
1 
 

 _____-21-6עת"מ  מחוזי בירושליםהבבית משפט 

  לעניינים מנהלייםבשבתו כבית משפט 

 

  580178697 ע"רלמען איכות השלטון בישראל  התנועה 

  תומר נאורו/או  אליעד שרגאד"ר ע"י ב"כ עוה"ד  
  גילי גוטוירטו/או  הידי נגבו/או  ברזיליאריאל ו/או 

 דן שבלו/או  חן שופןו/או  שי רוזנפלד-רחל אלו/או 
 

 

  91043ירושלים   36054ירושלים, ת.ד.  208רח' יפו  

 עותרתה   02-5000076; פקס: 02-5000073טל':  

   

  -  ד  ג נ   -

 השר לביטחון פנים .1  

 נציבת שירות בתי הסוהר .2

 לביטחון פניםהמשרד  .3

 היועץ המשפטי לממשלה .4

 

  ע"י פרקליטות המדינה, מחלקת הבג"צים 

 , ירושלים29דין -צלאח א 
 

 

 02-6467011פקס:   ;073-3925590טלפון:  

 

   

  יועץ השר לביטחון פנים, עו"ד ערן נהון .5 

 המשיבים 9118101רחוב קלרמון גנו, בניין ג', הקריה המזרחית, ירושלים  

 

  מנהליתעתירה 
 כותואת הצווים הבאים מכוח סמ 4-1 יםתבקש להוציא כנגד המשיבמבית המשפט הנכבד 

, מנהליים לעניינים משפט בתי לחוק הראשונה לתוספת)א( 37 וצו (1)5ף בסעי מנויהעניינית הה

 :מקומיתהובהתאם לסמכותו  2000-"סתש

וזאת ליועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר  5המורה על ביטול מינויו של המשיב  הצהרתיצו  .1

חסר הניסיון המקצועי הנדרש  5לנוכח פגמים אשר נפלו בהליך המינוי, היותו של המשיב 

היות המינוי נעשה מתוך שיקולים פוליטיים זרים  היותו מינוי פוליטי מובהק ואסור,לתפקיד, 

זמני בממשלת מעבר זמנית ולנוכח מינויו במחטף בהול על ידי שר  אשר אינם ממן העניין,

 ; העומדת לסיים את תפקידה בעוד מספר ימים

ליועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר  5לבטל את מינויו המשיב  4-1צו עשה המורה למשיבים  .2

חסר הניסיון המקצועי הנדרש  5ב וזאת לנוכח פגמים אשר נפלו בהליך המינוי, היותו של המשי

היות המינוי נעשה מתוך שיקולים פוליטיים זרים  הק ואסור,היותו מינוי פוליטי מובלתפקיד, 

ולנוכח מינויו במחטף בהול על ידי שר זמני בממשלת מעבר זמנית  אשר אינם ממן העניין,

 .העומדת לסיים את תפקידה בעוד מספר ימים
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 מבוא .א
המשיב עניינה של עתירה זו במינוי פוליטי בלתי ראוי, המקודם כמחטף של הרגע האחרון על ידי  .3

 טחון פנים בממשלת מעבר זמנית אשר סיימה למעשה את תפקידה.ישר לבה ,1

 ןהביטחואלא במינוי של שומר הסף החשוב ביותר באחד מארגוני ואין המדובר במינוי זוטר,  .4

 הר )השב"ס(.והיועץ המשפטי לממשלה לשירות בתי הס – החשובים במדינת ישראל

אמיר אוחנה, את מינוי  חה"כ ן פניםטחוי, השר לב1כך, כאקט מסיים לתפקידו, מקדם המשיב  .5

הנעדר כל ניסיון בייעוץ משפטי ובמשפט מנהלי, ואשר מעולם לא שירת  –מקורבו ויועצו האישי 

הר. זאת הוא עושה ימים ספורים בלבד, ולתפקיד שומר הסף הבכיר בשירות בתי הס –בשב"ס 

זולת הרצון  כאמור, לפני שצפויה להתחלף הממשלה בה הוא מכהן, וללא כל הצדקה מנומקת

 לקדם קידום פוליטי של מקורבו ויועצו האישי.

יובהר, והדברים יובאו בהרחבה בטיעון המשפטי, כי מינוי זה עומד בסתירה מוחלטת להנחיות  .6

, וכן המצויים בסמכות שריםומינויים  היועץ המשפטי לממשלה בדבר מינוי בתקופת בחירות

ואך ורק  –סון פה הדנה בנושא, והדורשת כי מינויים מעין אלו יעשו באיפוק וברילפסיקה הענ

 בנסיבות חריגות המצדיקות זאת.

אשר על כן, תטען העותרת כי דינו של מינוי זה להתבטל מעיקרו, וכן מתוך הטעמים המפורטים  .7

 להלן.

כן תבקש העותרת מבית המשפט הנכבד כי יורה באופן מיידי על הוצאת צו ביניים המקפיא את  .8

 לתפקיד, וזאת עד אשר תתברר ותוכרע עתירה זו. 5הליך המינוי ומונע את כניסתו של המשיב 

 והכל, כפי שיוצג להלן. .9

 הסמכות העניינית .ב
חוק בתי ל 5, ולנוכח הוראות סעיף בירושלים עתירה זו מוגשת בבית המשפט לעניינים מנהליים .10

, הקובע כי בית המשפט לעניינים מנהליים ידון בעתירה 2000-משפט לענינים מינהליים, תש"ס

 של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה. נגד החלטה

( 2לתוספת הראשונה, בעניין שוטרים וסוהרים, וללשון ס"ק ) 37לעניין זה, תפנה העותרת לסעיף  .11

לפקודת בתי  129החלטה בעניין המנוי בסעיף " בית המשפט לעניינים מקומיים ידון בכל לפיו

 ".וגעת למינוי נציב בתי הסוהרלמעט כל החלטה הנ 1971-הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב

תובענה הבאה להתנגד לשימוש בסמכויות )א( לפקודת בתי הסוהר: " 129וזו לשונו של סעיף  .12

מינויו של סוהר בכיר, קביעתו של סוהר לתפקיד, העברתו מתפקיד  ןלענייהנתונות לפי פקודה זו 

שעייתו מתפקידו או לתפקיד או ממקום למקום בתפקיד, העלאתו בדרגה או הורדתו מדרגתו, ה

 –פיטוריו או שחרורו מהשירות, או עיסוקו בעבודה מחוץ לתפקידיו במסגרת שירות בתי הסוהר 

-לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט 24לא תיחשב כתובענה הנובעת מיחסי עובד ומעביד לענין סעיף 

1969." 

 נים מנהליים בירושלים.הנה כי כן, הסמכות העניינית לדון בעתירה זו מסורה לבית המשפט לעניי .13
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 הצדדים לעתירה .ג
 העותרת: .1.ג

העותרת הינה עמותה, רשומה כדין, אשר חרטה על דיגלה שמירה על טוהר המידות בשירות  .14

הציבורי, עידוד ערכי שלטון החוק, שירוש נורמות בלתי ראויות במנהל הציבורי והשרשת נורמות 

 ראויות של מנהל ציבורי תקין.

