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הנדון :מינוי נציב שירות המדינה הבא
בחודש מאי הקרוב ,צפוי מר משה דיין לסיים את תפקידו כנציב שירות המדינה ,ונציב חדש עתיד להתמנות.
תפקידו של נציב שירות המדינה הינו תפקיד יוצא דופן בחשיבותו ומשמעותו לתפקודו של השירות הציבורי
בישראל ,ואינו דומה במשקלו זה לאף תפקיד אחר במבנה הממשל .אין חולק על כך כי מדובר באחת המשרות
הבכירות המשפיעות ביותר על תפקודו של המגזר הציבורי בכלל ועל שירות המדינה בפרט ,ומכאן שגם על הציבור
כולו.
מינויו של נציב שירות המדינה הבא מחייב בחירה איכותית ומקצועית ,אשר תעמיד בראש המערכת מועמד ראוי,
בעל כישורים ומיומנויות ניהוליות ,ידע רלוונטי ,יושרה ,מקצועיות ויכולת מנהיגותית מוכחת בהובלת תהליכים
מורכבים .המשמעות בבחירת מועמד מתאים וראוי לתפקיד זה מתחזקת במיוחד נוכח הצורך בהמשכיותה של
הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה ,רפורמה אשר גובשה ויצאה לדרך במהלך כהונתו של הנציב דיין,
על בסיס החלטת ממשלה שהתקבלה ביוני .2013
הרפורמה בשירות המדינה הינה אחת הרפורמות המרכזיות והמשמעותיות ביותר המתקיימות כיום בממשל
בישראל ,ובמידה רבה מהווה ,לראשונה מזה עשורים רבים ,בשורה היסטורית לחיזוק ולהתחדשות השירות
הציבורי .עד כה רשמה הרפורמה בהון האנושי הישגים לא מבוטלים ,והניעה תהליכים משמעותיים בשורה של
מרכיבים .יחד עם זאת ,וכפי שעולה גם מדו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה ,קיים חשש ממשי כי הרפורמה
לא תגיע לכלל סיום מלא ומוצלח ללא המשך קידום נחוש ומקצועי מצידה של נציבות שירות המדינה והעומד
בראשה.
נציב שירות המדינה מתמנה על ידי הממשלה ואיוש תפקידו פטור מקיום חובת מכרז או ועדת איתור .למרות
מרכזיותו וחשיבותו של תפקיד זה ,לא נקבעה בחוק חובה לקיים תהליך מקצועי ובלתי תלוי לאיתור וסינון
מועמדים ,ולא נקבעו תנאים נוספים המחייבים את הממשלה בהליך מינויו של נציב שירות המדינה .סוגיה זו
הובהרה גם בפסיקת בג"צ  ,2699/11שעסקה במינויו של הנציב דיין.
למרות אי החובה בקיום הליך איתור מקצועי ,אנו מוצאים לנכון לפנות אליך במכתב זה בקריאה להקים ועדה
מיוחדת לאיתור ובחינת מועמדים פוטנציאלים לתפקידו של נציב שירות המדינה .בשנים האחרונות אימצה
המדינה את שיטת ועדת האיתור ככלי מרכזי למינוי משרות מקצועיות בכירות בשירות המדינה .השימוש בועדת
איתור הוכח ככלי יעיל למציאת המועמד המתאים ביותר ,תוך נטרול מירבי של שיקולים פוליטיים ותוך מתן
משקל ציבורי ופומבי להליכי המינוי.
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כאמור ,תפקידו המשמעותי כל כך של נציב שירות המדינה ,בייחוד בעת הזו ,מחייב בחירה ראויה ומקצועית ,ועל
כן גם דרכי המינוי של משרה זו צריכים להיות מקצועיים גרידא ,והליך המינוי נכון שייעשה בהליך סדור ,שקוף
ותוך קביעת לוחות זמנים ברורים וידועים מראש .על הוועדה לאתר מועמדים מתאימים ולהביאם בפניך ,ראש
הממשלה ,כרשימה סופית של מועמדים פוטנציאלים לאיוש המשרה.
אנו סבורים כי לאור האתגרים העומדים בפני השירות הציבורי ,ובראשם המשך יישומה של הרפורמה ,מינוי
ועדה מקצועית ובלתי תלויה לאיתור ובחירת הנציב הבא הינה צעד דרוש ומתבקש ,ואנו קוראים לך ,עוד בטרם
יסיים הנציב הנוכחי את כהונתו ,להקים ועדה זו ללא דיחוי.
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