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 מינויי  פוליטיי 
  אליעזר גולדברג

 פתח דבר 
 דוחות בנושא מינויי  פוליטיי  ומינויי  20& כ1989משרד מבקר המדינה פרס  מאז 

כל המעיי  בה  יווכח כי . בלתי תקיני  במשרדי ממשלה ובגופי  ציבוריי  אחרי 

הצטברות הדוחות שנותרו כקול קורא .  ובמפלגות שונותה  עוסקי  בממשלות שונות

והממצאי  החמורי  שהועלו בדוח על המינויי  הפוליטיי  במשרד לאיכות , במדבר

כי בכל הנוגע למינוי  פוליטיי  , חיזקו את תחושתי, 2004הסביבה שפורס  באוגוסט 

לית די  , יעשהתחושה כי במציאות הנוהגת איש הישר בעיניו . עדי  אנו לאובד  רס 

 . הנורמות המחייבות הפכו למרמס, ולית דיי 
הדוח על המינויי  הפוליטיי  במשרד לאיכות הסביבה חייב קריאה שיש בה להביא 

 . וקריאה כזאת אכ  עולה מהשורות ומבי  השורות של הדוח, לטלֵטלה גדולה
עקבות ב, בכנסת ובתקשורת, העיסוק הרחב בתופעת המינויי  הפוליטיי  בציבור

. ולוואי שלא אתבדה, מה כי עשוי להתחולל שינוי&נות  מקו  לתקוות, פרסו  הדוח

לאחר פרסו  הדוח החלה נציבות שירות המדינה בבדיקת מינויי  פוליטיי  במשרדי 

ואני מקווה כי היא תייש  את המלצתי שבדוח להסדיר את הליכי , ממשלה נוספי 

שבה  נוצלו ְפרצות לש  ביצוע מינויי  , משרותמיוָנ  ומינוָי  של עובדי  ְב, איתור 

 . פוליטיי 
 פרס  היוע! המשפטי לממשלה הנחיה בדבר טיפול  של נבחרי 2004באוקטובר 

בפניות של חברי גו" בוחר , עוזריה  ומנהלי  כלליי  של משרדי  ממשלתיי , ציבור

 זוהי הנחיה כי, במאמר מוסגר אומר. בענייניי  אישיי  ועסקיי  שלה  ושל אחרי 

באשר היא משקפת את הדי  הקיי  , חשובה וראויה א  ברובד המהותי אי  בה חידוש

אפשר אולי להצטער על כ  שבמדינתנו דברי  כה בסיסיי  צריכי  . מימי  ימימה

 . הנחיה של היוע! המשפטי לממשלה
. המלחמה ְבתופעת המינויי  הפוליטיי  חייבת להיות מלחמה מתמדת ועיקשת

יהיה זה נאיבי לחשוב שאפשר רק על .  זו כמוה כמרד" של חתול אחר עכברמלחמה
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בשיטה . דר  השכנוע להביא את הפוליטיקאי  להפסיק ִלרצות מינויי  פוליטיי 

הגיעה השעה לחזק , לכ . התמריצי  למינויי  כאלה חזקי  מדי, הפוליטית הנוהגת

 וליצור מאז  אימה אצל ,מנגנוני  שיבטיחו את טוהר המינויי  בשירות הציבורי

אות  כיניתי בדוח על המינויי  הפוליטיי  במשרד , הגורמי  המקצועיי  הבכירי 

שמתפקיד  לשמש גור  בקרה ושמירה , משרדיי &לאיכות הסביבה שומרי ס" פני 

לשרת את , אל מול הלחצי  שמפעילי  הפוליטיקאי  על גורמי  אלה. על החוק

על מנת שלא יהא בידי שומרי הס" אלא למלא ,  נגדיתיש ליצור מערכת לחצי , רצונ 

תו  תחושת ביטחו  כי יש לה  גיבוי בלתי מתפשר מצד , זאת; את שליחות  כהלכה

 . בעמידת  על משמר החוק, היוע! המשפטי לממשלה ונציב שירות המדינה
, ָבמלחמה במינויי  הפוליטיי  מתגלות מדי פע  פרצות חדשות המנוצלות לרעה

