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ולבקשות  שבכותרתלעתירות המשיבים  תמוגשת בזאת תגוב, בית המשפט הנכבדת ובהתאם להחלט
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 פתח דבר .א

שכותרתה  00.01.07מיום  0170מספר  ממשלת ישראל הוא בהחלטת השל העתיר העניינ .1

" )להלן: ממשלה החלטת ותיקון המדינה בשירות בכירות משרות של האיוש הליכי שיפור"

של ועדות  עולהבמתכונת הפ יםשינוישני  נקבעו החלטהב (."ההחלטה"או  "3/73 החלטה"

עדה וכי ככלל ימנה הרכב הו, מתייחס להרכב של ועדת האיתור ומורהשינוי אחד : איתור
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להמליץ על מוסמכת  איתורהמתייחס לנסיבות שבהן ועדת  השניהשינוי ו; שלושה חברים

פטור ממכרז למשרות של יותר ממועמד אחד לבחירת השר הממנה. כן קבעה ההחלטה 

  . עובדים 001-המונים למעלה מ משנה למנכ"ל במשרדי ממשלה

 

פוגעת בעקרונות היסוד של איוש כח אדם  0170כי החלטה  העותרות טוענותבתמצית,  .2

, ולוקה בפגמים המינויים הפוליטיים למשרות בכירות בשירות המדינה ומרחיבה את תופעת

ת כי בית המשפט יורה ות העותרועל רקע אלה, מבקש של חוסר סמכות, אי סבירות ועוד. 

ליישם את החלטה  0ביניים אשר ימנע מהמשיבה -צוהן  ת ועל ביטול ההחלטה. כן מבקש

 עד להכרעה בעתירה.  0170

 

ביניים להידחות, בהעדר עילה -והבקשה למתן צועמדת המשיבים היא כי דין העתירה  .3

 . ההחלטהתערבותו של בית המשפט הנכבד בל

 

לחוק  80התקבלה בהתאם לסמכותה של הממשלה אשר מעוגנת בסעיף  0170החלטה  

(. ההחלטה "החוק"או "חוק המינויים" )להלן:  0606-)מינויים(, התשי"ט שירות המדינה

או  "ועדת השירות", ועדת שירות המדינה )להלן: 8התקבלה בהתאם להמלצת המשיבה 

לאחר הליך מינהלי מקיף ויסודי, אשר כלל התייחסות לחוות דעת שניתנו (, "הוועדה"

בכירים ביותר במשרד המשפטים ובנציבות שירות המדינה; תוך הטמעה הגורמים המטעם 

מנת ליצור מנגנונים שמאזנים בצורה -ת הדעת האמורות, עלההערות שנכללו בחוו רובשל 

ראויה בין הצורך לתת כלים גמישים בידי הממשלה לשם הגשמת מדיניותה, לבין הצורך 

 אחרים. ראויים בלתי ממינויים או פוליטיים מינוייםלהימנע מ

 

כדי לפגוע שלא כדין באופיו של השירות  0170עמדת המשיבים היא כי אין בהחלטה  

פוליטי באופן שמקים עילה להתערבות -ממלכתי ואהציבורי בישראל כשירות מקצועי, 

 זאת, מכל הנימוקים שיוסברו להלן.  שיפוטית.

 

לדון במינויים ועדת המינויים צפויה להתכנס בעוד כשבוע, כבר בפתח הדברים יצוין, כי  .4

יוצגו טענות המשיבים לפיהן אין  שיחתום תגובה זובפרק  .3/73ראשונים בהתאם להחלטה 

, כי אין בשים לב למאזן הנוחות ולסיכויי העתירה. נציין כבר כעתביניים, מקום למתן צו 

יובא דבר העתירה התלויה מנכ"ל לשנה פלוני למ. ככל שימונה פיכהמדובר בפעולה בלתי ה

 . ויתערב במינוי יתערב בהחלטה בית המשפט, ואזי יהא מודע לאפשרות שלידיעתוועומדת 

 

 ., אלא אם כן צוין אחרתידי הח"מ-כלל ההדגשות בתגובה זו הוספו על 
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 רקעה .ב

הרקע את מושא העתירה, נציג את המסגרת הנורמטיבית ו 0170 הטרם שנציג את החלט .5

 , כתשתית לדיוננו בהמשך. בשירות המדינהבפטור במכרז מינויים הנוגע ל

 

 חוק המינויים .9ב.

 

על דרג  , המושתתפוליטי-שירות המדינה מאופיין בהיותו שירות מקצועי, ממלכתי וא .6

אינו מזוהה עם ציבור זה או אחר שהדרג הפוליטי,  בהתחלףשאינו מתחלף  ,מקצועי וקבוע

משרתת   מסלול השירות של הנמנים עליו הוא, ככלל, קריירת התמד בת שנים. תפיסה זושו

ראוי בין הדרג , תוך איזון אמון הציבורושמירה על תפקוד יעיל של הממשלה, תכליות של 

זיכרון ארגוני ומשמר שירות ארוך בעל אופק  , שהואמקצועיהדרג בין הלקובע המדיניות 

 ותוכן מקצועי מובהק.

 

למינוי עובדים דרך המלך מנת לממש אותה, מורה חוק המינויים כי -ועללאור תפיסה זו  .7

הבחירה במכרז נועדה להבטיח שייבחר המועמד הטוב ביותר מכרז. בשירות המדינה היא 

עקרון השוויון ובאופן שאינו מושפע  לתפקיד, באמצעות הליך תחרותי, תוך מימוש

לחוק  06סעיף ב בהתאם, הכלל באשר למינויים בשירות המדינה קבוע. משיקולים זרים

"לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שנציב השירות הכריז על כי  המורההמינויים 

  .המשרה בפומבי"

 

היועץ המשפטי בהם מינוי , המכרזפטורים מחובת מספר קבע המחוקק בצד האמור,  .8

 08, 9, 0סעיפים  - ומנכ"לי משרדי הממשלה (הנציב)להלן:  לממשלה, נציב שירות המדינה

 . ואחדים נוספים בדברי חקיקה אחרים ,לחוק המינויים

 

פי -עלמנגנון לקביעת משרות פטורות נוספות, המאפשר לממשלה לקבוע,  המחוקק כן קבע .9

לחוק, משרות או סוגי משרות עליהן לא  7הצעת ועדת שירות המדינה המוקמת לפי סעיף 

  , העומד במרכז דיוננו:לחוק המינויים 80 וכך קובע סעיףתחול חובת מכרז. 

 

הממשלה רשאית על פי הצעת ועדת השירות ובהודעה שתפורסם ברשומות, "
תנאים שתקבע, לקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול, ב

  ".91חובת המכרז האמורה בסעיף 
 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת  000662בבג"ץ ראו דברי בית המשפט הנכבד  .10

 80-ו 06תכליתם של סעיפים באשר ל (ןנשטייייעניין א( )להלן: 0662) 000( 0פ"ד נב)ישראל 

 : יחס ביניהםבשאלת הו

 
לחוק המינויים, המחייבת קבלת עובדים לשירות  91סעיף הוראת . .... 91"

המדינה באמצעות מכרז, היא גולת הכותרת של החוק, המגלמת את תכליתו 
פוליטיזציה של השירות הציבורי. היא -המרכזית. היא נאמנה לרעיון הא

http://www.nevo.co.il/law/74270/19
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ות הציבורי, שהיא בחירת הטובים מתווה את דרך המלך למינויים לשיר
ביותר לכל משרה, תוך שמירה על שוויון ההזדמנויות, על היעדר שרירות 
ומשוא פנים ותוך ניתוק הליך הבחירה משיקולים בלתי ענייניים ומהקשרים 

 "פוליטיים
 
פי -ידי הממשלה יהיה על-ור ממכרז עלהקובע כי פט 19שבסעיף המנגנון . 12"

מאזן בין הצורך ליתן בידי הממשלה כלי מתאים הצעת ועדת השירות 
ידי מינויים ללא מכרז, לבין הצורך להימנע -להגשים את מדיניותה על

. הוא מבטיח כי משרה ממינויים פוליטיים או ממינויים בלתי ראויים אחרים
בשל שיקולי המועמד למשרה.  תיווסף לרשימה בשל שיקולי המשרה ולא

 ."הוא יוצר מערכת איזונים ובלמים ראויים, השומרים על כללי מינהל תקין
 

על יסוד הצעת , 80לפי סעיף , כי החלטת הממשלה איינשטייןכן קבע בית המשפט בעניין  .11

לונית ואין לפרש כי הגדרת משרה פהיא תנאי לפטור משרה מחובת המכרז,  ,ועדת השירות

לחוק משמעה כי המשרה  80כטעונה אישור הממשלה מכח הסמכות שנקבעה לכך בסעיף 

לפסק  09 פסקה) לחוק 80פטורה ממכרז, בלא קביעת פטור במפורש במנגנון הקבוע בסעיף 

  הדין(. 

  

   החלטות ונהלים בדבר פטור ממכרז. 1ב.

 

מספר החלטת ממשלה  00.6.66, התקבלה ביום ינשטייןיאעל רקע פסק הדין שניתן בעניין  .12

, משרות לחוק המינויים 80לפי סעיף בהתאם לסמכותה  במסגרתה קבעה הממשלה,, 000

החלטה )להלן:  שנקבעו בהחלטה מאפייניםלו לתנאיםבהתאם , הפטורות מחובת מכרז

 מלא פטור ו שני סוגי פטור ממכרז למשרות בכירות בשירות המדינה:נקבעהחלטה ב (.343

 .באמצעות ועדת איתור מקצועיתנעשה מועמדים האיתור בו ממכרז ממכרז, ופטור 

 

כן ממשלה נוספות, ו החלטותמו 000נפנה להציג את שני המסלולים, כעולה מהחלטה 

, במאוחדלהחלטות ולנהלים  נפנהבעניין. לשם הנוחות,  נציב שירות המדינההנחיות מ

  להלן:

 

 .9מש0 מצורף ומסומן 00.2.66מיום  343ת ממשלה החלטצילום  

 .1מש0מצורף ומסומן  86.6.18מיום  1349החלטת ממשלה צילום 

 .3מש0מצורף ומסומן  "נוהל הקמת ועדת איתור" - 0.0הנחיית הנציב צילום 

לבחינת התאמתן של משרות עתידיות להליכים ולעקרונות שנקבעו  אמות מידה" צילום

 .4מש0 מצורף ומסומן ( 0.0)נספח להנחיית הנציב  80.0.0" מיום 000בהחלטת ממשלה מס' 

 .3מש0מצורף ומסומן  לאיתור מועמדים""נוהל עבודת הוועדה  - 0.8הנחיית הנציב צילום 

 .6מש0מצורף ומסומן  "נוהל עבודת ועדת המינויים" – 0.0הנחיית הנציב צילום 

למתן פטור "נוהל הגשת הצעת החלטה לוועדת שירות המדינה  – 0.2הנחיית הנציב צילום 

 .7מש0מצורף ומסומן " ממכרז

 

http://www.nevo.co.il/law/74270/21
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 פטור מלא ממכרז. 3ב.

 

 בשירות ביותר הבכירות משרותל" יינתן ממכרזמלא פטור נקבע, כי  000החלטה ל 0סעיף ב .13

והמחייבות בשל  ,ויישומה הממשלה מדיניות ביצוע, שהנושאים בהן מופקדים על המדינה

 משרה"". בין נושאי המשרות כאמור לחברי הממשלה ותיאום אמון של גבוהה מידהכך 

וזאת לענין שני מסלולי , (04מש)אשר מצורף כ הוגדרה במסמך אמות המידה "בכירה

  )ד( שלהלן: -)ב( ואחד מסעיפים )ג( ו-כמשרה שמתקיימים בה סעיפים )א( והפטור, 

]...[" 

 תחומי של מאוד גבוהה בחשיבות המאופיינת משרה (א)

 .הלאומית ברמה והסמכות האחריות

 )שר ביותר הבכיר לדרג ישירה בכפיפות המצויה משרה (ב)

 "ל(.מנכ או

 מוכחים מנהיגותיים וכישורים יכולת הדורשת משרה  )ג(

 .וגבוהים

 בניהול וגבוהים מוכחים וכישורים יכולת הדורשת משרה )ד( 

 ."מקצועי בניהול או תקציבי

 
 כי 'פטור מלא' ממכרז מותנה בתנאים נוספים כדלקמן: במסמך אמות המידה כן נקבע 

הממשלה  מדיניות ובגיבוש בייזום מסייע המשרה נושא (א)
ביצועה ויישומה, באופן  על שהוא מופקד או או השר,
 המשרה נושא בין ותיאום אמון של גבוהה מידה המחייב

 לבין חברי הממשלה.