 המשיבים: .2.ג

השר לביטחון הפנים, חה"כ אמיר אוחנה, בעל הסמכות למנות את היועץ המשפטי הוא  1המשיב  .15

 .1971-לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב 79לשירות בתי הסוהר בהתאם לסעיף 

היא נציבת שירות בתי הסוהר, רב גונדר קטי פרי, אשר אמונה על נציבות שירות בתי  2המשיבה  .16

 .("שב"ס)להלן: " קיד היועץ המשפטי לשירות בתי הסוהרהסוהר, ובוחנת את המועמדים לתפ

הוא המשרד לביטחון הפנים, אשר בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  3המשיב  .17

היועץ המשפטי במשרד ידי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה" -"בדיקת מינויים על 1.1500

להנחייה סעיף א' התאם לאמור בבשכן אמון על בדיקה וניהול ההליכים למינוי היועץ המשפטי, 

, ואת התאמת המועמד לתפקיד שרד לביטחון הפנים לבדוק את המינויהיועץ המשפטי למ מוסמך

בין המועמד ת אישית או פוליטימבחינה מקצועית וטוהר המידות, וכן לבחון קיומה של זיקה 

 לשר הממנה.

הוא היועץ המשפטי לממשלה, הד"ר אביחי מנדלבליט, הגורם המוסמך לייעץ לממשלה  4המשיב  .18

על פרסום הנחיות הנוגעות לתפקודה התקין של הרשות ולהנחותה, ובכלל כך, אמון הוא 

המבצעת וכן על מתן חוות דעת משפטיות על פעולותיה של הרשות המבצעת, ובתוך כך על מינויים 

 בממשלת מעבר.

כמועמד לתפקיד היועץ המשפטי של  1הוא נצ"מ ערן נהון, שנבחר על ידי המשיב  5המשיב  .19

 .8.6.2021-להתרחש היום, ההמשרד לביטחון הפנים, ומינויו עתיד 

 רקע עובדתי .ד

 ממשלת מעבר המכהנת בעת שח"כ אחר הודיע לנשיא על הרכבת ממשלה .1.ד

לכהן כממשלת  35-משהתפזרה, המשיכה הממשלה ה .23-התפזרה הכנסת ה 23.12.2020ביום  .20

עם בחירת "לחוק יסוד: הממשלה, הקובע כי  30מעבר, על פי עקרון הרציפות המעוגן בסעיף 

הממשלה היוצאת במילוי תפקידיה עד שתיכון  תמשיך ... דשה או התפטרות הממשלהכנסת ח

 הממשלה החדשה".

, הודיע חה"כ יאיר לפיד, יו"ר מפלגת 2.6.2021. וביום 24-נערכו הבחירות לכנסת ה 23.3.21ביום  .21

 "יש עתיד", לנשיא המדינה כי עלה בידו להרכיב ממשלה. 

הודיע יו"ר הכנסת הודיע לכנסת על  7.6.2021משלה, ביום )ב( לחוק יסוד: המ13בהתאם לסעיף  .22

 כך שעלה בידו של חה"כ לפיד להרכיב ממשלה. 

כי הדיון וההצבעה בדבר כינון , 8.6.2021על פי הודעה לתקשורת אשר פרסם יו"ר הכנסת ביום  .23

 , ובזו הלשון:13.6.2021הממשלה ייערכו ביום 
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באשר למועד הדיון  הודעת יושב ראש הכנסת, ח"כ יריב לוין,"
 וההצבעה על כינון הממשלה:

, מסרתי במליאת הכנסת את 7.6.2021אתמול, כ"ז בסיון תשפ"א, 
 הודעתו של ח"כ יאיר לפיד כי עלה בידו להרכיב ממשלה. 

בהמשך להודעה זו, הנני להודיע כי הדיון וההצבעה בדבר כינון 
ג' בתמוז הממשלה ייערכו בישיבה מיוחדת של הכנסת ביום ראשון, 

 .2021ביוני  13תשפ"א, 

 .24-באותו מועד תיערך גם ההצבעה לבחירת יושב ראש הכנסת ה

החלטתי לעניין קיום הישיבה המיוחדת וכן לעניין סדרי הדיון יועברו 
 "לאישור הוועדה המסדרת.

 דוברות יו"ר הכנסת

ימים, בין  11 האירועים אשר יתוארו מיד, ואשר עומדים ביסוד עתירה זו, התרחשו באותם .24

בדמדומי דמדומיה של ממשלת  –ההודעה על הרכבת הממשלה לבין כינונה של הממשלה החדשה 

ימים ספורים בטרם תתחלף נותרו עוד המעבר, כאשר היה ידוע כבר כעניין כמעט ודאי כי 

 הממשלה.

 היועץ המשפטי לשב"ס .2.ד

פקיד היועץ המשפטי לת 5עתירה זו עניינה במינוי בלתי סביר ובלתי חוקי של המשיב כאמור,  .25

לשב"ס. בטרם תתאר העותרת את הליך המינוי, תבקש להקדיש מספר פסקאות קצרות לתיאור 

 התפקיד, על מנת להסביר את חשיבותו הרבה.

סמכות המקצועית העליונה בשירות בתי הסוהר בנושאי חוק פועל כהיועץ המשפטי בשב"ס  .26

היועץ מעניק ייעוץ משפטי למטה השירות, ומשפט, ומטפל בכל עניין משפטי הנוגע לשירות. 

 ליחידות הנציבות, למפקדות המחוזות ולבתי הסוהר תוך פיקוח והנחלת החוק והמשפט בארגון.

מדובר בתפקיד חשוב ביותר, המהווה אחד מ"שומרי הסף" החשובים ביותר בארגון, עם  .27

המענה לעתירות סמכויות נרחבות הנוגעות לזכויות האסירים והעצורים, אחריות על מתן 

אסירים ועצורים בפני בתי המשפט השונים, חקיקה ראשית וחקיקת משנה הנוגעת לזכויות 

 אסירים ועצורים. 

פיקוח על ועדות המכרזים, אשר דנות  -בין תפקידיו הנוספים של היועץ המשפטי לשב"ס  .28

חידה הכתובת הפורמלית הי עץ הואיובמכרזים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. כמו כן, ה

 הפורמלית לשמירה על זכויות הסוהרים, שאינם מורשים להתאגד על פי חוק.

הנה כי כן, מדובר בתפקיד "שומר סף" מובהק, המופקד על שמירת החוק בגוף ביטחוני רגיש,  .29

שלו תפקיד מפתח בשמירה על זכויות אסירים וסוהרים כאחד. מדובר בגורם שחובה עליו להיות 

מנת שיוכל לבצע תפקידו נאמנה ולמנוע הפרה של הדין בכל תחומי פעילות עצמאי ובלתי תלוי, על 

 השב"ס.

 המינוי של היועץ המשפטי לשב"ס בעת כהונת ממשלת מעבר זמנית .3.ד

סיימה את תפקידה תת גונדר יוכי גנסין, אשר שימשה כיועצת המשפטית  23.5.2021ביום  .30

 5מזה  את תפקידה מונה סגנה. על פי מיטב ידיעתה של העותרת, משסיימה לשב"סהקודמת 

 , גונדר משנה עו"ד בני פולצ'ק לממלא מקומה, עד אשר ימונה יועץ משפטי קבוע.שנים

"(, על פיה הכתבהפורסמה כתבתו של ג'וש בריינר בעיתון "הארץ" )להלן: " 7.6.2021ביום  .31
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 לשב"ס., לתפקיד היועץ המשפטי 5מקדם את מינויו של נצ"מ ערן נהון, הוא המשיב  1המשיב 

אוחנה קידם יועץ שתמך בעמדתו נגד חיסון אסירים ליועמ"ש העתק כתבתו של ג'וש בריינר, "

 .1מצורף לעתירה זו ומסומן ע/ 7.6.2021" בעיתון "הארץ" מיום שב"ס

כיהן בעבר במערך התביעה במשטרה וכמנהל היחידה להסדרים מותנים.  5על פי הכתבה, המשיב  .32

  לתפקיד יועץ לשר בלשכת השר לביטחון פנים.דרגת נצ"מ ומונה  5, קיבל המשיב 2020בחודש יוני 

