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המידה הראויות באשר למינויים בשירות המדינה, -מצווים, כמובן, להקפיד על אמותהכל הגם ש

בחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים כל ימות השנה, למינויים בתקופת בחירות נודעת רגישות 

עיקרי הדברים הנוגעים לסוגיית המינויים בתקופה זו, בהתחשב בהיבטיה להלן, אפוא, מיוחדת. 

 הייחודיים. 

 כללי .1

ממשלה, עקרון הרציפות חל על עבודת הממשלה, והפעילות יסוד: ה-לחוק 30בהתאם לסעיף 

השלטונית נמשכת כסדרה אף בתקופת הבחירות. עם זאת, בפסיקה נקבע, כי הממשלה והשרים 

בממשלת מעבר וערב בחירות מחויבים לנהוג "באיפוק הראוי למעמד של ממשלה יוצאת" בהפעלת 

ות לפעול בהם בתקופת המעבר, וכי מתחם סמכויותיהם לגבי כל אותם עניינים שאין כורח ודחיפ

הסבירות של פעילות גוף שלטוני בתקופת ממשלת מעבר נבחן בשים לב למאפייניה של הסמכות 

. הקונקרטית המופעלת ובהתחשב באיזון הנדרש בין הצורך בעשייה לבין דרישת האיפוק כאמור

צורך לבצע ה שהיא, אלא חובה להימנע מכל פעולבמילים אחרות: תקופת הבחירות אינה גוזרת 

, לבין חובת השמירה על איפוק וריסון הבטיח יציבות והמשכיות שלטוניתאיזון עדין בין החובה ל

 בהפעלת סמכויות שלטוניות, בהינתן תשתית הממשל המיוחדת המאפיינת ממשלה בתקופת מעבר

 לנדשטיין נ' שפיגלר 8815/05(; בג"ץ 2001) 455( 2, פ"ד נה)וייס נ' ראש הממשלה 5167/00)בג"ץ 

פי הפסיקה, ישנה הקרנה הדדית בין חובת -עלזאת ועוד. (. פרשת לנדשטיין, להלן: (26.12.2005)

הציבורית ככל שמידת החיוניות  כל מקרה ומקרה.העשייה לבין הריסון והאיפוק הנדרשים ב

 9, בפסקה פרשת לנדשטייןבפעולה השלטונית גוברת, כך תקטן מידת האיפוק הנדרשת, ולהיפך )

 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה(. 

כי הובהר בפסיקה , מינויים בתקופת בחירותענייני בכל הנוגע לשאלת סמכות הממשלה והשרים ב

אך מקרה פרטי של שאלת השימוש בסמכויות אחרות העומדות לממשלה בתקופת זו היא "

לפסק דינה  14, פסקה לבטחון פניםהתנועה למשילות ודמוקרטיה נ' השר  1004/15ץ ")בג "בחירות

(. וכך נקבע בעניין זה פרשת התנועה למשילות ודמוקרטיה, להלן: (1.4.2015של הנשיאה נאור )

 :לנדשטייןפרשת ב

עקרון האיזון הנדרש בין איפוק לעשייה בעת שלטון מעבר מוצא את ביטויו, "
בכך  בין היתר, בתחום המינויים לתפקידים ציבוריים, מקום שמעורבים

שמעמדם המשפטי ערב הבחירות ניזון ממעמדה המיוחד של  גורמים פוליטיים
בגדר . ממשלת מעבר, וגורלם בממשל הבא, שלאחר הבחירות, אינו ידוע



האיזונים הנדרשים בתחום זה, וככלל, נתקבלה ההשקפה כי ראוי הוא כי 
אלא מינויים לתפקידים בשירות הציבורי לא יבוצעו בידי גורמי ממשל אלה 

ימתינו עד לכינון ממשל חדש, אלא מקום שיש באיוש תפקיד מסוים צורך חיוני 
 ...  של ממש אשר אם לא ייענה, יצור חלל העלול לפגוע באינטרס ציבורי חשוב

בהקשר זה, די אף במראית פני הדברים, העלולה להעלות חשד או ספק לפגם 
תקופה של "בין בהליך המינוי, כדי להצדיק בדרך כלל הימנעות ממנו ב

השמשות" השלטוני, נוכח הפגיעה העלולה להיגרם בכך לאימון הציבור, גם 
אם, לגופו, לא דבק בהליך פסול מהותי. מנגד, מקום שעולה צורך חיוני באיוש 
משרה ציבורית, ולא ניתן למצוא לכך פתרון זמני חלופי, עשוי הכורח האמור 

שלטון מעבר. כמו כן, מינוי  להכריע את הכף ולהכשיר הליך מינוי גם בעת
לתפקיד ציבורי, הנעשה בידי גורם ממנה המנותק לחלוטין מהמישור הפוליטי, 
ואינו מושפע כלל מקיומן של בחירות קרבות ומשינויי שלטון צפוי, עשוי אף 

 10)שם, בפסקה  "הוא לעמוד במבחן הסבירות אם ייעשה בתקופת המעבר
 .לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה(