מופקד  הוא עליה הרשות המשרה או נושא סמכויות (ב)
 .בחקיקה מפורט ומפורש באופן קבועות אינן

 

כפוף לקבלת חוות יהא  הפטורות ממכרז באופן מלאלמשרות כי המינוי מורה,  000החלטה  .14

בראש הוועדה עומד נציב שירות "ועדת המינויים" של נציבות שירות המדינה.  ה שלדעת

המדינה, ובצדו שני נציגי ציבור הנבחרים בסבב קבוע מתוך רשימה של שמונה נציגי ציבור 

שקבע ראש הממשלה, כולם בעלי ידע או ניסיון בתחומי המנהל הציבורי, וללא זיקה 

 00.690; סעיף 000להחלטה  0אישית, עסקית או פוליטית לחבר מחברי הממשלה )סעיף 

 תקשי"ר(. ל

 

העדרו של עבר פלילי כן התאמתו למשרה, ואת בודקת את כשירות המועמד ו ועדת המינויים .15

 מנת -עלוזאת ; ד למשרהממינויו של המוע-איאו משמעתי או ניגוד עניינים המחייבים את 

 פי-על ייעשו המדינה בשירות מינויים כי להבטיח [...] המוצע המינוי טוהר את להבטיח"

 והתאמתו המועמד של בכישוריו בהתחשב, ענייניים ומשיקולים שקופות מידה אמות

 0" )סעיף אחרים ענייניים בלתי שיקולים או פוליטית זיקה של ממניעים יונחו ולא, לתפקיד

וראו גם  להנחיות נציב שירות המדינה; 0.0 פרהנחיה מס -ל"נוהל עבודת ועדת המינויים" 

 ((.  07.0.00)פורסם באר"ש,  התנועה לאיכות השלטון נ' ממשלת ישראל 8966600בג"ץ 



6 

 

 

מכרז באופן מלא משרות דוגמת הממונה על שוק ההון, חובת ההופטרו מ 000בהחלטה  .16

דוגמת  ,הממונה על השכר והסכמי עבודה ועוד, וכן צוינו המשרות הפטורות ממכרז לפי חוק

הופטרו ממכרז  000אחר החלטה למנכ"לי משרדי הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה ועוד. 

. בסך הכל הופטרו ממכרז עד כה טרם ההחלטה מושא משרות נוספות בהחלטות ממשלה

)זאת בצד  לתקשי"ר 00.69. ראו ריכוז המשרות בסעיפים בכירות משרות 01-העתירה כ

ראו  –בתנאים אחרים ולתכליות אחרות  80סעיף  משרות אחרות שהופטרו ממכרז מכח

  .  לתקשי"ר( 00.609סעיף 

 

 עדת איתורופטור ממכרז בכפוף להליך של מינוי בו. 4ב.

 

ה בהליך של ועדמסלול של מינוי  000החלטה ב נקבע, מסלול הפטור המלא ממכרזבצד  .17

 למשרה המועמדים של וסגולותיהם כישוריהם את ותבחן תאתר"אשר , מועמדים איתורל

לשר הממונה  המלצותיה", ותגיש את לה שתיראה דרך בכל, מעלה הרשומות המשרות מן

  .על המשרה הנדונה

 

 השר מדיניות ביצוע בהן אשר בכירות משרותל" מיועדמסלול זה  , כינקבע 000 החלטהב .18

 /מדעימקצועיבהיבט  מאופיינותוהן "" התפקיד של הדומיננטי המאפיין אינו הממשלה/או ו

, שהנושא בהן מופקד על שמירת האינטרס רגולטורי אופיבעלות  משרות [...]מובהק או 

". מקצועיתתלות -ואי עצמאותהציבורי בתחום מוגדר, ובשל כך נדרשת ממנו מידה רבה של 

 אמות המידה. במסמך אלו ראו פירוט נוסף לדרישות 

 

מונה ההחלטה את הממונה על ההגבלים  המשרות שהופטרו ממכרז במסלול זה ברשימת .19

נציב המים ועוד. בהמשך הורחבה רשימת את הסטטיסטיקן הממשלתי, את העסקיים, 

  משרות. 011-מונה למעלה מהיא המשרות המאוישות באמצעות ועדת איתור וכיום 

 

, אשר קבעה 8000מספר רו בהחלטת ממשלה הליכי המינוי באמצעות ועדת איתור הוסד .20

ית נציב שירות המדינה י", וכן בהנחמועמדים לאיתור ועדה של למנגנון כלליים עקרונות"

 0.8מספר ת נציב שירות המדינה י" והנחיאיתור ועדת הקמת נוהלהקובעת " 0.0מספר 

 ."מועמדים לאיתור הוועדה עבודת נוהלהקובעת "

 

 לפחותועדה תמנה "וכי ה ,000החלטה  קבעהומספר חבריה ועדת האיתור הרכב  לענין .21

נוסף  חבר, בראשות מנכ"ל המשרד, ובהשתתפות נציב שירות המדינה ו""חברים שלושה

ידי השר -בתחום הפעילות של המשרה הנדונה, אשר יתמנה על ונסיוןבעל מומחיות 

, 8118בהמשך, בשנת ". הממונה על המשרה האמורה, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה

" חברים חמישה הוועדהתימנה  ,ככלל" כי , אשר מורה,8000קיבלה הממשלה את החלטה 

ועדה, ובצדו נציב שירות המדינה, ויו"ר ה אשר ישמשמנכ"ל המשרד הרלבנטי  והם:

מומחיות וניסיון בתחום שיש להם ושלושה חברים נוספים אשר אינם עובדי אותו משרד, 
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, בנפרד משרה כל לגבי תיעשה הנוספים החברים קביעתהרלבנטי. עוד מורה הסעיף כי "

 ".מהמועמדים הנדרשים ולכישורים המשרה לאופי בהתאם

 

"ככלל, ועדת כי  התורוה הוסיפה 6.0.07 מיום 0.0מספר נציב שירות המדינה  הנחיית

שישמש כיו"ר  -האיתור תכלול חמישה חברים: מנכ"ל המשרד הממשלתי הממונה או נציגו 

הוועדה, נציב שירות המדינה או נציגו, נציג משרד אחר הנוגע לעניין או נציג היועץ המשפטי 

נציגי ציבור, אשר ימונו,  8-פקיד(, ולממשלה )למשל כאשר יש היבט משפטי או רגולטורי לת

ידי המנכ"ל בהתייעצות עם הנציב, -ידי הנציב בהתייעצות עם המנכ"ל והשני על -האחד על

בפועל, ההרכב למינוי  להנחיה(. 0ולאחר התייעצות עם גורמים רלוונטיים" )ראו עמוד 

 סעיף ראו) לפי הצעת ועדת השירותפרטניות ת ממשלה ונקבע בהחלט ותמשרמרבית ה

 .  (ובה פירוט הרכב חברי הוועדהרשימת המשרות  טבלת נספחת אליו"ר לתקשי 00.692

 

 תגיש הוועדהכי " ,8000החלטה  האשר למספר המועמדים עליהם תמליץ הוועדה לשר קבע .22

 רשאית, ואולם; ביותר כמתאים אחד מועמד ידה על נמצא אם אחד מועמד השר לאישור

ן זה נקבעו י". הוראות מפורטות יותר בענימועמדים שלושה או שניים לשר להציע הוועדה

 אחד מועמדתמליץ ועדת האיתור על  ככללנקבע כי " שם, 0.8)ה( להנחיית הנציב 9בסעיף 

ניתן להמליץ על יותר ממועמד אחד כי  נקבע". בצד האמור,  למשרה ביותר המתאים שהוא

במקרים בהם מידת התאמתם לתפקיד של המועמדים היא דומה אך לכל אחד מהם ישנו 

מקרים בהם הפערים בין שניים או שלושה מועמדים ביתרון ייחודי מובהק בתחום שונה, או 

 הם מינימליים, באופן שלא נמצא יתרון ברור לאף אחד מהם. 

 

. 7.08.10מיום  0.0000מספר היועץ המשפטי לממשלה ת יהנחי נבקש להזכיר את זהבהקשר  .23

הנחיית היועץ עומדת על הקושי המתעורר מקום בו הוועדה לא מצאה מועמד אחד כמתאים 

ביותר, וברצונה להמליץ לשר על שניים או שלושה מועמדים שעה שאחד מהם הוא בעל 

 זיקה בעל במועמד השר של בחירה"נקבע כי בנסיבות כאלה  זיקה לשר משרי הממשלה.

, עניינים ניגוד של עין מראית או, עניינים ניגוד בהיבט קושי מעוררת( אחר לשר)או  אליו

מנת להימנע מקושי זה, הונחתה -על ".זרים שיקולים מתוך התקבלה השר החלטת כי וחשש

כמועמד המתאים ביותר, ולהימנע הוועדה להמליץ במקרים מסוג זה על מועמד אחד בלבד 

, אשר 0.8הנציב הוראה דומה נכללת אף בהנחיית  מלהמליץ על מספר מועמדים כשירים.

פני השר הוא בעל זיקה למקום בו אחד המועמדים שהוועדה שוקלת להמליץ עליו כי  מורה

אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, על הוועדה להמליץ לשר על מועמד אחד 

  בלבד כמועמד המתאים ביותר לתפקיד.

  

באשר לשיקול הדעת הנתון לשר בבואו למנות את המועמד עליו המליצה ועדת איתור, נקבע  .24

בפסיקה שעל השר כגורם הממנה ליתן להמלצת הוועדה משקל רב במסגרת שיקוליו. כך, 

, נקבע כי (עניין אשרלהלן: ) (86.0.08)פורסם באר"ש,  אשר נ' שר האוצר 2000600בבג"ץ 

 כדי דיו משקל כבד שהוא טעם על להצביע עליו, ההמלצה את לדחות הוא חפץ בו מקום"

 ". הוועדה המלצת של מכריע הכמעט משקלה על לגבור
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 פטור ממכרז למשרות אמון אישיות. 4ב.

 

שניתן למשרות אמון  את הדיבור על הפטור המלא ממכרזעוד נייחד  טרם סיומו של פרק זה .25

, נקבעו 000אישיות. בנוסף למשרות שביחס אליהן נקבע פטור ממכרז במסגרת החלטה 

 07.8.00מיום  0097 פרפטורים ממכרז למשרות נוספות, במסגרת החלטת ממשלה מס

(. בתוך כך, הוחלט לפטור ממכרז את המשרות הבאות בלשכת מנהל 3367החלטה )להלן: 

( עוזר, יועץ, יועץ בכיר 6 0ובלשכתו היועץ המשפטי לממשלה: )כללי של משרד ממשלתי 

ן ילתקש"יר, לעני 18.9-ו 18.0)ראו פרקים  ( נהג.0( מזכיר; )0( מנהל לשכה; )8ראש מטה; )

 נושאי משרות האמון בלשכות שרים ומנהלים כלליים במשרדים(.  

 

 בלשכותיהם להסתייע אלה משרה לנושאי לאפשר במטרהמשרות אלה הופטרו ממכרז " .26

 על להם רוחשים שהם האישי האמון מידתפי -ועל דעתם שיקולפי -על שמתמנים בעובדים

( 0)סעיף ג) "מנהליים תפעוליים בהיבטים עזרה לקבל מנת על או חזונם את להגשים מנת

 . (0.2מספר הנציב להנחיית 

 

הדרג הפוליטי לדרג המקצועי בשירות המדינה, בצד האמור, כדי לשמור על הפרדה בין  .27

משרד. בעבודת הגורמים המקצועיים בשל נושאי משרות אלה גבלות על מעורבותם נקבעו מ

כי הם רשאים ין עובדי משרות האמון בלשכת מנכ"ל, ילעננקבע , לתקשי"ר 18.980בסעיפים 

בהיררכיה  להיות מעורבים בעבודת הגורמים המקצועיים במשרד, אולם לא ישולבו

חל עליהם איסור לתת הוראות לדרג המקצועי במשרד והם . בנוסף, הניהולית של המשרד

 : אינם רשאים לעסוק בענייני כח אדם ובמינויים של עובדי המדינה

 

  מעורבות בפעולות ביצוע של המשרד 19..21"      

עובדי לשכת מנכ"ל יפעלו כזרועו הארוכה של המנכ"ל במילוי תפקידו.  (א)
לצורך כך, ולאור אחריותו המקצועית של המנכ"ל על פעילות המשרד, 
רשאים עובדי לשכת מנכ"ל להיות מעורבים בעבודת הגורמים 
המקצועיים של המשרד, בפעולות הביצוע שלו, או להשתתף בוועדות 
מקצועיות כנציגי המנכ"ל; למרות האמור, חל איסור על עובדי לשכת 

עולות ביצוע במשרד במקרים בהם חלק כלשהו, בפ  מנכ"ל ליטול
מנכ"ל המשרד מנוע מלקחת חלק באותן פעולות בשל ניגוד עניינים, 

 ;ידי היועץ המשפטי של המשרד-אלא אם ניתן אישור לכך על

יחד עם זאת, עובדי לשכת מנכ"ל לא ישולבו בהירארכיה הניהולית של  (ב)
 המשרד, וחל עליהם איסור ליתן הוראות והנחיות לדרג המקצועי

 ;במשרד

עובד בלשכת מנכ"ל איננו רשאי לעסוק בענייני כוח אדם ובמינויים  (ג)
של עובדי המדינה, למעט מינויים של עובדים במשרת אמון בלשכת 

 ".המנכ"ל
 

 –ין עובדי משרות אמון בלשכות שרים יכן ראו סעיף מקביל )אם כי לא זהה( שנקבע לענ

 לתקש"יר.  18.008סעיף 
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הנחיית ל()ג( 0)2סעיף בכן ראו התנאים למתן פטור למשרות אמון אישיות, אשר פורטו  .28

  כדלקמן: ,0.2נציב ה

פטור ממכרז למשרות אמון אישיות יתאפשר רק במקרים חריגים,  מתן"

 בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

 המקביל, אחר בכיר משרה נושא או נבחר בלשכת במשרה מדובר .א

 ;משרד ל"מנכ או שר למעמד במעמדו

 אישיים אמון יחסי נדרשים, המשרה של הייחודיים מאפייניה לאור .ב

 ;הלשכה עובד לבין המשרה על הממונה בין מובהקים

 הארגוני במערך משולבת ואינה מקצועית משרה אינה המשרה .ג

 .המשרד של והמקצועי

 האמון במשרות העיסוק סוג את תואם המשרה של העיסוק סוג .ד

 השרים בלשכות והממשלה השירות ועדת ידי על שאושרו, האישיות

 (. ונהג מזכיר, לשכה מנהל, עוזר /יועץ) העניין לפי, לים"והמנכ

 ההגבלות יחולו זו למשרה שייבחר האמון משרת נושא העובד על .ה

 השרים בלשכות אישיות אמון משרות נושאי על החלות ר"בתקשי

 המפורטות להקבלת בהתאם, העניין לפי, לים"המנכ בלשכות או

 ".השירות ועדת ידי על שתיקבע כפי המשרה

 

 וההליכים שקדמו לה 3/73מספר החלטת ממשלה  .ג

ההליכים את תחילה , היא ההחלטה מושא העתירה, ו0170נפנה כעת להציג את החלטה  .29

לאורך הדרך אשר התקבלו  שונים גורמיםשל יובאו גם הערות תוך כך, ב. גיבושהשקדמו ל

להראות מנת -ועלאת מלוא התמונה  הנכבד להניח לפני בית המשפטמנת -עלביחס למתווה, 

במתווה שגובש לבסוף, מהותיים הביא לשינויים  שהתקבלו כי חלק לא מבוטל מן ההערות

 התהליך. שנדונה בתחילתו של אשר שונה מן ההצעה המקורית 

 

 הליכי גיבוש הצעת ההחלטה לממשלה .9ג.