כי התרופפות באכיפה ובהטלת משמעת , אני רואה מקו  להזהיר. יש לסתו ואות  

החרד לגורלה כמדינה , כאזרח המדינה. ומתכו  בדוק לסיאוב, כמוה כזניחת המערכה

זוהי מלחמה . דעתי היא כי המלחמה בשחיתות היא מלחמה של טוב ברע, דמוקרטית

  העימות בי  השקפות ואי  לה דבר ע, ששותפי  לה שמאל וימי , של חזית אחת

ואי  לה , אי  לה דבר ע  מחלוקות על מדיניות כלכלית או ביטחונית. פוליטיות נוגדות

. דבר ע  מחלוקות מדעיות בדבר השיטה הטובה ביותר לקיי  בה מינהל ציבורי

.  שמדינתנו חשופה להתהסכנה הגלומה בשחיתות חמורה מכל סכנה מדינית וביטחוני

להרי  , תהא השקפת  הפוליטית אשר תהא, בכירי כל המפלגותל, על כ , אני קורא

במינויי  הפוליטיי  וביתר צורות האפליה על רקע , את דגל המלחמה בשחיתות

כפי שהיא נחשפת , התבטאויות שנשמעו בזכות תופעת המינויי  הפוליטיי . מפלגתי

יד ג  א  זו לא תמ, משמעות  מת  גושפנקא לשחיתות, בדוחות מבקר המדינה

במלחמה נגד המינויי  הפוליטיי  צריכי  גופי הפיקוח . כוונת  של הדוברי 

   .לעמוד על המשמר כל העת, ובה  מבקר המדינה, והבקרה
  גישות מינויי  פוליטיי  

אי  בדעתי להתמקד במאמר זה בדוח על המינויי  הפוליטיי  במשרד לאיכות 

בכוונתי . של רשויות אכיפת החוקהנתוני  לטיפול  , ובוודאי לא בפרטיו, הסביבה
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להתמודד ע  טענות שנשמעו בעקבות , ובתו  כ , להתייחס לכמה סוגיות כלליות

א  לצערי ג  מופרחות . המחייבות התמודדות, טענות ענייניות, מה . פרסו  הדוח

המושמעות מתו  אינטרסי  צרי  ולא מתו  , לחלל האוויר טענות פופוליסטיות

 .על בורות וא" מניפולציה, וכ  טענות שהתבססו על נתוני  שגויי , ראיית טובת הכלל
' פרופ. יש המעלי  לדיו  משיקולי  ענייניי  יתרונות אפשריי  של מינויי  פוליטיי 

כמה טענות בגנות הֵמריט;קרטיה ,  העלה לאחרונה לדיו  במאמר שִפירס 1רו  שפירא

 הציבורי על סמ  כישוריה  בלבד מתמני  אנשי  לשירות, בי  היתר,  השיטה שלפיה&

 ובכלל אלה הטענה כי היא מרחיקה מהמפלגות אנשי  מוכשרי  המעוניני  &

המוקיעה ,  הגישה הממלכתית2דוד דרי' לדעתו של פרופ. להשתלב בשירות הציבורי

ושלא נדונה ברצינות , אינה בהכרח הגישה הנכונה היחידה, מכל וכל מינויי  פוליטיי 

המכירה בכ  שמנהיגות פוליטית זקוקה , הגישה התנועתית, המתחרהבישראל הגישה 

דרי א" מתח ' פרופ. על מנת לממש את מדיניותה, למינויי  פוליטיי  בדרגי המינהל

ביקורת על כ  שהביקורת הציבורית הנוקבת כלפי המינויי  הפוליטיי  לא נשענת על 

ש את העובדה שבשיטות יש כאלה הנוהגי  להדגי. ממצאי  אמפיריי  מוצקי  דיי 

ובזמ  חילופי , מותרי  מינויי  פוליטיי  רבי , למשל בארצות הברית, ממשל אחרות

 . שלטו  מתחלפת שכבה שלמה של פקידות
היא . היא ראויה ומבורכת, ובתו  זאת ג  ביקורת על הביקורת, כל ביקורת עניינית

