
 

 

תשע"חו תשרי '
62 6102ספטמבר



פטור ממכרז למשרות משנה למנכ"ל חוות דעת: 

 במשרדי הממשלה

 

 תקציר

אושרה בוועדת שירות המדינה החלטה בדבר מינוי משנים למנכ"לים  81.2.9.81-ב

במשרדי ממשלה כמשרות אמון. הצעה זו צפויה לעבור בקרוב לדיון ואישור בממשלה. 

.תנו להצעהמטרתה של חוות דעת זו להביע את התנגדו

שאופןהמינויהמוצעשלמשניםלמנכ"ליםמנוגדבעיקרמשוםההצעהפסולהומזיקה

מקצועי מינוי שהיא בישראל, המדינה בשירות למינויים המלך" ל"דרך בתכלית

שהיאהשלכותיהצפויותלהיותחמורותבמיוחדכיווןבאמצעותמכרזפומביותחרותי.

שלשירותהחוקתילשנותאתאופיוטרתםמרהארוכהשלניסיונותדומים,שוחלקמש

לפגועבעצמאותוולהגביראתתלותוהפוליטית.–המדינהבישראל

הביקורתעלההצעהנוגעתלשלושההיבטים:

הוספתפקידיםבכיריםבמשרדיממשלהאשרימונוכמשרותאמון,ולאכמינויראשית,

 מכרז, באמצעות מקצועי לפגועצפויה של המדינהבמקצועיות באפקטיביותושירות

 ושלו, העבודהבתוךהמשרדיםבשלולערעראתסדרי המקצועי.יחסי "עקיפת"הדרג

,לאורחילופיהשריםהתכופיםבממשלותישראל,קיימתסכנהשגםהמשניםלמנכ"לים

בתפקודוחוסרהיציבותיפגעגםהואיתחלפולעתיםקרובות,,אםימונוכמשרותאמון

אםהממשלה היא. תיושם, כלומרההצעה פוליטיים, מינויים על להקל צפויה אף

הואהמינוייםשהמניע להם מרכזי המועמד של הפוליטיים שכרוכה–קשריו תופעה

למגר שיש חולה כרעה והוכרה הציבור, באמון ופוגעת ההצעהבשחיתות עומדת. גם

,אשרמטרתההיאביןבשניםהאחרונותבשירותהמדינהלרפורמההמתבצעתבסתירה

ולשמורעלעצמאותו.היתרלחזקאתהמקצועיותשלשירותהמדינה

 ביןשנית, להגביראתהפוליטיזציהשלשירותהמדינהבישראל, הניסיון במבטכולל,

מודל.שלופיסהולאופיהמסורתייםתהיתרדרךהרחבתהיקףמשרותהאמון,מנוגדל

בישראל שאומץ שובמהשירותהציבורי התפיסה על ציבוריסס מממששירות עצמאי



 

 

) יותר שירותבצורהמלאה לעומת עקרונותדמוקרטייםציבורי משוםשהואפוליטי( ,

 אחד להגשמתמצד הפפועל אחררצונות ומצד בבחירות, שנבחרו מקפידוליטיקאים

בכ ייעשה שהדבר הציבורי לאינטרס ובהתאם לחוק –פוף מדינהעקרונות ששירות

לממש יותר יתקשה שירות.פוליטי של הפוליטיזציה הגברת שלפיו הטיעון בנוסף,

ה היא שהיארצויהמדינה משום שירותתקרב של האמריקאי" ל"מודל ישראל את

בנההמשטריוההסדריםבשלההבדליםהמהותייםביןהמ,זאת.מוטעהמיסודוציבורי,

בארצותהבריתקיימיםמנגנוניםמפותחיםהרבה.ארצותהבריתישראלוהמוסדייםשל

להגבלתהשלטוןהמכהן,ובכללזהמנגנוניםשאמוריםלהקשותעלמאשרבישראליותר

ניצוללרעהשלשירותהמדינהבידיהדרגהפוליטי.בישראל,לעומתזאת,שירותציבורי

ובאופןכלליהואבידיהדרגהפוליטי,השירותעצמאיהכרחיכדילמנועניצוללרעהשל

שעליהמתבססהמשטרהדמוקרטי.קמרכזיבמערכתהאיזוניםוהבלמים,חל

 שלישית, אין משפטית מבחינה למנכ"ליםגם משנים מינוי בדבר ההצעה את לבחון

אלאכחלקמ עצמה, לשינויכעומדתבפני ניסיון שירותאופיושינוי–חוקתי העצמאי

אףששינויחוקתי.שלממשעיקרוןחוקתיליםהמדינהבישראל,שהתגבשבמהלךהשנ

בהחלטות להתבצע יכול לא ודאי הוא לגיטימי, להיות מסוימים בתנאים יכול כזה

פנים,גםלולאהיהעלכלממשלהבלבד,ומצריךלכלהפחותחקיקהראשיתשלהכנסת.