, כי ביסוד המגבלות על מינויים בתקופת בחירות עומד פרשת לנדשטייןבבהיר בית המשפט העוד 

, הממשלה אינה פועלת עוד מכוח אמון הכנסת אלא מכוח עקרון הרציפות עד ראשיתשיקול כפול: 

, קיומו של חשש מוגבר לכריכת שיקולים מפלגתיים ואישיים בהליכי ושניתלכינון ממשלה חדשה; 

 םיימפלגת ים, ובכלל זאת חשש מוגבר לניגוד עניינים במינוי ולהעדפת אינטרסערב בחירותמינוי 

יצירת עובדות מוגמרות מפני חשש לנוגע לעניין זה שיקול רלוונטי נוסף . על פני האינטרס הציבורי

הפיך )ראו למשל: בג"ץ -בפני מצב בלתי העתידה להיבחרממשלה את האשר עלולות להעמיד 

-מקבל משנהשיקול זה ((. 21.3.2006) סתדרות הרפואית נ' היועץ המשפטי לממשלההה 2453/06

סמכות המצויים במבין אלה  משמעותיים יותרהבכירים והככל שמדובר במינויים לתפקידים תוקף 

 . הממשלה או השר הנוגע בדבר

חשש לכריכת שיקולים מפלגתיים ואישיים ומחשש המוגבר שיקולים הנוגעים לכי ה ,יש לציין

מתקיימים גם לעניינה של ממשלה יוצאת כתוצאה בפני הממשלה הבאה יצירת עובדות מוגמרות מ

מקבלת חוק התפזרות הכנסת וקביעת בחירות מוקדמות. משכך, חלות גם עליה מגבלות הנובעות 

ממעמדה כממשלה זמנית עד לכינון ממשלה חדשה וגם היא נדרשת לאיפוק בהפעלת סמכויותיה. 

 יפים כמובן אף בהיבט של מינויים.   דברים אלו

המידה המאזנות בין השיקולים האמורים להגבלת מינויים -להלן נועדו לקבוע את אמותשההנחיות 

רשויות למנוע פגיעה בעבודה השוטפת של ערב בחירות ועד לכינונה של ממשלה חדשה לבין הצורך 

ונדרש  הבחירות נודעת רגישות מיוחדתמינויים בתקופת יובהר, כי חרף העובדה שלככלל, השלטון. 

לגביהם איפוק רב, אין לומר כי קיימת מניעה מוחלטת לקיים מינויים גם בתקופת בחירות, אף אם 

-ח"כ אושעיה נ' ראש 10134/02דעת )בג"ץ -השאלה היא שאלה של שיקול –הם בכירים באופיים 

פלונית בתקופת בחירות תלויה,  ((. ההכרעה בדבר איוש משרה2003) 53, 49( 2, פ"ד נז)הממשלה

אפוא, בגורמים שונים והיא פרי מלאכת איזון בין השיקולים המנחים הצריכים לעניין. כך, לעיתים 

צורך חיוני של ממש אשר אם  םשיש באיושלא יהא מנוס מאיוש משרה או תפקיד במועד זה, ככל 

(. במסגרת 10בפסקה , לנדשטיין תפרש) חלל העלול לפגוע באינטרס ציבורי חשוביווצר לא ייענה, י

זאת, ראוי יהיה ליתן משקל לבכירות המשרה ואופייה, לרבות אם היא כוללת סמכויות 

איושה; קיומה של אפשרות -סטטוטוריות; מידת הפגיעה הצפויה לתפקודה התקין של הרשות באי

קיומו של הליך  ;במינוי זמני מקום-ידי ממלא-להאריך כהונה של בעל תפקיד מכהן או לאיישה על



 –המועד שבו מתעורר הצורך במינוי במסגרת תקופת הבחירות )למשל מקצועי לאיוש המשרה; 

פרשת המשפט העליון ב יפים לעניין זה דברי בית כיוצא באלו.עובר ליום הבחירות או לאחריו(; ו

 ת:  , אשר עסקה בשאלת מינויו של מפכ"ל המשטרה בתקופת בחירוהתנועה למשילות ודמוקרטיה

"בהתאם לפסיקותיו של בית משפט זה, נקודת המוצא היא שככלל יש להימנע 
במהלך תקופת בחירות מאיוש תפקידים ציבוריים. ... הטעמים העיקריים לכך 

דה שככל שפועלת הממשלה בהם החשש למינוי משיקולים בלתי ענייניים והעו
הממשלה העומדת אך ורק על סמך עקרון הרציפות יהיה במינוי משום כבילת 

לקום שכבר תפעל מכוח אמון הציבור והכנסת. ... יחד עם זאת, חשוב לזכור 
שמדובר בנקודת מוצא בלבד. כפי שגם נאמר בהנחיות היועץ המשפטי 

אין איסור מוחלט על קיום מינויים, אף של בכירים, בתקופת  ,לממשלה
בהם קיים  בחירות. השאלה היא שאלה של שיקול דעת ואיזון. ... במקרים

