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חברותדיני

,הממשלתיותהחברותחוקפיעלדירקטוריםמינוי
1975-ה"התשל

דרורי-בןמרדכי(בדימוס)השופט

הקדמה.א

נכבדהשורהמתוךאחדאלאאינו11975-ה"התשל,הממשלתיותהחברותחוק
טוביםהנראיםהמועמדיםאתלמנותהממשלהלשריסמכותהמקניםחוקיםשל

דירקטור"כילחוק(א)18סעיףהוראת,זומבחינה.שונותילמשרותבעיניהם
מעמדרכישתעםכי,האומרתמסוימתגישהלבטאבאה"...השריםבידייתמנה

.מסוימיםבתחומיםתפקידיםממלאילמנותסמכותגםלשריםמוקניתפוליטי
גורסת-חיובית-האחת:בחינותמשתיאליהלהתייחסניתן,זוסמכות
בהצלחהלבצעיוכלושבעזרתםהאנשיםאתלבחורהממשלהשרישלשזכותם

מתנגדת-שלילית-והאחרת.נבחרושלהגשמתםוהמשימותהתפקידיםאת
ולפיכך"הפוליטיהשלל"מתוךהנאהטובותמתןבכךורואה"משרותחלוקת"ל

הרחבהבמסגרת.כליללביטולהלהביאלאאם,זוסמכותולצמצםלהגבילשואפת

כלועלתהחזרה,אחרתאוזובגישהכתמיכהלהעלותהיהשניתןהנימוקיםשל
הכישוריםמהם:לאמור.למשרהביותרוהמתאיםהטובהמועמדבחירתשאלתהעת

.מינוייםלבדיקתהוועדהר"יו* התשל,הממשלתיותהחברותחוק1
.("החוק":להלן)1975-ה"

למשרותלמינויחדשיםונהליםמידהקנילניסוחהוועדהח"דושל'הבנספחרשימהראו2
'פרופ:והחבריםדרור-בןמרדכיהשופטהוועדהר"יו)ממכרזהפטורותהמדינהבשירות
.1959-ט"התשי,(מינויים)המדינהשירותחוקוכן.(הולנדרשמואלד"ועוגלנוריצחק
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נדרשהאףוממילא.לתפקידהמועמדבחירתלצורךבהםלהתחשבשישוהשיקולים
,מפלגתייםקשרים,פוליטיותהשפעות:זריםשיקוליםדחייתשלברורהקביעה
.וכדומהאינטרסנטיתהערפה,אישייםיחסים

במשךהממשלותשריבידיונשארההייתה,והבלעדיתהמלאה,ל"הנהסמכות
ורקאךהתעוררהלאולהגבילהלצמצמההתביעה.המדינההקמתמאזהשניםכל
,הםביוזמתם,השכילולאהשריםמןשחלקמשוםגםאלא,התיאורטיתהבחינהמן

אתלדחות-ובעיקר,בחירהשלתקיניםהליכיםולהנהיגראויותנורמותלגבש
תופעות.מפלגתייםקשריםשלמהשפעתםהנובעיםזריםשיקוליםשלהשפעתם
"הפוליטייםהמינוייםשיטת"להתפתחותהשניםבמהלךשהביאוהןאלהשליליות

.עבר3מכלחריפהביקורתנמתחהעליה
שלשונותלפעילויותהתייחסהל"הנהשליליתהתופעהכילהזכירצריך

המלצותוהגישודנושונותועדות.שוניםבתחומים,בעברהממשלותשרי
הנראיםהמועמדיםאתלמנותהשריםסמכויותבעייתכילומרוקשהזה4בנושא

הגישושונותציבוריותועדות,אכן.פתרונהאתמצאהמסוימותלמשרותבעיניהם
שלבנושא,למשל,כך.להגשמתןהדרךרחוקהועדייןהשניםבמהלךהצעותיהן
בחודש,ציבורית5ועדההמלצותלאחרונההוגשו,המדינהבשירותלמשרותמינויים

עדלסיומוהגיעטרםבהןהדיוןאולם,הקודמתלממשלהעוד,1995אוקטובר
לגביביטויהאתשמצאההחשובההרפורמהאתלצייןיש,אלהכללעומת.כה

ישזהבחוק.6(מינויים)(6מספרתיקון)הממשלתיותהחברותבחוקזהנושא
המינויבעתהמפלגתייםהשיקוליםשאלתלפתרוןמעבר-מקיףניסיוןלראות

שהחוקלתפקידיםמתאימיםמועמדיםשללמינוייםהולמיםהסדריםלמצוא

אותן,זהחוקשלהשונותבהוראותלדיוןלייחסשישהחשיבותמכאן.בהםדן
,זאתכל.לשלילהאולחיוב-בחינתןכדיתוךלהפיקשישוהתועלת,להלןנפרט

השריםסמכויותשלומהותןאופייןביןהקיימיםהחשוביםלהבדליםבכפוף,כמובן
בשירות,אחריםבתחומיםסמכויותיהםוביןהממשלתיותהחברותחוקבמסגרת

.אחרותוברשויותהממשלתי

(1989)39מספרהמדינהמבקרח"דו;250(1987)יזמשפטים"בפוליטיקהאתיקה"זמיר'י3

וכן1989-ט"התשמ,ממשלתיותבחברותדירקטוריםמינויעלהמדינהמבקרח"דו;627
דרי'ד;97שימושיתפוליטיקהשפייזר'א;בשנהשנהמדיכמעט,מכןשלאחרחות"בדו

והמוסדאלפריח168-3/מחע"דכ;11לתנועתיותממלכתיותבין:בישראלפוליטייםמינויים
ר"פ,הדתותשר'נאקסלרוד67/313צ"בג;515,528יטע"פד,רוטנברג-לאומילביטוח

חוקמסחרימשפט".28,35(1)מהד"פ,תאוצרשר'נדקל90/4566צ"בג.80,84(1)כב
011.28לממשלההמשפטיהיועץהנחיות"עובדיםומינויתקןקביעת:הממשלתיותהחברות

.(85.3.15)'דכרך
.הוועדהח"דושל'דבנספחרשימה,2הערהלעיל,היתרבין,ראו4
.לעיל2בהערההנזכרתהוועדה5
:להלן).1417ח"ס,1993-ג"התשנ(מינויים)(6'מסתיקת)הממשלתיותהחברותחוק6

.("הממשלתיותהחברותלחיק6'מסתיקון"
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וההישגיםהחיובייםהצעדיםעללהצביע,כןאםהיאיזורשימהשלמטרתה

וכן;אחדמצד,הממשלתיותהחברותחוקשלל"הנשבתיקוןמבוטלים-הלא
,בושהוחלהתהליךאתלהמשיךבמגמה-הצעותלאאם-רעיונותלהעלות
.ולייעלולשפרו

מועמדיםלהציעהסמכות.ב

בחברותלדירקטוריםהנוגעבכלהשריםבידינשארהזוסמכות,לעילשציינתיכפי הממשלתיות7
זהמועמדשלבחירתוייזמוולאצעריםהםינקטולאשאםלאמור.

שישהמסקנהנובעתגםמכאן.החברהלדירקטוריוןאישיתמנהלא-אחראו
המועמדים8אתלמנותהסמכותשבידםהשריםשלהמשותפתבהסכמתםצורך

הממשלתיותלחברותדירקטוריםייבחרולאוממילאיוצעולאכזוהסכמהובהיעדר
הדירקטוריוןר"יולגביואילוהדירקטוריםלגביכאןעד.ל"הנהשריםשבאחריות

חברהשלהדירקטוריון"כיקובעלחוק(א)24סעיף.אחרים,שוניםהליכיםנקבעו
השריםאישורטעונההבחירה;הדירקטוריוןר"ליומחבריובאחדיבחרממשלתית

למנותהממשלהרשאיתאולם,מינוייםלבדיקתהוועדהעםהתייעצותלאחר
לבדיקתבוועדהשנועצהולאחרבכךצורךראתהאם,חבריומביןדירקטוריון

.החברה9שלהכלליהמנהלמינוילגבימופיעותלאלהדומותהוראות."מינויים
נעשיתל"המנכאוהדירקטוריוןשבחירתלחשובהיאטעות,השונההנוסחאףעל

בהירהכלשהרי.ממשהכרעהלאאם,השפעהכלנעדרבדברהנוגעהשרכאילו
שלבבחירהלטרוחהטעםומה,"השריםאישורטעונה"ל"ומנכדירקטוריוןשל

למנותהממשלהרשאית"ממילאשגםשעה,השריםבאישוריזכהשלאמועמד

.ל"המנכלגביהדיןוהוא?"חבריומביןדירקטוריון
שלבחירתםולהציעליזוםהשריםשבידי,כאןגםלומרניתןלמעשההלכה

צורךיש,באמור.השורהמןדירקטוריםלגביכמו,בעיניהםהעדיפיםהמועמדים
-למעשהוהןהחוקמבחינתהן-ניכרתמעורבותםואם,מקרהבכלבאישורם
נוסח.ל"והמנכהדירקטוריוןר"יולגביתגברשוווחומרקל,הדירקטוריםבבחירת

גםאלהחשוביםתפקידיםממלאיבבחירתהשריםשלמעמדםאתמחזקאףהחוק
כזהבמקרה.לשריםהנראההמועמדאתלהציעמוכןהדירקטוריוןשאיןבמקרה
שיקולפיעלכןלעשות,"בכךצורךראתהאם",לממשלהסמכותהחוקמקנה
.דעתה

החברותבחוקבמיוחד-בגישההתומכיםמסוימיםשיקוליםישנם
נעשית,אחראוזהמועמדעלהנופלתהבחירהפיהשעל-הממשלתיות

.לחוק(א)18סעיף,למשל,ראו7
.(3)6סעיףראווכןלחוק(א)1סעיףראו8
.לחוק(א)37סעיףראו9
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שלבפעולותיהןהשריםשלמעורבותם.הממשלהשריידיעל-כולהכל
כהנחה.ממנה10חלקנזכיראםודירכההיאשוניםכתחומיםהממשלתיותהחברות

לשפרראויאםולבדוקלשקולמקוםיש,זהחוקבמסגרתהאופטימליתהברירהשזו
זולמלאכהניגשבטרם.השריםידיעלהמועמדשלהבחירהדרכיאתולייעל