, כאשר האחרון סירב לחסן 1גיבה את עמדתו של המשיב  5עוד על פי האמור בכתבה, המשיב  .33

ד קורונה, וזאת בניגוד להנחיית משרד הבריאות והיועץ המשפטי לממשלה. על פי אסירים נג

 חוות דעת שתמכה בהחלטה.  1היה זה שסיפק עבור המשיב  5הנטען בכתבה, המשיב 

כזכור, חוות דעת משפטית זו התבררה כשגויה שעה בית המשפט העליון קבע כי החלטה זו  .34

רופאים לזכויות אדם  158/21, בבג"ץ זכויות אדם בחוסר סמכות מובהק ותוך הפרה שלהתקבלה 

 (. בית המשפט העליון באותו עניין קבע, כי:31.1.2021)פורסם בנבו,  נ' השר לביטחון פנים

"המשיב לא הוסמך בחוק לשלול או לעכב טיפול רפואי לו נזקק אסיר. 
הנחייתו כאמור להימנע מחיסון אסירים עד לקבלת אישורו, ניתנה 

ות מובהק ובניגוד לדין, וממילא היא נעדרת כל תוקף בחוסר סמכ
שהוא  -משפטי ... המשיב התעלם מהחלטה זו של משרד הבריאות 

בעל הסמכות החוקית לענין מתן חיסונים ... כמו גם מחוות דעתו 
עצם העובדה שהמשיב הוא  הברורה של היועץ המשפטי לממשלה ...

נהוג כרצונו, בניגוד לחוק, נבחר ציבור אין בה כדי להקנות לו סמכות ל
לפגוע בזכויות אדם, ולהורות לגורמי שב"ס לפעול שלא כדין." )שם, 

 לפסק דינו של השופט מזוז(. 3-4פס' 

 

בחירת המינוי לתפקיד יועמ״ש שב״ס בוצעה בהתאם שב"ס כי: "הבתגובה לכתבה, נמסר מ .35

יעצות בין נציבת שב"ס לשיקולים מקצועיים, לאחר בחינת מספר מועמדים לתפקיד ולאחר התי

 לבין שר הבט"פ והיועץ המשפטי לממשלה".

כמו כן, על ידי לשכת היועץ המשפטי לממשלה נמסר כי: "במסגרת הליך בחירת המועמדים,  .36

פנתה נציבת בתי הסוהר ליועץ המשפטי לממשלה על מנת להתייעץ עימו בנוגע לשני מועמדים 

בחינה ס, בהם גם היועמ״ש הנבחר, וזאת, לאחר אותם שקלה למינוי לתפקיד, שניהם מחוץ לשב״

. השר לביטחון פנים לא פנה כלל בעניין זה ליועמ״ש לממשלה. לאחר מקצועית שערכה בעניינם

התייעצות מקצועית שקיים היועץ המשפטי לממשלה ביחס לשני המועמדים שהובאו בפניו, הוא 

תפקיד וכי אין לו התנגדות השיב לנציבה כי שניהם מקובלים עליו מקצועית כמועמדים ל

ההחלטה על המועמד שהובא בסופו של דבר לאישור השר התקבלה כמקובל ע״י נציבת  .למינויים

 ."בתי הסוהר

 מיצוי הליכים על ידי העותרת .4.ד

, בדרישה כי ימנע ממינויו של 1-3 יםעם פרסום הכתבה, פנתה העותרת במכתב בהול למשיב .37

 ליועץ המשפטי לשב"ס. 5המשיב 

בראש ובראשונה משום שההחלטה על מינויו התקבלה ימים אחדים לפני סיומו של המשיב זאת,  .38

את תפקידו כשר לביטחון פנים, כמה שנדמה כ"מחטף" של השר היוצא, אשר עושה מאמצים  1

לאשר מינוי של מועמד אשר הוא חפץ ביקרו, לתפקיד רגיש וחשוב מאין כמותו, רגע לפני שהוא 

 מסיים את תפקידו.
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נעדר ניסיון מקצועי רלוונטי לתפקיד, משום שמעולם  5תבה עמדה העותרת על כך שהמשיב במכ .39

או בתחומי  המנהלילא עסק בייעוץ משפטי לגופים ממשלתיים, והוא נעדר רקע בתחום המשפט 

 העיסוק של שב"ס, ואינו מגיע מתוך שורות הארגון.

ושתה כי מדובר בניסיון למנות , כך כתבה העותרת, חיזק את תח5חוסר הניסיון של המשיב  .40

מקורב לשר, לתפקיד שאמור להיות במהותו בלתי תלוי ונקי משיקולים פוליטיים, ומצביע על כך 

 שמדובר במינוי פסול ובלתי חוקי.

עוד ביקשה העותרת במכתבה, כי יועברו לידיה באופן מיידי כל מסמך הנוגע להליך המינוי של  .41

חוות הדעת של היועץ המשפטי  -התייחסה התגובה לכתבה  נצ"מ נהון, לרבות המסמכים אליהם

למשרד לביטחון פנים בנוגע למינוי זה, וחוות הדעת המקצועית שבעקבותיה מונה נצ"מ נהון. 

 כמו כן, העותרת ביקשה כי תועבר לידיה חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה.

, 8.6.21ייחס לטענותיה עד ליום ית 1לאור הדחיפות הרבה של הנושא, ביקשה העותרת כי המשיב  .42

 .12:00בשעה 

 .2מצורף לעתירה זו ומסומן ע/ 7.6.21מיום  1-3העתק מכתבה של העותרת למשיב 

, במכתב בו פירטה את הקשיים 4במקביל, פנתה העותרת ליועץ המשפטי לממשלה, הוא המשיב  .43

 4שמעורר המינוי, כפי שתואר לעיל. לאור הקשיים הרבים במינוי, ביקשה העותרת מן המשיב 

 להתערב בנושא להשהות את המינוי, עד אשר יתבררו טענותיה.

 להעביר לידיה את חוות הדעת שנתן בנושא, כפי שעולה מהכתבה. 4עוד ביקשה העותרת מהמשיב  .44

 .12:00, בשעה 8.6.21ביקשה העותרת לקבל את תגובתו עד ליום  4גם מן המשיב  .45

 .3מצורף לעתירה זו ומסומן ע/ 7.6.21מיום  4העתק מכתבה של העותרת למשיב 

לצערה הרב של העותרת, על אף בהילותם הרבה של הדברים, מיאנו המשיבים להגיב לפניותיה  .46

ודע לעותרת כי ברגעים אלו ממש הדחופות. חמור מכך, על אף הביקורת הציבורית הרבה, נ

ומנסים  –מנסים המשיבים לקבוע עובדות בשטח אשר יקשו על בית המשפט הנכבד להתערב 

לקבע את המינוי. ומשאלו הם פני הדברים, לא נותרה לעותרת כל ברירה זולת פנייה בהולה זו 

ות אשר יוצגו אל בית המשפט הנכבד, כאשר בצידה בקשה דחופה לצו ביניים, וזאת מתוך הסיב

 להלן בטיעון המשפטי.

 חלק משפטי .ה

סמכותו של השר למינוי סוהרים בכירים, וביניהם יועמ"ש  –מסגרת נורמטיבית  .1.ה
 שב"ס

 -פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, תשל"בל 79לשב"ס מעוגנת בסעיף  הסמכות למנות יועץ משפטי .47

 " ( אשר קובע כך:פקודת בתי הסוהר)להלן: " 1971

סוהר בכיר יהיה בידי השר, ורשאי השר למנות סוהר או אדם מינויו של "

אחר למלא, בתנאים שיקבע, כל תפקיד מתפקידיו של סוהר בכיר או 

 "להשתמש בכל סמכות מסמכויותיו

גונדר -סוהר בדרגת סגן, סעיף ההגדרות לפקודת בתי הסוהר, מוגדר סוהר בכיר כ"1בסעיף  .48

גונדר, דרגה המצויה שתי דרגות מעל -וא בדרגת תת. בענייננו, היועץ המשפטי לשב"ס הומעלה
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, ויש 1סגן גונדר. בהתאם, הסמכות למינוי היועץ המשפטי של שב"ס מצויה בסמכות המשיב 

 לפרשה לאור הדין המצוי בהנחיות ובפסיקה בנושא המינויים. 