צורך ממשי באיוש משרה שלא ניתן להותירה מיותמת, העובדה שמדובר 
בתקופת בחירות אינה צריכה להביא למצב בו הרשות הנוגעת בדבר לא 
תתפקד. ... קיימים מקרים בהם ההחלטה שלא למנות אדם למשרה בתקופת 
בחירות באופן שהמשרה תיוותר בלתי מאוישת, במיוחד כשמדובר במשרה 

תפקידים סטטוטוריים, תהיה בלתי סבירה. במקרים כאלה הפתרון  ושאהשלנ
הסביר בתקופת בחירות יכול להיות מינוי ממלא מקום או הארכת כהונתו של 

  לפסק דינה של הנשיאה נאור(. 15מי שמכהן במשרה באותה עת" )שם, בפסקה 

בתחום המינויים בתקופת  על רקע דברים אלו, יותוו להלן העקרונות המרכזיים שלאורם יש לנהוג

בחירות. מטבע הדברים, לא ניתן יהיה להתייחס באופן ספציפי לכל סוגי המינויים האפשריים, שכן 

 אלה הם רבים ומגוונים, ועל כן יידונו סוגי המינויים השכיחים ביותר והכללים שיחולו בעניינם.  

החלה "תקופת הבחירות",  "המועד הקובע" לצורך ההנחיות שלהלן הוא המועד בויובהר, כי 

ככלל, תקופת הבחירות מסתיימת בהתאם לנסיבות הייחודיות והמשתנות בכל מערכת בחירות. 

לאחר כינונה של הממשלה החדשה, אך יושם אל לב כי יישומם של השיקולים השונים הצריכים 

טה בתוך המועד שבו נדרשת קבלת ההחללעניין ההחלטות בנושא זה עשוי להשתנות כפועל יוצא מ

  .תקופת הבחירות

 מינויים בשירות המדינה ומינויים נוספים בסמכות שר או הממשלה  .2

 הנחיות מכוחהמנוהלים מינויים אלה מתבצעים בהליכים כידוע,  מינויים באמצעות מכרז: .א

-מידה שוויוניות ושקופות )ובכלל זאת תיאורי-מבוססים על אמות ;נציבות שירות המדינה

 ;סף הנקבעים ומפורסמים מראש( ועל מנגנוני בחינה והערכה מקצועיים-תפקיד ותנאי

מעורבות הדרג הפוליטי )וזאת אף במקרים הנדירים שבהם השלמת ממילא בהם אסורה ו

מינויים הנערכים באמצעות עה כי אין מני. לפיכך, הליך המינוי נעשית בדרך של חתימת שר(

זאת, מבלי לגרוע מסמכותו הכללית של . יימשכו כסדרם אף בתקופת בחירותכאמור מכרז 

. מובן, כי בתקופת בחירות יש נציב שירות המדינה לדחות הליכי מכרז בנסיבות מיוחדות

 תוקף.-מעורבות הדרג הפוליטי במשנה-להקפיד על אי

מאחר שבהליך המינוי  באמצעות ועדות לאיתור מועמדים:מינויים למשרות בכירות  .ב

מחייב גם הוא למשרות בכירות באמצעות ועדת איתור קיימת מעורבות של השר )ולרוב 

איוש משרות כאמור בתקופת של הממשלה(, הרי שבהתאם לעקרונות שצוינו לעיל, אישור 

לכך שמדובר בהליך בחירה בעל לצד זאת, יש ליתן את הדעת מעורר קושי. , ככלל, בחירות

משקל  העניק ל, אשר במסגרתו מחויב הגורם הממנה ופומבי , שוויוניתחרותי ,אופי מקצועי



בכדי לסטות מצדו נדרש טעם מהותי בעל משקל מיוחד , תוך שרב להמלצת ועדת האיתור

 ((. 29.1.2012) אשר נ' שר האוצר 8134/11מהמלצתה )בג"ץ 

נציב שירות ך לצמצם את הפגיעה בעשייה הממשלתית השוטפת, ובהינתן הצוראור זאת, ל

 המדינה יהא רשאי לאשר, בהחלטה מנומקת, לקיים הליכי ועדת איתור במקרים הבאים: 

כך למשל, ) כאשר קיימת חיוניות באיוש מיידי של המשרה :חיוניות איוש המשרה (1)

סבירה -בלתיי בעל התפקיד או האטה כויות סטטוטוריות המוחזקות בידנוכח סמ

לצורך באיוש קבוע של ולא ניתן למצוא  ,(שתיגרם לשירות הניתן לציבור עקב חסרונו

הארכת כהונת בעל התפקיד המכהן או ידי -פתרון סביר והולם אחר, כגון עלהמשרה 

ובלבד שהמלצת ועדת האיתור  זאת,לרבות מינוי בפועל. . מקום-מינוי ממלאידי -על

 ((20.7.2010) 12, פסקה כהן נ' שר הפנים 4065/09ג"ץ תהיה על מועמד אחד בלבד )ב

 ומועמד זה אינו בעל זיקה אישית, פוליטית או עסקית לשר משרי הממשלה.