 

להליך בוועדת השירות אשר הניב את החלטת הממשלה דנן קדם הליך נוסף אשר התנהל  .30

לכלל החלטת ממשלה. נתחיל, אם כן, בהליך קודם  גיעאך לא ה 8109עדת השירות בשנת ובו

 מושא העתירה.  0170זה כרקע להליך בו נתקבלה החלטת הממשלה 

 

מנכ"ל משרד ראש הממשלה לוועדת השירות הצעה להגדיר את  העביר 8109בראשית שנת  .31

עובדים כמשרה מקצועית  001-משרת המשנה למנכ"ל במשרדי ממשלה המונים למעלה מ

פי הצעת המנכ"ל, ובכפוף -הפטורה ממכרז, הכוללת מרכיב של אמון, אשר תמונה על

אי רוחב בשטח לאישור ועדת המינויים, אשר תפקידה יהיה לקדם תחומי מדיניות ונוש

הפעולה של המשרד, הכל בכפוף לתנאים שפורטו בהצעה. כן הועברה הצעה לקבוע שברירת 
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המחדל לעבודתן של וועדות האיתור תהיה הבאת שלושה מועמדים כשירים לפני השר, וככל 

   הניתן ועדות האיתור יימנעו מהמלצה על מועמד בודד, הכל כפי שפורט בהצעה.

 

נציב . חוות דעתם ביחס להצעותאת ים רלבנטיהעבירו הגורמים ה לקראת הדיון בוועדה

מבקר המדינה (; ולעתירה 01ענספח חוות דעתו צורפה כצעות )שירות המדינה התנגד לה

 04ע נספחראו המכתב שצורף כהתנגד להצעה לפטור את משרת המשנה למנכ"ל ממכרז )

 . לעתירה(

 

המשנה )להלן:  (, הגב' דינה זילברמנהלי-ציבורימשפט המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )

ולו חלקי שינויים אשר יתנו מענה הציעה בצד זאת ו, הצביעה על קשיים בהצעות, (ליועץ

לא תהיה מניעה , כי המשנה ליועץ בתוך כך סברהלעתירה(.  09עלקשיים אלה )נספח 

שרת אמון כמ ככל שתוגדרלפטור את משרת המשנה למנכ"ל משפטית לאמץ את ההצעה 

-)ולא חיצונית לה כחוליה בהיררכיה הניהולית בכירה נוספת במסגרת לשכת המנכ"ל

לא היחידות המקצועיות והמנהליות של המשרד ייקבע ש(; ככל ששל המשרד מקצועית

(; יוכל לתת הנחיות בתחומים עליהם הופקדהוא אם גם כפופות למשנה למנכ"ל )תהיינה 

מספר אשר ל .)ג( לתקשי"ר8.980בסעיף מגבלות הקבועות העל המשנה למנכ"ל יחולו ככל ו

כי אין מניעה משפטית לקבוע המשנה ליועץ  סברה ,המועמדים שתמסור ועדת האיתור לשר

עדה ותמליץ הו , לתפקיד ההתאמה גבוה יהיה יותר ממועמד אחד שיש לוכי במקרים בהם 

לכך הוסיפה, כי יש מקום לקבוע כי כשהוועדה תמליץ על מספר . יותר ממועמד אחד על 

מועמדים יהא עליה לנמק החלטתה בפירוט, להתייחס לפערים בין המועמדים עליהם 

ככל . עוד ציינה המשנה ליועץ, כי המועמדים שנמצאו כמתאימים ביותראת המליצה ולדרג 

 ת החלטתו. שהשר יבקש למנות מועמד שלא דורג ראשון יהא עליו לנמק א

 

הוחלט לאשר )ברוב דעות( הצעה לממשלה  88.0.09בתום דיון שקיימה ועדת השירות ביום  .32

ולדחות את הדיון בנושא המשנים למנכ"לים.  ,לשינוי הליך ועדות האיתור ברוח האמור

דיון הממשלה בהצעת ועדת השירות אולם, ההליכים בשתי ההצעות לא התקדמו לבסוף. 

 יריב השר, המשפטים שרת הנחיית תוךהחלטה, ללא וי הליך ועדות האיתור הסתיים לשינ

   .בנושא חדשה הצעה לגבש, נוספים גורמים בשיתוף, גבאי אבי דאז והשר לוין

 

מינוי למשרות  הליכישכותרתה " 8001מספר התקבלה החלטת ממשלה  00.08.09ביום  .33

כי יוקם , בה נקבע )   /193החלטה )להלן:  "תקופות הכהונה וקציבתבכירות בשירות המדינה 

, אשר יגיש לראש הממשלה הצעה בנושא ושר התיירותבראשות שרת המשפטים  צוות

או  "צוות השרים")להלן:  ההליכים לבחירת מועמדים למשרות בכירות בשירות המדינה

 .("הצוות"

 

טענות שונות ביחס לקשיים ידי השרים חברי הצוות -עלבמסגרת דיוני הצוות הועלו  .34

התמשכות הליכי האיתור כי נטען מינוי באמצעות ועדות איתור. בתוך כך הבהליך הקיימים 

והסרבול בבדיקה הראשונית של עמידת המועמדים בדרישות כשירות וניסיון לתפקיד, 
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לפיכך,  דינה.מרתיעה מועמדים מתאימים מלהתמודד על תפקידים בכירים בשירות המ

תוך שימור  של ועדות האיתור,תכונת הפעילות דרכים לשיפור מהצוות ביקש למצוא 

 תכליותיה.

 

ארבע ישיבות לבחינת אמצעים אפשריים לשיפור הליכי האיוש של משרות  הצוות קיים .35

ישיבות ה(. במסגרת 89.0.07-ו 0.8.07, 01.0.07, 82.08.09 ימיםבכירות בשירות המדינה )ב

נציב שירות המדינה היוצא, עוה"ד משה דיין, ונציב שירות המדינה  הצוות פנילהופיעו 

המסגרת הצוות את  לפניהמשנה ליועץ פרשה  שקדם לו, עוה"ד שמואל הולנדר.

הנורמטיבית לנושא, את גבולות הגזרה המשפטיים במצב החוקי הקיים, את האפשרויות 

 . הצעות הצוותים המשפטיים העולים מהקשיאת ו ,שעומדות לפני הממשלה

 

ודיון בשינוי הרכבן ודפוסי עבודתן של  מלבד קביעת פטור ממכרז למשרת המשנה למנכ"ל

תוך אפשרות לבטל את הליכי המינוי באמצעות ועדות איתור הצוות בחן , ועדות האיתור

או לחלק ניכר  משרות הבכירות הממונות בוועדת איתורכלל הפטור מלא ממכרז למתן 

הוחלט לא להמשיך בהצעות הרחבות הנ"ל,  ,בתום עבודת הצוותלבסוף, . ממשרות אלו

החליט לבקש מוועדת השירות להמליץ לממשלה לקבוע כי משרת המשנה למנכ"ל והצוות 

ת האיתור, כפי וועדהפעולה של מתכונת בוכן להמליץ על שינוי ; תהא פטורה מחובת מכרז

 שיפורט להלן. 

 

)הוא נציב שירות  ליו"ר ועדת השירות פנתה שרת המשפטים 81.0.07ביום בהמשך לאמור,  .36

הצעה לשינוי במנגנון ועדות האיתור ולקביעת פטור  הועדהובבקשה להביא לפני המדינה( 

השרה הציגה את הקשיים האמורים לעיל בהליכי המינוי ממכרז למשרות משנה למנכ"ל. 

 : להביא לפני ועדת השירות שני שינויים וביקשה בגינם הוקם הצוות

 

שתי מטרות: הפיכת ההליך  שלומתכונת הפעילות של ועדות האיתור,  עדכון, "ראשית

 הבחירה בהליך הממנה השר של מעורבותו; הרחבת יותר ויעיל, יותר מהיר, יותר לפשוט

 הבחירה הליך על ישירה השפעה כל זאת, על רקע המצב הקיים שבו לשר אין כמעט [....]

מנגד, לוועדות האיתור יתרונות שונים שראוי לשמר, כגון קיומו של הליך שקוף  [. ...]

על . "הפתוח לכלל המתמודדים הפוטנציאליים ובדיקה מקצועית של הגורמים הרלבנטיים

 רקע זה, הוצע להותיר את מנגנון ועדת האיתור על כנו בכפוף לשני שינויים: 

 

מנכ"ל המשרד  -צמצום הרכבה של ועדת האיתור כך שתכלול שלושה חברים  - האחד

הממשלתי הרלבנטי או מי מטעמו, נציב שירות המדינה או מי מטעמו, ונציג ציבור בעל ידע 

ידי מנכ"ל המשרד הממשלתי בהתייעצות -עלוניסיון בתחומי העיסוק של המשרה שימונה 

ם ימליץ לצוות השרים על הכישורים הנדרשים צוות מקצועי שיוק עם נציב שירות המדינה.

עדה חמישה חברים, והשרים יאשרו ומנציג שלישי זה, וכן על מקרים בהם ימנה הרכב הו

  ויעבירו לאישור ועדת השירות והממשלה. 
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 כיתוך קביעה על יותר ממועמד אחד, לשר ועדת האיתור להמליץ  סמכות תהרחב - שניה

להמליץ על יותר ממועמד אחד, וכאשר מידת יתור ועדת האבמקרים שבהם מחליטה 

לדרג את המועמדים. ההתאמה של המועמדים עליהם היא ממליצה אינה דומה, יהיה עליה 

חליט למנות מועמד שלא יככל ש השר לנמק את החלטתו אלה יידרש יםבמקרד נקבע כי וע

 דורג במקום הראשון. 

 

 כל של יכולתו את שתגדיל( המשרד"ל מנכ על)נוספת  ניהולית פונקציה" ה שלוספה ,שנית

המיניסטריאלית. המשנה יהא כפוף למנכ"ל המשרד,  תוואחרי את לממש מהשרים אחד

 לעניינים הנוגעות סמכויות יהיו לא למשנה, כי יובהרותפקידיו ייקבעו על ידי השר. 

לת מוצע לגדור את תחו [....] תפקיד בעל של העצמאי המקצועי דעתו לשיקול הנתונים

 הכפופות ברשויות לרבות, עובדים 952 מעל בהם ממשלה למשרדי ייחסתההחלטה כך שת

 ". למשרד

 

 .8מש0מצורף ומסומן  70.81.0מכתב השרה אל נציב שירות המדינה מיום צילום  

 

ניתנה חוות דעת מטעם נציב שירות המדינה בנוגע לנוסח העדכני של הצעת  07.0.07ביום  .37

צוין כי משרת המשנה  ,סוגיית המשנה למנכ"לבאשר ל .לעתירה( 03ע)נספח  ההחלטה

ידי ועדת השירות -מתאימה למתן פטור ממכרז בהתאם לתבחינים שנקבעו על למנכ"ל אינה

בחוות . בהצעת ההחלטהכונת המוצעת וכי אין הצדקה למתן פטור ממכרז במת והממשלה;

עלולה להעלות קשיים  הצעת ההחלטהדעתו התייחס נציב שירות המדינה, בין היתר, לכך ש

, בעוד השרמשום שהיא מורה כי המינוי למשרה יהיה בסמכות ניהוליים וארגוניים, 

 המשרד.  מנכ"לשכפיפותו של המשנה תהיה ל

 

תומכת בהצעה לצמצם את הרכב ועדות  צוין כי הנציבות ,הרכב ועדות האיתור שינויין ילענ 

האיתור, במטרה לייעל ולזרז את הקמתן ואת אופן עבודתם, אולם בכפוף לכך שנציב שירות 

; ובכפוף עם המנכ"ל )ולא להיפך( בהתייעצותהמדינה הוא שימנה את נציג הציבור בוועדה 

לכישורים הנדרשים מנציג  מנת לגבש המלצות בנוגע-לכך שהצוות המקצועי שיוקם על

,  הציבור בוועדת האיתור ובנוגע למקרים חריגים בהם ועדת האיתור תכלול חמישה חברים

 . ת השריםצוווועדת השירות ולא לאישור יעביר את המלצותיו ל

 

תמליץ לשר על יותר ממועמד אחד, צוין כי הנציבות  לקבוע כי ועדת האיתורלהצעה  אשר 

 1ע0)נספח  0.0.09מתנגדת להצעה, תוך הפנייה לחוות הדעת של נציב שירות המדינה מיום 

מידת  ף אםצוין כי ההצעה מאפשרת לוועדה להציע לשר מספר מועמדים א כן .לעתירה(

ד שפחות מתאים למנות לתפקיד מועמ ומאפשרת ל, וכן לתפקיד אינה דומה םהתאמת

 שינמק את החלטתו.  בכפוף לכךלדעת ועדת האיתור, 

 