ממשלתיותחברותלגבירקלאמתייחסותהחוקהוראותכי,שנצייןהראוימן
בתאגידיםלמינוייםגםאלא('חוץ3וחברות[מעורבות2חברות,ן!בתחברותכולל)

:60בסעיףנאמרוכך.בחוק14שהוקמואחריםובגופים

הוןלהןשאיןחברותעלגם,המחויביםבשינויים,יחולוזהחוקהוראות"
בהםמשתתפתאושולטתהמדינהאם,חברותשאינםתאגידיםועלמניות
שהוקמוגופיםלמעט,ממשלתיתחברהלגבי(א)1בסעיףהאמורהבמידה
."בחוק

:נאמר(א)60אבסעיףואילו

עד18א,17א,16,17אסעיפיםהוראותיחולו,60בסעיףהאמוראףעל"
שהוקמובתאגידיםלכהונהמינוייםלעניין,(ד)-ו(ג)37-ו(ד)-ו(ג)18,24ג
הענייןלפיהמחויביםבשינויים,בחיקוקשהוקמואחריםובגופיםבחוק

או,הממשלהבידיאושרבידינעשההמינויאםוהכל,להלןוכמפורט
החיקוקאוהחוקלהוראותובכפוף,מהםמישלבאישורםאובהמלצתם
ולגופיםלתאגידיםימונוכיבחוקנקבע;הגוףאוהתאגידמוקםשמכוחו
עליחולולא,חוקבאותוהמנוייםארגוניםאוגופיםשלנציגים,כאמור
.15"זהחוקהוראותאלהנציגים

שעלהמתאימיםהכישוריםלשאלתלבתשומתשניתנהמלמדהחוקבהוראותעיון
מסיבההמועמדיםאתלפסולהעלוליםלשיקוליםגםכך.בהםלהתברךהמועמדים

;(למשלאינטרסיםניגודשלבתחום)פעילותםאתולהגביללסייגאו,אחרתאוזו

אלהמינוייםלבדוקשמתפקידהמינוייםלבדיקתועדההוקמהאף-ולבסוף
.להלןנעמודאלהכלעל.השריםידיעלהמוצעים
השגתםעלשליליתבצורהמשפיעשהיעדרו,מסויםנדבךחסרזהבמבנה,ברם

ביותרהטוביםהאנשיםשלשילובם:לאמור,זהבנושאהאמיתייםהיעדיםשל

חברותוינרוט'א:ראווכן.לחוק50,(ג)45,47וכן,(ב)4,25,31,32סעיפיםלמשלראו10
.298(ה"תשנ)המינהליהמשפטתחולת-ממשלתיות

.לחוק57סעיףראו11
.לחוק58סעיףראו12
.לחוק59סעיףראו13
.ואילך60סעיפיםהחוקתחולת'טפרקראו14
נקבעה63-ו62בסעיפיםואילו"מסוימיםגופיםעלתחולה"שלתוספתנקבעהאף61בסעיף15

המדינהבטחוןשלמטעמים)"מיוחדיםמקרים"ועל"חקלאיותמועצות"על"תחולהאי"
.(וכדומה
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והיצערחבהרשימהמתוךשיבואומועמדים,הממשלתיותהחברותשלבפעולתן
,הקיימותבנסיבות,ניתןכיצד.השריםעינילנגדשיעמדומועמדיםשליותרגדול

הקייםשבמבנה,היאהתשובה?הממשלהשריזאתירצואפילוזהיעדלהגשים
מתאיםמאגרשללהקמתוומסודריםמאורגניםכליםאין,מוסדיהסדרחסר

מאגרבהיעדר.הםלדעתםהמתאימיםהמועמדיםאתלבחורהשריםיוכלושמתוכו
ולהצגתהמועמדיםרשימתלהגשתורחבהמסודרתשיטהשלבהיעדרה,כזה

במשך,מעטיםלאבמקריםהשריםשלשבחירתםהואפלאמה,השריםלפני
זהמועמדעל"שמע"או"הכיר"שהשרלאמור,"אישית"הייתה,השניםכל
הטענהמןלהימנעאפשרכיצד,ל"כנמסודרתמויטהשלבהיעדרה?אחראו

,הדברבריוהרי?"הכירם"שהשרהטעםמןנעשואלמוניאופלונישלשמינויו
מכיריםהםאיןשאותםאנשיםהשריםיבחרולאהקיימיםההסדריםפישעל
נניחאפילו:מזויתרה.שנימכליעליהם"שמעו"לא-לפחות-או,כלל

שורתאללהגיעיוכלוכיצד-"משלהם"במועמדיםרצוהממשלותשריכי
שבהיעדרה,היאהתשובה?בעיניהםהטוביםאתמתוכהולבחורהאלההמועמדים

שלמבחינתםגם-מקריתהיא,מעטיםלאבמקרים,הבחירה,מסודרתשיטהשל
להיעזרמוכניםשאינםכאלה,ומתאימיםטוביםמועמדיםמרחיקהיעדרה.השרים

הצלחתואםהדברהואטובולא.לענייןשאינןלהשפעותלהיזקקאו"מהלכים"ב
נראה.המקרהיד-לעתים-אלאאינם-כישלונואו,שנבחרהמועמדשל

,אחתובעונהבעת,להשיגבויש,ל"כנממוסדמאגרשלשהקמתו,כןאם,לי
לכלולהרחבהציבורמןלמועמדיםלאפשר-האחת:חשובותמטרותשתי
אתכזורשימהמתוךולבחורלברורלשריםלאפשר-והאחרת;שמותיהםאת

.כמתאימים16להםהנראיםהמועמדים

השריםעםביחסיהםהמועמדיםזיקות.ג

לגבי"סייגים"מפרטוכן17"כלכליתזיקהמטעמיפסלות"במפורשמצייןהחוק
'לכנותםשנהוגמועמדיםלגביכןלא.8ן"דירקטורלהיותכשיריםאינם"שמועמדים

מורכבתבעיהעם,משלובדרך,להתמודדהמחוקקניסהכאן."פוליטייםמינויים"
ובקצרה!שוב9שאזכירהראוימן,להסבירהבאשאניעד.זו-מסובכתלאאם-
יצחק'פרופבהרחבהעמדעליהםפוליטייםמינוייםשלהשלילייםההיבטיםאת

הפוליטיהמינוי"כי,שםאומרזמיר'פרופ.20"פוליטייםמינויים"עלבמאמרוזמיר

,ישראלממשלת'נבישראלהנשיםשדולת94/453,454צ"בבגדומהברוחהצעותראו16
שדולתעניין:להלן)(קדמי'יהשופט)537-538,(מצא'אהשופט)501,529(5)מחד"פ

.(הנשים
.לחוק17אסעיף17
.לחוק17סעיף18
.3הערהלעילראו19
לבדיקתדרורועדתח"דו:ראווכן.19,21(ן"חש)כמשפטים"פוליטייםמינויים"זמיר'י20
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אישיותהיהלאאדםאותואילונעשההיהשלאציבוריתלמשרהאדםשלמינויהוא
מרכזיגורםהיא,מפלגתיותשלהצרבמובן,הפוליטיקהכזהבמקרה.פוליטית

."...לכישוריםקודמיםהקשרים.במינוי
:נאמר39,2מספרח"בדו.המדינהמבקרחות"דועמדוזהשליליהיבטעל

:שבכולםהשווההצדואולםצורהולובשיםצורהפושטיםהפוליטייםהמינויים"

סוגיבכל,רביםבמקרים.בתפקידהזוכההואביותרהמתאיםהאדםלאזובשיטה
עומדיםאינםשכישוריהםתפקידיםבעליהביקורתהעלתה,לעילשנסקרוהמינויים
אחרותבתכונותואםבניסיונםאם,בהשכלתםאם,לושמונוהתפקידבדרישות
."התפקידלמילויהנדרשות

:הקובעתםלממשלההמשפטיהיועץהנחייתאתלהביאהראוימןגםכך

בין,מפלגתייםשיקוליםיסודעלממשלתיתבחברהעובדיםמינויאותקןקביעת"
בגורםמקורםאםוביןהדירקטוריםאוהכלליהמנהלמןנובעיםאלהשיקוליםאם

לא,זאתחובהשמפרמי.החברהכלפיהאמוןחובתשלהפרהבגדרהנם,חיצוני
אףזוובדרך,הממשלתיתהחברהשלהראויבתפקודלפגועעלולשהואבלבדזו

הנובעותהמשפטיותבתוצאותלשאתאףעלולהואאלא,הציבורבטובתלפגוע
."החובהמהפרת
"הפוליטייםהמינויים"לשיטתהנלוויתחולהרעהלהזכירשלאאפשר-אי
,אחרתבמפלגהחברותםשוםעלהטוביםהמועמדיםכלשלדחיקתם:והיא

לא,כללחבריםשאינםשוםעל-פחותלאחמורוהדבר-אובשלטוןשאינה
תוצאההיא,בעקיפיןאובמישרין,זולרעהאפליה.אחרתולאשבשלטוןבמפלגה

.הגבלהאוסייגכלללא"פוליטייםמינוייםשיטת"שלנמנעתבלתי
.לעומקובודנוכברשאחריםזהבנושאהמידהעליתרלהרחיבבדעתיאין
.התופעהממדיעלזמיר'י'פרופשלמדבריועודלהביאחשובכילינראה,ברם
:דבריו23ואלה

היא.אחרתאוזולמפלגהמוגבלתאינהפוליטייםמינוייםשלהתופעה"
.יחדגםוקטנותגדולותמפלגותוכוללתהפוליטיתהקשתכלעלמשתרעת

אלא,מדיניותבקביעתהכרוכות,בכירותלמשרותמצגמצמתאיננההיא
"...ביותרהנמוכותלדרגותעדויורדתמתפשטת

בתפקידיםאוגרועיםתפקידיםבממלאירוציםאנושאיןהיאהמתבקשתהמסקנה

חשובעוד.המדינהעובדישלופוליטיתמפלגתיתפעילותסיווגבדברהקיימותההוראות
כאמשפטים"שיפוטיתבביקורתפוליטייםמינויים"זמיר'י'פרופשלמאמדואתלציין

