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 היבטי� בפעילות משרד החו�

 

 

 תקציר


 מינויי
 וקידו
 עובדי

בתקנו� . מבנה ארגוני וניהול משאבי אנוש מיוחדי�) רד המשלהל� (למשרד החו� 
ל "נקבע כי לא ימונו עובדי� למשרות באר� ובחו)  התקנו�להל� (שירות החו� 

. אלא בידי ועדת מינויי� של המשרד, כנהוג בשירות המדינה, במכרזי� פנימיי�
ועדת ו) � העליונה"להל� ומ(ועדת מינויי� עליונה : במשרד שתי ועדות מינויי�

 ).� השנייה" ומלהל� (מינויי� שנייה 

שירות חו� מינהלי ושירות מינהלי , שירות מדיני: במשרד שלושה סוגי שירות
בשירות המדיני ובשירות החו� המינהלי יש שישה . המיועד לעבודה באר� בלבד

לכל דרג מתח דרגות ; מזכיר ראשו� ומזכיר שני, יוע�, יוע�ציר, ציר, שגריר: דרגי�
 . לומש

 

 המבנה הארגוני של המשרד

שלוש ,  נוספו לו אג"15% צומצ� כוח האד� במשרד ב20002005א" שבשני� 
 מספר המחלקות גדל . לכל יחידה שנוספה מונה מנהל;  מחלקות35חטיבות ו

 שובצו רק שניי� עד 34וב, אול� בשמונה מהמחלקות היה עובד אחד בלבד, 47%בכ
 . שלושה עובדי�

 

 בדי� גיוס עו

עובדי� חדשי� מתקבלי� לשירות המדיני בדר, כלל לאחר שהוכשרו בקורס צוערי� 
ההכשרה וההתמחות . ל"של המשרד והתמחו בעבודה במשרד ובנציגויות בחו

 ראשי הנציגויות שה� עובדי 82מ) 43%כ (35נמצא כי . נמשכות כחמש שני�
בה� עובדי� , וערי� לא השתתפו בקורס צ2005המשרד שכיהנו בתפקידיה� במאי 

 . ותיקי� במשרד שהחלו את עבודת� בתפקידי� מינהליי� זוטרי�
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 הודעות על משרות מתפנות

בתקנו� ובהודעות על משרות מתפנות באר� , )מ" נשלהל� (בנציבות שירות המדינה 
בהודעות על משרות בכירות . ל לא צוינו תנאי ס" להגשת מועמדות למשרות"ובחו

כנדרש , ל לא צוי� דרג המשרה"ל משרות של קציני מינהלה בחובאר� ובהודעות ע
בתקנו� לא נקבע פרק הזמ� המרבי שבי� פרסו� ההודעה על משרה מתפנה . בתקנו�

 לא מונו עובדי� עד יוני 2004 מההודעות שפורסמו בשנת 20%לכ. לבי� המינוי לה
2005 . 

 

 הרכב ועדות המינויי�

לפי . ע וזהה וכולל את עובדי המשרד בלבדהרכב שתי ועדות המינויי� קבו .1
� "ר ומ"ל ישמש יו"� העליונה והמנכ"ר ומ"יו)  השרלהל� (התקנו� ישמש שר החו� 

 שימשו השר בנימי� נתניהו והשר סילב� שלו� ג� 2002אול� מסו" שנת , השנייה
שני בעלי . � השנייה והיו מעורבי� ג� במינויי� לתפקידי� זוטרי�"ר ומ"יו

 . � שחברות� בוועדות המינויי� אינה מעוגנת בתקנו� היו חברי� בה�תפקידי

על פי התקנו� ע� חברי ועדות המינויי� נמנה ג� המפקח הכללי על שירות  .2
מעורבותו . שהמחלקה למבדק וביקורת פני� כפופה לו, )ל" המפכלהל� (החו� 

יצועי מובהק ל במינוי בעלי תפקידי� במשרד היא בעלת אופי ב"הפעילה של המפכ
ולכ� מנוגדת לחוק הביקורת הפנימית ומונעת ממנו לבקר את עבודת הוועדות שהוא 

 לא בדקה המחלקה למבדק וביקורת פני� את סדרי 2006ואכ� עד יוני . עצמו חבר בה�
 . עבודת� של ועדות המינויי�

 

 הלי� עבודת� של ועדות המינויי�

שלושה א" מונו ; השפיע על מינוי�נמצאו שש דוגמאות לניסיו� של מועמדי� ל .1
כמו כ� נמצא שחברי ועדה הציעו לעובדי� להציג מועמדות . למשרות שביקשו

פניות משני הסוגי� ה� בבחינת נקיטת עמדה מוקדמת של . למשרה מתפנה או פנויה
הביקורת ג� העלתה כי היו מקרי� שבמשרד . חברי ועדה על התאמת� של מועמדי�

 .ס הוועדות מי מהמועמדי� ימונה למשרה מסוימתהוחלט עוד לפני כינו

לכ� ה� אינ� יודעי� . המועמדי� למשרות אינ� מופיעי� לפני ועדות המינויי� .2
ולא ניתנת לה� הזדמנות הולמת , איזה מידע שלילי הנוגע לה� עלה בעת הדיוני�

� חברי הוועדות אינ� יכולי, זאת ועוד. בניגוד לכללי הצדק הטבעי, להגיב עליו
לרבות , להתרש� באופ� בלתי אמצעי מ� המועמדי� ומהתאמת� למשרה הנדונה

התרשמות מידיעותיה� בשפה האנגלית או בשפה זרה אחרת כשנדו� מינוי למשרה 
 . ל"בחו

ל " הסמנכלהל� (ל בכיר למינהל מר נסי� ב� שטרית "ל וסמנכ"המשנה למנכ .3
הראויי� לדעתו , מועמדי�הציג בדר, כלל לוועדת המינויי� חלק מה) למינהל
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 לרוב נסב הדיו� על אות� מועמדי� בלבד ואפילו על. להתמנות למשרה הנדונה

ורבי� מהמועמדי� שתמ, במינוי� , 20ג� א� מספר המועמדי� הגיע ל, מקצת�
אול� עובד שמועמדותו , חברי� אחרי� בוועדות הציעו לעתי� מועמד נוס". אכ� מונו

ראש האג" שהמשרה . מועמדותו לא נדונה כלל, �לא הוצגה בידי איש מהחברי
הנדונה היא בתחו� אחריותו ציי� בדר, כלל את ש� המועמד המקובל עליו ואת 

 . מעלותיו במקו� לפרט את מהות התפקיד ואת הכישורי� הנדרשי� לביצועו

לא נקבעו אמות מידה לבחינת התאמתו של מועמד למשרה וא" לא משקלות  .4
בכ, נפתח פתח להעדפת מועמד ; פי שעל פיו ידורגו המועמדי�לשקלול הציו� הסו

בפרוטוקולי� של דיוני הוועדות צוינו נימוקי� שהשמיעו . משיקולי� לא ענייניי�
אול� נימוקי� אלה לא הועלו בעניי� , חברי הוועדות להעדפה או פסילה של מועמד

עמדי� ימונה פעמי� אחדות הוחלט לפני כינוס הוועדות מי מהמו. כל המועמדי�
מועמד שננקט כלפיו אמצעי משמעתי והדבר צוי� בקורות החיי� . למשרה מסוימת

לא דנו הוועדות בפרטי העבירה המשמעתית שלו ג� א� סוג העבירה ומידת , שלו
 .חומרתה היו צריכות להשפיע על שיקול הדעת שלה�

ו בדיו� על  הוחל ברישו� פרוטוקול של עיקרי הדברי� שנאמר2004רק מנובמבר  .5
הדיו� . אול� לא נרשמו בפרוטוקול החלטות מנומקות על המינויי�, המועמדי�

ג� . ובפרוטוקול לא היה כל הסבר לדחייה, בעשרות מינויי� נדחה עד ארבע פעמי�
לא נרש� בפרוטוקול א� אחד מחברי הוועדה נעדר בעת הדיו� על מינוי למשרה 

בעת הדיו� על מינוי למשרה שאחותו וא� חבר ועדה אחר נעדר , שהיה מועמד לה
 .הייתה מועמדת לה

גנדלר את למועמדי� שלא מונו ואשר ביקשו מראש חטיבת משאבי אנוש מר נוח גל
באישור לשכת היוע� , מסר ראש החטיבה, פרוטוקול הדיו� של ועדת המינויי�

נימוקי� להחלטה על , בי� היתר, פרוטוקול משוכתב ובו, המשפטי של המשרד
תמוה כיצד , מאחר שהנימוקי� להחלטות אינ� נרשמי� בפרוטוקולי�. ויהמינ

ומאחר שנציג אג" היוע� המשפטי אינו משתת" בדיוני הוועדות לא , נקבעו בדיעבד
 . ברור על סמ, מה אושר באג" נוסח הפרוטוקול

בי� העובדי� שמונו לקציני מינהלה או לתפקיד משולב של קצי� מינהלה  .6
שהחלו את ,  היו עשרות עובדי� חסרי תעודת בגרות�י� קונסולרייוקונסול לעניינ

ורבי� מה� לא התנסו בתחומי העבודה , עבודת� במשרד בתפקידי� זוטרי�
 . העיקריי� של קצי� מינהלה וקונסול קוד� למינוי�

שלא השתת" בקורס , � העליונה מינתה לשגרירי� עובד בדרג מזכיר ראשו�"ומ .7
רות החו� המינהלי בדרג ציר ועובדי� בשירות המדיני בדרג עובדי� בשי, צוערי�

 . בניגוד לתקנו�, יוע�

לכ� הוא ,  מדינות המסווגות קשות שירות43המשרד מתקשה לאייש משרות ב .8
� השנייה "נמצא כי ומ. ל"נוהג להציב צוערי� במדינות אלה בתפקיד� הראשו� בחו

נסול הכללי ג� במדינות באירופה מינתה צוערי� לממלאי מקו� של השגריר או הקו
הנימוקי� להחלטה על הצוער ועל . ובצפו� אמריקה שאינ� מסווגות קשות שירות
 . מקו� הצבתו אינ� נרשמי� בפרוטוקול הוועדה
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 ל ובאר�"מש� השירות בחו

ו ח ב ת  ו ר י  לא נקבעו בתקנו� התנאי� המקצועיי� להארכת השירות :ל"ש
ל הוא לשירות בנציגות "מ� שנקבע לשירות בחווג� לא נקבע בו א� פרק הז, ל"בחו

עשרות עובדי� אשר נמצאו . אחת או נית� לפצלו לשירות בשתי נציגויות שונות
אחדי� מה� על ידי העברת� , ומקצת� שש ושבע שני�, ל חמש שני�"שירתו בחו

ג� לא נקבעו בתקנו� פרק הזמ� לשירות במדינות הנחשבות קשות . לנציגות אחרת
המשרד קבע שתקופת השירות של עובדי� במדינות  .נאי� לקיצורושירות והת

אול� עובדי� שירתו במדינות , הנחשבות קשות שירות תהיה שלוש שני� לפחות
 .אלה ג� שנה או שנתיי�

� ר א ב ת  ו ר י בתקנו� לא נקבעו פרק הזמ� המזערי ופרק הזמ� המרבי של  :ש
זמ� קצר ) ל"אר� או בחוב(עובדי� מונו לתפקידי� חדשי� . שירות בתפקיד באר�

 .לאחר שהחלו בתפקיד� הקוד� באר�) כמה חודשי� עד שנה(

 

 התק� ומצבת העובדי�

מ ובי� זה "התאמות רבות בי� תק� המשרות של המשרד הרשו� בנשנמצאו אי .1
מ יכולה לפקח כראוי על ניהול "ההתאמות האלה אי� נשבשל אי. הרשו� במשרד

 .כח השינויי� הרבי� באיוש המשרות במשרדבעיקר נו, משאבי האנוש במשרד

שניה� ,  משרות לפי התק� שבכל אחת מה� היו משובצי� שני עובדי�36נמצאו  .2
בכל אחת משתי משרות אחרות היו משובצי� שלושה עובדי� . במשרה מלאה 

 . ארבעה במשרה מלאה

  עובדי� הוסי" המשרד646אול� ל, לכל משרה בתק� יש מתח דרגות תקני .3
 מה� היה המתח 19%אצל כ. שלא תמיד תא� את המתח התקני, מתח דרגות אישי

כמעט לכול� הייתה דרגת השיא של ; האישי גבוה מהמתח התקני של משרת�
לאחדי� הייתה דרגה הגבוהה מדרגת השיא במתח האישי ובמתח . המתח האישי

 . התקני

 

 מעבר עובדי� משירות לשירות

ההערכה שבהתא� להמלצותיה נית� להעביר עובדי�  לא התכנסה ועדת 1999משנת 
עובדי� בשירות המינהלי מונו למשרות בשירות , בניגוד לתקנו�. משירות לשירות

ועובדי� בשירות החו� המינהלי מונו למשרות בשירות המדיני א" , החו� המינהלי
לא זו בלבד . שלא ננקט ההלי, הנדרש להעברת� מסוג שירות אחד לסוג שירות שני

 ועד 1999אלא שמאז שנת , שעובדי� אלה לא נדחו על הס" כאשר הגישו מועמדות
 עובדי� בשירות המינהלי ובשירות החו� המינהלי למשרות 255 מונו 2005סו" שנת 

חלק� לאחר שהועדפו על מועמדי� המסווגי� , ל השייכות לשירות אחר"באר� ובחו
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 עמידה לפחות בתנאי הס" בלי שהתקיימה בחינה של, בשירות שבו כלולה המשרה
 .הנדרשי� בתקנו� למעבר משירות לשירות

 

 קידו� עובדי� בדרג

ל "� השנייה בתפקידה כוועדת דרגי� בראשות המנכ"הנתוני� הנמסרי� לוומ .1
ולכ� אי� היא יודעת א� דרגת המועמד מתאימה , אינ� כוללי� את דרגות המועמדי�

� בפרוטוקולי� של דיוני הוועדה שמ�  נרש2004עד נובמבר . כנדרש, לדרג המומל�
אול� נוסח החלטות הוועדה , של העובדי� שהיא אישרה את קידומ� בדרג

. המשרד לא קבע אמות מידה לבחירה בי� המועמדי�. והנימוקי� לה� לא נרשמו
ג� כאשר מספר , שלושההוועדה לא דנה בכל המועמדי� אלא רק בשניי�

אחדי� קודמו בדרג א" שקידומ� לא נדו� ולא עובדי� . 20המועמדי� היה גדול מ
 . אושר בוועדת הדרגי�

בשירות המדיני ובשירות (השרי� ה� שהחליטו למי להעניק את הדרג שגריר  .2
א" שבתקנו� נקבע שאישור קידו� בדרג הוא , ולא ועדת דרגי�, )החו� המינהלי

, ק את הדרגלא ברור לפי אילו אמות מידה החליטו השרי� למי להעני. בסמכותה
 . ומדוע ה� החליטו בעניי� זה א" שסמכות זו היא של הוועדה

של הדרג שלה� ' עובדי� במשרד נהנו מקידו� מהיר ה� משו� ששובצו בשלב ב .3
 . ה� משו� שקיבלו דרג בפועל כעבור פרק זמ� קצר מהנדרש בתקנו�

 

 קידו� עובדי� בדרגה

ני ובשירות החו� המינהלי שאי�  עובדי� בשירות המדי430נבדקו דרגותיה� של כ
17%כ( עובדי� 72ונמצא של, לה� השכלה אקדמית או שיש לה� תואר בוגר (

למרבית� הדרגה . הייתה דרגה עד שלוש דרגות יותר מדרגת השיא של משרת�
המשרד קיד� אפוא עובדי� . הייתה דרגת השיא במתח הדרגות האישי שלה�

דבר , קביעת מתח דרגות אישי למשרותיה�בדרגות שלא על פי התקנו� ובאמצעות 
 .שאינו מקובל בשירות הממשלתי ומנוגד למדיניות השכר של משרד האוצר

 

 ענייני משמעת

ל כעבור כשנה עד שנתיי� מהמועד שבו ננקטו "עובדי� מונו לתפקידי� באר� או בחו
 .מ"בה� עובדי� שהורשעו בבית הדי� למשמעת של נש, נגד� אמצעי משמעת
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 � בפטור ממכרז פומבימינויי

 משרות של ראשי נציגויות דיפלומטיות יהיו פטורות 11הממשלה החליטה ש
ממכרז פומבי ומהליכי אישור המינויי� הנהוגי� במשרד החו� וימונו בידי ועדת 

הביקורת העלתה ). לפי המלצת השר למינוי(מינויי� בראשה נציב שירות המדינה 
בדוק את התאמת� של המועמדי� בהתא� כי א" שהממשלה החליטה שהוועדה ת

מ נוהל לבחינת כישוריו והתאמתו הכללית של מועמד למשרה "אי� בנש, לנוהל
בהמלצות למינויי� שנת� השר בכתב ובחוות הדעת של הוועדה . שעליו המלי� השר

המוגשת לממשלה לא היו הנימוקי� המצדיקי� את המינוי ללא מכרז כפי שנקבעו 
 .בהחלטות הממשלה

 

 

 שגרירות ישראל בקנדה

 העביר משרד החו� את קצי� המינהלה שבשגרירות לקונסוליה 2003באוגוסט 
ועדת . שעמד להישלח באותו מועד לקונסוליה, בטורונטו ובמקומו שלח צוער מדיני

המינויי� של המשרד אישרה את מינויו של הצוער המדיני למחליפו של קצי� 
 משהוחלט להעבירו לשגרירות באוטבה לא אול�, המינהלה בקונסוליה בטורונטו

ההודעה על ההחלטה נמסרה לשני השליחי� ; הובא הדבר לאישור הוועדה כנדרש
והדבר הקשה על התארגנות� וא" גר� למשרד הוצאות , סמו, למועד החילופי�

 . מיותרות

התגלעו חילוקי , מר אל� בייקר, לשגריר הנכנס, מר חיי� דיבו�, בי� השגריר היוצא
עניי� זה וטענות נוספות של השגריר הנכנס יצרו . ות בעניי� מועד החילופי� ביניה�דע

כי , עוד נמצא. מתיחות בי� השניי� והדבר א" העכיר את היחסי� בתו, השגרירות
יחסי� עכורי� שררו ג� בי� שני . רשימות המצאי של בית השגריר אינ� מעודכנות

 גיל אור וקצי� המינהלה המשולב  היוע� המדיני מר רונ�שליחי� בשגרירות 
יחסי� אלו העיבו על הקשרי� של השגרירות ע� . מר אופיר גנדלמ�) מינהלי ומדיני(

היעדר עבודת צוות , הרגשת הניכור בי� העובדי� בשגרירות. הארגוני� היהודיי�
הטיפול ה� של השגריר המכה� וה� של . וישיבות צוות השפיעו על תפקוד השגרירות

 . סי� העכורי� שנוצרו בשגרירות לא היה נמר� והחלטיהמשרד ביח

לבני נוער ישראלי� " מחנה שלו�" התקיי� באוטבה 2005 ובאוגוסט 2004באוגוסט 
את הפרויקט יזמו והיו אחראי� להפעלתו בני משפחתו של השגריר . ופלשתינאי�

במחנה התנגד למעורבות של השגרירות , מר בייקר, השגריר דהיו�. הקוד� מר דיבו�
 פנה כמה פעמי� למשרד וביקש לדעת 2005ובעת ההכנות במהל, שנת , 2005בקי� 

מהי עמדתו ולקבל ממנו חוות דעת בעניי� מעורבותה הפעילה של אשת השגריר 
בתקנו� שירות החו� של המשרד כיו� אי� הוראות בדבר . אול� לא נענה, לשעבר

בתקופה שלאחר , ו השליחי�פעילות של בני זוג של שליחי� במדינות שבה� כיהנ
 .סיו� השליחות
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 ל"תרומות לחגיגת יו
 העצמאות בנציגויות ישראל בחו

התקנו� אוסר על גיוס תרומות מהקהילות היהודיות במקו� השירות לקבלת הפני� 
נוס" על , התקנו� מתיר לנציגויות לקבל תרומות. ביו� העצמאות או לאירועי� אחרי�

חברות וממוסדות ישראליי� ומחברות וממוסדות מ, התקציב שהמשרד מקצה לכ,
וכ� מאזרחי ישראל השוהי� באר� , "שיש לה� זיקה לישראל"לא ישראליי� 

סיוג (כנדרש בחוק שירות המדינה , א" שלא נית� לכ, אישור הממשלה, השירות
בתקנו� לא הובהרו ההגבלות . 1959ט"התשי, )פעילות מפלגתית ומגבית כספי�

וא" לא נקבע הסכו� המרבי ,  על המתרימי� ועל התורמי�והאיסורי� החלי�
מבקר המדינה כבר העיר בדוח קוד� שגיוס תרומות בידי נציגויות . שמותר לגייס

לא תמיד ברור מה מניעיה� של "משו� ש, ישראל למימו� אירועי� הוא בעייתי
  ".והא� ה� עולי� בקנה אחד ע� האינטרסי� של המדינה, התורמי� למת� התרומה

 

♦ 
 


 מינויי
 וקידו
 עובדי

 �להל
 ( המיוחד של עבודת משרד החו� הקובע כי אופיי)  התקנו
�להל
 (תקנו
 שירות החו� 
והמטלות שלו מחייבי� מבנה וארגו
 משאבי אנוש שוני� מאלה של יתר משרדי ) המשרד

דינה הוא כפו� לתקנו
 שירות המ, אול� מאחר שהמשרד הוא חלק משירות המדינה. הממשלה
) 
ארגו
 משאבי האנוש במשרד עוג
 בהסכמי� . ככל משרדי הממשלה, )ר" התקשי�להל

ועל פיה� , )מ" נש�להל
 (ובהסדרי� בי
 הנהלת המשרד לוועד העובדי� ולנציבות שירות המדינה 

לא ימונו עובדי� ) ראו להל
(כי בשירות המדיני ובשירות החו� המינהלי , בי
 היתר, נקבע בתקנו

אלא בידי ועדת מינויי� , כנהוג בשירות המדינה, ל על פי מכרזי� פנימיי�"ת באר� ובחולמשרו

 העליונה" ומ�להל
 (ועדת מינויי� עליונה : במשרד פועלות שתי ועדות מינויי�. של המשרד (

על פי , הממשלה יכולה למנות, לפי החלטת ממשלה). 
 השנייה" ומ�להל
 (וועדת מינויי� שנייה 
מ בראשות נציב שירות "ועל פי חוות דעת של ועדת המינויי� בנש)  השר�להל
 ( החו� המלצת שר

מינויי� אלה פטורי� ממכרז פומבי ואינ� .  ראשי נציגויות דיפלומטיות11, )ראו להל
(המדינה 
 ).  משרות הפטורות ממכרז�להל
 (נדוני� בוועדות המינויי� של המשרד 

נוס� עליה� . ל" בנציגויות בחו�530 באר� ו670; די� עוב�1,200 מנה המשרד כ2005במאי 
 עובדי� �1,350וכ) י"עמ( עובדי� מקומיי� ישראליי� �760הועסקו בנציגויות באותו מועד כ

 ). ז"עמ(מקומיי� זרי� 

שירות חו� מינהלי ושירות , שירות מדיני: כוח האד� במשרד ממוי
 על פי שלושה סוגי שירות
בי
 , במשרות של השירות המדיני משובצי�, על פי התקנו
. אר� בלבדהמיועד לעבודה ב, מינהלי

בקשרי תרבות , בהסברה ותקשורת, בענייני כלכלה, עובדי� העוסקי� בענייני� מדיניי�, היתר

, בי
 היתר, במשרות של שירות החו� המינהלי משובצי�. לאומיי� שוני��ומדע ובנושאי� בי

בענייני כספי� , בתקשורת ממוחשבת, בי� חומריי�במשא, עובדי� העוסקי� במשאבי אנוש
עוזרי� ורכזי� , בי
 היתר, במשרות של השירות המינהלי משובצי�. ובנושאי� קונסולריי�
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, עובדי רשומות, עובדי דואר דיפלומטי, משק ותחבורה, עובדי תחזוקה, עובדי מחשב, מינהליי�

 . כז למחקר מדיניעובדי לשכת היוע� המשפטי וחוקרי� במר, עובדי ביטחו

מזכיר , יוע�, יוע��ציר, ציר, שגריר: בשירות המדיני ובשירות החו� המינהלי יש שישה דרגי�
ההבחנה בי
 הדרגי� בשני סוגי השירות נעשית על ידי הוספת המילה . ראשו
 ומזכיר שני

 יש לכל עובד המשוב� באחד משני סוגי השירות האלה. לדרג בשירות החו� המינהלי" מינהלה"
ל משול� שכרו "ובזמ
 שירותו בחו, אול� בהיותו באר� משול� שכרו על פי הדרג שלו. דרג ודרגה

 .על פי טבלת שכר מיוחדת המותאמת לדרגתו

 בדק משרד מבקר המדינה את הלי+ מינוי� של עובדי המשרד 2005ספטמבר �בחודשי� אפריל
 המשרות �11י+ המינויי� לל באמצעות שתי ועדות המינויי� ואת הל"למשרות באר� ובחו

מעבר עובדי� לשירות ;  נבדקו ג� איוש תקני�2005על פי נתוני המשרד למאי . הפטורות ממכרז
הביקורת נעשתה . קידו� עובדי� בדרג ובדרגה וענייני משמעת; החו� המינהלי ולשירות המדיני

 .מ"בחטיבה למשאבי אנוש שבמשרד ובנש

 

 

 המבנה הארגוני של המשרד

, 1 אגפי�16כולל , מ" ואושר בידי נש2005שעודכ
 בתקנו
 בספטמבר , ארגוני של המשרדהמבנה ה
, מחצית
 באג� המינהל והשאר במרכז למחקר מדיני,  חטיבות18; ל"שבראש כל אחד מה� סמנכ

כמה שגרירי� . ל" נציגויות בחו96לישראל יש .  מחלקות�110ו, ל"באג� הכלכלה ובלשכת המנכ
 .  לא תושבי� במדינות השכנות למדינה שה� שוהי� בהמשמשי� ג� שגרירי�

 ˙�˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰· „¯˘Ó‰ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ ¯Â‡È˙ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰2000 ‰�·Ó‰ ÔÈ·Ï 
 ¯·ÓËÙÒ· Ú·˜�˘ È�Â‚¯‡‰2005‰˙ÏÚ‰  , ÌÈ�˘· ÈÎ2005-2000 ˙Â„ÈÁÈ‰ „¯˘ÓÏ ÂÙÒÂ� 

‰Ï‡‰ ˙ÂÈ�Â‚¯‡‰ :ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡ ÌÈ�ÈÈ�ÚÏ Û‚‡ , ˙Â·ÈËÁ ˘ÂÏ˘-Ó· ÔÏÂÎ  È�È„Ó ¯˜ÁÓÏ ÊÎ¯
-Â -35„¯˘Ó· ˙Â�Â˘ ˙Â„ÈÁÈ· ˙Â˜ÏÁÓ  ;Ï‰�Ó ‰�ÂÓ ˙Â˘„Á‰ ˙Â„ÈÁÈ‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ .

 ˙Â˜ÏÁÓ‰ ¯ÙÒÓ· ÏÁ ¯˙ÂÈ· ËÏÂ·‰ ÏÂ„È‚‰-Ó -74 ˙�˘· 2000Ï -109 ˙�˘· 2005  

)Î-47%( ,˙Â˘„Á ˙Â˜ÏÁÓ ˙Ó˜‰ ·˜Ú ¯ˆÂ� ‡Â‰Â , ˙ÂÓÈÈ˜ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ‰˘„Á ‰¯„‚‰
˙Â˜ÏÁÓ ÏÂˆÈÙÂ . ˙�˘·2005· ÂÈ‰ ÌÈ„·ÂÚ „Â‡Ó ËÚÓ ˙Â·¯ ˙Â˜ÏÁÓ : ˙Â˜ÏÁÓ ‰�ÂÓ˘·

„·Ï· „Á‡ „·ÂÚ ‰È‰ ,·Â-34ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÂÏ˘ Â‡ ÌÈÈ�˘ ÂÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ  , ‰˜ÏÁÓ Ï‰�Ó Ô·Â¯·
Â�‚ÒÂ ,È�È„Ó „·ÂÚ Â‡ ÈÏ‰�ÈÓ „·ÂÚ Ì‚ Ô˜ÏÁ·Â . Âˆ·Â˘ ˙Â·ÈËÁ Ú·˘·Â ÌÈÙ‚‡ ‰Ú·¯‡·

ÌÈ„·ÂÚ ‰¯˘Ú „Ú ÌÈÈ�˘ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È�Â‚¯‡‰ ÏÂˆÈÙ‰ ÂÈ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ·¯‰
 ÌÈ�˘·2005-2000ÌÈÏ‰�Ó‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰ Â˙‡Â  , ÔÈ·˘ ‰˜ÈÊ‰ È·‚Ï ˙Â˜ÙÒ ÌÈ¯¯ÂÚÓ

 ÈÂÏÈÓÏ ÂÏ ˘Â¯„‰ ÈÏÂÚÙ˙‰ Í¯ÚÓ‰ ÔÈ·Â ÌÈ�˘ Ô˙Â‡· Â· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ�È˘‰Â „¯˘Ó‰ ‰�·Ó
ÂÈ„ÚÈ ˙‚˘‰ÏÂ ÂÈ„È˜Ù˙ Ï˘ È·ÈË˜Ù‡ .¯‡‰ ‰�·Ó· ÌÈÈÂ�È˘‰˘ ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ Ì‚ Ì‰ È�Â‚

 ˙‡ ‡ÏÓÏ Ì‚ ‡Ï‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÏÂÚÙ˙‰Â ÌÈÈ�Â‚¯‡‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ˜¯ ‡ÏÓÏ Â„ÚÂ� ‡Ï
ÌÓ„˜ÏÂ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ . 

__________________ 

 . מתחתיו חטיבה ומתחתיה מחלקה; אג� הוא היחידה הארגונית הגדולה ביותר במשרד 1
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מעמדה של יחידה במשרד נקבע לעתי� כתוצאה " כי 2005המשרד מסר בתשובתו מדצמבר 
 בשני� עוד ציי
 המשרד כי". מחשיבות הנושא שעליו היא מופקדת וללא קשר הכרחי לגודלה

שהקיצו� בכוח האד� מעורר , משרד מבקר המדינה מעיר. �15%האמורות קוצ� כוח האד� בו ב
הקמת יחידות חדשות ומינוי . ביתר שאת את השאלה לגבי הצור+ בהגדלת מספר המחלקות

מ "מ
 הראוי שהמשרד ונש. את עלויות השכר במשרד, מטבע הדברי�, מנהלי� לה
 מגדילי�
 .ו הארגוני של המשרדיבחנו מחדש את מבנה

 

 

 גיוס עובדי� 

. עובדי� חדשי� מתקבלי� לשירות המדיני במשרד בדר+ כלל לאחר הכשרת� בקורס צוערי� .1
מ מודיעה בעיתוני� ובאתר האינטרנט שלה על פתיחתו של קורס צוערי� ועל תנאי הס� "נש

ברית והתמצאות כושר הסברה והבעה באנגלית ובע, כמו השכלה אקדמית מלאה, לקבלה לקורס
מ בתיאו� ע� "מיו
 המועמדי� ובחינת� נעשי� בידי נש. בבעיות מדיניות ובנושאי� כלליי� שוני�

הכשרת המועמדי� נמשכת חמש שני� וכוללת לימודי� במש+ ארבעה חודשי� וחצי . המשרד
ולאחר מכ
 התמחות הכרוכה בעבודה ביחידות , בקורס בסיסי שמארגנת החטיבה להדרכה במשרד

 . ל"משרד באר� ובנציגויות בחוה

 ראשי �82מ) �43%כ (35בביקורת הועלה כי  .קורס צוערי� הוא קורס ייחודי להכשרת דיפלומטי�
 ראשי הנציגויות המכהני� במשרות 11לא כולל  (2005הנציגויות שכיהנו בתפקידיה� במאי 

החלו את עבודת� בה� עובדי� ותיקי� במשרד ש, לא השתתפו בקורס צוערי�) הפטורות ממכרז
עוד הועלה כי אחדי� מעובדי המשרד נקלטו בשירות המדיני וא� . בו בתפקידי� מינהליי� זוטרי�

הדבר איפשר לה� לקבל מעמד קבוע . קודמו לתפקידי� בכירי� בלי שהשתתפו בקורס צוערי�
ימו שוויו
 בינ� לבי
 העובדי� שקיבלו מעמד קבוע רק לאחר שסי�במשרד בהלי+ שונה ויצר אי

 . לרבות שירות במדינות קשות שירות, חמש שנות לימוד והתמחות

כאשר לא ,  שנה או יותר30המשרד מסר בתשובתו כי חלק גדול מ
 העובדי� נקלטו בו לפני 
עוד . וכי ע� השני� גדל שיעור� של בוגרי הקורס בקרב ראשי הנציגויות, התקיי� בו קורס צוערי�

ת המדיני בלא להשתת� בקורס במבצע להעדפה מתקנת של מסר המשרד שעובדי� נקלטו בשירו
ובמסגרת מכרז שפרסמה לקראת פתיחת
 של נציגויות במדינות , מ"בני מיעוטי� באר� שקיימה נש

המשרד הוסי� כי בהלי+ מיו
 המועמדי� . חבר העמי� וקליטת עולי� מברית המועצות לשעבר
י כדי לצמצ� את האפשרות שיגויסו קלינ�בשני� האחרונות נעשה שימוש במבח
 פסיכולוגי

 . עובדי� לא מתאימי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÏÎÎ , ÂÓÈÈÒ˘ ÌÈ„·ÂÚ ˜¯ ˙ÂÈ�È„Ó ˙Â¯˘ÓÏ ˙Â�ÓÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ˙Â¯È˘· ˙ÂÎÈ‡‰Â ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ¯ÚÂˆ Ò¯Â˜ ‰ÁÏˆ‰· . ÈÂ�ÈÓ

 ‰˘ÚÈÈ˘ ÈÂ‡¯ ˙ÂÈ�È„Ó ˙Â¯˘ÓÏ ‰Ê Ò¯Â˜· Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ ˘ÈÂ ˙Â‚È¯Á ˙Â·ÈÒ�· ˜¯
ÌÈ¯ÚÂˆ Ò¯Â˜Ï ÈÙÂÏÁ ‰�·ÂÓ ÏÂÏÒÓ· ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ ¯È˘Î‰Ï , Â‡ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰Î¯„‰·

‰„Â·Ú È„Î ÍÂ˙ ˙ÓÏÂ‰ ‰¯˘Î‰·. 
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נית
 להעסיק יועצי� כאלה . יש להימנע מהעסקת יועצי� בהתנדבות, ר נקבע שככלל"בתקשי .2
. 2 של נציב שירות המדינהויש לקבל לכ+ אישור מראש, רק א� דר+ העסקה אחרת אינה אפשרית

ר א� קובע כי עובדי לשכת שר אינ� רשאי� להתערב בפעולות ביצוע של המשרד או "התקשי
 .להעביר מטע� השר הוראות לעובדי� שלא באמצעות הנהלת המשרד

נמצא כי בלשכת השר סילב
 שלו� הועסק מר אלו
 אלרואי כיוע� לשר במש+ כמה חודשי� 
היוע� שוב� בלשכת השר ,  נתוני מערכת משאבי האנוש של המשרדלפי. 2005ולפחות עד מרס 

ולפי מסמכי המשרד הוא היה מעורב בענייני עובדי� ופנו אליו כאל בעל , בתפקיד ראש מטה השר
נציב שירות המדינה מסר למשרד . היוע� לא קיבל שכר עבור עבודתו. סמכויות בלשכת השר

לא הועסק בלשכת השר וא� לא הוגשה בקשה מבקר המדינה כי בדיקה שעשה העלתה שהאיש 
 2005בתשובת לשכת השר למשרד מבקר המדינה מספטמבר . לתת לו אישור העסקה בהתנדבות

ע� זאת צוי
 . נאמר כי ליוע� אי
 מעמד במשרד ואי
 הוא מועסק בלשכת השר א� לא בהתנדבות
 על מנת לבדוק אפשרות במש+ זמ
 מה נעשתה בדיקה מול נציבות שירות המדינה"בתשובה זו כי 

בתקופה זאת הוא היה מגיע מפע� לפע� על מנת להכיר את . כעובד הלשכה] את היוע�[לשלב 
 ".עבודת הלשכה מקרוב

 È‡ˆÓÓ ÌÚÂ ÂÊ ÌÚ ÂÊ „Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚ Ô�È‡ ¯˘‰ ˙Î˘ÏÂ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ� ˙Â·Â˘˙
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯ÂÓ‡Î ÔÎ˘ ,˘Â�‡‰ È·‡˘Ó ˙Î¯ÚÓ· ı·Â˘ ¯˘Ï ıÚÂÈ‰ ‰È‰Â 
ÌÈ„·ÂÚ È�ÈÈ�Ú· ·¯ÂÚÓ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙˙ÏÂ ·„�˙Ó ıÚÂÈ ˜ÈÒÚ‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡

 ˙‡ ¯˘Ù‡ÏÂ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ� Ï˘ ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ ÍÎÏ Ï·˜Ï ÈÏ· „·Î� ¯‡Â˙ ÂÏ
È˘˜˙Ï „Â‚È�· ÌÈ„·ÂÚ È�ÈÈ�Ú· Â˙Â·¯ÂÚÓ"¯ . 