כאשר מדובר במשרה מקצועית מובהקת שאינה כוללת רכיב משמעותי  :אופי המשרה (2)

 הבאיםשל מימוש מדיניות השר ויצירת עובדה מוגמרת בעניינה בפני השר או הממשלה 

אינה מעוררת קושי בנסיבות העניין; ובלבד שהמלצת ועדת האיתור תהיה על מועמד 

 אחד בלבד ומועמד זה אינו בעל זיקה אישית, פוליטית או עסקית לשר משרי הממשלה.

כאשר ועדת האיתור הגישה את  :שלב הליך ועדת האיתור לפני המועד הקובע (3)

ינוי טרם הושלם, ובלבד שהמלצת ועדת המלצתה לשר לפני המועד הקובע, אך הליך המ

. תנאי זה, ולפיו ועדת האיתור המליצה על מועמד האיתור תהיה על מועמד אחד בלבד

בהקשר זה . השר בחר במועמד לפני המועד הקובע אחד בלבד, לא יחול במקרים בהם

מועמדים הוא בעל זיקה לשר ה מקרים בהם אחדכי בהתאם לכלל הרגיל, ב, יוזכר

הנחיית  ,לעניין זה )ראועל ועדת האיתור להמליץ על מועמד אחד בלבד משרי הממשלה 

מועמד בכל זיקה לשר  –"ועדה לאיתור מועמדים  1.1554היועץ המשפטי לממשלה מס' 

"נוהל עבודת הוועדה לאיתור  1.2הנחיית נציב שירות המדינה מס' ו משרי הממשלה"

 גם במקרים אלה תינתן הדעת לטיב המשרה ולאופייה.בכל מקרה,  .מועמדים"(

 ת איתורוועד ן שלהמשך פעילות ,מינוי ועדות איתורבמקרים אלו, ניתן יהיה לאפשר 

באופן קבוע, וזאת לאחר בחינת מכלול נסיבות  ותאיוש המשרהשלמת הליך המינוי וקיימות, 

יש להקפיד על כך שפעילות ועדות  ירות.העניין ובשים לב גם לסמיכות ההחלטות למועד הבח

לצורך באיוש  יעילעל מנת לתת מענה מהיר זמנים -לוחבהאיתור בנסיבות אלו תיעשה 

  המשרה.

פי חוק או -כאשר הליך ועדת האיתור אינו מתחייב עליצוין, כי הכללים האמורים יחולו גם 

 ;.ה. שלהלן(2בפסקה החלטת ממשלה )ולמעט כשמדובר במשרות או בתפקידים הנדונים 

את  הקודם לתקופת הבחירות אך טרם מסר הבפעילות האיתור החלהועדת ווגם במקרה ש

 על מועמד לגורם הממנה.   ההמלצת

מדובר במינויים למשרות הבכירות  מינויים למשרות בכירות בפטור מלא מהליך תחרותי: .ג

ועדת או הליכי מכרז תפקידים המאוישים באמצעות בשונה מ , אשרביותר בשירות הציבורי

ולגורם הממנה נתון בעניינם  ,ליך תחרותי, מקצועי ושקוףאיתור, לא מתקיים לגביהם ה



יש להימנע ממינויים של קבע בתקופת בחירות ככלל, על רקע זאת,  .דעת רחב ביותר-שיקול

או  רה כזו התפנתהלמשרות אלה וכן מהפסקת כהונה של נושאי משרות כאלה. ככל שמש

לבחון את האפשרות להאריך באופן זמני את כהונתו של בעל התפקיד , יש צפויה להתפנות

, מקום מתוך שירות המדינה-באמצעות ממלאלאייש את התפקיד  –ן ולחלופי ,המכהן

. (חוק המינויים)להלן:  1959-(, התשי"טמינוייםשירות המדינה )א לחוק 23כמצוות סעיף 

אפשרי הדבר בהם הארכת כהונה תיתכן רק במקרים שברי כי כפי שאף הובהר בפסיקה, 

פרשת התנועה למשילות ) משפטית וניתנת הסכמתו של המכהן במשרהמבחינה 

רק במקרים חריגים, בהם קיימת  .לפסק דינה של הנשיאה נאור( 15, בפסקה ודמוקרטיה

ניתן למצוא לכך פתרון סביר והולם אחר, חיוניות באיוש מיידי של המשרה באופן קבוע ולא 

תיבחן אפשרות לאפשר את איוש המשרה על יסוד בדיקה פרטנית של הנסיבות. ככלל, מינוי 

של קבע בפטור מלא מהליך תחרותי בתקופת בחירות יתאפשר, במקרים החריגים 

יטית האמורים, רק כשמדובר במינוי מקצועי מובהק ובתנאי שלמועמד אין זיקה אישית, פול

 או עסקית לשר משרי הממשלה.

