות דוח מבקר ,  הודיע שר הבריאות מר דני נווה למבקר הפני  של משרד הבריאות14.9.04"ב
כי הנורמה הבאה להבטיח שקבלת , 39ליטיי  במשרד לאיכות הסביבההמדינה בנושא מינויי  פו

עובדי  לשירות הציבורי לא תיעשה משיקולי  מפלגתיי  אלא לפי כישורי העובדי  והתאמת  
, מסיבה זו הקפיד שלא להיות מעורב בנושאי כוח אד  במשרד. לתפקיד מקובלת עליו לחלוטי 

שהוא חזר , עוד כתב השר. במשרד" נויי  בכירי מקצועיות טהורה ג  במי"וביקש להקפיד על 

__________________ 
 .5 1 מתו/ סקאלה 4ואחד א& דרגה , 5 1 מתו/ סקאלה 3שלושה ציינו דרגה בעוצמה  36
 .5 1 מתו/ סקאלה 4 דרגה ואחד א&, 5 1 מתו/ סקאלה 3שלושה ציינו דרגה בעוצמה  37
 .2   ושניי  נותרי  ציינו דרגת התערבות נמוכה 4השני בדרגה , 5 1 מתו/ סקאלה 3אחד בדרגה בעוצמה  38
 .32ראו הערת שוליי   39
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והורה לעובדי לשכתו שלא יפנו כלל לגורמי  במשרד או בגופי  הכפופי  לו בנושאי  שאינ  

וכי הוא הבהיר לה  כי רק אחד מעוזריו , ובפרט שלא יפנו אליה  בשמו, בתחו  סמכות  כעוזריו
 6.9.04"ל המשרד ואת יועציו במכתב מ"נכהשר א  עדכ  את מ. מופקד על הטיפול בפניות הציבור

 .בהנחיה זו
˙Î˘Ó˙ÓÂ ˙È˙Â‰Ó ˙Â È˜˙ È‡ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ÏÈÚÏ Â¯˜Ò ˘ ÌÈÎÈÏ‰‰Â ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÂÏÎÓ ,

È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ˙‚¯ÂÁÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ· ˙Ú‚ÂÙ‰"¯ . ÏÂÙÈË Ï˘ ¯„ÒÂÓ ÈÏ‡Ó¯ÂÙ ÍÈÏ‰ ¯„ÚÈ‰
¯˘ ÈˆÚÂÈ È„È· ˙ÂÈ Ù· ,Ì„ˆÓ ‰ È˜˙ È˙Ï· ˙Â‚‰ ˙‰ ÒÂÙ„Ï ‡È·Ó.   

 תיעוד על עבודת היועצי  והעוזרי  
, ההיגיו  המונח בבסיס העסקת  של יועצי  ועוזרי  לשר הוא לאפשר לנבחרי  להסתייע, כאמור

בעובדי  המתמני  על פי שיקול דעת  ומידת האמו  , לצד הסגל המקצועי הקבוע של המשרד
 במילוי תפקידו בענייני  שיועצי השר ועוזריו יסייעו לו, הדעת נותנת. האישי שה  רוחשי  לה 
באיסו  מידע ונתוני  בתחו  המקצועי של המשרד ובהכנת חלופות , הנוגעי  לפעולות המשרד

ל בעיבוד "בתיאו  בי  לשכת השר ובי  יחידות המשרד באמצעות לשכת המנכ, לביצוע מדיניות
 סיכומי  לאישור בניסוח, בהכנת ניירות עמדה לעיו  השר, חומר לקראת דיוני שרי  וועדות הכנסת

 .במעקב אחר ביצוע החלטות וכדומה, השר
 לא נמצאו תיקי  ע  "במרבית המשרדי  שנבדקו לא נמצאו עקבות בכתב לעבודת  של יועצי השר 

המעידי  על פועל  בתחומי  , ניתוחי מדיניות וכיווני פעולה, ובכלל  ניירות עמדה, מסמכי 
 .המפורטי  לעיל

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · ÈÎ , ÈÏ‰ Â ÌÈˆÚÂÈÏ „È˜Ù˙ ˙Â¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰ ÁÎÂ Â
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ·Â Ì È· ‰„Â·Ú , ˙ÂÎ˘Ï· ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÈ˘ÂÚ ÏÚÂÙ· ‰Ó ˙Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï

ÌÈ¯˘‰.   
 כישורי  וניסיו  של היועצי  והעוזרי 

השכלה אינו מותנה בדרישות ה", לרבות יועצי  ועוזרי , מינוי לעובדי לשכה, 40ר"על פי התקשי
ע  זאת קבע נציב שירות ". והניסיו  הפורמליות הנדרשות במשרות רגילות בשירות המדינה

לוודא שהעובדי  עומדי  בדרישות המקובלות ] ל למינהל"הסמנכ[על האחראי "כי , 41המדינה
כלומר העובד חייב להיות מתאי  למשרה שהוא מכה  בה מבחינת כישוריו . בשירות המדינה

סג  השר שמינה אותו /ואי  די בכ$ שבינו לבי  השר, הכשרתו והשכלתו, יונוניס, המקצועיי 
 ".שוררי  יחסי אמו 