.145(א"תשנ)
.3הערהלעיל,39'מסהמדינהמבקרח"דו21
.3הערהלעיל,לממשלההמשפטיהיועץהנחיית22
.21'בע,20הערהלעיל,"פוליטייםמינויים"זמיר23
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בלבדפוליטיתמהשפעהכתוצאהנוצרואונתקבלוכשאלהוחומרקל.מירתרים
טוביםמועמדיםלפסולשישגרסהלאהביקורתאך.נעשיםהיולאושאחרת
להםישותכונותיהםכישוריהםכלעלשנוסףמשוםורקאךלתפקידיהםוראויים

.מועמדותםלהעלאתגרמההיאושלאפוליטיתזיקהגם
שוםעלהשוניםהמועמדיםכלפיהופנתהלאל"הנהביקורת:אחרותבמילים

אךהותקפולאהממשלהשריוממילא;וידועהמוגדרתפוליטיתזהותבעלישהיו
הוארבבציבורפוליטיתזהותבעלישלמספרם.כאלהמועמדיםשמינומשוםורק

בתחומיאובכירותבמשרותאחראייםתפקידיםלבעלינזקקיםכאשרבייחוד,ביותר

.ממשלתיותחברותשלבאלהכמו-מיוחדיםלאאם-מסוימיםהתמחות
לכן.אחרתאוזומפלגהעלדווקאולאוהמפלגותכלעלנמניםאלהאנשים
בתחומיםלמשרותהפוליטיתהזהותבעליכלשלוהמוחלטתהעקרוניתפסילתם

הייתה-מפלגתיתזיקהגםלהםשישמשוםורקאך-בהםשולטתשהממשלה
שלולדחייתם,האלההמוסדותכלשלבתיפקודםחמורהלפגיעהלהביאעלולה

הדיןביתנשיא,גולדברגמנחםהשופט.ביותרטוביםלעתים,טוביםמועמדים

:דבריוואלה.המועמדבחירתבעת"הניטרליתהגישה"אתהציע,לעבודההארצי

גורם'שיהיהצריך,אחרתאוזובמפלגהפלוניציבורעובדשלחברותועובדת"

עובדת.בדרגהעובדמקודםאושנבחרשעהבחשבוןכלליובאשלא'ניטרלי
.לחובתוהכףאתלהטותצריכהאינהל"המנכאוהשרשללמפלגההשתייכותו

עובדשללמינויושתפריעלהאסורל"המנכשלאוהשרשלבמפלגתוחברותו
עלהעוליםמתאימיםכישוריםבעלהואאםלקידומואואחראוזהלתפקיד

ועיקרכלללשקולצריכהאינהזועובדהאך;אחריםמתמודדיםשלכישוריהם
.24"הואכישוריועלעוליםאחרעובדשלשכישוריושעה,"זכותנקודת"כ

ובקביעתהחוקבתיקוןשדנהשעההכנסתעינילנגדעמדול"הנהדבריםכל
שנראהכפי.מפלגתיתזהותלהםשישהמועמדיםבעייתלפתרוןהראוייםהכללים
שעלמתאימיםכישוריםשלהמטרהבהשגתמסתפקותאינןהחוקהוראות,להלן

כך;(לאואםוביןפוליטיתוהותישנהלמועמדאםבין)בהםלהתברךהמועמדים
ולהתעלםהפוליטיתהזהותשאלתאת"לנטרל"מבקשותהחוקהוראותאיןגם

בדרכה,להתמודדהכנסתהחליטהל"הנהחברותחוקשל6מספרבתיקון.ממנה
בחברותיראולא,זהחוקלעניין"כיקבעה,ראשית.הפוליטיתהבעיהעם,שלה

לחבריוברורפשוטנראהזהדבר.25"פוליטיתאואישיתזיקהכשלעצמהבמפלגה
המועמדיםשלהמכריערובםאתלפסולשאין)"כמותי"ההטעםמןהןהכנסת
הטעםמןוהן(מפלגהחבריהםרביםשבהכולהבאוכלוסייהבחשבוןהבאים

יזכהלאוהשפעתומשקלומבחינת,לאוותוזאת,השורהמןשחבר)"איכותי"ה
ובוודאימאומהכמעטלשרלהחזירבידויהיהלאשהרי,השרשלהמיוחדיםבחסדיו

.3הערהלעיל,168-3/מחע"דב24
.לחוק(ב)18גסעיף25
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מינוי.(הממנהלשרהחשובותוהאישיתהפוליטיתמהבחינהמידהכנגדמידהשלא
שאיןובוודאי,המועמדוביןהשרשביןהזיקהבדיקתלצורךהואמשקלחסרכזה
.המועמדפסילתאת,כשלעצמו,להצדיקכדיבו

,הממשלהשריוביןבינםשהקשרמועמדיםאותם,כמובן,הםלענייננוחשובים
מן,המפלגהחבריציבורשביןמאלהחורגים,התלותיחסיבעיקרביניהםהיחסים
,"מיוחדתכשירות"בהםחייביםכיבחוקנקבעאלהלגבי.השריםובין,השורה

"ליש-כהאי
:ע

דירקטוריון,דירקטורלכהונתלמועמדכימינוייםלבדיקתהוועדהמצאה"
לשרפוליטיתאועסקית,אישיתזיקהיש,ממשלתיתבחברהכללימנהלאו

כישוריםלוישכימצאהאםזולתמועמדותועלתמליץלא,הממשלהמשרי
כשירותשלשיקוליםלגביושקיימיםאו,החברהשלפעולתהבתחומימיוחדים
.26"הכהונהלאותהזהחוקלפיהנדרשיםהכשירותלתנאיבנוסףאחרתמיוחדת

עלשנמתחוהביקורתלדברימעברלכתהרחיקהל"הנשההוראהלטענהמקוםיש
שלבגנותםלדברהייתההמבקריםכוונתשהרי.ל"הנהפוליטייםהמינוייםשיטת
הקשרים"כיאו"בתפקידהזוכההואביותרהמתאיםהאדםלא"פיהםשעלמינויים
העונה,מתאיםמועמדנמצאאם,ברם.ביטוייםבהםוכיוצא"לכישוריםקודמים

הציבוריתהוועדהידיעלגםלכךראויושנמצא,בחוק27הנזכריםהכישוריםעל
כישורים"ממנוונדרושאלהלכלמעברלכתנרחיקמהשוםעל-מינוייםלבדיקת
?"מיוחדים

עלשהובעה"הניטרלית"הגישהאתלאמץמוכנההכנסתהייתהלא,כאמור

עובדת..."כי,הדבריםשארבין,האומרתגישה,גולדברג'מהנשיאכבודידי
.28"לחובתוהכףאתלהטותצריכהאינהל"המנכאוהשרשללמפלגההשתייכותו

זיקהבעלימועמדיםביןאפליהל"הנ(א)18גסעיףהוראותיצרו,למעשההלכה
כשירות"נדרשתהראשוניםשלגביבכך,זיקהחסרישהםאלהוביןאחרתאופוליטית
לשכוחלנואל-זאתוכל.האחרוניםלגביקיימתשאינהדרישה,נוספת"מיוחדת

ובזכותודברענייןלכלכשיריםנמצאוהמועמדיםהדעותדבלשאליבאלאחר-
בהםשדבקהיחידי"הפסול".תפקידםאתכהלכהלמלאהםמסוגליםאלהכישוריהם

.בעלמאסתם,מפלגהחבריולאבמפלגהמעמדבעליאופעיליםהיותם,כןאם,הוא
יגלה,הפוליטייםקשריובשלהזכותלועומדתכישסברשמילומראוליניתןמכאן
לאלתוצאותדוגמה.לרועץלושהייתהבחובהאלאהמדוברבזכותשלאמהרהעד

ניתן,"פוליטיתויקה"שלזהמשמעי-וחדקפדנימניסוחלנבועהעלולותרצויות
לשלושכהונתותוארךכיהשריםהמליצושעליומסויםדירקטורשלבמקרהולמצוא
ראויונמצאהקודמתהממשלהשלכהונתהבעתנתמנהזהדירקטור.נוספותשנים

.לחוק(א)18גסעיף26
.לחוק16אסעיף27
.גולדברג'מהנשיאדברי,3הערהלעיל168-3/מחע"דב28
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משוםהתעוררהלאהפוליטיתהזיקהשאלת.הבחינותמכלתכונותיופיעלרכוםיר
הצורךבדבר,(א)18גוסעיףלממשלהשמחדןבמפלגהפעילהיהזהשדירקטור

משרילשר"זיקהישלמועמדשבודבריםלמצבמתייחס,"מיוחדתכשירות"ב
בינתיים.כזוזיקההייתהלאואושרשנבחרבעת,זהלמועמדכאמור."הממשלה

להארכת,ל"הנהמועמדעלממליציםעתה.בישראלקמהחדשהוממשלהדברנפל
ומכאןהמועמדפעילבההמפלגהמנהיגישהםחדשיםשרים,כדירקטורכהונתו
פיעלבשעתונבחרל"הנשהמועמד,הדברברי."פוליטיתזיקה"עתהלושיש

יוכללאשוב,העתיםבחלוף,עתה.דירקטורלכהונתראויונמצאוכישוריותכונותיו
שהואמפנילא,לוהדרושה"מיוחדתכשירות"לושאיןשוםעלכדירקטורלכהן

שלפיההגישהמןנובעתזותוצאה.שהשתנוהם,הממשלהששרימפניאלאהשתנה
מאגרמתוךהמתאימיםהמועמדיםאתלבחור,בדברהנוגעיםלשרים,החוקמאפשר
דילאכזהבמקרה,ברם;אחרותמבחינותאובהשקפתם,להםהקרוביםהאנשים
."מיוחדתכשירות"בגםשיתברכואלא,בעלמאכשיריםאלהמועמדיםשיהיו
ישמאוזנתיותרבצורהל"הנהקפדניותלהוראותלהתייחסיהיהשניתןכדי
שהרי.זהחוקשלהמיוחדהמבנהאתהיוצרותההוראותיתרעםיחדלקראן
הדיןבפסקגולדברג'מהנשיאכבודהתייחסאליהבסיטואציהדניםאנואין
החברותחוק.הפנויההמשרהעלהמתמודדיםמועמדיםכמהישנםשבהל29"הנ