ההוראות המעוגנות בהנחיית היועץ  –בענייננו, הסמכות מפורשת לאורם של שני עקרונות: האחד  .49

בדבר בדיקת מינויים המאושרים על ידי שרים בגופים שונים; והשני  1.1500המשפטי לממשלה 

ההוראות המעוגנות בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובהוראות הפסיקה בעניין מינויים  -

 במהלך ממשלת מעבר, וכפי שיובא להלן.

ד בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה  מס' המינוי פסול לנוכח כך שאינו עומ .2.ה
 בדיקת מינויים על ידי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה –1.1500

לפקודת  79 כאמור, הסמכות למינוי היועץ המשפטי לשב"ס מצויה בידי השר, בהתאם לסעיף  .1

. סמכות זו אינה מצויה בחלל ריק ויש לפרשה לאור העקרונות המעוגנים בדין רות בתי הסוהרשי

 ים בסמכותם של שרים.הנוגעים למינויים המצוי

"בדיקת  1.1500עקרונות אלו מצויים, בין היתר, בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  .2

"( אשר 1.1500הנחייה ידי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה" )להלן: "-מינויים על

 בפתיח שלה מוגדרת מטרתה:

בחוק "הנחיה זו עוסקת במינויים לוועדות או גופים קבועים, בין שהוקמו 
בדרך של מכרז או מעין מכרז )ועדה  אינוובין בדרך אחרת, ובלבד שהמינוי 

לאיתור מועמדים(.... בבסיס ההנחיה עומדת הגישה, כי על כל מינוי שאינו 
מתבצע בהליך תחרותי )מכרז או מעין מכרז( לעבור הליך של בדיקה 

 מקדמית, כאשר הגורם המצבע את הבדיקה משתנה לפי סוג המינוי". 

 

ידי היועצים המשפטיים למשרדי -"בדיקת מינויים על 1.1500מס' הנחיית יועץ העתק 

 .4מצורפת לתביעה זו ומסומן ע/הממשלה" 

הקרוי "בדיקת מינוי הנתון לשיקול דעת שר או לשיקול  1.1500חל סעיף א' להנחיה  במקרה דנן, .3

נתון בו שיקול דעת לשר... ייבדק ( הוא החל בענייננו, ולפיו מינוי ש1דעתה של הממשלה". סעיף א)

, ובהתאם באמצעות היועץ המשפטי של המשרד ובאחריותו המקצועיתעל ידי השר הממנה... 

 להנחיות המפורטות להלן...."

( מציין את מטרותיה של הבדיקה המקדמית, אשר נועדה לייעץ בדבר ההתאמה של 3סעיף א) .4

ככל ו, אמור בחלק העובדתידות. על פי ההמועמד למינוי מבחינה מקצועית ובחינת טוהר המי

למשרד, אלא זו  לא נערכה מעולם בדיקה מקדמית באמצעות היועץ המשפטיהידוע לעותרת, 

, היא הנציבה אשר נעדרת את הסמכות ואת הידע המקצועי לבחון 2נערכה על ידי המשיבה 

  את המינוי האמור.

הבדיקה המקדמית המחייבת על פי על כן, נראה כי המינוי לא נעשה כדין, שכן לא בוצעה  .5

ההנחיות. היעדרה של בדיקה זו אינו עניין טכני, אלא מהותי, שכן מטרת הבדיקה היא לוודא 

שהמינוי, אשר נעדר הכלים של ההליך המכרזי אשר נועדו לסייע בבחירת המועמד הטוב ביותר 

 לתפקיד:

מוסד המכרז הוא אחד הסממנים הבולטים של עקרונות השוויון "
הדמוקרטיה במקום העבודה. מטרתו של המכרז היא לאפשר לכלל ו

, במסגרת הוגנת העובדים העונים על דרישותיו להתמודד בתנאים שווים
זאת במגמה להבטיח ומתוך שוויון הזדמנויות, על איוש המשרה הפנויה. 

הסתדרות העובדים  400024/98"  ]עס"ק שהמועמד המתאים ביותר ייבחר
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, צים חברת השייט הישראלית בע"מ –הארצי לקציני הים האיגוד -החדשה
הנשיא ס' אדלר;  הדגשה הוספה ' לפסק דינו של כב 20, פסקה 97פד"ע לו 

 ע"י הח"מ[. 
 

בהחלטה על המינוי של האדם  1בהיעדר קיומה של בדיקה מקדמית אשר נועדה לסייע למשיב  .6

בדבר המינוי לא כלל את סך  1הטוב ביותר, עולה החשש כי שיקול הדעת שהפעיל המשיב 

השיקולים שיש לשקול, והוא נעשה על בסיס היכרות פוליטית מוקדמת, בניגוד לנדרש בהנחיה 

1.1500 . 

( להנחיה נקבע כי למעט ההתאמה המקצועית וההתאמה של המועמד 3עיף א)זאת ועוד. בס .7

בכל הנוגע לטוהר המידות, על היועץ המשפטי של המשרד בראשו עומד השר הממנה "...לבחון 

אין אם למועמד המוצע ישנה זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר המעורב במינוי....

זולת אם נמצא כי יש לו כישורים מיוחדים להמליץ על מינוי מי שיש לו זיקה כאמור, 

בתחומי פעולתו של הגוף אליו הוא מיועד להתמנות, או שקיימים לגביו שיקולים של 

 ". כשירות מיוחדת אחרת, בנוסף לתנאי הכשירות הנדרשים לאותה כהונה

, ברורה כשמש. 1לשר האמון על המינוי, המשיב  5 המשיבבענייננו, זיקתו הפוליטית של  .8

שימש כיועץ מקצועי במשרת אמון עבור  5המשיב קידו הנוכחי, טרם ההחלטה על המינוי, בתפ

 – 5אין מקום להמליץ על מועמדותו של המשיב  –. ברי כי במצב דברים מעין זה 1המשיב 

 אלא משעה שהלה אוחז באמתחתו בכישורים מיוחדים המצדיקים בחירה זו.

לא שירת בשב"ס, מעולם לא עסק בייעוץ  לעתירה מעולם 5ככל הידוע לעותרת, המשיב  .9

 משפטי, ונסיונו במשפט המנהלי דל עד מאוד.

זה אשר הכשיר  5די לעניין זה אם תשוב ותציין העותרת כי על פי פרסומים היה המשיב  .10

מניעת החיסונים מאסירים, ותוך הפרת זכויות בחוות דעת משפטית מופרכת ושגויה את 

 אחד על ידי בית המשפט העליון.חוות דעת אשר נדחתה פה  –אדם 

 5לא בכדי מתעכבת העותרת על נקודה זו, משום שיש בה לא רק ללמד על נסיונו של המשיב  .11

על מידת עצמאותו כשומר סף,  –ודברים אלו יאמרו בזהירות רבה  –במשפט מנהלי, אלא אף 

שעה שהלכה למעשה פעל להכשיר מדיניות פסולה ובלתי חוקתית על מנת לרצות את השר 

ובדרך העומדת בניגוד מוחלט למצופה משומר סף בכיר דוגמת היועץ  –העומד בראש המשרד 

 המשפטי לשב"ס.