__________________ 
 .2.531סעי&  40
 .18.6.96 מתארי/ 41/מ מספר נו"בהודעת נש 41



 31 מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני שרי 

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰Ó , „·ÂÚ‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï Í¯Âˆ‰ ¯·„· ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÈÁ ‰‰Ó „·Ï ÈÎ
‰¯˘ÓÏ , ÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ ˘Ó˘Ï ÌÈ„ÓÚÂÓÓ ˙Â˘È¯„‰ ÔÈÈ Ú· ˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ ‰Ú·˜ ‡Ï ‡È‰

¯˘ .Ó ˙Â˘È¯„ ¯„ÚÈ‰·ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó ÏÎÏ ˙ÂË¯ÂÙ , Ï˘ „È˜Ù˙ È¯Â‡È˙Â ˙Â¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰·Â
ÌÈ¯ÊÂÚ‰Â ÌÈˆÚÂÈ‰ ,Î ÓÒ‰ È„È· ÔÈ‡" ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ì‡ ÚÂ·˜Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï‰ ÈÓÏ ÌÈÏ

ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì‰È¯Â˘ÈÎ ˙ ÈÁ·Ó ÌÈ Ó˙Ó Ì‰ Ô‰Ï ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÔÂÓ‡‰ ,Ì ÂÈÒÈ  ,
Ì˙ÏÎ˘‰Â Ì˙¯˘Î‰ ,‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ¯˙ÈÏ ‰ÓÂ„·. 

ג  כאשר ממני  עובדי  למשרות "כי ,  קבע מבקר המדינה42"מינויי  פוליטיי "וח על כי בד, יצוי 
יש צור$ לבחו  א  ה  בעלי כישורי  , לא חלה חובת המכרז, כאמור, עליה ... בלשכת שר

 ".כמו השכלה וניסיו , מקצועיי  מתאימי  לדרישות התפקיד
נציב שירות : ה אחידה במהל$ השני כי עמדתה לא היית, אשר לעמדת הנציבות בעניי  זה נמצא

כי כאשר ממני  , 1996בסמו$ לאחר הבחירות שנערכו בשנת , 43גל נור קבע' המדינה הקוד  פרופ
עובדי  למשרות אמו  בלשכת שר יש צור$ לבחו  א  יש לה  השכלה אקדמית וניסיו  מקצועי 

  בסמכות הנציבות או שאי, 44עמדת הנציב המכה  מר שמואל הולנדר הייתה, לעומת זאת. מוכח
ה  מהבחינה המשפטית וה  מהתפיסה , ביכולתה לדרוש כישורי  פורמליי  מעובדי  במשרות אמו 

, מאז ומתמיד לא נדרשו יועצי שר לכישורי  פורמליי , לדבריו; המהותית של יחסי השר ויועציו
עבודת  ע  תו  כמי שלא משולבי  במער$ ההיררכי האינטגרלי של שירות המדינה ומפסיקי  את 

 .כהונת השר
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ÛÒ È‡ ˙ ¯È„‚‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Ì‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ·Â˘Ï ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ

ÌÈˆÚÂÈÏÂ ÌÈ¯ÊÂÚÏ ÔÂÈÒÈ Â ‰ÏÎ˘‰ ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· Ï·Â˜ÓÎ. 
כי בעקבות הביקורת ביקש הנציב , הנציבות מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה, כאמור

ה למנות צוות שרי  שיקבע את הכללי  והעקרונות בנושא  ממזכיר הממשל2004בנובמבר 
   .הכישורי  והניסיו  של העוזרי  והיועצי 

 פיקוח ובקרה
 החתמת שעו  נוכחות 

, שהוא האחראי למשאבי אנוש במשרד, ל למינהל"שעו  נוכחות הוא הכלי העיקרי שיש לסמנכ
 הוציא נציב שירות 15.4.01יו  ב. לפקח על שעות עבודת  של העובדי  ובכלל  עובדי לשכת השר

ובה  הדגיש את חובת החתימה על שעו  נוכחות המוטלת על , לי  למינהל"המדינה הנחיות לסמנכ

__________________ 
  838' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„47‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1997 ראו  42
43 "ÂÏÈÁ ˜È˙ Ï˘ÓÓ ÈÙ1996 "18.6.96 שפורס  בידי הנציבות ב . 
 .17.9.97, ראו פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת המדינה 44
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הנציבות חזרה על . לרבות עובדי  בכירי  ועובדי  בלשכות השרי  וסגני השרי , כלל העובדי 

 .200345הוראה זו במרס 
È„¯˘Ó· ÌÈˆÚÂÈ‰Â ÌÈ¯ÊÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂÁÎÂ ‰ ˙˜È„·‰˙ÏÚ‰ Â˜„· ˘ Ì , ÌÈ„ÈÙ˜Ó Ì È‡ Ì·Â¯ ÈÎ