הראויהמועמדאתלבחורמינוייםלבדיקתלוועדהסמכותמקנהאינוהממשלתיות
בידיואיןהשריםבידינעשיתכולה-כלהבחירה.מתאימיםמועמדיםמספרמבין

.השרים30בעיניטובשנמצאהמועמדאתלאשרשלאאולאשראלאהוועדה
זהלעומתזה-לבחוןמינוייםלבדיקתלוועדהאפשרותכלנעדרתזובסיטואציה

הטובהמועמדעלולהצביעותכונותיהםכישוריהםאתלהשוות,המועמדיםאת-
שאילו,לאמור.האחרתאוהפוליטיתהשתייכותולשאלתקשרכלללאשביניהם

מסויםמספרלהגישהשריםאתהמחייבזהלמשל,אחרבסיסעלבנויהיההחוק
הטובאתלאשרלוועדהסמכותלהקנותאףהיהוניתן,ראוייםמועמדיםשל

צריכההייתהלאזהמועמדשלהפוליטיתזיקתושאלתאזכישביניהםוהמתאים
שלדעתהלשיקוללהשאירההיהואפשר,לכאןולאלכאןלאמכרעתלהיות
.הוועדה

'ב'פרופשלמדבריו-האיווןלמעןלפחות-להביאהראוימן,לבסוף
המינהליעילותלהגברתהמלךשדרךהאשליהמפנילהזהיר"ביקשבהם,אקצין
אויושרומיאתביןהיחסעלמשפטלחרוץאין...המנגנוןשלפוליטיזציה-בדההיא

דוגמאותידועות.מפלגתיהבלחיאוהמפלגתיהרכבולביןהמנגנוןשלשחיתותו
.31"המקריםבשניטהורמנגנוןושלמושחתמנגנוןשל

.שם,שם29
.מועמדיםלהציעהסמכותבדברלעילבפרקראו30
.244(ו"תשכ)הציבוריהמינהלעיקריאקצין'ב31
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המועמדיםכישורי.ד

"לכהונהכשירות"בוהכרהאישורלצורךהנדרשותהתכונותכי,לעילהזכרנוכבר
קושרותאלההוראות.קטגוריובאופןהחלטיתבלשוןמנוסחות-המועמדיםשל

להשכלהביחסהן(מינוייםלבדיקתהוועדהאתכמו)השריםאתומחייבות
.בעברשרכשהניסיוןלגביהן,המועמדמןהנדרשת
הוא"שמיכלכדירקטורלכהןכשירכי,(1)16אבסעיףבחוקנקבע,למשל,כך
,ציבורימינהל,חשבוןראיית,משפטים,עסקיםמינהל,בכלכלהאקדמיתוארבעל

לגביהן,הניסיוןלגביגםבחוקמופיעדומהפירוט."...עבודהלימודיאוהנדסה
היאכהעדשפירטנוהדבריםמןהמתקבלתהתמונה.מועדיולגביהןתחומיו

:כלהלז

יהיהמילקבועהסמכותאתהשריםבידיולהשאירלהמשיךבחרההכנסת
פיעליבחןכזהמועמד.הציבוריתהוועדהשללבחינתהידםעלשיוצעהמועמד

אםמתאיםהמועמדאםהשאלה,לאמור,בחוקומפורשיםהמפורטיםכישורים

אינוהחוק:אחרותובמלים.בחוקהאמורותהדרישותפיעלונבדקתנבחנתלאו
עלעונהאינואםוהולםמתאיםמועמדלהיותשיכולההנחהאתלקבלמוכן

.ל"הנ16אבסעיףהנזכריםהכישורים
למהרישאזכי,מועמדיהםאתלהציעלשריםחופשיתידניתנהשאם,מכאן
לכישוריהםאותםוכבלהשריםידיעלמסוימים"אזיקים"שםאףהחוקכיולהוסיף
.ידםעלהמוצעיםהמועמדיםאצליהיוכישחייבים

כללהםשאיןמועמדיםלגבי,אכן.אלהמגבלותבהטלתהסתפקלאהמחוקק
ושישהשריםידיעלהמוצעיםמועמדיםלגבי,ברם;אלהבכלהיהדילשריםזיקה
עלכיוקבעהמחוקקהוסיף(עיסקיתאו,פוליטית,אישית)מסוימתזיקהגםלהם

.32"מיוחדתכשירות"בלהצטויןאלהמועמדים
הן,השריםשלמבחינתםהן,ולכאןלכאןפניםלהישל"הנהפתרונותשורת
הוועדהעלשמוטלהדברברי,למשל,כך.מינוייםלבדיקתהוועדהשלמבחינתה

תגיעאפילו,בחוקהמפורשיםהכישוריםעלעונהשאינומועמדלאשרשלא
אתלמלאיכול-האחריםוכישוריותכונותיובשל-כזהשמועמדלמסקנה
אתהשריםיציעואםהדיןיהיהמהאולם.ביותרהטובהבצורהכדירקטורתפקירו

בלבדאחדבמקצועאקדמיתוארבעליכשכולם,מועמדאחרמועמר,מועמדיהם
הממשלתיותבחברותהדירקטוריוניםשלכלנניח?(בחוקהמפורטיםאלהמתוך)

שופטיםיהיוהאלההמועמדיםשכלאו!?בלבדדיןעורכיהשריםידיעליוצעו
בכירבתפקיד...שניםחמששלניסיוןבעלהוא"(ב)(2)16אסעיףראו)בדימוס
אלאבאיםהאלההדבריםשאיןכמובן!?("משפטיים...בנושאיםהציבוריבשירות
החלטיתבצורהוקובעתקפדניתבצורההכובלתשיטהשלחסרונהאתלהראות

התאמתםקביעתלגבימינוייםלבדיקתהוועדהושלהשריםשלהדעתשיקולאת

.26הערהלעיל32
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צריך.בחוקהנזכרותאחרותלמשרותאו,כדירקטוריםלתפקידםהמועמדיםשל
שחבריהעובדהעלולהצביעזהבנושאוהנתוניםהתמונהאתולהשליםלהוסיף

ידיעלשנבחרהמגובשתכקבוצה,יחדיוכולםמתמניםאינםבחברההדירקטוריון
,כמו)הכללמןיוצאיםמקריםלמעט.החברהצרכישלכוללתראייהמתוךהשרים

לקבוצתמצטרףחדשמועמד,(חדשהחברהשלויסודההקמתהבעת,למשל
שנבחרומדירקטוריםמורכבתעצמהוהיאלמינויוקודםשנבחרהדירקטורים
והעדפתםהשריםשלשרצונםמכאן.שוניםשריםידיעללעתים,שונים33במועדים
עללהשפיעכדיבהםיש(בחוקהמפורטיםהכישוריםלושיש)מסויםמועמד
-להםשישחדשיםאנשיםשלצירופםידיעל,הדירקטוריוןשלהאישיההרכב
מעולםדימוילשאובמותראם.הדירקטוריוןלעבודתלתרוםכדי-השריםלדעת

,השניםבמהלךשקובצושוניםשחקניםאוסףלפנינוישכינאמראזכיהספורט
.מגובשתבצורהשהוקמהנבחרתלאאבל

ההולמיםכישוריהםפיעל)דירקטוריםשלהאישיתבחירתםביןמסויםאיזון
,התורמיםדירקטוריםשלכמאגר)הדירקטוריוןשלהכולליםצרכיוובין,(החוקאת
,קרובותלעתיםמתגשםואףביטוילידימגיע,(שוניםבתחומיםגם,מהםאחדכל
כמפורט,מינוייםלבדיקתהוועדהידיעלוהןעצמםהממשלהמשרדיידיעלהן

החברותשלבפעולתןהשריםשלשמעורבותם,מאליומובן.הדבריםבהמשך
הדאגה.בלבדהמינוייםלנושאמצומצמתואינהמוגבלתאינההממשלתיות

לבתשומתבמתן,ממילא,כרוכהממשלתיתחברהכלשלעבודתהלהצלחת
ניסיון,ידעשלרהבמגווןישהשוניםשלחבריו,כגוףדירקטוריוןשללצרכיו

על,היתרבין,המעשיביטויואתמוצאזהדבר.חברהלאותההדרושיםוכשירויות

בנושאלספקבידםשישוהמידעהאוצרמשרדשלהרפרנטיםשלמעורבותםידי
הן,בעבודתוומעורבותםהדירקטוריוןחברישלהאישיתהתאמתםלגביהן,זה

.מיוחדתהתמחותבתחומידירקטוריםשלוחסרונםהדירקטוריוןשלצרכיולגבי
השמורההמכסהפיעלכדירקטוריםהמתמניםהמדינהעובדיאתלהזכירישעוד

בפעולתהמיוחדחלקםאתנותניםאלהאף.ממשלתיתחברהבכלהממשלהלשרי
שלבחירתםאף.מפלגתיתזיקהכנעדריוהןהמדינהכעובדיהן,הדירקטוריון

(האחריםוהסייגיםהתנאיםכולל)בחוקהנדרשיםלכישורים,כמובן,כפופהאלה

.מינוייםלבדיקתהוועדהשלולבדיקתה

המתאימיםהמועמדיםבחירתעלמינוייםלבדיקתהוועדההשפעת.ה

המועמדיםאת,לאשרשלאאו,לאשרהואהוועדהשלתפקידהפיושעלהתיאור
,האחרותפעולותיהאתלצייןהמקוםכאן.בחסרלוקה,השריםידיעלהמוצעים

יותרלאשללתקופהיתמנהדירקטור"כיוקובע"הכהונהתקופת"אתמגדירלחוק21סעיף33
."...מינויותוקףמתחילתשניםמשלוש
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אנובוהדירקטוריםמינוילנושאבקשרובמיוחד,החוקמלשוןעולותשאלהכפי
.זהבמאמרעוסקים