פטי כמתחייב לסיכום חלק זה, המדובר במינוי אשר לא נבדק מעולם על ידי היועץ המש .12

והוא מותיר את שיקול הדעת של השר חסר, וללא השלמה של הבדיקה אשר  1.1500בהנחייה 

 נועדה להשלים ולאזן את ההליך אשר אינו תחרותי ומצוי בידיו של השר, גורם פוליטי. 

יתרה מכך, מן האמור בהנחייה עולה כי במקרה דנן, על היועץ המשפטי למשרד לבט"פ חלה  .13

, בשל זיקתו הפוליטית המובהקת לשר הממנה, 5המליץ על מינויו של המשיב החובה שלא ל

 . 1הלוא הוא המשיב 

ושימוש בסמכות השר ובשיקול דעתו באופן  1.1500כאמור, לצד הפרתה הבוטה של הנחייה  .14

הנוגד חזיתית את הדין, המינוי המיועד מפר עיקרון נוסף והוא הזהירות והאיפוק במינויים 

לת מעבר, בוודאי בעת שהכנסת עתידה להצביע אמון בממשלה חדשה בעוד הנדרשים בממש

 כמפורט להלן.  -ימים מספר, וזאת 
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המינוי פסול משום שנעשה בתקופת ממשלת מעבר העומדת בפני סיום תפקידה,  .3.ה
 ובניגוד להנחיות ולפסיקה 

 עילותיסוד: הממשלה, עקרון הרציפות חל על עבודת הממשלה, והפ-לחוק 30בהתאם לסעיף  .15

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

" באיפוק הראוי למעמד של ממשלה יוצאתלנהוג " בחירות, על הממשלה היוצאת ושריה

בשימוש בסמכויותיהם, לגבי כל אותם עניינים שאין כורח ודחיפות לפעול בהם בתקופת 

 8815/05בג"ץ  ;(2001) 455( 2)פ"ד נה נ' ראש הממשלהוייס  5167/00)ראו למשל  ,המעבר

 ((. 26.12.2005)פורסם בנבו,  לנדשטיין נ' שפיגלר

עלת סמכות מינוי הנתונה לשר או לממשלה, אשר נקבע כי היא עקרון זה הוחל גם על הפ .16

מהווה אך מקרה פרטי של שאלת השימוש בסמכויות אחרות העומדות לממשלה בתקופת 

)פורסם בנבו,  התנועה למשילות ודמוקרטיה נ' השר לבטחון פנים 1004/15בג"ץ )בחירות 

1.4.2015.)) 

ביסוד המגבלות על מינויים בתקופת בחירות עומד שיקול כפול: ראשית, הממשלה אינה  .17

פועלת עוד מכוח אמון הכנסת אלא מכוח עקרון הרציפות עד לכינון ממשלה חדשה; ושנית, 

קיומו של חשש מוגבר לכריכת שיקולים מפלגתיים ואישיים בהליכי מינוי ערב בחירות, ובכלל 

עניינים במינוי ולהעדפת אינטרסים מפלגתיים על פני האינטרס זאת חשש מוגבר לניגוד 

הציבורי. שיקול רלוונטי נוסף לעניין זה נוגע לחשש מפני יצירת עובדות מוגמרות אשר עלולות 

 06/2453ראו למשל: בג"ץ )הפיך -להעמיד את הממשלה העתידה להיבחר בפני מצב בלתי

שיקול זה מקבל  ((.21.3.2006פורסם בנבו ) ההסתדרות הרפואית נ' היועץ המשפטי לממשלה

וקף ככל שמדובר במינויים לתפקידים הבכירים והמשמעותיים יותר מבין אלה ת משנה

 .המצויים בסמכות הממשלה או השר הנוגע בדבר

שכותרתה "מינויים  1.1501הלכה זו היא העומדת בבסיס הנחיית היועץ המשפטי לממשלה  .18

ת היועץ"(. הנחיית היועץ פורטת את השיקולים השונים, בתקופת בחירות" )להלן: "הנחיי

המוגבר מכריכת ובפרט החשש  – שלאורם יש לנהוג בתחום המינויים בתקופת בחירות

יצירת עובדות בביצוע פעולות שלטוניות, אשר יובילו בתורם ל שיקולים מפלגתיים ואישיים

 .מוגמרות בפני הממשלה הבאה

 .5/עויים בתקופת בחירות" מצורפת לתביעה זו ומסומן "מינ 1.1501העתק הנחיית יועץ 

נקבע כי איוש משרות בכירות בו .ב. להנחיית היועץ 2סעיף על דרך ההיקש, תפנה העותרת ל .19

באמצעות ועדות לאיתור מינויים, ככלל מעורר קושי, וזאת לאור העובדה כי מדובר בהליכי 

 . של השר הממנה ומעורבות אשר מעורבות הדרג הפוליטי בהם גבוהה, לרבותמינוי 

 –טחון פנים י, השר לב1נמצא אך ורק בשיקול דעתו של המשיב והנה לנו מקרה בו המינוי  .20

ומקום  –שהוא שר זמני בממשלת מעבר זמנית הצפויה לסיים את תפקידה בימים הקרובים 

, שהיא 2בו הוא מסתמך על בדיקה "מקצועית" אשר נעשתה על פי האמור על ידי המשיבה 

  לבחון את כישוריו של היועץ המשפטי לשב"ס.אשר מוסמך אינה גורם מקצועי משפטי 

ועדות איתור וכי ניתן לחרוג מכלל זה ולאפשר מינויים ב אכן קובעת הנחיית היועץ יצוין כי .21

בתקופת בחירות, וזאת בהתאם לאיזון בין שלושה שיקולים: חיוניות איוש המשרה, אופי 
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 י המועד הקובע. המשרה, ושלב הליך ועדת האיתור לפנ

חיוניות איוש המשרה קיימת כאשר סמכויות סטטוטוריות חיוניות מוחזקות בידי בעל  .22

ההנחיה סבירה תיגרם לשירות הניתן לציבור עקב חסרונו. עם זאת, -התפקיד, והאטה בלתי

קיים רק במידה ולא ניתן למצוא פתרון הולם לצרכים החיוניים על מתכי שיקול זה  קובעת

מדובר על תקופה קצרה בת מספר . במקרה דנן, ממלא מקום בדרך של מינוי בפועלידי מינוי 

שבועות בלבד בה עומד כממלא מקום המשנה ליועצת המשפטית הקודמת, הנושא בסמכות. 

מדוע ישנה דחיפות כה גדולה למנות  –ובלאו הכי גם לא נאמר אחרת  –לא ברור לעותרת 

 דווקא בעת הזו מינוי קבע אשר יכבול את הממשלה הבאה.

כי "כאשר מדובר קובעת הנחיית היועץ שעה שלגבי אופי המשרה, הדברים עומדים נכונים אף  .23

במשרה מקצועית מובהקת שאינה כוללת רכיב משמעותי של מימוש מדיניות השר ויצירת 

נה בפני השר או הממשלה הבאים אינה מעוררת קושי בנסיבות העניין". עובדה מוגמרת בעניי

נסיבות אלה אינן מתקיימות בעניינו, משום שכפי שעולה מתיאור המשרה שהובאה בחלק 

להחלטותיו חשיבות ביותר אשר  מכויות נרחבותס מדובר בתפקיד בעל העובדתי לתביעה זו,

אחריות על מתן המענה , בטחון המדינה ור,שלום הציב, ן זכויות האסירים והעצוריםילעני

חקיקה ראשית וחקיקת משנה הנוגעת , לעתירות אסירים ועצורים בפני בתי המשפט השונים

משמש כשומר סף לטוהר המידות המשפטי לשב"ס  היועץלזכויות אסירים ועצורים. 