 

 

 הודעות על משרות מתפנות

חטיבת משאבי אנוש . ל"ידי� באר� ובחו בעלי תפק�150במשרד מתחלפי� בכל שנה כ .1
באר� " תחזיות למשרות מתפנות"מפרסמת ברשת התקשורת האלקטרונית הפנימית של המשרד 

 הודעות על משרות �להל
 (שה
 הודעות על משרות שאמורות להתפנות או שהתפנו , ל"ובחו
קו� השירות המיועד היחידה או מ, התקנו
 קובע כי בהודעות האלה יצוינו תואר המשרה). מתפנות

כפי שנקבע בתקנו
 למשרות מדיניות ולמשרות החו� (דרג המשרה , סוג חטיבת השירות, ל"בחו
בתקנו
 לא נקבע פרק הזמ
 המרבי שבי
 פרסו� . והמועד האחרו
 להגשת מועמדות) המינהליות

 .ההודעה על משרה מתפנה לבי
 המינוי לה

¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰·Â ÔÂ�˜˙· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙˘‚‰Ï ÛÒ È‡�˙ Â�ÈÂˆ ‡Ï ˙Â�Ù˙Ó ˙Â
‰ÏÎ˘‰ ÂÓÎ ‰¯˘ÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ ,„¯˘Ó· ˜˙Â ,ÔÂÈÒÈ� ,„ÓÚÂÓ‰ ‚¯„Â ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒ . ‰ÏÚ „ÂÚ

 ˙ÂÚ„Â‰·˘˙Â·ÈËÁ È˘‡¯ ÂÓÎ ı¯‡· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙Ï ˙Â�Ù˙Ó ˙Â¯˘ÓÏ , ÈÏ‰�ÓÂ ÌÈ�‚Ò
 ˙ÂÈÂ‚Èˆ� È˘‡¯ Ï˘ ˙Â¯˘ÓÏÂ ˙Â˜ÏÁÓ- ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÏÂÒ�Â˜Â ÌÈ¯È¯‚˘ -ÈÓ È�Èˆ˜ Ï˘Â  ‰Ï‰�

ÂÁ·"‰¯˘Ó‰ ‚¯„ ÔÈÂˆ ‡Ï Ï ,ÔÂ�˜˙· ˘¯„�Î . ‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÏ Ú·˜�˘ ‰ÊÓ ÍÂÓ� ‚¯„· ÌÈ„·ÂÚ
Ô‰Ï Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ Â˘È‚‰ ÔÂ�˜˙· , ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ È„È· Â�ÂÓ Ì‰Ó ÌÈ·¯Â)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

__________________ 

 .35' עמ ,)È˙�˘ ÁÂ„55 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2005 בעניי� העסקת יועצי	 בהתנדבות ראו   2
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 יצוי
 מתח דרגי� מחייב ליד 2006בתשובתו הודיע המשרד כי בהודעה על משרות שיתפנו בקי� 
 . כל משרה

2. �·˘"„¯˘Ó· ˙Â¯˘Ó‰ Ï˘ „È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ÌÈÈÂˆÓ Ó . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÌÏÂ‡
 ÌÈ�˘‰Ó Ì‰ „È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ˙È·¯Ó˘ ¯¯·˙‰1995-1994 ; ÌÈ�ÂÎ„Ú Â˘Ú� ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ

Ì‰Ó ÌÈ„Á‡· .‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ ÔÂÈˆÏ ÌÂ˜Ó ˘È „È˜Ù˙ ¯Â‡È˙ ÏÎ· ÈÎ Û‡ , ˜¯ ÂË¯ÂÙ ‰Ï‡
„È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ˙ˆ˜Ó· .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú˘� Ï" È¯Â‡È˙ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ Ó

Ì‰· ÚÂ·˜ÏÂ „È˜Ù˙‰ ,„¯˘Ó‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· , ÔÂ�˜˙· Â�ÈÂˆÈ Ô‰˘ È„Î „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡
˙Â¯˘ÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ ˙˘‚‰Ï ÛÒ È‡�˙ ÂÈ‰ÈÂ ˙Â�Ù˙Ó ˙Â¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰·Â. 

, ל" עודכנו הגדרות התפקידי� בחו2005בעקבות הביקורת הודיע המשרד בתשובתו כי בדצמבר 
דבר דומה ;  יינת
 ג� תיאור התפקיד2006שרות מתפנות שיתפרסמו לשנת ובכל ההודעות על מ

עוד מסר המשרד שבהודעות יפורסמו ג� תנאי הס� לכל התפקידי� . ייעשה לגבי המשרות באר�
 .ל"המתפני� באר� ובחו

3. 
 בדצמבר בכל שנה תחזית שנתית של 31על חטיבת משאבי אנוש לפרס� עד , על פי התקנו
 במאי עליה לפרס� תחזית שנתית 31ועד , ל בשנה שלאחריה"די� להתפנות בחוהתפקידי� העומ

 לא עמד המשרד 2004ואול� הביקורת העלתה שבשנת . של התפקידי� העומדי� להתפנות באר�
ולאחר מועד זה ועד סו� , )סו� מאי(במועד האחרו
 לפרסו� הודעות על משרות מתפנות באר� 

 .המשרות האלהאותה שנה התפרסמו כשני שלישי� מ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰ Ï˘ ÔÓÂÒ¯Ù ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
„ÚÂÓ· ı¯‡· ˙Â�Ù˙Ó ,ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù ˙ÂÈÂ�Ù Â¯‡˘ÈÈ ‡Ï Ô‰˘ È„Î , ÂÏÎÂÈ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ

ÂÁÏ ÌÈ‡ˆÂÈÏ ÌÈÙÈÏÁÓ ÈÂ�ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ" „ÚÂÓ „ÂÚ· Ï)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

4 .  ¯‡Â�ÈÓ2004 È�ÂÈ „Ú 2005 ÂÓÒ¯ÂÙ 359ÂÁ·Â ı¯‡· ˙Â�Ù˙Ó ˙Â¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰ "Ï .
Î Ï˘ ‡ˆÓ�-20%· ÂÓÒ¯ÂÙ Ô�ÈÈ�Ú· ˙ÂÚ„Â‰‰˘ ˙Â¯˘Ó‰Ó -2004 È�ÂÈ „Ú ÌÈ„·ÂÚ Â�ÂÓ ‡Ï 

2005 ,ÂÁ· ˙Â¯˘Ó Ô‰·" ‰ÁÂ„· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙ÁÏ˘Ó‰ ˘‡¯ ÂÓÎ ˙Â¯È˘ ˙Â˘˜ ˙Â�È„Ó· Ï
¯ÈˆÂ-ÔÂÓÚ ˙·¯· ¯È¯‚˘‰ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓÂ ıÚÂÈ ,˙Â¯È˘ ˙Â˘˜ ˙Â·˘Á� Ô�È‡˘ ˙Â�È„Ó·Â ÂÓÎ 

ÔÂËÒÂ·· ‰Ï‰�Ó ÔÈˆ˜Â È�È„Ó ÏÂÒ�Â˜Â ˜¯ÂÈ ÂÈ�· ˙Â·¯˙ È�ÈÈ�ÚÏ ÏÂÒ�Â˜ ; ı¯‡· ˙Â¯˘ÓÂ
ÌÈÙ�Ú È˘‡¯ ‰Ú˘˙Â ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰�Ó È�‚Ò È�˘Â ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰�Ó È�˘ ÂÓÎ . ˙Â¯˘Ó‰ ˙ˆ˜Ó

˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÔÓÂÈ ¯„Ò ÏÚ ÂÈ‰ ,˙Â�ÓÏ ÈÓ ˙‡ ‰ËÈÏÁ‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ Â‡ Â�Â„È� ‡Ï Ô‰ Í‡ . 

�ÈÓ ‰Ú·¯‡Ï˘ ‡ˆÓ� „ÂÚ· Â˘Ú�˘ ÌÈÈÂ-2004· ‰˘Ú�˘ „Á‡ ÈÂ�ÈÓÏÂ -2005 ÂÓÒ¯Ù˙‰ 
 ¯·ÂË˜Â‡· „ÂÚ ‰Ï‡Î ˙ÂÚ„Â‰2002 .ÓÂ È„È· Â˘Ú�˘ ÌÈÈÂ�ÈÓ ‰˘È˘Ï" ÌÈ˘„ÂÁ· ‰ÈÈ�˘‰ Ô

¯‡Â¯·Ù- ÏÈ¯Ù‡2005ÈÂ�ÈÓ‰ È�ÙÏ ‰�˘Ó ¯˙ÂÈ „Ú ÌÈ˘„ÂÁ ‰�ÂÓ˘ ˙ÂÚ„Â‰ ÂÓÒ¯ÂÙ  . 

וישו בשל מחסור בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המשרד כי משרות אחדות לא א
 . במועמדי� מתאימי� או מחסור בכוח אד�
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡- Ô„Â˜Ù˙· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ˙Â¯˘Ó Ï˘ Ô˘ÂÈ‡
˙ÂÈÂ‚Èˆ� Ï˘Â „¯˘Ó· ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ . ˙Â¯˘Ó Ï˘ Ô˙¯‡˘‰ ˙ÚÈ�ÓÏ ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Ò¯Ù ÔÈ·˘ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ Ú·˜ÈÂ ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù ˙Â˘ÈÂ‡Ó ‡Ï ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ÌÂ
Ô˘ÂÈ‡ ÔÈ·Ï ˙Â�Ù˙Ó ˙Â¯˘Ó . 

 

 

 ועדות המינויי�



 העליונה מחליטה על מינויי� לראשי נציגויות הטעוני� ג� אישור הממשלה"ומ, על פי התקנו ,
 עד �באר� : 
 השנייה מחליטה על מינויי� אלה"ומ. לי� ועל מינוי ראשי אגפי�"על מינוי סמנכ

 על �היא ג� מחליטה על קידו� עובדי� . ד תפקיד של ציר ע�ל "בחו; תפקיד של ראש חטיבה
התקנו
 קובע ששיבו� עובד בתפקיד או . העלאה בדרג ועל העברת עובדי� משירות לשירות

שיבו� עובדי� למשרות . העברתו לתפקיד אחר טעוני� אישורה של ועדת המינויי� המתאימה
לת המשרד רשאית להחליט בעניי
 זה על והנה, בשירות המינהלי אינו טעו
 אישור ועדת המינויי�

 .פי שיקוליה

האיסורי� והמגבלות החלי� על חברי , בי
 היתר, ר העוסק במכרז פנימי מפורטי�"בפרק בתקשי
ומפורטי� סדרי עבודתה ) ועדת המינויי� במכרז פנימי למשרה בשירות הממשלתי(ועדת הבוחני� 

הואיל וועדות . י� של מינהל תקי
 והגינותכללי� אלה מבוססי� על עקרונות כללי. של הוועדה
אפשר היה לצפות שהתקנו
 יאמ� , המינויי� מקיימות הלי+ של מינוי שדומה במהותו למכרז פנימי

אול� התקנו
 אינו כולל איסורי� . ר בעניי
 זה או כללי� דומי�"את הכללי� שנקבעו בתקשי
בדיקת ועדות המינויי� . רי עבודת
ומגבלות על חברי ועדות המינויי� וא� לא כללי� בדבר סד

 :במשרד העלתה את הממצאי� האלה

 

 הרכב ועדות המינויי� 

בהרכב לא , ר נקבעו שלושה סוגי ועדות בוחני� למכרזי� פנימיי� לשירות הממשלתי"בתקשי
שבכל אחת מה
 יהיה נציג של , בי
 היתר, נקבע. כל אחת מה
 למכרזי� לבעלי דרגות אחרות, קבוע

עוד נקבע . ר של שתיי� מהוועדות לא יהיה עובד המשרד שבו מתקיי� המכרז"יווה, מ"נש
בתקנו
 . ר שאי
 להביא לידיעת המועמדי� את שמות חברי הוועדה אלא בעת התכנסותה"בתקשי
ולכ
 ג� ידוע של שתי ועדות המינויי� הכולל את עובדי , נקבע הרכב קבוע, לעומת זאת, המשרד

המפקח , ראש מטה השר, ל"המשנה למנכ, ל"יה
 יכהנו המנכבשת: המשרד בלבד ואת השר
הממונה על מעמד האישה ונציג ועד , ל למינהל"הסמנכ, )ל" המפכ�להל
 (הכללי על שירות החו� 


 "בוומ. 
 השנייה"ראש חטיבת משאבי אנוש ישמש מזכיר הוועדות ויהיה חבר בוומ. העובדי�
עוד נקבע בתקנו
 . ל"
 השנייה יהיה המנכ"ר ומ"וי. ר הוועדה"העליונה יכה
 ג� השר וישמש יו

האג� לקשרי , האג� לתקשורת והסברה, כמו האג� לכלכלה(שראש האג� המדיני או התפקודי 
וראש חטיבת ההדרכה יצור� לדיו
 על , יצורפו לדיו
 על מינויי� שבתחו� אחריות�) תרבות ומדע


 .מינוי צוערי� לתפקיד� הראשו
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È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰� ,È˘˜˙· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÔÈ· È�Â˘‰ ˙Â¯ÓÏ" ˘È ÔÂ�˜˙·Â ¯
È˘˜˙· Ú·˜�˘ ˙ÂÈ„ÂÒ‰ ÔÂ¯˜Ú ˘ÂÓÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ÌÂ˜Ó"¯ , ÏÎ ÚÂ�ÓÏ Â„ÂÒÈ· „ÚÂ�˘ ÔÂ¯˜ÈÚ

ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ÏÚ ÌÈ�ÂÈ„‰ È�ÙÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÈ·Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÔÈ· ¯˘˜ , ÌÈÈÂ�È˘·
ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰. 

1.  ˙�˘ ÛÂÒÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2002 ,‰Î ˙ÂÙÂ˜˙· Â‰È�˙� ÔÈÓÈ�· ÌÈ¯˘‰ Ï˘ Ì˙�Â
ÌÂÏ˘ Ô·ÏÈÒÂ ,ÂÈ ˜¯ ‡Ï ÌÈ¯˘‰ Â˘ÓÈ˘"ÓÂ ¯"ÂÈ Û‡ ‡Ï‡ ‰�ÂÈÏÚ‰ Ô"ÓÂ ¯"‰ÈÈ�˘‰ Ô .

‰‰Ê ‡ÂÙ‡ ‰È‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È˙˘ ·Î¯‰ .ÓÂ Ï˘ ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙ˆ˜Ó·"‰ÈÈ�˘‰ Ô , Ô·ÏÈÒ ¯˘‰˘
Ì‰· Û˙˙˘‰ ‡Ï ÌÂÏ˘ ,Î�Ó‰ ‰È‰"ÂÈ Ï"‰„ÚÂÂ‰ ¯ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙¯Â˜È· ˙Â·˜Ú·

�Ú· ‰�È„Ó‰ÚÂˆÈ· ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰Â ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ¯˘ ÈˆÚÂÈ ÔÈÈ3 ,
 ¯·ÓËÙÒÓ2004˙Â„ÚÂÂ· Ô‰ÎÓ Â�È‡ ¯˘‰ ‰ËÓ ˘‡¯  . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â·¯Ú˙‰ ÌÂ˘Ó ˘È ˙Â„ÚÂÂ‰ È˙˘ È�ÂÈ„· ÌÈ¯˘‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰·
 ÔÈ· Ô�È‡˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ�ÈÓ· ÈËÈÏÂÙ ‚¯„ Ï˘11 ˙Â¯ÂËÙ‰ ˙Â¯˘Ó‰ 

ÓÓÊ¯Î . ·¯ÂÚÓ ‰È‰È ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰˘ ·Â˘Á ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙ÂÈ�È„Ó ˙Â·ÈÒ�·˘ ¯˘‰ ¯Â·Ò Ì‡
˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â�È„ÓÏ ÌÈ¯È¯‚˘ ÈÂ�ÈÓ· ,˙Â�È„Ó Ô˙Â‡ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ˘‡¯Ó ÚÂ·˜Ï ˘È , ÚÂ·˜ÏÂ

ÈÂËÈ· Ï·˜Ï ¯˘‰ ˙„ÓÚ ÏÎÂ˙ ‰· Í¯„‰ ˙‡ ,ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÔÈÈ�Ó· ÔÂ·˘Á· ‡·Â˙˘ È„Î . ¯˙È
ÔÎ ÏÚ , ‡Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ ·Î¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÚÂ·˜ ‰È‰È , ‰È‰È ‡ÏÂ Ô‰È�ÂÈ„· Û˙˙˘È ‡Ï ¯˘‰˘Â

˙Á‡Î ˙Â¯ËÂÊÂ ˙Â¯ÈÎ· ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ÏÚ Ô‰È˙ÂËÏÁ‰Ï Û˙Â˘. 

2.  ‰�È‡ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ· Ì˙Â¯·Á˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· È�˘˘ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
ÔÂ�˜˙· ˙�‚ÂÚÓ ,Ô‰· ÌÈ¯·Á ÂÈ‰ : È�ÂÈ „Ú2004Î�ÓÒ‰ Û˙˙˘‰ " ˜ÈÙÈÒÙ‰Â ‰ÈÒ‡ Û‚‡Ï Ï

ÚÂÂ‰ È�ÂÈ„·Î�ÓÏ ‰�˘Ó‰ ÌÂ˜Ó· ˙Â„"Ï ,Î�ÓÏ ‰�˘Ó‰ ˙¯˘Ó˘ ÌÂ˘Ó" ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ï
˙˘ÈÂ‡Ó .‰�˘ ‰˙Â‡ ÈÏÂÈÓ ,Î�ÓÒ‰ ˙˘È¯Ù ÌÚ"˙Â‡ÏÓ‚Ï Ï , ÔÂ�Î˙Ï ‰·ÈËÁ‰ ˘‡¯ ÏÁ‰

È�È„Ó ,Î�Ó‰ ˙Î˘ÏÏ ˙Â¯È˘È ‰ÙÂÙÎ‰ ‰·ÈËÁ"Ï ,˙Â„ÚÂÂ· ¯·ÁÎ Ô‰ÎÏ . ÂÈ‰ ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï
Ï ‰�˘Ó‰ ÌÂ˜Ó· ‡˜ÂÂ„ ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÈÂ�ÈÓÏ ÌÈÏÂ˜È˘‰Î�Ó"Ï . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÚ·˜�˘ ‰Ï‡Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ˙Â„ÚÂÂÏ ÈÂ�ÈÓ
ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÈÙÂÏÈÁÏ ÌÈÏÏÎ Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰Â ÔÂ�˜˙· ,ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„Ò ÌÈ„‚Â� . 

 מינה אותו השר 2005ל למינהל אשר מינואר "אחד מחברי שתי הוועדות הוא הסמנכ, כאמור .3
ל מר "הסמנכ). ל למינהל" הסמנכ�להל
 (ל בכיר למינהל "סמנכל ו"סילב
 שלו� למשנה למנכ

ולו כפופות כל יחידות המינהל ומשאבי ,  שני��12נסי� ב
 שטרית מכה
 בתפקידו זה יותר מ
  .בכל אות
 השני� היה חבר בוועדות המינויי� בעוד שאר החברי� התחלפו. האנוש

להל
 (שהמחלקה למבדק וביקורת פני� , ל"בוועדות המינויי� חבר מתוק� התקנו
 ג� המפכ .4
ל ג� ממלא בעצמו תפקידי� שה� במהות� תפקידי "המפכ. כפופה לו)  המחלקה למבדק פני��

ל ובודק ענייני� הנוגעי� "הוא יוצא ע� מנהל מבדק פני� לבדיקות בנציגויות בחו. ביקורת פנימית
י הפרוטוקולי� של דיוני ועדות על פ. ובתוק� תפקיד זה נאגר אצלו מידע על המועמדי�, לעובדי�
הוא ממלי� על מועמדי� ומוסר עליה� מידע . ל משתת� בדיוני� באופ
 פעיל"המפכ, המינויי�

 לא בדקה המחלקה למבדק פני� את 2006נמצא כי עד יוני . ויש לו זכות הצבעה בוועדה, אישי
 .סדרי עבודת
 של ועדות המינויי�

__________________ 

 .22' עמ, ·È˙�˘ ÁÂ„55 ראו  3
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לבדוק א� , בי
 היתר, תפקידי מבקר הפני� ה�, �1992ב"התשנ, על פי חוק הביקורת הפנימית
הפעולות של נושאי משרה וממלאי תפקידי� בגו� שהוא מבקר תקינות מבחינת השמירה על 

וא� ההחלטות באותו גו� ,  והיעילות
על טוהר המידות ועל החיסכו, על הניהול התקי
, החוק
קובע כי מבקר פני� לא ימלא תפקיד חוק הביקורת הפנימית א� . התקבלו על פי נהלי� תקיני�

, זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדי�, נוס� בגו� שהוא מבקר
 . כיוו
 שא� יעסוק בביצוע תיפגע יכולתו לעשות ביקורת, בתנאי שלא יפגע במילוי תפקידו העיקרי

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÎÙÓ‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÙ‰ Â˙Â·¯ÂÚÓ"Ó· Ï ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÈÂ�È
 ˙Ú�ÂÓÂ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁÏ ˙„‚Â�Ó ÔÎÏÂ ˜‰·ÂÓ ÈÚÂˆÈ· ÈÙÂ‡ ˙ÏÚ· ‡È‰ „¯˘Ó·

Ô‰· ¯·Á ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ¯˜·Ï Â�ÓÓ .˙‡Ê ÌÚ , Ú„ÈÓÏ ˙Â·È˘Á ˘È
ÎÙÓ‰ È„È·˘"Ï , È�ÙÏÂ ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·Á È�ÙÏ ‡·ÂÈ ‰Ê Ú„ÈÓ˘ ÁÈË·È˘ ÔÂ�‚�Ó ÚÂ·˜Ï ˘ÈÂ

ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ,ÈÂ‡¯ Í¯„·‰ , Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ·È‚‰Ï ‰ÈÂ‡¯ ˙Â�Ó„Ê‰ Ô˙�È˙ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ˘ ÁÈË·ÈÂ
ÈÚ·Ë‰ ˜„ˆ‰ ÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰·4ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ ‰˜ÂÒÙ‰ ‰ÎÏ‰ÏÂ  , ˘È ‰ÈÙÏ˘

"¯·Ú· ÂÓÚ ÈÏÈÏ˘ ÔÂÈÒÈ� Ï˘· ÏÏ˘È˙ Â˙Úˆ‰ ÈÎ ÚÈˆÓ Ï˘ Â·ÈÏ ˙ÓÂ˘˙Ï ‡È·‰Ï ‰·ÂÁ ,
Â]˙ÓÈÈ˜ [‰Ê Ú„ÈÓ ÏÚ ·È‚‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡Ï ‰·ÂÁ‰."5  

כל חברי .  דנות במינויי� למשרות בשירות המדיני ובשירות החו� המינהלישתי הוועדות .5
חו� מנציג ועד העובדי� שיכול , שייכי� לשירות המדיני, המתמני� מכוח תפקידיה�, הוועדות

 . להיות ג� משירות החו� המינהלי

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô‰ ˙ÂÏÂÏÎ˘ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈÈÂ�ÈÓ· ˙Â�„ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ¯Á‡Ó
‰ ˙Â¯È˘·ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘· Ô‰ È�È„Ó , ÈÏÚ· Ì‚ ÂÈ‰È ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ·¯˜·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ó ÌÈ„È˜Ù˙ ,‰Ê ˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙· ‡ˆÓ˙‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ . 

 התקיי� דיו
 בראשות היוע� המשפטי לממשלה �22.11.05בתשובתו הודיע המשרד שב
דות יצור� נציג ציבור מטע� נציב שירות ובהשתתפות נציב שירות המדינה ובו נקבע שלווע

שהיוע� המשפטי לממשלה , ע� זאת צוי
 בתשובה. 
 השנייה"ר ומ"ל יהיה יו"המדינה וכי המנכ
 ".ביקש לקבל את החלטתו הסופית בנושא הרכב הוועדות לאחר פרסו� דוח המבקר"

 

 הלי� עבודת� של ועדות המינויי�

הדרג של . לי� פרטי� על המשרות שעל סדר יומ
לקראת כל כינוס של הוועדות חבריה
 מקב
 . ה� ג� מקבלי� תמצית קורות חיי� של כל מועמד. המשרה אינו כלול בפרטי� אלה

1. ˙ Â „ Ú Â Â ‰  È ¯ · Á Ï  Ì È „ Ó Ú Â Ó  Ô È ·  ¯ ˘ ˜:  
כדי להבטיח הגינות ושוויו
י מקובל בשירות הציבורי כי חבר ועדת מכרזי� לא יהיה מ, הזדמנויות ולמנוע חשש למשוא פני�

ר נקבע שחבר ועדת הבוחני� לא יהיה אד� שהראה "בתקשי. שיש לו קשר ע� אחד המועמדי�

__________________ 

ניסיו� לא , הקובע שחבר ועדת בוחני	 שקיבל מידע על כישלו�, ר"קשיבת) ב(11.463ראו ג	 סעי�   4
 .יודיע על כ& למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע, מוצלח או הערכה אחרת על מועמד

 .767, )1(ד לג"פ, '˘¯ ‰ÂÓÁÓ 'Á‡Â ˙Â·¯˙‰Â ÍÂ�ÈÁ„ � 685/78' "בג  5
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כי יש לו דעה בדבר מידת התאמתו , בטר� התרש� מ
 המועמד במסגרת תהלי+ המכרז, במפורש
 . למשרה שהמכרז נועד לאיושה

ÌÈÂ�ÈÓ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ÔÂÈÒÈ�Ï ˙Â‡Ó‚Â„ ˘˘ Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· ,Ì‰Ó ‰Ú·¯‡ ÏÚ 
Î�ÓÏ ·˙ÎÓ ¯Â‚È˘ È„È"¯Â‡˘Â¯Ù ÔÂ¯ ¯Ó „¯˘Ó‰ Ï ,Î�ÓÏ ·˙ÎÓ ¯Â‚È˘ È„È ÏÚ „Á‡" Ï

¯˘Ï ·˙ÎÓ ¯Â‚È˘ È„È ÏÚ „Á‡Â ÌÂÏ˘ Ô·ÏÈÒ ¯˘ÏÂ .Î�Ó‰ Ï‡ Â�Ù˘ ‰Ï‡Ó ‰˘ÂÏ˘" Û‡ Ï
˙Â�Ó˙‰Ï Â˘˜È· Ô‰Ï˘ ˙Â¯˘ÓÏ Â�ÂÓ ,‰�Â˘‡¯ ˙ÂÙÈ„Ú· Â�ÈÈˆ˘ ‰¯˘ÓÏ ÌÏÂÎ ‡Ï ÈÎ Ì‡ .

ÚÂÂ‰ È�ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÈÙ ÏÚ˙Â„ ,Î�Ó‰" ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ Â¯ÒÓ ‡Ï ¯˘‰Â Ï
 Ì‰ÈÏ‡ Â�Ù ÌÈ„ÓÚÂÓ˘) ˙Â¯˘ÓÏ Â�ÂÓ ‡Ï ¯˘‰ Ï‡ Â�Ù˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ È�˘ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

ÂÈÏ‡ Â�Ù Ô�ÈÈ�Ú·˘ .( Â‚ÈˆÈ˘ È„Î ÌÈ„·ÂÚ Ï‡ Â�Ù ˙Â„ÚÂ È¯·Á˘ ‰ÏÂÚ Ì‚ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó
‰ÈÂ�Ù Â‡ ‰�Ù˙Ó ‰¯˘ÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ .Ó ‰„ÓÚ ˙ËÈ˜� ˙�ÈÁ·· Ô‰ ÌÈ‚ÂÒ‰ È�˘Ó ˙ÂÈ�Ù ˙Ó„˜Â

ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰ ÏÚ ‰„ÚÂ È¯·Á Ï˘ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈˆÁÏ ˙ÏÚÙ‰Â ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÏ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈ�Ù
Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈÂÏ‚ Â‡ ÌÈÈÂÓÒ ,Ô‚Â‰ ‡Ï ÔÙÂ‡· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î Ô‰· ˘È .

ÈÈ�Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„ÓÚÂÓ ÏÚ ˙Ó„˜ÂÓ ‰Ú„ ÂÚÈ·‰˘ ‰„ÚÂ È¯·Á Ï˘ ÔÂÈ„· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ‰
‰¯˘ÓÏ Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ Â‚ÈˆÈ˘ È„Î Ì‰ÈÏ‡ , „ÂÚÈ˙ ‡ÏÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ¯˙È ˙ÚÈ„È ‡ÏÏ

ÌÏÂ‰ ,ÌÈ�Ù ‡Â˘ÓÏ ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ . È¯·Á ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·ÂÈ ÌÈ‚ÂÒ‰ È�˘Ó ˙ÂÈ�Ù˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÂÓ˘¯ÈÈÂ ‰„ÚÂÂ‰6 . ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ�‰ ÌÒ¯ÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ. 

 רשאי� לדו
 על המינויי� ע� חברי ועדות המשרד הודיע בתשובתו שככלל אי
 המועמדי�
". זה תחו� עיסוק� העיקרי"שכ
 , ל למינהל"מלבד ראש חטיבת משאבי אנוש והסמנכ, המינויי�

להסביר ולהבהיר את תנאי הס� ואת הקריטריוני� לתפקיד "מתפקיד� של שני בעלי תפקידי� אלה 
המינויי� תחליט על המועמד בסופו של כל ראיו
 כזה נאמר לעובד שרק ועדת . זה או אחר

משרד מבקר המדינה מעיר שאת תנאי הס� יש לפרס� כבר בהודעות על משרות ". המתאי�
ואת אמות המידה לבחירה יש לקבוע מראש לוועדות כדי שה
 יבחנו על פיה
 את כל , מתפנות

 . המועמדי�

2. Ì È „ Ó Ú Â Ó ·  Ô Â È „ שי כדי בתהליכי מינוי עובדי� מקובל לקיי� ריאיו
 אי) א  (:‰
ואול� המועמדי� למשרות במשרד אינ� מופיעי� . לאפשר התרשמות בלתי אמצעית מהמועמדי�

חברי הוועדות מקבלי� תדפיס של תמצית קורות חיי� שבה נתוני� על כל . לפני ועדות המינויי�
ציוני הערכה שנתיי� שקיבל בחמש או בשש , )על פי דיווחיו(מועמד לרבות רמת ידיעותיו בשפות 

ני� שקדמו להצגת מועמדותו ודיווח על אמצעי� משמעתיי� שננקטו כלפיו בשני� האחרונות הש
)
המועמדי� אינ� יודעי� אפוא איזה מידע שלילי הנוגע לה� עלה ). על ענייני משמעת ראו להל

, זאת ועוד. ולא ניתנת לה� הזדמנות הולמת להגיב עליו בניגוד לכללי הצדק הטבעי ,בעת הדיוני�
וועדות אינ� יכולי� להתרש� באופ
 בלתי אמצעי מ
 המועמדי� ומהתאמת� למשרה חברי ה
לרבות התרשמות מרמת הידיעות בשפה האנגלית או בשפה זרה אחרת כשנדו
 מינוי , הנדונה

 . ל"למשרה בחו

בתשובתו הודיע המשרד כי במסגרת שינויי� שנעשי� בו בעניי
 המינויי� גובשו כללי� חדשי� 
 . ה לידע של העובדי� בשפות זרותבה� אמות מיד

__________________ 

 .817) 3(ד נט"פ ',ÔÏÈ‡ '·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ-Á‡Â ÂÙÈ � 3751/03' "ראו ג	 בג  6
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÒÓ�˘ ÈÏÈÏ˘ Ú„ÈÓ ÏÚ ·È‚‰Ï ÂÏÎÂÈ ÌÈ„ÓÚÂÓ˘ ÁÈË·‰Ï ˘È
Ì‰ÈÏÚ . ˙‡ Ï·˜ÏÂ Â˙ÚÈ„ÈÏ „ÓÚÂÓ ÏÚ ÈÏÈÏ˘‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

·˙Î· Â˙·Â‚˙ .ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÓ ˙ÈÚˆÓ‡ È˙Ï· ˙ÂÓ˘¯˙‰ Ì˘ÏÂ ÍÎ Ì˘Ï , Ú„È‰ È·‚Ï ˙Â·¯Ï
 ˙ÂÙ˘·˙Â¯Ê , Â· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÓ„˜˙Ó‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÂÎÈ

˙ÂÈÂ‚Èˆ�·Â . 