 . 02.0.07ביום חוות דעת מטעמה  ת השירותוועדחברי המשנה ליועץ הניחה לפני  .38
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על צמצום  ליועץ ין צמצום הרכב ועדת האיתור לשלושה חברים הצביעה המשנהילענ

היתרונות שנוגעים לייעול נוכח סברה כי השינוי אפשרי נקודות המבט בוועדה אולם 

על המשנה ליועץ קיצור לוחות הזמנים. כן הצביעה לועדת האיתור ושל פעילות הפישוט לו

המשפטי בכך שמנכ"ל המשרד ימנה את הנציג השלישי בוועדה בהתייעצות עם הקושי 

מן יה התחרותי, וציינה כי יועדה ופוגע באופוהנציב בלבד, באופן שמפר את האיזון בהרכב ה

או  ידי הנציב, בהתייעצות עם מנכ"ל המשרד-ראוי כי הנציג השלישי בוועדה ימונה עלה

כי הדבר  המשנה ליועץ ציינה ,אשר להעברת שלושה מועמדים להחלטת השר. בהסכמה עמו

הוועדה שהדרישות   ייצור פתח לבחירת המועמד שאינו המתאים ביותר, אולם הוסיפה כי

השר ינמק החלטתו שג את המועמדים מקום שאינם דומים במידת התאמתם לתפקיד, ותדר

 קשיים. חלק מה ותידי הוועדה, מרפא-מקום שיבחר במועמד שלא דורג ראשון על

 

ין משרת המשנה למנכ"ל ציינה המשנה ליועץ כי מדובר בהרחבה משמעותית של חריג ילענ

. כן ציינה כי שיופטרו מחובת המכרזספות משרות נו 81-הפטור ממכרז, כיוון שמדובר בכ

פני הדברים, -על ,במשרת אמון של השר הכפופה למנכ"ל המשרד אין היא עומדתמשמדובר 

, וכי הפטור עלול ליצור תקדים לפטור משרות לפטור בתנאי הבכירות והאמון הנדרשים

נכ"ל משרת המשנה למאם תוגדר כי  המשנה ליועץ זאת ציינה בצדמקצועיות אחרות. 

מצמצם שכן הדבר רפא חלק מהקשיים, לכדי כמשרת אמון בתוך לשכת מנכ"ל, יהא בכך 

 ברבדיו המקצועיים )להבדיל מלשכת המנכ"ל(, את החשש מפוליטיזציה של שירות המדינה

 . למשרות אמון כעומדת באמות המידה למתן פטור ממכרז לראות במשרהומאפשר 

 

   .1מש0מצורף ומסומן  02.0.07ום המשנה ליועץ מישל דעת החוות צילום 

 

 .ההצעהדנה ועדת השירות בפרטי  80.0.07ביום  .39

 

ועדת כך שהרכב  8000 הלתקן את החלטאישרה הוועדה את ההצעה  ועדות האיתורין ילענ 

נציב לומנכ"ל המשרד בנוסף לבחירת החבר השלישי כאשר , יכלול שלושה חבריםהאיתור 

, תיעשה בהחלטה משותפת של שניהם יחד ולא בהחלטת המנכ"ל שירות המדינה

לחשש  מסויםשיש בו לתת מענה זאת, באופן בהתייעצות עם הנציב כפי שהוצע בתחילה. 

באופיו הוועדה ולפגיעה באיזון בין גורמים מקצועיים ופוליטיים בהרכב פגיעה מפני 

צוות אשר יבחן   כי יוקםאת ההצעה ועדת השירות אישרה  ,נוסףב. ההליךהתחרותי של 

על את הכישורים הנדרשים מהחבר השלישי וימליץ  ,ביחס לכל ועדת איתור ,באופן פרטני

 חמישה חברים. תמנהמקרים בהם ועדת האיתור 

 

בהם כי במקרים )כנגד דעתו החולקת של נציב שירות המדינה(  חלט להציע לממשלהעוד הו

 – ועדת האיתור מציעה לשר שניים או שלושה מועמדים שמידת התאמתם לתפקיד דומה

מידת ההתאמה . ואם תציע הוועדה את המועמדים להחלטת השר, ללא דירוג ביניהם

דרג ביניהם והוועדה תחליט להמליץ על יותר ממועמד אחד, היא תידרש ללתפקיד שונה 

  .במועמד שדורג ראשוןר יבחיוהשר יידרש לנמק בחירתו ככל שלא 
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לצוות משנה המונה ארבעה  הלהעביר שירותהת החליטה ועד, סוגיית המשנה למנכ"ללאשר  .40

)נציב שירות המדינה, שני נציגי ציבור, ומנכ"ל משרד ראש  תוחברים של ועדת השיר

הוגשה עבודת צוות המשנה אחר ל. אשר ימסור המלצותיו (צוות המשנהלהלן: ; הממשלה

, והוא שיקבע המשנה למנכ"להמנכ"ל הוא שימנה את  הצעה עדכנית, לפיה לוועדת השירות

לתנאי הכשירות התייחסות מפורטת יותר  גם ההצעה העדכנית כללהאת תחומי עבודתו. 

 .על פעולתוולמגבלות  יולסמכויותלתפקיד, וכן 

 

כי השינויים ה העדכנית, בה ציינהצעה להתייחסות  העבירה המשנה ליועץ 02.6.07ביום  .41

המשנה ליועץ ולצמצום מסוים של הקשיים הנובעים ממנה. שנערכו בהצעה הביאו לשיפורה 

הגדרת המשרה כמשרת אמון בתוך לשכת המנכ"ל מצמצמת את החשש הצביעה על כך ש

אמון משולבות המשרות כאשר ולה להיגרם לשל שירות המדינה, שע 'פוליטיזציה'מפני 

שהמשנה למנכ"ל נדרש כי  , והבהירהבהיררכיה הניהולית והמקצועית של משרדי הממשלה

 לא יהיה ממונה על יחידות של המשרד ועל אגפיו.

 

   ./9מש0מצורפת ומסומנת  02.6.07המשנה ליועץ מיום של דעת החוות צילום 

 

התקבלה החלטה לקדם אשר במסגרתה התקיימה ישיבה של ועדת השירות  02.6.07ביום  .42

. לעתירה( 06ע)נספח  ן משרת המשנה למנכ"ל ולהציעו לממשלהיאת המתווה שהתגבש לעני

 001במסגרת זו הוחלט להציע לממשלה לקבוע כי בכל אחד ממשרדי הממשלה המונים מעל 

מלשכת המנכ"ל, ושהמנכ"ל הוא שיקבע את עובדים משרת המשנה למנכ"ל תהא חלק 

תיאום בין גופי המשרד של משימות על המשנה שלו המנכ"ל יוכל להטיל  תחומי טיפולו.

פרויקטים ומעקב אחר יישום מדיניות המשרד בתחומים עליהם הופקד. הובלה של השונים, 

המשנה למנכ"ל לא יהיה ממונה על יחידות ואגפי המשרד, לא יעסוק בתחומי הטיפול של 

שומרי הסף, לא יעסוק בענייני כח אדם ומינויים, ולא יהיה חבר בוועדת מכרזים וועדת 

)שהסמכות לקביעתם  והכשירות לתפקיד תנאי הסףגם כל צוינו בהמלצה תמיכה משרדיות. 

 ועדת המינויים.של המינוי יהיה טעון אישור נכתב ש, והיא בידי נציב שירות המדינה(

ההחלטה התקבלה ברוב דעות חברי הוועדה, מול דעתו החולקת של ממלא מקום נציב 

 שירות המדינה.

 

ועדת  להחלטותבהתאם  ,טתהלהחלהממשלה על שולחן ההצעה הונחה  87.6.07ביום  .43

  .לעתירה( 8ע0)הצעת המחליטים צורפה כנספח  02.6.07מיום ו 80.0.07השירות מיום 

 

 השרים צוותבדברי ההסבר להצעת ההחלטה כי "באשר לסוגיה של ועדות האיתור, צוין  

 היתר בין, מסורבל הליך הוא איתור ועדות של העבודה שתהליך כך על עמדו השירות וועדת

)כך שעצם קביעת פגישות הוועדה גורם לעיכוב  חברים חמישה כולל ועדה כל שהרכב כיוון

 המאוישות שהמשרותהשרים אף עמד על הקושי בכך שכיוון  צוותצוין כי " כמו כן,". רב(

 אלו ותרמש נושאי קרובות לעיתים, ביותר בכירות משרות הן איתור ועדות באמצעות
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 כמעט אין לשר, הנוכחי האיתור בהליך, ואולם. הממונה השר עם ישירה לעבודה נדרשים

)פרט למקרה שבו החליטה ועדת האיתור מיוזמתה  הבחירה הליך על ישירה השפעה כל

להמליץ על יותר ממועמד אחד(. תוצאת האמור יכולה להיות שהוועדה ממליצה לשר על 

מינוי של מועמד יחיד שאינו המועמד המתאים ביותר לתפקיד, וזאת בהתייחס לצרכים של 

 ". המשרד כפי שהם מוגדרים על ידי השר

 

השרים עלה כי  בצוותה למנכ"ל, צוין בדברי ההסבר כי "". באשר לסוגיה של משרת המשנ 

 משרד שבכל צורך קיים, מיטבי באופן המשרד על כממונה השר של אחריותו מימוש לשם

 הנהלת מדיניות ביישום שיסייע נוסף בכיר משרה נושא יכהן"ל למנכ בנוסף, ממשלתי

, תחומים של מאוד רחב במגוון פועלים הממשלה משרדי"בהקשר זה צוין כי  המשרד

 של משמעותי לגידול, השנים במרוצת, הובילמקצועיות רבים ועמוקים. הדבר אף  בתחומי

 את ליישם ממשלתי משרד"ל ממנכ נדרש בה היריעה רוחב, זה במצב. המדינה שירות

 והעמקה הגדלה לשם, בכיר משרה נושא של תוספת ונדרשת, מדי רחב הוא, השר מדיניות

לשנות את  מוצע. בנוסף,  צוין כי ""במשרד בנעשה"ל המנכ לשכת של השליטה מוטת של

 952-משרד ממשלתי שיש בו למעלה מ שבכלאופייה של משרת המשנה למנכ"ל ולקבוע 

; וכי בשים לב לתפקידים "אמון במשרת נוספת כפונקציה זו משרה תוגדרעובדים 

חשיבות מיוחדת לכך שהמשרה תאויש  שנהולמשימות שיוטלו על המשנה למנכ"ל "י

 עם מיוחדים אמון יחסי נדרשים בה במשרה מדוברכמשרת אמון של המנכ"ל ]...[, שכן 

  ".  "להמנכ

 

ביניהן משרות  - ההחלטה מן משרות כמה של החרגה אף נכללה ההחלטה בהצעת כי, יצוין 

לגביהן לא יחולו השינויים  -פרקליט המדינה, המשנים ליועץ המשפטי לממשלה ועוד 

 )ב( להחלטת הממשלה(.  8הכלולים בהצעת ההחלטה )סעיף 

 

להצעת המחליטים צורפה חוות דעת משפטית מפורטת בה סקרה היועצת המשפטית 

חסה להיבטים המשפטיים למשרד המשפטים, הגב' לאה רקובר, את תמצית ההצעה והתיי

פניות גורמי . חוות דעת התייחסה אף לטענות שעלו מולקשיים שעלו במהלך הדיונים בהצעה

 לעתירה(.   07ע)נספח ביחס להצעת ההחלטה ציבור 

 

על רכיבי ההצעה השונים, וזאת בשים קיימה הממשלה דיון בהצעת ההחלטה  0.01.07ביום  .44

הליכי האיוש של משרות בכירות בשירות המדינה, ולצורך של השרים לב לצורך בשיפור 

בגמישות רבה יותר בניהול בעלי התפקידים הבכירים במשרדם שבסמכותם )הן באמצעות 

 התבקשו של הדיון בסופו שיפור הליכי האיוש והן באמצעות משרת המשנה למנכ"ל(.

עדה ומינוי החבר השלישי בוכך ש המתווה את לתקן ניתן אם לבחון המקצועיים הגורמים

"(, וכן להבהיר את סמכויות המשנה יחדיויהא בהסכמת הנציב ומנכ"ל המשרד )במקום "

  . למנכ"ל
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תיקנה ועדת השירות את  ,"לבדוא השירות ועדת חברי בין משאל קיום אחר, 00.01.07ביום  .45

ידי נציב -הנציג השלישי בוועדת האיתור ימונה על , ונקבע כיהחלטתה לבקשת הממשלה

לענין משרת המשנה למנכ"ל, , ו"יחדיו" במקום "בהסכמהשירות המדינה ומנכ"ל המשרד "

 מיליםב "וז משרה על יחולו לא"ר לתקשי 19..21 פסקה והוראות"המילים  הוחלפו

 והוראות הנחיות לתת רשאי יהיה"ל למנכ המשנה, עליו יופקדו אשר ובמשימות בתחומים"

כי עניינה של החלטה יובהר,  .(/9ע0)החלטת התיקון צורפה כנספח  "במשרד המקצועי לדרג

זו בתיקוני נוסח, והיא לא שינתה מההגבלות שנקבעו על משרת המשנה למנכ"ל, כמפורט 

  לעיל. 

 

 00.01.07-היום אישרה הממשלה בהמשך אותו  ידי ועדת השירות,-שבוצע על לאחר התיקון .46

 ה שבכותרת. ר, היא ההחלטה מושא העתי0170החלטה את 

 

 .99מש0 כנספח מצורפת ומסומנת 0170החלטה  

 

 3/73מספר החלטת ממשלה . 1ג.