שמינויי  , בתו  לבשמאמינה , ישנה גישה. מפרה את המחשבה ואת הדיו  הציבורי

מתו  שאיפה לקד  את יעדיה של , הנעשי  מתו  ראיית טובת הציבור, פוליטיי 

עשויה להניב תוצאות טובות יותר מגישה האוסרת על מינויי  , ממשלה נבחרת

כי אי  אבחנה פשוטה בי  תפקידי , אני יכול להבי  את ההשקפה הגורסת. פוליטיי 

י  תפקידי הדרג המינהלי הבכיר כמבצע את הדרג הפוליטי כקובע מדיניות לב

וכ  כי קיימת התלבטות אמיתית היכ  להציב את נקודת האיזו  בחיכו  , המדיניות

אי  להטיל "שבית המשפט העליו  פסק כי , אול  לא זו בלבד. שבי  פוליטיקה ומינהל

, ספק במסוגלותו של עובד מדינה לבצע את מדיניות הממשלה כמתחייב מתפקידו

___________ 

 5.9.2004גלובס , למה לי פליטיקה עכשיו, רו  שפירא  1
 ).1993(הישראלי לדמוקרטיה המכו  , מינויי  פוליטיי , דוד דרי  2
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 אלא שהשאלה האמיתית היא עד כמה 3"ינה דעותיו הפוליטיות אשר תהיינהתהי

שהרי לא בסוגיה , הִטיעוני  בעד מינויי  פוליטיי  עומדי  במבח  המציאות בישראל

 .אקדמית גרידא אנו עוסקי 
כמה עובדות חייבות לעמוד ברקע הדיו  בשאלה א  מינויי  פוליטיי  טובי  למינהל 

  . כנטע , וא  מניעת  נושאת בחובה פגיעה,  לאוא , הציבורי בישראל
  הדי  והפרקטיקה מינויי  פוליטיי  בישראל 

מינוי פוליטי הוא . אשוב למושכלות היסוד בדבר טיבו של מינוי פוליטי בדי  הישראלי

 &" פרוטקציה" או בלשו  היו  יו  &מינוי שבו זכה המתמנה להעדפה על פני אחרי  

משמעות . היסוד המכונ  במינוי הפוליטי הוא ההפליה לטובה. תבזכות זיקתו הפוליטי

אינה פוסלת אד  מלהתמנות , כשלעצמה, זיקה פוליטית, שכעיקרו , הדבר היא

, או אחר, שר, יהא זה חבר כנסת, כל אד : יש לומר דברי  ברורי . למשרה ציבורית

ה  במשרות אשר מייחס לביקורת הציבורית גישה שלפיה חברי מפלגה פסולי  מלכ

או שהוא מנסה ביודעי  לסל" , או שאינו מבי  כלל את הביקורת הציבורית, ציבוריות

 . את הביקורת
,  ג  מותר לחברי מפלגות להתמודד על משרות ציבוריות ככל מועמד אחרמותר, ככלל

.  להפלות חברי מפלגות לטובה בשל חברות  במפלגהאסור. מתו  שוויו  הזדמנויות

זוהי חלק מזכותו לחופש . זכותו של כל אד  להיות חבר במפלגה. זהו הבדל עצו 

אול  . החירות הפוליטית עומדת בלבה של הדמוקרטיה. ביטוי ולחופש ההתאגדות

עקרו  . בלבה של הדמוקרטיה עומדי  ג  ֶעקרו  השוויו  ואמו  הציבור בשלטו 

דד על משרות משמעותו ג  מת  הזדמנות שווה למועמדי  מוכשרי  להתמו, השוויו 

האיסור על מינויי  . שה  משאב ציבורי ולא נחלת אבותיה  של השרי , ציבוריות

האיסור על הפליית  לטובה של מועמדי  למשרה בשל זיקת  , לאמור, פוליטיי 

. ועל איכותו של המינהל הציבורי, על אמו  הציבור בשלטו , מג  על השוויו , הפוליטית

 הוא כשלעצמו אינו פוגע ַבחירות הפוליטית ואי  הוא האיסור על מינויי  פוליטיי 

כל זמ  שה  , חוס  את דרכ  של מועמדי  בעלי השתייכות פוליטית לשירות הציבורי

___________ 

 .131, 111) 5(ד נב"פ, מדינת ישראל'  ההסתדרות החדשה נ#154/98 "בג 3
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איני יכול לפטור עצמי מלהזכיר כי . נבחרי  בזכות כישוריה  ולא בזכות ִקשריה 

  אלה שקבועות כגו, קיימות מגבלות על פִעילות פוליטית של עובדי השירות הציבורי

א  ג  , 1959&ט"התשי, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספי (בחוק שירות המדינה 

