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לכבוד
שלום רב,

הנדון :מידע בעניין בקשות לפטור מתקופת צינון עפ"י ס'  22לחוק מבקר המדינה ,תשי"ח1958-
סימוכין :פנייתך מיום  13באוקטובר 2021

 .1קיבלנו את פנייתך מיום  .13.10.21להלן התייחסותנו:
 .2על פי הממצאים שעלו בידינו ,בשבע השנים האחרונות הוגשו שבע בקשות לקיצור או
לפטור תקופת הצינון .יצוין כי שתיים משבע הבקשות הוגשו מבלי שצוינו בהן פרטים על
הגוף המבוקר שהמבקש מעוניין להיות מועסק בו ,אלא בקשה לפטור גורף .לצורך בחינת
הבקשה ,שני המבקשים התבקשו למסור פרטים נוספים על הגופים איתם בכוונתם לעבוד.
עד למועד זה לא התקבלה תשובה קונקרטית ועל כן לא ניתנה בעניינם החלטה של מבקר
המדינה לקיצור תקופת הצינון.
 .3באשר לחמש הבקשות האחרות ,אשר כולן נידונו בסמוך להגשתן ,כמפורט להלן :בקשה
אחת אושרה מסיום תקופת שנה לצינון ,בקשה נוספת אושרה בחלוף  16חודשים מסיום
תפקידו ,בשלוש בקשות ניתן פטור מתקופת צינון .במסגרת בחינת הבקשות מבקר
המדינה ווידא כי הם לא עסקו בביקורת על הגופים הרלוונטיים עימם ביקשו לעבוד .ככלל,
ההגבלות שניתנו למבקשים היו איסור לייצג גורמים מול משרד מבקר המדינה עד תום
שנתיים מסיום תפקידם וכן איסור לעבוד עם גופים שהיה למבקשים חלק בביקורת
כלפיהם.
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 .4פרטים על הבקשות ,כפי שנתבקשנו על ידיכם:
א .דרגה  28 ,+43במאי  2019להעסקה בשלטון המקומי (ניתנה החלטה ב 6 -ביוני .)2019
ב .דרגה  1 ,+45בספטמבר ( 2019עד כה לא הועברו על ידי המבקש הפרטים הנוספים
שהתבקש להמציא ולכן טרם ניתנה החלטת מבקר המדינה בעניינו).
ג .דרגה  18 ,+45בפברואר ( 2020עד כה לא הועברו על ידי המבקש הפרטים הנוספים
שהתבקש להמציא ולכן טרם ניתנה החלטת מבקר המדינה בעניינו).
ד .דרגה  16 ,180באפריל  2020להעסקה במוסדות להשכלה גבוהה (ניתנה החלטה ב16 -
באפריל .)2020
ה .דרגה  17 ,+46בספטמבר  2020להעסקה במשרד ממשלתי (ניתנה החלטה ב 21
בדצמבר .)2020
ו .מוקבל לדרגת סגן נשיא מחוזי 14 ,בפברואר  2021להעסקה בחברות ממשלתיות,
בתאגיד סטטוטורי ובמוסדות להשכלה גבוהה (ניתנה החלטה ב 2 -במרץ .)2021
ז .דרגה  24 ,46באוגוסט  2021העסקה במשרד ממשלתי (התקבלה החלטה ב2 -
בספטמבר .)2021
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