סמכויותיהעלנוסף-אולם,מועמדיםלהציעסמכותלוועדהאין,כאמור
שלרחבהסמכותגםלוועדההוקנתה-המועמדיםשלהתאמתםבדיקתבשטח
לייעץ"גםהוועדהתפקידיביןכי,קובע(3)(ג)18בסעיף.שוניםבנושאיםייעוץ
לצרכיה,היתרביןלבבשים,לתפקידהמועמדשלהתאמתומידתבדברלשרים

ובהתחשב,המינויבעתהדירקטוריוןלהרכב,לגודלה,החברהשלהמיוחדים
."מיועדהואלולתפקידהראויהזמןאתלהקדישהמועמדשלביכולתו

שבדיקתלאמור.ווייעוץבסמכותנרחבשימושעושהמינוייםלבדיקתהוועדה
והתאמתוכישוריובשאלתורקאךמצטמצמתאינהומועמדמועמדכלשלהתאמתו
הנזכריםהאחריםהנושאיםפניעלגםמשתרעתאלא,בחוקהמפורטיםהאישיים
.ל"הנ(3)(ג)18בבסעיף
אתולצייןלהקדיםהראוימן,זהסעיףשלבהוראותיולדוןבאיםשאנועד

אתלחלקניתן,לכאורה.החלטותיהותוצאותהוועדהסמכויותשלתחולתןהיקף
:כלהלן,סוגיםלשלושה,המינוייםבנושא,הוועדהסמכויות

,מוחלטתהיאהוועדהסמכותשלגביהםהמועמדיםנמניםהראשוןהסוגעל
לגביהסמכותהיאכזו.סופיותהן-כלוםולאהחלטותיהאחרישאיןלאמור
ופסלותבחוק35המפורטיםהסייגיםשליישומם,מתאימים34כישוריםשלקיומם

אתלאשראיןכיהוועדהוהחליטההיה:אחרותובמילים.כלכלית36זיקהמטעמי
.לשנותו37השריםבסמכותהדבריהיהלא-המועמד
לשרפוליטיתאועסקית,אישיתזיקהיש"להםהמועמדיםנמניםהשניהסוגעל

בידייתמנהדירקטור":כלהלן(א)18בסעיףנקבעאלהלגבי.38"...הממשלהמשרי
לבדיקתהוועדההחליטה.מינוייםלבדיקתהוועדהעםהתייעצותלאחרהשרים
,(א)18גבסעיףהאמורבושנתקייםמועמדשלמינויועללהמליץשלאמינויים

הוועדהנימוקי;הממשלהבמליאתשתידוןההחלטהעלהשגהלהגישהשררשאי
קיבלהלא;נציגואולממשלההמשפטיהיועץבאמצעותהממשלהבפנייובאו

.39"לדירקטורהמועמדימונהלא,השרהשגתאתהממשלה
סמכותלעצמהלשמורהממשלהשללרצונהכיסוימשוםבכךלראותיש

.לחוק(1)(ג)18בוסעיף16אסעיףראו34
.לחוק(1)(ג)18בוסעיף17סעיףראו35
.לחוק(1)(ג)18בוסעיף17אסעיףראו36
להםשישמועמדיםלגבירקהוועדההחלטותעלהשגהשמאפשר(א)18סעיףנוסחגםראו37

.(2)(ג)18בסעיףראווכןלשריםזיקה
בענייןראו."מיוחדתכשירות"שלבקיומהכאלהמועמדיםשלאישורםמתנה(א)18גסעיף38

(2)96כרךעליוןתקדין(פורסםטרם)מינוייםלבדיקתהוועדה'נקזולה95/2846צ"בגזה

967.
.הדירקטוריוןר"יומינוילגבילחוק(ד)24סעיףגםראו39
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כשירותלואיןוכיפוליטיתזיקהלוישכי,קבעהשהוועדהאףעלמועמדלמנות
.מיוחדת

,(להלןנעמודעליהם)שוניםמועמדיםלכלולניתןהשלישיהסוגבמסגרת
.ל"הנ(3)(ג)18בבסעיףכאמור,מייעץגוףשלמעמדלוועדהיששלגביהם

וזאת,אלהסוגיםלשלושהשונההתייחסות,לכאורה,לראותשניתןאמרנואם
ניטשטשו,עובדתיתמבחינה,למעשהכיולצייןלהוסיףיש,החוקנוסחפיעל

הוועדההחלטותכלפיהממשלהשדישללעמדתםהנוגעבכלונמוגוההבדלים
אושרושלאמועמדיםשלהניכרמספרםאףעל,למשל,כך.מינוייםלבדיקת

החליטושבואחדמקרהאףהיהלא-לשריםזיקתםמחמתהוועדהידיעל
האמורפיעל-השגהשלבררך-הממשלהמליאתלפנילהביאוהשרים

כישוריםהיעדרמחמתמועמדיםשלאישורם-אילגביהן.ל"הנ(א)18בסעיף
זוזיקהשלקיומהמחמתמועמדיםשלאישורם-אילגביהן,אחריםונימוקים

שישונשארההייתה,(והנוכחיתהקודמת)הממשלהשריעמדת-אחרתאו
ושלאממנהלסטותלא,מינוייםלבדיקתהוועדההחלטתאתהמקריםבכללכבד
(3)(ג)18בסעיףראה)ל"הנהייעדןסמכותבמסגרת:מזויתרה.אותהלתקוף

שרילפניהביאהאותן,שונותהחלטותמינוייםלבדיקתהוועדההחליטה,(ל"הנ
מצאולא,כאןאף.הממשלהשריידיעלאומצוהאלהההחלטותכלואף,הממשלה

התייחסואלא,והצעותיההוועדההמלצותאתלקייםשלא,לנכוןהממשלהשרי
פיעלהוועדהשלהאחרותלהחלטותבדומה,מחייבותהחלטותכאלאליהן

,היתרבין,התייחסוהוועדההמלצות.(לעילונסקרושנזכרו)האחריםהחוקסעיפי
הרכבמבחינתהחברהשלהמיוחדיםצרכיה,לאמור,לעילעליושעמדנולנושא

למנותשלאהוועדההמליצהמסויםבמקרה.המועמדיםהצעתבעתהדירקטוריון

החברהשבדירקטוריוןמשום(החוקשלהפורמליותהדרישותעלשענה)דץעורך
,החריםהתמחותבעליבוחסרוואילו,אחדמצד,ניכרבמספרדיןעורכיכיהנוכבר
כך;ל"הנשלמועמדותואתוהסירוזוהמלצהקיבלוהממשלהושרי-שנימצד

לוועדההיהשנראה(החוקשלהפורמליתמבחינתוכשיר)אחרמועמדלגביגם
דירקטוריוניםשלרבבמספרעסוקהואכי-לפניהשהמציאהנתוניםלאור-

הראויהזמןאתלהקדישהמועמדשלביכולתו"יהיהולאאחריםותפקידים
שלהייעצןלגביגםכך.(ל"הנ(3)(ג)18בבסעיףכאמור)"מיועדהואלולתפקיד
מאשרתשהוועדהשבעת,לאמור.בעתידלפניהשיוגשוהמועמדיםבדברהוועדה
במקרים-לבםתשומתאתמפנהאףהיא,השריםידיעללפניהשהוצעמועמד

כישוריהם,תכונותיהםמבחינת)הדרושיםמועמדיםשללחסרונם-המתאימים

שלזהמעמדהוועדהלדעת.החברהלדירקטוריון,(וניסיונםידיעותיהםתחומי

שאיןלמסקנההגיעההכנסת.ביותררחבבממדאליולהתייחסיש"מייעצתועדה"
יתווסףלאאםומלאשלםיהיהלאתפקידהוכי"בודקתועדה"שתקוםבכךדי
מועמדיםשללמינוייםהנוגעיםהתחומיםבכל"מייעצתועדה"שלמעמדגםלה

סעיףהוראותאתלפרשהראוימןזוגישהפיעל.ממשלתיותבחברותלתפקידים

מועמדיםלמינוירלבנטינושאשכל,לאמור,ביותרהרחבהבצורהל"הנ(3)(ג)18ב
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-(והאחרות)הפוליטיתהזיקהלבעייתבדומה-כאןאף.בונכללממילא

,הדברברי.מנוגדיםאינטרסיםביןוהמתאיםהנכתהאיווןשאלתלמבחןעומדת
הוועדהלפניהמעליםהםהממשלהששריהייתהזהנושאלהסדרהמוצאשנקודת

,אלהראשוניםבשלבים.החוקפיעלכמתאימיםבעיניהםהנראיםהמועמדיםאת
אלהאנשיםשלמועמדותםהעלאתליזוםוחומרקל,להתערבלוועדהסמכותאין
שלשמעורבותה,ההנחהעלבנויהחוק.תהיהאשרהעילהתהיה-אחריםאו

אתאמרושהשריםלאחר,(להלןובפרקלאמורכפוף)השניבשלבתהיההוועדה
מסוימיםבנושאים.עמדתםאתלהביעהוועדהחברינדרשים,זהשניבשלב.דברם
,יועציםשלמעמדאלאלהםאיןאחריםובנושאים(ל"כנ)הקובעתהיאדעתם

תהיהכמהעד(למעשההלכה,כהעד,כןשעשוכפי)לקבועהואהשריםובידי
.ידםעל(משמעתרתי)מכובדתהוועדהעמדת

והדירקטוריםהמועמדיםלגביהוועדהשלנוספותסמכויות.ו

הראשוניםהנושאיםשני.נוספיםנושאיםלשלושהלהתייחסהראוימןכי,לינראה
:הםואלה;מכהניםלדירקטוריםנוגעהשלישיוהנושאלמועמדיםנוגעים

דירקטור"פיושעללחוק(א)18סעיףהוראותאתלעילהזכרנוכבר(א)
הראינוכבר."...מינוייםלבדיקתהוועדהעםהתייעצותלאחרהשריםבידייתמנה
נכבדבחלק.בלבד"להתייעצות"מוגבלותאינןהוועדהשסמכויות,לעיל,לדעת
היאהוועדההחלטת-(וחסרונותיהםיתרונותיהםעל)המועמדיםכישורישל