 

במסגרת להסדר שנקבע כעת  נפנהשקדם לקבלת ההחלטה, להליך  התייחסנואחר של .47

 מכן אחרלו ,עדכון מתכונת הפעילות של ועדות איתורתחילה בסוגית  - 0170החלטה 

 ז למשרה של משנה למנכ"ל.רמתן פטור ממכ בסוגית

 

  עדכון מתכונת הפעילות של ועדת האיתור

 

שהרכב ועדת )א( להחלטה נקבע 0בסעיף . שינוי ראשון מתייחס להרכב ועדת האיתור .48

שהם מנכ"ל המשרד  ,(000שנקבע בהחלטה  הרכב)בדומה ל שלושה חברים כלולהאיתור י

שלישי ונציג  ,הממשלתי בו נמצאת המשרה או נציגו )יו"ר(; נציב שירות המדינה או נציגו

ימונה על ידי יו"ר ועדת האיתור ונציב שירות , אשר בעל מומחיות וניסיון בתחום הרלבנטי

 . בהסכמההמדינה 

 

ג( להחלטה נקבע כי יוקם צוות לבחינת הרכבי ועדות האיתור, שימליץ )8בצד זאת, בסעיף 

אודות הכישורים הנדרשים מהנציג השלישי בוועדת האיתור, וכן ימליץ על מקרים על 

 לתהליך זמנים לוח הובנה אף בהחלטה .חמישה חבריםתמנה עדת האיתור וושהמצדיקים 

 אליהן שהמינוי משרותיש  םמשרדבשהממשלה  שרי יעבירושתחילה  באופןעבודת הצוות, 

השלישי בוועדת  גהתייחסות לצוות בנוגע לכישורים הנדרשים מהנצי איתור בוועדת נעשה

מכן יגבש  לאחרהאיתור; ולמקרים המצדיקים שוועדת האיתור תמנה חמישה חברים. 

 לאישור ההמלצות יובאו הבא ובשלב, השירות עדתלווהמלצותיו ויגישן את הצוות 

לתוקף  יתוראההנוגעים למתכונת פעולת ועדת  השינויים, והכל טרם כניסת הממשלה

פועל  כבר צוותה, כי יצוין( להחלטה(. 0)-(0))ג(8ו)א( 8)סעיף בהתאם להוראת התחולה 

החדשה תחל אך  במתכונתהאיתור  ותעבודת ועד .התקדמה ומצויה לקראת סיום ועבודתו
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הנדרשים מן הנציג השלישי בוועדת האיתור,  םהכישורי וייקבעולכשתושלם מלאכת הצוות 

 . חברים חמישה למנות יוסיף ההרכב בהן הוועדותוכן 

 

 כינזכיר, . להמליץ על יותר ממועמד אחד ת האיתורשני מתייחס לסמכותה של ועד שינוי .49

"הוועדה תגיש לאישור השר מועמד אחד אם נמצא על ידה נקבע ש 8000להחלטה  0בסעיף 

מועמד אחד כמתאים ביותר; ואולם, רשאית הוועדה להציע לשר שניים או שלושה 

ועדת האיתור מורה כי  0.8מספר עוד יוזכר כי הנחיית נציב שירות המדינה  מועמדים".

מוסמכת להמליץ על יותר ממועמד אחד כאשר מידת התאמתם של מועמדים לתפקיד היא 

ן ייחודי מובהק בתחום שונה, או מקום בו דומה, אולם לכל אחד מהמועמדים ישנו יתרו

 הפערים בין המועמדים הם מינימאליים באופן שלא נמצא יתרון ברור לאף אחד מהם.

 

במקרים בהם תמליץ ועדת האיתור על שניים או שלושה מועמדים כי נקבע,  0170בהחלטה 

, אלה במקריםתדרג ביניהם. המתאימים ביותר למשרה, שלא בהתאם למפורט לעיל, היא 

מליץ למנות מועמד אם יולאישור הממשלה,  שדורגו םמועמדיהבין יביא השר מועמד אחד מ

)ג( 0-)ב( ו0)סעיפים  בחירתוידי ועדת האיתור, יהיה עליו לנמק את -עלשלא דורג ראשון 

מקום בו אחד המועמדים שהוועדה שוקלת כמו כן, נותר על כנו הכלל לפיו  .(0170להחלטה 

פני השר הוא בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, על ללהמליץ עליו 

 הוועדה להמליץ לשר על מועמד אחד בלבד כמועמד המתאים ביותר לתפקיד.

 

בדבר השינוי בהרכב ועדת האיתור  0)א( להחלטה מורה, כי הוראות סעיף 8סעיף יצוין, כי  .50

יום מיום אישור ההחלטה  91, יחולו בתוך ממנהובנושא מספר המועמדים שתציע לשר ה

 אישור עם מיד לתוקף נכנסו"לים למנכ המשנים מינוי בנושא ההחלטה הוראות. בממשלה

כי  ונזכירוזאת ביחס למשרות משנים למנכ"ל שלא היו מאוישות ערב ההחלטה, , ההחלטה

  .ועדת המינויים ה שלועדת איתור כי אם בדיק הליך של מינויים אלה אינם טעונים

 

שבעניינן בעלות רגישות מיוחדת מונה רשימה של משרות  0170)ב( להחלטה 8סעיף , ולבסוף

   .במתכונת הפעילות של ועדת האיתור לא יחול שינוי

 

 מתן פטור ממכרז למשרה של משנה למנכ"ל

 

עובדים  001מורה כי בכל אחד ממשרדי הממשלה שבהם מעל  0170ה להחלט 0סעיף  .51

יתבצע  המינוי .תתאפשר משרה אחת של משנה למנכ"ל, אשר תהיה חלק מלשכת המנכ"ל

ידי נציב שירות המדינה -שנקבעו עלתנאי הסף לד ויתיאור התפקבהתאם ל, ידי המנכ"ל-על

שני, דרישות ניסיון תואר רצוי  -השכלה אקדמית ) 0170וצורפו כנספח א' להחלטה 

ועדת לבדיקה של המינוי פטור מחובת מכרז כפוף בהחלטה נקבע, כי . (מפורטות ועוד

 המינויים. 
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המשנה למנכ"ל יהיה בעל סמכויות בתחומים שייקבעו על ידי המנכ"ל, ויהיה נקבע כי  כן

וכי מנכ"ל המשרד רשאי להטיל על המשנה למנכ"ל להיות מופקד מטעמו על  ,כפוף לו

תיאום בין גופי המשרד השונים והיחידות המקצועיות בתחומי משימותיו, על הובלה 

ועל ניהול מעקב אחר יישום  ,וקידום של פרויקטים שונים בהתאם להנחיות המנכ"ל

מדיניות המשרד בתחומים עליהם הוא הופקד. כן נקבע כי המשנה למנכ"ל רשאי לתת 

לא ים ובמשימות אשר יוטלו עליו, אולם בתחומ הנחיות והוראות לדרג המקצועי במשרד

יהיה ממונה על יחידות המשרד ועל עובדים המהווים חלק מההירארכיה הניהולית 

לא יעסוק בעיסוק המצוי בתחום עבודתם של נושאי משרה , ווהמקצועית של המשרד

לא  ,המאופיינים כשומרי סף, לרבות היועץ המשפטי למשרד, חשב המשרד ומבקר הפנים

אדם ובמינויים של עובדי מדינה, ולא יהיה חבר בוועדות מכרזים וועדות כח בענייני יעסוק 

 תמיכה משרדיות.

 

מפורטות הוראות מעבר לפיהן ההחלטה תחול רק על משרות של  0170החלטה )ח( ל0בסעיף  

המשנים למנכ"ל  00לפיכך, . 0170החלטה לא היו מאוישות ערב קבלת משנה למנכ"ל ש

 80מתוך , , אשר כיום מספרם עומד על תשעה0170החלטה עוד קודם ל בתפקידם שכיהנו

בהתאם לתיאור  תפקידםימשיכו לכהן בעובדים,  001-בהם יש יותר משמשרדי הממשלה 

 לא תחול עליהם.  0170 והחלטה, במועד איושהקיים למשרתם שהיה התפקיד 

 

 נבקשוכעת אשר הוגשה כבר ביום למחרת ההחלטה, , דנן ההעתירכנגד החלטה זו מופנית  .52

 .להשיב לנטען בה

 שיביםעמדת המ .ד

 

של בית המשפט עמדת המשיבים היא כי דין העתירה להידחות, בהעדר עילה להתערבותו  .53

 . , מכל הטעמים שיפורטו להלן0170בהחלטת הממשלה הנכבד 

 

בפתח הדברים נדגיש, כי מדובר בהחלטת ממשלה, אשר נתקבלה על יסוד הצעת ועדת  .54

אחר תהליך דיונים מקצועי במסגרתו נתקבלו התייחסויות להשירות שזו מומחיותה, 

ונערכו שינויים בהצעה. מן  –נציב שירות המדינה והמשנה ליועץ  –גורמים בכירים 

להתערבות שיפוטית של בית הנימוקים שנציג להלן יעלה, כי העתירה אינה מקימה עילה 

רשות מינהלית, של גדרי היקף הביקורת המקובלת על החלטות שים לב לב ;המשפט הנכבד

 .  החלטות ממשלהעל ובפרט 

 

 עדכון מתכונת הפעילות של ועדות האיתור נעשה כדין. 9ד.

 

בהתייחס  ,פעילות ועדות האיתורמתכונת הבשנערכו המשיבים יטענו, כי שני השינויים  .55

תעביר לשר להחלטתו, אינם מקימים עילה היא עדה ולמספר המועמדים שולמספר חברי הו

 להתערבות שיפוטית. 
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 תמנה שלושה חבריםלפיו הוועדה קביעת כלל 

 

)למעט במקרים מיוחדים שצוות לשינוי מספר חברי הוועדה מחמישה לשלושה באשר  .56  

לצמצום מסוים  גורםגם אם צמצום ההרכב כי , עמדת המשיבים היא מקצועי ימליץ עליהם(

במהלך מטים את הגלומים  תבמגוון נקודות המבט המעורבות בהליך המינוי, הרי שהיתרונו

 . להתערב בומכל מקום לא קמה עילה ש, והכף לטובתו

 

לקצר את  במטרהלהביא לייעול ולפישוט פעילותה של ועדת האיתור, נועד צמצום ההרכב  .57

בצוות השרים בהקשר זה יוזכר כי ידה. -עללוחות הזמנים לבחירת מועמד )או מועמדים( 

על  השרים.לפי דיווחי מינוי באמצעות ועדות איתור נמשכו זמן רב מדי ה הליכינמסר, כי 

תיאום וועדה וצמצום מספר החברים יפשט את כינוס הרקע זה, סברה ועדת השירות כי 

  . ויתרום לייעול תהליך המינויים למשרות בכירות ישיבותיה

  

 בקש להביא לכךמשקבע מנגנון מינוי נ שנקבעה בסופו של התהליךהחלטה בכי  ,יודגשכן  .58

חבר ועדה כזכור, הדרג הפוליטי בוועדה. לשליטה של עדה לא יביא ושצמצום מספר חברי הו

וחבר ועדה שלישי יהיה  ,חבר ועדה שני יהיה נציב שירות המדינה ,אחד יהיה מנכ"ל המשרד

 ידי מנכ"ל המשרד ונציב שירות המדינה בהסכמה-ימונה על, אשר רלבנטימהתחום הנציג 

הנציג הנוסף , לפיה מינוי המקורית ההצעהן . זאת, בשונה מויהא נטול זיקה לשרי הממשלה

בוועדה  860היה אמור להיות בידי מנכ"ל המשרד, דבר אשר היה מעמיד למנכ"ל שליטה של 

לעמדתה של ו ההרכב שנקבע לבסוף, בשים לב להערות המשנה ליועץ .ויוצר חוסר איזון

ועדה וכב ה, מצמצם את החשש למשקל יתר של הגורם הפוליטי במינוי הרועדת השירות

ובקבלת החלטותיה, ומשמר את אופיו התחרותי של התהליך תוך מתן ביטוי לעמדות 

עוסק בימים אלה וקם לפי החלטת הממשלה הלכך יש להוסיף, שצוות מקצועי ששונות. ה

המשרות  ה שלוכן בבחינ הכישורים הנדרשים למינוי הנציג השלישי בוועדה בקביעת

, ומלאכתו איתור בהרכב של חמישה חבריםהעדות ואת להותיר  נכון הן יהיהלגביש

  התקדמה ועומדת לקראת סיום.