„¯˘Ó‰Ó Ì˙‡ÈˆÈ·Â Ì˙ÒÈ Î· ˙ÂÁÎÂ  ÔÂÚ˘ ˙Ó˙Á‰ ÏÚ .ÏÏÎ ÌÈÓÈ˙ÁÓ Ì È‡˘ Ì‰Ó , Ì‰Ó
¯È„Ò ‡Ï ÔÙÂ‡· ÌÈÓÈ˙ÁÓ˘ ,¯È„Ò ÔÙÂ‡· ÌÈ˙ÁÓ Ì‰Ó ËÂÚÈÓ ˜¯Â . ıÂÁÓ Â‰˘˘ ÌÈˆÚÂÈ

„¯˘ÓÏ ıÂÁÓ Ì˙Â‰˘ ˙¯ËÓ ÏÚ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ÍÏ‰Ó· „¯˘ÓÏ ,
ÂÔÎ ˙Â˘ÚÏ Â˘¯„  ‡Ï Ì‚ .„¯˘Ó· Ì˙„Â·ÚÏ ‰¯Â˘˜ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ˙Â‰˘ Ì‡ ˙Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï ÍÎ .

È „È ˙ÂÁÎÂ  ÁÂÂÈ„ ˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ· ÂÁÂÂÈ„ ˙ÂÁÎÂ  ÔÂÚ˘ ÂÓÈ˙Á‰ ‡Ï˘ ÌÈˆÚÂÈ‰ , ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈ‰Â
¯˘Ï ,ÌÈ„¯˘Ó‰Ó „Á‡ ÏÎ· ,Â˙ÓÈ˙Á· ÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ¯˘È‡ . ıÚÂÈ‰ Ì‚ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙È·¯Ó·

 ˙Ó˙Á‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰ ‡Ï ¯˘Ï ¯ÈÎ·‰˙ÂÁÎÂ ‰ ÔÂÚ˘. 
הקליטה וראש הממשלה הודיעו אמנ  הממוני  על מינהל ומשאבי , כי במשרדי הבריאות, נמצא

וא  חזרו , שה  חייבי  להחתי  כרטיס נוכחות, בסמיכות לתחילת העסקת , אנוש לעובדי הלשכה
שעו  אול  למרות זאת המשיכו היועצי  שלא להחתי  את , והתריעו על אי התקינות שבאי החתמתו

 .הנוכחות
במגמה להבטיח את החתמת , בעקבות הביקורת מסרו משרדי  אחדי  על הנחיות שנתנו ליועצי 

 2004וכי מחודש ספטמבר , כי הורתה ליועציה להחתי  כרטיס, שרת הקליטה מסרה: השעו  כנדרש
בדי ל למינהל הנחיית רענו  בעניי  לעו"במשרד הרווחה יז  הסמנכ; חל שיפור משמעותי בנושא

בנוס  הונחו היועצי  של . היא טר  הופצה) 2005ינואר (א$ עד מועד סיו  הביקורת , לשכת השר
שרת החינו$ . להקפיד על רישו  ידני מדויק, שר הרווחה שבאופ  קבוע עובדי  מחו+ למשרד

ל למינהל "הסמנכ. וכ$ הודיע ג  משרד החו+, כי משרדה יקפיד על מילוי ההוראות בנושא, מסרה
א$ לא , ת התריע באופ  אישי לפני חלק מהיועצי  שלא החתימו שעו  באופ  סדיר"רד התמבמש

 .לפני הבכירי  שבה 
כי מילוי ידני של דוחות במקו  , 2004הנציבות מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

 דינ  של .ואינו קביל כשיטה, בו מונהג שעו  לרישו  נוכחות קביל רק במקרי  של יציאה בתפקיד
אפשר שיינקטו , וכשאינ  מקפידי  על החתמת שעו  נוכחות, עובדי לשכות כדי  שאר העובדי 

  .כלפיה  אמצעי המשמעת הקיימי  במשרדי 
 ניגוד ענייני  ועבודה נוספת

הנציבות מאשרת את העבודה . על עובדי המדינה חל איסור לעבוד עבודה נוספת ללא אישור
א  השתכנעה שאי  חשש לניגוד , שבה  אי  חשש לניגוד ענייני הנוספת בי  היתר במשרות 

, 46מ"לגבי מת  היתר לעובדי מדינה לעסוק בעבודה נוספת כמתמחה במשפטי  קבעה נש. ענייני 
לא תאושר התמחות במשפטי  ה  בשירות המדינה וה  , עובד המועסק בחוזה מיוחד לבכירי "כי 

אשר ,  ומעמדו מחייב הקדשת כל זמנו לתפקידו העיקרישכ  תפקידו, ת"מחו+ לשירות המדינה בחל
 ".לשמו אושר לו העסקה בחוזה בכירי 

__________________ 
במכתב של נציב שירות המדינה לחברי הממשלה וסגני השרי  בנושא משרות אמו  בלשכות שרי    45

 . 3.3.03 וסגני שרי  מ
 ).ב7סעי&  (25.6.00 מיו  26/שס' בהודעתה מס 46
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‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÈÙÏ ‡Ï˘ ˙ÙÒÂ  ‰„Â·Ú· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈˆÚÂÈ Â˜ÒÚ ÌÈ¯˜Ó È ˘· ÈÎ
ÌÈÏÏÎ‰. 