מגבלות אלה אינ  מונעות מאנשי  בעלי זיקה פוליטית להתמודד על משרות בשירות 

 .הציבורי על סמ  כישוריה 
 הא  נית  לומר כי בכל המינויי  הפוליטיי  בישראל מדובר בתפקידי  שבה  משפיע

הא  הגישה המצדיקה מינויי  פוליטיי  יכולה להסביר ? העובד על יישו  מדיניות

, מי שמונו לתפקידי  השוני  לא היו תמיד דווקא חברי המפלגה, זאת ועוד? את כול 

אי אפשר להצדיק מינוי כזה בשאיפה לקד  את , ג  כא . אלא קרובי משפחת 

כל שאומר לגבי . בשירות הציבוריהשקפת העול  של המפלגה באמצעות דרגי הביצוע 

כי הוא מספק תמונה , הדוח על המינויי  הפוליטיי  במשרד לאיכות הסביבה

הבדיקה נעשתה בצורה שיטתית ולא על סמ  מידע מקרי . אמפירית כמעט שלמה

הדוח מציג כמה מינויי  פוליטיי  היו בכל סוג . שהגיע למשרד מבקר המדינה

א  אמנ  , דוח זה נות  תשובה נחרצת. בתקופה נתונהביחס לכלל המינויי  , העסקה

דרי ולכל מי שספק בליבו ביחס לדיוק  של ' לסימ  השאלה שהציב פרופ, ַחסרה כזו

כי מינויי  פוליטיי  בישראל , המסקנה; נתוני  אמפיריי  המובילי  למסקנה עגומה

ואי  מקו  , לא נועדו בהכרח להגשי  את המטרה שה  נועדו להגשי  בארצות הברית

, מינויי  פוליטיי  נועדו להעניק טובות הנאה למקורבי , בישראל. להשוואה כזו

בעל : "ובמילי  אחרות" קח ות "בחינת , וביו  פקודה לזכות בתמיכת  הפוליטית

ניסיו  להציג  . מינויי  פוליטיי  כאלה ה  מושחתי ". וב הוא בעל חוב'ג

דרי בחיבורו שולל ' ג  פרופ.  השחיתות שלה אינו אלא אידיאליזציהכאידיאולוגי

 .בתוק" שימוש במשרות ציבוריות כמכשיר לחלוקת טובות הנאה
בארצות , ובכ . יש לדעת את הנתוני , כאשר מנסי  ללמוד מהנעשה בארצות הברית

 שלפיה & spoils system &" שיטת השלל"הברית נוהגת עדיי  במשרות מסוימות 

מה  משרות בדרג המדיניות . שרות בזכות קירבת מקורבי  פוליטיי  מתמני  למ

, א  לפחות ככל שמדובר בממשל הפדרלי. הבכיר ומה  משרות בדרגי  נמוכי  יותר

לא ( מיליו  משרות בממשל הפדרלי 1.9&מתו  כ. שיעור  מכלל המשרות הוא זעו 
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רות כ  על פי נתוני נציבות שי,  משרות2,073) כולל שירות הדואר והכוחות המזויני 