איסור  אשר חל עליהםבארגון וכן הכתובת היחידה הפורמלית לשמירה על זכויות הסוהרים 

 התאגדות.

דברים חשובים אלו אך מתחדדים שעה שאין המדובר בממשלת מעבר רגילה, אלא בממשלת  .24

התפיסה החלה בעניין ממשלת כך, מעבר לאחר בחירות העומדת בדמדומי ימיה האחרונים. 

. לאחר קיום הבחירותאשר מכהנת מעבר טרם הבחירות, נכונה שבעתיים באשר לממשלת מעבר 

הבוחר את דברו, וכל פעולה שלטונית המתבצעת עשויה לסכל את רצונו.  זה, אמ במצב עניינים

בג"ץ לפסק דינו ב 5סעיף של כב' המשנה לנשיאה בדימוס השופט ח' מלצר ביפים לעניין זה דבריו 

 (.23.3.2020התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' יו"ר הכנסת )אר"ש,  2144/20

"ממשלת מעבר" לאחר  –סובלת מ"גירעון דמוקרטי"  אם כל "ממשלת מעבר""

 "שכן הבוחר כבר אמר את דברובחירות לוקה בגירעון החמור ביותר, 

וזאת משום שאין לדעת עדיין את  –דברים אלו נכונים גם מקום בו מפלגת השלטון נותרה זהה   .25

מקום בו הוכרזה מפלגת שלטון חדשה, אך נכונים וחשובים אף יותר  –הרכב הממשלה החדש 

רבקה ווייל "תקופת בין )ראו לעניין זה אשר בוודאות מוחלטת תחליף את השר המכהן. 

 ()תשע"א(. 177, עמ' 197השמשות: על סמכויותיה של ממשלת־מעבר" משפט וממשל יג 

ושבעת צפויה להיות מ 13.06.2021ימים, ביום ראשון  4והנה, כאמור בפרק העובדתי, בעוד  .26

לערוך מחטף חמור ולמנות  1עניין זה אך מחדד את כוונתו הפסולה של המשיב ממשלה חדשה. 

 את מקורבו האישי, כאקט שלטוני פסול של הרגע האחרון.

על כן, לאור ההלכה כי על הממשלה היוצאת להימנע מ"קביעת עובדות בשטח" עבור הממשלה  .27

אנו נמצאים בממשלת מעבר הצפויה לסיים את ולאור כך ש הבאה, לאור האמור בהנחיית היועץ,

 הליך האיתור. ויש להורות על ביטולכי  העותרת תטען תפקידה בימים הקרובים
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 נגוע בשיקולים פוליטיים זרים שאינם ממן העניין 5מינויו של המשיב  .4.ה

כזכור, בבואה של רשות ציבורית למנות עובד בשירות הציבורי, עליה לעשות זאת בהיותה נאמן  .28

בור, נאמנות אשר יש להפעיל בהגינות, ביושר, ובמנותק משיקולים זרים לעניין זה נפסק בבג"ץ צי

 :33-34, 28( 1, פ"ד מה)דקל נ' שר האוצר 4566/90

רשות ציבורית, הממנה עובד בשירות הציבור, פועלת כנאמן הציבור, וכלל "
גדול בידינו, שנאמנות זו צריך שתופעל בהגינות, ביושר, ללא שיקולים זרים 

שמכוחו ולמענו מסורה סמכות המינוי בידי הרשות הממנה.  ,ולטובת הציבור
: 'לא הרי 331[, בעמ' 1] 142/70בג"צ נאמר על כך מפי מ"מ הנשיא ח' כהן ב

מעניקה  רשות היחיד כהרי רשות הציבור, שזו בתוך שלה היא עושה, ברצותה
וברצותה מסרבת, ואילו זו כל כולה לא נוצרה כי אם לשרת את הכלל, שלה 

לה  אין לה ולא כלום: כל אשר יש לה מופקד בידיה כנאמן, וכשלעצמה אין
זכויות או חובות נוספות על אלה, או שונות ונפרדות מאלה, אשר הן נובעות 

 .מנאמנות זו או הוקנו לה או הוטלו עליה מכוח הוראות חקוקות'"

לוקה בחוסר ענייניות ומעלה חשש כבד לקיומם  5מינוי המשיב העותרת תטען כי ההחלטה על  .29

ת י. זאת, לאור החריגה החמורה מהנחילב, חוסר ניקיון כפיים וחוסר תום של שיקולים זרים

לעניין וכן מהתייחסותו של נציב שירות המדינה המתייחס לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה 

 היועץ המשפטי.

, ובוודאי שהעותרת לא תתיימר לעשות כן בעת 5של המשיב  ווכשרונותי ואין חולק על כישורי .30

מעולם לא שירת בשב"ס, מעולם לא עסק בייעוץ  5הזו או בכלל, ואולם אין חולק כי המשיב 

ואין הוא בעל ניסיון במשפט המנהלי הנדרש לתפקיד המורכב של שומר הסף של גוף  משפטי,

 נעדר הניסיון המתאים והרלוונטי למילוי התפקיד.כך שהוא  בטחוני עתיר מורכבויות כשב"ס, 

יתרה מכך, מינוי תמוה זה. לא הצביע על כל סיבה ממשית המצדיקה  1המשיב  ,בענייננולמעשה,  .31

העובדה כי מינוי זה נעשה בסמיכות זמנים כה ברורה לסיום תפקידו של השר, וכי על פי הנטען 

מתחזק שרק  מכאןאשר ניסה להכשיר משפטית מהלך פסול מבחינה חוקתית, ו 5היה זה המשיב 

ה שהתקבלה בחוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים, ותוך כדי החשד כי אכן מדובר כאן בהחלט

  שקילת שיקולים זרים אשר אינם ממן העניין, ולרבות שיקולים פוליטיים ואישיים.

, 1משהעובדות מצביעות על כך שאין שיקולים ענייניים העומדים בבסיס החלטתו של המשיב  .32

. כפי שהצביע היועץ המשפטי יםהחשש הוא כי את מקומם תופסים שיקולים זרים ולא ענייני

לממשלה בהנחיה בעניין מינויים בתקופת בחירות, אחד השיקולים להגביל את הממשלה 

ממינויים אלו היא החשש שמא שיקולים זרים ולא ענייניים, ולא האינטרס הציבורי, יובילו 

 להחלטתם בענייני המינויים:

מגבלות על מינויים "עוד הבהיר בית המשפט בפרשת לנדשטיין, כי ביסוד ה
בתקופת בחירות עומד שיקול כפול: ראשית, הממשלה אינה פועלת עוד מכוח 
אמון הכנסת אלא מכוח עקרון הרציפות עד לכינון ממשלה חדשה; ושנית, 
קיומו של חשש מוגבר לכריכת שיקולים מפלגתיים ואישיים בהליכי מינוי 

במינוי ולהעדפת  ערב בחירות, ובכלל זאת חשש מוגבר לניגוד עניינים
)הנחיית היועץ המשפטי  אינטרסים מפלגתיים על פני האינטרס הציבורי

  .(2לממשלה, בעמ' 

כי דרישת הענייניות הינה בסיס לכל מערכת אמון בין רשות מינהלית לבין הציבור, אשר  יודגש, .33

לבד. היא משמשת אותו בנאמנות, וכי נדרש כי החלטת הרשות תתבסס על שיקולים ענייניים ב

סולודוך נ' עיריית  10907/04, בבג"ץ דבריה של כב' השופטת א' פרוקצ'יהלעניין זה נפנה ל

 :65, פס' 331( 1, פ"ד סד)רחובות

http://www.nevo.co.il/case/17941330
http://www.nevo.co.il/case/17941330
http://www.nevo.co.il/case/17941330
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על רשות מינהלית לשקול שיקולים ענייניים ולהימנע משיקולים "
. על מניעיה להיות רלבנטיים לענין זרים בפעולותיה ובהחלטותיה

 בהשגת המטרה שלשמה נעשית הפעולה."ולקדם את צרכי המינהל 

 1למרבה הצער, נראה כי לא היו אלו השיקולים המקצועיים והענייניים אשר הנחו את המשיב  .34

בהתנהלותו. ההתנהלות משקפת, כאמור, חשש לקיומם של שיקולים זרים ולהשפעות של 

 שיקולים פוליטיים, אישיים ומפלגתיים על המהלך.