יצוין, כי תחת מינויים אלו נכלל גם מינוי משנה למנכ"ל משרד ממשלתי, בהתאם להחלטת 

 , שהינו מינוי המצוי בסמכות מנכ"ל המשרד. 15.10.2017מיום  ,3075ממשלת ישראל מס' 

ככלל, על שר המכהן בתקופת בחירות להימנע מהחלפת מנכ"ל המשרד.  מינוי מנכ"לים: .ד

דעתו, בכפוף לבדיקת כישורי -כלל, שר רשאי למנות מנכ"ל בהתאם לשיקול-אמנם, דרך

המועמד, כמו גם לסיים את כהונתו; מדובר במינוי אישי של השר, ושרים אכן נוהגים לעתים 

ו בסמוך לאחר מכן. עם זאת, המנכ"ל להחליף את מנכ"ל המשרד עם כניסתם לתפקיד, א

הוא הדרג המקצועי הבכיר במשרד ואינו חלק מהדרג הפוליטי, והחלפתו בתקופת בחירות 

עלולה לגרום לחוסר יציבות שלטונית, לתפקוד לקוי של המשרד ואף לניצול לרעה של 

ידי סמכויות שלטוניות. מכאן העיקרון האמור שלפיו, ככלל, יש להימנע משינויים בתפק

לצד זאת, יש לזכור כי מנכ"ל המשרד משמש גם כגורם מתווך  מנכ"לים בתקופת בחירות. 

בין הדרג המקצועי ובין השר ועבודה תקינה של המשרד מחייבת יחסי עבודה ואמון תקינים 

בין השניים. לכן, במקרה בו השתכנע נציב שירות המדינה כי אין מנוס מהחלפת המנכ"ל 

המשרד, ניתן יהיה לחרוג מן הכלל האמור. במסגרת זו יהיה מקום  לשם תפקודו התקין של

ליתן משקל ממשי לשאלה האם המנכ"ל המכהן הוא מנכ"ל שמונה מתוך שירות המדינה, 

ידי השר הקודם מחוץ לשירות הציבורי. במקרה בו קיים צורך כאמור -או מנכ"ל שמונה על

מקום המנכ"ל, בכפוף -בכיר כממלאבהחלפת המנכ"ל, על השר למנות, ככלל, עובד מדינה 

 א לחוק המינויים. 23למגבלות הקבועות בסעיף 

ישנם משרות  מינויים לתפקידים נוספים ולמשרות לא בכירות שלא באמצעות מכרז: .ה

אישור המינוי להם מצוי בסמכות ותפקידים נוספים שאינם בכירים באופיים אשר הגם ש

 הליך האיתור והבחירה להם פי רוב, -על מנכ"ל המשרד(, –השר )או במקרים מסוימים 

, בלא אחרים בתחוםמבוסס על המלצותיו של הדרג המקצועי במשרד או של מומחים 

 המדובר, בין היתר, במינויים. מעורבות מהותית של השר או של נושאי משרת אמון מטעמו

ת פרס, ועדות ערר לסוגיהן, מועצות מייעצות, ועדובוראש -חברי ויושבילתפקידים כגון 

, למעט מינוי של עובדי מדינה לגופים אלה, עליו תחול וכדומה ועדות תביעות, ועדות רפואיות



רציפות הפעילות יציבות ובלצמצם את הפגיעה בועל מנת ככלל, . הוראת סעיף קטן )ו( להלן

בכפוף וזאת לא תהיה מניעה לאייש משרות ותפקידים אלה בתקופת בחירות, הממשלתית, 

 המפורטים להלן:לתנאים 

השר, המנכ"ל ונושאי משרות האמון בלשכותיהם לא היו מעורבים בשום דרך בהצעת  .1

 .)למעט, כאמור, באישורו הסופי של המינוי( המועמדים או בהליך בחירתם

 למועמד המוצע אין זיקה אישית, פוליטית, או עסקית לשר משרי הממשלה. .2

 של מימוש מדיניות השר.המשרה או התפקיד אינם כוללים רכיב משמעותי  .3

.ג. 2מינויים שאינם עומדים בתנאים שלעיל ייבחנו בהתאם לעקרונות הקבועים בסעיף 

קיימת חיוניות באיוש מיידי של אך בנסיבות שבהן ניתן יהיה לאפשרם  –, היינו להנחיה זו

למען הסר ספק, יובהר . המשרה באופן קבוע ולא ניתן למצוא לכך פתרון סביר והולם אחר

ועדות או טווח, כדוגמת מינוי -יחולו גם על מינויים לתפקידים קצריהנחיות שלעיל כי ה

גם  , ככלל,, שכן. זאתצוותים מקצועיים לצורך מטרה מוגדרת ולמשך פרק זמן מוגדר

)ראו  ההוראות שלעילבהתייחס למינויים כאמור עלולים להתעורר החששות העומדים ביסוד 

לפסק דינה של השופטת חיות  16, פסקה נ' שר החינוךדיין  1311/15והשוו: בג"ץ 

(20.5.2015)) . 

המגבלות האמורות בהנחיה זו לא יחולו על מינוי  הקניית סמכות לעובדי מדינה מכהנים: .ו

שאינו אלא הקניית סמכות סטטוטורית או תפקיד נוסף לעובד מדינה מכהן במסגרת 

 תפקידו.