של–ולטעמנוהיחידה–מדוברבחלקמניסיוןרחביותר,הרישלפיהפרשנותהסבירה

מינוי הממשלהמוסמכתלקבלבעצמההחלטהעל אין חוקשירותהמדינה)מינויים(,

ממשלהכמשרותאמון ישלשנותבחקיקהמשניםלמנכ"ליםבמשרדי לעשותכן וכדי ,

לחוקקובעכיהממשלהרשאיתלפטור60סעיף.בקצרה,אמנםאתחוקשירותהמדינה

ו משרות סמחובתמכרז אךבשירותהמדינהמשרותוגיםשל , שקובעלחוק06סעיף ,

ממשלה, משרדי של מנכ"לים למשרת ממכרז בפטור ספציפי מינוי אתהליך מאיין

ממכרזסמכות לפטור הממשלה גם הניהולאת למנכ"ליהבכירהשכבת שמתחת

ברורשהמחוקקלאהתכווןלהסמיךאתהממשלהלפטורממכרז.זאת,שכןהמשרדים

.שכבותעלגבישכבותשלדרגיםניהולייםבכיריםבשירותהמדינה

זאת כל במשרדי משנים למנכ"לים  ככל שיוחלט שאכן יש צורך בהוספת ,לאור

באמצעות מכרז פומבי ותחרותי. ככל שיוחלט למנות משנים  ממשלה, עליהם להתמנות

 –ים לה הצעה שאנו מתנגד –למנכ"לים בפטור ממכרז, ובוודאי כמשרות אמון 

ההחלטה אינה יכולה להתקבל בממשלה בלבד, ומצריכה לכל הפחות חקיקה של 

 הכנסת.





 

 

 חוות הדעת

 עובדתי ומשפטירקע 

,אףשהואפועלבהנחייתהקיים,שלפיושירותהמדינהבישראלהואהמצבהרקעלדיון

הנבחר, הדרג הוא -ובלתימקצועיעצמאי,ככלל תפוליטיתלוי . הסדרהאיןאמנם

 מעמדו, של חרותה חוקתית היא המדינה שירות של עצמאותו חוקתיאך ,עיקרון

ש של קיומם שנות לאורך המדינההתגבש ושירות במשפטהמדינה היתר בין ועוגן ,

התשי"ט ובחוקשירותהמדינה)מינויים(, חוקשירותהמדינה(0191-הציבורי .)להלן:

ותבהתאםלכישוריהםבלבד,ולאבשלזיקהכחלקמכך,עובדיהמדינהאמוריםלהתמנ

תובחוקשירעיקרוןזהמבוטאבצורהמובהקתפוליטיתאואישיתלגורמיםבממשלה.

המדינה פומבי(01)סעיף מדינהתיעשהבאמצעותמכרז שקבלתעובדי הקובע בג"ץ, .