 Ó·Â� ÌÈ˘„ÂÁ‰Ó ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÂÈÚ2004 È�ÂÈ „Ú 2005·¯  )ב(
Î�ÓÒ‰˘ ‰ÏÚ‰"ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ˜ÏÁ ‰„ÚÂÂÏ ÏÏÎ Í¯„· ‚Èˆ‰ ˙È¯Ë˘ Ô· ¯Ó Ï‰�ÈÓÏ Ï ,

‰�Â„�‰ ‰¯˘ÓÏ ˙Â�Ó˙‰Ï Â˙Ú„Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ .� ·Â¯Ï „·Ï· ÌÈ„ÓÚÂÓ Ì˙Â‡ ÏÚ ÔÂÈ„‰ ·Ò
Ì˙ˆ˜Ó ÏÚ ÂÏÈÙ‡Â ,Ï ÚÈ‚‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ Ì‡ Ì‚-20 , ÍÓ˙˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ÌÈ·¯Â
Â�ÂÓ ÔÎ‡ ÌÈÂ�ÈÓ· .ÛÒÂ� „ÓÚÂÓ ÌÈ˙ÚÏ ÂÚÈˆ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·Á , „·ÂÚ ÌÏÂ‡

ÌÈ¯·Á‰Ó ˘È‡ È„È· ‰‚ˆÂ‰ ‡Ï Â˙Â„ÓÚÂÓ˘ ,ÏÏÎ ‰�Â„� ‡Ï Â˙Â„ÓÚÂÓ . ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
· ¯Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÂÚÂ„È ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ÔÈÈÓ ˙È¯Ë˘ Ô

˙ÂÙÂ˜˘Â .Î�ÓÒÏ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ"‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ Ï ,ÔÂ�˜˙· ÒÈÒ· ‰Ï ÔÈ‡˘ .
ÏÏÎ Í¯„·˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ , ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ˙‡Â „È˜Ù˙‰ ˙Â‰Ó ˙‡ Ë¯ÙÏ ÌÂ˜Ó·

‰ ‰�Â„�‰ ‰¯˘Ó‰˘ Û‚‡‰ ˘‡¯ ÏÏÎ Í¯„· ÔÈÈˆ ÂÚÂˆÈ·Ï ÌÈ˘¯„�‰ ˙‡ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· ‡È
ÂÈ˙ÂÏÚÓ ˙‡Â ÂÈÏÚ Ï·Â˜Ó‰ „ÓÚÂÓ‰ Ì˘ . 

)‚(  „ÓÚÂÓ Ï˘ Â˙Ó‡˙‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜� ‡Ï˘ Ì‚ ‰ÏÂÚ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Â‚¯Â„È ÂÈÙ ÏÚ˘ ÈÙÂÒ‰ ÔÂÈˆ‰ ÏÂÏ˜˘Ï ˙ÂÏ˜˘Ó ‡Ï Û‡Â ‰¯˘ÓÏ ; Á˙Ù� ÍÎ·

È�ÈÈ�Ú ‡Ï ÒÈÒ· ÏÚ ¯Á‡ È�Ù ÏÚ ‰Ê „ÓÚÂÓ ˙Ù„Ú‰Ï Á˙Ù .�ÈÂˆ Ì�Ó‡ ÌÈ�Â˘ ÌÈ˜ÂÓÈ� Â
„ÓÚÂÓ „‚� Â‡ „Ú· ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·Á Â¯Ó‡˘ , ÏÎ ÔÈÈ�Ú· ÂÏÚÂ‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÓÈ� ÌÏÂ‡

ÌÈÈË�·Ï¯ ÂÈ‰ Ì‰ Ì‰È·‚Ï˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ .‰Ú·ˆ‰ ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Â„Ú ÔÈ‡ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· . 

 נדו
 המינוי למשרת השגריר 2004
 העליונה בנובמבר "בישיבת ומ)  1:   (להל
 שתי דוגמאות
וששת המועמדי� האחרי� לא , 
 נדונו שלושה בלבד מתשעת המועמדי� למשרהבדיו. בווינה

מועמדותה של אחת משלושת המועמדי� נדחתה . א� שארבעה מה� שימשו שגרירי� בעבר, נדונו
ואול� כעבור שלושה חודשי� מינתה אותה , ל"בטענה כי שירתה פרק זמ
 ממוש+ מדי בחו

 . ל כבר לא עמד לה לרוע�" הממוש+ בחודהיינו שירותה, הוועדה לשגרירה באוסלו

, ל" נדו
 המינוי לראש חטיבת התיאו� בלשכת המנכ2005
 העליונה במרס "בישיבת ומ )2(
 11היו . והדרג שלה הוא ציר, 
 השנייה"משרה שעל פי התקנו
 המינוי לה הוא בסמכותה של ומ

ל "נה עובד שכיה
 כסמנכלמשרה התמ. אול� הדיו
 נסב בעיקר על שניי� מה�, מועמדי� למשרה
משרה שהתמנה לה לאחר שהיה מנהל , האג� לקשרי תרבות ומדע במש+ כשנה ושישה חודשי�

, ל ואילו דרג המשרה הוא שגריר"יוע� בעת התמנותו לסמנכ�דרג העובד היה ציר. מחלקה בלבד
אמרו חברי תפקידו הבכיר צוי
 בפרוטוקול הדיו
 כאחד מהנימוקי� ש. דהיינו הבדל של שני דרגי�

 .הוועדה למינויו לראש חטיבת התיאו�

ל מתח דרגי� של "יש למשרת הסמנכ" מציאות הרווחת מזה שני�"בתשובתו טע
 המשרד שב
 . ציר והודיע שהתקנו
 יעודכ
 בעניי
 זה�יוע� �ציר
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)„(  ÈÓ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÒÂ�ÈÎ È�ÙÏ „ÂÚ ËÏÁÂ‰ „¯˘Ó·˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÈ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘ÓÏ ‰�ÂÓÈ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó˙ÓÈÂÒÓ ‰¯ .Ï˘ÓÏ , ˙Â�È„Ó· ˙Â¯˘ÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ Â˘È‚‰˘ ÌÈ„·ÂÚ

‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈÂ�ÈÓ È�ÙÏ ÍÂÓÒ ÌÂ˜Ó‰ ˙Ù˘ ˙‡ „ÂÓÏÏ ÂÏÁ‰ ˙ÂÓÈÂÒÓ , Â�ÂÓ Ì‰ ÔÎ‡Â
Ô‰Ï .ÔÎ ÂÓÎ , È‡Ó·2005ÌÈÈÂ�ÈÓ ‰Ú˘˙· ÔÂÈ„Ï ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ ÂÒ�Î˙‰  . ÔÒÂ�ÈÎ È�ÙÏ „ÂÚ

 ‰�ÂÓÈ „ÓÚÂÓ ‰ÊÈ‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰‰¯˘Ó ÏÎÏ , ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÔÎ‡Â
Ï·˜˙‰˘ Ú„ÈÓÏ ÂÓÈ‡˙‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ‰˘ÂÚ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÒÂ�ÈÎ È�ÙÏ „ÂÚ ÌÈÈÂ�ÈÓ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜
¯˙ÒÏÙ Ô˙„Â·Ú , ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓÂ ˘‡¯Ó ˙ÂÚÂ„È ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙˘ ÍÈÏ‰ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ

 Â˘ÓÈ˘"ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁ "‡Â ÌÈÈ�ÈÈ�Ú ÌÈÏÂ˜È˘ ÏÂ˜˘Ï ¯ÂÓ‡˘ ÛÂ‚Î ÂÏÚÙ ‡ÏÂÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â7. 

)‰( È˙ÚÓ˘Ó ÈÚˆÓ‡ ÂÈÙÏÎ Ë˜��˘ „ÓÚÂÓ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ÈˆÓ˙· ÔÈÂˆÓ ¯·„‰Â
ÂÏ˘ ÌÈÈÁ‰ ˙Â¯Â˜ , ÈÂ‡¯˘ Û‡ ÂÏ˘ ˙È˙ÚÓ˘Ó‰ ‰¯È·Ú‰ ÈË¯Ù· ˙Â�„ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÔÈ‡

‰¯È·Ú‰ ‚ÂÒ ˙‡ ÂÏ˜˘È˘ , ‰ËÏÁ‰‰ Ì„Â˜ ‰˙˘Ú�˘ Ê‡Ó ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÂ ‰˙¯ÓÂÁ ˙„ÈÓ
ÈÂ�ÈÓ‰ ÏÚ .�˘ ÂÈ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ·¯˜·˙ÚÓ˘Ó ÈÚˆÓ‡ Ì‰ÈÙÏÎ ÂË˜� , ÔÈ„‰ ˙È· È„È ÏÚ

„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ Â‡ ‰�È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÚÓ˘ÓÏ , Ì˙Â‡ Â�ÈÓ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ¯Â·ÚÎ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ
ÂÁ· Â‡ ı¯‡· ÌÈ˘„Á ÌÈ„È˜Ù˙Ï ˙Â„ÚÂÂ‰" Ï)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯È·Ú ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ÏÏÎÎ
ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ˙ÚÓ˘Ó˙Â¯˘ÓÏ  . ‰¯È·ÚÓ ¯˙ÂÈ ¯·Ú˘ „·ÂÚ· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ „ÁÂÈÓ·

˙Á‡ . ˙Â¯È·Ú ¯·Ú˘ „·ÂÚ ÁÈÏ˘Ï ˙Â�ÓÏ ÈÂ‡¯ Ì‡ ÏÂ˜˘˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ È„Î ·Â˘Á ¯·„‰
ÂÁ·"ÈÏ‡¯˘È ‚Èˆ�Î Â˙Â¯È˘ ˙Ú· Ï . Ï˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙Â¯È·Ú· ˙Â„ÚÂÂ‰ ÔÂÈ„˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈ„ÓÚÂÓ ,ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÂÓ˘¯ÈÈ Ô‰È˜ÂÓÈ�Â ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰. 

ו הודיע המשרד כי במסגרת הרפורמה המתוכננת בדר+ פעולת
 של ועדות המינויי� תוק� בתשובת
והיא תשמש , שתכלול מידע בענייני משמעת, מערכת מידע מעודכנת על מועמדי� לקידו� ולמינוי

 .את חברי הוועדות

3. Ï Â ˜ Â Ë Â ¯ Ù  Ì Â ˘ È התקנו
 קובע שהחלטות ועדת המינויי� יירשמו בפרוטוקול  :¯
ר נקבע כי "בתקשי. ושחברי הוועדה יוכלו לעיי
 בה
, ר הוועדה ומזכיר הוועדה" ידי יווייחתמו על

א� מצאה הוועדה ; ר ועדת הבוחני� ירשו� בפרוטוקול את מסקנות הוועדה ואת הנימוקי� לה
"יו
. ר את שמותיה� לפי סדר עדיפות בהתא� למידת הכשירות"יציי
 היו, מועמדי� כשירי� למשרה

 . דה יחתמו על המסקנותכל חברי הווע

על הוועדה לנהל פרוטוקול "הודגש כי , 2004שנית
 בדצמבר , �8"בפסק הדי
 האמור של בג
�. את עיקרי הדברי� שהיו בדיוני הוועדה ואת נימוקי הוועדה להחלטתה, למיצער, שישק

 �ב "וכיוגילוי סוד מסחרי ,  בכפיפות לחריגי� המקובלי� כגו
 פגיעה בצנעת הפרט�פרוטוקול זה 
כי הוועדה , למיצער לכאורה, כ+ נית
 יהא להבטיח. יהיה פתוח לעיונ� של כל המועמדי� כול�

 ".פעלה כשורה וכי קוי� עיקרו
 שוויו
 ההזדמנויות

__________________ 

7  Ì˘.  
8  Ì˘. 
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)‡(  ¯·Ó·Â� „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2004 ÏÚ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· Â�ÈÂˆ 
¯· „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÂÓ˘ „ÈÏ „·Ï· ÔÂÓÈÒ· ÌÈÈÂ�ÈÓ‰‰¯˘ÓÏ ‰�ÂÓ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘ , ÈÎÂ

ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ·˙Î· Â˜ÓÂ� ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ . ¯·Ó·Â�Ó2004 Ì˘Â¯ ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙·ÈËÁ ˘‡¯ 
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÚ ÔÂÈ„· Â¯Ó‡�˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ Ï˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù , ˙Ó˘¯� ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡

˙˜ÓÂ�Ó ‰ËÏÁ‰ . Ú·¯‡ „Ú ‰Á„� ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÔÓÂÈ ¯„Ò ÏÚ ÂÈ‰˘ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙Â¯˘Ú· ÔÂÈ„‰
 ÌÈÓÚÙ‰ÈÈÁ„Ï ¯·Ò‰ ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·Â .ÂÈ ÂÓ˙Á ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÚ" ‰„ÚÂÂ‰ ¯

˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙·ÈËÁ ˘‡¯Â. 

ל רו
 פרושאור בעניי
 המינויי� "המשרד הודיע בתשובתו כי במסגרת הרפורמה שהנהיג המנכ
 . נוסח ההחלטה על המינויי� והנימוקי� לה יצוינו בפרוטוקולי�

 ˙�˘·2005Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ„ÓÚÂÓ Â�Ù Ï‚ ÁÂ� ¯Ó ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙·ÈËÁ ˘‡¯ Ï‡ Â�ÂÓ ‡-
 ÂÈ‰ Ì‰˘ ˙Â¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙‡ Ï·˜Ï ‰˘˜·· ¯Ï„�‚

Ô‰Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ .ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Ì‰Ï ¯ÒÓ ‰·ÈËÁ‰ ˘‡¯ , ÍÓÒÓ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡
 ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙·ÈËÁ ˘‡¯ È„È· Ì˙Á�Â ÔÂÈ„· ·˙Î�˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ Â�È‡ ÌÈ˘˜·ÓÏ ¯ÒÓ�˘

ÂÈÂ"ÈÂ�ÈÓ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ Ï˘ ·˙ÎÂ˘Ó ÁÒÂ� ‡Ï‡ ‰„ÚÂÂ‰ ¯ . ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Û‚‡· ¯˘Â‡ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ¯ÒÓ�˘ ÁÒÂ�‰ ÈÎ ¯·ÒÂ‰ ‰�È„Ó‰ .
„·ÚÈ„· ‰Ï‡ ÂÚ·˜� „ˆÈÎ ‰ÂÓ˙ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÈÓ˘¯� Ì�È‡ ‰ËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰˘ ¯Á‡Ó ,

ÂÂ‰ È�ÂÈ„· Û˙˙˘‰ ‡Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Û‚‡ ‚Èˆ�˘ ¯Á‡ÓÂ˙Â„Ú , ‰Ó ÍÓÒ ÏÚ ¯Â¯· ‡Ï
·˙ÎÂ˘Ó‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ Û‚‡· ¯˘Â‡. 

סיכו� עיקרי " הסביר המשרד שהנוסח המשוכתב של הפרוטוקול הוא 2006בתשובתו ממאי 
והוסי� שהפרוטוקול המקורי , "בוועדה הנוגעי� לעניינו של מועמד מסוי�] שנאמרו[הדברי� 

משרד מבקר המדינה מעיר כי לא ". זהי�אינ� בהכרח אמורי� להיות "והנוסח שנמסר למועמדי� 
עוד הודיע המשרד . ייתכ
 שהפרוטוקול שנמסר יכלול נימוקי� שלא נרשמו בפרוטוקול המקורי

 
, בהלי+ המינוי" שנות
 ביטוי לשקיפות"שגובש נוהל לרישו� פרוטוקול על פי כללי מינהל תקי
ת כדי לענות על שאלות וכי נציג היוע� המשפטי של המשרד החל להשתת� בדיוני הוועדו

 .משפטיות המתעוררות במהל+ הדיוני� וללוות את הכנת הפרוטוקול

על פי התקנו
 ראש האג� המדיני או התפקודי יצורפו לדיו
 על מינויי� שבתחו� , כאמור )ב(
מזכיר הוועדה . וראש חטיבת הדרכה יצור� לדיו
 על מינוי צוערי� לתפקיד� הראשו
, אחריות�

בפרוטוקולי� לא צוי
 א� בעלי תפקידי� אלה נכחו בדיוני� על המינויי� . �אחראי להזמנת
ולכ
 כאשר לא נרשמו בפרוטוקול דברי� שאמרו בדיו
 אי
 לדעת א� , למשרות שבתחו� אחריות�

 .כנדרש, הדיו
 התקיי� בנוכחות�

)‚( ÓÂ ÒÂ�ÈÎ·" ÏÈ¯Ù‡· ‰ÈÈ�˘‰ Ô2005 ‰�È„Ó· ÏÂÒ�Â˜Â ‰Ï‰�ÈÓ ÔÈˆ˜ ˙¯˘Ó ‰�Â„� 
ÂÒÓ˙ÓÈ ; ‰˙�ÂÓ˘ ‡È‰Â ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ „Á‡ Ï˘ Â˙ÂÁ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‰¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÈ·

‰¯˘ÓÏ .ÓÂ ÒÂ�ÈÎ·" È�ÂÈ· ‰�ÂÈÏÚ‰ Ô2005 ¯È¯‚˘‰ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓÂ È�È„Ó ¯Èˆ ˙¯˘Ó ‰�Â„� 
 ˙¯Á‡ ‰�È„Ó·)ÂÊ ‰„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· Â�È‡ ‰Ï ÈÂ�ÈÓ‰˘ ‰¯˘Ó( ; ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÈ·

‰„ÚÂÂ· ¯Á‡ ¯·Á ‰È‰ ‰¯˘ÓÏ ,·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘„È˜Ù˙Ï ‰�ÂÓ ‡Ï ¯ . Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·
 ÏÚ ÌÈ�ÂÈ„‰Ó Â‡ˆÈ ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á È�˘ Ì‡ ÔÈÂˆ ‡Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ È˙˘ È�ÂÈ„

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ,ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ÌÂÈ˜ Ï˘ ˜ÙÒ ÏÎ ¯ÈÒ‰Ï È„Î ·Â˘Á ‰Ê Ú„ÈÓ˘ Û‡ ÏÚ . 
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 . המשרד הודיע בתשובתו כי שני חברי הוועדה לא נכחו בדיוני� האמורי�

˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ,‰È˜ÂÓÈ� ˙‡Â ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÂ˘¯Ï ˘È ,
ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î . Û¯Ëˆ‰ ¯·„· Ú‚Â�‰ Û‚‡‰ Ï‰�Ó˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÈÈˆÏ ˘È ÔÎ ÂÓÎ

ÔÂÈ„Ï , Ë¯Ù ÏÎ Ì‚Â È˘È‡ ÔÙÂ‡· Ì‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ· ÔÂÈ„· ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï ‰„ÚÂ È¯·Á ÈÎ
ÈÂ�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â�‰ ¯Á‡ ÈË�ÂÂÏ¯ .˘Ó‰ Ì‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÂÈ„ Ï˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯ÂÒÓÏ ËÈÏÁÓ „¯

Â�ÂÓ ‡Ï˘ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ,Â˙Â‡ ·˙Î˘Ï ‡ÏÂ È¯Â˜Ó‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÂÒÓÏ ÂÈÏÚ. 

4. È È ¯ Ï Â Ò � Â ˜  Ì È Ï Â Ò � Â ˜ Â  ‰ Ï ‰ � È Ó  È � È ˆ ˜  È Â � È ÓÌ: ÔÂ�˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ,
 ‚Èˆ�Î ‰· ˘Ó˘Ó ‡Â‰Â ˙Â‚Èˆ�‰ Ï˘ ‰�È˜˙‰ ˙ÈÏ‰�ÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ È‡¯Á‡ ‰Ï‰�ÈÓ‰ ÔÈˆ˜

„¯˘Ó‰ ˙Â·˘Á .Ó˙Ó ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ· Â�Â„�˘ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙Â¯Â˜ ˙Èˆ
 ¯·Ó·Â� ÔÈ·2004 È�ÂÈÏ 2005 È�Èˆ˜Ï Â�ÂÓ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ÓÂ 

ÈÈ¯ÏÂÒ�Â˜ ÌÈ�ÈÈ�ÚÏ ÏÂÒ�Â˜Â ‰Ï‰�ÈÓ ÔÈˆ˜ Ï˘ ·ÏÂ˘Ó „È˜Ù˙Ï Â‡ ‰Ï‰�ÈÓÌ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· 
‚· ˙„ÂÚ˙ È¯ÒÁ ÌÈ„·ÂÚ ˙Â¯˘Ú ÂÈ‰ ÔÎÏ Ì„Â˜ Â‡ ¯ÂÓ‡‰˙Â¯ , „¯˘Ó· Ì˙„Â·Ú ˙‡ ÂÏÁ‰˘

ÌÈ‚‰� ÂÓÎ ÌÈ¯ËÂÊ ÌÈ„È˜Ù˙· ,·˘ÁÓ ˙ÂÏÈÚÙÓ ,ÌÈ¯·ÈÎ¯‡ ,˜˘Ó È„·ÂÚÂ ˙Â¯ÈÎÊÓ . ÌÈ·¯
ÂÒ�˙‰ ‡Ï Ì‰Ó ,‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÌÈÂ�ÈÓÏ Ì„Â˜ , ˜ÒÂÚ Ì‰·˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÓÂÁ˙· ‰„Â·Ú·

ÏÂÒ�Â˜Â ‰Ï‰�ÈÓ ÔÈˆ˜ :ÌÈÙÒÎ ,¯ÏÂÒ�Â˜‰ ÌÂÁ˙‰Â ˘Â�‡ È·‡˘ÓÈ . 

�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ ,˙Â‚Èˆ�· ÏÂÒ�Â˜Â ‰Ï‰�ÈÓ ÔÈˆ˜ Ï˘ ·Â˘Á‰ Â„È˜Ù˙ ÁÎÂ� , ÔÓ
‰Ê „È˜Ù˙Ï ÈÂ�ÈÓÏ ÛÒ È‡�˙ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯‰ . 

וכי לתפקידי� של קציני , בתשובתו הודיע המשרד כי הוא מעודד עובדי� לרכוש השכלה אקדמית
השלמת השכלה וקורסי� משלימי� " מונו עובדי� שעברו �מינהלה וקונסולי� קונסולריי

ל חייב לעבור בהצלחה לפני הצבתו "עובד שמונה לקצי
 מינהלה וקונסול בחו". ועיי�ומקצ
הקורס עוסק בנושאי� . בתפקיד קורס מיוחד של כחודשיי� שמקיימת החטיבה להדרכה במשרד

 . משאבי אנוש וכ
 נושאי פרט ורווחה, נכסי�, ענייני� קונסולריי�, כספי� והנהלת חשבונות: אלה

, לה שההשתתפות בקורס נעשית לאחר שהעובד מונה בידי ועדת המינויי�מתשובת המשרד עו
אילו נקבעו תנאי ס� . ל"ולכ
 אי
 לראות בה תנאי ס� אלא הכשרת העובדי� קוד� ליציאת� לחו

 . לתפקיד ספק א� מבחינת השכלת� היו העובדי� שצוינו לעיל עומדי� בה�

5. � È „ Ó  Ì È „ È ˜ Ù ˙ Ï  È Ë Ù ˘ Ó ‰  ı Â Ú È È ‰  Û ‚ ‡  È „ · Â Ú  È Â � È ÓÌ È È :
 ÌÈ�˘·2005-2004 ˙ÂÈÂ‚Èˆ�· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ Û‚‡ È„·ÂÚÓ ÌÈÈ�˘ Â�ÂÓ 

ÂÁ·"ÌÈ¯ÚÂˆ Ò¯Â˜· ÍÎÏ Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï Û‡Â ˙Â‚Èˆ�· ¯·Ú· Â˙¯È˘ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Ï . „Á‡
‰·ËÂ‡· ¯È¯‚˘Ï ‰�ÂÓ˘ ¯˜ÈÈ· ÔÏ‡ ¯Ó „¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ‰È‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó .

 ¯‡Â¯·Ù·2004 ‰¯˘ÓÏ ÈÂ�ÈÓ‰ ‰È‰ ÓÂ Ï˘ ‰ÓÂÈ ¯„Ò ÏÚ ÂÊ"‰�ÂÈÏÚ Ô . ‰˘È˘ ÂÈ‰ ‰¯˘ÓÏ
ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ˙‡Ê ‰˜ÓÈ� ‡ÏÂ ‰¯˘Ó· ‰�„ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÌÏÂ‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ . ‰˘ÂÏ˘ ¯Â·ÚÎ

ÌÈ˘„ÂÁ , È‡Ó·2004 ,‰˘ÂÏ˘Ï „¯È ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ÌÏÂ‡ ÈÂ�ÈÓ· ‰„ÚÂÂ‰ ‰�„ , ¯Á‡Ï
˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ‚Èˆ� È˘‡¯Ï Â�ÂÓ ÌÈÈ�˘Â Â˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ¯ÈÒ‰ „Á‡ „ÓÚÂÓ˘ . È�˘Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ

ÂÁ· ˙ÂÈÂ‚Èˆ�· ÌÈÁÈÏ˘Î ÔÂÈÒÈ� ‰È‰"Ï ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ‰È‰ È˘ÈÏ˘‰Â , ÏÎ˘
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Û‚‡ ˙¯‚ÒÓ· ÂÈ‰ „¯˘Ó· ÌÈÓ„Â˜‰ ÂÈ„È˜Ù˙ . ‰ËÈÏÁ‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡

‰„�˜· ¯È¯‚˘Ï ÂÈÂ�ÈÓ ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰9 . 

__________________ 

9 ÓÚ Ì‚ Â‡¯ '43. 
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 Ï˘ Ì�ÂÈÒÈ� ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂÓ‰ÂÁ· ˙Â¯È˘· ÌÈ„ÓÚ" ¯Á‡ ¯ÈÎ· „È˜Ù˙ ÏÚ· Â‡ ˙Â‚Èˆ� ˘‡¯ ÈÂ�ÈÓ ÏÚ ‰ËÏÁ‰· Ï

˙Â‚Èˆ�·. 

המשרד ציי� בתשובתו כי אי� להפריד בי� עבודת המשפטני� באג� הייעו המשפטי לעבודה 
אחד לפחות לפני ' קלאסי'רצוי שמשפט� ימלא תפקיד מדיני "ע� זאת הוא ציי� ש. המדינית

 ".שימונה לראש נציגות

6. Ô Â � ˜ ˙ Ï  „ Â ‚ È � ·  Ì È È Â � È Ó:  Ï˘ ‚¯„‰ Ú·˜� ˙Â¯˘Ó‰ Ô˜˙·Â ÔÂ�˜˙·
ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯˘·Â È�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯˘Ó‰.  ÌÈ„·ÂÚ Â�ÈÓ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ

 ÔÂ�˜˙· ˙Â¯˘ÓÏ Ú·˜�˘ ‚¯„‰Ó ÍÂÓ� ‚¯„· ÌÈˆ·Â˘Ó˘)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(Ï˘ÓÏ ,ע ב ק  נ
È�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ¯È¯‚˘ Â‡ ¯Èˆ ‚¯„· ‰È‰È ˙Â‚Èˆ� ˘‡¯˘ .ÓÂ ÌÏÂ‡Â" Ô ‰˙�ÈÓ ‰�ÂÈÏÚ‰

ÌÈ¯ÚÂˆ Ò¯Â˜· Û˙˙˘‰ ‡Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ¯ÈÎÊÓ ‚¯„· È�È„Ó „·ÂÚ ÌÈ¯È¯‚˘Ï , ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ
ıÚÂÈ ‚¯„· È�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚÂ ¯Èˆ ‚¯„· ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰. 

 תחזית למשרה פנויה של מזכיר 2004חטיבת משאבי אנוש פרסמה במרס : להל� דוגמה
א� שלפי , סברה כמשרה בשירות החו המינהלייוע במחלקת עיתונות באג� תקשורת וה/ראשו�
ארבעה עובדי� . והדרג שנקבע לה הוא יוע, המשרה נמנית ע� המשרות בשירות המדיני, התק�

 2004באפריל . שלושה מ� השירות המדיני ואחת משירות החו המינהלי, הגישו מועמדות למשרה
 שהייתה משובצת בדרג מזכיר � השנייה למשרה את העובדת משירות החו המינהלי"מינתה ומ

שירתה העובדת , 1991משנת , יצוי� כי בתקופת שירותה במשרד. הנמו% מהדרג שבתק�, ראשו�
ובשנה שקדמה למינויה היא הייתה עוזרת , ל וסג� השר"המנכ, בתפקידי מזכירות בלשכות השר

משרה שהיה לפני עוד ראוי לציי� כי בתיאור ה. מינהלית לענייני אקדמיה באג� תקשורת והסברה
ואילו בתק� תיאור המשרה , ועדת המינויי� צוי� שהמשרה היא משרת יוע בענייני עיתונות זרה

 . שבה שובצה העובדת הוא ראש ענ� עיתונות ישראלית

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ„·ÂÚ ˙Â�ÓÏÂ ÔÂ�˜˙‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ
ÌÈˆ·Â˘Ó Ì‰ Â·˘ ˙Â¯È˘·Â ‚¯„· ˙Â¯˘ÓÏ .ÈÓ ˙Â¯È˘· Â‡ ‚¯„· Ì�È‡˘ ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ�

 ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ ˙Â�Ó˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÂÊ Í¯„·Â „¯˘Ó‰ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ ˙‡ ˘·˘Ó ‰¯˘Ó‰
ÌÈÓÈ‡˙Ó. 

בבדיקה נוספת . ל"נקבע מתח דרגי� למשרות באר ובחו" לאחרונה"בתשובתו הודיע המשרד כי 
ועד העובדי� על  הסכימה הנהלת המשרד ע� 2005של משרד מבקר המדינה נמצא כי בנובמבר 

). מנהל מחלקה וסג� מנהל מחלקה, מנהל חטיבה(מתחי דרגי� לשלוש משרות ניהול באר בלבד 
 . לדרג של כל אחת מה� נוס� דרג נמו% ממנו
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7. Ì È ¯ Ú Â ˆ  È Â � È Ó: · ˙Â¯˘Ó ˘ÈÈ‡Ï È˘Â˜ ˘È „¯˘ÓÏ-43 ˙Â‚ÂÂÒÓ‰ ˙Â�È„Ó 
˙Â¯È˘ ˙Â˘˜ ,Á· ÔÂ˘‡¯‰ Ì„È˜Ù˙Ï ÌÈ¯ÚÂˆ ·Èˆ‰Ï ‚‰Â� ‡Â‰ ÔÎÏÂÂ"‰Ï‡ ˙Â�È„Ó· Ï . ÏÚ

ÂÁ· ˙Â¯È˘‰ ÌÂ˜Ó"‰Î¯„‰‰ ˙·ÈËÁ Ï‰�ÓÂ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÌÈËÈÏÁÓ „È˜Ù˙‰ ÏÚÂ Ï ,
ÓÂ ¯Â˘È‡Ï ˙Â‡·ÂÓ ‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰Â"‰ÈÈ�˘‰ Ô . ˙‡ ÌÈÁ�Ó‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ Ì‰ ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï

¯ÚÂˆ ÏÎ ·Èˆ‰Ï ÔÎÈ‰ Ô˙ËÏÁ‰· ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ‰È˙Â·˜Ú·Â „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ , ÌÂ˘Ó
Ù· ÌÈÓ˘¯� Ì�È‡ ‰·ˆ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰˘ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ .ÓÂ" ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈ¯ÚÂˆ ‰˙�ÈÓ ‰ÈÈ�˘‰ Ô

 ˙Â�È„Ó· ÈÏÏÎ‰ ÏÂÒ�Â˜‰ Â‡ ¯È¯‚˘‰ Ï˘ ÌÂ˜Ó È‡ÏÓÓÏ ÔÂ˘‡¯ ¯ÈÎÊÓ Â‡ È�˘ ¯ÈÎÊÓ ‚¯„·
˙Â¯È˘ ˙Â˘˜ ˙Â·˘Á�‰ , ˙Â˘˜ ˙Â�È„Ó Ô�È‡˘ ‰˜È¯Ó‡ ÔÂÙˆ·Â ‰ÙÂ¯È‡· ˙Â�È„Ó· Ì‚ Í‡

˙Â¯È˘ ,ÌÈ·¯ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ô‰Ï ˘È ÏÏÎ Í¯„·˘ ˙Â¯˘Ó .ÓÂÂ· ÔÂÈ„·"È�˘‰ Ô È‡Ó· ‰È2005 
Î�ÓÒ Ú·˜"Â¯È‡Â ‰ÙÂ¯È‡ ÊÎ¯Ó Ï-˘ ‰ÈÒ‡"˙Ú„‰ ÏÚ Ï·˜˙Ó ‡Ï "Ï ‰�ÂÓÈ ¯ÚÂˆ˘" ¯ÙÒÓ

2 "˙ÓÈÂÒÓ ‰�È„Ó· ˙Â‚Èˆ� ˘‡¯ È¯Á‡ , ‡Â‰Â"¯ÚÂˆ ˙·ˆ‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ." ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ì˙ÂÁÈÏ˘· ÌÈ¯ÚÂˆ Ï˘ Ì˙·ˆ‰Ï ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÂÁÏ ‰�Â˘‡¯‰" ˙Â˘È¯„ ˙�ÈÁ·Ó ÏÌÈ¯ÚÂˆ‰ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰Â „È˜Ù˙‰. 