לכן.הוועדהידיעלאושרושלאהמועמדיםאתלמנותיוכלולאוהשריםהקובעת
.בחוקהנדוניםהמקריםכלאתהולםאינו"התייעצות"של,זהשביטוילומרניתן
אחרבמישורחיוביותתוצאותוהביאהצמיחזהביטויכיולהוסיףלמהרישאולם
העלאתשלהרגיליםלהליכיםכוונתי.הסברשלמילותכמהלנמרהראוימןשעליו

ואין,הוועדהידיעלזומועמדותשלובדיקתה,אחראוזהאדםשלמועמדותו
הוועדה,כהונתהלתחילת,(לערך)הראשונותבשנתיים.אישורה-אי:לומרצורך
מועמדים.השריםידיעלשהוצעוהמועמדיםמן%20-כ("פסלה")אישרהלא

וזאת,הווערהידיעל"נדחתה"שמועמדותםלדעתלמדו,ונשיםגברים,רבים
.אחריםשוניםמנימוקיםאו"כישוריםחסרי"שנמצאומשום

קפדניותהןהדרושיםהכישוריםלגביהחוקשקביעותלעילהערתיכבר
לחלוטיןודוחות,מסוימיםלשיקוליםיתרהחשיבותמקנותהוראותיו;והחלטיות
טובים,נכבדיםשאנשיםלומראפשרכלליתבלשון.אחריםחיובייםשיקולים
לאאלהשתכונותיהםהטעםמןאושרולא-השריםידיעלשהוצעוומוכשרים

מה,ולאכזבתםאלהשלללבםלהביןקשהלא.החוקהוראותעםאחדבקנהעלו
להימנעניתןכיצד.התקשורתבאמצעיהופיעכברמועמדותםדברשלעתיםגם

?אלהשלבכבודםמפגיעה

פיהשעלהאפשרותאתויצרפתח,"התייעצות"שלבלשוןהנוקט,החוקנוסח
נופליםפלונישלכישוריואםמראשהוועדהמאתלבררומבקשיםהשריםפונים
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,כמועמדשמואתיעלושבטרם,לאמור.החוקהוראותשלהרחבהבמסגרת
,בעיקרהמשפטית,הדרכהלקבלכדיהוועדהעם"להתייעץ"השריםמבקשים

היאהוועדה"עצת".מספקנקייהלהיותנראיתאינהשמועמדותםאנשיםלגבי
,לאמור.עצמההוועדהאתלאואףהשריםאתמחייבתשאינה,בלבדעצהבגדר
עצתפישעלאדםשלמועמדותולהגישהשריםיחליטונוסףשיקוללאחרשאם

מועמדותואתמחדשותשקולהוועדהתדון,כןלעשותמקוםהיהאםספקהוועדה
.כלשהי."עצה"לכןקודםקיימתהייתהולאבנמצאהייתהלאכאילו

,ומראש,בעיניהםשגםאנשיםלגבירקכזובבקשהפוניםשהשריםכמובן
לגבשממהרתהוועדהשאין,כמובןושוב,גםכך.בעייתיתנראיתמועמדותם

הןהחוקשלהוראותיוכי,נראהפניהםשעלהמקריםאותםלגביאלאעמדה
שלזכותם,כאמור,כןפיעלאף.המועמדמינוימתירותואינןמשמעיות-חד

וחובת,מצדםהנתוניםושקילתעיוןלאחר,כאלהמועמדיםגםלהגישהשרים
עלהחליםהכלליםכלפיעלתפקידהאתולמלאכזובמועמדותלנהוגהוועדה
.עבודתה

מוכניםהשריםהיוכאןשגם,לדעתמראהל"הנההתייעצותהליכישלהתוצאה
והלךקטןהוועדהידיעלשנדחוהמועמדיםשלמספרם.הוועדההדרכתאתלאמץ
נעימות-אינמנעה:ובעיקרמתאימיםלאאנשיםשלמועמדותםהגשת-איעקב
.מועמדותםאתלהגישמלכתחילהמקוםהיהשלאאלהמכל

בא,החוקדרישותעלהעוניםמועמדיםשלמינויםעללהקפידהרצון(ב)

שלביכלבמהלך.והחלטותיההוועדהכלפיבדיקההליכיבקביעתגםביטוילידי
-האחת:יחדגםהבחינותמשתימעשיהאתהוועדהובדקהחזרהעבודתה

הוראותבמבחןעומדיםאינםותכונותיהםשכישוריהםמועמדיםאישרהשמא
,לאישורהראוייםשהיומועמדיםאישרהולאדחתהשמא-והאחרת;החוק

זובנקודה"שותק"החוק.הבחינותמכלדירקטוריםלהיותהכשיריםמועמדים
(א)18סעיףהוראתלמעטואתכל.הוועדההחלטותתקיפתלגביהוראותבוואין
החלטתאתלהפוךתחליטכיהממשלהמליאתאתלבקשהשררשאיפיהשעל

הוראהכלבהיעדר.לשרהפוליטיתזיקתומחמתמועמדאישרהלאזואםהוועדה
החלטהבכלמחדשעיוןשלנוסףהליךלקייםמיוזמתההוועדההחליטהאחרת
שהגישואלה,השריםכיקבעההוועדה.אלמוניאופלונישלמועמדותוהדוחה

כי,(המועמדאתדחתהאם)הוועדהאתולמקשלחזוררשאים,המועמדותאת
לנגדהיושלאעובדותאומשפטייםנימוקיםלאורוזאתנוספתפעםבדברתדון

.הראשוןבדיוןהוועדהעיני
.נדחורובןכיאם,נתקבלאלהמבקשותהלקאכןכילצייןראוי,למעשההלכה

ההסדריםכילצייןצריך,לעיל(ב)-ו(א)בפיסקאותשפורטוהצעדיםכללאחרגם
.המחוקקהתערבותאת,אלהבנושאיםגם,לבקשהראוישמןוייתכןשלמיםאינם
מותביישב,המחודשבדיוןכילקבוע,לעצמההיתרהוועדהראתהלא,למשל,בך
שלעמדתו-המתאימיםובמקרים,למשל-תהיהזואם,חבריםחמישהבן
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(ב)18בסעיףלהוראותמנוגדתלהיותנראיתכזוקביעה.הוועדהאוהוועדהר"יו

.בלבדחבריםשלושהבןיהיההוועדההרכבכיהקובעות,לחוק

שהוצעומועמדים("לפסול")לאשרשלאהוועדהשלסמכותהעלנוסף(ג)
בסעיף.40"הכהונהפקיעת"לגביגםסמכותהאתלצייןיש,השריםידיעללה
-הכלבסך9)הדירקטורשלתפקידולסיוםהשונותהאפשרויותמפורטותזה

אחדבכל.((ג)ופיסקה(ב)פיסקהבמסגרתשתייםועוד(א)פיסקהבמסגרת7
בידישםצויןאף((5)(א)פיסקהלמעט)זהבסעיףהמפורטיםהמקרים9-מואחד

המשפטיהיועץאוהשריםכגון)מתפקידוהדירקטוראתלהעכירהסמכותמי
לכהןיחדלדירקטורכינאמרבה(5)(א)שלזוהיאהיחידההפיסקה.(לממשלה

הפוסלותהנסיבותאחתבונתקיימה":אםנתמנהשלההכהונהתקופתתוםלפני
כילקבועהסמכותמיבידיהשאלהלגבידברנאמרלאכאן."דירקטורמהיותאדם
."...הפוסלותהנסיבותאחתבונתקיימה"אכן

לסייםישאכןכילקבועמסוימותבהזדמנויותנתבקשהמינוייםלבדיקתהוועדה
כאלהלפניותונענתהכןעשתההוועדה.עתבטרםאחראוזהדירקטורכהונת
.כלשהותאחרגוףבידיולאהסמכותבידהנתונהכיוהחליטהבענייןשדנהלאחר
גםהממנההגוףשבידיכגון,זובגישההתומכים,שוניםנימוקיםעללהצביעאפשר

המועמדלמינויהאישוראתשנתנהוהוועדה,כוה42מינויולבטללהפסיקהסמכות
מינויוביטולאתהגוררדבר-האישורשלנטילתועללהחליטשמוסמכתהיא
לקבועהצורךשהתעוררשבמקום,לטעוןאפשרגםכך.לדירקטורהמועמדשל
נאמרלאזהנושאלגביואילו;במפורשהדברנקבע-אחריםשלסמכותםאת
אולם.מינוייםלבדיקתהוועדהבידישהסמכות,הואוברורשפשוטהטעםמן,דבר

מאופיונובע,האמורבמקרה,סמכותהלקביעתהעיקרישהנימוקהיהנראהלוועדה
שהשאלה,לאמור.ממנוהשוניםהאחריםמהמקריםלהבדיל,הנושאשלומהותו

במפורשנמסרהזושאלה-דירקטורמהיותאדםהפוסלותנסיכותמתקיימותמתי
-הקובעתהיא.מינוייםלבדיקתהוועדהשלולסמכותהלידיההמתזקקידיעל

אינהולפיכך,כדירקטורמלכהןפסולהמועמדאם-מקריםשלארוכהבשורה
לאזוסמכות.לתפקידולהיכנס,מלכתחילה,יכולהואאיןוממילאאותומאשרת
שללבחינתוזושאלהלמסורוהצדקהנימוקכלאיןלפיכך.אחרגוףלכלנמסרה

הןהחוקוהוראותהשיקוליםאותםהםהשיקולים.מאוחריותרבשלבאחרגוף
אוזומסיבה)יותרמאוחרבמועדבדיקהשנדרשתהעובדה.חוקהוראותאותן
.הסמכותבשאלתולהכריעלשנותכדיבהאין(אחרת

.("כהונהפקיעת")לחוק22סעיףראו40
.(פורסםטרם)מינוייםלבדיקתוהוועדההחשמל'חג'נרבון96/250(א"ת)פ"הראו41
-מינוילעשותהסמכה":"מינויסמכות"1981-א"תשמ,הפרשנותלחוק14סעיףראו42

."מתפקידולהשעותואושנתמנהמיאתלפטר,לבטלו,תקפואתלהתלותהסמכהגםמשמעה
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המיניםלשניהולםייצוג.ז

,הממשלתיותהחברותלחוק6'מסבתיקון,מקיףניסיוןנעשה,לעילשציינתיכפי
,דירקטוריםשללמשרותמועמדיםלמינויהנוגעיםבנושאיםשונותבעיותלהסדיר