 

הגדלה מסוימת של השפעת מנכ"ל המשרד לאמנם צמצום הרכב ועדת האיתור הוביל  .59

וצמצום נקודות המבט שהיו מעורבות בתהליך. יחד עם זאת, השינוי אינו דרמטי כפי שנטען 

באשר ליחסי הכוחות בוועדת האיתור לא  0170בעתירה. האיזון שנערך במסגרת החלטה 

ייתה , ה0170מאפשר למנכ"ל רוב אוטומטי בוועדה. ככלל, במצב הדברים טרם החלטה 

הוא עצמו ונציג שמינה בהתייעצות עם  - 860למנכ"ל השפעה על הרכב הוועדה בשיעור של 

מלבד חברותו שלו בוועדה לוקח הוא חלק בבחירת נציג שלישי  0170הנציב, ובהחלטה 

לפיה קודם להחלטה היה כוחו של נציג  6810607בהסכמה עם הנציב. טענת העותרת בבג"ץ 

, מתעלמת מכך 860עד  060-חברי הוועדה וכעת הוגבר כוחו למכלל  060הדרג הפוליטי 

שמנכ"ל המשרד )כמו גם הנציבות( מינה טרם השינוי חבר ועדה נוסף בהתייעצות עם הנציב 

 לעתירה(.  82)סעיף 
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משנת  000החלטה . שלא היה כמותו בעבר אין מדובר במתווה חדשראוי להזכיר, כי  ןכ .60

יהיה שלושה, תוך הותרת פתח בוועדות האיתור מספר החברים המינימלי כי  קבעה 0666

 עדהוהו תמנה ככלל"נקבע כי שונה הכלל, ו 8118משנת  8000בהחלטה ועדה רחבה יותר. ול

קבעה שהרכב זה יהיה והשיבה החלטת הממשלה את הרכב השלושה, כעת . "חבריםחמישה 

במקרים פרטניים בהם יש בכך צורך,  צדו הותירה שיקול דעת להרכב רחב יותרהכלל, וב

 ובמקרים מיוחדים מאפיינים בעלות במשרות כי"וימליץ שיבחן וזאת בהמלצת צוות 

( 0)ג()8" )סעיף חברים חמישה תכלול מסוימת למשרה האיתור ועדת, זאת המצדיקים

במפורש )סעיף  0170הוחרגו מתחולת החלטה שוזאת בנוסף לרשימת המשרות  להחלטה(

ביטאה הממשלה עמדתה כי הרכב שלושה מאפשר קבלת החלטה  בכך. )ב( להחלטה(8

משקל לקידום היעילות, ובצדו נקבעה  הכלל נותןנקודת איזון בה  ראויה, ובחרה לקבוע

 צורך.  בהם נדרש הרכב רחב יותר בהתאם ללהתאמת פתרון למקרים  אפשרות

 

הקבועים בהרכב ועדת האיתור, אשר נחיצותם  החברים שני: ההחלטה שימרה את ודוק .61

: מנכ"ל המשרד הממשלתי הנוגע בדבר או מי והםבוועדה מתבקשת מטבע הדברים, 

 מי או המדינה שירות ונציב, המיועדת בו המשרהשהבכיר במשרד  הגורםמטעמו, בהיותו 

, ההרכב בגודל השינוי. המדינה בשירות מינויים על המופקד הבכיר הגורם בהיותו, מטעמו

מעבר לשני החברים הקבועים כאמור,  יתווספו אשרהחברים  של במספרם עניינו, כן אם

הרכב שלושה ובו חבר נוסף אחד מעבר לשני החברים  000ונזכיר כי במקור קבעה החלטה 

 המנכ"ל והנציב כאמור.    –הקבועים 

 

, אשר לטענה כי מינוי הנציג מטעם מנכ"ל המשרד הוגדר כי ייעשה מקרב העובדים לבסוף .62

ככלל הנציב מינוי נציג מטעם הנציב לא נקבע כאמור, נשיב כי  ולעניןהבכירים של משרדו, 

אך לעיתים הוא נדרש למנות נציג בכיר  ,אכן ממנה נציג מקרב העובדים הבכירים במשרדו

  ג הולם וסיבות פרטניות נוספות, ומכאן הנוסח שנקבע. ממשרד אחר, מטעמים של ייצו

 

 

 שינוי הכלל הנוגע למספר המועמדים שתעביר הוועדה לשר

 

על , יש לתת את הדעת הכלל הנוגע למספר המועמדים שתעביר הוועדה לשרבאשר לשינוי  .63

 . , על תכליתו ועל איזוניו הפנימייםבענייןשנקבע הכולל ההסדר 

 

 בחירהסינון המועמדים וה, 0170גם במצב הדברים שנוצר לאחר החלטה נפתח בכך ש .64

לערוך סינון אשר פועלת בידי ועדת איתור, בהליך תחרותי, נעשית  הראשונה ביניהם

שיקולים זרים, פוליטיים ללא לפי שיקולים ענייניים בהתאם לנדרש בתפקיד, מקצועי 

שיקול דעת בבחירת  לוהיא לאפשר  מספר מועמדים לשר העברת ה שלתכליתואחרים. 

כי מקום שנמצא יותר ממועמד מתאים אחד, עשויים גורמים ונעיר כאן, . המועמד הסופי

בחירה למשרות בכלל, ולמשרות ודוק: שונים להעדיף בחירה אחרת בין המועמדים. ממנים 
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שמשקלם אינו מדיד  שיקוליםבשורה של בכירות בפרט, היא בחירה מורכבת, שעניינה 

 ובהתרשמות כוללת המשתנה מאדם לאדם. ונקוב, 

 

עדה רשאית להציע לשר שניים ותה הויהי 0170החלטה הדברים שקדם לגם במצב , כי יודגש .65

, וזאת במצבים שהגדירה הנחיית נציב שירות (8000להחלטת  0או שלושה מועמדים )סעיף 

קובעת חובה להציע לשר יותר ממועמד אחד. יצוין, כי  0170. גם כעת אין החלטה המדינה

 .בפועלידי ועדות האיתור -חלופה זו של העברת יותר ממועמד אחד אף יושמה על

 

שמידת ההתאמה הוועדה לא תדרג את המועמדים מקום כי  ההחלטה מחדשת בהוראה .66

מקום עדה וול בקביעת חובת דירוג, וכן או שלכל אחד מהם יתרון ייחודי בתחום שונה דומה

מידת התאמה דומה או יתרון ב במקרה בו לא מדוברעל יותר ממועמד אחד בו היא ממליצה 

, לתפקיד המתאים ביותריש לכאורה פתח לבחירה של מי שאינו בהכרח . בכך ייחודי שונה

שהוא  אחדתמליץ ועדת האיתור על מועמד  ככללתה כי "הור 0.8בעוד שהנחיית הנציב 

" ורק בצדה הועמדה האפשרות להעביר מספר מועמדים מקום למשרה ביותר המתאים

 . שהפערים ביניהם קטנים או שלכל אחד יתרון ייחודי שונה

 

אולם ראוי להעיר, כי במצב בו הפערים מינימליים או יש יתרון מובהק שונה לכל מועמד, ו

משמעית, והתשובה לה עשויה להשתנות -חדהשאלה מיהו המועמד המתאים ביותר אינה 

מתאימים ואין מועמדים לפיכך, מקום שנמצאו כמה בין גורמים שונים, כפי שהסברנו לעיל. 

 . הותרת הבחירה לשר הממנהגם בחלופה של יש טעם  ביניהם בחירה מובהקת ברורה

 

מידת  אולםביותר לתפקיד הוועדה מוצאת כמה מועמדים כמתאימים אשר למקרה בו 

לדרג  ההחלטה דנן מאפשרת להעבירם לשר, אולם אז על הוועדההתאמתם לתפקיד שונה, 

דורג את המועמדים ולנמק את החלטתה, וככל שהשר רואה שלא לבחור את המועמד ש

הבנייה של תהליך הבחירה,  תידי הוועדה עליו לנמק את החלטתו זו. בכך מושג-ראשון על

, אך ביותר לתפקיד מקום שישנם כמה מועמדים מתאימיםכי , מבטיחה גיסא אשר מחד

יתן לו משקל יעדה ווהשר את הדירוג שקבעה הויבחן , בעיני הוועדה מתאים יותרמהם אחד 

לבחור את המתאים ולשר הממנה לבחון את המועמדים  מאפשרת ,גיסא מאידךו; של ממש

בנוסף, חובת התרשמותו מהמועמדים. ביותר בעיניו, לפי תפיסתו את מוקד התפקיד ו

 הוועדה, ניתן יהיה לבקר אתדירוג השר מככל שיסטה . תוביקור שקיפותההנמקה מבטיחה 

     . הנמקתו שלוהנמקת הוועדה ובחינה של יסוד החלטתו על 

 

לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה באשר להצעות העותרת מפנה  6810607ץ "בבג .67

החוק לשינוי דרך מינויים של יועצים משפטיים למשרדי הממשלה, בה התייחס לכך 

לעתירה(. כאן  99שהמלצה על יותר ממועמד אחד תגדיל את השפעת השר בהליך )סעיף 

, בחלק העוסק בוועדות האיתור, אמנם הגדיל את 0170בהחלטה יובהר, כי השינוי שנקבע 

השפעת השר על הליך הבחירה, אולם המדובר במשרות בהן מלכתחילה הותרה מעורבות 

מסוימת )גם אם מוגבלת( של השר, ולכן הן נכללו עוד לפני ההחלטה הנ״ל במסלול של 
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י סף המתמנים ע״י ועדת ועדות איתור. יתר על כן, מהחלטה זו הוחרגו המשרות של שומר

  .איתור, בהם פרקליט המדינה והמשנים ליועץ המשפטי לממשלה

 

לעניין מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא 

מנת למנוע פגיעה אפשרית בעצמאות היועץ -שיש למנותם במכרז ולא בוועדת איתור, על

 .במשרת שומר סףהמשפטי שייבחר, משמדובר גם כן 

 

מקום בו אחד המועמדים שהוועדה שוקלת להמליץ ההחלטה קובעת ש, כי ולבסוף נזכיר .68

פני השר הוא בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, על הוועדה לעליו 

במצב זה תכריע עמדת  להמליץ לשר על מועמד אחד בלבד כמועמד המתאים ביותר לתפקיד.

 אפשרות של העדפה מוטה משיקולים זריםעם ההחלטה מתמודדת הוועדה, ובכך 

 .בסיטואציה המועדת לכך

 

, כי השינויים הללו שנערכו בהסדר שנהג טרם החלטה המשיבים יטענובתמונה הכוללת  .69

"מכרז משוכלל" מעין באופן מהותי מכוחו של הליך ועדת האיתור, שהוא גורעים , לא 0170

הליך ועדת גם בהקשר זה יוזכר כי שיתרונותיו בצדו, בפרט לצורך איוש משרות בכירות. 

בין הרצון להבטיח הליך מינוי  , חתר לאזן0170במתכונת שנהגה טרם החלטה  איתור

תחרותי, שוויוני, מקצועי ונקי משיקולים זרים, לבין הצורך בכלי מינוי גמיש ויעיל, 

עורבות מסוימת לדרג המדיני בבחירת המועמדים שיאיישו את המשרות המאפשר מ

ואכן, גם בהסדר שנהג טרם ההחלטה, ניתנה לשר מעורבות בבחירת המועמד הבכירות. 

שימונה, בכך שמנכ"ל משרדו חבר בוועדה ומעורב בבחירת חבר ועדה נוסף, ובכך 

מד שהוצע משיקולים תה בידי השר והוא יכול היה לסרב למועישההחלטה הסופית הי

ענייניים וסבירים, ובמקרים המתאימים אף ניתנה לו אפשרות לבחור בין מספר מועמדים 

 גם קודם לשינוי. 

 

מועמדים מקום שאין סמכותה של ועדת האיתור שלא לדרג עדה, ווהפחתת מספר חברי הו

רם ביניהם הבדל מובהק, לא הרחיקונו באופן מהותי מן האיזון שנהג קודם לכן, ט

 ההחלטה. 

 

מנגנון ועדת האיתור והאיזון אליו בהתייחס ל אשר בענייןראו דברי בית המשפט הנכבד 

הוא חותר בין הצורך למנוע מינויים פוליטיים או בלתי ראויים לבין מתן כלים גמישים 

 :לממשלה לצורך הגשמת מדיניותה

  

 הממשלה בסמכות שמקורו, חריג בגדר הוא מכרז של בדרך שלא"מינוי 
, שתקבע בתנאים, תחול לא שעליהם משרות של וסוגים משרות לקבוע"

 של מטרתו(. המינויים לחוק 19 סעיף" )91 בסעיף האמורה המכרז חובת
 ץ"בג" )יעדיה את לממש... גמישים כלים" הממשלה בידי ליתן היא החריג

 92 פסקה, ישראל ממשלת ראש' נ השלטון איכות למען התנועה  1121/99
 בחירה הליך לקיים בצורך הכירה שהממשלה אלא((. 1.9.1291[, בנבו פורסם)]

 שקיפות גם המאפשר הליך, ממכרז הפטורות משרות איוש בעת גם מקצועי
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 ועדת מצריך שאיושן המשרות סוגי הגדרת בבסיס עומדת זו הכרה. וביקורת
 אופן לעניין, לעיל הנזכרת, 1519' מס הממשלה בהחלטת נכתב כך. איתור

 לאיתור ועדה של בהליך למשרות מועמדים מינוי: "איתור ועדת של פעולתה
 שוויון עקרונות נשמרים, המכרז להליך בדומה, בו הליך הוא... מועמדים

 שבין העדין האיזון נשמר בכך". ביותר הטוב המועמד ובחירת ההזדמנויות
 הצורך לבין, מדיניותה הגשמת לשם, הממשלה בידי גמישים כלים מתן

 ".אחרים ראויים בלתי ממינויים או פוליטיים ממינויים להימנע
 

 להמליץ היה האיתור ועדת תפקיד, 0170, כי גם במצב הדברים שקדם להחלטה יובהר .70

. בהקשר זה, הממנה גורםל נתונה היתהלמנות את המועמדים  הסמכותו ,הממנה לגורם

האיתור מועדה  ועדתהופכת את " 0170לפיה החלטה  6810607טענת העותרת בבג"ץ 

   .ועיקר כלל מדויקת אינה( לעתירה)ה( 89 סעיף" )ראו "ממליצה" לועדה"ממנה" 

 

הוא שונה מזה שהוצע לבסוף  0170חדד כי המתווה שנקבע בהחלטה בקש לנ בנוסף, .71

לקבוע שככלל תמליץ  הוצעלכתחילה . 8109בשנת  בהצעה שפתחה את התהליךלכתחילה 

, אלא זהכאחד. בהצעה הנוכחית לא נקבע כלל על ועדת האיתור על שלושה מועמדים ולא 

רק במקרים . ועדהולשיקול דעתה של ה הנותר אפשרות ההמלצה על יותר ממועמד אחד

עליה להעביר  מתאים ביותר לתפקידשהוא שבהם מצאה הוועדה כי יש יותר ממועמד אחד 

וככל שמידת התאמת המועמדים שונה על הוועדה לדרג את  ,שר הממנהיותר משם אחד ל

ידי הוועדה ראשון עליו לנמק -המועמדים, וככל שהשר מחליט לבחור מועמד שלא דורג על

 את ההחלטה.  