וכדר המדינה שירות חוק כתכלית הפומבי המכרז חשיבות על למינוייםעמד המלך ך

1.שירותהציבוריב

כברבחוקשירותהמדינה טהור. לאמדוברבמודלמקצועי ניתנה(60)סעיףעםזאת,

לפטורמשרותוסוגימשרותמסוימיםהרשותלממשלה,בהמלצתועדתשירותהמדינה,

,כך,למשל–לגבימשרותספציפיותאףנקבעהליךמינוימיוחדבחוק.מחובתהמכרז

השר,ללאליםבמשרדיממשלהימונועלידיהממשלה,בהמלצת"מנכ(ש06נקבע)סעיף

השנים במהלך ואכן, המשרותמכרז. רוב לצד היברידי: מודל בישראל התפתח

 גם קיימות פומבי מכרז באמצעות המאוישות מחובתהציבוריות הפטורות משרות

בהתאם ומאוישות הפוליטיהמכרז הדרג של דעתו גולשיקול של מעורבות פים)תוך

תמינויים(.ותאיתורוועדוכדוגמתועד

בשניםהאחרונותהתגברוהניסיונותלחזקאתהשליטההפוליטיתשלשריםעלמינויים

מניסיוןרחביותרלחוללשינויחוקתיבמדינתישראל,כחלקהבשירותהמדינבכירים

המדינה שירות של לאופיו הנוגע בכל והגברת שלו העצמאות צמצום שעיקרו תלותו,

הנבחר. זובדרג במסגרת עלתה למנוגם למנכתהצעה ממשלהמשנים במשרדי "לים

 אמון. הצעהכמשרות הוזו בפני הממשלה נציגי ידי על לנושאהוצגה המיוחדת ועדה

רוע ח"כ בראשות המדינה בשירות פולקמןהרפורמה י ונכללה6102בפברואר

.6102מרץלמינוייםבשירותהציבורי(מהשריםלוין)ועדת-ועדתשקדהמלצותיהשלב

עלהקמתהחליטה,והוועדה60.9.6102דתשירותהמדינהביוםנידונהבישיבתועהיא
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פרשת  :להלן) (89.81.51אר"ש, ) הסתדרות העובדים נ' איינשטיין ,89/451למשל בבג"ץ  

 .(ההסתדרות



 

 

ועדתשירותהמדינהאישרהאישרהלאחרעיכוביםנוספיםלבחינתההצעה.שנהצוותמ

והצבעה(,והיאהועברהלדיון6122)החלטהמס'01.1.6102יוםמאתההצעהבישיבתה

 בממשלה.

משניםלמנכ"ליםבמשרדיממשלההמוניםמעלימונולפיהחלטתועדתשירותהמדינה,

כמשרתאמון091 וללאועדתאיתור.–עובדים, ללאמכרז המשנהיהיהחלקכלומר

והואימונה לתנאיסףמחמיריםבאופןבהתאםל,מנכ"הבידימלשכתמנכ"להמשרד,

מבחינת ובכפוףלאישורשלועדתמינוייםוהשכלהניסיוןיחסי יופקדבאופןהמנכ". ל

אשר המשנה, על בלעדי במשימותייחודיותשיוטלוויעסוק"יקטורפרו"ישמשכמעין

 המנכ"ל ידי על .עליו והמשנה מדינה עובדי על ממונה יהיה בתחומילא יעסוק לא

שומריהסףבמשרדהעיסוקשל המבקרוהיועץהמ, כוחשפטיכמוהחשב, במינוי וכן ,

.אדם

שזוהיהצעה"מרוככת"לעומתנוסחיםקודמיםשלה,מדוברבשינוימהותילעומתאף

 הממשלהניםמשניםלמנכ"ליםכיוםמכההמצבהקיים: מדוברו,רקבחלקממשרדי

 במשרהמקצועיתלכלדבר,שאוישהבהליךשלמכרז.



 עמדתנו ביחס להצעה

, שכן כמשרות אמון למנות משנים למנכ"לים במשרדי ממשלהאנו מתנגדים להצעה 

מבחינת השפעתה על השירות הציבורי בישראל ועל הדמוקרטיה  מזיקהמדובר בהצעה 

הישראלית בכלל. בנוסף, גם אם יוחלט בכל זאת לקדם הצעה זו, הרי שיש לאשרה 

 בחקיקה ראשית ולא בהחלטת ממשלה בלבד. להלן תובא עמדתנו.



 בהצעההפגמים 

פגיעהבשירותהציבורי

דונהעלולהלפגועבאיכותויעילותהשירותהציבוריבישראל,ובכךבנאמנותההצעההנ

הציבור. כלפי לאור2שלו במיוחד חמור לגרום צפוי ההצעה שאישור הנזק כי יודגש

שמטרתם צעדים של ארוכה משורה בחלק אלא מבודד, בצעד מדובר שלא העובדה

יטיזציהשלשירותהמדינהולפגועבעצמאותו.להגביראתהפול

                                                           

2
הוכחה לכך אפשר למצוא גם בהתנגדות של אנשי מקצוע, ובהם נציבי שירות המדינה לשעבר  

 משה דיין ושמואל הולנדר וממלא מקום הנציב אהוד פראוור, ליוזמה. 



 

 

פגיעה באפקטיביותא. מינויהמתבססעלכישוריםמקצועייםמתאפיין. באופןטבעי,

 רצף–בצורהטובהיותרבתכונותהדרושותלשירותציבורי וכן מקצועיות, מומחיות,

מומידהןעלמקצועיוזיכרוןארגוניגםבעתחילופישלטון.ואכן,במחקרשערךפרופ'

נמצאקשרחיובימובהקביןאפקטיביותהממשלהלביןמנגנוניגיוסOECD-מדינותה

כישורים. על המבוססים משנים3עובדים מינוי בדבר שההצעה כיוון לכך, בהתאם

 אמון כמשרת ימונו הם כי קובעת על–למנכ"לים רק לא יתבסס המינוי ולפיכך

שריםבינםוביןהגורםהממנה,בוודאיבהשוואהכישוריהםהמקצועייםאלאגםעלהק

  מכרז באמצעות הציבורי–למינוי השירות באפקטיביות לפגוע עלולה כיהיא יצוין .