 

✩ 
 

במסגרת ,  בפסק די� בעניי� מינוי קונסול כללי בברלי�10 קבע בית המשפט העליו�1994עוד בשנת 
ועדת "כי , שנעשו באותה עת בידי ועדת מינויי� של המשרד, המינויי� למשרות הפטורות ממכרז

היא פעלה על פי המלצת ; המינויי� של המשרד מורכבת א% ורק מאנשי� הכפופי� לשר החו
היא אינה רואה ואינה מראיינת את המועמד כדי . השר ובעקבות עיו� בקורות החיי� של המועמד

על התאמתו לתפקיד של נציג , תו% שיחה עימו ועל יסוד התרשמות ישירה, לעמוד במו עיניה
כדי , יתשהמועמד יציי� בקורות החיי� בכתב שהוא שולט בלשו� פלונ, למשל, די לה. ישראל

היא , למעשה, משמע. היא ג� אינה מבקשת חוות דעת כלשה�. שהדבר יתקבל על ידי הוועדה
בסו� פסק הדי� העיר נשיא בית המשפט העליו� דאז ". מחליטה א% ורק על פי המלצת השר

מתעורר ספק רב א� מה שהוכח לנו משק� נוהל פעולה : "השופט מאיר שמגר כמה הערות כלליות
. סדרי השלטו� והמינהל התקיני� וא� שיטת הבחירה היא יעילה ומשרתת מטרתהראוי מבחינת 

עניי� היעדר� מבי� , קרי(ובי� היתר הרכב הוועדה , מתחייב שדרכי הפעולה הקיימי� ייבחנו מחדש
סדרי הבחירה , )חבריה של איש ציבור בלתי תלוי ושל עובד שאינו מבי� עובדי המשרד הבוחר

הנושא ראוי . והיעדר אמות מידה מנחות לבחירה) ת והיעדר� של חוות דעתאי קיו� ראיונו, קרי(
 ".לשיקול ועיו� מחודשי� של הרשויות הממלכתיות המופקדות על סוגיה זו

 ˙�˘Ó ‰�˙˘‰ ‰·¯‰ ‡Ï˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó1994 :ÈÂ˜Ï ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ ·Î¯‰ , ˙Â¯ÒÁ
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ,‰ÙÂ˜˘ ‰�È‡ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ,Â „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜

 ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁ ˙Â„ÚÂÂ‰ Â˘ÓÈ˘ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰Ó ˜ÏÁ È·‚Ï˘Â ˙È�ÈÈ�Ú ‡È‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙�ÈÁ·
˘‡¯Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰Ï . 

, ברמה העקרונית מתחייב שינוי באופ� התנהלותו של משרד החו"בתשובתו הודיע המשרד כי 
שו כללי� חדשי� שבה� המשרד נער% לרפורמה כללית ובמסגרתה יגוב". בדגש על הלי% המינויי�

__________________ 

 .543, )5(ד מח" פ,˘¯ ‰Â ˙¯Á‡ ‰Î˘Ï-3Á‡  '� 'ÌÈ¯Á‡Â ıÂÁ 2751/94צ "דנג 10
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עוד הודיע המשרד כי במסגרת . ייקבעו תנאי ס� למשרות ואמות מידה מקצועיות למינויי�
 תיעשה הצבעה ;  ייקבעו תנאי ס� להגשת מועמדות למשרה2006הרפורמה וכבר במינויי� לקי

ימוקי� יצוינו בפרוטוקולי� נוסח ההחלטה על המינויי� והנ; בקרב חברי הוועדה לגבי המינויי�
 .וייקבע נוסח אחיד לכתיבת הפרוטוקולי�; לה

ל "בעקבות טיוטת הדוח ששלח משרד מבקר המדינה לנציב שירות המדינה הודיע הנציב למנכ
הגעתי למסקנה שאי� סיבה , לאחר שבחנתי את הנושא מכל היבטיו: "21.12.05.משרד החו ב

אני . שלה ג� על משרד החושל ממש שלא להחיל את שיטת המכרזי� המקובלת במשרדי הממ
מאמי� ששיטת המכרזי� הקיימת בשירות המדינה תמנע כמה מ� הפגמי� שהתגלו בהליכי 

במיוחד אמור הדבר לגבי מינויי� של מועמדי� שלא זו בלבד שלא עברו . המינויי� במשרד החו
 המכרזי� הוא יתרו� נוס� לשיטת. �ס� מינימאליי.אלא הינ� ג� נעדרי תנאי כישורי, קורס צוערי�

ל "בכ% שבמקו� שלא יימצא במכרז פנימי עובד מתאי� למשרה דיפלומטית או מינהלית בחו
כמקובל בכלל , נית� יהיה לפרס� מכרז בינמשרדי בי� עובדי המדינה, מקרב עובדי משרד החו

מוב� מאליו שיהיה צור% לבחו� החלת שינויי� מסוימי� בהרכבי ועדות … משרדי הממשלה
 ." כמתחייב מאופיו המיוחד של המשרד,המכרזי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰˙· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ , „¯˘ÓÏ È„ÂÁÈÈ ‡Â‰˘
ıÂÁ‰ ,˙ÓÈÈ˜‰ ‰ËÈ˘· ÌÈÈÂ�È˘ ˙Ò�Î‰· Í¯Âˆ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ . ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

 ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÔÈ·Ï È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯È˘· ˙Ï·Â˜Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙ËÈ˘ ÔÈ· ·Ï˘Ï ÌÂ˜Ó
Ú Ï˘‰˙„Â·Ú È¯„ÒÂ ‰„ÚÂÂ‰ ·Î¯‰ ˙�ÈÁ·Ó „¯˘Ó‰ ˙„Â· . ˙Â˘ÚÏ ‰È‰˙ ‰�˜ÒÓ‰ Ì‡

ÚˆÂÓÎ ·ÂÏÈ˘ ,‰˘ÚÈ ‡Â‰ „ˆÈÎ ËÈÏÁ‰Ï ‰È‰È „¯˘Ó‰ ÏÚ .‰¯˜Ó ÏÎ· , „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÈÚ·Ë‰ ˜„ˆ‰ ÈÏÏÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ,˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â�Ó„Ê‰ Ô˙Ó ÏÚ , ˙ÂÙÈ˜˘ ÏÚ

˙Â�È‚‰ ÏÚÂ .ÈÙ ÏÚ ÔÁ·È˙ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ 
˙Â˜ÓÂ�Ó ÂÈ‰È ˙ÂËÏÁ‰‰Â ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡Â . 

 

 

 ל ובאר"מש
 השירות בחו

1. Â Á ·  ˙ Â ¯ È ˘"Ï :ל"התקנו� קובע את פרק הזמ� המזערי והמרבי של השירות בחו :
ל "מנכ. ל לא תפחת משנתיי� ולא תהיה ארוכה מארבע שני�"תקופת שירותו של עובד בחו

ל לחמש שני� לפי שיקול דעתו כדי לאפשר לילדי "שירות בחוהמשרד רשאי להארי% את תקופת ה
כלומר , העובד להשלי� את לימודיה� או בגלל מחלה או טיפול רפואי של העובד או בני משפחתו

הארכת שירות מסיבות אחרות או ליותר מחמש שני� טעונה אישור של נציב . בשל נסיבות אישיות
ל חל על השירות בנציגות אחת או שנית� "שירות בחובתקנו� לא נקבע א� מש% ה. שירות המדינה

לפצלו לשירות בשתי נציגויות שונות וג� לא נקבע בנפרד פרק הזמ� לשירות במדינות הנחשבות 
 . קשות שירות

ÂÁ· Â˙¯È˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙Â¯˘Ú˘ ¯¯·˙‰"Î�Ó‰ ¯Â˘È‡· ÌÈ�˘ ˘ÓÁ Ï" Ú·˘Â ˘˘ Ì˙ˆ˜ÓÂ Ï
ÌÈ�˘ ,Á‡ ‰�È„Ó· ˙¯˘Ï Ì˙¯·Ú‰ È„È ÏÚ Ì‰Ó ÌÈ„Á‡˙¯ , ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ ÂÏÈ‡Â

ÂÁ· Â˙¯È˘"ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ ˜¯ Ï . ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ˙ÙÂ˜˙˘ Ú·˜ „¯˘Ó‰˘ ¯¯·˙‰ „ÂÚ
˙ÂÁÙÏ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ ‰È‰˙ ˙Â¯È˘ ˙Â˘˜ ˙Â·˘Á�‰ ˙Â�È„Ó· , ˙Â�È„Ó· Â˙¯È˘ ÌÈ„·ÂÚ ÌÏÂ‡

ÌÈÈ˙�˘ Â‡ ‰�˘ Ì‚ ‰Ï‡. 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Á· ˙ÂÁÈÏ˘Ï ÌÈ�˘ Ï˘ ÁÂÂË ÚÂ·˜Ï ÈÂˆ¯ ‡ÏÂ" Ï- ÌÈÈ˙�˘ 
 ÌÈ�˘ Ú·¯‡ „Ú- Ì‰È˙ÂÈ�Î˙ ˙‡ ˘‡¯Ó Ô�Î˙Ï ÌÈÁÈÏ˘Ï ¯˘Ù‡Ó Â�È‡ ¯·„‰˘ ÌÂ˘Ó 

˙Â¯È˘‰ Ï˘ È·ËÈÓ‰ ÈÂˆÈÓ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚÂ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰Â ˙ÂÈ˘È‡‰ . „¯˘Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÈÙÏ Â˘ÚÈÈ Â¯ÂˆÈ˜ Â‡ ˙Â¯È˘‰ ˙Î¯‡‰ ÈÎÂ ˙Â¯È˘‰ ˙Â�˘ ¯ÙÒÓ ˙ÚÈ·˜Ï Ô˙È�‰ ÏÎÎ ‰˘ÚÈ

ÂÚ·˜ÈÈ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ .˙ÂÓ‡·ÚÂ·˜Ï ÈÂˆ¯ ‰„ÈÓ‰  ,˙ÂÈ˘È‡ ˙Â·ÈÒ� ÏÚ ÛÒÂ� , ˙ÂÓ‡ Ì‚
 ˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÂ ˙ÂÈ„Â˜Ù˙ ‰„ÈÓ)„È˜Ù˙· ‰ÁÏˆ‰ ÂÓÎ ,‰· ÏÁÂ‰˘ ‰ÏÂÚÙ ÌÈÈÒÏ Í¯Âˆ‰ ,

Ï‡¯˘È ÌÚ ˙Â¯È˘‰ ˙�È„Ó Ï˘ ÌÈÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÌÈÒÁÈ· Ú‚ÙÈ ‡Ï˘ „ÚÂÓ· ÌÈÁÈÏ˘ ˙ÙÏÁ‰ .(
ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·ÂÈ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ .ÙÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ „ÂÚ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ Ïˆ

·ÂÈÁ· ËÏÁÂÈ Ì‡Â ˙Â�Â˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ� ÔÈ· ˙Â¯È˘‰ , ˙‡Â ÏˆÂÙ˙ Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ�‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï
˙ÏˆÂÙÓ ˙Â¯È˘ ˙ÙÂ˜˙ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÈ�˘‰ ¯ÙÒÓ . 

2. ı ¯ ‡ ·  ˙ Â ¯ È ˘:  „È˜Ù˙· ˙Â¯È˘ Ï˘ È·¯Ó‰Â È¯ÚÊÓ‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù Ú·˜� ‡Ï ÔÂ�˜˙·
ı¯‡· . ÌÈ˘„Á ÌÈ„È˜Ù˙Ï Â�ÂÓ ÌÈ„·ÂÚ)ÂÁ· Â‡ ı¯‡·"Ï ( ¯ˆ˜ ÔÓÊ-  „Ú ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ
 ‰�˘-ı¯‡· „È˜Ù˙ ‡ÏÓÏ ÂÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï  . ÂÈ‰ ‡Ï ‰Ï‡‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ·Â¯˘ ÔÈÈˆÏ ˘È

‰·ÈËÁ· ˙Â¯˘ÓÏ ,ÈÂ�ÈÓ‰ È�ÙÏ Â· ı·Â˘Ó ‰È‰ „·ÂÚ‰˘ ÌÂÁ˙· Â‡ ‰˜ÏÁÓ· . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂ‰‰ È·‡˘Ó ÊÂ·Ê· ‡È‰ ı¯‡· ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂÙÂ˜˙Ï „·ÂÚ ˙·ˆ‰
È˘Â�‡‰ .Ó‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ¯Ù˘Ï È„Î ÌÂÁ˙ Â‡ „È˜Ù˙ Â·ÊÚÈ ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ˘ ÈÂˆ¯ „¯˘

È„Ó ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ¯Á‡Ï ˜ÂÒÈÚ ,Ï‰Â�· Ô‚ÂÚÈ ¯·„‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ. 

ÂÁ· ˙Â¯È˘Ó ¯ÊÂÁ‰ „·ÂÚ ÂÈÙÏÂ ˘„Á Ï‰Â� Ú·˜�˘ „¯˘Ó‰ ÚÈ„Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·" Ï
˙ÂÁÙÏ ÌÈÈ˙�˘ Í˘Ó· ı¯‡· „È˜Ù˙· ı·Â˘ÈÂ ˙ÂÁÙÏ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ ı¯‡· ‰‰˘È . ÌÏÂ‡Â

È‰˘ ¯˘Ù‡Ó ‰Ê Ï‰Â�„È˜Ù˙· ıÂ·È˘ ‡ÏÏ ‰�˘ Í˘Ó· ı¯‡· ‰È . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÌÈ„·ÂÚ‰ Âˆ·Â˘È ı¯‡· ‰ÈÈ‰˘‰ ÔÓÊ ÏÎ Í˘Ó·˘ È„Î ÏÂÚÙÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰�È„Ó‰

ÌÈ„È˜Ù˙·. 

 

 

 התק� ומצבת העובדי�

והוא כולל , תק� כוח האד� של המשרד קובע את המבנה הארגוני שלו ואת המדרג הניהולי בו
נספחי� מסחריי� או כלכליי� , ת משרות של אנשי ביטחו�לרבו, ל"משרות באר ומשרות בחו

לכל משרה . 11ומומחי� המועסקי� בידי המרכז לשיתו� בינלאומי של המשרד) ממשרדי� אחרי�(
על פי חוק המינויי� הסמכות לקבוע תק� במשרדי הממשלה ניתנה . דרג ומתח דרגות, נקבעו תיאור

,  בכל הנוגע למינהל כוח האד� בשירות המדינההיא מופקדת על תכנו� מדיניות הממשלה. מ"לנש
על , וחובה שיהיו בידיה נתוני� מלאי� ועדכניי� על העובדי� המועסקי� בשירות המדינה

 .12תפקידיה� ועל היק� העסקת�

להל� נתוני המערכת הממוחשבת של חטיבת משאבי אנוש על התק� ועל מצבת העובדי�  .1
 : לפי סוג השירות2005במאי 

 

__________________ 

 .603' עמ, ·È˙�˘ ÁÂ„55  סיוע למדינות מתפתחות ראו �בעניי� המרכז לשיתו� בינלאומי  11
 . ואיל�39' עמ, ·È˙�˘ ÁÂ„55 בעניי� העסקה ותקינת כוח אד� במשרדי הממשלה ראו   12
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משרות שיעור ה

 סוג השירות התק� מצבת העובדי� המאוישות

 מדיני 561 465 83%

 חו
 מינהלי 389 215 55%

 מינהלי *348 *537 154%

 ה"ס 1,298 1,217 94%

 .הנתוני� על תק� ומצבה כוללי� אנשי אבטחה *

 ממספר המשרות לפי 54%.מ� הטבלה עולה שמצבת העובדי� בשירות המינהלי הייתה גדולה ב
 .ואילו בשירות החו המינהלי ובשירות המדיני לא אוישו משרות רבות, התק�

2. ˘� È�Â˙� ÔÈ· ‰ÂÂ˘‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"¯˘‰ ˙Î˘Ï ÏÚ Ó ,ÌÈ¯ÚÂˆ‰ Ò¯Â˜ , Û‚‡
ÌÈÙÒÎ‰ ,Î�ÓÒ‰Â ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘ ˙·ÈËÁ" È„È·˘ ÌÈÏÈ·˜Ó‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÈ·Â ÌÈÏ

È‡ ‡ˆÓÂ „¯˘Ó‰-˙Â·¯ ˙ÂÓ‡˙‰ .Ï˘ÓÏ ,˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯˘Ó ‡Ï „¯˘Ó‰ È�Â˙�· Â�ÈÂˆ
˘� È�Â˙�· Â�ÈÂˆ"Ó ;˘� È�Â˙�· ˙ÂÈÂ�Ù Â�ÈÂˆ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯˘Ó" ÈÙÏ ˙Â˘ÈÂ‡Ó Â‡ˆÓ�Â Ó

„¯˘Ó‰ È�Â˙� ,ÍÙ‰ÏÂ .˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ ÌÈ˘ÈÈ‡Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÓ˘ ÔÂÈˆ· ÌÈÏ„·‰ Ì‚ Â‡ˆÓ� . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘� ÏÚ" ˙Â¯˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ˙ÂÂ˘‰Ï „¯˘Ó‰Â Ó
ÈÂˆÓ‰ Ô˘ÂÈ‡Â‰Ó‡˙‰ ¯ÂˆÈÏ È„Î Ì‰È¯‚‡Ó· ÌÈ .˘� ˙‡ ÔÎ„ÚÏ „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ" ÏÚ Ó

Ô˜˙· ÈÂ�È˘ ÏÎ ,„¯˘Ó· ÌÈ·¯‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÙÂÏÈÁ ÁÎÂ� ¯˜ÈÚ· ,˘�˘ È„Î" ‡ÏÓÏ ÏÎÂ˙ Ó
„¯˘Ó· ˘Â�‡‰ È·‡˘Ó ÏÂ‰È� ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ „È˜Ù˙ ˙‡. 

3. „Á‡ „·ÂÚÓ ¯˙ÂÈ „¯˘Ó‰ ı·È˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯˘Ó· :·-36 ÌÈˆ·Â˘Ó ÂÈ‰ ˙Â¯˘Ó  È�˘
ÌÈ„·ÂÚ ,‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· „Á‡ ÏÎ . ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÂÏ˘ ÌÈˆ·Â˘Ó ÂÈ‰ ˙Â¯˘Ó È˙˘·- ‰Ú·¯‡ 

‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ;ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ¯˘Ï ÌÈ¯ÊÂÚ ‰˘ÂÏ˘ ÌÈˆ·Â˘Ó ÂÈ‰ ˙Á‡ ‰¯˘Ó·13 , ÌÈÈ�˘
‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· „Á‡Â ‰¯˘Ó ÈˆÁ· ,ÔÂÁËÈ· È˘�‡ ‰˘ÂÏ˘ ÌÈˆ·Â˘Ó ÂÈ‰ ˙¯Á‡ ‰¯˘Ó·Â ,

‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· Ì˙˘ÂÏ˘ ,˙¯Á‡ ˙Â‚Èˆ�· „Á‡ ÏÎ . È�˘ ‰· Âˆ·Â˘˘ ‰¯˘Ó Ì‚ Â‡ˆÓ�
ÌÈ„·ÂÚ ,ÂÁ· „Á‡‰"ı¯‡· ¯Á‡‰Â Ï ;ÂÁ· ‰¯˘Ó" ‰˙Â‡ ÌÈ˘ÈÈ‡Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ È�˘˘ Ï

˙Â�Â˘ ˙Â�È„Ó· ÌÈ˙¯˘Ó , ˙Â„ÈÁÈ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‰· ÌÈˆ·Â˘Ó˘ ÌÈ„·ÂÚ‰˘ ı¯‡· ‰¯˘ÓÂ
˙Â�Â˘ .ÏÚÂÙ· ˘ÂÈ‡Ï Ô˜˙‰ ÔÈ· Ì‡˙Ó ÔÈ‡˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ . ÂÏÁ‰ ‰Ï‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙È·¯Ó

 ˙�˘· Ì„È˜Ù˙·2004 , ÌÈ�˘· Ì˙ˆ˜ÓÂ2002Â -2003 . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ô˜˙· ÈÂ�È˘ Â·ÈÈÁ „¯˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ Ì‡ , ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˘� Ï‡ ‰�ÙÈ „¯˘Ó‰˘"˘¯„�Î ‰Ê ÔÈÈ�Ú· Ó. 

__________________ 

„ÁÂ בעניי� המינוי וההעסקה של עובדי� במשרות אמו� בלשכות שרי� וסגני שרי� במשרד החו# ראו  13

 È˙�˘55· ,5' עמ� . ואיל
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4.  ˙Â‚¯„ Á˙Ó ‰¯˘Ó ÏÎÏ Ú·˜� ÔÂ�˜˙·) ÔÏ‰Ï-È�˜˙ Á˙Ó  .(Ï ÛÈÒÂ‰ „¯˘Ó‰-646 
 È˘È‡ ˙Â‚¯„ Á˙Ó ÌÈ„·ÂÚ) ÔÏ‰Ï-È˘È‡ Á˙Ó  (Î‰· Â�È‡˘È�˜˙‰ Á˙ÓÏ ‰‰Ê Á¯ . Á˙Ó‰

Î Ï˘ È˘È‡‰-19%Ì˙¯˘Ó Ï˘ È�˜˙‰ Á˙Ó‰Ó ‰Â·‚ ‰È‰ Ì‰Ó  ; ‰˙ÈÈ‰ ÌÏÂÎÏ ËÚÓÎ
È˘È‡‰ Á˙Ó‰ Ï˘ ‡È˘‰ ˙‚¯„ . È˘È‡‰ Á˙Ó· ‡È˘‰ ˙‚¯„Ó ‰‰Â·‚‰ ‰‚¯„ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ„Á‡Ï

È�˜˙‰ Á˙Ó·Â . ÍÂÓ� Â‡ È�˜˙‰ ˙Â‚¯„‰ Á˙ÓÏ ‰ÂÂ˘ ‰È‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯‡˘ Ï˘ È˘È‡‰ Á˙Ó‰
Â�ÓÓ .˙Ó· È�Â˘ ‡ˆÓ�ÌÈ„È˜Ù˙ Ì˙Â‡· Â�‰ÈÎ˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙Â¯˘Ó Ï˘ È�˜˙‰ Á , Ì‰·
Î�ÓÒ"ÌÈÏ ,˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰�ÓÂ ˙Â·ÈËÁ È˘‡¯ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô˙Â‡ Ï˘ È�˜˙‰ Á˙Ó· ˙Â„ÈÁ‡‰ ¯ÒÂÁ·Â È˘È‡ Á˙Ó ˙¯ÈˆÈ·
È�ÂÈÂÂ˘ Á¯Â‡· ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ„È˜ ÁÈË·‰Ï È„Î ÂÚ·˜�˘ ÌÈÏÏÎ‰Ó ‰‚È¯Á ˘È ˙Â¯˘Ó. 

 אישי השונה מהמתח התקני נקבע לעובדי� המתמני� למשרות בתשובתו הסביר המשרד כי מתח
ראוי , לדעת משרד מבקר המדינה. שמתח הדרגות שלה� נמו% או גבוה מזה של משרת� הקודמת

שתהיה התאמה בי� מתח הדרגות של המשרות לפי התק� לבי� מתח הדרגות של העובדי� 
עוד ראוי שבמסגרת . ל האפשרהמאיישי� את אות� המשרות וכי מספר החריגי� יהיה קט� ככ

 .בחינת מבנה המשרד ייבח� ג� התק�

 

 מעבר משירות לשירות

התקנו� קובע שעובדי� יכולי� לעבור מהשירות המינהלי לשירות החו המינהלי ומשירות  .1
החטיבה למשאבי אנוש תודיע לעובדי� על האפשרות להגיש . החו המינהלי לשירות המדיני

� "ומ.  לשירות על פי זמינות תקני� ודרגי� ולאחר בחינת צורכי המשרדמועמדות למעבר משירות
הישגיה� והמלצת ועדת , השנייה מחליטה על ההעברה על פי הנתוני� האישיי� של המועמדי�

רשאי� להגיש מועמדות למעבר משירות , ככלל. הערכה שבראשה ראש חטיבת משאבי אנוש
אול� התקנו� קובע תנאי� מיוחדי� , עית מתאימהלשירות עובדי� בעלי השכלה אקדמית או מקצו

התקנו� אינו מאפשר מעבר ישיר מהשירות המינהלי . למעבר עובדי� שאי� לה� תואר בוגר
עוד קובע התקנו� שעובד רשאי להגיש מועמדות למשרה המתפרסמת בהודעה על . לשירות המדיני

 .המשרות מתפנות רק א� הוא משוב בסוג השירות שבו כלולה המשר

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙·ÈËÁ ˘‡¯˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È- ‡Â‰˘ 
ÂÈ" ‰Î¯Ú‰‰ ˙„ÚÂ ¯-ÓÂÂ· Ì‚ ¯·Á "‰ÈÈ�˘‰ Ô , „ÓÂÚ ‡Â‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰· ‰�„˘

‰˘‡¯· ,˙¯˘‡Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ·Â ‰ˆÈÏÓÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ· ˙È˘ÓÓ ‰„¯Ù‰ ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó . ÏÚ
˘‡¯ Ô‰ÎÈ ˙Â„ÚÂÂ‰ È˙˘Ó ÂÊÈ‡· ËÈÏÁ‰Ï „¯˘Ó‰ ¯„Ò‰ ÚÂ·˜Ï Â‡ ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙·ÈËÁ 

‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÚ·‰ ˙‡ Ú�ÓÈ˘ ¯Á‡ . 

2.  ˙�˘Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰1999‰Î¯Ú‰‰ ˙„ÚÂ ‰Ò�Î˙‰ ‡Ï  .ÔÂ�˜˙Ï „Â‚È�· , ÌÈ„·ÂÚ
ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯˘ÓÏ Â�ÂÓ ÈÏ‰�ÈÓ‰ ˙Â¯È˘· , ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚÂ

È�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯˘ÓÏ Â�ÂÓ .‡ ÌÈ„·ÂÚ˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï Â˘È‚‰ ¯˘‡Î ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„� ‡Ï ‰Ï
˙Â„ÓÚÂÓ , ˙�˘Ó˘ ‡Ï‡1999 ˙�˘ ÛÂÒ „ÚÂ 2005 Â�ÂÓ 255 ÈÏ‰�ÈÓ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ 

ÂÁ·Â ı¯‡· ˙Â¯˘ÓÏ ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘·Â"¯Á‡ ˙Â¯È˘Ï ˙ÂÎÈÈ˘‰ Ï , ¯Á‡Ï Ì˜ÏÁ
‰¯˘Ó‰ ‰ÏÂÏÎ Â·˘ ˙Â¯È˘· ÌÈ‚ÂÂÒÓ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÏÚ ÂÙ„ÚÂ‰˘ , Ì‰ Ì‡ ˜„·�˘ ÈÏ·

‡�˙· ˙ÂÁÙÏ ÌÈ„ÓÂÚ˙Â¯È˘Ï ˙Â¯È˘Ó ¯·ÚÓÏ ÔÂ�˜˙· ÂÚ·˜�˘ ÛÒ‰ È. 
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ל מר רו� פרושאור כי לפני "בתשובתו מסר המשרד כי ועדת ההערכה לא כונסה בשל עמדת המנכ
עוד ציי� המשרד כי . כינוסה יש צור% לקבוע אמות מידה ברורות למעבר משירות לשירות

מבח� על רמת השליטה בה� , גובשו אמות מידה חדשות למעבר משירות לשירות" לאחרונה"
כינוסה של .ולכ� הסבר המשרד לאי, 2004ל נכנס לתפקידו באוגוסט "יצוי� שהמנכ. בשפה זרה

 . בלבד ולא לשני� שקדמו לה2005הוועדה רלוונטי לשנת 

ריבוי המינויי� למשרות המשובצות בסוג שירות שונה מזה שבו משובצי� העובדי� בולט במיוחד 
מונו בפרק )  מכלל העובדי� בשירות המינהלי37%( מה� 200. נהליבקרב העובדי� בשירות המי

. רוב� לראשי ענפי� או לקציני מינהלה וקונסולי�, הזמ� האמור למשרות בשירות החו המינהלי
  מה� 26; מה� היו משובצי� במשרות בשירות החו המינהלי ג� בתפקיד� הקוד�) 58% (116

 35, יתר על כ�. היה גבוה מזה של משרת� הקודמתשובצו במשרות שהדרג שנקבע לה� ) 22%(
בה� שישה עורכי די� באג� היוע . עובדי� בשירות המינהלי שובצו במשרות בשירות המדיני

המשפטי שהיו משובצי� בשירות המינהלי מאחר שלא עברו קורס צוערי� ובדר% כלל ה� אינ� 
איישו עובדי� בשירות המינהלי  המשרות ש235הדרגי� של . ל"מתמני� למשרות בנציגויות בחו

ארבעה מה� ;  עובדי� בשירות החו המינהלי שובצו בשירות המדיני19. היו מזכיר ראשו� ויוע
 . שובצו במשרות בדרג יוע בעוד ה� היו בדרג מזכיר ראשו� בשירות החו המינהלי

ל המשרד "נכביקש נציב שירות המדינה מר שמואל הולנדר ממ, בעקבות הביקורת, 2005בדצמבר 
להקפיא את כינוסה של הוועדה המוסמכת לאשר מעבר משירות לשירות עד לגיבוש נהלי� ואמות 

 .מ והמשרד על דעת היוע המשפטי לממשלה"מידה ברורי� בידי נש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡Ï Ì‰Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ıÂ·È˘
ÍÎÏ Ì¯Â‚ ÔÂ�˜˙· ÂÚ·˜�˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚÂ˙ÂÚÓ˘ÓÓ ‰˘ÚÓÏ „·‡Ó ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒ˘  , ÔÂÂÈÎ

ÌÈ„·ÂÚ‰ Âˆ·Â˘È ˙Â¯˘Ó ÂÏÈ‡· ÚÂ·˜Ï È„Î Â· ÔÈ‡˘ . Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
 ÌÈ‡�˙ Â¯ˆÂ� ˙Â¯È˘‰ ÈÙÏ ˙Â¯˘Ó‰ ‚ÂÂÈÒ Ê‡Ó Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ ˙Â¯È˘ È‚ÂÒÏ ‰˜ÂÏÁ·

Â· ÌÈÈÂ�È˘ ÌÈ˜È„ˆÓ‰ ÌÈ˘„Á ,È˜ÙÒÓ ˙Â¯È˘Ï ˙Â¯È˘Ó ¯·ÚÓÏ ÌÈ‡�˙‰ Ì‡‰ÂÌ. 

 

 

 קידו עובדי בדרג

ל שלה� "בתקנו� נקבע שאופיו המיוחד של שירות החו מחייב שיבו העובדי� במשרות בחו
ככלל . לש� כ% נקבעה מערכת דרגי� החופפת את שלבי המדרג בתפקידי� בנציגויות. דירוג מיוחד

מערכת . ת וקטנותבינוניו, אי� בתקנו� הבחנה בי� הדרגי� של עובדי� המשרתי� בנציגויות גדולות
ונקבע דרג לכל משרה באר בשירות , ל הותאמה לשלבי מדרג התפקידי� באר"הדרגי� בחו

לדרג העובד יש השפעה על מעמדו הדיפלומטי בעת שירותו . המדיני ובשירות החו המינהלי
לכל דרג יש מתח של שלוש דרגות ונקבעה לו מכסה של . ל ועל שכרו בעת העסקתו באר"בחו

יש משרה פנויה בדרג : על פי התקנו� נית� לקד� עובדי� בדרג א� התמלאו התנאי� האלה. משרות
העובד שהה פרק זמ� מזערי ; דרגת העובד מתאימה לדרג המומל ; זה בתק� הדרגי� של המשרד

" וועדת דרגי�"� השנייה בתפקידה כ"העלאה בדרג טעונה אישור ומ). ראו להל�(בדרג שלו 
ולקראת כל כינוס היא מקבלת מחטיבת משאבי , ועדה מתכנסת פעמיי� בשנההו. ל"בראשות המנכ

רשימה של מועמדי� לכל אחד מהדרגי� ומידע , אנוש מידע על מספר המשרות הפנויות בכל דרג
 . מסוי� על כל מועמד הכולל את מספר השני� ששהה בדרג האחרו�
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1. Ì È ‚ ¯ „ ‰  ˙ „ Ú Â: ˘Ó ˙·ÈËÁÓ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ï·˜Ó˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ ˘Â�‡ È·‡
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙Â‚¯„ ˙‡ ÏÏÂÎ Â�È‡ , ‚¯„Ï ‰ÓÈ‡˙Ó „ÓÚÂÓ‰ ˙‚¯„ Ì‡ ˙Ú„ÂÈ ‡È‰ ÔÈ‡Â

ıÏÓÂÓ‰ ,˘¯„�Î . ¯·Ó·Â� „Ú2004 Ì˙‡ÏÚ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÓ˘ 
‰È�ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÓÂÒ ‚¯„· . ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ Ì‰· ÌÈÓ˘¯� „ÚÂÓ Â˙Â‡Ó ÏÁ‰

‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Â¯Ó‡˘ ,‰ËÏÁ‰‰ ÁÒÂ� ÌÏÂ‡ÌÈÓ˘¯� Ì�È‡ ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰Â  , ˙Ú„Ï ÔÈ‡Â
‚¯„· ÌÂ„È˜Ï ÌÈ‡�˙· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ¯Á‡Ó „Á‡ „ÓÚÂÓ Û„ÚÂ‰ ÚÂ„Ó . ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ Ì‚ ¯¯·˙‰

ÌÈÈ�˘· ˜¯ ‡Ï‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÎ· ‰�„ ‡Ï-‰˘ÂÏ˘ , ‰È‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ¯˘‡Î Ì‚27 .
 ‡ÏÂ ‰�Â„� ‡Ï Ì˙‡ÏÚ‰ ÈÎ Û‡ ‚¯„· ÂÓ„Â˜ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ„·ÂÚ˘ ‰˙ÏÚ‰ Û‡ ‰˜È„·‰

¯˘Â‡ÌÈ‚¯„‰ ˙„ÚÂÂ· ‰ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô‰ ‰Ó Ì‚ ÌÈ‚¯„‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÂÒÓÏ ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙·ÈËÁ ÏÚ
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙Â‚¯„ ,ÔÂ�˜˙· ˘¯„�Î . ÏÂ˜È˘Ï ‰�Â˙� ‚¯„· ‰‡ÏÚ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰˘ ÔÂÂÈÎ

‰˙Ú„ ,ÌÈÓÂ„ Ì‰È�Â˙�Â ÏÂ„‚ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÍÎÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ˘ ¯Á‡ÓÂ , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÏÂÎ· ÔÂ„˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ . ˘ÈÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙Î¯Ú‰Ï ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‰„ÚÂÂÏ ÚÂ·˜Ï , ‰ÈÏÚÂ

‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ ˙‡Â ‰˙ËÏÁ‰ ÁÒÂ� ˙‡ ÌÂ˘¯Ï. 

