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 בדוא"ל ובפקסמיליה

 

 א.נ.,

 רשם האגודות השיתופיות תפקידאיתור מועמדים להנדון: 

 הננו מתכבדים לפנות אליכם בענין שבנדון,  כדלקמן:

בימים האחרונים פורסמו בעיתונות הזמנות מטעם משרד הכלכלה ונציבות שירות המדינה, להגשת  .1

מועמדות לתפקיד רשם האגודות השיתופיות. בהתאם לפירסום, על ההצעות להיות מוגשות לוועדה 

)"ההצעה"(. פרסומים דומים הופיעו באתר נציבות שירות  10.05.2020לאיתור מועמדים עד ליום 

 (.57312)הצעה  המדינה

למען הסדר הטוב נציין כי בהודעה נאמר שמדובר ב"סבב נוסף" הנעשה "בהמשך לפירסום מיום  .2

". אלא שהואיל וסבבים קודמים אלה הסתיימו 29.1.2019והארכת רישום נוספת מיום  19.7.2018

פרוצדורלי בלא כלום, והאחרון בהם הגיע לסיומו כבר לפני למעלה משנה)!(, הרי שגם אם במישור ה

מדובר אולי בחידוש המהלך, אין ולא יכול להיות ספק שמהותית מדובר בהליך חדש למינוי נושא 

 מישרה בכיר.

-נקיטת מהלך למינוי נושא מישרה בכיר, שמינויו טעון אישור ממשלה, בתקופת כהונתה של ממשלת .3

 מעבר,  מעוררת תמיהה ופליאה של ממש. 

שממשלות מעבר בישראל פועלות בהתאם להנחיית בג"ץ, ונמנעות ככל אין צורך להזכיר שמאז שנים  .4

 האפשר ממינויים של נושאי מישרה בכירים.

כידוע, הימנעות זו ממינוי ע"י ממשלת מעבר נעשית גם בנסיבות בהן פוקע תוקף מינויו של נושא  .5

זה,  מישרה, כבמקרה דנן, אף שהדבר מביא לאילוץ שבמינויו של ממלא מקום לנושא מישרה

כשלעיתים מינוי ארעי זה נעשה לתקופה ארוכה ביותר, תוך שיבוש פעילותה של המערכת הכפופה 

 לנושא מישרה זה.

למיטב ידיעת הח"מ, גם המהלך לאיתור רשם אגודות שיתופיות עצר מלכת לפני כשנה מאותו טעם,  .6

המהלך לעת הזו,  של המניעות שבמינוי נושא מישרה זה על ידי ממשלת מעבר. לפיכך, חידושו של

 מעצימה ביתר שאת את התמיהה הגלומה בהתרחשות זו.

התמיהה מתעצמת שבעתיים נוכח העובדה שבעקבות הכרזת מצב החירום בשל התפשטות נגיף  .7

הקורונה הודיעה נציבות שירות המדינה על הקפאת כלל הליכי הגיוס והמיון לשירות המדינה, 

לא יתקיימו הליכי מיון ולא יכונסו ועדות בוחנים.  כשכחלק מכך לא יפורסמו מכרזים חדשים, 



 

 
 

בנסיבות אלה, קשה להבין היאך זה התרחשה אותה "החייאה" של הליך איתור רשם אגודות 

 שיתופיות.

 

בבחינת למעלה מן הצורך נציין כי מניעות מפני מינוי כוללת גם את המניעות מפני מהלך האיתור,  .8

מחייב שיש -משלת המעבר, ונוכח המעמד הכמעטמפאת שהוא נעשה בצלמה ובדמותה של מ

 להמלצותיה של וועדת האיתור, יש בו משום קביעת עובדות לממשלה הנכנסת.

 אשר על כל זאת, לא ניתן להימנע מהחשש שמדובר במהלך שקיימת מניעות מפני נקיטתו. .9

ים הח"מ עומדים בראש תנועות ההתיישבות הגדולות בישראל, המונות מאות רבות של מושב .10

וקיבוצים, שעל שורותיהם נמנים מאות אלפי חברים ותושבים. למיטב ידיעתנו, מרבית האגודות 

השיתופיות בישראל פועלות במסגרת תנועות ההתיישבות, או בסביבתן הסמוכה. השפעתו של רשם 

 האגודות השיתופיות על חייהן ופעילותן של אגודות אלה וחבריהן רבה ביותר, ובידיו הכוחות לשנות

ודי בכך כדי להבהיר את החשיבות הרבה המיוחסת על  – את מהלכן ואת סדריהן מהקצה אל הקצה

 .ידי מגזר ההתיישבות  לאיוש תקין וראוי של מישרה זו

את טעמי  –בדחיפות המתחייבת בשל הנסיבות  -נוכח כל זאת, נבקשכם להיכנס לעובי הקורה ולבחון  .11

 י המחייב, השורר בישראל בעקבות ובכפוף להחלטות בג"ץ.המהלך שבנדון, ואת עמידתו בנוהג החוקת

נודה לכם אם תואילו להביא לידיעתנו את החלטותיכם בענין זה. כן נבקש כי, ככל שמסקנתכם תהא  .12

כי אין מניעה מפני המשכו של המהלך, יונחו בפנינו גם נימוקיה של מסקנה זו, על מנת שתעמוד לנו 

 קול את צעדינו.האפשרות להכיר את טעמי הדבר ולש

 7בכל הכבוד הראוי נציין כי, מפאת דחיפות הדברים, הרי שככל שלא תתקבל אצלנו תשובה בתוך  .13

ימים ממועד משלוח פניה זו, נראה את הדבר כהחלטה בדבר המשך המהלך לאיתור רשם אגודות 

 שיתופיות, על כל המשתמע והנובע מכך.
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