למינוימשניםלמנכ"ליתנאיהסף םאכןעשוייםלצמצםאתחסרונותההצעהשנקבעו

פומביותחרותי.זה,אךהםאינםתחליףלהליךמינויבהיבט

שירותבסדרי ויחסי העבודה בתוך משרדי הממשלה.ב. פגיעה  מבנה של בהקשר

מינוי למעשה, ארגוני. והיגיון תקין מנהל כל תחת חותרת ההצעה בישראל, המדינה

ציבורי שירות עוקף" "מסלול יצירתתקדיםשל בגדר הוא הזה באופן למנכ"ל משנה

באמצעותובאופןשייתריפעלואהידימינושלהשראוהמנכ"ל,והמקצועי:המשנהיהי

"מתחת להתנהלות פתח ויפתח במשרדו המקצועי הצוות על השר של הישענותו את

מתחים גםלגרור עלול כזאת משרה כינון הגורמיםהמקצועייםבמשרד. של לרדאר"

תפקידשלמשנהלמנכ"להוספתומאבקיכוחבתוךמשרדיהממשלה.גםאםישצורךב

הממשלהב ישלמנותגורםחיצוני,–רךשלאנומקוהוכחצו–משרדי לאברורמדוע

לע במשרדשצפוי העבודה סדרי את .רער כיום שכבר לציין יש זה השריםבהקשר

בלשכותיהםמשרותבכירותרבותלמנותנושאיוהמנכ"לים)ומוקבלימנכ"לים(יכולים

אמון זכמשרות ובכלל עוזריםיועציםה, לשכה, צורךשהטענהלפיכך,4.ומנהלי יש

לצרכימשילותאינהמבוססת.תשרותאמוןנוספובמ

חוסר יציבות.ג גםבשל. עלולהלפגועבתפקודהשירותהציבורי הוספתמשרותאמון

 העשוריםהאחרוניםובממשלהתכופיםהשריםחילופי בשני ישראל השריםת חילופי .

הדוגמההמובהקת–תקופותכהונהקצרותשלהכנסתוהממשלהמהןהתכופיםנובעים

חילופימוהן–,שכיהנהכשנתייםבלבד22-הקודמת,הממשלההביותרהיאהממשלה

ממשלה. אותה בתוך ושרים הוא5סיעות תכופים שרים חילופי של התוצרים אחד
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)ירושלים: המכון הישראלי  אפקטיביות הממשלה בישראל במבט בינלאומי משווהמומי דהן,  

 .2/-1/(, עמ' 6182לדמוקרטיה, 
4
 . 16.216 ,16.918 )תקשי"ר(, תקנון שירות המדינה לפירוט, ר' 
5
חלה ירידה חריפה במשך הכהונה הממוצע של שרים בממשלות ישראל,  8551מאז שנת  

נע, שוריק דריישפיץ ובהשוואה לדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות. ר' שלומית ברבהשוואה לעבר 



 

 

שפיעגםעלמשרותהאמוןבמשרדיהממשלה.הדברצפוילהנושאיחילופיםתכופיםשל

ל יכולה השר החלפת למנכ"לים: למשנים מדוברהוביל שכן המשרד, מנכ"ל החלפת

 להחלפת להוביל יכולה המשרד מנכ"ל והחלפת ממנה; שהשר אמון המשנהבמשרת

ל שכן ימנכ"להמשרד, שהמנכ"ל ההצעהיהיהמדוברבמשרתאמון במיליםלפי מנה.