2. ¯ È ¯ ‚ ˘  ‚ ¯ „ Ï  ‰ ‡ Ï Ú ‰:  „¯˘Ó· ÌÈˆ·Â˘Ó ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·36 ÌÈ„·ÂÚ 
 ¯È¯‚˘ ‚¯„·- 28Â È�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· -8ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘·  , È‡ÏÓ‚ Ì‰Ó ÌÈÈ�˘

„¯˘Ó‰ .Ó ¯È¯‚˘ ‚¯„Ï ÌÈ�˜˙ ‰�ÂÓ˘„ÚÂÓ Â˙Â‡· ÌÈÈÂ�Ù ÂÈ‰ È�È„ . ÂËÈÏÁ‰˘ Ì‰ ÌÈ¯˘‰
 ¯È¯‚˘ ‚¯„‰ ˙‡ ˜È�Ú‰Ï ÈÓÏ)ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘·Â È�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· (ÓÂ ‡ÏÂ" Ô

‰ÈÈ�˘‰ ,‰˙ÂÎÓÒ· ‡Â‰ ‚¯„· ÌÂ„È˜ ¯Â˘È‡˘ Ú·˜� ÔÂ�˜˙·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ . ÈÙÏ ¯Â¯· ‡Ï
 ÔÈÈ�Ú· ÂËÈÏÁ‰ ÚÂ„ÓÂ ‚¯„‰ ˙‡ ˜È�Ú‰Ï ÈÓÏ ÌÈ¯˘‰ ÂËÈÏÁ‰ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÏÈ‡ Û‡ ‰Ê

‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‡È‰ ÂÊ ˙ÂÎÓÒ˘ . 

וכי השר מקבל את רשימת , בתשובתו הסביר המשרד כי מאז ומתמיד העניק השר את הדרג שגריר
המשרד הוסי� . העובדי� העומדי� בתנאי הס� לקבלת הדרג והוא המחליט למי מה� יינת� הדרג

 ". ת ע� השריש מקו� להתייעצו"מאחר שמדובר בדרג הגבוה ביותר במשרד , כי לדעתו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È‚¯„ ¯ÙÒÓÂ ¯˙ÂÈ· ¯ÈÎ·‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„· ¯·Â„Ó˘ ÔÂÂÈÎ
ÈÚÂˆ˜Ó ÍÈÏ‰· ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰ Ï˘ Â˙Â·¯Ú˙‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ È„ÎÂ Ï·‚ÂÓ ¯È¯‚˘ , ˙ÂÎÓÒ‰
ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰ Ï˘ ‡ÏÂ „¯˘Ó· ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ Ï˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Â˜È�Ú‰Ï , ˙ÂËÏÁ‰Â

ÂÒÒÂ·Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈÈ�Ú·˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÚ ˙. 

מ כי תפעל לקביעת כללי� ברורי� להעלאה לדרג שגריר שיאושרו בידי "בתשובתה הודיעה נש
ל "בעקבות הביקורת ביקש נציב שירות המדינה ממנכ. ועדה מקצועית בהלי% מסודר ושקו�

ונהלי� עד לגיבוש אמות מידה , המשרד להקפיא את כינוס ועדת הדרגי� ואת הקידו� לדרג שגריר
 .מ ועל דעת היוע המשפטי לממשלה"ברורי� בתיאו� ע� נש

3.  ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰�Ó È�‚ÒÂ ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰�Ó Â�ÂÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ„·ÂÚ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÓÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘"‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ˙Â�ÓÏ ˙ÎÓÒÂÓ‰ ‰ÈÈ�˘‰ Ô . ‰Ê ‰È‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ˜ÏÁÏ

˙ÂÓ„Â˜‰ Ì‰È˙Â¯˘Ó ‚¯„Ó ‰Â·‚ ‚¯„· ‰¯˘ÓÏ ÈÂ�ÈÓ . ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ Ô·ÏÈÒ ¯˘‰˘ ˙¯Â˜È·‰
 Â˙Î˘Ï· ˙Â¯˘ÓÏ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚÓ ÌÈÈ�˘ ‰�ÈÓ ÌÂÏ˘)È�È„Ó ıÚÂÈÂ È�È„Ó‰ ‰ËÓ‰ ˘‡¯( ,

„¯˘Ó· Ï·Â˜Ó‰ ÍÈÏ‰‰ ÈÂ�ÈÓÏ Ì„˜˘ ÈÏ· :‰ÈÂ�Ù ‰¯˘Ó ÏÚ ‰Ú„Â‰ ÌÂÒ¯Ù , ˙˘‚‰
ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Â ˙Â„ÓÚÂÓ ,Ô˜˙‰ ÈÙÏ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó ˙Â¯„‚ÂÓ Ô�È‡ Ô‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡.  
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 טע� שר החו לשעבר מר סילב� שלו� כי בעניי� זה 2006ר המדינה ביוני בתגובתו למשרד מבק
 . לא סטה מהמקובל במשרד ופעל כפי שהיה נהוג בעבר, הוא לא שינה דבר

4. ·  · Ï ˘  ˙ Ù Ò Â ˙ '‚ ¯ „ Ï:  התקנו� קובע שעובד אשר שהה פרק זמ� מזערי בדרג שלו
 שלוש .מזכיר שני : זמ� המזעריי�אלה פרקי ה. של הדרג' יועלה לשלב ב, ולא נית� להעלותו בדרג

בתקנו� א� נקבעו פרקי הזמ�  . חמש שני�.כל יתר הדרגי� ;  ארבע שני�.מזכיר ראשו� ; שני�
 . תואר מוסמ% ותואר דוקטור, המקוצרי� לקידו� בדרג לבעלי תעודה

 Ï˘Â ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ ÌÓÂ„È˜ ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙‰ ÈÏÚ· ÏÎ ¯‚Â· ¯‡)Î-200ÌÈ„·ÂÚ  (· ·Ï˘Ï ' ÌÈ�˘·2005-2000 ÈÎ ‡ˆÓÂ 15 ÌÈ„·ÂÚ 

· ·Ï˘Ï ÂÓ„Â˜ „·Ï· 'ÔÂ�˜˙· Ú·˜�˘ È¯ÚÊÓ‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯Â·ÚÎ . ÂÓ„Â˜ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯‡˘ ÏÎ
· ·Ï˘Ï 'ÔÂ�˜˙· ˘Â¯„‰Ó ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ¯Â·ÚÎ ; ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ ¯Â·ÚÎ Ì˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ

ÌÈ�˘ ˘ÓÁ ¯Â·ÚÎ ÌÂ˜Ó· . 

5. Ï Ú Â Ù ·  ‚ ¯ „  ˙ ˜ � Ú עובדי� בשירות המדיני ובשירות החו ,  פי התקנו�על :‰
שהדרג שלה� נמו% מדרג ) יוע.ציר וציר, בדרג שגריר(המינהלי אשר מונו לתפקידי� בכירי� 

נית� להעניק לה� דרג בפועל כדי ששכר� יהיה על פי התפקיד שה� , המשרה אשר מונו לה
ת ראש חטיבת משאבי אנוש ואישור ונדרשי� המלצ, הענקת דרג בפועל אינה אוטומטית. ממלאי�

עוד קובע התקנו� שדרג בפועל יוענק לעובד שנה לאחר כניסתו לתפקיד והוא . ל למינהל"הסמנכ
, חדל העובד למלא את התפקיד. יהיה תק� כל עוד העובד ממלא את התפקיד המזכה אותו בו

שהדרג שלה זהה לדרג אלא א� כ� הועבר למשרה אחרת , ישוב בדרג שהיה לו לפני מינויו בפועל
 . בפועל שנית� לו לפני העברתו

˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-35 ÌÈ�˘· ÏÚÂÙ· ‚¯„ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ„·ÂÚ 1998-2004) 19 È�È„Ó ˙Â¯È˘· 
Â-16ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘· ( ,ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ‚¯„ Â˙Â‡· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÂÈ‰ . ÏÚÂÙ· ‚¯„‰

 Ï˘17Ô˜˙‰ ÈÙÏ Ì˙¯˘Ó Ï˘ ‚¯„‰Ó ‰Â·‚ ‰È‰ Ì‰Ó  .‰ ¯‡˘‰ Ïˆ‡ ÍÂÓ� ÏÚÂÙ· ‚¯„‰ ‰È
ÂÏ ‰‰Ê Â‡ Ì˙¯˘Ó Ï˘ ‚¯„‰Ó .¯Èˆ ‚¯„‰ ˜�ÚÂ‰ Ì˜ÏÁÏ- „Ú ÌÈÈ˙�˘ ¯Â·ÚÎ ÏÚÂÙ· ıÚÂÈ

ÔÂ�˜˙· ˘¯„�Î ÌÈ�˘ ˘ÓÁ ¯Â·ÚÎ ‡ÏÂ Ì„Â˜‰ ‚¯„‰ ˙Ï·˜Ó ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Â ÌÈ�˘ Ú·¯‡ ,
‚¯„· Ì‰Ï˘ ÌÂ„È˜‰ Ì„˜Â‰ ‰˘ÚÓÏ ¯ÓÂÏÎ . Ï˘ ‚¯„ ÂÏ·È˜ ÏÚÂÙ· ‚¯„‰ ÈÏ·˜ÓÓ ‰˘ÈÓÁ

ÏÚÂÙ· È�˘ ¯ÈÎÊÓ,ÏÚÂÙ· ˜È�Ú‰Ï ¯È˙Ó ÔÂ�˜˙‰˘ ÌÈ‚¯„‰ ÌÚ ‰�Ó� Â�È‡˘ . 

· ·Ï˘· Âˆ·Â˘˘ ÌÂ˘Ó Ô‰ ¯È‰Ó ÌÂ„È˜Ó Â�‰� „¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ '
ÔÂ�˜˙· ˘¯„�‰Ó ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ¯Â·ÚÎ Ì‰Ï˘ ‚¯„‰ Ï˘ , ÏÚÂÙ· ‚¯„ ÂÏ·È˜˘ ÌÂ˘Ó Ô‰

‚¯„· ÌÂ„È˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰˘ È�ÙÏ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„È˜Ï˘ ¯Á‡Ó ˘È ‚¯„· ÌÂ
˙È·Èˆ˜˙ ˙ÂÚÓ˘Ó ,Ú·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ÂÈ„·ÂÚ ÏÎ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï „ÈÙ˜È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ. 

6. ‰ Ï ‰ � È Ó  È � È ˆ ˜  Ï ˘  ‚ ¯ „:  Â‡ ‰Ï‰�ÈÓ ÔÈˆ˜ Ï˘ ‚¯„‰ Ú·˜� ‡Ï ÔÂ�˜˙·
ÏÂÒ�Â˜Â ‰Ï‰�ÈÓ ÔÈˆ˜ .ÂÁ· Â˙¯È˘˘ ÌÈ„·ÂÚ" „Ú ÔÂ˘‡¯ ¯ÈÎÊÓ ‚¯„· ÂÈ‰ ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙· Ï

¯Èˆ .¯„‰ ˙‡ Ú·˜È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÔÂ�˜˙· ˙‡Ê Ô‚ÚÈÂ ‰Ï‰�ÈÓ ÔÈˆ˜ ˙¯˘ÓÏ ÈÂ‡¯‰ ‚ ,
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙ È·‚Ï ‰˘Ú˘ ÈÙÎ . 
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 קידו עובדי בדרגה

התקנו� קובע כי העלאה בדרגה של עובדי� בשירות המדיני ובשירות החו המינהלי אפשרית בי� 
א� יש משרה פנויה בתק� אשר לה צמודי� דרג ודרגה התואמי� את הדרגה המומלצת , היתר

, זמ� השהייה בדרגה תחילית הוא שנתיי�; בכל מתח דרגות יש שלוש דרגות. קידומו של העובדל
ותואר " מוסמ%"תואר , זמ� השהייה בדרגה של בעלי תעודה.  שלוש שני�.ובדרגה אמצעית 

עוד קובע התקנו� שעובד המשרת במדינה קשת שירות זכאי לדרגה אישית הגבוהה . דוקטור יקוצר
בי� שחזר לאר , לאחר שסיי� העובד את שירותו. גתו וא� מדרגת השיא שבתק�בדרגה אחת מדר

תבוטל דרגתו האישית ותוחזר לו דרגתו , ובי� שהועבר למדינה שאינה מוגדרת קשת שירות
המשרד קבע לחלק מהעובדי� מתח דרגות אישי נוס� על מתח הדרגות התקני של , כאמור. התקנית
 .משרת�

1. · ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÎ Ï˘ Ì‰È˙Â‚¯„ ˙‡ ˜„-430 È�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ 
¯‚Â· ¯‡Â˙ Ì‰Ï ˘È˘ Â‡ ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÈÏ‰�ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘·Â ,Ï˘ ‡ˆÓÂ-

72 ÌÈ„·ÂÚ )Î-17% (Ì˙¯˘Ó Ï˘ ‡È˘‰ ˙‚¯„Ó ¯˙ÂÈ ˙Â‚¯„ ˘ÂÏ˘ „Ú ‰‚¯„ ‰˙ÈÈ‰ ,
ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ :Ï-58Ì˙¯˘Ó Ï˘ ‡È˘‰ ˙‚¯„Ó ‰‰Â·‚ ‰‚¯„ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ„·ÂÚ  ; ‰�ÂÓ˘ Ì‰Ó

˙Â¯È˘ ˙Â˘˜ ˙Â¯„‚ÂÓ‰ ˙Â�È„Ó· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· Â˙¯È˘ „·Ï· .Ï-10 ‰‚¯„ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ„·ÂÚ 
˙Â‚¯„ È˙˘· ‡È˘‰ ˙‚¯„Ó ‰‰Â·‚ ; ˙Â˘˜ ˙Â�È„Ó· „ÚÂÓ Â˙Â‡· Â˙¯È˘ „·Ï· Ì‰Ó ÌÈÈ�˘

˙Â¯È˘ ; ÌÈ„·ÂÚ ‰Ú·¯‡ÏÂ-˙Â‚¯„ ˘ÂÏ˘·  . Á˙Ó· ‡È˘‰ ˙‚¯„ ‰˙ÈÈ‰ ‰‚¯„‰ Ì˙È·¯ÓÏ
Ì‰Ï˘ È˘È‡‰ ˙Â‚¯„‰ .·ÂÚ‰ ˙È·¯Ó ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ „Ú ÌÈÈ˙�˘ ¯Â·ÚÎ Ì˙‚¯„ ˙‡ ÂÏ·È˜ ÌÈ„

˙Ó„Â˜‰ ‰‚¯„‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ . ¯·ÓËÙÒ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2005 ,˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· , ‰�˘Ó‰ ÚÈ„Â‰
Î�ÓÏ" Ï)Î�ÓÒ ˘Ó˘Ó‰"Ï‰�ÈÓÏ Ï (˘ ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙·ÈËÁ ˘‡¯Ï" ˜È�Ú‰Ï Ô˙È� ‡Ï

È�˜˙‰ ‚¯„·˘ ˙Â‚¯„‰ Á˙Ó ÏÚÓ ˙Â‚¯„ È˙˘ „·ÂÚÏ ." ÌÈ„·ÂÚ ‡ÂÙ‡ Ì„È˜ „¯˘Ó‰
Ì‰È˙Â¯˘ÓÏ È˘È‡ ˙Â‚¯„ Á˙Ó ˙ÚÈ·˜ ˙ÂÚˆÓ‡·Â ÔÂ�˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ˙Â‚¯„· , Â�È‡˘ ¯·„

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯Î˘‰ ˙ÂÈ�È„ÓÏ „‚Â�ÓÂ È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯È˘· Ï·Â˜Ó. 

בתשובתו הסביר המשרד כי ההבדלי� בי� דרגות העובדי� לדרגות המשרה נוצרי� כאשר עובדי� 
 .  ממתח הדרגות של משרת� הקודמתמתמני� למשרות שמתח הדרגות שלה� גבוה או נמו%

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô‰Ï˘ ˙Â‚¯„‰ Á˙Ó˘ ˙Â¯˘ÓÏ Â�ÂÓ ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ˘ ÔÂÂÈÎ
ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‚¯„Ó ÍÂÓ� Â‡ ‰Â·‚ ,ÔÂ�˜˙Ï „Â‚È�· , ˙Â‡¯Â‰ Ì‡ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÂÈÎ¯ˆÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÔÂ�˜˙‰ .˙Â‡¯Â‰‰ Â�Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ , ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
Ô‰ÈÙÏ. 

2.  Ê¯ÎÓÓ ˙Â¯ÂËÙ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙¯‚ÒÓ·)ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯ ( ¯Ó „¯˘Ó‰ „·ÂÚ ‰�ÂÓ
ÔÂË‚�È˘ÂÂ· ¯È¯‚˘Ï ÔÂÏÈÈ‡ Ï‡È�„ . ¯·ÂË˜Â‡· „¯˘Ó· Â˙„Â·Ú ˙‡ ÏÁ‰ „·ÂÚ‰1989 ‡Â‰Â 

 ÈÏÂÈÓ Â„È˜Ù˙· Ô‰ÎÓ2002 . ıÚÂÈ ‚¯„· ¯È¯‚˘‰ ‰È‰ ÂÈÂ�ÈÓ ˙Ú·) ¯·ÂË˜Â‡Ó2000 (
 ‰‚¯„·Â41ÌÈ‡Ó„˜‡‰ ‚Â¯È„·  . ¯‡Â¯·Ù·2004 , ÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Â ‰�˘
Â„È˜Ù˙· , ˙Â‚¯„ Ú·¯‡· Ì„Â˜- ‰‚¯„Ó 41 + ‰‚¯„Ï45. + 

ודרגת , מ כי משרת השגריר בוושינגטו� היא הבכירה ביותר בשירות החו"בתשובתה ציינה נש
עובד המתמנה בפועל , ר"מאחר שעל פי כללי התקשי. ר" בדירוג המח44השיא במשרה זו היא 
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, נציב שירות המדינה, בל את דרגת השיא של המשרה לצור% מילוי תפקידו בפועללמשרה זכאי לק
וע� סיו� תפקידו הוא ישוב בדרגה , 2002 בפועל ביולי 44אישר לשגריר דרגה , בתוק� סמכותו

 .בהתא� למסלול הקידו� הרגיל במשרד

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È˘˜˙‰ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ÈÎ"ÂÁ· ÁÈÏ˘ ˙‚¯„ ˙ÚÈ·˜ ¯·„· ¯"Ï 
) ÛÈÚÒ21.523( , Á˙Ó Ï˘ ˙ÈÏÈÁ˙‰ ‰‚¯„‰ ˙‡ Ï·˜Ï È‡ÎÊ ‰¯˘ÓÏ ÏÚÂÙ· ‰�Ó˙Ó‰ „·ÂÚ

‡È˘‰ ˙‚¯„ ˙‡ ‡ÏÂ ˙Â‚¯„‰ ,˘� ‰·È˘‰˘ ÈÙÎ"Ó .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,˘� ˙·Â˘˙· ÔÈ‡" È„Î Ó
Â˙¯˘Ó Ï˘ ‡È˘‰ ˙‚¯„Ï „·ÂÚ‰ ÌÂ„È˜· „¯˘Ó‰ ˜Ù˙Ò‰ ‡Ï ÚÂ„Ó ¯È·Ò‰Ï , Ì„È˜ ‡Ï‡

‰ÈÈ‰˘ ˙ÙÒÂ˙·Â ˙ÙÒÂ� ‰‚¯„· Â˙Â‡ . 

3. ÂÓ‡Î¯ , ¯‡Â�È·2005Î�ÓÒ‰ ˙‡ ÌÂÏ˘ Ô·ÏÈÒ ¯˘‰ ‰�ÈÓ " Ô· ÌÈÒ� ¯Ó Ï‰�ÈÓÏ Ï
Î�ÓÏ ‰�˘ÓÏ Ì‚ ˙È¯Ë˘"Ï .Î�ÓÒÏ ˜È�Ú‰ ÈÂ�ÈÓ‰"˙ÂÈÙÒÎ ˙Â·Ë‰ Ï , ‰‚¯„Ï ÌÂ„È˜ Ô‰·Â

 Ï˘ ˙ÙÒÂ˙Â ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰13%·ÏÂ˘Ó‰ ¯Î˘‰Ó  . ÂÏ ‰�˙È� ÂÊ ˙ÙÒÂ˙
Ú ‰�ÂÓÓÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ·˜ÚÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰ „ÂÒÈ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ Ï

 ¯‡Â�ÈÓ ‰˘„Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ÏÂ2003 , „Á‡ ‰�˘ÓÏ ˙ÙÒÂ˙‰ Ô˙�È˙ ‰ÈÙÏÂ
Î�ÓÏ"„¯˘Ó‰ Ï .Î�ÓÏ ‰�˘Ó ¯‡Â˙‰ ÏÏÎÎ" Â˘ÓÈ˘˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˜ÈÚ· ¯·Ú· Ô˙È� Ï

È�È„Ó „È˜Ù˙· ÌÏÂÚÓ Ô‰ÈÎ ‡Ï ˙È¯Ë˘ Ô· ¯Ó „ÂÚ· ÌÈÈ�È„Ó ÌÈ„È˜Ù˙· . 

שהוענק בידי שרי , ל היה תואר בלבד" המשנה למנכבתשובתו הודיע המשרד כי מאז ומתמיד
ואג� , אג� אירופה, לאומיי�.כמו האג� לארגוני� בי�(החו לאחד מראשי האגפי� המקצועיי� 

מ מסרה "נש". ולא משרה מקצועית העומדת בפני עצמה", )המזרח התיכו� ותהלי% השלו�
ל הוקצתה משרה בתק� "נכ כי לתפקיד משנה למ26.12.05.בתשובתה למשרד מבקר המדינה מ

ל טע� בתגובתו למשרד מבקר "המשנה למנכ.  בדירוג האקדמאי�46.44ונקבע לה מתח דרגות 
נהנו א� ה� , 2003ל לפניו משנת "אלה שקיבלו את התואר משנה למנכ  כי2006המדינה מיוני 
יה נהוג  כי פעל כפי שה2006השר לשעבר מר סילב� שלו� הודיע בתגובתו מיוני . מתוספת בשכר

 עוד הוא בקש .ל כרוכה בהטבות כספיות כלשה�"במשרד וכי לא ידע שהענקת התואר משנה למנכ
מתייחסת לנהלי� ונוהגי� שהיו מקובלי� ... הביקורת בדוח היא ביקורת מבנית"להדגיש כי 

 ".במשרד החו מאז ומתמיד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÚÏ ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó ˜�ÚÂÓ‰ ¯‡Â˙· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó „·Â
ıÂÁ‰ È¯˘ Ï˘ Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ „¯˘Ó· ¯ÈÎ· ÈÚÂˆ˜Ó , ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú·Â ÏÈ‡Â‰Â

Î�ÓÏ ‰�˘ÓÏ ÈÂ�ÈÓ· ˘È ·˜ÚÓ‰"˙ÈÙÒÎ ‰·Ë‰ Ï , ‰È‰˙ ‡Ï ¯‡Â˙‰ ˙˜�Ú‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
¯˘‰ ˙ÂÎÓÒ· ,ÌÈ„ÓÚÂÓ ÔÈ· È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙È ‡Ï‡ . 

 

✩ 
 

Â„È˜ ÔÈÈ�Ú· ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÒÂÙ„ Ï˘ ˙¯·ËˆÓ‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ‰‚¯„·Â ‚¯„· ÌÈ„·ÂÚ Ì
 ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ�È„Ó ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â�È‡˘ ÔÙÂ‡· ¯Î˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ˙ˆ‡ÂÓ ‰Ï„‚‰ ‡È‰

‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰· ÔÂÒÈ¯ . Â˘¯„ÈÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰Â „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ. 
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 ענייני משמעת

מעשי� שה� מפרט את ה, ) חוק המשמעת.להל�  (1963.ג"התשכ, )משמעת(חוק שירות המדינה 
נקיטת אמצעי משמעת נתונה בידי ועדות משמעת ובידי , על פי חוק המשמעת. עבירות משמעת

ל רשאי� להתרות בעובד או לנזו� בו בשל "שר או מנכ. בית הדי� למשמעת של עובדי המדינה
בהמלצת ועדת שירות המדינה שבראשות , השר רשאי. מעשה או מחדל שהוא עבירת משמעת

 .לאצול מסמכויותיו הקבועות בחוק המשמעת לבעל משרה במשרדו, דינהנציב שירות המ

 מצויני� אמצעי המשמעת שנקט 2005 עד מאי 1978.של המשרד מ" דוח נתוני משמעת לעובד"ב
הערה לתיק האישי של : 2005כלפי עובדי� שהועסקו בו במאי  המשרד בפרק הזמ� האמור

ולה שמרבית אמצעי המשמעת ננקטו בידי מהדוח ע. נזיפה ונזיפה חמורה, התראה, העובד
 מהעובדי� שננקט כלפיה� אמצעי משמעת ה� 23עוד עולה מהדוח כי . ל למינהל במשרד"הסמנכ

 . עובדי השירות המינהלי. 5. עובדי שירות החו המינהלי ו14, עובדי השירות המדיני

ונה על התביעה בתיאו� ע� סג� הממ,  החליט המשרד2003ממסמכי המשרד עולה שבינואר  .1
כי עבירת משמעת שבגינה קיבל עובד התראה או נזיפה או שהעובד הורשע בה , מ"והמשמעת בנש

לא תצוי� בקורות החיי� של העובד כעבור , מ"ונגזר דינו בפסק די� של בית הדי� למשמעת של נש
 או לא צוי� א� מניי� השני� הוא ממועד העבירה. שש שני� ועשר שני� בהתאמה, ארבע שני�

מ " הודיעה נש11.12.05.בתשובתה למשרד מבקר המדינה מ. ממועד הפסיקה או ההחלטה
 .שההחלטה האמורה לא הובאה לידיעתה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘�Â „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÂÚ·˜ÈÂ ‡˘Â�· Â�Â„È Ó
È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÏÚ Ô‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ Ô‰ Â¯Ó˘È˘. 

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÈ�˘·˘ ‰˙ÏÚ‰2003-1993ÂÁ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙Ï Â�ÂÓ " ‰˘È˘ ı¯‡· Â‡ Ï
˙ÚÓ˘Ó ÈÚˆÓ‡ Ì„‚� ÂË˜�� Â·˘ „ÚÂÓ‰Ó ÌÈÈ˙�˘ „Ú ‰�˘Î ¯Â·ÚÎ ÌÈ„·ÂÚ . Ì‰Ó ‰˘ÂÏ˘

˙ÚÓ˘ÓÏ ÔÈ„‰ ˙È·· ÂÚ˘¯Â‰Â ÔÈ„Ï Â„ÓÚÂ‰ . ˙ÚÓ˘ÓÏ ÔÈ„‰ ˙È· ÏÒÙ ÌÈ„·ÂÚ‰ „Á‡ ˙‡
ÂÁ· È¯ÏÂÒ�Â˜ „È˜Ù˙· ‰�Â‰ÎÏ" ıÈ˜ „Ú Ï2005 , ÌÏÂ‡ÓÂ" „È˜Ù˙Ï Â˙Â‡ ‰˙�ÈÓ ‰ÈÈ�˘‰ Ô

‰�˘ ‰˙Â‡ ¯‡Â¯·Ù· . 

ל א� על פי שעבר כמה "אחד העובדי� שקודמו בדרג ובדרגה ומונו ג� לתפקידי� בחו .2
עובד ותיק במשרד בשירות , עבירות משמעת וננקטו כלפיו אמצעי משמעת הוא מר אוריאל יצחקי

יצחקי בי� היתר קצי� מינהלה וקונסול  שימש מר 1999 ועד אוקטובר 1988ממרס . החו המינהלי
כדי לסייע , מנהל מרכז המצב במשרד ועוזר קצי� המינהלה בבו�, לענייני� קונסולריי� בווינה

בשל עבירות משמעת שעבר העובד בשני תפקידיו . בהעברת השגרירות בגרמניה מבו� לברלי�
בית הדי� למשמעת של עובדי ו, ל למינהל נז� בו" הסמנכ.הראשוני� ננקטו כלפיו אמצעי משמעת 

 .המדינה הטיל עליו קנס והוריד אותו בדרגה לפרק זמ� קצוב

 לקח מר יצחקי הלוואות פרטיות מבנק מקומי, שנמש% כשישה חודשי� בלבד, בזמ� השירות בבו�
ל לבקש או לקבל הלוואה פרטית לא במדינת "אסור לעובד בחו"בניגוד לכלל בתקנו� שקובע כי 

מר יצחקי חזר לאר כשהוא מותיר אחריו חוב לבנק  ".דינה אחרת למעט ישראלהשירות ולא במ
שמינויו של מר , 2000במשרד הוחלט כבר בנובמבר  .וחובות נוספי� שנוצרו בתקופת שירותו

לאחר בדיקת . ל יעוכב עד סיו� הבדיקה בעניי� חובותיו ועד שיסדיר אות�"יצחקי לתפקיד בחו
דק פני� למסקנה שמדובר בעובד שעבר לכאורה עבירות משמעת העניי� הגיע מנהל מחלקת מב

הוא הודיע . מ"חמורות והיה מקו� לשקול להעביר את הטיפול בעניי� לממונה על המשמעת בנש
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אול� , ר"האחראי לסדרי המשמעת במשרד על פי התקשי, ל למינהל מר ב� שטרית"על כ% לסמנכ
. מעתי כלפי העובד בגי� העבירות האמורותל לא נקט כל הלי% מש"הביקורת העלתה כי הסמנכ

לדברי הממונה על השגרירות בברלי� דאז החובות הכספיי� שהותיר מר יצחקי בבו� גרמו נזק 
 .לשמה הטוב של השגרירות ושל מדינת ישראל

אול� ,  הסביר מר ב� שטרית באלה צעדי� נקט המשרד2006בתגובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 
כפי שהמלי מנהל מחלקת מבדק ,  נקט כל הלי% משמעתי כלפי מר יצחקילא הסביר מדוע לא

 .פני�

 לא היו פרוטוקולי� מדיוני ועדות המינויי� ע� עיקרי הדברי� של 2004עד נובמבר , כאמור
 מינתה 2001בדצמבר . המשתתפי� בה� ולכ� לא קיי� תיעוד על הדיו� ועל המידע שהיה לפניה�

את מר יצחקי לציר לענייני מינהלה וקונסול , ל דאז מר אבי גיל"בראשות המנכ, � השנייה"ומ
 ולפני שמוצה הדי� 2000לפני שהסדיר את חובותיו הכספיי� בניגוד להחלטה מנובמבר , בהאג

.  שימש העובד בתפקידו בהאג2005 ועד אפריל 2002מיולי . עמו על מעשיו בעת כהונתו בבו�
 במשרד בשל חקירת משטרה בעניי� חשדות למעשי�  הושעה מר יצחקי מכל תפקיד2005באפריל 

 הוגש כתב אישו� והעניי� תלוי ועומד 2006פליליי� שעשה לכאורה בעת שירותו בהאג ובאפריל 
 . בבית המשפט

וסברה שמועמדותו , � השניה פעלה בתו� לב" שומ2006מר גיל מסר למשרד מבקר המדינה ביוני 
 .נמסר לה שקיימת בעיה כלשהי ע� המועמדותנוכח העובדה שלא , של מר יצחקי ראויה

זכה " למשרד מבקר המדינה כי מר יצחקי 15.2.06.בא כוחו של מר יצחקי הדגיש בתשובתו מ
בדי� מונה . להוקרת� והערכת� של הממוני� עליו לאור% כל תקופת שירותו הארוכה במשרד

ה על ידי המשרד לאחר שזה קידומו נעש. בדי� קוד� בדרג ובדרגות. לתפקידי� בעלי אחריות רבה
בתשובתה מסרה ". שקל כדבעי את תפקודו המצוי� ולאחר שהיו בפניו כל הנתוני� העובדתיי�

בניגוד לכללי� המקובלי� בשירות המדינה בכל הנוגע לענייני , לכאורה, מ כי המשרד נהג"נש
 . המשמעת

 

 

 מינויי בפטור ממכרז פומבי

 רשאית ההנהלה 1969מ משנת "עד עובדי המשרד ולנשעל פי הסכ� בי� הנהלת המשרד לבי� ו
ההסכ� קוי� במש% השני� ומרבית המינויי� היו . למנות ראשי נציגויות שלא מקרב עובדי המשרד

בהחלטות הממשלה בראשות מר בנימי� . של בעלי זיקה פוליטית לשר החו שכיה� במועד המינוי
סוכ� הלי% , 2002 מר אריאל שרו� מיוני  ובהחלטת ממשלה בראשות1999נתניהו ממרס ומאפריל 

 21בהחלטות נקבע כי לפי סעי� .  ונוספו בה� הנחיות חדשות1999המינויי� האלה שהיה נהוג עד 
 משרות של ראשי 11יהיו , ) חוק המינויי�.להל�  (1959.ט"התשי, )מינויי�(לחוק שירות המדינה 

פטורות ממכרז ) אמריקה ובמערב אירופהבלא יותר משבע מדינות בצפו� (נציגויות דיפלומטיות 
המשרות ה� במדינות שלדעת שר החו . פומבי ומהליכי אישור המינויי� הנהוגי� במשרד החו

קשורות לנסיבות במערכת היחסי� המדיניי� או לצור% בגיוו� הייצוג , "רגישות"נחשבות 
לומטי המקצועי הקבוע ל המצדיקות מינוי של אד� מתאי� שאינו שיי% לסגל הדיפ"הישראלי בחו

 . הנמנה ע� סגל זה] בפטור ממכרז[של המשרד או מינוי של אד� מתאי� 
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עוד החליטה הממשלה שראש הממשלה ימנה את נציב שירות המדינה ושמונה אנשי ציבור בעלי 
עסקית או פוליטית לחבר , שאי� לה� זיקה אישית, ידע או ניסיו� בתחומי המינהל הציבורי

שתחווה את )  ועדת המינויי� בראשות נציב שירות המדינה.להל� (רכב ועדה ומה� תו, ממשלה
נציב : ר נקבע כי הוועדה תכלול שלושה חברי�"בתקשי. דעתה על המועמדי� למשרות הללו

הממשלה א� החליטה שכתנאי לפטור . ושניי� משמונת אנשי הציבור) ר"יו(שירות המדינה 
 לנוהל"תאמתו הכללית של מועמד למשרה בהתא� ממכרז תבדוק הוועדה את כישוריו ואת ה

לא , עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, מצאה הוועדה כי למועמד יש זיקה אישית. 14"הקיי�
 .תמלי על מועמדותו זולת א� מצאה כי יש לו רקע וכישורי� מיוחדי� העושי� אותו ראוי לה

1. È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ"¯ ,Ï Ï‰Â� ıÂÁ� Ï˘ ÂÈ¯Â˘ÈÎ ˙˜È„·
˙ÈËÓÂÏÙÈ„ ˙Â‚Èˆ� ˘‡¯ ˙¯˘ÓÏ „ÓÚÂÓ .˘�· ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"‰ÊÎ Ï‰Â� Ó. 