המתחלפי  כאשר , מאוישות במינויי  פוליטיי , 4המדינה הפדרלית בארצות הברית

בישראל אסורי  .  משרות918היחס הוא בער  מינוי פוליטי אחד על . מתחל" הממשל

בעיקר בלשכות , למעט קבוצת משרות מצומצמת במשרדי ממשלה, מינויי  פוליטיי 

לרבות כאלה , א רוכש אמו  אישישהשר רשאי לאייש במועמדי  שלה  הו, השרי 

המינויי  למשרות ". משרות אמו "משרות אלו מכונות . שיש לה  זיקה פוליטית אליו

. בבחינת החריג לכלל, אלו ה  המינויי  הפוליטיי  המותרי  בשירות הציבורי

, יועצי ,  משרות אמו 350&במשרדי הממשלה יש כ. 5 עובדי מדינה80,000&בישראל כ

היחס הוא אפוא בער  מינוי פוליטי . די מזכירות ומינהלה בלשכות השרי עוזרי  ועוב

ככלל מינויי  " אסורי "שבה , יש בישראל, כבר כיו , כלומר.  משרות228אחד על 

אותה ארצות . יותר מבארצות הברית, פי ארבעה מינויי  פוליטיי  מותרי , פוליטיי 

להגדיל את מספר  של מינויי  עלינו ללמוד כיצד , על פי הטענה, שממנה, הברית

 !כאלה
מבקר . מעניינת לא פחות היא ההשוואה בי  מידת ההקפדה על החוק בשתי המדינות

האמורי  , של מינויי  פוליטיי " זליגה"המדינה של ארצות הברית בודק מדי פע  

בביקורת . למשרות קבועות בשירות הציבורי, לסיי  את תפקיד  ע  חילופי הממשל

 נבדק מספר  של עובדי  שעברו ממעמד של מינויי  2002עניי  זה בשנת שפורסמה ב

, ובה  הגדולות ביותר,  סוכנויות ממשל פדרליות45&פוליטיי  למשרות קבועות ב

 סוכנויות אלה עברו 45כי בכל , נמצא. 2001&1998בתקופה של כשנתיי  וחצי בשני  

מדובר בהרבה פחות , וזי ובאח,  מינויי  פוליטיי  בס  הכל למשרות קבועות111

יתר . מאחוז אחד של משרות קבועות שאוישו במי שהיו קוד  לכ  מינויי  פוליטיי 

נמצאו ליקויי  המעלי  חשש כי ,  המינויי 111 מקרי  מתו  17&רק ב, על כ 

 סוכנויות 45  חריגות ב17, אני חוזר. העובדי  הופלו לטובה בשל זיקת  הפוליטית

לכל אלה המבקשי  להעתיק , ארשה לעצמי להציע. חציבתקופה של שנתיי  ו

: מארצות הברית נורמות המתירות מינויי  פוליטיי  בדרגי הביצוע בשירות הציבורי

 ?שמא נקדי  ונעתיק מידידתנו הגדולה ג  תרבות של שמירה על החוק והכללי 
___________ 

 :ראו 4

http://www.opm.gov/feddata/POL0901.pdf. 
 .שוטרי  וסוהרי  א( לא כולל צבא, כולל עובדי הוראה 5
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 הנורמה .ביקורת נעשית על יסוד נורמות קיימות: והוא בבחינת המוב  מאליו, ולבסו"

, 1959המחוקק הכריע בדבר בשנת . הקיימת בישראל אוסרת על מינויי  פוליטיי 

קבוצה מצומצמת של . 1959&ט"התשי, )מינויי (כאשר התקבל חוק שירות המדינה 

, בכירות וזוטרות, את יתר המשרות. משרות אמו  רשאי השר לאייש לפי שיקול דעתו

, מתו  שיקולי  ענייניי  בלבד, ר"ובתקשייש לאייש בהליכי  שנקבעו לש  כ  בחוק 

מי . ובלי שלהשתייכות המפלגתית יהיה משקל כלשהו, ללא מעורבות השר ועוזריו

אול  איש אינו . רשאי לפעול לשנותה בחקיקה, שאינו שבע רצו  מהנורמה הקיימת

שצרי  לשמש , בוודאי ששר. כי הוא אינו נראה לו, רשאי להתעל  מהחוק הקיי 

איזה מסר מעבירי  פוליטיקאי  . אינו רשאי לעשות זאת, שית לציבורדוגמא אי

לציבור כאשר ה  מנסי  לגונ  על תופעת המינויי  הפוליטיי  בנימוקי  נוסח 

הא  כל אחד יאמ! לעצמו ממדינות העול  את ? "בארצות הברית זה מקובל"

כ  נוהגי  כיצד אפשר לָצפות מהציבור לכבד את החוק כאשר ? הנורמות הנראות לו

 ? וכ  מתבטאי  נבחריו
טענה פופולרית המושמעת מפי מבוקרי  בכל עת שמתפרס  דוח על מינויי  פוליטיי  

טענה זו אינה רלבנטית לשאלת חוקיותו של ". אנחנו לא המצאנו את השיטה"היא ש

" אנשי שלומנו"חשוב למקד את תשומת הלב בהבדל שבי  מינוי , יתירה מכ . המעשה

לבי  התופעות שאנו , א מרכז המפלגה הוא שקבע את רשימת חברי הכנסתכשל, בעבר

בידי שרי  אמצעי לתגמול , כאמור, כשמינויי  פוליטיי  משמשי , חוזי  בה  כיו 

 . חברי מפלגה בעבור בחירה בה  בפריימריס
שהאיסור על מינויי  פוליטיי  הוא איסור על הפליית  , הצבעתי קוד  לכ  על כ 