יתחלפולעתיםמשרדיממשלה"ליםשלאחרות,במצבהנוכחיישסכנהשמשניםלמנכ

קרובות.מצבענייניםזהצפוילפגועבתפקודהשירותהציבורי,ביןהיתרכיהואיקשה

ועלשימוררצףמקצועיוזיכרוןארגוני.ארוךעלקידוםמדיניותלטווחבינוניו

בשירות הציבוריהמתבצעת הלימה לרפורמה -אי.ד אינה. האמון משרות הגדלת

תואמתאתיעדיהרפורמההמקודמתבשירותהציבוריבשניםהאחרונות.צעדזהאינו

הרפורמה את שקידמו הממשלה בהחלטות בכך.6מופיע שעסקו הוועדות 7ובדוחות

ולמנוע הציבורי השירות מקצועיות את לחזק הצורך מודגש אלה במסמכים להיפך:

הוועדה שלו. המדינההמיוחפוליטיזציה בשירות הרפורמה לנושא קבעדת כיהאף

בדרגהמקצועי במסגרתמימושהרפורמה"ישלהימנעמהרחבתמספרמשרותהאמון

המדינה". בשירות אמון8הבכיר את לחזק הצורך הודגש הרפורמה במסגרת כן, כמו

הציבורי השירות את הציבור בתפיסת הוא אף התלוי הציבורי, בשירות הציבור

כמקצועיועצמאי.

בעיותוכשלי שאין הכוונהלטעון אין שלהשירותהציבורייודגשכי םבהתנהלותו גם.

 בשירות בחולשותהרפורמה ההכרה על מבוססת בוהשירותהמדינה לתקנן –צורך

הגדלת כאמור, אך, שלהסגלהבכיר. היבטיםשוניםהנוגעיםלמינויו זהלתקן ובכלל

לאנתפסה אתהפגמיםמשרותהאמון אלאלהיפך.,בשוםמקוםכצעדשיסייעלתקן

 שדוגמהלאמצעי אחר, לשיפור לסייע במסגרתיכול ואומץ הרפורמה,שירותהמדינה

ותקציבתכהונתוהואהגברתהדינמיותוהגמישותבניהולההוןהאנושי,למשלבאמצע

הבכיר הסגל של ; צעד ברפורמהזה הוועדותשעסקו ידי על אישרהוהממ,הוצע שלה

במיליםאחרות:גםאםקיימתבעיית.1.2.6109מיום6222במסגרתהחלטהמס'אותו

הגברת,היאבוודאישלאתתוקןדרךבכלהנוגעלכוחהאדםבשירותהמדינהמשילות

.יםלתפקידיםבכיריםההשפעההפוליטיתעלמינוי

                                                                                                                                                      

פר קניג )עורכים(, הט, שלומית ברנע, חן פרידברג ועו"יציבות ממשלות", בתוך: גדעון רועופר קניג, 
 .988-981, עמ' ()ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה בישראל תיקון שיטת הממשל
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 .1.9.6189מיום  /6/2
7
דוח ו (6189) דוח ועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינהבמיוחד  

 (.6182) ה המיוחדת לרפורמה בשירות המדינההוועד
8
 .88(, עמ' 6182) ה המיוחדת לרפורמה בשירות המדינהדוח הוועד 



 

 

ללאמכרזואףללאועדתכיווןשהמשניםלמנכ"ליםימונו.מינויים פוליטיים סכנת.ה

איתור,ההצעהתקלעלמינוייםפוליטייםבסגלהבכירבשירותהמדינה,כלומרמינויים

אלאקשריועםהממנה.אמנםלפיההצעהיעהראשילהםאינוכישוריהמועמדשהמנ

השר ידי על מתמנה עצמו שהמנכ"ל כיוון אבל השר, ולא המשנה את ימנה המנכ"ל

 הרי אמון, המשנהכמשרת זהות על מכרעת השפעה תהיה לשר זו הצעה לפי שגם

אםתתקבל רובםיהיו, יצויןשאיננוסובריםשכלהמשניםלמנכ"לאואפילו למנכ"ל.

ההצעה,מינוייםפוליטיים,אךאיןספקשההצעהתפתחפתחלמינוייםכאלה.

צ מטרות לבין בינו רציונאלי קשר להציג )מבלי כשלעצמו פוליטי יבוריותמינוי

הוא כי ההסתדרות בפרשת קבע אף ובג"ץ משפטית, מבחינה פסול הוא לגיטימיות(

 המשפטית". שיטתנו מנוגדלחובת"פוגעבעקרונותהיסודשל פוליטי מינוי היתר, בין

הואוהנאמנותשלנבחרהציבורכלפיהציבור, מישממונה–מנוגדלאינטרסהציבורי

 צפוי פוליטי מינוי בסבמסגרת גבוהה שלובירות ולאינטרסים לממנה נאמנות לגלות

למינוייםפוליטייםישהשפעהשליליתעל מעברלכך, יותרמאשרלאינטרסהציבורי.