על זניחת האינטרס הציבורי לטובת אינטרסים זרים, למדת אפוא מ, 1התנהלות זו של המשיב  .35

על מעקף פסול של ההלכה הפסוקה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ומצביעה על חשש כבד 

 לשקילת שיקולים זרים וחוסר ענייניות, המחייבים להורות על בטלות המהלך.

 פוליטיים המינויים על הרעה החולה שב .5.ה

המינויים בלתי נפרד מעתירה זו, תבקש העותרת אף לעמוד על תופעת בשולי הדברים, וכחלק  .36

"רעה חולה שיש לעקרה מן השורש" )כדבריו של כב' השופט פוגלמן  שהםהפוליטיים בישראל 

המינויים . (אגודת העיתונאים בתל אביב נ' ממשלת ישראל 5599/11לפסק דינו בבג"צ  16בפס' 

בתפקודו התקין של השירות הציבורי.  יםטתנו ומכרסמהפוליטיים פוגעים בערכי היסוד של שי

הנזקים הטמונים במינויים  בטרם תצלול המבקשת אל טיעוניה באשר למקרה הנדון, תציג את 

 פוליטיים, כפי שהוצגו בפסיקה ובספרות. 

על מנת לקדם מקורבים ובעלי אינטרס, ם שימוש של נבחרי ציבור בכוח השלטוני שמוענק להה .37

וזאת בניגוד לעיקרון מהווה מעילה באמון הציבור ושימוש לרעה בסמכויות שהוענקו להם, 

סמכות  .אלה סמכויותעל אנשי ציבור, אשר מכוחה מוענקות הבסיסי של חובת הנאמנות החלה 

מכות תופעל כדי המינוי הופקדה בידי הרשות הממנה בנאמנות; חובת הנאמנות דורשת, שהס

כדי למנות את המועמד המתאים ביותר. כאשר  -לשרת את טובת הציבור בדרך הטובה ביותר 

הרי זו  -בעל הסמכות מפעילה באופן מודע כדי לשרת תכלית אחרת, למשל הטבה עם מקורבים 

 24-25 19כ  משפטיםזמיר "מינויים פוליטיים"  יצחק)להרחבה ראו:  .הפרה של חובת הנאמנות

(1990.) 

 154/98 ץלפסק דינה בבג" 4כהן בפס' -יפים לעניין זה דבריה של כב' השופטת שטרסברג .38

עניין )להלן: " ((1998) 111( 5)פ"ד נב) הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל

 "(איינשטיין

"התפיסה הבסיסית של שיטת המינהל הציבורי בישראל... רואה בשירות 
פוליטי. זוהי תפיסת יסוד -אופי ממלכתי מקצועי ואהמדינה שירות בעל 

שהיא נחלתנו מימים ימימה. היא עוברת כחוט השני לאורך הספרות 
המשפטית, הפסיקה והחקיקה. המינוי הפוליטי מתעמת חזיתית עם 

וחובתה של  ערכי לשלילת המינוי הפוליטי,-. הבסיס המוסריתפיסה זו
השתייכותו הפוליטית של  הרשות הציבורית להימנע ממינוי אך בשל

המועמד נגזרת ממעמדה של הרשות הציבורית כנאמן הציבור. על 
נאמנות זו להיות מופעלת בהגינות, ביושר, ללא שיקולים זרים ולטובת 

 ..."הציבור שמכוחו ולמענו מסורה סמכות המינוי בידי הרשות הממנה

תוקף לפעילות המערכת לצד הפגיעה באמון שניתן לנבחרי הציבור, אשר מעניק כאמור  .39

עמוקים בשירות הציבורי ובעקרונות המינויים הפוליטיים יוצרים נזקים השלטונית על גווניה, 

השיטה המשפטית הנהוגה בישראל: פגיעה בשוויון; פגיעה באיכות ההון האנושי בשירות 

מין הציבורי; נזקים לגופים הציבוריים עצמם בדמות שקילת שיקולים אישיים צרים שאינם מ
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העניין על חשבון שיקולים ציבוריים; סכנה ל"שכפול" מינויים פוליטיים; בפסק דינה בעניין 

איינשטיין, סיכמה כב' השופטת שטרסברג כהן את הנזקים הטמונים ומתעוררים במינויים 

 הפוליטיים: 

"ניתן לסכם פרק זה, תוך ציון המאפיינים ההופכים את המינוי הפוליטי 
המינוי הפוליטי מהווה הפרת אמון של ובן אפשרי. לבלתי ראוי בכל מ

הרשות המבצעת כרשות ציבורית, כלפי הציבור; הוא עלול לפגוע באמון 
הציבור בשירות הציבורי; הוא פוגע בעקרון השוויון; הוא פוגע ברמה 
המקצועית של עובדי הציבור שאינם נדרשים להוכיח, במסגרת מכרז, את 

לול להביא לתופעה שבה הקשרים קודמים היותם הטובים ביותר; הוא ע
לכישורים, והפוליטיקה במובן הצר הופכת לגורם המרכזי למינוי; הוא עלול 

מנת לקלוט "מיודעים", ולגרום ליצירת -להביא לניפוח המערכת על
תפקידים חדשים שלא לצורך ולקידום מהיר של מי שרוצים ביקרו; הוא 

ענייניים; הוא מביא לניגוד  עלול להסיט את שיקולי הרשות משיקולים
ידי העדפת מפלגה או עניין -עניינים ולחשש לשקילת שיקולים זרים על

מפלגתי על אינטרס ציבורי; הוא עלול להביא להשחתת המוסר הציבורי; 
הוא עלול לגרום לתחלופה בשירות הציבורי כל אימת שמתחלף הדרג 

קצועיות; הוא עלול ידי כך לחוסר יציבות ולחוסר מ-הפוליטי, ולגרום על
לפגוע בסדרי מינהל תקין ובטוהר המידות; הוא עלול לפגוע במורל העובדים 

ידי -על בשירות הציבורי, להשפיע על איכותו של השירות ולפגוע בדימויו.
כל אלה, פוגע המינוי הפוליטי בעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית, של 

י ושל האמנה החברתית תפיסתנו הערכית את מהותו של השירות הציבור
לפסק דינה של כב'  10)פסקה  ".שהיא בסיס הווייתנו כחברה מתוקנת

 . כהן(-השופטת שטרסברג

י על אף ראוי להדגיש בהערה כעל מנת להדגים את תחולת הנזקים על מינויים מסוגים שונים,  .40

אליו  הכינוי "מינוי פוליטי", אין מדובר רק במקרים בהם בעל סמכות ממנה אדם המקושר

. אלא שהכוונה במינוי פוליטי היא רחבה יותר, ומתייחסת גם פוליטית, לדוגמה פעיל במפלגתו

ואין נפקא מינא אם ביסוד קרבה זו זיקה פוליטית,  לאדם המקורב לגורם הפוליטי בצורה כלשהי,