 :להל  פירוט המקרי 
 מחלקת שערב מינויו מילא תפקיד של מנהל, בלשכת שרת החינו$ הועסק יוע+ במשרת אמו  .1

ל למינהל "פנה הסמנכ, לקראת מינויו של היוע+ לתפקיד, 2001במר+ . חינו$ במועצה מקומית
הנציבות דחתה . לנציבות בבקשה לאשר לו להמשי$ במקביל למלא את תפקידו במועצה המקומית

לאחר שהיוע+ קיבל אישור לחופשה ללא תשלו  מהמועצה . את הבקשה בשל חשש לניגוד ענייני 
חתמה עמו , והצהיר שלא יעבוד עבודה נוספת,  למש$ תקופה של שלושה חודשי המקומית

לקראת תו  המועד הודיע .  על חוזה העסקה לתקופה של שלושה חודשי 2001הנציבות ביוני 
כי לא יארי$ את החוזה א  לא יצהיר מחדש שלא יעסוק בעבודה נוספת שיש , משרד החינו$ ליוע+

 .בה ניגוד ענייני 
Ê ˙Â¯ÓÏ‰ÏÚÂ‰ ˙‡ , ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ· ‰ÊÂÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙Ó˘2001 , ËÒÂ‚Â‡ „ÚÂ2004 , Í¯‡Â‰

ÌÈÓÚÙ ˘ÓÁ ÂÓÚ ‰ÊÂÁ‰ , ˙ÙÒÂ  ‰„Â·Ú „·Ú ‡Ï ıÚÂÈ‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÂÙ¯Âˆ˘ ÈÏ·
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ‰· ˘È˘ .‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· , „·Ú ‡Â‰ ˙‡Ê‰ ‰ÙÂ˜˙· ÈÎ

 ÏÈ·˜Ó·) Ï˘ Û˜È‰· ‰ÙÂ˜˙‰ ˙È·¯Ó·60%˘Ó ¯˙ÂÈÂ ‰¯ ( Ï‰ ÓÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ·
ÍÂ ÈÁ‰ ˙˜ÏÁÓ47 ,˘¯„ Î ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‡ÏÈÓÓÂ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÈÏ·. 
אי ההתייחסות לדחיית קבלת היתר "כי ,  למשרד מבקר המדינה כתב היוע+8.11.04בתשובתו מיו  

$ דאגה מתו...  השיקול היה כלכלי בלבד"לעבודה נוספת לא הייתה עקיפת החלטות הנציבות 
לא היה כל ניגוד "כי , עוד כתב היוע+". ובכל מקרה פעלתי בתו  לב...לפרנסת משפחתי בכבוד

לפני כל "כי , שרת החינו$ השיבה למבקר המדינה". ענייני  בי  עבודתי במשרד לעבודתי במועצה
י עובדי אג  משאבי אנוש בעניי  "נשאל ע] היוע+[חתימה על הארכת תוק  חוזה העסקתו של 

למשרד נודע על עבודתו , לדבריה". פה שאינו עובד עבודה נוספת"השיב בעל]ו...[בודתו הנוספתע
לפנות לנציבות שירות המדינה על "והיא הורתה , הנוספת של היוע+ רק מקריאת ממצאי הביקורת

 ".מנת לקבל את הנחיותיה  בנוגע לעניי  זה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„Î È„ ‰˘Ú ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ‰„Â·Ú· ˜ÂÒÚÏ ıÚÂÈ‰Ó ÚÂ ÓÏ

˙ÙÒÂ  ; È‡ ˙Î ÌÈÎÓÒÓ ˙‡ˆÓ‰ È·‚Ï ‡Â‰ ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ ÌÂÈ˜ ˙‡ ‡„ÂÂÏ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰ÊÂÁ‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ˙Î¯‡‰Ï .ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ „Â‚È · „¯˘Ó‰ ÏÚÙ ÍÎ· , ÈÎ ·ÈÈÁÓ‰

 ˘˘Á Ì‰· ˘È˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓÂÁ˙· ˜ÒÂÚ Â È‡˘ ‡„ÂÂÏ ˘È „·ÂÚ ÌÚ ˙ÈÊÂÁ ˙Â¯˘˜˙‰ Ì¯Ë
 ÈÈ Ú „Â‚È ÏÔÂÓ‡‰ ˙¯˘Ó· Â˜ÂÒÈÚ ÌÚ ÌÈ. 

בו ביצע יוע+ השרה , כי מקרה זה,  למשרד מבקר המדינה2004הנציבות מסרה בתשובתה מנובמבר 
והנושא הועבר , מעלה חשד לעבירה משמעתית, עבודה פרטית ללא אישור הגורמי  המוסמכי 

 .לבדיקת יחידת המשמעת בנציבות
ר עוזי לנדאו למרות "בכיר לשר בלי תיק דאז דבמקרה אחר העסיק משרד ראש הממשלה יוע+  .2

כי אי  לאפשר את עבודתו במשרד לצד התמחותו , חוות דעת היועצת המשפטית של המשרד
__________________ 

 .פרש היוע% מתפקידו ועבר לתפקיד אחר במשרד, 2004/ חודש ספטמבר במהל 47
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לית למינהל של המשרד את "אול  מאוחר יותר אישרה הסמנכ. בעריכת די  במשרד עור$ די  פרטי