איכותווביצועיושלהשירותהציבורי:המחקרשערךפרופ'מומידהןמצאקשרשלילי

הפוליטיים. המינויים היקף לבין הממשלה אפקטיביות בין זאת,9מובהק כל בשל

 פוגעיםפגיעהקשהבאמוןהציבורבממשלה.גםמינוייםפוליטיים

 

דמוקרטיההישראליתהמשרותאמוןו–והשוואתייםעקרונייםהיבטים

הגדלת זה ובכלל הציבורי, השירות של הפוליטיזציה הרחבת לטובת מקובלת טענה

זו, טענה לפי משרתיםעקרונותדמוקרטיים. היאשצעדיםאלו היקףמשרותהאמון,

תפקידושלהשירותהציבורימתמצהבהוצאהלפועלשלמדיניותהממשלה,שהיאהרי

זו תפיסה העם. רצון של כאמורביטוי אומצה לא אימצהבישראל, מסורתי שבאופן

 שירות של ובלתיתפיסה מקצועי -ציבורי פוליטית. זולההצדקהתלוי היאתפיסה

משוםשהואלארקעצמאיששירות מממשבצורהמלאהיותרעקרונותדמוקרטיים,

 גם אלא הנבחר, הדרג רצון את ליישם כדי ואתפועל הציבורי האינטרס את מבטא

השירותהציבוריהואשאףהםביטוייםשלרצוןהעם.בכך,–חוקהעיקרוןשלשלטוןה

המאפ והבלמים האיזונים ממערכת חלק ומאזנגם דמוקרטית מדינה אתתיינת בה

לוודאעוצמתהשלטון שמתפקידו וזאתכיוון יפעל, רתהחוקולטובתבמסגשהשלטון

הציבורי .האינטרס הגברתבעצמאותפגיעה באמצעות היתר בין הציבורי, השירות
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 .לעיל( 9)ר' הערה  //, עמ' אפקטיביות הממשלה בישראלדהן,  



 

 

המינוייםלתפקידיםבכיריםבשירותזה, היאאפואגםפגיעהההשפעההפוליטיתעל

.האיזוניםוהבלמיםשעליהמתבססתהדמוקרטיההישראליתבמערכת

הבריטי למודל עקרוני באופן דומה בישראל המדינה שירות מודל השוואתי, במבט

מ ושונה המסורתי, האמריקאי בכל–המודל הטיפוס לאבות הנחשבים המודלים שני

המדינה. בשירות למינויים האמריקאי10הנוגע במודל הס, מאנשי הבכיררבים גל

הנשיאאופקידיםבכירים בידי )אףשבפועלבשירותהמדינהמתמניםכמשרותאמון,

מהוויםשיעורקטןמכללעובדיהשירותהציבורי,אףפחותמישראל(;עםכניסתוהם

 מעל למנות נדרש או יכול הוא לתפקיד, מכהן נשיא בכירות2,111של למשרות איש

הציבורי בשירות למנכ"לים. משנים מינוי בדבר ההצעה שמטרת נטען זה, בהקשר

ל אחרות הצעות כמו אמון, כמשרות ממשלה עלבמשרדי הפוליטית ההשפעה הגברת

למודל בישראל המדינה שירות את לקרב היא המדינה, בשירות בכירים מינויים

האמריקאי.

מתקייםעלרקעמשטרפוליטיוהסדריםהאמריקאימודלהלהביאבחשבוןשואולםיש

בי המתקיימים מאלה לחלוטין שונים מוסדיים עלול בישראל ואימוצו לפגועשראל,

קשותבעקרונותדמוקרטיים.בפרט,בארצותהבריתקיימתמערכתמפותחתביותרשל

 מוסדות של רחב מגוון ידי מוגבליםעל וממשלו והנשיא ובלמים, בתי–איזונים שני

,המדינות,בתיהמשפט,החוקהועוד.הממשלוקקיםשאינםבהכרחנתוניםלשליטתמח

מלכתחילהמעוצמהרבהוההגבלותעליומצומצמותלעומתזאת,בישראלהשלטוןנהנה

יותר,וזאתבשלמאפייניםכמוהמשטרהפרלמנטרי)שבמסגרתוהממשלהנהניתמרוב

תת יחידות ללא )כלומר המדינה של האוניטרי המבנה המחוקקים(, מיות(לאו-בבית

על"להרשותלעצמה"לוותראפואארצותהבריתיכולהוהיעדרהשלחוקהפורמאלית.