אין מניעה למנות נושאי משרות אמון בלשכת  ומנכ"לים:נושאי משרות אמון בלשכות שרים  .ז

 שר או בלשכת מנכ"ל, אשר העסקתם מסתיימת עם חילופי הנבחר. 

 מינויים בגופים ביטחוניים  .3

על מינויים הנעשים  גם , בשינויים המחויבים,למען הסר ספק, יובהר כי עקרונות ההנחיה יחולו

)החל מדרגת אלוף(,  וצה"ל)החל מדרגת גונדר( , שירות בתי הסוהר )החל מדרגת ניצב( במשטרה

. במסגרת יישום ההנחיה על מינויים אלו, תינתן ככל שיש בהם מעורבות של הדרג הפוליטי וזאת

 אופי הליכי המינוילו ביטחוני-גופים אלו במישור המבצעילצרכים ייחודיים של  , בין היתר,הדעת

 .הנערכים בהם

 ות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים מינויים בחבר .4

 מאפייניהם הייחודיים של התאגידים בהם עוסק חלק זה של ההנחיה -כללי 

החברות הממשלתיות הוקמו כאישיות משפטית נפרדת מן הממשלה, לשם הגשמת מטרה ציבורית 

-שהממשלה הפקידה בידיהן. על החברה הממשלתית לפעול, ככלל, לפי השיקולים העסקיים שעל

 :)להלן 1975-לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 4הם נוהגת חברה שאינה ממשלתית )סעיף פי

((. המדינה היא בעלת מניות בחברה, ומכוח חוק החברות הממשלתיות חוק החברות הממשלתיות

מתמנים הדירקטורים בחברה בידי השרים, כהגדרתם בחוק זה. השרים גם מאשרים את מינוי 

ידי -והמנהל הכללי בחברה הממשלתית, לאחר שאלו נבחרים על יושב ראש הדירקטוריון

התנועה  932/99בג"ץ דירקטוריון החברה. השרים מפעילים את סמכות המינוי כנאמני הציבור )



. ((1999) 787, 769( 3, פ''ד נג)יושב ראש הוועדה לבדיקת מינויים 'נלמען איכות השלטון בישראל 

דירקטור, משעה שנתמנה, אינו חב חובת אמונים אלא לחברה בניגוד למינויים בשירות המדינה, 

אין הוא זרועו הארוכה של השר הממנה  .(1999-לחוק החברות, התשנ"ט 254הוא מכהן )סעיף שבה 

עליו להפעיל שיקול דעת עצמאי )ראו  .באשר לאופן פעולתו יםואין הוא כפוף להוראות השר ,אותו

 .(1999-לחוק החברות, התשנ"ט 106סעיף 

(, ופועל החוק המקים :בחוק מיוחד או בחיקוק מיוחד )להלן הוא תאגיד שמוקם תאגיד ציבורי

פי הסדרים מיוחדים שנקבעו בחוק המקים. התאגידים הציבוריים הינם חלק מן המגזר -על

הציבורי, אולם הם בעלי אישיות משפטית נפרדת מזו של המדינה. האישיות המשפטית הנפרדת 

בחוק הקבועים גמישות ניהולית ועצמאות, בכפוף להסדרים יחסית של  מידה רבהמאפשרת 

 או המקים בחוק הנקבעים, מגוונים ציבוריים תפקידים ממלאים הציבוריים התאגידים המקים.

חברי  .למילוי תפקידם הציבורי שלטוניות סמכויות בידיהם מופקדות ולעתים, אחרים בחוקים

המועצה המכהנים בתפקידם הציבורי כפופים להוראות החוק המקים ומונחים לפעול לקידום 

 מטרות התאגיד שנקבעו בו. הם אינם כפופים להוראות השר שמינה אותם.  

ציבוריים משליכים על האופן שבו יש הממשלתיות והתאגידים המאפיינים אלה של החברות 

ם החלים על מינויים בתקופת בחירות. יש ליצור איזון בין להחיל על המינויים בהם את הכללי

החשש ממינויים פוליטיים והצבת עובדות בפני הממשלה החדשה לבין הצורך בהתנהלות תקינה 

 של הגופים. 

נקודת האיזון שנקבעה היא התייחסות שונה למינויים שהחלו לפני המועד הקובע לבין מינויים 

 ואמשקל לכך שההחלטה על מינוי דירקטור בחברה ממשלתית  שהחלו לאחריו. בעניין זה ניתן

מינוי המועברת, על דעת השרים החבר מועצה בתאגיד ציבורי מקבלת ביטוי מעשי בהצעת 

הממנים, לבחינת הוועדה לבדיקת מינויים. לכן, אם ההחלטה על המינוי, קרי, העברתו לבחינת 

ע, החשש כי ההחלטה נבעה משיקולי בחירות, הוועדה לבדיקת מינויים, נתקבלה לפני המועד הקוב

קהה. במקרים אלה יש ליתן משקל רב יותר לצורך בהתנהלות תקינה של החברות והתאגידים 

 ולאפשר את המשך הליכי המינוי.  