ושאד  בעל זיקה פוליטית אסור , ועמדי  לעבודה בעלי זיקה פוליטיתלטובה של מ

כי ג  אי  הוא צרי  לסבול חיסרו  , א  מיד יש להוסי", שייזכה ביתרו  בשל זיקתו זו

והוא חוק החברות הממשלתיות העוסק , לעיָקרו  זה יש חריג בחוק. בעטיה של הזיקה

 ממשלתיות ובגופי  ציבוריי  במינויי  של דירקטורי  ומנהלי  כלליי  בחברות

 . נוספי 
שתפקידה לחוות , החוק הקי  ועדה לבדיקת מינויי  של דירקטורי  ומנהלי  כלליי 

כי הוועדה , בחוק נקבע. דעה בדבר כשירות  והתאמת  של מועמדי  לתפקידי  אלה

עסקית או פוליטית לשר משרי , לא תמלי! על מינוי מועמד שיש לו זיקה אישית
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,  זולת א  מצאה כי יש לו כישורי  מיוחדי  בתחומי פעולתה של החברה,הממשלה

או שקיימי  לגביו שיקולי  של כשירות מיוחדת אחרת בנוס" לתנאי הכשירות 

 . הרגילי 
א  , ל"משמעותה של הוראה זו היא כי אד  יכול להתמנות לתפקיד דירקטור או מנכ

שיש לו ,   בעל כישורי  זהי א  אד. הוא עונה על תנאי הכשירות הקבועי  בחוק

בתחומי " כישורי  מיוחדי "אלא עליו להוכיח , לא יוכל להתמנות, זיקה פוליטית

זהו המקרה בו המועמד בעל הזיקה הפוליטית סובל אפוא . פעולתה של החברה

 . חיסרו  בשל זיקתו
.  בית המשפט העליו  קבע ר" גבוה לעמידה בדרישת הכישורי  המיוחדי, לא זו א" זו

6בפסק הדי  בעניי  מוריס ניס 
כי מאחר שתכלית הדרישה היא , נאמר לעניי  זה 

שבה  , הרי רק במקרי  חריגי  ויוצאי דופ , להתגבר על תופעת המינויי  הפוליטיי 

יאושר , בשל כישוריו המיוחדי  של המועמד תרומתו לחברה צפויה להיות כה מכרעת

וחדי  והפירוש שנית  לה מעלה שאלה אי  ספק שדרישת הכישורי  המי. מינויו

אפשר להסביר כמוב  את . בכל הנוגע ליישו  עקרו  השוויו , עיונית לא פשוטה

. הפגיעה בֶעקרו  השוויו  באינטרסי  שעליה  בא מנגנו  מינוי הדירקטורי  להג 

: בייחוד יש להבחי  בי  מינוי דירקטורי  בחברות ממשלתיות לבי  מינוי עובדי מדינה

הרי ביחס , ד שביחס לאחרוני  לא אמורה להיות מעורבות פוליטית במינויבעו

משהופקדה סמכות המינוי בידי . לדירקטורי  סמכות המינוי היא בידי השרי 

, נדרשו בלמי  חזקי  להתמודדות ע  הדח" למנות מקורבי  פוליטיי , השרי 

ינ  בהכרח כי השרי  ניצלו את סמכות  למינוי אנשי  שא, כשהמציאות לימדה

דרישת הכישורי  המיוחדי  היא איפוא תגובת נגד למציאות . מוכשרי  לתפקיד

   .שנהגה
___________ 

 .769) 3(ד נג"פ,  ר הוועדה לבדיקת מינויי"יו'  התנועה למע  איכות השלטו  נ#932/99 "בג 6
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 פתרונות 
האתגר העומד בפנינו הוא כיצד לאפשר לאנשי  בעלי זיקה פוליטית להתמודד על 

תו  ניטרול היתרו  שזיקת  הפוליטית עלולה להקנות , תפקידי  בשירות הציבורי

. ויש להתאי  אות  למצבי  השוני , ני  לניטרול היתרו ישנ  מודלי  שו. לה 

הלי  תחרותי שבו מתמודדי  כמה מועמדי  על משרה , כאשר מדובר בגיוס עובדי 

ככל שההלי  התחרותי פומבי . נתונה יכול לנטרל את היתרו  של המועמד בעל הזיקה

. טרול יתרו  פוליטיכ  גֵדל כוחו בני, ופתוח ְלציבור רחב יותר של מועמדי  בכוח, יותר