 .בקשת ההתמחות של היוע+
אישרתי לו " כי , לית למינהל"קר המדינה מסרה הסמנכ למשרד מב8.11.04בתשובתה מיו   )א(
לימודי  אחרי ששאלתי אותו והבהרתי עמו שוב שהדבר על דעת היועצת ] ליוע+ הבכיר[

הודעתי על כ$ לראש תחו  משאבי אנוש וביקשתיו : "לית למינהל הוסיפה"הסמנכ". המשפטית
פניתי . 75%לפי ] היוע+[יעבוד  1.4"הודעתי לו ג  שהחל מה. לבדוק א  הכל אכ  נעשה כשורה

] ראש תחו  משאבי אנוש[, ושאלתיו א  הנושא נבדק] לראש תחו  משאבי אנוש[מספר פעמי  
מה שהיה ", לית למינהל"לדברי הסמנכ". השיב לי כי דיבר עמו בעל פה וג  שלח לו מכתב בנושא

וכל חטאי היה בכ$ , )ר לשריוע+ בכי(ובמקרה זה לא זוטר , כא  הנו א$ ורק הטעייתנו על ידי עובד
 ".שהאמנתי לו

הכו בתדהמה "כי הממצאי  על היוע+ ,  למשרד מבקר המדינה כתב המשרד9.11.04בתשובתו מיו  
ואשר למעשה , ולדרכי התנהלותו]... ליוע+[אשר לא היה מודע כלל לפעולות שיוחסו , את המשרד

.  היועצת המשפטית אישרה את בקשתולית כי"הודיע לסמנכ] היוע+ הבכיר... [הול$ על ידו שולל
ולא , לא הגיש בקשה ללימודי ] היוע+... [לית הולכה שולל אחר דבריו ואישרה לו לימודי "הסמנכ

למעשה לא למד ותחת זאת התמחה ] היוע+... [החתי  איש על בקשה להיתר לעבודה פרטית
ר "ניגוד להוראות התקשיוזאת ב, במשפטי  במשרד עור$ די  בד בבד ע  עבודתו בשירות המדינה

 ...".בניגוד להוראות היועצת המשפטית ובניגוד להוראות המשרד
. לית למינהל"כי היוע+ הטעה את הסמנכ,  חזר המשרד והדגיש22.11.04בתשובה נוספת מיו  

ביקש את חתימתה עליה  בלא שבדקה ] שהיוע+ הבכיר[לית הוטעתה וחתמה על מסמכי  "הסמנכ"
 ".ומשקפת מת  אמו  במקו  בו לא היה צרי$ להינת  האמו , אציה יוצאת דופ סיטו] זו... [אות 

וזאת באמצעות הקפדה על , על המשרד להבטיח שמקרי  כדוגמת אלה המתוארי  לעיל לא יישנו
 .קבלת כל האישורי  בכתב

לא קיבלתי שכר "כי ,  למשרד מבקר המדינה מסר היוע+ הבכיר2004בתשובתו מנובמבר  )ב(
למיטב הבנתי עובדה זו . מחותי ואי  ולא היו ניגודי אינטרסי  בי  עבודתי לבית התמחותיבעד הת

 ".פטרה אותי מהצור$ לבקש אישור להיתר עבודה פרטית כמתמחה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈÏ ‰ÚÈ„Â‰ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰˘ ˙ÚÓ

¯˘‰ ıÚÂÈ Â˙ÂÈ‰Ï ÏÈ·˜Ó· ˙ÂÁÓ˙‰Ï ÂÈÏÚ ¯Ò‡ ˘ ,È‰ ‡Â‰˙ÂÁÓ˙‰· ÍÈ˘Ó‰ÏÓ ÚÂ Ó ‰ ,
Â˙Â‚‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ. 

)‚( ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„¯˘Ó· Â˙„Â·Ú ÔÓÊ· ‰ÁÓ˙‰ ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈ‰˘ Û‡ ÏÚ˘ ,
 ÂÏ ÌÏ˘Ï „¯˘Ó‰ ÍÈ˘Ó‰¯ÈÎ· ıÚÂÈ Ï˘ ‰ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰‡ÏÓ ‰¯˘ÈÓ Ï˘ Û˜È‰· ˙¯ÂÎ˘Ó .

Î ÓÒ‰ ˙‡¯Â‰Ï „Â‚È ·"Û˜È‰Ï ¯ÈÎ·‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â¯Î˘ ÔË˜Â‰ ‡Ï ˙ÈÏ Ï˘ 75%‰¯˘Ó . 
פנה היוע+ במכתב למנהל , לאחר שממצאי הביקורת הועברו לידי היוע+, 28.10.04שביו  , יצוי 

על מנת שלא תצא שגגה מתחת ידיכ  אבקש לחשב : "במכתב נאמר בי  היתר. תחו  משאבי אנוש
  ".8.10.04ביו  ,  ועד סיו  יו  העסקתי במשרדכ 1.3.04 משרה מיו  75%את שכרי בהעסקה של 

 סדרי דיווח על קליטה ועל העסקה של עובדי 
צוות שרי  בראשות השר דאז במשרד האוצר מאיר שטרית אישר חלופות לדר$ , כאמור .1