  מינויים שהועברו לבדיקה לפני המועד הקובע .א

 הליכי מינוי של מועמדים שהועברו לוועדה לבדיקת מינויים יושלמו כרגיל.  (1)

ה עד המועד הקובע, ייד-אם המינוי הועבר לוועדה לבדיקת מינויים אך טרם נבחן על (2)

ולמועמד זיקה אישית, פוליטית או עסקית לשר משרי הממשלה, אישור המינוי יותנה 

 בעמידה במבחן מחמיר ביחס לקיומם של "כישורים מיוחדים". 

 מינויים שהועברו לבדיקה החל מהמועד הקובע  .ב

דום הליכי מינוי שטרם הועברו לגורם הבוחן את המינוי במועד הקובע, למעט יש להימנע מקי

במקרים חריגים שבהם קיימת הצדקה מיוחדת להשלמת המינוי בתקופת הבחירות. להלן 

יפורטו העקרונות המנחים לפיהם יאושרו מינויים אלה. במקרה של ספק יש לקבל את אישור 

 היועץ המשפטי לממשלה למינוי:

: בקשות למינויים אלה יאושרו בהתקיים שני וי דירקטורים, חברי מועצה ויושבי ראשמינ(  1)

 תנאים מצטברים בלבד:



המינוי נחוץ לשם הבטחת פעילותם התקינה של החברה הממשלתית או התאגיד  .א

או הגוף בהם מדובר, או לצורך שמירה על אינטרסים של המדינה כבעלת מניות 

 בחברה;

 דוגמאות )לא ממצות( למקרים בהם המינוי נחוץ: 

 המינוי דרוש להבטחת מאזן הכוחות בין המדינה ובין בעלי מניות נוספים;  (1)

או החברות הממשלתיות המינוי הוא של עובד מדינה בחברה שלדעת רשות  (2)

 הוועדה לבדיקת מינויים אין בה ייצוג מספיק לעובדי המדינה; 

על  .חת המניין החוקי בדירקטוריון או במועצההמינוי דרוש להשלמת או להבט (3)

, ניתן יהיה של חברה ממשלתית מחברי דירקטוריון 2/3אף האמור, עד למינוי 

ידי רשות -המנוהל עללמנות מועמד מקרב מאגר "נבחרת הדירקטורים" 

החברות הממשלתיות, וזאת, מעבר למינוי הדרוש לשם הבטחת המניין החוקי 

 בדירקטוריון;

בשלב  יםהנמצאאו בתאגיד או בחברה  ,בהקמהאו בתאגיד המינוי הוא בחברה  (4)

בשלב מתקדם של הליך בחברה המצויה מתקדם של שינוי מבני משמעותי, או 

 ההפרטה; 

 2א16המינוי הוא של מועמד בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית לפי סעיף  (5)

 מחיות כזו.מו לחוק החברות הממשלתיות, לחברה בה לא מכהן דירקטור בעל

 למועמד אין זיקה פוליטית, אישית או עסקית לשר משרי הממשלה.  .ב

 כשמדובר במינוי של עובדי מדינה: מקרב עובדי המדינהבתאגידים מינוי חברי מועצה  (2)

החששות , לתאגידים בשירות המדינה עליהם מוטל תפקיד נוסף במסגרת תפקידם

בתקופת בחירות הם פחותים באופן ניכר, ועל כן ככלל לא חלות עליהם הנוגעים למינויים 

מינויים בתקופת הבחירות את קדם לניתן יהיה ככלל, לפיכך, )ו( לעיל(. 2מגבלות )ר' סעיף 

המנויים בתוספת השניה הנוספים ובגופים  תאגידיםכחברים במועצות השל עובדי מדינה 

בייחס לאיזון הנדרש בין עובדי שתבוצע בכפוף לבחינה  ,לחוק החברות הממשלתיות

  המדינה לנציגים האחרים המנויים בחוק המקים. 

לעניין מינוי דירקטורים מקרב  - דירקטורים מקרב העובדים בחברות ממשלתיות (3)

ד לחוק החברות הממשלתיות, ניתן יהיה להמשיך בהליכי 18-)ג( ו17 העובדים לפי סעיפים

ג הנבחר נערכו לפני המועד הקובע. אולם לא ימונה המינוי אם הבחירות לקביעת הנצי

דירקטור מקרב העובדים בתקופת הבחירות אם הוא בעל זיקה פוליטית, אישית או 

 עסקית לשר משרי הממשלה. 

מנכ"ל חברה ממשלתית ותאגיד ציבורי נושא  מנכ"ל חברה ממשלתית ותאגיד ציבורי: (4)

בראשו הוא עומד, והוא ממלא באחריות ראשונה במעלה להשגת מטרותיו של הגוף ש

תפקיד מרכזי בהתנהלותו התקינה. משכך, ישנה חשיבות מיוחדת לאיוש משרות אלו 

במינוי קבוע. מכיוון שקיימים הליכי מינוי שונים לצורך בחירת מנכ"ל בחברה ממשלתית 

 ובתאגיד ציבורי, ההסדר לגבי מינוי מנכ"ל יהיה בהתאם למאפייני הגוף והחוק המסמיך. 