לפתרונןהכנסתהלכהשבהןהדרכיםעל.החברותומנהליהדירקטוריוניםר"יו
הקבועבהסדרונעייןשנפנההראוימןעתה.לעילעמדנוכבראלהבעיותשל

הפךזהנושא.ממשלתיותבחברות,כדירקטוריות,נשיםשלייצוגןלגביבחוק
מהפליהכתוצאה,חוקיתהתערבותשלבדרך,לפתרוןהמשוועתבעיהלהיות
-לחלוטיןכמעט-והביאההשניםבמהלךוהתמשכהשהלכהנשיםשללרעה

מקבילדמיוניקולמתוחניתן.השוניםבדירקטוריוניםנשיםשלשיתופן-אילידי
מועמדיםהועדפופיהשעל)"הפוליטיתהמינוייםשיטת"שלהתפתחותהבין

שיטת"ובין,(והאחריםהמפלגתייםקשריהםבזכותשונותלמשרותמסוימים
.(למשרותכמועמדותנשיםבחשבוןהובאולאפיהשעל)"המתעלמתהמינויים

המקריםבשני.פסוליםמשיקוליםכתוצאההשוויוןעקרוןנשברהמקריםבשני
-וראוייםטוביםמועמדיםשלדחייתםידיעלהממשלתיותהחברותנפגעו
המעשהשבחיימשוםהמחוקקהתערבותנדרשההמקריםבשני.ונשיםגברים

.פסולותנורמותונשתרשוהראוייםהבחירהכללינשתבשו
מעליבים-הנשיםלגבי-היוהנתונים(1993.3.26)החוקקבלתבמועד

לתתטרחלאאישכי,מדויקיםנתוניםלהשיגקשהשכיוםכךכדיעד,ממש
בחברותגבריםדירקטוריםשלגדולמספרשלעומתברורמקוםמכל.אליהםלבו

לאהנשיםשלמספרן,(לאלפייםקרוב)חוקפיעלשהוקמוובתאגידיםממשלתיות
להסדירהכנסתהחליטה,כןאם,כיצד.יספרןנער,בודדותעשרותכמהאלאהיה
?זובעיה

אלאאינןהן.בומופיעהאינהזומלה.הנשיםאתבמפורשמזכיראינוהחוק

"המיניםלשניהולםייצוג"הכותרתאתנושא18אסעיף."המיניםמשניאחד"
:חלקיובשנינאמרוכך

לייצוגםהולםביטוייינתןממשלתיתחברהשלדירקטוריוןבהרכב(א)"
.המיניםשניבנישל

שניתןככל,השריםימנו,כאמורלייצוגהולםביטוילהשגתעד(ב)
עתבאותההולםבאופןמיוצגשאינוהמיןבנידירקטורים,הענייןבנסיבות

."החברהבדירקטוריון

שמאלדאגהמקוםכלאין-המיןמבחינת;לנשיםשהכוונההואופשוטברור
היוםעצםעדהגבריהמיןטהרתעלהןרבותחברות.לגבריםהולםייצוגאין
לכתלהרחיקשאיןוכמובן.החוקקבלתמאזהרבהההתפתחותאףעל,הזה

בדירקטוריוניםגבריםשלההולםלייצוגםהייתההמחוקקדאגתשמאולחשוש
.מוחלטרובבהםמהוותשנשיםאו,נשיםרקמכהנותבהם

כלחליםמועמדות-נשיםעלכי,להזכירצריךזהבנושאהדיוןבפתחכבר
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בין,לדירקטורלהיבחרשמבקשמי,לאמור.מועמדים-גבריםעלהחליםהכללים
.בחוקהמפורטיםקריטריוניםאותםבכללעמודחייב,אישהאוגברהואאם
.נשיםמאשרגבריםיותר,ברובם,הולמיםהנדרשיםשהכישוריםאףעלזאת
ככהונה"או"...העיסקיהניהולבתחוםבתפקיד"הואהנדרשהניסיון,למשל,כך

.43"החברהשלהעיקרייםעיסוקיהבתחוםבכירבתפקיד"או"...בכירהציבורית
הםכי,מינוייםלבדיקתלוועדהומודיעיםחוזריםשהשיקם,כןאם,הואפלאלא

גםהדברהואכך.החוקשלאלהדרישותעלהעונותמועמדותלמצואמתקשים

גם.בדירקטוריוןוחלקההממשלהעובדימכסתפיעלהמתמניםהדירקטוריםלגבי
הואהנשיםשלמספרן,הממשלתיהמנגנוןשלוהאחראיותהבכירותברמות,כאן

עלהממשלהשלהאינטרסיםעללהגןשרצונם,היאהשריםטענתכאןואף,מועט

.ממועמדיםלהבדיל,מועמדותלהציעמתקשיםהםזומטרהולצורךנאותייצוגידי
,לגבריםיחסיבאופן,הנשיםהןמעטות-אחריםהייםבשטחיכמו-גםכך

זיקהללאהואהמועמדותשלהמכריערובןוממילא,המפלגתיבתחוםהפעילות
.פוליטית
.המחוקקשלכוונתווחשיפתפרשנותשלשונותבעיותמעוררל"הנהסעיף

ראה)"חריגיםמקרים",(18גסעיףראה)"מיוחדתכשירות"הביטוייםלגביכמו
."הולםייצוג"הביטוישללפירושוהכוונהאוהגדרהכלאין,ואחרים((ג)24סעיף
ואיןהמקרהבנסיבותתלויהכלכי,וקבעזה44ביטויפירשהעליוןהמשפטבית

להיקבעצריךכזהיחסיייצוג.מזהוגבריםמזהנשיםשלמכסותלקביעתהכוונה
מוצעיםשאליוהסטטוטוריאוהממשלתיהתאגידשלוצרכיומטרותיו,אופיופיעל

רואהאינני"כי,עצמוהוא,צייןהמשפטשביתאףעלזאת.השוניםהמועמדים
לעצמישקבעתיבמסגרת.45"זהמושגשללמהותוממצהתשובהלהציעצורך

לשוויוןהנשיםזכותשלזובסוגייהבהרחבהלדוןמקוםרואהאינני,זהבמאמר
מן,ברם.נפרדלדיוןראויהוהיא(הנשיםשדולהבעניין,כאמור,נדונהשכבר)

הנשיםשללשיתופןהמתייחסתהבחינהמןהתמונהאתולהשליםלהוסיףהראוי
שסמכותםאףעלכילציין,כמובן,ניתןכאן.השוניםלדירקטוריוניםכמועמדות

שמהםמקורותלשניהוגבלהווהנה,בלעדיבאופןבידיהםנשארההשריםשל
אחדמיןלבנילפנותרשאיםהםשאין,לאמור.מועמדיהםאתלדלוחהשריםעל

.השניהמיןבנימביןגםמועמדיםלהציעהםחייביםסמכותםובתחום,בלכד
דניםאנו,הדבריםמטבעוהןהחוקהוראותפיעלהןכילהדגישיש,ברם
כמועמדץםונשיםגבריםביןבשוויוןהכרהלידילהביאשמטרתוממושךבתהליך

עקרון"כיהבהיר,הנשיםשדולתבעניין,זמיר'יהשופטכבוד.לדירקטורים

,"הולםייצוג"כגוןשאלותכהרחבהנדונו(דעותברובשניתן)זהדיןבפסק.16הערהיעיל43

.אלהבנושאיםמנחהדיןפסקבולראותויש,נשיםלגביוכדומה"מתקנתהעדפה"
.שם,שם44
.527'בע,שם45
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שהואומתמידמאזמקובל.בישראלבמשפטעמוקיםשורשיםלוישהשוויון
החברותחוקבמסגרת:השאלה,כןאם,נשאלת.46"המדינהשלהיסודמערכיאחד

,למעשההלכה,כיצד-(דיןפיעלשהוקמוהאחריםוהתאגידים)הממשלתיות
?זהלשוויוןלהגיעניתן

חדשלגוףבמועמדיםהוועדהדנהבוהמקרהבין,להבחיןמקום,כנראה,יש
מוכנההוועדההייתהלא,למשלכך.מכברזהפועלהדירקטוריוןבוהמקרהובין

,חשמל-ציבורייםלשירותיםהרשותכחבריגבריםארבעהשלמועמדותםלאשר
.471996-ו"התשנ,החשמלמשקחוקפיעללאחרונהשהוקםגוף

-שהציעומועמדיםארבעהובמקוםהוועדהלהחלטתנענוהממשלהשרי
,הולמיםכישוריםבעליכולם,נשיםושתיגבריםשניוהציעוחזרו,גבריםכולם
.הוועדהידיעלאושרואלהשכלכמובן;אחרתבחינהמכלוהןהחוקמבחינתהן

שתפקידהההנחהעלהתבססה-הקמתהמאזנקטהבה-הוועדהשלזועמדה
גבריםדירקטוריםביןמלאשוויוןשלגישהלידי,הנכונהובצורהבהדרגה,להביא

.נשיםודירקטוריות
(להלןכמוסבר)עובדתיתשמבחינהמשוםזההרי,"בהדרגה"לעילאמרתיאם

חדשיםגופיםלגביהוועדהשלעמדתהאתלעילהסברתיכבר.אחרתדרךאין
הדירקטוריוןחברימספראחרתאוזושמסיבהממשלתיותחברותלהםובדומה)

החברותשלהמכריערובןלגביהמצבזהולאאולם.(אפסלכמעטעדירדבהן
כברהמשרותפיהשעל,עובדהלפניהוועדההועמדהכאן.האחריםוהתאגידים

-אלה.גברים-אנשיםשלבמובןגם-משמעתרתיאוישו-בעבראוישו
מיוםשניםשלוש,כללבדרך,תפקידםאתמסיימים-ובמועדובתורואחדכל

אחתכשמתפנהרקמתקיימתנשים-מועמדותלהציגשהאפשרותמכאן.מינוים
.הכהונות

,לדירקטוריותנשיםמינוישלזהלנושאהתייחסהמינוייםלבדיקתהוועדה
שלקיומןעלעמדההיא.ביותרהחשובים(וחובותיה)מתפקיריהאחדכאל