לי� למשרדי "ועדת המינויי� בראשות נציב שירות המדינה ממונה א� על מינוי� של מנכ
, שעל הוועדה, לי�"בפרק העוסק במינוי מנכ, ב העיר מבקר המדינה53עוד בדוח שנתי . הממשלה

שכ� קביעה , לפעול על פי אמות מידה שקופות וידועות מראש שקבעה לעצמה, מינהליככל גו� "
עשויות לשמש ג� קו מנחה לשרי� , אמות מידה כאלה. כזו עומדת בבסיס עבודתה והסמכתה

וא� , בבחינת� את המועמדי� שמתוכ� יבחרו במתאי� ביותר כדי להביאו לפני ועדת המינויי�
. 15"בלי שיהיה בכ% כבילת שיקול דעתה בהפעלת סמכותה, נוילממשלה בבואה לשקול את המי

לי� והמוקבלי� לה� "לא לעניי� מנכ, הביקורת העלתה שהוועדה לא קבעה אמות מידה כאמור
 .ולא לעניי� ראשי נציגויות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙�ÈÁ·Ï ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï‰Â�· ÚÂ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
˙ÂÈÂ‚Èˆ� È˘‡¯Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ .¯‰ ÔÓ ıÈÏÓÈ ÂÈÏÚ˘ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯˘‰ ¯Á·È Ô‰ÈÙÏ˘ ÈÂ‡

‰„ÚÂÂÏ ,‰�Â„�‰ ‰¯˘ÓÏ Â˙Ó‡˙‰ ˙‡ Ô‰ÈÙÏ ÔÁ·˙ ‰„ÚÂÂ‰Â. 

.  לא התקיימו בקרה ופיקוח על המינויי� לשירות החו1999מ כי עד שנת "בתשובתה מסרה נש
מ ג� "נש. החלטת הממשלה מאפריל אותה שנה הביאה לשינוי דרמטי ולסדר בהלי% המינויי�

בוחנת היטב את כישוריו " שאי� צור% בנוהל בדבר מינויי� הפטורי� ממכרז משו� שהוועדה טענה
הצעות למינויי� , לא אחת, פסלה"וא� " והתאמתו של המועמד ואת שליטתו בשפות רלבנטיות

  ".בלתי ראויי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘� ˙·Â˘˙" ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ Ó
˙Â¯ÂÓ‡‰ ,ÙÏ˘ ˙‡Â ˙Â‚Èˆ� ˘‡¯ ˙¯˘ÓÏ „ÓÚÂÓ Ï˘ ÂÈ¯Â˘ÈÎ ˙‡ ˜Â„·˙ ‰„ÚÂÂ‰ Ô‰È

Ï‰Â� ÈÙÏ ‰¯˘ÓÏ ˙ÈÏÏÎ‰ Â˙Ó‡˙‰ . 

בעניי� הצור% בבדיקה קפדנית של כישורי המועמדי� למשרות בפטור ממכרז פומבי ראוי לציי� 
ל מונה "העותרי� טענו שהמנכ. ל לחברת עמידר" בעתירה נגד מינוי מנכ"את הקביעה של בג

__________________ 

ובו נקבע שוועדת המינויי� תבדוק את כישוריו של , ר"החלטות הממשלה האמורות עוגנו בתקשי 14
 ".כפי שיהיה בתוק� מעת לעת ",מועמד ואת התאמתו הכללית למשרה בהתא� לנוהל

15  È˙�˘ ÁÂ„53· ,69' עמ. 
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א� שהיה נטול כישורי� מיוחדי� או כשירות מיוחדת ,  זיקה פוליטית לשר הבינוי והשיכו�בזכות
בפסק . 1975.ה"התשל, אחרת ולא עמד בתנאי הכשירות הנדרשי� בחוק החברות הממשלתיות

כישורי� 'כי מועמד בעל זיקה לשר כשיר לעבור את תנאי הס� של " קבע בית המשפט 16דינו
רק א� בשל כישוריו המיוחדי� משקלה הסגולי של תרומתו ' וחדתכשירות מי'או ' מיוחדי�
עד כי הדבר מצדיק לקחת את הסיכו� הטבוע במינויו בשל , להיות כה מכרעת] עמידר[לחברה 

אי� די בקיו� כישורי� התואמי� את תחומי הפעולה … מכל מקו�. קשריו ע� שר משרי הממשלה
 ".'מיוחדי�, 'נ� יוצאי דופ�א� כישורי� אלה אי, בחברה הממשלתית הנדונה

ממלי השר במכתב לנציב שירות המדינה על מועמד , על פי אופ� הפעולה שהתגבש .2
, לתפקיד של ראש נציגות מסוימת ומציי� את כישוריו ואת התפקידי� שמילא אשר מכשירי� אותו

 הנושאי� נכללות בו שאלות על, בי� היתר; המועמד ממלא שאלו�. להתמנות לתפקיד, לדעת השר
קשר לשר משרי הממשלה לרבות ; מילוי תפקידי� בעבר ובהווה; השכלה וידיעת שפות: האלה

; המצב העסקי; חברות בדירקטוריוני�; )לרבות מרכז מפלגה(השתייכות לגו� בוחר ; מת� תרומות
ע� רשות מרשויותיה או ע� מוסד ) לא פלילית(קיומ� של חוב למדינה או מחלוקת משפטית 

 . תשלו� כופר בגי� עבירה כלשהי; יהממוסדות

. ועדת המינויי� בראשות נציב שירות המדינה דנה בהמלצת השר לאחר שהמועמד הופיע לפניה
משהחליטה להמלי על מינויו או לדחותו היא מנסחת חוות דעת מנומקת ומגישה אותה לממשלה 

ובמש% כל תקופת , שמונהמ ובי� האד� "לאחר אישור מינוי נחת� חוזה העסקה בי� נש. לאישורה
וחלות עליו כל ההוראות החלות על עובדי המדינה וכל , הכהונה הוא עובד מדינה לכל דבר ועניי�

 .ל"ההוראות המיוחדות של המשרד הנוגעות לעובדיו המשרתי� בחו

ל " ראשי הנציגויות שכיהנו בתפקידיה� בחו11משרד מבקר המדינה בדק את דר% מינוָי� של 
במשלחת , במנילה, בלונדו�, בטוקיו, בטביליסי, בוושינגטו�, שגרירי� בבודפשט(רת במועד הביקו

, )לס ובמיאמי'וקונסולי� כלליי� בלוס אנג, ובפריז] מאוריטניה[בנ7אקש6ט , � בניו יורק"לאו
להל� יובאו . חמישה מה� חברי� במרכז הליכוד ואחד חבר מפלגת העבודה; שמונו בפטור ממכרז

 . הממצאי�

)‡(  ÌÈ˜ÂÓÈ� ÂÚ·˜� ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰·)˙Â�È„Ó‰ ˙Â˘È‚¯ , ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙Â·ÈÒ�
ÂÁ· ÈÏ‡¯˘È‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ÔÂÂÈ‚· Í¯Âˆ‰ Â‡ „ÚÈ‰ ˙�È„Ó ÌÚ ÌÈÈ�È„Ó‰"Ï ( Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ÈÂ�ÈÓÏ

ÔÎÂ˙ Ì‰Ï ˜ˆÂ� ‡Ï ÌÏÂ‡ . ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ·Â ÌÈÈÂ�ÈÓÏ ¯˘‰ Ï˘ ·˙Î· ˙ÂˆÏÓ‰·
‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÓÈ� ÔÈ‡ . ÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ˘ ˙Â�È„Ó· ˙ÂÈÂ‚Èˆ� È˘‡¯Ï ÌÈÈÂ�ÈÓ

 ‰Ï‡ ÌÈÈÂ�ÈÓÏ Ì„Â˜ ‰Ê „È˜Ù˙ Ô‰· Â‡ÏÈÓ)‰Ó‚Â„Ï ,‰ÈÊÂ¯‚ ,‰È¯‚�Â‰ ,ÌÈ�ÈÙÈÏÈÙÂ ÔÙÈ( ,
 ‰Ï‡ ˙Â�È„Ó Â·˘Á� ÈÂ�ÈÓ‰ ˙Ú· Ì‡ ¯Â¯· ‡ÏÂ"˙Â˘È‚¯ " ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙Â·ÈÒ�‰ ÂÈ‰ ‰ÓÂ

Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ÈÂ�ÈÓ ÂÎÈ¯ˆ‰˘ . ˜ÂÓÈ�Ï ¯˘‡"‚ÂˆÈÈ‰ ÔÂÂÈ‚ "-‡Â‰  ‡Ï Û‡Â ¯„‚Â‰ ‡Ï 
 ‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ˙Â¯„‚‰· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú�) ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ

ÌÈ˘�Ï ,ÂÈÎÂ ÌÈËÂÚÈÓ‰ È�·Ï"·17 .(‰˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ"˙Â·ÈÒ� " ˙Â�ÓÏ ¯˘‰ ÔÂˆ¯ ÂÈ‰
‰· ˙¯˘Ï ÔÈÈ�ÂÚÓ˘ Ì„‡ ˙ÓÈÂÒÓ ‰�È„Ó· „È˜Ù˙Ï. 

__________________ 

 .784, 769) 3(ד נג"פ', ר הוועדה לבדיקת מינויי� ואח"יו'  התנועה לאיכות השלטו� נ932/99� "בג 16
 .630) 3(ד נב"פ, שר העבודה והרווחה'  שדולת הנשי� בישראל נ2671/98� "בג  17
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ר הוועדה את "מינויי� הציג ליוהשר סילב� שלו� מסר בתשובתו שכאשר נת� לוועדה המלצות ל
וכ% עשה ג� בממשלה בעת , הנימוקי� למינוי ובה� התייחס לאמות המידה שקבעה הממשלה

 .הדיו� על המינויי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï ÈÂ�ÈÓ‰ ¯„Ò‰ Í˘Ó� „ÂÚ ÏÎ-11 Ê¯ÎÓÓ ˙Â¯ÂËÙ‰ ˙Â¯˘Ó‰ 
˙ÚÎ ‚Â‰� ‡Â‰˘ ÈÙÎ ,ÂÚ·˜ÈÈ Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙Â˘È‚¯‰ ˙Â�È„Ó‰ 

ÌÈÈ�È„Ó‰ ÌÈÒÁÈ· ˙Â·ÈÒ�‰ ˙‡Â Ï‡¯˘È Ï˘ ÌÈÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÌÈÒÁÈ· , ¯˘‰ Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ È„Î
 ÌÚÙÓ ‰Ï‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÔÎ„ÚÏÂ ˙ÂÈÂ‚Èˆ� È˘‡¯Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ÂÏÎÂÈ ‰„ÚÂÂ‰Â

˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙Â·ÈÒ�· ÌÈÈÂ�È˘‰ ÈÙ ÏÚ ÌÚÙÏ . ˙‡ ¯È„‚‰Ï ÈÂ‡¯ „ÂÚ"‚ÂˆÈÈ‰ ÔÂÂÈ‚" , ÔÈ·
 ÏÚ ÒÒ·˙‰· ¯‡˘‰ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÈ„‰ ÏÚÂ ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ ‡˘Â�· ‰˜ÂÒÙ‰ ‰ÎÏ‰‰. 

מרבית ראשי הנציגויות שהתמנו . עבודת ראשי הנציגויות מצריכה הכשרה מיוחדת )ב(
לא היו דיפלומטי� מקצועיי� ולא , במסגרת המינויי� הפטורי� ממכרז וכיהנו במועד הביקורת

אויה לזכות מועמד במשרת ראש הוועדה הכירה בפעילות מגוונת כר. היה לה� ניסיו� בתחו�
; פרסו� ויחסי ציבור; ניהול עסקי�; ניסיו� צבאי עשיר; חברות בכנסת או ראשות עיר: נציגות

לכ� הייתה חשיבות . 'מגעי� ע� מדינת היעד במסגרת התפקידי� הקודמי� וכד; תקשורת
 קורס בה�, להכשרת� של המתמני� בפטור ממכרז בקורסי� שמקיימת מחלקת ההדרכה במשרד

ואול� המתמני� בפטור ממכרז אינ� , מיוחד לראש נציגות וקורס להופעה בתקשורת ולפני קהל
 .חייבי� להשתת� בקורסי� אלה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÓ Ê¯ÎÓÓ ˙Â¯ÂËÙ‰ ˙Â¯˘ÓÏ ÈÂ�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰ Í˘Ó� „ÂÚ ÏÎ
Â¯È˘ÎÈ˘ ÌÈÒ¯Â˜· Û˙˙˘‰Ï ‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ�Ó˙Ó˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ�‰ È˘‡¯ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÈÂ‡¯‰ 

˙Â‚Èˆ� È˘‡¯Î „˜Ù˙Ï Ì˙Â‡ . 

 

✯ 
 

ÈÈÙÂ‡‰ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ˘Â�‡ È·‡˘Ó Í¯ÚÓÂ È�Â‚¯‡ ‰�·Ó ¯ˆÈ „¯˘Ó‰ ˙„Â·Ú Ï˘ „ÁÂÈÓ‰  . ‰Ï‡
˘�ÏÂ ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂÂÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÔÈ· ÌÈ¯„Ò‰·Â ÌÈÓÎÒ‰· ÌÈ�‚ÂÚÓ"Ó . ¯‡˘·˘ Û‡

˘� ÌÈ„¯˘Ó‰" ‰‚¯„Ó ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÈÊÂÎÈ¯ ÔÙÂ‡· ˙Ï‰�Ó Ó21‰ÏÚÓÂ  , ıÂÁ‰ „¯˘Ó·
‡È‰‰Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È�Â�‚�Ó ÏÚ ‰˘ÚÓÏ ‰¯˙ÈÂ  , ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ ˙Â�ÓÏ ˙ÂÎÓÒ‰Â

„¯˘ÓÏ ‰¯·ÚÂ‰ . ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÏÚ ¯˙È ˙„Ù˜‰ „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ ¯·„‰
ÌÈÈÂ�ÈÓÏ ÌÈÙÂ˜˘Â ÌÈ¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜ÏÂ . ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ ÌÏÂ‡Â

Ó ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ Â˘Ú� ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó·˘‰„È , È¯„ÒÏ „Â‚È�·Â ˙ÂÙÈ˜˘ ÈÏ·
ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ . 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ� , ÔÙÂ‡ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È
ÂÁ· ˙Â¯˘ÓÏ ÂÈ„·ÂÚ ÈÂ�ÈÓ· „¯˘Ó‰ ˙ÏÂÚÙ"ı¯‡·Â Ï . ÏÂ‰È� ˙‡ ¯È‡˘‰Ï ËÏÁÂÈ Ì‡

„¯˘Ó‰ È„È· ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ,Â· ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙ËÈ˘ ÈÂ�È˘· ˙‡Ê ˙Â�˙‰Ï ˘È .Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ Ì‡ ÔÂÁ·
 ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÔÈ·Ï È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯È˘· ˙Ï·Â˜Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙ËÈ˘ ÔÈ· ·Ï˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È

˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ÍÂ˙ ÂÏ˘ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÁÂÎ ÏÂ‰È� ÏÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ�
Â˜„·�˘ ÌÈ�˘· „¯˘Ó· Ì„‡‰ ,ÌÈ�˜˙ È�ÈÈ�Ú· ,‚¯„ ,˙Â‚¯„ , ˙Â¯È˘Ï ˙Â¯È˘Ó ¯·ÚÓ

˙ÚÓ˘ÓÂ ,ÎÓ „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ Ï˘ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È�Ï ÂÚ·˜�˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÍÏÈ‡Â Ô‡
˘Â�‡ È·‡˘Ó ,˘� ÏÚÂ"ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ‰˙ÂÎÓÒ·˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Úˆ·Ï „ÈÙ˜‰Ï Ó . ÂÓÎ

ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ„È˜·Â ÈÂ�ÈÓ· ·¯ÂÚÓ ‰È‰È ‡Ï ¯˘‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ. 

 ˙Â¯È˘· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ‰�È„Ó‰ Ï˘ Ò¯Ë�È‡‰ ÏÚÂ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ‰�‚‰‰
Á‡· ˙‡˘Ï È¯Â·Èˆ‰Ì‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ˙È˘È‡ ˙ÂÈ¯ . ˙˜Ù‰· ÈÊÎ¯Ó ÒÈÒ· ‡È‰ ˙È˘È‡ ˙ÂÈ¯Á‡

ÌÂÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙„ÓÚ ÈÙ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÈÁ˜Ï . Â�Â„È „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰Â ıÂÁ‰ ˙¯˘˘ ÈÂ‡¯
 ˙ÂÈ¯Á‡· ˙Â·¯Ï ÌÓÂ„È˜Â ÌÈ„·ÂÚ ÈÈÂ�ÈÓ ÔÈÈ�Ú· ÁÂ„‰Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ·

ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È‡˘Â� Ï˘ ˙È˘È‡‰ ,‰Ê ÁÂ„· ¯˙È‰ ÔÈ· . ˙¯˘ ÔÈ· ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· ˙‡Ê ÏÎ
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÔÈ·Ï ıÂÁ‰ ,ÌÈÙÒÂ� ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈÓ¯Â‚Â ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ� . 

 Ï˘ ÈÂ�ÈÓ11 „È˜Ù˙Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î‰ ÂÏ·È˜ ‡ÏÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈËÓÂÏÙÈ„ Ì�È‡˘ ÌÈ˘�‡ 
˙Â‚Èˆ� ˘‡¯ Ï˘ ,ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÚˆ˜Ó˙‰Ï ‰ÙÈ‡˘‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ .

ÔÈ‡ Ì�Ó‡ Â‡ÏÈÓ˘ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ˘�‡ Ì‰ ÂÊ Í¯„· Â�ÂÓ˘ ÈÓÓ ˜ÏÁ˘ ‰„·ÂÚ‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï 
ÌÈÈ�È„Ó ÌÈ‚˘È‰ÏÂ ‰�È„Ó‰ Ï˘ ‰˙ÈÓ„˙ ¯ÂÙÈ˘Ï Â‡È·‰Â Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ , ÂÈ‰ Í‡

 ‡Ï˘ ÌÈ¯˘Ï ÌÈ·¯Â˜ÓÏ ˙Â·Ë‰ Ô˙ÓÏ ÏˆÂ� Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ÌÈÈÂ�ÈÓ Ï˘ ¯„Ò‰‰˘ ÌÈ¯˜Ó
„È˜Ù˙Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÂÈ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ�Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó˘

ÂÓÈÈ˜ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˘È Ì‡ ÂÏ˜˘ÈÂ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙Â ¯„Ò‰‰ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· Â˘ÚÈ ‰�È„Ó‰. 
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 שגרירות ישראל בקנדה

 מבוא 

, בי� השאר, ישראל וקנדה מקיימות ביניה� יחסי� דיפלומטיי� טובי� והדבר בא לידי ביטוי
דיני ובתחומי האסטרטגיה בביקורי� הדדיי� של בכירי ממשל ובקיו� קשרי� בתחו� המ

 . מחקר ופיתוח תעשייתי וקשרי מדע ותרבות, הכלכלה והמסחר, והמלחמה בטרור

 שמשרד החו 18והוקמה ממשלה,  נערכו בקנדה בחירות כלליות2004במחצית השנייה של שנת 
לפיכ% קבע המשרד כי . הערי% שהיא אחת הממשלות הידידותיות ביותר לישראל)  המשרד.להל� (

להידוק שיתו� הפעולה בתחומי� האסטרטגיי� ולהעמקת " חלו� הזדמנויות" היא 2005שנת 
  .19 דולר597,000. היה כ2005התקציב של השגרירות לשנת . הקשרי� ע� קנדה והרחבת�

שתחו� , קונסוליה כללית בטורונטו; שגרירות באוטבה הבירה: לישראל שלוש נציגויות בקנדה
וקונסוליה כללית ; אונטריו והפרובינציות המערביות של קנדהאחריותה כולל את הפרובינציה 

שתחו� אחריותה כולל ג� את הפרובינציות שלחו� , בירת הפרובינציה קוויבק, במונטריאול
 .האוקיינוס האטלנטי

על הקשרי� הדיפלומטיי� ע� , בי� היתר, במשרד מופקד) א" אג� צפ.להל� (אג� צפו� אמריקה 
 מחלקת .להל� ( שבאג� 1א "תפקידה של מחלקת צפ. ית המקומיתקנדה וע� הקהילה היהוד

הוא בי� היתר להנחות את השליחי� בקנדה ולטפל בפניותיה� בכל הקשור למישור המדיני ) א"צפ
בהסברה , בענייני� קונסולריי�, וכ� לתא� ע� האגפי� במשרד העוסקי� בענייני� כלכליי�

א והמחלקה ג� אחראי� לקיו� מגע "אג� צפ. ובקשרי תרבות ומדע וע� משרדי ממשלה אחרי�
 . שוט� ע� נציגותה של קנדה בישראל

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות השגרירות באוטבה 2005נובמבר .בחודשי� אוגוסט
, א"באג� צפ: הבדיקה נעשתה בקנדה ובמשרד החו בירושלי�. והקונסוליה הכללית בטורונטו

קוימו ג� . בחטיבת משאבי� חומריי� ובאג� הכלכלה, שבחטיבה למשאבי אנו, באג� הכספי�
ע� ראשי ארגוני� יהודיי� בקנדה , ל"דיוני� ע� מספר רב של בעלי תפקידי� במשרד באר ובחו

 .וע� גורמי� נוספי� בקהילה היהודית המקומית

 

 

 מינוי קצי� מינהלה בתפקיד משולב בשגרירות 

 .להל� ( היה מר חיי� דיבו� 2004מבר  עד ספט2000שגריר ישראל בקנדה מספטמבר  .1
, מזכיר מדיני:  שירתו בשגרירות שני שליחי� נוספי� של המשרד2003בינואר ). השגריר הקוד�
והוא ממלא את מקו� השגריר בעת ,  קוד� לתפקיד יוע מדיני2004שבאוקטובר , מר רונ� גיל אור

 . וקצי� מינהלה; היעדרו

__________________ 

 . התקיימו בחירות כלליות2006ובינואר ,  נפלה ממשלת קנדה2005בנובמבר  18
 .לא כולל משכורות ותנאי� נלווי� של שליחי� וכ� הוצאות פיתוח  19
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י� הצדקה להעסיק בשגרירות קצי� מינהלה במשרה מלאה סבר שא, מר דיבו�, השגריר הקוד�
, א% יש צור% בתוספת כוח אד� בתחו� המדיני, משו� שהעבודה המינהלית והקונסולרית מעטה

ההיק� הגדול של העבודה , לעומת זאת;  מדיני ומינהלי.ולכ� ביקש קצי� מינהלה בתפקיד משולב 
דורש להעסיק במקו� קצי� מינהלה ) שראלי� י40,000.ש� מתגוררי� כ(הקונסולרית בטורונטו 

 . שלא יעסוק ג� בענייני� מדיניי�, במשרה מלאה) מ" קצ.להל� (

אול� רק בקי ,  הובאה בקשת השגריר לשינוי האמור לדיו� בהנהלת המשרד2001כבר בינואר 
נענתה הנהלת המשרד לבקשתו , ע� תו� תקופת כהונתה של קצינת המינהלה בטורונטו, 2003

 צוער מדיני . מר אופיר גנדלמ� .סג� הקונסול : וחלט להחלי� בי� התפקידי� של שני שליחי�וה
ישרת באוטבה וימלא ש� ) מ משולב" קצ.להל� (שהמשרד מינה לתפקיד מדיני ומינהלי במשולב 

 .) החמישית(מ שכבר משרת באוטבה תואר% בשנה "ושליחותו של הקצ, מ משולב"תפקיד של קצ
 . א% הוא יידרש לעבור מיד לטורונטו. 2005עד אוגוסט 

ˆ˜Ï ‰ÚÈ„Â‰ „¯˘Ó· ˘Â�‡ È·‡˘ÓÏ ‰·ÈËÁ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"·ÏÂ˘Ó‰ Ó , ¯ÈÙÂ‡ ¯Ó
ÔÓÏ„�‚ , ˙ÂÁÈÏ˘Ï ÚÂÒ�Ï „ÓÚ˘ È�ÙÏ ÌÈÈÓÂÈ ˜¯ Â˙ÂÁÈÏ˘ ÌÂ˜Ó·Â Â„È˜Ù˙· ÈÂ�È˘‰ ÏÚ

ÂË�Â¯ÂË· ,ÂÈ¯Â‚Ó È�ÈÈ�Ú ˙‡ Ì˘ ¯È„Ò‰ ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ,„ÎÂ Â�·Ï ÌÈ„ÏÈ Ô‚' .ˆ˜Ï" Ó
· ÂÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ˙‡ ˜È˙Ú‰˘ ¯Á‡Ï „·Ï· ˘„ÂÁ ÂË�Â¯ÂËÏ Â˙¯·Ú‰ ÏÚ ÂÚÈ„Â‰ ‰·ËÂ‡

‰·ËÂ‡· .‰·ËÂ‡· ¯‡˘È‰Ï ˘˜È· ‡Â‰ , ·Â˘Ï ÂÈÏÚ ‰È‰È ¯Â·ÚÈ ‡Ï Ì‡ ÈÎ ÂÏ ¯‰·Â‰ ÌÏÂ‡
„ÈÓ ‰ˆ¯‡ ,Â˙ÂÁÈÏ˘ ÌÂ˙Ï Ú·˜�˘ „ÚÂÓ‰ È�ÙÏ ‰�˘. 

 הפתאומי נוס� על הקשיי� האישיי� שעמ� נאלצו קציני המינהלה להתמודד עקב השינוי
כגו� תשלו� , היה המהל% כרו% בהוצאות לא מעטות למשרד, וההתארגנות מחדש שנכפתה עליה�

מ באוטבה חודש בלבד "בשיעור שכר דירה לחודשיי� בגי� הפסקת חוזה השכירות של הקצ" קנס"
לאחר שנכנס לדירה חדשה והוצאות אריזת תכולת הדירה חודשיי� לאחר שהמשרד נשא בהוצאות 

 .לדירה החדשהמעברו 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÙÂÏÈÁ ˙‡ Úˆ·Ï Í¯Âˆ ‰È‰˘ ‰¯·Ò „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ Ì‡ Û‡
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ , ¯˘Ù‡ÏÂ ˜¯Ù‰ ÏÚ „ÓÂÚ ÔÈÈ�Ú‰˘ ¯·„· ÌÈÚ‚Â�Ï ÚÈ„Â‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰

¯ÁÂ‡Ó ‰Î ·Ï˘· ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÙÎÏ ‡ÏÂ ÍÎ ÏÚ Ì˙Ú„ ˙‡ ÚÈ·‰Ï Ì‰Ï. 

 „¯˘Ó‰ Ï˘ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘ ÔÂ�˜˙·)ÔÏ‰Ï -ÔÂ�˜˙‰  ( ‡Â‰˘ „È˜Ù˙ ÏÎ· „·ÂÚ ıÂ·È˘˘ Ú·˜�
ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ¯Â˘È‡ ÌÈ�ÂÚË „È˜Ù˙Ï „È˜Ù˙Ó „·ÂÚ ˙¯·Ú‰ Â‡ . ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ

Ì˘ ‰Ï‰�ÈÓ‰ ÔÈˆ˜ Ï˘ ÂÙÈÏÁÓÎ ÂË�Â¯ÂËÏ È�È„Ó‰ ¯ÚÂˆ‰ Ï˘ ÂÈÂ�ÈÓ ˙‡ ‰¯˘È‡ , ÌÏÂ‡
ˆ˜ „È˜Ù˙Ï Â˙¯·Ú‰· ‰�„ ‡Ï"˘¯„�Î ‰·ËÂ‡· ·ÏÂ˘Ó Ó . 

עוד . ולב בשגרירות הייתה כרוכה בקשיי� כבר בחודשי� הראשוני�מ המש"קליטת הקצ .2
ולכ� טר� בואו נוצר יחס שלילי , לפני הגעתו נפוצו שמועות שהוא מתכנ� לפטר עובדי� מקומיי�

שהועסקו א� , בשגרירות היו תקלות בתחו� חלוקת העבודה בי� בנות הזוג של השליחי�. כלפיו
 שאשתו תועסק במשרה בהיק� מצומצ� מזה של נשות מ המשולב ביקש" הקצ.ה� בשגרירות 

השליחי� האחרות והבקשה עוררה התנגדות כיוו� שמשמעותה הייתה העמסת עבודה נוספת על 
מ "כל אלו הגבירו את המתיחות בשגרירות והדבר ניכר בייחוד ביחסי� שבי� הקצ. הנשי� האחרות

מ המשולב " יחסיו המתוחי� של הקצנוספו לכ% ג�. המשולב ואשתו לבי� היוע המדיני ואשתו
שטענה שבגלל הנתק והיעדר התיאו� ביניה� נוצרו בעיות בטיפול בענייני� , ע� עוזרתו
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מ המשולב שישקיע את עיקר זמנו בתחו� "השגריר הקוד� דרש מהקצ, לעומת זאת. המינהליי�
 .  מחוסר ניסיונווסבר שקשייו נובעי� בעיקר, המדיני והביע שביעות רצו� מתפקודו וא� תמ% בו

 

 

 יחסי העבודה בשגרירות

שהיה עד אז יוע , ד אל� בייקר" מינתה ועדת המינויי� העליונה של המשרד את עו2004במאי 
. בספטמבר אותה שנה הוא החלי� את השגריר דיבו�. לשגריר ישראל בקנדה, משפטי של המשרד

רד שראשי נציגויות דיפלומטיות א� שמקובל במש, השגריר בייקר לא מילא בעבר תפקיד בנציגות
 .20מתמני� לתפקיד זה לאחר שמילאו תפקידי� אחרי� בנציגות

מר אל� , השגריר: שירתו בשגרירות שלושה שליחי� של המשרד, 2005בספטמבר , בעת הביקורת
 בתפקיד .סג� קונסול ; מר רונ� גיל אור, )וממלא מקו� השגריר בעת היעדרו(יוע מדיני ; בייקר

עוד הועסקו ). ט"קב(כ� שירת בשגרירות קצי� ביטחו� ;  מר אופיר גנדלמ�.ולב מ מש"קצ
כגו� ,  משרות בתחומי� מקצועיי�10.ב)  זרי�7. ישראלי� ו5( עובדי� מקומיי� 12בשגרירות 

 .מינהליי� וביטחוניי�, ובתפקידי� הנוגעי� לענייני� קונסולריי�, עוזרי הסברה ותרבות

מ "תו של מר דיבו� נוצרו יחסי� מתוחי� בי� היוע המדיני ובי� הקצעוד בעת כהונ, כאמור . 1
יחסי� מעורערי� אלה נותרו בעינ� ונוספה עליה� מתיחות בי� השגריר בייקר לבי� . המשולב

 . ט הקוד� ורעייתו"מ המשולב ובי� היוע המדיני לבי� הקב"הקצ

שגריר שעיקר תפקידו של מ המשולב נבעה מתפיסתו של ה"המתיחות בי� השגריר בייקר לקצ
בכלל זה טיפול בבית השגריר ובתנאי השירות , מ הוא עבודה בתחו� המינהלה והכספי�"הקצ
מ המשולב "כבר בשבוע הראשו� לבואו הביע מר בייקר את חוסר שביעות רצונו מטיפול הקצ. שלו

 . מ כלפי העובדי� הזרי� בשגרירות"ואחר כ% ג� מיחסו של הקצ, בבית השגריר

, א"ל אג� צפ"כי סמנכ,  עולה2004א לשגריר בייקר בנובמבר "רק של סגנית מנהל מחלקת צפממב
אישיי� .סבר שהמתחי� הבי�, שדבר מערכת היחסי� העכורי� הגיע לידיעתו, מר יור� ב� זאב

וכי הוא מסר כי , "פוגעי� בעבודה התקינה ובתפוקה המצופה מעובדי השגרירות"בשגרירות 
אשר ציינו את הפגיעה במעמדה של ,  על כ% מגורמי� בקהילה היהודיתהגיעו אליו תלונות

שלח ) ל"ע חו" מח.להל� (ל "חו.ג� מנהל מחלקת עובדי�. השגרירות וביקשו את מעורבותו
א� לא יחול "ובו ציי� כי , שמוע� לכמה בעלי תפקידי� במשרד, באותו חודש לשגריר בייקר מברק

והעסקת ] של מר גנדלמ�[פרדת כוחות ולסיי� את העסקתו שיפור במקו� לא יהיה מנוס מלבצע ה
 ". במקו�] מר גיל אור[

ובו קבל שבמקו� שהשליחי� יעסקו בעבודה , בעקבות זאת שלח השגריר בייקר מברק למשרד
ג� הוא  וכי ,הדדיותהאשמות וב ל"ע חו"השוטפת ה� עסוקי� בתגובות על המברק של מנהל מח

  ". בדברי� שלשמ� שוגרתי לכא� במקו� לעסוק,  לעניי� זהקדיש זמ� ומר יקרי�לה"נאל

__________________ 

 .23' עמ, "מינויי� וקידו� עובדי�"ראו בפרק על  20
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2.  È�ÂÈ·2005 ,·˜Ï ¯Â‡ ÏÈ‚ ¯Ó È�È„Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÔÈ· ÚÏ‚˙‰˘ ·È¯ ˙Â·˜Ú·"Ë , ÂÁÂÂÈ„
˙Â¯È¯‚˘· ‰ÓÈÏ‡ ‰ËË˜ ÏÚ ‰„�˜·Â ı¯‡· ÌÈ�Â˙ÈÚ , ˙Â�ÁÓ ˙Â¯È¯‚˘· Â¯ˆÂ�˘ Â�ÈÈˆ

Ì„Â˜‰ ¯È¯‚˘‰˘ ¯˜ÈÈ· ¯È¯‚˘‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ˘‡‰ ˙‡ ÂË¯ÈÙÂ ,Â·È„ ¯ÓÔ , ‰˘Ú�· ·¯Ú˙Ó
 ‰„�˜· ÌÈÏ‰�Ó Â�·Â Â˙ÈÈÚ¯˘ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈÙÒÎ ‰„�˜· ÒÈÈ‚ÓÂ ˙Â¯È¯‚˘·)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(

ÏÂÎÂ ÏÂÎÓ ‰Ï‡‰ ˙ÂÓ˘‡‰ ˙‡ ˘ÈÁÎ‰ ÔÂ·È„ ¯È¯‚˘‰ . ¯˙ÂÈ „ÂÚ Â¯ÈÎÚ‰ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÒ¯Ù
˙Â¯È¯‚˘· ‰¯ÈÂÂ‡‰ ˙‡ , Â¯ˆÈÂ ÌÈ�Â˙ÈÚÏ ‰ÙÏ„‰‰ ¯Â˜Ó ÔÈÈ�Ú· ÌÈÈ„„‰ ˙Â„˘ÁÏ ÂÓ¯‚

 ˙È„Â‰È‰ ‰ÏÈ‰˜‰ ·¯˜· ÌÈ‡ÈˆÂÓ ‰Ï‡Î ÌÈÚÂ¯È‡˘ Ú¯‰ Ì˘‰ ÏÏ‚· ‰˘˜ ‰˘‚¯‰ ‰„�˜·
Ï‡¯˘È ˙�È„ÓÏ. 