 

 לאמספר משרות מן ההחלטה  החרגת פיהל 6810607"ץ בבג העותרת לטענת נתייחס, לבסוף .72

 פרטניות משרות מספר המפרט, להחלטה)ב( 8 בסעיף מדובר. השירות ועדת בהמלצת נכללה

 המיסים רשות מנהל, המדינה פרקליט, לממשלה המשפטי ליועץ המשנים דוגמת

 החרגהועדת האיתור. של  הפעולה, עליהן לא יחולו השינויים במתכונת והאפוטרופוס הכללי

לקראת הדיון  להחלטתה הממשלה שולחן על הונחה אשר המחליטים להצעת הוספה זו

, באופן צמצום החלטתה על להחיל הממשלה החלטת. לעמדת המשיבים, 0.01.07יום ב

 במתכונת והשינויים הוועדה הרכב צמצום אתקונקרטיות אלה  משרותמחיל על  שאינו

 ועדת בהצעת להכלילומעוררת קושי, ואין מדובר ברכיב שמתחייב היה  אינה, פעולתה

לשיטתה אין הממשלה רשאית להימנע  מדוע ביססה לא 6810607בבג"ץ . העותרת השירות

מהחלת ההחלטה בדבר שינוי במתכונת הפעולה של ועדות האיתור על משרות מסוימות, 

זו,  טענתהב 6810607העותרת בבג"ץ  מכוונתלמעשה לא ברור לאן בעלות רגישות מיוחדת. 

שרות אלה יחול השינוי במתכונת פעולת ועדת בביטול הסעיף באופן שגם במ עניינה והאם

 יןיבענהאיתור, על אף שהעותרת מתנגדת לו בעתירתה והממשלה ראתה להגביל החלטתה 

   משרות אלה.

 

הפנימיים שהוסדרו בו מנגנונים ההסדר שנקבע מאוזן, והלשיטת המשיבים כללו של דבר,  .73

ביקורת שיפוטית אפקטיבית ביחס להחלטה  ריםש, ומאפות אפשרייםלחששנותנים מענה 

הסדר באין השינוי שנעשה  לאור כל האמור,המשיבים יטענו, כי המינהלית בנוגע למינוי. 

 שנהג קודם לכן מקים עילה להתערבות שיפוטית. 
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 עולה בקנה אחד עם הוראות הדין משנה למנכ"לפטור ממכרז למשרה של . 1ד.

 

 קמהלא  שנוגע למשרת המשנה למנכ"ל, חלק של ההחלטהנוגע לכי אף בהמשיבים יטענו,  .74

  עילה להתערבות שיפוטית, מהטעמים שיפורטו כעת. 

 , מהטעם שהליך תחרותי מאפשרמינוי בדרך של מכרז תהיהאין חולק כי דרך המלך היתה ו .75

ת, על היעדר שרירות בחירת הטובים ביותר לכל משרה, תוך שמירה על שוויון ההזדמנויו"

" ומשוא פנים ותוך ניתוק הליך הבחירה משיקולים בלתי ענייניים ומהקשרים פוליטיים

הכלל לחוק המינויים, המתווה את  06(. אולם, בצדו של סעיף 08, פסקה איינשטייןן י)עני

פי הצעה -מנגנון המסמיך את הממשלה לקבוע, עללחוק,  80, קבע המחוקק בסעיף האמור

מנגנון זה של ועדת השירות, משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול חובת המכרז. 

בין הצורך ליתן בידי הממשלה כלי מתאים להגשים את "שקבע המחוקק תכליתו לאזן 

ים או ממינויים ידי מינויים ללא מכרז, לבין הצורך להימנע ממינויים פוליטי-מדיניותה על

 (. 81)שם, פסקה " בלתי ראויים אחרים

 

להחרגת משרות מחובת לממשלה שקבע המחוקק זו באה בגדרה של סמכות  0170החלטה  .76

שרי . החרגת משרת המשנה למנכ"ל מחובת המכרז נעשתה לצורך העמדת כלי נוסף להמכרז

 צוותהלהרחיב את  של השריםההחלטה משרתת צורך . םמדיניותאת ממשלה להגשים ה

. כפי שנכתב בדברי ההסבר וביצוע מדיניותביישום וב י השרהמסייע ביד, הבכיר של המנכ"ל

, יכהן, בנוסף למנכ"ל, י הממשלה הגדוליםמשרדבצוות השרים עלה צורך כי להחלטה, ב

על ואחריותו כממונה , אשר יסייע במימוש מדיניותו מנכ"לנושא משרה בכיר נוסף בצוות ה

באופן מיטבי. משרדי הממשלה פועלים במגוון רחב מאוד של תחומים, בתחומי המשרד 

לגידול משמעותי של שירות הדבר הוביל במרוצת השנים מקצועיות רבים ועמוקים. 

המשרדים, האתגרים והפרויקטים גדלו ונעשו מורכבים יותר. נוכח היקף . המדינה

לבצע את ולמנכ"ל " אשר יסייעו לשר נוספותידיים "נדרשות המשימות המוטל על המנכ"ל 

ידי הגורמים במשרד -עלהמעשי ביצועה ללמימושה ובאופן אפקטיבי, ויביאו  השר מדיניות

המשנה למנכ"ל, לפיכך, בהחלטה נקבע, כי  .ובמשרדים אחרים הנוגעים בדבר לפי הענין

ן גופי המשרד תיאום בישיורה לו המנכ"ל מסוג יבצע משימות  ,מנכ"לאשר יהיה כפוף ל

כחלק מיישום בתחומי משימותיו, ויתכלל ויקדם פרויקטים  ,השונים והיחידות המקצועיות

  מדיניות השר או הממשלה.

 

, אולם ידי הדרג הפוליטי בלא מכרזלאיוש במשרות  81-כממירה נכון הוא כי ההחלטה  .77

א והעיקר הדיון הממשלה הוסמכה במפורש לפטור סוג של משרות ממכרז, ולפיכך 

ההצדקה לפטור סוג זה של משרות והתנאים והאיזונים שנקבעו במסגרת  ה שלבבחינת

 עקרון" כי 6810607 ץ"בבג העותרת של טענתה, הראוי הכבוד בכל כי ,נוסיף לכךההסדר. 

 טענה היא( לעתירה 70 סעיף ראו" )קיםהחו בספר מתה לאות והפך הלך המכרז חובת

 אין, בהחלטה ממכרז שהופטרו המשרות למספר לב בשים. מבוססת ולא לכת מרחיקת



25 

 

 

 טענת גם .החוקים בספר "מתה אות"ל המכרז ובהפיכת לכלל החריג בהפיכת מדובר

 שהובא זה מספר. מדויקת אינה ממכרז משרות 091 הופטרו להחלטה קודם עוד כי העותרת

 בבתי רשמים של משרות 001-כ כולל, העותרת מתייחסת אליו המדינה מבקר ח"בדו

משרות במשרד הרווחה בדירוג עובדי הוראה  00, חוק לפי אחר בהליך המתמנים המשפט

בפועל המינוי להן מתבצע במכרז(, משרות המנכ"לים למשרדי הממשלה והמשרות  אשר)

המשרות של ראשי נציגויות  00ז וכן הבכירות ביותר הנוספות שהופטרו באופן מלא ממכר

משרות בכירות שהמינוי  001 -ישראליות בחו"ל. על פי נתוני נציבות שירות המדינה, יש כ

רשימת  טבלת נספחת אליו"ר לתקשי 00.692 סעיף ראובאמצעות ועדת איתור ) נעשהלהן 

 (. איתור בוועדת נעשההמשרות אשר המינוי להן 

 

 של כלבלשכה אחד ראוי להבחין שמדובר באדם נוסף אל מול מספר המשרות בו מדובר,  .78

קידום מדיניות השר נוכח היקף של חלק בנטל מנת ליטול -עלטרף ללשכה צאשר מ, מנכ"ל

למשרדי  רק ביחס 0170. על רקע כלל האמור, הוחלט להחיל את החלטה המשימות

  דים. עוב 001-גדולים, המונים למעלה מההממשלה 

 

ת ההפרדה בין חכללים והוראות להבטנקבעו בהחלטה כן יש ליתן משקל משמעותי לכך ש .79

. אף ביחס למשרת המשנה למנכ"ל הנוספת כעת הדרג הפוליטי לדרג המקצועי במשרד

 נהגו בו האופן מן נהמשלשכת המנכ"ל,  בתוךהגדרת משרת המשנה למנכ"ל כמשרת אמון 

משרה מקצועית , שם מדובר בלהחלטה קודם"ל למנכ המשנה למשרת ביחס הדברים

ואינה נמנית )הממשלתי של המשרד  מקצועית-מההיררכיה הניהוליתכחלק בכירה הפועלת 

הגדרת המשרה כמשרת אמון . אחרות וסמכויות אחר תפקיד תיאור ולה (לשכת המנכ"לעל 

בפעילות הדרג המקצועי במשרד, בתוך לשכת המנכ"ל, הנתונה במגבלות באשר למעורבותה 

את החשש מפני "פוליטיזציה" של שירות המדינה שעלולה להיגרם נוכח כניסתן  מצמצמת

. שורת המגבלות של משרות אמון להיררכיה הניהולית והמקצועית במשרד הממשלתי

שנקבעו בהחלטה במפורש, באשר לכך שהמשנה למנכ"ל לא יהיה ממונה על יחידות ואגפי 

א יעסוק בתחומי הטיפול של שומרי הסף, לא יעסוק בענייני כח אדם ומינויים, המשרד, ל

ולא יהיה חבר בוועדת מכרזים וועדת תמיכה משרדיות, מגדרות היטב את המשרה הנוספת 

ביחסיה מול הדרג המקצועי במשרד ומפרידות אותה מן ההיררכיה המנכ"ל בצוות 

 . הניהולית של המשרד

 

המלצתה של ועדת השירות ביחס להצעה  כי צוין 0170כי בהחלטה  ,יצויןזה  בהקשר 

, בין היתר, על יסוד חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה לפיה אין מניעה התקבלה

 וכי"ל, מנכ לשכת בתוך אמון במשרת שמדובר בכך בהתחשבלקידום ההחלטה, " משפטית

 המצב בסיס על אפשרית אינה מקצועיות משרות קבוצת ממכרז מלא באופן לפטור הצעה

 (.0170 להחלטה( 8)ט()0 סעיף ראו)" הקיים המשפטי

 

ההחלטה אמנם מורה כי המשנה למנכ"ל יהיה רשאי לתת הנחיות והוראות לדרג המקצועי  .80

במשרד, אולם סמכות זו הוגבלה לתחומים ולמשימות אשר יוטלו עליו, ומשכך סמכות זו 
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מתבקשת, שאם לא כן, כיצד ימלא את תפקידו בקידום פרויקט פלוני, אם לא יוכל להנחות 

א ולתכלל את עבודת כל הגורמים על מנת להוביל את את גורמי המשרד המטפלים בנוש

 ביצוע הפרויקט קדימה. 

 

קשיים לנציב שירות המדינה והמשנה ליועץ התייחסו ודוק: במהלך תהליך גיבוש ההחלטה  .81

לשינויים בהצעה המקורית הביאו  תייחסויות אלוה, ואכןבהצעה המתגבשת. שקיימים 

והדיון השונים הגורמים של דעת הועד התהליך ונועדו חוות בדיוק לשם כך נ. ולטיובה

ביניהם. בהתקדם התהליך, ולמשמע הערות הגורמים והפתרונות האפשריים שהועלו בחוות 

עודכן נוסח ההצעה באופן שבמקום משרה עצמאית מחוץ ללשכת המשנה ליועץ, של דעת ה

השר עצמו נקבע כי המינוי ייעשה בידי המנכ"ל, והמשנה יהיה  ידי-להמנכ"ל, הממונה ע

המנותקת מהמדרג המקצועי , וכי המשרה תוגדר כמשרת אמון וכפוף לו חלק מלשכתו

. כן נקבעו מגבלות על ולא כמשרה מקצועית כפי שהוצע לכתחילהוההיררכי של המשרד 

תנאי סף וכשירות  נקבעומעורבות המשנה למנכ"ל בפעילות הדרג המקצועי במשרד, ו

. מחמירים יותר מתנאי הסף שנקבעו למנכ"לי המשרדים לתפקיד,ומשמעותיים מפורטים 

ידי ועדת המינויים. שינויים אלה מביאים לאיזון בהצעה -נקבע כי המינוי ייבדק עלבנוסף, 

 אל מול הקשיים שהועלו בעניינה.  

 

משרת המשנה למנכ"ל היא  נשלים, כי 0.2 מספרשנקבעו בהנחיית הנציב  לתנאיםאשר  .82

כנדרש ברשימת התנאים. מנכ"ל, בלשכת משרה בכירה, גם אם יש בכירות ממנה במערכת, 

המשרה אינה משולבת במערך הארגוני בין המנכ"ל למשנה למנכ"ל מתקיימים יחסי אמון. 