מינוי מנכ"ל בחברה ממשלתית נערך בהליך תחרותי  כ"ל חברה ממשלתית:מנ .א

ושוויוני, באמצעות ועדת איתור, בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות, 

ידי ועדת -ובפיקוחה. לכן, תפקידו של השר בהליך מתמצה באישור המועמד שנבחר על

ניתן לקבוע נקודת  האיתור. לפיכך, ונוכח חשיבות תפקיד המנכ"ל בחברה הממשלתית,

 איזון גמישה יותר ביחס למינויים אלה בחברות ממשלתיות: 

אם הליך איתור המנכ"ל נמצא בעיצומו "במועד הקובע", קרי, לאחר שכבר  (1)

התקבלו ההחלטות על אופי ההליך, הקריטריונים והמשקולות, וכן חלף המועד 

בכפוף לבדיקת ניתן להשלים את הליך המינוי,  -האחרון להגשת המועמדויות 

הרשות בדבר תקינות ההליך. עם זאת, לא ימונה בתקופה זו מנכ"ל שהוא בעל 

 זיקה אישית, פוליטית או עסקית לשר משרי הממשלה. 

לפי במקרים אחרים יש להימנע ממינוי של קבע ויש לפעול למינוי מנכ"ל בפועל ) (2)

מינוי (. 23-22 עמ' 6.5000הנחיה גם  החברות הממשלתיות; ראו )ג( לחוק42סעיף 

במקרים החריגים בהם ייעשה  .מקרב עובדי החברה ,ככלל ,ייעשהמנכ"ל בפועל 

זיקה פוליטית, המינוי לתפקיד שלא מקרב עובדי החברה, על המועמד להיות נעדר 

החברה  בחרהבמקרים בהם  ,יצוין כי .אישית או עסקית לשר משרי הממשלה

למינוי מנכ"ל במקביל  הלן, ניתן לפעול( של4)-( ו3לפעול בהתאם לאמור בסעיפים )

  בפועל. 

החברות  מנהל רשותבמקרים חריגים, ובאישור היועץ המשפטי לממשלה,  (3)

לחברה ממשלתית לנקוט בהליכי מינוי מנכ"ל  יהיה רשאי לאשר הממשלתיות

באמצעות ועדת איתור גם לאחר "המועד הקובע", אם התקיימו התנאים לפי סעיף 

 ( לעיל.1)ב()4

הליך איתור מנכ"ל לאחר המועד הקובע, בלי החליט דירקטוריון חברה לפתוח ב (4)

יקיים את ההליך עד  – אישור היועץ המשפטי לממשלה מראשנתבקש או נתקבל ש

ידי הוועדה ו. בדיקת המועמד הנבחר בייד-לשלב קביעת המועמד שנבחר על

בדיקת  .חדשההממשלה ה כינוןעשו רק לאחר יי ,לבדיקת מינויים ואישור השרים

לשרי היוצאת והן ביחס תיעשה הן ביחס לשרי הממשלה , מועמדהשל  יוזיקות

 .משלה החדשההמ

הליך מינוי המנכ"ל בתאגיד ציבורי נקבע בחוק המקים. הליך  מנכ"ל תאגיד ציבורי: .ב

זה אינו אחיד והוא משתנה בין תאגיד לתאגיד בסוגיות כמו זהות הגורם הממנה, 

, מאפייני הליך האיתור ועוד. לפיכך, לא ניתן לקבוע כלל אחיד קיומה של ועדת איתור

 שיחול על מינויים אלה. מינויים אלה יבחנו לגופם בהתחשב בעקרונות הנחיה זו. 

 מינויים שנעשים ללא מעורבות שר או הממשלה  .ג

מינויים מסוימים בתאגידים ציבוריים ובגופים אחרים שהוועדה לבדיקת מינויים בוחנת, נעשים 

בידי גורמים מוסמכים ללא מעורבות של שרים. דוגמה מרכזית הם המינויים של דירקטורים 

בתאגידי מים וביוב. מינויים אלה אינם כפופים להוראות הנחיה זו, ואין מניעה שיימשכו כרגיל גם 

מינוי לתפקיד ציבורי, : "לנדשטיין פרשת. לגבי מינויים כאלה נאמר בלכנסת בתקופת הבחירות



בידי גורם ממנה המנותק לחלוטין מהמישור הפוליטי, ואינו מושפע כלל מקיומן של  הנעשה

עשוי אף הוא לעמוד במבחן הסבירות אם ייעשה בתקופת  בחירות קרבות ומשינויי שלטון צפוי

". על הוועדה לבחון היטב מינויים אלה ובמקרה בו קיים חשש להשלכות של תקופת המעבר

 לו לגביו מבחנים מחמירים.הבחירות על מינוי זה יופע
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