ובתנאי שמספר  לא יעלה על , ההעסקה של יועצי  ועוזרי  על פי הצרכי  המיוחדי  של השר
 בחר השר להעסיק את עוזריו לי  למנהל התבקשו להודיע לנציבות באיזה חלופה"הסמנכ. שבעה
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ת לא הודיעו לנציבות באיזה "הפני  והתמ, לי  למנהל במשרדי הרווחה"שהסמנכ, הועלה. ויועציו
הנציבות . או שטענו שהודיעו על כ$ בעל פה בלבד, חלופה מבי  החלופות השונות בחר המשרד

בהירות באשר "צר איבמצב זה עלולה להיוו. מצידה לא עמדה על החובה לדווח לה על כ$ כנדרש
מבדיקת החלופות שנבחרו על ידי המשרדי  שנבדקו , למשל, כ$. לחלופה שנבחרה על ידי המשרד

ואול  המשרד הסביר . כי משרד הפני  בחר בחלופה המאפשרת העסקת שבעה יועצי , עלה
 לדבריו הוצגה החלופה בפני; כי החלופה שבחר הייתה שילוב של שתי חלופות אחרות, בתשובתו

 .סג  הנציב והוא אישרה בעל פה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ÙÂÏÁ ÏÏÂÎ Â È‡Â ˙ÂÙÂÏÁ ˘˘ ‰ ÂÓ ÌÈ¯˘‰ ˙ÂÂˆ ÍÓÒÓ ÈÎ

Ô‰Ó ÌÈÈ˙˘ Ï˘ ·ÂÏÈ˘ ˙¯˘Ù‡Ó‰ .˙Â·Èˆ ‰ ¯Â˘È‡· ‰˘Ú  ¯·„‰ Ì‡ , ‰‚¯Á ‡È‰ ÍÎ·˘ È¯‰
ÌÈ¯˘‰ ˙ÂÂˆ ˙ËÏÁ‰Ó. 

ל מקרה של חילופי כי בכ,  למשרד מבקר המדינה2004הנציבות מסרה בתשובתה מנובמבר 
תפקידי  בלשכות השרי  נבדקת החלופה הנבחרת של השר בהתא  להחלטת צוות השרי  

 .ומדובר בתהלי$ עבודה דינאמי, והתקציב העומד לרשות המשרד
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰¯˘Â‡Â ‰¯Á· ˘ ‰ÙÂÏÁ‰ ÏÚ ·˙Î· ˙Â·Èˆ Ï ÁÂÂ„Ï ÈÂ‡¯ , È„Î

‰¯˜· ¯˘Ù‡ÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘ ÁÈË·‰Ï. 
 אי  להעסיק בלשכת השר יוע+ 49 והנחיית היוע+ המשפטי לממשלה48ר"הוראות התקשיעל פי  .2

כמו כ  יש להימנע מהעסקת יועצי  בהתנדבות . על היועצי  להיות עובדי מדינה; לפי חוזה קבלני
במקרי  חריגי  בלבד נית  להעסיק יועצי  בהתנדבות רק כאשר כל ; או יועצי  בשכר סמלי

קליטת עובד . נה ניתנת לביצוע ובאישור מראש של נציב שירות המדינהאפשרות העסקה אחרת אי
בי  היתר לש  , חדש צריכה להיעשות בפרק זמ  סביר ואי  להעסיק עובדי  ללא חוזי  לאור$ זמ 

 .קביעת הסדר לניגוד ענייני 
 Â˙˜ÒÚ‰ ‰¯„ÒÂ‰˘ ÈÏ· È‚Ë¯ËÒ‡ ıÚÂÈ ÈˆÁÂ ‰ ˘Î Í˘Ó· ˜ÒÚÂ‰ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙Î˘Ï·- ‡Ï 

 ÂÓÚ Ì˙Á ‰˜ÒÚ‰ ‰ÊÂÁ ,˘˜·˙‰ ‡ÏÂ ,Ï·˜˙‰ ‡Ï Ì‚˘ Ô‡ÎÓÂ , ·Èˆ  ˙‡Ó ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡
˙Â·„ ˙‰· ıÚÂÈÎ Â˜ÈÒÚ‰Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ . Ú·˜  ‡ÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ÔÁ·  ‡Ï ‡ÏÈÓÓ

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ˙ÚÈ ÓÏ ¯„Ò‰. 
 :להל  תיאור המקרה

וע+ המשפטי יותר משנה לאחר תחילת העסקתו של היוע+ האסטרטגי פנתה לשכת הי, 20.7.04"ב
בבקשה לברר א  , אל הלשכה המשפטית של משרד האוצר, לממשלה בעקבות כתבה בעיתו 

 הלשכה 2.8.04"במענה לפנייה זו השיבה ב. מעניק שירותי ייעו+ לשר האוצר ללא תשלו ] היוע+[
והוא מספק , שהיוע+ הוא איש אמונו של השר, כי נמסר לה מלשכת השר, המשפטית במשרד האוצר

השינויי  המבניי  , ווי אסטרטגי חשוב בכל ענייני קידו  הרפורמות שבתחו  סמכותו של השרלו לי
כי שר האוצר ביקש זה מכבר כי המשרד יאשר את , עוד נאמר. 2005והתכנית הכלכלית לשנת 