 כישורי המועמד –, השיקול הרלוונטי בכלל המקרים הללושכן . זאת, עסקית, או אישית

 אלא קרבתו של המועמד לגורם בעל הסמכות. אינו השיקול המכריע,  – והתאמתו למשרה

אשר כאמור הוא מקורב לשר לביטחון פנים, ועבד עימו  ,5ב בענייננו, ההחלטה למנות את המשי .41

היא החלטה אשר מציפה את העובדה על קרבה בין הצדדים, באופן המעיד כיועץ במשרת אמון, 

, ץ המשפטי לשב"סתו לתפקיד היועהחלטה למנוב. אם כן, ינוי פוליטימהפשוטה כי מדובר ב

וביניהן האפשרות שהמינוי ישפיע לרעה על  כלל הסכנות אשר נובעות ממינוי פוליטיטמונות 

 הרגישה והחשובה של שב"ס, כפי שהודגם לעיל.הייעוץ המשפטי למערכת 

 פוגע פגיעה חמורה באמון הציבור ברשויות 5מינויו של המשיב  .6.ה

פוגע פגיעה חמורה ביותר באמון הציבור  1המשיב  מבצעעל כל האמור, המהלך אותו  בנוסף .42

 בנבחריו ובמשרתיו, פגיעה המחייבת התערבות שיפוטית ובטלות ההחלטה.

בעניין זה, די בפרסומים השונים שפורסמו באמצעי התקשורת בדבר השיקולים שהניעו את  .43

שונים ושל אישי ציבור שונים, על מנת לבצע את המהלך, לעמדתם של עיתונאים  1המשיב 

, ושל 1להצביע על השבר הגדול שהמהלך מעורר באמון הציבור בניקיון הכפיים של המשיב 

רשויות השלטון בכלל. פרסומים אלו מעידים כאלף עדים כי המדובר בהחלטה לא סבירה, אשר 

 מערערת את אמות הסיפים של אמון הציבור במשרתיו ונבחריו.

ה היא כי הממשלה, ראש הממשלה וכל שר וסגן שר הם נאמני הציבור. משלהם אין הלכה פסוק .44

להם ולא כלום. כל שיש להם, למען הציבור יש להם. בית המשפט העליון עמד פעמים רבות על 
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חשיבות נאמנותם של נבחרי הציבור לשליחותם הציבורית, כתנאי שאין בלתו להבטחת אמון 

 הציבור בנבחריו. 

 עו"ד יוסף פנחס כהן נ' היועץ 103/96, בלשונו הציורית, כב' השופט חשין בבג"צ התייחס לכך .45

 :309( 4, פד"י נ)המשפטי לממשלה

"נבחר הציבור הינו שליח הציבור, וכאותו שליח ציבור האומר להיות פה 
משלו אין : לקהל ומציג עצמו כעני ממעש, נרעש ונפחד, כן הוא נבחר הציבור

משל הקהל והקהילה הוא.  -ברשותו ובהחזקתו לו ולא כלום וכל אשר 
הגינות, יושר לבב וטוהר המידות הינם סימני היכר מובהקים שניתן בנבחר 
ציבור ראוי לשמו, ותכונות נפש אלו הן עמוד האש ועמוד הענן שיוליכו את 

. רק כך יוכל פרנס לנהג כראוי קהילה שבחרה בו לנהגה, נבחר הציבור הדרך
הציבור באמון הקהל. וכולנו ידענו כי באין אמון של  ורק כך יזכה נבחר

הקהילה במנהיגיה, ייפרע עם ותאבד ממלכה. וככל שנעלה במעלה המנהיגות 
כן נתבע ממנהיגי הקהילה ביתר כי יקרנו יושר ואמת" )הדגשות הוספו ע"י 

 .הח"מ(

ן נפש. וכך נאמר איננה יכולה להתקבל בשוויו, 5 של המשיב ומינוילעניין  1החלטתו של המשיב  .46

 על חשיבות אמון הציבור במנהיגיו ועל עילת ההתערבות המבוססת על הפגיעה באמון זה:

המשפט, ובהתעורר חשש כבד, חשש רציני, -בהעלות אירוע מסויים לפני בית"
כי בשל מעשה או מחדל מסויימים יאבד או ייפגע אנושות אמון העם 

מעשה ולטעון ידינו לא שפכו  לא יוַתר לשבת באפסהמשפט -במנהיגיו, בית
-את הדם הזה ועינינו לא ראו. במובן מסויים יש בהתערבותו של בית

אלה התערבות שבהגנה עצמית. הגנה עצמית על -המשפט באירועים מעין
-. כי מה ישיב ביתהיא-מערכת המימשל בכללה ובה הרשות השופטת אף

? זו היא הילכת המשפט משייטען נגדו כי בעיניו ראה עיוות ולא עשה דבר
התנועה למען איכות  1993/03דרעי ופנחסי והיא שתוליך אותנו הדרך." ]בג"ץ 

לפסק דינו של  28פס'  ,השלטון בישראל נ' ראש הממשלה, מר אריאל שרון
 כב' השופט )כתוארו אז( חשין )הדגשות הוספו ע"י הח"מ([.

המשפטי לממשלה, תוך דריסת  הנחיות היועץ, תוך הפרת 5של המשיב  ומינויעינינו הרואות,  .47

נוכח  -עקרונות הגינות בסיסיים, תוך היעדר שיקולים ענייניים, תוך פגיעה אנושה באמון הציבור 

כי מינוי זה בלתי סביר באופן קיצוני, ומשום כך מתבקש  הריכל האמור בנפרד וכל שכן במצטבר, 

 בית המשפט הנכבד להורות על ביטולו.

 סיכום .ו
במרכזה ניסיון בלתי ראוי, בלתי ית המשפט הנכבד עתירה חשובה ביותר, אשר הנה הונחה בפני ב .48

סביר ובלתי חוקי למחטף שלטוני חסר סמכות בדמות מינוי פוליטי של אדם הנעדר את הכישורים 

 .החשובים במדינת ישראל ןהביטחוהמתאימים לתפקיד שומר הסף של אחד מגופי 

הברורות בדבר מינויים באישור שר, ובדבר מינויים המשיבים לעתירה פעלו בניגוד להנחיות  .49

בתקופת בחירות, תוך שהם מקדמים מינוי במחשכים ובדמדומי דמדומיה של ממשלת מעבר 

אשר אינה אוחזת עוד במנדט הציבורי לנהל את ענייניה, ולמעשה צפויה לסיים את תפקידה 

 בתוך ימים מספר.

ומעל הכל, בביזוי של ממש  –הציבור במערכת המדובר בפגיעה קשה בשירות הציבורי, באמון  .50

של "כללי המשחק הדמוקרטיים" תוך קביעת עובדות בשטח בעבור הממשלה הבאה במינוי 

 פוליטי שאינו חוקי.

 אשר על כן, ולאור האמור לעיל, תתכבד העותרת לבקש כי יוצאו הצווים אשר ברישא לעתירה. .51



 
 

15 
 

ירוף לעתירה זו, וכי יתקיים בו דיון בהול עוד כן תבקש העותרת כי יוצא צו הביניים המוגש בצ .52

 בטרם יושלם הליך המינוי וייקבעו העובדות בשטח.

 ד"ר שחף גל.עתירה זו מוגשת בצירוף תצהירו של מנכ"ל העותרת,  .53

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לאמור בעתירה זו. .54

 

 

 

______________ 

 , עו"דתומר נאור

                  ______________ 

 עו"ד ,ירטוגילי גוט

 העותרת ב"כ כ העותרתב"

 

 

 

 , ירושלים"ח סיון תשפ"אכ,2021יוני  08

 

 

 


























































