שירותציבוריעצמאי,כיווןשמערכתהאיזוניםוהבלמיםהמגבילהאתהשלטוןמפותחת

אינטגרלי חלק הוא עצמאי ציבורי שירות בישראל זאת, לעומת בלעדיו; גם דיה שם

.יםוהבלמיםממערכתהאיזונ

מקשיםעלהשלטוןהמכהןלנצללרעהאתבנוסף,המנגנוניםהקיימיםבארצותהברית

דוגמהמובהקת.אלהמשרותהאמוןומצמצמיםאתהשלכותיהםהשליליותשלמינויים

ב השימועים היא סנאט: הברית בארצות הבכירות האמון ממשרות לרבות –המינוי

שגרירים מרשלים, סוכנויותעצמאיות, ראשי ממשלה, סגליםבכיריםבמשרדי למשל

כליזהמאפשרלכלהפחותפיקוחפרלמנטרימסוים–ותובעים כפוףלשימועבסנאט.
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הסכנהשהשלטוןהמכהןינצללפיכך,11.אינוקייםבישראלש,עלמינוייםלמשרותאמון

גדול השירותהציבורי לעומתארצותלרעהאתהתלותהפוליטיתשל בישראל יותר ה

הברית.



היעדרסמכות–פגמיםמשפטיים

ממשלהכמשרותאמוןאינהיכולהלהתקבלילמנותמשניםלמנכ"ליםבמשרדההחלטה

בהחלטהשלהממשלהבלבד,אלאדורשתחקיקהראשית.זאת,משניטעמים:

א.הממשלהאינהמוסמכתלהחליטכימשניםלמנכ"ליםבמשרדיממשלהימונובפטור

60ת.אכן,סעיףממכרזמבלילתקןאתחוקשירותהמדינהבאמצעותחקיקהשלהכנס

הממשלהרשאיתלפטורלארקמשרותספציפיותאלאגם"סוגיםשל לחוקקובעכי

 בסעיף הקבועה המכרז מחובת 01משרות" סעיף ואולם את06לחוק. מאיין לחוק

 סמכותהלעשותזאתככלשהדבריםנוגעיםלשכבתהניהולשמתחתלמנכ"ליהמשרדים.

ממשלהשייכיםלקבוצתהמשרותשלהןנקבעהליך,מנכ"ליםשלמשרדי06לפיסעיף

סעיף מפורשוספציפי. היותשהוא06מינוי בתוךסעיפיםאלה, במיוחדאפילו מובחן

מנכ"ליםשלמשרדיממשלה, מסמיךאתהממשלהלמנותשכבהמיוחדתשלמשרות,

לממשלה להתיר ביקש המחוקק כאשר כלומר, איתור. מוועדת ואף ממכרז בפטור

ותאתהשכבההבכירההעליונהשלמנהליהמשרדיםהממשלתיים,הואצייןזאתלמנ

התכוון לא שהמחוקק היא החוק של היחידה( )לטעמנו, הסבירה הפרשנות במפורש.

להתירלממשלהלמנות"שכבהניהוליתבכירה"נוספתבאותוהאופןשבוהסמיךאותה

 ברורשהמחוקקלאהתכוון06סעיף הרי אתהממשלהלפטורלעשותזאת: להסמיך

ממכרזשכבותעלגבישכבותשלדרגיםניהולייםבכיריםבשירותהמדינה,באופןהנוגד

אתתכלית כוונתושלחוקשרותהמדינה. ?כוונתוהיאביןהשאר60סעיףמהאםכן

משרות למשל העניינית, ברמה ממכרז פטור המצדיקים ממש של משרות" ל"סוגי

ריריםבמדינותהמקיימותקשרים"רגישים"עםישראל)פטורשאכןספציפיותשלשג

 קיים(.

במדינתישראל חוקתי רחביותרלחוללשינוי ההחלטההמוצעתהיאחלקמניסיון ב.

שירות את המנחה החוקתי העיקרון כאמור, המדינה. שירות של לאופיו הנוגע בכל
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האמון, גם . כמו בעניין משרות נגנון דומה של שימוע בכנסתעם זאת, איננו תומכים בהוספת מ 

השימועים בסנאט מותאמים לתרבות הפוליטית ולמבנה המוסדי של ארצות הברית, ואינם בהכרח 
 מתאימים לישראל.