__________________ 
 .02.563סעי&  48
 .18.3.97 מיו  1.1707הנחיית היוע% המשפטי לממשלה  49
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ר והוראות נציב שירות המדינה "והאישור טר  נית  עקב הוראות התקשי, ההתקשרות ע  היוע+

 וכי ועדת המכרזי  המשרדית אישרה , צי  במעמד קבלני בלשכות שרי בדבר העסקת יוע
ובקביעת הסדר מפורט ,  את ההתקשרות בכפו  לאישור בכתב מנציב שירות המדינה28.7.04"ב

 .בדבר העדר ניגוד ענייני  שיצור  להסכ  ההתקשרות ע  היוע+
ר אי  להעסיק "הוראות התקשי כתב נציב שירות המדינה למשרד האוצר כי על פי 29.7.04"ב, ואול 

 .בלשכת השר יוע+ לפי חוזה קבלני
השר נתניהו ביקש להעסיק את "כי , ראש מטה לשכת שר האוצר השיב למשרד מבקר המדינה

עוד מסר ". כוונה זו נמסרה לנציב שירות המדינה... תמורת תשלו ... כיוע+ אסטרטגי] היוע+[
מר אוהד , ל הקוד  של משרד האוצר"על המנכהוטלה "כי הסדרת העסקתו של היוע+ , המשרד
לאחר . לא הספיק להשלי  את ההתקשרות] 2003נובמבר [לי  "א$ בגי  החלפת המנכ, מראני

פרישתו של מר מראני קודמה הסדרת ההתקשרות בתיאו  ע  נציב שירות המדינה וע  היוע+ 
כרוכה ] היוע+[ות ע  לאחר שעלה כי ההתקשר.  הכל בצורה שקופה וגלויה"המשפטי של המשרד 

מסר בתשובתו , מר מראני, ל דאז"המנכ". באילוצי  רבי  הוחלט להפסיק את הלי$ ההתקשרות
עסקו במשרד בעיקר , ]היוע+[בטיפול בעניי  העסקתו של "כי , 2005למשרד מבקר המדינה מינואר 

תבקשתי כאשר נ"כי ,  למשרד מבקר המדינה5.12.04"היוע+ מסר בתשובתו מ". לאחר פרישתי
שר ... ללוות את שר האוצר בייעו+ אסטרטגי סוכ  כי עבודתי תהיה בתשלו  על פי שכר יועצי 

. ל משרדו להסדיר את העסקתי ובמקביל התחלתי מיד בעבודות הייעו+ שלי"האוצר ביקש ממנכ
בישיבות שבה  השתתפתי השתת  ג  נציב שירות ... אכ  השתתפתי בישיבות שכונסו בלשכת השר

יתרה מזאת אני עצמי דיברתי באותו זמ  ע  נציב שירות המדינה לפחות . ה והיה עד לפעילותיהמדינ
. 'אני מקווה שלא יהיו מכשולי  מבחינת$'פעמיי  על ההנחיה שניתנה להעסקתי ואפילו הערתי 

בסופו של דבר לקראת חודש ספטמבר ... 'מבחינתי לא תהיה בעיה'הנציב השיב לי אז בצורה ברורה 
אלא שבינתיי  נוצרו נסיבות שבגינ  ,  דיוני  שנערכו בענייני נאמר לי שאושרה העסקתילאחר

לעומת זאת נציב שירות המדינה ". החלטתי בעצה אחת ע  השר שאחדל לשמש כיוע+ וכ$ אכ  היה
שבהמש$ לפניית שר האוצר לברר כיצד נית  להסדיר את העסקתו של , 24.1.05"מסר בתשובתו מ
כי , ל למינהל של משרד האוצר" לסמנכ29.7.04"במכתב מ, כאמור,  הוא הבהירהיוע+ האסטרטגי

כי נית  להעסיק יוע+ תקשורת מומחה , הנציב הוסי . אי  להעסיק בלשכת שר יוע+ במעמד קבלני
לצור$ פרוייקטי  מיוחדי  המחייבי  טיפול תקשורתי מקצועי , בהעסקה חיצונית, למשרד אוצר

 . לשכת השר או האגפי  השוני  במשרדהמטופלי  על ידי, מיוחד
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó ,ıÚÂÈ‰ ˙„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó ‰ ˘Ó ¯˙ÂÈ ˜¯˘ , ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú· ˜¯Â

Â˙˜ÒÚ‰ ÔÙÂ‡ ¯Â¯È·Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Î˘Ï , ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ÔÂÈÒÈ  ‰˘Ú 
ıÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï . ÈÏ·Â Â˙˜ÒÚ‰ ‰¯„ÒÂ‰˘ ÈÏ· ıÚÂÈ‰ „·Ú ˙Ú ‰˙Â‡ ÏÎ