 

 

 ביקורי מטה בשגרירות

שתיי� של :  נעשו בשגרירות חמש ביקורות של יחידות המטה של המשרד2004במהל% שנת 
 . א ושלוש של אנשי מינהל וכספי�"הנהלת אג� צפ

להל� (דאז וקצי� המינהלה האזורי א " ביקרו בשגרירות מנהל מחלקת צפ2004בתחילת שנת  .1
א דיווח "והקמ, א דיווח שבשגרירות שוררת מערכת יחסי� קלוקלת"מנהל מחלקת צפ). א" הקמ.

מ המשולב חסר ניסיו� ומשקיע "בעיקר משו� שהקצ, שבשגרירות יש מצב חמור מבחינה מינהלית
ור היחסי� בי� העובדי� א ג� הציע לתת עוד הזדמנות לשיפ"הקמ. את רוב זמנו בנושאי� מדיניי�

חר� ". תו% תקופה קצרה נית� יהיה לראות א� אכ� חל שינוי במצב"ומסר שלהערכתו , בנציגות
א לא ביקשה הנהלת המשרד מהשגריר לעדכ� אותה בעניי� היחסי� השוררי� "האמור בדוח הקמ

 .בינתיי� המצב הל% והחרי�; בשגרירות

הדוח . ל" מחלקת חו.יקורת של אג� הכספי�  נעשתה בשגרירות ב2004בתחילת ספטמבר  .2
אול� ציי� ג� את היחסי� הלא תקיני� , שהגיש האג� אמנ� התמקד בתחו� הכספי� והמינהל

 .בשגרירות

א החדש ביקורת "עשה הקמ, חודש לאחר שהשגריר דיבו� סיי� את כהונתו, 2004באוקטובר  .3
יש ציי� שהוא הודיע ליוע המדיני בדוח שהג. ל"ע חו"בשגרירות בעקבות פנייה של מנהל מח

מ המשולב שהמשרד לא יסבול מצב שבו בכל כמה חודשי� יש צור% להתערב ולפתור "ולקצ
מ המשולב "הוא הוסי� שזו ההזדמנות האחרונה שהמשרד נות� ליוע המדיני ולקצ. סכסוכי�

 . לפתרו� הבעיה" דרסטיי�"לשפר את המצב לפני שייאל לנקוט צעדי� 

 לפגישה בניו 2004מ המשולב והיוע המדיני בדצמבר "תסיסה בשגרירות זומנו הקצבשל ה .4
ובה הובהר לה� שהמשרד לא יסכי� , מר נסי� ב� שטרית, ל למינהל של המשרד"יורק ע� הסמנכ

א והמלי "ל אג� צפ"בסו� אותו חודש ביקר בשגרירות סמנכ. להמש% המריבות והחיכוכי�
 בדוח שהגיש ".המשבר הבא כבר בפתח"שכ� , � אישיי� בנציגותלעשות מהר ככל האפשר שינויי

אופיר גנדלמ� צמחה ... אור ל.רונ� גיל... חומרת היחסי� הבינאישיי� בשגרירות בי�"ציי� כי 
וכי השגריר הביע את חוסר שביעות רצונו ממצב המינהלה , "למימדי� המחייבי� התערבות המטה

ל בשיחותיו ע� השליחי� "מ� הדברי� ששמע הסמנכ. ומתחזוקת משרדי הנציגות ובית השגריר
ובנות זוג� הסיק שאי� סיכוי להחזיר לתקנ� את עבודת השגרירות ואת היחסי� ויש לפעול 

ורק בסו� מרס , הנהלת המשרד לא מיהרה לפעול בעניי�. בי� שני השליחי�" להפרדת כוחות"
ות להפסיק את שירות� מברק לשני השליחי� בדבר האפשר ל"ע חו" שלח מנהל מח2005
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הנהלת המשרד לא הגיעה לכלל . השגריר בייקר תמ% בהישארותו של היוע המדיני .באוטבה
 .החלטה

 .להל� (המפקח הכללי על שירות החו ) א: ( נעשו בשגרירות שני ביקורי�2005בשנת  .5
ת שפורסמו בעקבות הכתבו, 2005ומנהל מחלקת מבדק פני� ביקרו בשגרירות בסו� יוני ) ל"המפכ

ועל המחנות שנוצרו , ט"אור ובי� הקב.בעיתוני� על קטטה אלימה בי� היוע המדיני מר גיל
ה� , ע� זאת. במסקנות הדוח שלה� נאמר שאמנ� הייתה מריבה א% ללא מגע פיזי. בשגרירות

שילוב של כמה גורמי� , לדבריה�. הדגישו את האווירה העכורה ששררה בי� עובדי השגרירות
מ המשולב ומשפחתו הוצבו "העובדה שהקצ: את השגרירות למצב שהיא נמצאת בוהביאו 

שמנעה ממנו להשתלב , מ המשולב"אישיותו של הקצ; באוטבה זמ� קצר לפני נסיעת� לש�
יחסו השלילי של היוע המדיני ; בשגרירות והקשתה עליו לתפקד ביעילות ולבסס את מעמדו

מ "יסיונותיו להסית עובדי� בשגרירות נגד הקצנ, מ המשולב בשגרירות"לשיבוצו של הקצ
, הדוח אינו חוס% את שבטו ג� מהשגריר בייקר. המשולב והתנהגותו המאיימת במצבי� מסוימי�

ייתכ� שתוצאות , כפי שהעירו העובדי� בשגרירות, שאמנ� קיבל לידיו שגרירות ע� בעיות אול�
נחישות והתמדה במעקב אחרי , נהיגותאילו גילה מ"ניסיונותיו לפשר בי� הצדדי� היו אחרות 

מערכת היחסי� בי� השניי� ואילו היה שוהה יותר באוטבה ופחות בנסיעות עבודה תכופות 
 ). בדבר נסיעות השגריר ראו להל�" (לאזורי� אחרי� בקנדה

אי� תקנה למערכת היחסי� הבלתי נסבלת בשגרירות ואנו "ל נאמר ש"בהמלצות דוח המפכ
מאחר ומדובר ... אור ואופיר גנדלמ�.תר את שליחות� באוטבה של רונ� גילממליצי� לסיי� לאל

אשר ". ראוי לאפשר לה� להיקלט במסגרות מתאימות, בשני עובדי� אינטליגנטי� ובעלי יכולת
על שלא הפעיל את סמכותו בתקיפות הנדרשת ועל שלא הקדיש את "הומל להעיר לו , לשגריר

שפגע בתפקודה האפקטיבי של השגרירות ,  במשבר כה חרי�תשומת הלב והזמ� הראויי� לטיפול
 ". וביוקרתה

. בלבד, מר נסי� ב� שטרית, ל למינהל"ולסמנכ, מר רו� פרושאור, ל"ל הוגש למנכ"דוח המפכ
ל "לאחר הביקור קבל השגריר לפני הנהלת המשרד על מש% ההמתנה לממצאי� ולהמלצות המפכ

 . בנושא

 מכתבי� מהמשרד בדבר שקילת האפשרות לסיי� את שליחות� בסו� יולי קיבלו שני השליחי�
היוע המדיני ביקש מהנהלת המשרד להחליט . ג� מכתבי� אלה לא נשלחו אל השגריר. באוטבה

כיוו� שהיה עליו לרשו� את ילדיו לבית הספר לשנת הלימודי� הבאה ולפנות את , בהקד� האפשרי
 . הדירה שבה התגורר

שרד מבקר המדינה תיאר היוע המדיני את הקשיי� שנגרמו לו  למ2005בתשובתו מדצמבר 
 .ולמשפחתו וציי� מצב של חוסר ודאות בשל היעדר החלטה של המשרד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Í˘Ó‰ ÏÚ ˙Ú¯ÎÓ ‰ÚÙ˘‰ ÂÏ ˘È˘ ÔÈÈ�Ú· ¯·Â„Ó˘ ˙ÂÈ‰
Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È�·Â ÌÈÁÈÏ˘‰ È�˘Ï ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Î ‰ËÏÁ‰·Â ˙Â¯È¯‚˘‰ „Â˜Ù˙ , ÈÂ‡¯ ‰È‰

Ï ‡ÏÂ ÌÈÁÈÏ˘‰ È�˘Ï Ú‚Â�· „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÈÓÂÎÈÒ ˙‡ ¯È¯‚˘‰ Ï˘ Â˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰
Î�Ó‰ ÌÚ ÌÊÈ˘ ÔÂÙÏË ˙ÁÈ˘· Â‡ ˙ÂÚÂÓ˘Ó Â˙ÚÈ„ÈÏ ÂÚÈ‚È ÌÈ¯·„‰˘ ÔÈ˙Ó‰Ï"Ï . 

 הודיעה הנהלת המשרד לשני השליחי� כי ניתנת לה� תקופת ניסיו� של 2005בסו� אוגוסט 
" משלחת בכירה"ע� סיומה תשוגר לשגרירות וכי , שלושה חודשי� שבה ייבח� מכלול תפקוד�

השגריר בייקר . שתבח� את תוצאות תקופת הניסיו� ותחליט מיד בעניי� המש% שירות� במקו�
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כיוו� שאי� לו , מ המשולב אי� טע� בתקופת ניסיו�"הבהיר במכתב להנהלת המשרד כי לגבי הקצ
 .  בהישארותו של היוע המדינימהמכתב עולה שמר בייקר תמ%. אמו� בו ויש נתק מוחלט ביניה�

ל " סמנכ.להל� (ל בכיר למינהל "ל וסמנכ" ביקרו בשגרירות המשנה למנכ2005בנובמבר  )ב(
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� המשרד כי בביקור האמור . א"ל אג� צפ"וסמנכ) למינהל

י� רונ� גיל אור השגריר מסר כי חל שיפור גדול ביחסי� שב. הצטיירה תמונה מתוקנת ומשופרת"
סוכ� כי השארתו ] הביקור[בדיו� שהתקיי� לאחר ... וקיי� שיתו� פעולה ביניה�, לאופיר גנדלמ�

 כדי שלא , 2006של אופיר גנדלמ� באוטבה תיבח� בעוד שלושה חודשי� ולא יאוחר מחודש מר
 ". 2006רונ� גיל אור יסיי� את שירותו באוטבה במועד במהל% קי . לפגוע בו ובמשפחתו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡Ï ˙Â¯È¯‚˘· Â¯ˆÂ�˘ ÌÈ¯ÂÎÚ‰ ÌÈÒÁÈ· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÏÂÙÈË
ÈËÏÁ‰Â ı¯Ó� ‰È‰ . ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î „¯˘Ó‰ È„È· ‰È‰ ˙Â¯È¯‚˘· ˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰

2004 . ˙ÂÁÂ„ Â˘È‚‰ Ô‰Â ˙Â¯È¯‚˘· ·ˆÓ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î ˙ÂÁÏ˘Ó ‰ÓÎ ÁÏ˘ „¯˘Ó‰
˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â�˜ÒÓ Ì‰·Â .Û‡ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ˙ÂÈÂ·˙Î˙‰Â ÌÈ�ÂÈ„ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ ‰ÓÈÈ˜ 

ı˜‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ‰˙ÒÈ� ‡Ï‡ ‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜� ‡Ï Í‡ ÔÈÈ�Ú· . 

על כ� המאזניי� מצד אחד הרצו� "בתשובתו של משרד החו למשרד מבקר המדינה נאמר ש
שר לטפל במלוא הנחישות בבעיות המקצועיות ומהצד השני רצונו של המשרד להימנע ככל האפ

. מלפגוע במשפחות ובשני העובדי� שעל פי כל אמת מידה הינ� עובדי� מוכשרי� ובעלי יכולת
 ".התברר כי גישה זו הוכיחה את עצמה במקרה זה... לאחר שלושה חודשי�, במבח� התוצאה

 

 חילופי השגרירי�

 ששגריר נהוג. לקראת חילופי השגרירי� התגלעו חיכוכי� בי� השניי� בעניי� מועד החילופי� .1
וה� מתאמי� ביניה� את מועד , זמנית באר הכהונה.יוצא ושגריר נכנס אינ� נמצאי� בו

והשגריר היוצא עוזב לפני כניסת השגריר החדש , ובדר% כלל קובעי� אותו לקי, החילופי�
ואילו מר בייקר , 2004השגריר דיבו� ביקש לדחות את מועד החילופי� לאחרי ספטמבר . לתפקידו
לאחר שנודע למר בייקר כי . שהיה המועד המאוחר ביותר המתאי� לו, 5.9.04.להגיע בהתכוו� 

הוא הביע לפני השגריר דיבו� את חששו , משפחת דיבו� תעזוב את בית השגריר רק ביו� הגעתו
 .שבית השגריר והרהיטי� לא יהיו אז במצב ראוי

 לפי כללי התנהגות לא כי,  הסביר מר דיבו�2005בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
כפי שהוא , וכי חילופי� בשבוע השני של ספטמבר, כתובי� נהוג שמתחשבי� בשגריר היוצא

 .ה� דבר מקובל, ביקש

והוא , על פי התקנו� עובד שהועמדה לרשותו דירת שרד והדירה אינה כשירה לדיור )א( .2
הדירה והתאמתה לבעל התפקיד עוד נאמר בתקנו� כי שיפו . זכאי להחזר הוצאות, מתגורר במלו�

בבדיקות . וראוי לעשות זאת בפרק הזמ� שבי� חילופי העובדי�, ייעשו בהמלצת קצי� המינהלה
 וה� בידי קצי� המינהלה 2004מ המשולב באוגוסט ובספטמבר "שנעשו בבית השגריר ה� בידי הקצ

� א% נדרשות נמצא שהבית במצב משביע רצו, האזורי לצפו� אמריקה באוקטובר באותה שנה
הודיע לה� מנהל , לאחר שהשגריר בייקר ורעייתו שהו כמה ימי� בבית מלו�. עבודות שיפו קלות

וה� התבקשו לעבור לבית השרד א� על פי , ל כי אי� מניעה שייכנסו לבית"מחלקת נכסי� חו
משיחות שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע� . שהשגריר טע� שהבית אינו מוכ� למגורי�
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, מ המשולב"כי הדרישה לעבור לבית יצרה אצל� הרגשה קשה כלפי הקצ, גריר ורעייתו עולההש
, כחצי שנה לאחר כניסתה של משפחת בייקר לבית השגריר. שכ� הוא אחראי לתחזוקת הבית

ל ביקורת בבית השגריר ובסיומה נקבע שהבית מתוחזק בצורה נאותה "עשתה מחלקת נכסי� חו
השיפוצי� . מקצת� מטעמי בטיחות ובריאות, ומל לעשות כמה שיפוצי�אול� ה, והוא במצב טוב

 מהשיחות ע� השגריר ורעייתו עולה שעדיי� ה� אינ� שבעי רצו� , ע� זאת. 2005נעשו בקי
 .ממצב הבית

ÌÈ¯È¯‚˘ ÈÙÂÏÈÁ ÔÈÈ�Ú· Ï·Â˜Ó ‚‰Â�· È„ ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï ˘È ‡Ï‡
˜ÂÒÚÈ˘ Ë¯ÂÙÓ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,Ó·„¯˘‰ ˙È·· ıÂÙÈ˘·Â ÌÈ¯È¯‚˘‰ ÈÙÂÏÈÁ „ÚÂ , ˙„ÈÓ·

Í¯Âˆ‰ ,˘„Á ¯È¯‚˘ ˙Ú‚‰ È�ÙÏ . 

 למשרד מבקר המדינה כי המלצה זו מקובלת עליו והוא 2006המשרד הודיע בתשובתו מינואר 
 .יכי� נוהל כאמור

בתחילת כל שנה על החטיבה למשאבי� חומריי� להעביר לכל נציגות , על פי התקנו� )ב(
מעו� ראש הנציגות ודירות השרד שבבעלות , י מעודכנות של תכולת משרדי הנציגותרשימות מצא

מ לעשות ספירת מצאי ולעדכ� לפיה את רשימות "ע� קבלת רשימות אלה על הקצ. המשרד
דוח על ביצוע "בעת הספירה יש למלא . ספירת מצאי צריכה להיעשות לפחות פע� בשנה. המצאי

% לוודא שתוצאות הספירה מתאימות לפרטי� ברשימת המצאי מ צרי"והקצ, "בדיקת מצאי שנתית
, במהל% השנה יש לדווח, נוס� על כ%. ולהחתי� על הדוח את ראש הנציגות או את ממלא מקומו

ועל סמ% דיווח זה לעדכ� את , על הוספת פריטי� ועל שינוי מקומ�, על גבי טפסי� המיועדי� לכ%
מ לבדוק ע� ראש הנציגות "אש נציגות על הקצלקראת חילופי ר. רשימות המצאי פע� בשנה

 . את הדוח עליו להעביר למחלקת נכסי� במשרד. היוצא את ההתאמה בי� המצאי ובי� הרישומי�

כי בעקבות קריסתה של מערכת המידע הממוחשבת של , בדיקת רשימות המצאי שבמשרד העלתה
 אי� רישו� של נכסי ,ממוחשב או ידני, שלמידע שבה לא היה גיבוי, 2000המשרד בשנת 

 נבנתה מערכת חדשה על בסיס 2003. ו2002בשני� . 2003השגרירות ונכסי בית השגריר עד שנת 
 צולמו 2004. ו2003במהל% השני� , נוס� על כ%. תוצאות ספירת מצאי שנעשתה בכל הנציגויות

כת הממוחשבת והתצלומי� הוזנו למער, לרבות בתי ראשי הנציגויות, ל"כל הנכסי� בנציגויות בחו
 . אול� התברר שלא צולמו התקרות, במשרד

הסתיימה , כארבעה חודשי� לפני עזיבתו של השגריר דיבו�, 2004הבדיקה העלתה שבאפריל 
אול� רשימת המצאי לא עודכנה לאחר שנעשו , הכנת הרשימות של נכסי בית השגריר והשגרירות

 . שינויי� בעקבות החילופי� בי� שני השגרירי�

 ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È‡Â ‰Ò¯˜˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÈÂ·È‚‰ ¯„ÚÈ‰- ‰„Ù˜‰‰
È‡ˆÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ Ï˘ ÌÈ˜˙ÂÚ ˙¯ÈÓ˘Â ‡ÏÓ „ÂÚÈ˙ ÏÚ ,Í¯Ú È¯˜È ÌÈËÈ¯Ù ÏÏÂÎ‰ , ·ˆÓ Ì‰

È‡ÏÂ ˙Â·¯ ˙ÂÏ˜˙Ï ¯‡˘‰ ÔÈ· ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ˘ ÔÈ˜˙ ‡Ï-˙ÂÈÂÓÈÚ� . ˘‡¯˘ „ÈÙ˜‰Ï ˘È
‰ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ÂÓ˙ÁÈ ‡ˆÂÈ ˙Â‚Èˆ� ˘‡¯Â Ò�Î� ˙Â‚Èˆ� È‡ˆÓ ˙ÓÈ˘¯ ÏÚ Ì‰È�È· ÔÈÙÂÏÈÁ

˙�Î„ÂÚÓ ,ÂÁ· ‰�È„Ó‰ ÈÒÎ� ¯Á‡ ÈÂ‡¯Î ·Â˜ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î"Ï . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÍÏ‰Ó· ÔÎ„ÂÚ˙ ‡È‰˘Â ‰˙�Î‰ ÍÈ¯‡˙ ÔÈÂˆÈ È‡ˆÓ ˙ÓÈ˘¯ ÏÎ·˘ ‚‡„È Ì‚ „¯˘Ó‰˘

‰�˘‰ . ÏÂÏÎÈ ÌÈÒÎ�‰ „ÂÚÈ˙˘ ‚Â‡„ÏÂ ·˘ÁÂÓÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ÔÂÎ„Ú ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
Ï˘Â ˙Â¯˜˙‰ Ï˘ ÌÂÏÈˆËÈ¯Ù ÏÎ . 
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 פעילות השגרירות

; המטרות העיקריות של כל שגרירות ישראלית ה� קידו� האינטרסי� של המדינה בענייני חו
, התרבות והמדע, קידו� היחסי� בי� ישראל לבי� המדינה שבה השגרירות בתחומי הכלכלה והסחר

שמירה על זכויות קידו� הקשר ע� הקהילה היהודית המקומית ו, ייצוג ענייני המדינה והסברת�
תפקודה של שגרירות ויעילותה בהשגת המטרות . אזרחי� ישראלי� השוהי� באותה מדינה

תיאו� והעברת , האמורות תלויי� בגורמי� רבי� ובה� הגדרת יעדי� ותכנו� העבודה להשגת�
יחסי עבודה תקיני� ותיאו� מרבי בי� בעלי התפקידי� הבכירי� , מידע בי� המשרד לשליחי�

 .רותבשגרי

כדי להערי% את פעילות השגרירות קיי� משרד מבקר המדינה שיחות ע� עובדי השגרירות וע� 
וכ� דיווחי , כמו דיווחי� מהשגרירות למשרד באר, אנשי הקהילה היהודית ועיי� במסמכי�

 . השגריר על פגישותיו ע� גורמי� שוני� בשנת עבודתו הראשונה

 עולה שהרגשת הניכור בי� 2004א בשגרירות בדצמבר "ל אג� צפ"מסיכו� ביקורו של סמנכ .1
קיו� ישיבות צוות השפיעו על תפקוד .היעדר עבודת צוות ואי, "חדוות עבודה"חוסר , העובדי�

תמוהה בעיני העובדה שהמשבר הבינאישי בתוככי השגרירות זלג לא רק : "הוא ציי�. השגרירות
יתרה מזו ה� מייחסי� ...  הארגוני� היהודיי�אלא ג� אל... אל היחסי� בי� בני משפחות העובדי�

ג� לדעתה של סגנית ."  למשבר היחסי� בתו% השגרירות.חלק מהקשיי� שבי� השגרירות לבינ� 
מ המשולב גר� לתקלות "שיתו� הפעולה בי� היוע המדיני ובי� הקצ.אי, א"מנהל מחלקת צפ

 . בעבודת� ע� גורמי� מדיניי� באוטבה

.  השגרירות נוספו ג� המתחי� שנוצרו בי� השגריר היוצא לשגריר הנכנסליחסי� העכורי� בתו%
ע� , ה� מהבחינה המקצועית וה� החברתית, שגרירי ישראל בקנדה בעבר טוו מסכת קשרי� טובה

האווירה העכורה שנוצרה בשני� האחרונות השפיעה על הקשרי� של אחדי� . הקהילה היהודית
 . תמנציגי הקהילה היהודית ע� השגרירו

עקב נסיעותיו , בי� היתר, מהמסמכי� עולה שהשגריר בייקר נעדר מהשגרירות ימי� רבי� .2
, נציגי הקהילות היהודיות ובעלי עסקי�, מחו לאוטבה לפגישות ע� אישי� כמו ראשי פרובינציות

א סברו שהיה עליו להרחיב את "ג� בהנהלת אג� צפ. והדבר הקשה עליו לטפל בבעיות בשגרירות
 . ותיו באוטבה ולהשקיע יותר בקשריו ע� בעלי תפקידי� חשובי� במגזר הממשלתיפעול

בשל היחסי� המעורערי� . על ראש נציגות לקיי� ישיבות צוות שבועיות, על פי התקנו� .3
ג� עובדי השגרירות השיגו על היעדר� של . בשגרירות לא כינס השגריר מר בייקר ישיבות כאלה

גשי� בישיבות כאלה ה� היו יכולי� להעביר ביניה� מידע ולייעל את ישיבות צוות וציינו שבמפ
החל השגריר , בעקבות ביקורת המשרד על ניהול השגרירות, 2005רק באמצע ספטמבר . עבודת�

 .לקיי� ישיבות צוות

למנוע מצבי חיכו% ומתח חדשי� בי� "השגריר הסביר בתשובתו כי לא קיי� ישיבות שבועיות כדי 
דבר זה לא פגע ביעילות העבודה היות והשגריר "אול� , "ת לנוכח מצב המחנאותאנשי השגרירו

פגש כל אחד ואחד על מנת לתא� את עבודת השגרירות ולוודא שכל אחד היה ער לנעשה על ידי 
 ". אחרי�

תפקידו של "א כי "ל אג� צפ" הסביר סמנכ2005בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
החלוקה המקצועית של עתותיו מצויה ... ת קנדה כי א� ג� למרחביההשגריר אינו מוגדר לביר

הוא הוסי� ". ועל פיה עליו לפעול... תו% הקפדה על מילוי תכנית העבודה השנתית, בידי השגריר
לרבות ראש , השגריר מר בייקר השכיל ליצור תו% זמ� קצר יחסי עבודה ע� שרי ממשלת קנדה"כי 
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היו� המשות� .הצליח לקד� מספר נושאי� מרכזיי� בסדרו... ושר החו שלה... הממשלה
של [האחריות לפעילות תקינה של השגרירות מוטלת על כתפיו ", ע� זאת". לישראל וקנדה

 ]".השגריר

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â� ˙ÂÂˆ ˙Â·È˘ÈÏ , ˙¯¯Â˘˘Î „ÂÁÈÈ·
ÌÈÎÂÎÈÁ ˘ÈÂ ˙ÂÁÈ˙Ó ,Â ÌÈ¯·„‰ ˙‡ Ô·ÏÏ ¯˘Ù‡Ó ˘‚ÙÓ‰ ÔÎ˘ÌÈ¯Â„‰‰ ˙‡ ¯˘ÈÈÏ , ÏÚÂ

ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ‚È‰�‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ˙Â‚Èˆ�‰ ˘‡¯ . ‰�Â˘‡¯‰ ‰�˘·˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙Â¯È¯‚˘· ˙ÂÈÚ·· ÏÂÙÈË· ¯˙ÂÈ ·¯ ÔÓÊ ¯È¯‚˘‰ ÚÈ˜˘È Â˙�Â‰ÎÏ . 

 היה העמקת הקשרי� 2005א לשנת "אחד היעדי� העיקריי� בתכנית העבודה של אג� צפ .4
הנספחות המסחרית בקנדה נמצאת . קר קשרי הסחר והכלכלהבעי, בי� ישראל לקנדה והרחבת�

 הנספח .להל� ( מר אפרי� שוה� 2003ובראשה עומד מאוגוסט , במשרדי הקונסוליה בטורונטו
הנספח המסחרי ועובדי הנספחות . המסחר והתעסוקה, שהוא שליח של משרד התעשייה, )המסחרי

של הנספח המסחרי הוא לקד� את היצוא תפקידו . ה� חלק ממער% הנציגויות של ישראל בקנדה
הישראלי ולהגביר השקעות קנדיות בישראל באמצעות יצירת קשרי� בי� חברות ישראליות 

 .כנסי� וביקורי� הדדיי�, סמינרי�, ארגו� תערוכות, לחברות קנדיות בדר% של מפגשי�

רד באר לתיאו� ולשיתו� פעולה בי� הנספחות המסחרית לבי� המש, ליחסי עבודה תקיני�
ושליחיו בקנדה יש השפעה רבה על מימוש הפוטנציאל של קידו� האינטרסי� הכלכליי� 

מהמסמכי� , מהבדיקה בשגרירות ובקונסוליה הכללית בטורונטו. והמסחריי� של ישראל בקנדה
שהנציגויות אמנ� השיגו , ומשיחות שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע� ראשי הנציגויות עולה

בתיאו� וביחסי , אול� יש בעיות בשיתו� הפעולה, מעטי� בתחו� הכלכלי והמסחריהישגי� לא 
וה� עלולות לפגוע באפשרות , העבודה בי� הנספחות המסחרית לבי� ראשי הנציגויות בקנדה

 .להפיק את המיטב מהקשרי� של ישראל ע� קנדה

 

✩ 
 

‡· ˙Â¯È¯‚˘· ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ· ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ „¯˘Ó‰ ‰˘Ú˘ ˙Â�ÂÈÒÈ�‰ ˙ÂÚˆÓ
 ÌÈ�˘· ‰˘Ú˘ ˙Â·¯‰ ˙Â¯Â˜È·‰2004Â -2005ÛÈ¯Á‰ Û‡ ‡Â‰Â ·ˆÓ‰ ˙‡ Â¯ÙÈ˘ ‡Ï  .

 ÛÂÒ·˘ ‰„·ÂÚ‰2004 „ÂÚ·Ó ÔÎÂ‰ ‡Ï ‡Â‰˘Â ˙Â‚Èˆ� ÏÂ‰È�· ÔÂÈÒÈ� ¯ÒÁ ¯È¯‚˘ ‰�ÂÓ 
ÚÏ˜È‰Ï „ÓÂÚ ‡Â‰ ÂÈÏ‡˘ ·ˆÓÏ „ÚÂÓ ,˙Â¯È¯‚˘· ÌÈÁ˙Ó‰ ˙‡ ‰¯È·‚‰ ˜¯ , ¯È¯‚˘‰Â

„·ÂÚ ˙‡ ËÂÂ�ÏÂ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰˘˜˙‰ÈÂ‡¯Î ˙Â¯È¯‚˘‰ È. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÁÈÏ˘‰ ÌÈÏÚÂÙ Ì‰·˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ‡�˙· , ¯˘‡Î
 ‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ·Â¯ „ÁÈ· ˙Â‰Â˘Â ˙È·‰Ó ˜ÂÁ¯ ˙Â‡ˆÓ� Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó) ˙ÂÚ˘ ¯Á‡Ï Ì‚

‰„Â·Ú‰( ,Ì‰È�È· ÌÈ�È˜˙ ÌÈÒÁÈÏ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È . ÌÈÒÁÈ‰ ˙Â¯„¯„È‰ ÚÂ�ÓÏ ˙ÂÒ�Ï È„Î
Â¯È¯‚˘‰ „Â˜Ù˙· ‰ÚÈ‚Ù È„Î „Ú˙ ,ÂÈ„È·˘ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ , ÁÎÂ� ‡Â‰ Ì‡Â

ÌÈÙÒÂ� ÌÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÂÁÏˆ ‡Ï ÂÈ˙Â�ÂÈÒÈ�˘ , ˙ÂÚÈÈ˙Ò‰ ÔÂ‚Î
ÌÈ„·ÂÚ ˙Ú�‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ�Â‚¯‡Ï ıÂÚÈÈ Ô˙Ó· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÚÂˆ˜Ó È˘�‡· , ÌÈ„·ÂÚ ÏÂ‰È�

‰„Â·Ú ÈÒÁÈ· ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÂ . 
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 מחנה השלו�

לבני נוער )  המחנה.להל� " (מחנה שלו�" התקיי� באוטבה 2005ט  ובאוגוס2004באוגוסט 
שהייתה אז תלמידת , המחנה היה פרי יוזמתה של בת השגריר הקוד�. ישראלי� ופלשתינאי�

 .אשת השגריר דיבו�, היא פעלה למימוש הרעיו� ע� שות� פלשתיני ובסיוע אמה. תיכו�

1.  ı È ˜  ‰ � Á Ó2 0 0  אג� .להל� ( המזרח התיכו�  נפגש עובד מאג�2004באפריל : 4
וה� ביקשו את , חברי הוועדה המייעצת לפרויקט, ע� שני סנטורי� וע� אנשי עסקי� קנדי�) ת"מז

סיוע המשרד באיתור ובמיו� של מועמדי� ובהשגת האישורי� הדרושי� ליציאת המשתתפי� 
סייע בהשגת והאג� א� , ת"חלק מהמשתתפי� נבחרו לפי המלצת עובדי אג� מז. מישראל לקנדה

הפרויקט מומ� . השגרירות שימשה מקשרת בי� מארגני המחנה למשרד. האישורי� ליציאה לקנדה
 עולה שג� משרד 2004מדיווח של השגריר דיבו� למשרד מיולי . מכספי תרומות שהתקבלו בקנדה

 . החו הקנדי נת� תמיכה כספית לפרויקט

עוד .  ישראלי�12. פלשתינאי� ו11:  נוער בני23המחנה התקיי� באוטבה באוגוסט והשתתפו בו 
לפני פתיחת המחנה פורס� דבר הקמתו בכלי התקשורת בקנדה בצורה אוהדת ובעיתוני� פורסמו 
ראיונות ע� בתו וע� אשתו של השגריר דיבו� וא� דווח על מעורבות� של משרד החו הקנדי 

� בקנדה את הפרויקט כדוגמה לאחר סיו� המחנה הציגו העיתוני. ומשרד החו הישראלי בפרויקט
במברק ששלח . הקולטת מהגרי�, לשיתו� פעולה והבנה הדדית ומודל לחיקוי במדינה כמו קנדה

לאור הצלחת " הוא דיווח על סיו� המחנה וציי� כי 2004מ המשולב למשרד באוגוסט "הקצ
 ". המפגש יש עניי� להמשיכו ולהופכו למפעל קבוע כא� בקנדה

2.  ı È ˜  ‰ � Á Ó2 0 0 , א"ל אג� צפ" כתב השגריר בייקר לסמנכ2004בדצמבר )  א(   :5
 2004.ל למינהל כי ראש הוועדה המארגנת של המחנה ב"ליוע המשפטי של המשרד ולסמנכ

  וכי פנתה אליו ואל תורמי� 2005דיווח לו שאשת השגריר הקוד� מבקשת לנהל את המחנה בקי
רד מש/השגרירות, עקרונית, מבקשי� לדעת א�התורמי� "הוא ציי� כי . בבקשה שיתרמו לפרויקט

אור ירוק ישראלי . דיבו�' כמבוקש על ידי הגב, המחנה יני� לתמו% בקיו�י בירושלי� מעונהחו
השגריר הוסי� כי ראש הוועדה ". ש כדי שמשרד החו הקנדי ית� את ברכתו ותמיכתוודר

 של אשת השגריר הקוד� המארגנת ג� ביקש חוות דעת של המשרד בעניי� מעורבותה הפעילה
 . בגיוס כספי� ובארגו� המחנה

, כי עמדתו בעניי� המעורבות של השגרירות בפרויקט היא שלילית, עוד ציי� השגריר במכתבו
. והציע שלא לקד� את גיוס הכספי� ואת ארגו� המחנה עד שהמשרד יודיע מהי עמדתו בעניי� זה

א� ההדי� החיוביי� שהפרויקט יצר בקרב לא נמצאו נימוקי� להסתייגותו מקיו� המחנה על 
 .גורמי� חשובי� בממשל הקנדי

 דיווח השגריר כמה פעמי� למשרד על פעילותה של אשת 2005במחצית הראשונה של שנת 
השגריר הקוד� בקנדה לגיוס כספי� למחנה וטע� שפעילות זו נעשית ללא תיאו� ע� השגרירות או 

 ]מר דיבו� [ת השגריר לשעבר ועובד בכיר בהווהמעורבות אש"המשרד וא� הביע את דעתו ש
הוא שב וביקש מהמשרד הנחיות בעניי� תמיכתו העקרונית של המשרד ". צורמת ואינה במקומה

מ� "בעצ� קיו� המחנה וחוות דעת בעניי� המש% מעורבותה הפעילה של אשת השגריר הקוד� 
 ". ...ההיבטי� של נוהלי המשרד וסוגיות תקשורתיות

 הגיב כלל על פניות השגריר ולא קיי� שו� דיו� בעקבות המידע שקיבל בדבר פעילותה המשרד לא
נמצא שפנייתו של השגריר , ע� זאת. 2005של אשת השגריר הקוד� לקראת קיו� המחנה באוגוסט 

 ענה מר דיבו� בש� אשתו על פניות 2005במאי . בייקר הועברה למר דיבו� כדי לקבל את תגובתו
באשר . ..עידוד ותמיכה מכל עבר, הזוכה לברכה, מדובר ביוזמה חו ממסדית": השגריר בייקר
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להניא� ... סיו�ימעורבות אל� בייקר עד כה היתה בקרב תורמי� בנ, לפרופיל מעורבות השגרירות
. לחלוטי� רעייתי מבקשת להזכיר שהיא אד� פרטי ושמדובר ביוזמה פרטית... מלתרו� למחנה

 .  הוא הוסי� שאי� צור% במעורבות השגרירות...".דבותרעייתי פועלת עד כה בהתנ

 ÂÈ˙ÂÈ�Ù ˙Â¯ÓÏÂ ÌÈ¯È¯‚˘‰ È�˘ ÔÈ· ˙ÂÁÈ˙Ó ‰¯ˆÈ ‰�ÁÓÏ ¯˘˜· ˙ÂÏÈÚÙ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
¯˜ÈÈ· ¯È¯‚˘‰ Ï˘ ˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ,·¯Ú˙‰Ï ÔÂÎ�Ï „¯˘Ó‰ ‡ˆÓ ‡Ï . 