.גבריםמועמדיםהשריםידיעללהשהוצעופעםבכלל"הנ18אסעיףהוראות
הייתהכוונתי,זהלנושא"הנכונהבצורה"התייחסהשהוועדהלעילאמרתיאם

לאשהוועדה,הדברברי:וחברהחברהכלשלבדירקטוריוןנשיםשללמספרן
היולאהאמורהשבחברהבמקוםנוספים(גברים)מועמדיםלאשרמוכנההייתה
במשרותהיהשמדוברשעהמלאהבקפדנותהוועדההתייחסהגםכך.כללנשים

הדירקטוריוןלהרכבלבבשיםזאתכל.החברהבדירקטוריתהאחרונותהפנויות
למינוי-שהיוובמידה-השריםבידישהיוולאפשרויות,לצרכיו,בכללו
הוועדהשלהמשפטיתוהמדיניותהחוקמהוראותכתוצאה.לדירקטוריוןנשים
,לתקפוהחוקתיקוןלכניסתקודם60עד50-מבדירקטוריוניםהנשיםמספרעלה

.535'בע,שם46
.1579ח"מ,1996-ו"התשנ,החשמלמשקחוק47



דרור-בן'מ326

,כמובן,תלויהוהיא,נוסףזמןדרושוולהתפתחותוכאמור;כיוםבערך390-ל
.החוקהוראותלביצועהשריםשלהפעולהושיתוףביזמה

סיכום.ח

הממשלתיותהחברותבחוקשהוצעוהפתרונותאתלבחוןנועדהל"הנהסקירה
לאורוהןהעיוניתהבחינהמןהןזאת.דירקטוריםשלבמינוייםהכרוכותלבעיות
זאתכל.הציבוריתהוועדהשלכהונתהשנותשלושבמהלךשהצטברהניסיון
במבט.המועמדיםלבחירתהנוגעיםוהתבחיניםההליכיםאתולייעללשפרבמגמה
פעולהשטחיעלולהחילםאלהמפתרונותלקהיםלהפיק,אולי,ניתןיותררחב

-להםהנראיםהמועמדיםאתלמנותסמכותהממשלהלשריישבהםאחרים
מנסההממשלתיותהחברותחוק.ביותראחראיותולמשרות,חשובותלכהונות
-בידונמצאלאוכשהפתרון,בעיקר,איזוניםשלבדרךבעיותשלשורהלפתור
שיהווהנאותפתרוןהכנסתחיפשה,למשל,כך.בלימהשלבדרךהמחוקקנקט
התהליךאתלייעלשניתןייתכן.הםמועמדיהםאתלמנותהשריםלסמכותאיזון
ייבחרושמתוכםמתאימיםמאגריםהכנתשלבמסגרתהשריםמלאכתעלולהקל

אם-הענייןלטובתושוב-לשקולצריךגםכך.השריםיריעלהמועמדים
על,השריםמועמדישל(מצומצמת)רשימהלוועדהלהציגראויזהיהיהלא
המשרותכשמספר-המועמדיםאו)המועמדאתמביניהםתבתרשהוועדהמנת

אוכי,להםדומיםאו,כאלהשינוייםיחולואם.ביותרהמתאים(גדולהפנויות
סוגישלוהמחמיריםהקפדנייםהתנאיםאתמהבמידתלשנותאףיהיהניתן

הרחבתלגביהדיןהוא.הרשימההרחבתשלבדרך-הנדרשתהגבוההההשכלה

לאחר-יחסיבאופן-קצרזמן,למשל,כך.בחוקהמפורטיםהניסיוןסוגי
,המועמדיםמןכאלהכשירויותלתבועמוצדקולאקשהכיהתברר,החוקקבלת
הכנסתקיבלה-הוועדהובתמיכת-לכךכהתאם.מסוימיםכמקריםלפחות
מעשיניסיוןובמקומהאקדמיתהשכלהעלויתורהמאפשר,לחוק(8'מס)תיקון

והצרכיםהאינטרסיםשלעתיםמשוםהןמתבקשזהבנושאדיון.יותר48ממושך
בתחומיכישוריםלהםשישמועמדיםשלצירופםמצדיקיםהחברהדירקטוריוןשל

שהפירוטהטעםמןוכן;בחוקהמפורטיםמאלהאחרים,נוספיםוניסיוןהשכלה

מועמדיםכלפילאאם,נשיםשללרעתןבעיקר,מפלהגורםלהוותעלולהנוכחי
לדירקטוריוניםהםאףהחשובים,אחריםבתחומיםוניסיוןהשכלהשרכשואחרים

.הממשלתיותהחברותשל
שביןהזיקהלגביבחוקהגלוםהפתרוןאתולבדוקלחזורמקוםישגםכך

שםלאהחוק.אחרתהיאאםוביןפוליטיתהיאאםבין,השריםוביןהמועמדים
שהטילאלא,כאלהמועמדיםשלמינוייםלמנוע,הנוכחיתבמתכונתו,למטרהלו

.המתוקן(ג)24סעיף,1476ח"ס,1994-ד"התשנ,(8'מסתיקת)הממשלתיותהחברותחוק48
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אוזהביטוישלפירושומהשיפרטמבלי)"מיוחדתכשירות"בעלילהיותעליהם
"השורותפתיחת"לנוספיםפתרונותוהעלאתיוצרתמחשבהדרושה.(כוונתומה

חלקיכלמתוךיבואו,הממשלתיותהחברותשללדירקטוריוניםשהמועמדיםכדי
החברותשלומהותןאופייןלאורהואחשובזהדבר.תפקודןולטובתהציבור
בהןמשחקהציבורישהאינטרס(בחוקהכלוליםהאחריםהתאגידיםכולל)האלה
ידיעל,שתינתןהתנופההיאיותרחשובהכילינראהאבל.במעלהראשוןתפקיד
מחילופימושפעיהיהלאהדירקטוריוניםהרכבשלפיההחיוביתלמגמה,כזהצעד

עלהדירקטוריםמינויתהליךבדיקתחשיבותכיציינתידבריבראשית.הממשלות

במספר,אחריםחוקים;זהלחוקמוגבלתאיננה,הממשלתיותהחברותחוקפי
.שונותלמשרותמועמדיהםאתלמנות(ולממשלה)לשריםסמכויותמקנים,ניכר
,זהחוקבמסגרתשהצטברהניסיוןמןלהפיקשניתןהלקחיםאםלבררמקוםיש
.הענייןפיעלהמחויביםבשינויים,אלהאחריםלחוקיםגםומתאימיםחיובייםהם
המינוייםלבדיקתהציבוריתלוועדהשהוקנוהסמכויותחשובות,בעיקר,אלהמכל

,ציבוריגוףפיהשעלעמדהגיבשההכנסת.הממשלהשריידיעלהמוצעים
הממשלהשריידיעלהמוצעיםהמינוייםאםלבדוקהראויהוא,לממשלהמחוץ
הוועדהפועלתכיצדהראיתי,ל"הנבדברי.החוק49הוראותעםאחדבקנהעולים

הואוראויטובזהמודל,לדעתי.בחוקלהשנקבעוהשוניםהתפקידיםאתוממלאה
שהגשתיח"בדוכךעלעמדתי.הממשלהשרישבסמכותהמינוייםיתרלגביגם
ח"בדו.המדינה50בשירותלמשררתלמינריונהליםמידה-קנילניסוחהוועדהר"כיו
ידיעלהמוצעים)המינוייםאתלבדוקציבוריותלוועדותסמכותלהקנותהצעתיזה

.השלטון51ובמוסדותהמדינהבשירותוחשובותבכירותלמשרות(הממשלהשרי
לא,הממשלהבשריתלויבלתישיהיהמוסד"להקיםיש,לדעתי,כישםאמרתי
והשפעהקשרמכלמשוחררגםוכך,כלשהיבצורהלהםכפוףולא,למרותםנתון
,מינוייםלבדיקת,כזוציבוריתועדהשלהקמתה.המדינהבשירותהקבועהסגלשל
מןובמינויים,בהלתתמוכןיהיהשהציבורהאמוןמבחינתגםהיאחשיבותרבת
."כאלהמינוייםשלבדחייתםאו,החוץ

כפי,כווציבוריתועדהשלבהקמתההתומכיםנימוקיםלהוסיף,כמובן,אפשר
.עליה52השגותלהעלותגםשניתן

בראשותמשפטניםועדתח"דוראו."גבאיועדת",בשעתה,המליצהציבוריתועדההקמתעל49
.1986.12.7ביוםלממשלההמשפטיליועץשהוגש,גבאימאירמר

.2הערהלעילראו50
הנציב)הולנדר'שד"ועו(הקודםהמדינהשירותנציב)גלנור"'פרופ.מיעוטבדעתנשארתי51

.המדינהשירותנציבגידיהנושאאתלהשאיררובבדעתהיו(הנוכחי
כבוד.543(5)מחר"פ,החוץשר'נאחרתלשכה94/3219צ"בבשג,94/2751צ"דנגראו52

הבחירהשיטתואם"החקןמשרדשלהמינוייםועדתהליכיעלביקורתמתחשמגר'מהנשיא
וכן)הוועדההרכבאתלבחוןשםהציעשמגר'מהנשיא."מטרתהאתומשרתתיעילההיא
עובדושלתלויבלתיציבוראיששלחבריהםמביןהיעדרםעניין"עלוהצביע(הבחירהסדרי
."הבוחרהמשרדעובדימביןשאינו
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להשפיעדמוקרטיתבמדינההציבורשלזכותובעיניעדיפהנראיתאלהמכל
המינוייםבדיקתשלמסודרתבדרך,בשלטוןבכיריםתפקידיםממלאיבחירתעל

-בדיקתם:לומרצורךואין-כאלהמינויים.הממשלהשריידיעלהנעשים
הקמת.בחוקהקבועיםמפורטיםותבחיניםברוריםכלליםפיעללהיעשותחייבים
ומייעלתמשפרתהיא,החוקלשלטוןביטוי,נאמנה,נותנת,כאלהציבוריותועדות

.הדמוקרטיבמשטרהציבוראמוןאתומחוקתהמבצעתהרשותשלתיפקודיהאת