·˜ ˘ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ¯„Ò‰ ÂÈ·‚Ï Ú .ÔÈÂˆÈ , ˙ÂÈ¯Á‡· ‡È‰ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ˙¯„Ò‰ ÈÎ
Î ÓÒ‰"Î Ó‰ ‡ÏÂ Ï‰ ÈÓÏ Ï"Ï ;ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ÔÙÂ‡· ‰¯„ÒÂ‰ ÂÊ˘ ÈÏ· Â˙„Â·Ú ˙ÂÎ˘Ó˙‰

‰ È˜˙ È˙Ï· ‡È‰ ÈÏ‡Ó¯ÂÙ.  
✯  
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 ¯˘‰ ÛÏÁ˙Ó˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ ÌÈÙÏÁ˙Ó Ì È‡˘ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ˙˙˘ÂÓ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰
Ì‰ÈÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ . ÈÏ·Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì‰È¯Â˘ÈÎ ÈÙ ÏÚ Ì„È˜Ù˙Ï ÌÈ Ó˙Ó ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ

ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰· Â‰˘ÏÎ Ï˜˘Ó ‰È‰È ÈËÈÏÂÙ‰ ÌÎÂÈ˘Ï˘ ,„È˜Ù˙Ï ÈÂ ÈÓ‰Â ‰¯ÈÁ·‰ . ÏÏÎÏ ‚È¯Á
Ê¯ÎÓÓ ˙Â¯ÂËÙ‰ ÌÈ¯˘ ˙ÂÎ˘Ï· ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ Ì‰ ‰Ê . È„È· ÌÈ¯Á·  ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ

ÁÂ¯ Ì‰˘ È˘È‡‰ ÔÂÓ‡‰ ˙„ÈÓÂ Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ÌÈ¯˘‰Ì‰Ï ÌÈ˘ . ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì„È˜Ù˙
‰‰Â·‚ ÔÂÓ‡ ˙Ó¯Â ˙È˘È‡ ‰˜ÈÊ ÌÈ˘¯Â„‰ ÌÈ ÈÈ Ú· Ì‰È˙ÂÎ˘Ï· ÌÈ¯˘Ï ÚÈÈÒÏ ‰Ï‡ , ˙‡Ê ÏÎ

ÚÂ·˜‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ „¯˘Ó‰ Ï‚Ò „ˆÏ ,ÈËÈÏÂÙ ÍÂÈ˘Â ÔÂËÏ˘ ÈÙÂÏÈÁ· ÈÂÏ˙ È˙Ï·‰ , ÏÚ È‡¯Á‡‰
„¯˘Ó· ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÏÂÚÙ. 

È˘˜˙·Â ˜ÂÁ·"ÙÓ‰Â ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏ·‚‰Â ÌÈ‚ÈÈÒ ÂÚ·˜  ¯È˙‚Ï , ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ÂÁÈË·È˘
„¯˘Ó· ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÈÚÂˆ˜ÓÏ ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰. 

‡ˆÓ  , ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ„˜ÙÂÓ Ô‰ÈÏÚ˘ ÚÂˆÈ· ˙ÂÏÂÚÙ· Â·¯Ú˙‰ ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ ÈÎ
ÌÈ„¯˘Ó· ,È˘˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ˙ÈËÈÏÂÙ ˙ÂÏÈÚÙ· Â˜ÒÚ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ"¯ . ‡Ï ·Â¯Ï

‡Â Ì˙„Â·ÚÏ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ ÌÈ¯˘Ï ÂÚÈÈÒ „ˆÈÎÂ ÌÈˆÚÂÈ‰ Â˜ÒÚ ‰Ó· ˙Ú„Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÏÎ ÔÈ .
Â¯„‚Â‰ ‡Ï Ì‰È„È˜Ù˙Â Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ,ÌÈ¯„‚ÂÓ ÔÂÈÒÈ Â ÌÈ¯Â˘ÈÎÏ ˙Â˘È¯„ ÂÚ·˜  ‡Ï Ì‚Â ,

ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈˆÚÂÈÏ ‡Ï ÂÏÈÙ‡. 
Ì‚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ , ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙È·¯ÓÏ ‰¯˘È‡ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ˘
ÊÂÚ Ï˘ È·¯Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ , ÔÈ· ˙È ÈÈ Ú ‰ Á·‰ ˙Â˘ÚÏ ÈÏ·

ÌÈ„¯˘Ó‰. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰¯„Ò‰ ·ÈÈÁÓ ÌÈ¯˘ ˙ÂÎ˘Ï· ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â 

˙˘„ÂÁÓ ,Ô˜˙ ˙ÚÈ·˜ È„È ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÌÈ¯ËÓ¯Ù ÈÙÏ , Ï˘ ‰¯Â¯· ‰¯„‚‰ ÔÎÂ
ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ , È‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  È„È ÏÚ Ô˙

ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰ ‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· .ÛÒÂ · , È ÈÈ Ú ÏÂ‰È · ¯˘Ï ÚÈÈÒÏ ÌÈˆÚÂÈÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î
ÚÂˆÈ·‰ ÈÎÈÏ‰· Â·¯Ú˙È˘ ÈÏ·Ó „¯˘Ó‰ , ÏÏÎ Ï‰Â  ˘·‚˙ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ˘ ÈÂ‡¯

„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ‚¯„Ï ÌÈˆÚÂÈ‰ ÔÈ· ‰˜ÈÊÏ È„¯˘Ó. 
 



 
 

 