ל במחנה לטפ"השגריר בייקר טע� בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי אילו קיבל הנחיה מהמשרד 
 ". היינו פועלי� בהתא� להנחייה

הצגת המחנה כפרויקט פרטי שהמשרד והשגרירות אינ� מעורבי� בו אינה מתיישבת ע�  )ב(
במכתב צוי� כי המשרד רואה . שנמסר לאשת השגריר הקוד�,  על נייר רשמי2005מכתב ממרס 

וכי ממשלת ישראל ; יחשיבות ביוזמה זו אשר הביאה למפגש בי� נוער ישראלי לנוער פלשתינא
וכי המחנה ; שמתמקדי� ביצירת קשרי ידידות בי� צעירי שני העמי�, מעודדת פרויקטי� מסוג זה

 2005בעניי� זה כתב השגריר בייקר למשרד ביוני . הוא מרכיב חשוב ביישו� תהלי% השלו�
"י� שהופנה לגורמי� יהודיי� ואחר, הואיל ומדובר כאמור במכתב שהופ בש� משרד החו

... ומדוע לא היה כל תיאו� בנדו�, א"נשאלת השאלה א� הדבר נעשה בתיאו� ע� אג� צפ, בקנדה
 ". ע� השגרירות באוטבה

כי המכתב נדרש כדי לסייע בצדדי� , אג� המזרח התיכו� שבמשרד הסביר למשרד מבקר המדינה
, ומי�השגת אישורי מעבר במחס(ל "הלוגיסטיי� של יציאת המשתתפי� הפלשתינאי� לחו

עוד הסביר האג� שכאשר הוכ� המכתב לא הייתה כל כוונה שהוא ). 'ויזות וכד, במעברי גבול
 .והוא נוסח בהתא�, ישמש לצרכי� אחרי� כגו� גיוס תרומות

 2005משנודע לשגריר בייקר דבר קיו� המכתב והפצתו הוא ביקש במכתב למשרד מיוני 
רות המדינה וה� מבחינת הנוהל התקי� ירד ושה� מבחינת נוהלי המש, שהנושא ייבדק בדחיפות"

הוא ציי� שפנה למשרד כמה פעמי� כדי לקבל הנחיות אול� המשרד לא . "ליותאושיקולי קוליגי
הסוגיה עוד יותר בעייתית על רקע הקשיי� הקיימי� ממילא כא�  ":והוסי�, הגיב כלל על פניותיו

 . ג� על מכתב זה לא ענה המשרד". בשגרירות

¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „ , ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙„ÈÓ ¯·„· ‰¯Â¯· ‰„ÓÚ ˘·‚Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰
˙Â¯È¯‚˘‰ Ï˘ ˙˘¯„�‰ . Ò¯ÓÓ ¯ÂÓ‡‰ ·˙ÎÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ È„Î2005 

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ,·˙Î� ‡Â‰ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ ˜ÈÂ„Ó· ÔÈÈˆÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ . 

באותו זמ� היה , קנדהעל פי הפרסומי� בעיתוני� ב. 2005המחנה התקיי� באוגוסט  )ג(
דבר . השגריר הקוד� באוטבה ונכח בערב התרמת כספי� למחנה ובטקס הפתיחה של המחנה

הודגש חלקה של משפחת , קיומו של המחנה התפרס� בכלי התקשורת באוטבה בנימה חיובית
דיבו� בפרויקט למ� שלב ייזומו ובעיתוני� א� התפרסמה תמונתו של מר דיבו� בטקס הפתיחה של 

 . מחנה וא� צוי� כי היה השגריר הקוד�ה

משיחות ע� השגריר המכה� עולה שהפרסומי� בעיתוני� יצרו אצלו הרגשה שהמעורבות של 
השגריר הקוד� דיבו� עלולה ליצור אצל הציבור הקנדי את הרוש� שמר דיבו� הוא עדיי� השגריר 

בייקר מאשי� את מר דיבו� התפרסמו בעיתוני� המקומיי� ידיעות שהשגריר , נוס� על כ%. המכה�
ומר , בי� השניי� היו חילופי האשמות. בשימוש בכספי השגרירות לצורכי המחנה ובמעורבות בו
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בעקבות זאת שלח מר בייקר לעיתוני� הודעת . דיבו� הפרי% את טענותיו של השגריר בייקר
 .הכחשה של הדברי� שיוחסו לו והעיתוני� התנצלו על הטעות בפרסו�

משיחות ע� אישי� בקהילה היהודית בקנדה ומהפרסומי� בעיתוני� עולה , רדממסמכי המש
שהיחסי� בי� השגריר בייקר ומר דיבו� פגעו בתדמיתה של השגרירות וממילא ג� בתדמית של 

הצגת המחנה , יתרה מזו. המשרד ושל מדינת ישראל וגרמו למבוכה בקהילה היהודית בקנדה
עניי� בו הביאה לכ% שתורמי� שוני� הבהירו שאינ� תורמי� כפרויקט נפרד שלשגרירות אי� חלק ו

 ).ראו להל�(כיוו� שה� תורמי� למחנה , לאירועי יו� העצמאות של מדינת ישראל שערכה השגרירות

אי� ספק שפרויקטי� מסוג זה תורמי� : "בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב משרד החו
. ו ימשי% לעודד פרויקטי� ויוזמות מסוג זהמשרד הח. לשיפור תדמית המדינה בקרב דעת הקהל

נהג המשרד בנושא זה ... מכיוו� שפרויקט זה היה יוזמה פרטית ועובדי המשרד לא היו מעורבי�
 ." סוגיה זו יצאה מכל פרופורציה. כפי שהוא נוהג במקרי� דומי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÂÏ˘‰ ‰�ÁÓ ‡˘Â�· ‰„ÓÚ ËÂ˜�ÏÓ „¯˘Ó‰ ˙ÂÚ�ÓÈ‰ , Ì‚
‡ÏÂ˙„ÓÚ È‰Ó ˙Ú„Ï ˘˜È· ¯È¯‚˘‰˘ ¯Á , ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙Â¯„¯„È‰Ï ‰‡È·‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï

 ÌÈ¯È¯‚˘‰ È�˘- ÈÁÎÂ�‰Â Ì„Â˜‰ -ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ  , Ï˘ ‰˙ÈÓ„˙Ï ˜Ê� ‰Ó¯‚ Ì‚ ‡Ï‡
‰„�˜· Ï‡¯˘È . 

 

 

 הנחיות בדבר פעילות דיפלומטי� במקו� כהונת� לשעבר

סעי� : ל"לאחר שסיי� את כהונתו בחוהחוק הטיל מגבלות מעטות בלבד על עיסוקיו של דיפלומט 
מי "קובע כי , ) חוק הצינו�.להל�  (1969.ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה( לחוק שירות הציבור 6

אחד הדברי� , ללא היתר לפי חוק זה, לא יעשה, שמילא תפקיד בשירות הציבור בחו לאר
אלא א� עברו , ר אותוהמנויי� להל� בארצות שבה� מילא את תפקידו תו% שנתיי� לפני שגמ

 :וה�, שנתיי� לאחר שגמר אותו

תפקיד או עבודה כשכיר או שלא כשכיר אלא בדר% של התקשרות לתקופה , קבלת משרה )1(
 ;מסוימת בלתי מוגבלת מראש

 ".רכישת זכות בעסק או קבלתה בדר% אחרת )2(

ד� בי� היתר ברוח , בשבתו כוועדה למת� היתרי� לפי חוק הצינו�, בית המשפט המחוזי בירושלי�
כי , בי� היתר קבע בית המשפט. החוק ובהיגיו� שביסוד ההגבלות המיוחדות על דיפלומט לשעבר

רו� המשרה "וכי , תפקיד שגריר נמצא בדרגה הגבוהה ביותר במדרג התפקידי� בשירות הציבורי
 רמה ככל שהמשרה, שכ�, מהווה שיקול בעל חשיבות מרובה בהחלטה א� לית� היתר א� לאו

ולו , "כ% יש להקפיד יותר שמטרת החוק לא תסוכל, יותר ובעלת עוצמות השפעה בחזית רחבה
 כגודל המשרה כ% גודל הציפיות וכ% מידת הדקדקנות בה יש לבחו� את .לשו� אחר ", למראית עי�

 .21"העניי� ומראיתו

__________________ 

, ÏÈÓ' (� È¯·Ú „Â„ '‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ� ˙ÂÚˆÓ‡· Ï‡¯˘È ˙�È„Ó(‡ÛÂÏ  6037/03) ירושלי�(' וע  21
 .מובא מתקדי�
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 ארבע שני�  במש22%כשדנה הוועדה בבקשתו של מי ששימש קונסול כללי של ישראל בניו יורק
היא ציינה , ל הקונגרס היהודי האמריקני"ובתו� שליחותו ביקש להתחיל מיד לשמש בתפקיד מנכ

יהיו , במיוחד בסמו% לסיו� עבודתו כקונסול, שבמש% תקופה מסוימת, קיי� חשש"בי� השאר ש
המבקש כיה� במש% כארבע ... שהוא ממשי% לייצג את ישראל, שיטעו לחשוב, גורמי� בציבור

א� א� . תקופה זו תרמה למודעות בדבר זהותו ע� אינטרס מדינת ישראל. י� כקונסול ישראלשנ
 ".הדבר עשוי להיתפס כ% בעיני הציבור, המבקש לא יפעל לזיהויו ע� אינטרס מדינת ישראל

ועל כ� הוראות , א� שהשגריר הקוד� לא קיבל משרה או תפקיד כלשהו במסגרת המחנה .1
 א� .אי אפשר להתעל� מהעובדה שהוא זוהה ע� המחנה , ינ� חלות עליו בחוק הצינו� א6סעי� 

 ולא בכדי .משו� שהוא אביה של יוזמת המחנה וא� משו� שהיה שגריר הקוד� של ישראל 
 . 2005פורסמה בעיתוני� הקנדיי� תמונתו נוכח בטקס פתיחת המחנה בשנת 

הביעו את דעת� , כי� בקיו� המחנהלרבות אלה התומ, נציגי� של ארגוני הקהילה היהודית בקנדה
כי היה ראוי שהשגריר הקוד� יימנע בעת ביקוריו הפרטיי� , באוזני נציגי משרד מבקר המדינה

נוכחות השגריר . בוודאי בשנה הראשונה לאחר פרישתו, בקנדה ממפגשי� ע� בעלי השפעה ש�
 השגריר בייקר והוא הקוד� בקבלת פני� שנערכה למשתתפי המחנה והפרסו� בעיתוני� הביכו את

דברי ועדת ההיתרי� בעניינו של . הרגיש צור% להבהיר לגורמי� שוני� שהוא שגריר ישראל בקנדה
בייחוד נוכח , מי ששימש קונסול כללי של ישראל בניו יורק יפי� ג� לעניי� השגריר הקוד�

 .חי בקנדההעובדה שהשגריר בייקר סבר שמעורבותו של מר דיבו� פוגעת במעמדו כשגריר הנוכ

וכי הוא נכח בקבלת , מר דיבו� הבהיר למשרד מבקר המדינה שביקורו בקנדה היה ביקור פרטי
אי� , לדעת משרד מבקר המדינה. הפני� למשתתפי המחנה בשל מעורבות בני משפחתו בפרויקט

כיוו� שהציבור הקנדי עשוי , לראות את ביקורו של השגריר הקוד� בקנדה כביקור בכל אר אחרת
 .אות בו נציג מדינת ישראל בקנדהלר

ששגרירי� לשעבר נהגו לתא� ע� השגריר המכה� את ביקוריה� במדינה שבה , הביקורת העלתה
ג� א� , ויש שא� נמנעו מפגישות ע� גורמי� רשמיי�, ולכל הפחות להודיעו על דבר ביקור�, כיהנו

 . במעמד השגריר המכה�, ת עי�ולו למראי, כדי שלא לפגוע, קשרו עמ� קשרי ידידות במהל% כהונת�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰- ¯˜ÈÈ· ¯È¯‚˘‰ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰ ÏÚ Ú„È˘ 
 ‰Ê ÔÈÈ�Ú·- È¯Á‡ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ‰„�˜· Â˙ÂÁÎÂ� ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ÂÈÏÚ˘ ÔÂ·È„ ¯ÓÏ ¯È‰·ÈÂ ·¯Ú˙È 

Â˙ÂÁÈÏ˘ . ˙Â‚‰�˙‰ ÔÈÈ�Ú· ÌÈ·Â˙Î ‡Ï ÌÈÏÏÎ ˘È˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ� Ì�Ó‡
¯È¯‚˘Ô‰ÈÎ ‰·˘ ‰�È„Ó· ÌÈ¯Â˜È·· ¯·Ú˘Ï  , ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ Ì„Â˜‰ ¯È¯‚˘‰ ˙Â‚‰�˙‰ Í‡

‡˘Â�· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ·˙Î· ÚÂ·˜Ï ˘È˘ ˙„ÓÏÓ , ˙Â‡¯Â‰ ÛÈÒÂÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ
ÔÂ�Èˆ‰ ˜ÂÁ· ¯ÂÒÈ‡‰Ó ˙ÂÚ·Â� Ô�È‡˘ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘ ÔÂ�˜˙· ‰Ê ÔÈÈ�Ú·. 

השגריר . 2005מחנה ג� בשנת דיבו� הייתה מעורבת בכל הקשור ל' אי� חולק על כ% שהגב .2
מר דיבו� הבהיר כי . דיבו� הייתה מעורבות פעילה שהתבטאה בגיוס כספי�' בייקר טע� כי לגב

וכי שימשה מתאמת , ל"שבינתיי� התגייסה לצה, רעייתו פעלה בתחו� זה בהמש% ליוזמת בתה
יתרה מדריכי� א, לית אזורית של המחנה ועמדה בראש ועדת היגוי שמיינה את המועמדי�"ומנכ

בכל הנוגע לפעילות האמורה " תקינות והלימות"מר דיבו� ג� טע� שאי� בעיית . ב"ומלווי� וכיו
ג� לדעת בעלי תפקידי� אחרי� . שכ� היא אד� פרטי ומדובר ביוזמה פרטית לחלוטי�, של רעייתו

רעיית השגריר היא אד� פרטי החופשי , ל ומנהל מחלקת מבדק פני�"כמו המפכ, במשרד
 .בפעולותיו

__________________ 

 .מובא מפדאור, �ˆÂÏ‡� Ò˜�Ù Ô '‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·È 9058/04' וע  22
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אי� להתעל� מכ% שהיא , דיבו� פעלה לכאורה כאד� פרטי' הג� שהגב, לדעת משרד מבקר המדינה
דיבו� ' גב, יתר על כ�. פעלה בהתבסס על המעמד שרכשה ועל הקשרי� שיצרה בהיותה אשת השגריר

ולא רק בתור אמה של יוזמת ( בתור אשת השגריר 2004הייתה מעורבת במחנה הראשו� בשנת 
 . הוזמנו מכרי� שלה ושל בעלה מתקופת שירות� באוטבה2005ולערב ההתרמה למחנה , )מחנהה

˙ÂÓÂ¯˙ Â‡ ÌÈÙÒÎ ÒÂÈ‚· ÌÈ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ÏÚ ˙Â¯ÒÂ‡‰ ˙Â‡¯Â‰ ˘È˘ ‡ˆÓ� .
 Ô·˘ ‰�È„Ó· ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚· ÁÈÏ˘ Ï˘ ‚ÂÊ ˙· ˙Â·¯ÂÚÓ ÏÚ ¯·„ ¯Ó‡� ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰·

‰· Ô‰ÈÎ ‚ÂÊ‰. 

˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯ , ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜ÏÂ ‰È‚ÂÒ‰ Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈË·È‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯
 ‰ÙÂ˜˙· ÁÈÏ˘‰ Ô‰ÈÎ ‰·˘ ‰�È„Ó· ÁÈÏ˘ Ï˘ ‚ÂÊ Ô· ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈ�Ú· ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈ¯Â¯·

˙ÂÁÈÏ˘‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï˘ ,ÌÈÙÒÎ ÒÂÈ‚ ÔÈÈ�Ú· ÌÈÏÏÎ ‰Ê ÏÏÎ·Â , ‰ÚÈ‚Ù ‰È‰˙ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡·
Ô‰ÎÓ‰ ÁÈÏ˘‰ ˙ÂÏÂÚÙ·. 

 

✯ 
 

 ˙ÂÈÂ‚Èˆ� Ï˘ Ô„Â˜Ù˙Ï Ï‡Èˆ�ËÂÙ‰ ÈÂˆÈÓ ÏÚ ˙ÏËÂ·Ó ‡Ï ‰ÚÙ˘‰ ˘È ‰„�˜· Ï‡¯˘È
Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÂÈ˙Â„È„È‰ ˙Â�È„Ó‰ ˙Á‡ ÌÚ ÌÈ¯˘˜· ÔÂÓË˘ . ÏÈÚÈ „Â˜Ù˙Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È

˙ÂÈÂ‚Èˆ�‰ Ï˘ , ‰ÏÈ‰˜‰ ÌÚ ÌÈ·ÂË ÌÈ¯˘˜ ˙¯ÈˆÈÏÂ ‰�È„Ó‰ ‰·Èˆ‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ Ì˘Ï
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙È„Â‰È‰ . 

Â„ÓÚ ˙Â¯È¯‚˘‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ˙˜È„· „˜ÂÓ· ,¯ÂÎÓ˙Â·ÈÒ�‰ Á , ÔÈ· ÌÈ¯ÂÎÚ‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ
ÌÈÁÈÏ˘‰Ó ‰ÓÎ , ÌÚ ÌÈ¯˘˜‰ ÏÚ Ì‚ ÂÚÈÙ˘‰˘Â ˙ÂÂˆ ˙„Â·Ú ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÌÈÈËÚ·˘

˙È„Â‰È‰ ‰ÏÈ‰˜‰ . ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ· ˙ÂÈ˙¯Â˜È· ˙Â·˙Î· ‰˙ÂÂÏ Û‡ ÌÈÒÁÈ‰ ˙Â¯„¯„È‰
‰„�˜·Â Ï‡¯˘È· . Ì‰ Û‡ ÂÓ¯˙ ÂÏ Ì„˜˘ ¯È¯‚˘Ï ÌÂÈ‰„ ¯È¯‚˘‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÂÎÚ‰ ÌÈÒÁÈ‰

ÍÎÏ .Â ˙‡Ê„ÂÚ ,‰�Ë˜ ˙Â‚Èˆ�· ‰„Â·Ú‰ È‡�˙ ,ÌÈÁÈÏ˘‰ Ï˘ ‚ÂÊ È�· Ì‚ ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ˘ ,
ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÈ· ÌÈÁ˙ÓÏÂ ÌÈÎÂÎÈÁÏ ‡È·‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ . „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙Â�ÂÈÒÈ�

ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ ‰„�˜Ï „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ˙ÁÈÏ˘ È„È ÏÚ ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ , ÏÎÎ ÌÈ¯ÈÎ· ÂÈ‰ÈÂ
ÂÈ‰È˘ ,‰ÁÏˆ‰· Â¯˙ÎÂ‰ ‡Ï ,ÏÚ˘ „ÓÏÓ ¯·„‰Â ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÈÙÂÏÁ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ 

ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ˙Â¯È˘· ¯ÊÚÈ‰Ï Û‡ ÌÈÈ�ÂˆÈ˜ ÌÈ·ˆÓ·Â ‰Ï‡Î ˙ÂÈÚ· ,È�Â‚¯‡ ıÂÚÈÈ ÔÂ‚Î . 

 ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈËÒÈ‚ÂÏ ÌÈ�ÈÈ�Ú Ï˘· Ò�Î�‰ ¯È¯‚˘Ï ‡ˆÂÈ‰ ¯È¯‚˘‰ ÔÈ· ÂÚÏ‚˙‰˘ ÌÈÎÂÒÎÒ‰
Ì‰È�È· ÌÈÙÂÏÈÁ‰ ÈË¯ÙÏ ,ÂÏÈÁ‰ ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈÏ‰� ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ Ï˘ ÌÈÙ

˙ÂÈÂ‚Èˆ� È˘‡¯. 

 Â˙�Â‰Î ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ‰�˘ ÌÂÏ˘‰ ‰�ÁÓ· Ì„Â˜‰ ¯È¯‚˘‰ Ï˘ Â˙ÁÙ˘Ó È�· ˙ÂÏÈÚÙ
 ˙ÂÈÁ�‰‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï Í¯Âˆ ˘È˘ ˙Â„ÓÏÓ ‡˘Â�· ‰„ÓÚ Ë˜� ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰Â
 ¯ÂÒ‡ ‰ÓÂ ¯˙ÂÓ ‰Ó ÚÂ·˜ÏÂ Â�‰ÈÎ ‰·˘ ‰�È„Ó· Ì‚ÂÊ È�·Â ÌÈÁÈÏ˘‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÈÈ�Ú·

‰Ê ÌÂÁ˙· . 
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 ו� חגיגת יו
 העצמאות תרומות למימ

 ל"בנציגויות ישראל בחו

 חוק .להל�  (1959.ט"התשי, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספי�(חוק שירות המדינה  .1
אוסר על עובד מדינה להתרי� כספי� ולגבות או לקבל כספי� שנתרמו למטרה מסוימת , )הסיוג

 התרמה וקבלת כספי� למטרה הממשלה רשאית להתיר. זולת לאוצר המדינה ובתוק� תפקידו
עובד מדינה המפר הוראה זו . היתר זה יפורס� ברשומות. ציבורית בדר% כלל או למקרה מסויי�

 . אחראי אחריות משמעתית

 מאפשר לנציגויות לקבל תרומות נוס� על הסכומי� שהמשרד )  התקנו�.להל� (תקנו� שירות החו
% ורק מחברות וממוסדות ישראליי� ומחברות מקצה למימו� קבלת הפני� לרגל יו� העצמאות א

, וכ� מאזרחי ישראל השוהי� באר השירות, "שיש לה� זיקה לישראל"וממוסדות לא ישראליי� 
כאשר תור� יהיה זקוק לשירות " מצב בלתי אפשרי"בתנאי שהדבר לא יעמיד את הנציגות ב

 פני� ואופ� לקהילות התקנו� ג� קובע שנציגות או אחד מעובדיה לא יפנו בשו�. הנציגות
 .היהודיות במקו� לש� גיוס תרומה לקבלת הפני� או לאירועי� אחרי�

)‡(  ˙ÂÓÂ¯˙ Ï·˜Ï ¯˙È‰ ‰Ï˘ÓÓ‰Ó „¯˘Ó‰ ˘˜È· ‡Ï ‚ÂÈÒ‰ ˜ÂÁ· ‰‡¯Â‰‰ ˙Â¯ÓÏ
ÂÁ· ˙ÂÈÂ‚Èˆ�· ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ Ï‚¯Ï ÌÈ�Ù‰ ˙Ï·˜ ÔÂÓÈÓÏ" ‰ÈÁ�‰‰ ˙‡ Ú·˜˘ Ì„Â˜ Ï

Ô˙Ï·˜ ˙‡ ˙¯˘Ù‡Ó‰ . 

)·(  Á�ÂÓ‰"ÈÏ ‰˜ÈÊÏ‡¯˘ "ÌÈ¯Â¯· Ì�È‡ ÔÂ�˜˙· ÂÚ·˜�˘ ‰˙�ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Â . Ì‚
"È¯˘Ù‡ È˙Ï· ·ˆÓ "¯Â¯· ‡Ï Á�ÂÓ ‡Â‰ ; ˘È‚‰ÏÓ ÂÚ�ÓÈÈ ˙Â‚Èˆ�‰ È„·ÂÚ˘ ‰·ÈÒ ÔÈ‡

˙Â‚Èˆ�Ï ÌÈÙÒÎ Ì¯˙˘ ÈÓÏ Ì„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· ÚÂÈÒ . ˙¯Á‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎÂ ˙È¯ÏÂÒ�Â˜ ˙ÂÏÈÚÙ
 ÔÈ· ˙Â¯ÂÒ‡ „¯˘Ó‰ ÈÏ‰Â� ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ˙Â˘Ú�‰ ˙Â‚Èˆ�‰ Ï˘ ˙Â‚Èˆ�Ï Ì¯˙˘ ÈÓ· ¯·Â„Ó˘

‰Ï Ì¯˙ ‡Ï˘ ÈÓ· ¯·Â„Ó˘ ÔÈ·Â. 

 של ישראל 57.מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה על קבלת הפני� לרגל יו� העצמאות ה .2
בה� דוח על , בנציגויות בקנדה וממסמכי המשרד העוסקי� בקבלת הפני� בשגרירות בבודפשט

 : עלו הממצאי� האלה, ק פני�בדיקה בעניי� זה שעשו המפקח הכללי ומנהל מחלקת מבד

בקונסוליה בטורונטו ובשגרירות בבודפשט הקציב , לקיו� קבלות הפני� בשגרירות באוטבה
, )א" ד.להל� ( דולר אמריקני 3,000.ק ו" ד7,000, )ק" ד.להל� ( דולר קנדי 8,600המשרד 
גרירות באוטבה הש: שלוש הנציגויות קיבלו תרומות למימו� האירוע על פי הפירוט הזה. בהתאמה
 54,000.והוצאותיה הסתכמו בכ, ק" ד50,600. עמדו לרשותה כלובס% הכו, ק" ד42,000.קיבלה כ

 מה� התקבלו לאחר קיו� 8,000.כ(ק " ד46,000.הקונסוליה בטורונטו גייסה תרומות בס% כ; ק"ד
ת השגרירו; ק וזה היה ג� סכו� ההוצאות" ד53,000.בס% הכול עמדו לרשותה כ, )האירוע

, ) מה� התקבלו לאחר האירוע31,000.כ(א " ד113,000.בבודפשט קיבלה תרומות בס% כ
 . א" ד90,000.והוצאותיה הסתכמו בכ

 מהסכו� שעמד לרשותה של השגרירות באוטבה התקבל מגורמי� בקהילה 50%לפחות  )א(
 .התרימ�וג� בי� התורמי� לאירוע בטורונטו היו תורמי� מקומיי� שהתקנו� אוסר ל, המקומית
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עצ� העובדה שראשי נציגויות נאלצי� "השגריר באוטבה מר אל� בייקר הסביר בתשובתו כי 
לפנות לגורמי� מחו לממשלת ישראל כדי לממ� חגיגת יו� העצמאות אינו לכבוד� ולכבוד 

 ". דבר שאינו רצוי או מתאי�.המדינה ומאל שגרירי� לעתי� לחרוג או למתוח את הכללי� 

ומדיווחי הבדיקה עולה , ק את ארגו� האירוע בבודפשט שהתקיי� בבית מלו�המשרד בד )ב(
את הכספי� גייס השגריר מר דוד אדמו� מתרומות של חברות ; שהאירוע נשא אופי מסחרי

; וה� קיבלו בתמורה פרסו� בכמה דרכי� בשעת האירוע, ישראליות ואחרות הפועלות בהונגריה
בבחירת החברות הלא ישראליות ובפנייה אליה� כדי איש מהשליחי� בנציגות לא היה שות� 

ל ומנהל מחלקת מבדק פני� הודגשו הצור% להימנע "בדוח המפכ. שיתרמו כספי� למימו� האירוע
מהוצאות מופרזות על קבלת הפני� ביו� העצמאות ומהבלטה בלתי הולמת של חברות פרטיות 

 . והדרישה לשקיפות מלאה בכל שלבי ההכנות לאירוע

 ¯˜·Ó ÔÂÓÈÓÏ Ï‡¯˘È ˙ÂÈÂ‚Èˆ� È„È· ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚˘ Ì„Â˜ ÁÂ„· ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰�È„Ó‰
‰ÈÚ· ‰ÂÂ‰Ó ÌÈÚÂ¯È‡ , ÌÂ˘Ó" Ô˙ÓÏ ÌÈÓ¯Â˙‰ Ï˘ Ì‰ÈÚÈ�Ó ‰Ó ¯Â¯· „ÈÓ˙ ‡Ï˘

‰ÓÂ¯˙‰ ,‰�È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ÌÈÏÂÚ Ì‰ Ì‡‰Â"23 . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ,Â¯˙ ÒÂÈ‚ ÔÈÈ�Ú· ÔÂ�˜˙‰ ˙ÂÈÁ�‰Ó ˙Â‚È¯Á‰ ÁÎÂ� Ï‚¯Ï ÌÈ�Ù‰ ˙Ï·˜ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÓ

 ˙ÂÏÂ„‚‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚· ˙ÂÈÂ‚Èˆ�‰ ˙ÂÚÈ˜˘Ó˘ ÌÈˆÓ‡Ó‰ ÁÎÂ�Â ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ
ÂÊ ‰¯ËÓÏ Ô‰Ï˘ , „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÂÈÂ‚Èˆ�‰ ÏÎ· ÌÈ�Ù‰ ˙ÂÏ·˜ ÔÂÓÈÓ

ÍÎ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ Ô˙È˙ ıÂÁ‰ ˙¯˘˘ ÈÂ‡¯Â „·Ï· . ÌÈÏ‡¯˘È‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘"ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ‰ "
-ÈÏÚ·  „ÚÈ‰ ˙Â�È„Ó· ÌÈ˜ÒÚ -‚ˆÈÈÓ ‡Â‰ ‰˙Â‡˘ ‰�È„ÓÏÂ „¯˘ÓÏ ˙ÈÏÈÏ˘ ˙ÂÊÁ ¯ˆÂÈ  .

 „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰ÚÂ�ˆ ‰È‰˙ ÌÈ�Ù‰ ˙Ï·˜˘ ÛÈ„ÚÂ ˘È‚¯ ‡˘Â� Ô‰ ˙ÂÓÂ¯˙
È�˙ÂÂ‡¯ ‰È‰˙˘ ¯˘‡Ó˙) ‰ÈÂ‡¯ ¯ÚˆÓÏÂ (ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· ÔÂ·˘Á ÏÚ . 

 

 

 

   

 מיכה לינדנשטראוס  

 מבקר המדינה  

 ונות הציבורונציב תל  

 

 ו"תמוז התשס ,ירושלי�

 2006יוני  
 

__________________ 

23  È˙�˘ ÁÂ„49 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1999( ,198' עמ ; È˙�˘ ÁÂ„50 ·)2000( ,362' עמ. 