במשרות שאי  . ממוש  ומסורבל,הוא יקר. אלא שלהלי  תחרותי רחב יש חסרונות

אפשר לערו  הלי  . יש למצוא פתרונות אחרי , הצדקה לאייש  באמצעות מכרז פומבי

,  בגופי השמה מקצועיי ראפשר לחייב את המשרדי  להיעז. תחרותי מצומצ  יותר

בלי שתהיה למשרד מעורבות ,  סמ  כישורי  נדרשי השולחי  מועמדי  לעבודה על

 .אלא רק בבחירה מביניה , בקביעת המועמדי 
קשה להתאי  מודל של בחירה מבי  , בכל הנוגע למינויי  הנמצאי  בסמכות השרי 

לכ  פותח . כל זמ  ששיקול הדעת לבחירה במועמדי  נתו  בידי השרי , מועמדי 

שהיא ועדה חיצונית הבוחנת את שיקול הדעת , המודל של הוועדה לבדיקת מינויי 

זהו אולי לא הפתרו  היחיד . להוספת הדרישה לכישורי  מיוחדי , וכאמור, של השר

. א  זהו מודל של נטרול היתרו  הפוליטי, ואפשר ג  לא הפתרו  הטוב ביותר, האפשרי

. לאחרונה הוגשו הצעות חוק המבקשות לבטל את דרישת הכישורי  המיוחדי 

אסור לבטלו ללא החלפתו במודל אחר של , ג  א  החוק הקיי  אינו מושל , דעתיל

וא  תבוטל דרישת הכישורי  , למודי ניסיו  אנחנו. ניטרול היתרו  הפוליטי

, יישטפו הדירקטוריוני  במינויי  פוליטיי , המיוחדי  בלי שתוחל" במנגנו  אחר

כל אלה , ואכ . ת של השרי בהינת  שסמכות מינוי הדירקטורי  היא סמכות אישי

, הקובלי  על הָחָס  שיוצרת דרישת הכישורי  המיוחדי  צריכי  לשאול את עצמ 

שהרי לא גזירת . א  יהיו מוכני  להוציא את סמכות המינוי מידי השרי , קוד  כל

 .שמיי  היא שהסמכות תהיה בידי הדרג הפוליטי דווקא
אי  ה  בוחני  כמה מועמדי  , ריה מאחר שהשרי  נוטי  להציע מועמדי  מחוג מכ

, ואי  ה  מרחיבי  את מעגל המועמדי  בכוח לאנשי  נעדרי זיקה, ומשווי  ביניה 

לפיכ  הועלתה בעבר . א  בעלי כישורי  מועילי  לעבודת החברות הממשלתיות

שאליו יוכל להצטר" כל מי שרואה עצמו , המלצה להקי  מאגר של דירקטורי 
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. א  חשיבותה לא פחתה, המלצה זו לא יושמה. ממשלתיותמתאי  לכה  בחברות 

שכ  ג  בקיומו יעמוד עדיי  החשש כי שרי  , אול  ג  בהקמת מאגר כזה אי  די

כי בצד הקמת מאגר מועמדי  יש לשקול , לכ  סבורני. ייבחרו מתוכו את מקורביה 

  זו היא דר. פוליטי&והעברתה לגו" א, כאמור את הוצאת סמכות המינוי מידי השרי 

שתביא לניטרול הזיקה הפוליטית וג  תיפתח הדר  לביטול ההפליה לרעה של בעלי 

 . הזיקה הפוליטית
, כי כיו  הכבלי  למניעת מינויי  פוליטיי  רופפי , העולה מדוחות מבקר המדינה

ויש ליצור ערבויות מתאימות לכ  שבחינת המועמדי  תהיה מנותקת מזיקות 

אי  להפלות בעל זיקה פוליטית לטובה א  ג  לא . אישיותפוליטיות וממחויבויות 

יש לקיי  תחרות הוגנת נטולת שיקולי  זרי  על כל משרה ולבחור את . לרעה

ג  א  יאמרו כי שיטה זו אינה מושלמת היא הצודקת . הכִשיִרי  והמתאימי  ביותר

  . ביותר


