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 שלום רב,

 

נבחרת  – ממשלתיותהליך מינוי דירקטורים לחברות הנדון: 

 הדירקטורים

 

 :הריני פונה אליך כדלקמן ("התנועה", ע"ר, )להלן: בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

בהשעייתו של מר  עניינן , ואשרכלי התקשורתבוהבוקר אמש  לידיעות שפורסמובהמשך  .1

הדירקטורים", לנוכח מסיבת העיתונאים שכינס בעניין הקמת "נבחרת  מתפקידו אורי יוגב

 נתכבד לפנות אליך במכתב זה.

שמירה על טוהר המידות ה את, כמי שחרטה על דגלה התנועה למען איכות השלטון בישראל .2

נורמות ראויות של טמעת בשירות הציבורי, שירוש נורמות בלתי ראויות במנהל הציבורי וה

הליך מינוי פועלת מזה שני עשורים על מנת להביא להסדרת , מנהל ציבורי תקין

הדירקטורים בחברות הממשלתיות, ועל מנת לקדם שירות ציבורי מקצועי, איכותי אשר 

 חף מהטיות פוליטיות ומשיקולים שאינם ענייניים.

נעשו צעדים משמעותיים לקידום אף בעקבות עתירות התנועה במרוצת השנים בין היתר, ו .3

למען איכות השלטון בישראל נ'  התנועה 932/99בגץ פסק הדין שניתן בב , כמונורמות אלו

, אשר יצק תוכן לשאלת הכישורים המיוחדים אליהם ראש הוועדה לבדיקת מינויים-יושב

ליצור איזון המגן על הציבור מפני מינויים שאינם  זאת בכדינדרש מועמד בעל זיקה לשר, 

 ראויים.

רכים על הליך לפיכך, וכפי שעולה מפרסומים שונים שלנו מהעת האחרונה ובכלל, אנו מב .4

מינוי ובחירת נבחרת הדירקטורים, כהליך ראוי וחשוב, אשר עניינו בטיוב השירות הציבורי 

במדינת ישראל, ובהצבת אלטרנטיבה ברורה להליכי מינוי המבכרים לא פעם את שמו 

 וקשריו של אדם תחת יכולותיו המקצועיות ותרומתו האפשרית לאינטרס הציבורי.

mailto:mqg@mqg.org.il
http://www.mqg.org.il/


 התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר(
  The Movement for Quality Government in Israel الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل 

 02-5000076פקס:  02-5000073* טל:  91043, ירושלים 4207* מען למכתבים: ת.ד.  94383, ירושלים 208רח' יפו            
 5000076-02: فاكس 5000073-02: هاتف  91043 ، القدس4207. ب. ص: العنوان للرسائل  94383 ، القدس208 يافا شارع

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 

E-mail: mqg@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 
 

 2 מתוך 2 עמוד

הנבחרת, תביא לבחירתם של אנשים ראויים, ערכיים, אשר יפעלו על  אנו סבורים, כי גיבוש .5

פי כללי המנהל התקין ואשר יהוו עמוד שדרה איכותי בשירות הציבורי, מצבת כח אדם 

 מוביל המונעת מתוך שיקולים ענייניים ונטולי פניות.

י כח נציין, כי בשנים האחרונות דומה כי הגישה המבכרת כח אדם איכותי ומיומן על פנ .6

בשורה  ונה אחיזה מבורכת בשירות הציבורי הבאה לידי ביטוי, בין היתר,אדם מקושר ק

של תכניות צוערים המכשירות צעירים מוכשרים לתפקידי מפתח בשירות הציבורי. אין 

 ספק כי הקמת הנבחרת היא אך עוד צעד נוסף בהטמעת גישה זו, ויש לברך עליה.

מלוא העצמה להמשך קידומו של הליך הקמת הנבחרת לפיכך, אנו סבורים כי יש לפעול ב .7

ובחירת המועמדים, ובהקדם האפשרי, על מנת להעניק לשרים המעוניינים בכך אפשרות 

 בחירה נקייה, מקצועית, וחפה מלחצים שאינם ממן העניין.

עוד אנו סבורים כי בהמשך יש אף לשקול אף עיגון ההליך בחקיקה ייעודית, תוך הטמעת  .8

כרת שילוב כח אדם איכותי וראוי בשירות הציבורי, ובניית שדרה ערכית, הגישה המב

 מקצועית ומיומנת שתשרת את הציבור בישראל לשנים הבאות.

 , נודה.ךלתגובת .9

 

 

 בכבוד רב,

 

 , עו"דתומר נאור       

 ליטיגציה תמחלקמנהל    

 התנועה למען איכות השלטון בישראל  

 

 העתק:

 החברות הממשלתיותמר אורי יוגב, מנהל רשות 
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