 

 

ובל מקצועי עצמאי, בגוף הואשמדובר בישראל פוליטית-תיהמדינה הנוגע.תלוי בכל

לידי בא זה עיקרון ההסתדרות, בפרשת בג"ץ שציין כפי המדינה, בשירות למינויים

 "חריג" לעומת במכרז, מינוי שהוא ה"כלל", בין באיזון בפטור–ביטוי מינוי שהוא

ממכרז.ואולםעיקרוןזהנשחקבאופןמשמעותיבשניהעשוריםהאחרונים,עםהגידול

ליהםהחליטההממשלה,עדכדיתיבמספרוסוגיהמשרותהפטורותממכרזשעהמשמעו

 ל"כלל".החריגש"כך הפך בכירים למינוי ביחס עדים12" אנחנו האחרונה בתקופה

את ולשנות בפרט, מכרז מחובת בכירות משרות לפטור נוספים אופיולניסיונות

דונהבחוותדעתההצעההנבד.דוגמאותבולטות,מלבכללהמקצועישלשירותהמדינה

משפטיים יועצים ולמינוי איתור ועדות של פעולתן ואופן בהרכבן לשינוי נוגעות זו,

העיקרון שינוי הוא אלו כל של המצטבר האפקט ממכרז. בפטור ממשלה במשרדי

,עודלפני6109-החוקתיהמנחהאתשירותהמדינהבישראל.גםמבקרהמדינההתריעב

 היוזמות הבכירותשהוצגו המשרות היקף של משמעותית "הרחבה כי לעיל, שפורטו

בישראל, הוקםשירותהמדינה אתהיסודותשעליהם לערער עלולה הפטורותממכרז

 13ועלולהלשנותמהותיתאתאופיוכשירותממלכתי,מקצועיונטולזיקהפוליטית".

אי זה, רקע לבחון-על משפטייםבאפשר לכלים הנוגעת היוזמה משניםאת מינוי

למנכ"לים היאכמשרותאמון במנותקמתהליכיםכללייםיותר: עצמה, כעומדתבפני

חלקמהניסיונותלשנותאתאופיוהחוקתישלשירותהמדינה.אמנםבתנאיםמסוימים

שינויכזהיכוללהיותלגיטימי,אךבכלמקרהלאניתןלבצעאותובאמצעיםפוליטיים

אלאבתנאיםפרוצדוראליים"עבים".הטענה–לטתממשלהבמקרהזהבהח–רגילים

משרה נושאי לפטור סמכותה את מיצתה שהממשלה היא זה, בהקשר המשפטית,

לחוקשירותהמדינה:משוםשמדוברבשינויחוקתישלממש,עליה60ממכרזלפיסעיף

אולי או חקיקהחדשה להדגילעשותזאתבאמצעות אפשר חוקתית. חקיקה םאפילו

טענהזובדרךהבאה:טלומצבשבוהממשלהמחליטה,בהסכמתועדתשירותהמדינה,

מחלוקתשמהלךשכזה אין לפטוראתכלהתקניםהבכיריםבשירותהמדינהממכרז.

.אבלנראהשירותהמדינהלחוק01הואנעדרסמכותוסותראתעיקרוןהיסודשבסעיף

 רבות, משרות שלפיו הנוכחי, המצב גם וחדשות,כי ישנות ורגולטוריות, מקצועיות

הופטרובאופן"זוחל"מחובתהמרכזלוקהבחוסרסמכות"מצטבר".
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 ג' 22, דו"ח שנתי ועדות איתור בשירות הציבורימבקר המדינה, ר' למשל הנתונים אצל:  

 .662-666(, עמ' 6189)
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 .662, עמ' שם 



 

 

סיכום

אתההצעה צריכהלאשר הממשלה סובריםשאין אנחנו לעיל, הטעמיםשפורטו מכל

הוספתמשניםבדברמינוימשניםלמנכ"ליםבמשרדיממשלה.ככלשיוחלטשישצורךב

ישלבצעזאתבאמצעות"דרךהמלך"למינוייםבשירותמשרלמנכ"ליםב דיהממשלה,

 למנכ"לים–המדינה משנים במינוי צורך שיש שיוחלט ככל ותחרותי. פומבי מכרז

 אמון ש–כמשרות מזיקצעד שהוא סוברים כאמור לכל–אנו להתבצע צריך הדבר

החל דרך ולא הכנסת, של בחקיקה שמדוהפחות משום וזאת ממשלה, בחלקברטת

מניסיוןלשינויחוקתירחבהיקףבאופיושלשירותהמדינהבישראל.

 

.שתידרש נוספת הבהרה בכל לרשותכם לעמוד נשמח



,רב ובכבוד בברכה



ד"ראסףשפירא

המכוןהישראלילדמוקרטיה

 

 