נוכח גידור התפקיד לביצוע פרויקטים ומשימות שיטיל המנכ"ל והמקצועי של המשרד, 

כחלק מביצוע תפקידו ביישום מדיניות השר, ושיבוצו בתוך לשכת מנכ"ל, בכפיפות למנכ"ל, 

המשרה תואמת ולא כחוליה בהיררכיה הניהולית של המשרד או בדרג המקצועי במשרד. 

לבסוף, מדיניות השר במשרד. ת מאת סוג העיסוק במשרות אמון, בהיותה ממוקדת בהגש

ביחס לעוזרים ויועצים  לסעיף המגבלות בתקשי"ר ההחלטה אמנם לא הכפיפה את העובד

על סמכויותיו המשרתות את בהחלטה נקבעו הגבלות מפורטות , אולם בלשכת מנכ"ל

, יצוין. תכלית ההפרדה בין הדרג פוליטי למקצועי, העומדת ביסוד סעיף המגבלות בתקשי"ר

שכותרתו "משנה למנכ"ל במשרדי  18.90לתקשי"ר סעיף  18.9הוסף לפרק תיים בינכי 

 את הוראות החלטת הממשלה לרבות המגבלות על הסמכויות כאמור.מעגן ה ,הממשלה"

 

המצויה בכפיפות בכירה, הרי ענייננו במשרה אמות המידה, תבחינים שנקבעו במסמך אשר ל .83

ת והיא דורשת כישורים גבוהים ומוכחים כעולה מדריש ,)המנכ"ל( ישירה לדרג בכיר

ידי נציב -עללתפקיד, שנקבעו ידי הנציבות -המשמעותיים שנקבעו עלוהכשירות  סיוןיהנ

, עניינה בביצוע ויישום גם הם בהחלטת הממשלהשירות המדינה בהתאם לסמכותו וצוינו 

 מדיניות הממשלה וסמכויותיה לא נקבעו בחקיקה. 

 

בהם יותר אשר יש נעוץ בהחלתה רק על משרדי ממשלה  0170איזון נוסף שנערך בהחלטה  .84

עובדים. במשרדים אלה, התועלת מהוספה של בעל תפקיד ניהולי בלשכת המנכ"ל  001 -מ
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כאן יצוין לשלמות עולה על החששות שעלולים להתעורר מאיוש המשרה כמשרת אמון. 

התמונה, כי צוות השרים ביקש לבחון אפשרות להחיל את ההחלטה גם על יחידות סמך. 

 . , אך טרם נידונומנציבות שירות המדינה נתונים לצורך בחינת הנושאהתקבלו בשלב זה 

 

אך  כרוכה ההחלטה בשלב זה כי ,בהחלטה הכרוך התקציבי להיבט באשר, יובהר כן

, במספר 00, במשרדים הקיימים התקנים על תיושם ההחלטה, שכן תקנים 9של  בהוספה

(, בתפקידו במשרה המכהן העובד ימשיך)ובהם  מאוישים 6-ומאוישים  שאינם 9 מתוכם

 .כאמור תקן הוקצה טרם בהם למשרדים נוספים תקנים 9 אך נחוצים ולפיכך

 

המשיבים כי מדובר בהחלטת מדיניות של ממשלה המבקשת להגדיל בתמונה הכוללת יטענו  .85

את מרחב משרות האמון של גורמים מבצעים מטעמה. מדובר בשאלה של עריכת איזון בין 

הסמכות הנתונה לממשלה בחוק לפטור , לבין שבחוק חובת המכרזהכלל הקבוע בחוק בדבר 

. הממשלה בחרה לשנות את נקודת האיזון לעומת משרות המתאימות לכךבממכרז משרה 

לכיוון בחירת השרים בהקשר הקונקרטי המצב שנהג עד כה, ולהטות עוד קמעא את הכף 

. המשיבים יטענו, כי לא קמה בנסיבות של הגדלת הצוות המסייע להם בקידום מדיניותם

 . בהחלטהן עילה להתערבות שיפוטית יהעני

 

  שהתבקשו בעתירה. םחס עוד לסעדיולבסוף נתיי .86

 

לגופו, על יסוד  0170המשיבים יבקשו לדחות את הבקשה לסעד של ביטול החלטת הממשלה 

 כל אשר פורט לעיל בהרחבה. 

 

אשר לסעד האחר שהתבקש, להורות לממשלת ישראל "להימנע מלפעול להרחיב את תופעת 

המינויים הפוליטיים בשירות הציבורי, בין בדרך של הגדרתן של משרות נוספות כ"משרות 

אמון" בלא צורך ענייני, ובין בדרך של כרסום במנגנונים שמטרתם להבטיח מינויים הוגנים, 

יטענו המשיבים, כי  –פניות דוגמת ועדות מכרזים וועדות איתור"  מקצועיים, ראויים ונטולי

סעד זה הוא סעד כללי וכוללני, אשר אין בית המשפט נוהג לתת כמותו, וראוי לדחותו על 

(, בו 0660) 010( 0, פ"ד מח )לנדאו נ' עיריית ירושלים 0610660ין זה בג"ץ יהסף. ראו לענ

וללני אשר אינו ניתן להגדרה מדויקת, לא ניתן נקבע כי בית המשפט אינו נענה לסעד כ

 לצפות מראש את תחולתו על מקרים שונים, ולא ניתן גם לפקח על ביצועו ולאוכפו. 

 

 ביניים להידחות-דין הבקשה למתן צוה. 

 

ביניים להידחות. כידוע, שני שיקולים -עמדת המשיבים היא כי דין הבקשה למתן צו .87

ביניים: סיכויי העתירה -בבוא בית המשפט להכריע בבקשה למתן צו מרכזיים נשקלים

ומאזן הנוחות. מאזן הנוחות הוא אבן הבוחן המרכזית בהכרעה המתייחסת לסעד הזמני 

)פורסם באר"ש,  משרד הביטחון -משה לביב נ' מדינת ישראל  0708616)ראו והשוו: בר"ם 
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((, 00.0.16)פורסם באר"ש,  פתח תקוה קשת שלטים בע"מ נ' עירית 90616(; בר"ם 80.7.16

אולם ככל שסיכויי העתירה גבוהים יותר, כך ניתן למעט בדרישת מאזן הנוחות ולהפך )ראו 

)פורסם  חברת א.ג אלגר הנדסה בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו 8291601והשוו: בר"ם 

 ((.  6.0.01באר"ש, 

 

הנוחות, יצוין כי ממשלת ישראל רואה חשיבות ביישומה : בכל הנוגע למאזן מאזן הנוחות .88

, אשר התקבלה בעקבות עבודתו של צוות השרים אשר הוקם במסגרת 0170של החלטה 

, ולאחר שניתנו חוות דעת שונות במסגרת גיבושה של ההחלטה, מטעם גורמים 8001החלטה 

ים היא כי עיכוב בכירים ביותר במשרד המשפטים ובנציבות שירות המדינה. עמדת המשיב

הציבוריים שההחלטה נועדה לקדם, כפי  יםעלול לפגוע באינטרס 0170ביישומה של החלטה 

פעילות של ועדת זה יש לתת את הדעת לכך שהעדכון במתכונת הלעיל. בהקשר  ושפורט

בשים לב  ,ידה-בקיצור לוחות הזמנים לבחירת מועמד )או מועמדים( עלהאיתור נועד לסייע 

הליכים של מינוי באמצעות ועדות איתור נמשכו  0170הדברים שקדם להחלטה לכך שבמצב 

באשר למשרת המשנה למנכ"ל, יוזכר כי לשיטת השרים, יש  זמן רב מידי לשיטת השרים.

מנת לסייע למנכ"לים ליישם את -צורך בקיומה של המשרה במתכונת עליה הוחלט על

מגוונות שמונחות לפתחם של הרבות ולמשימות הבשים לב  ,באופן מיטבי יםמדיניות השר

 משרדי הממשלה השונים.

 

 אצל"מתגלגל  זה החלטה שנושא העובדהלפיה " 6712607בבג"ץ טענת העותרת אשר ל .89

כל צורך דוחק ביישומה באופן  אין" מחזקת את עמדתה כי "רבים חודשים מזה המשיבים

, נשיב כי דווקא הזמן שנדרש למן המועד בו עלתה ההצעה לראשונה ועד לעיגונה "מיידי

הממשלה משו התהליךמשנשלם את מימושה עוד בהחלטת ממשלה מצדיק שלא לעכב 

לתועלת  בפרט נוכח הצורך לו מכוונת ההחלטה לתת מענהזאת . אמרה את דברה בהחלטתה

 , כמפורט לעיל. עבודת השרים

 

הוכרעו משטרם זאת ועוד: מדובר בצו ביניים הזהה בעיקרו לסעד הסופי המבוקש בהליך.  .90

הטענות בדבר פגם בהחלטת הממשלה, וממילא טרם נקבעה תוצאת הפגם אם יוכרע שנפל 

כזה, אין, לגישת המשיבים, בסיס להקפאת יישום ההחלטה והתערבות בה כבר בשלב 

ועדת המינויים צפויה י שמסרנו בפתח התגובה, נות. ואכן, כפההכרעה בטעטרם הביניים 

 .0170לדון במינויים ראשונים בהתאם להחלטה להתכנס בעוד כשבוע, 

 

, די שיובא לידיעת המועמדים האמורותבנסיבות ודוק: מינוי משרה אינו ענין בלתי הפיך.  .91

דבר קיומה של העתירה והאפשרות שבית המשפט  , לשיקולם,למשרת המשנה למנכ"ל

 יתערב בה וייתן סעד שישליך על המשך העסקתם במשרה.

 

פסיקתו המושרשת של בית המשפט הנכבד בנוגע האמור לעיל מקבל משנה תוקף על רקע  .92

 עתירות המכוונות למינויים ציבוריים.ביניים ב-מתן צול
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ביניים בעתירה שכוונה להחלטת -צווימתן והשוו: דחיית הבקשות ל ראובהקשר זה,  .93

 0700612הממשלה בדבר מינוי מנכ"ל לרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול )בג"ץ 

וכן  87.9.12)עתירה שהתקבלה בסופו של יום(, החלטה מיום  ארן נ' ממשלת ישראל

 : 81.0.16במסגרת פסק הדין מיום 

 

שת העתירה התבקשנו להוציא צו ביניים, המונע את "]...[ בד בבד עם הג

המינוי עד להכרעה בה. החלטנו שלא לעשות כן, מן הטעם שאף כי בכל 

בחירה לכהונה יש מן הציפייה ואף מן ההסתמכות של המכהן ושל סביבתו, 

הרי שככלל, המינוי הוא הפיך ואין חשש כי יסכל את מתן הסעד המבוקש 

 של כב' השופט א' א' לוי(.לפסק הדין  3, בפסקה שם)

 

 ארן נ' ממשלת ישראל 0002616בג"ץ ב 80.9.16בנוסף, נבקש להפנות להחלטה שניתנה ביום  .94

הקפאת המצב הקיים אינה " :ביניים-צומתן )עתירה שנדחתה בסופו של יום( בבקשה ל

הביניים -נחוצה לשם הבטחת היכולת לדון בעתירה, ומשכך לא ראיתי מקום למתן צו

 ".המבוקש, ואך ברור הוא כי תוקף המינוי מותנה בתוצאת העתירה

 

ביניים בעתירה שכוונה להחלטת הממשלה בדבר -צומתן דחיית הבקשה ל והשוו: עוד ראו .95

אגודת העיתונאים בתל  0066600בג"ץ מינוי מר יוני בן מנחם לתפקיד מנכ"ל רשות השידור )

 0.2.00וכן החלטתו מיום  87.7.00החלטת כב' השופט עמית מיום , אביב נ' ממשלת ישראל

  )שלפיה, "גם אם תתקבלנה טענות העותרת אין מדובר במעשה בלתי הפיך"(.

  

ידי המותב שדן בעתירה )שהתקבלה בסופו של -ביניים על-צומתן כן ראו דחיית הבקשה ל .96

שלום ג'רבי לתפקיד מנכ"ל משרד המדע  יום( בעניין החלטת הממשלה למנות את מר שר

-ופסק 89.7.16החלטה מיום  ,התנועה לאיכות השלטון נ' ממשלת ישראל 0907616בג"ץ )

 ((. 80.00.16דין מיום 

 

למניעת  ביניים-צווימתן נדחו בקשות ללהחלטותיו של בית המשפט הנכבד שבהן עוד השוו  .97

, בעתירות שתקפו את מינויים: 00-כניסתם לתפקיד של שרים וסגן שר בממשלת ישראל ה

ביניים למניעת כניסתו של חה"כ אריה דרעי לתפקיד שר הכלכלה -צומתן דחיית בקשה ל

ביניים -צומתן (; דחיית בקשה ל81.0.00ומיום  0.0.00, החלטות מיום 0160600)בג"ץ 

, החלטות מיום 0106600יואב גלנט לתפקיד שר הבינוי )בג"ץ למניעת כניסתו של חה"כ 

ביניים למניעת כניסתו של חה"כ יעקב -צומתן (; ודחיית בקשה ל81.0.00ומיום  0.0.00

עתירה שהתקבלה  – 9.0.00, החלטה מיום 0008600ליצמן לתפקיד סגן שר הבריאות )בג"ץ 

עתירה שתקפה את מינויו של מנכ"ל בסופו של יום(. עוד ראו החלטת כב' השופט זילברטל ב

 0082600משרד הבריאות וביקשה לעכב את כניסתו לתפקיד עד להכרעה בעתירה )בג"ץ 

)החלטה מיום  של מדינת ישראל 34-ההסתדרות הרפואית בישראל נ' הממשלה ה

80.9.00 .)) 

 




