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 נוהל מינוי מנכ"ל למשרד ממשלתי
 
י על הממשלה למנות קובע, כ 1959-לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט 12. סעיף 1

מנהל כללי לכל משרד ממשלתי. משהוצע אדם כמועמד לתפקיד, על ועדת מינויים, 
ידי הממשלה, -שבראשה עומד נציב שירות המדינה וחברים בה נציגי ציבור, המתמנים על

 קיד.לחוות את דעתה ביחס לכשירותו לתפ
בפני ועדת המינויים יונח שאלון שממלא המועמד ובו, בין השאר, פרטים על השכלתו, 

נסיונו המקצועי, זיקותיו לגורמים פוליטיים, חברותו בגופים כלכליים או ציבוריים, 
ונתונים על הליכים פליליים או משמעתיים שהתנהלו נגדו. נוסח השאלון מצורף להודעה 

 זו.
ת המועמד לתפקידו והגיעה למסקנות, עליה להעביר את המלצתה משדנה הוועדה בהתאמ

לממשלה, שהיא הגוף המוסמך לאשר את המינוי. הוועדה רשאית להמליץ על המינוי או 
 שלא להמליץ עליו, מטעמים שיירשמו, או להתנותו בתנאים.

. כאשר מתפנה משרה של מנכ"ל של משרד ממשלתי או משנבצר ממנכ"ל למלא את 2
רשאי השר הנוגע בדבר, לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, להטיל את  תפקידו,

 התפקיד על עובד המדינה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
העסקת ממלא מקום לתקופה העולה על שלושה חודשים תתאפשר בהתאם להוראות 

בים בתקשי"ר. הליך מינוי ממלא המקום יתנהל בהתאם לאחד משני המצ 18.142פסקה 
 הבאים:

 -)א( כאשר קיימת סבירות גבוהה או ודאות, כי המנכ"ל לא יוכל לחזור ולמלא את תפקידו 
 1יעביר השר את שמו של המועמד לשמש ממלא מקום, בצירוף השאלון כאמור בסעיף 

 לעיל.
ההצעה והשאלון יועברו לנציב שירות המדינה עשרה ימים לפני כניסת המינוי לתוקף. 

המינוי בדרך שימצא לנכון בהתאם לנסיבות העניין, ויחווה את דעתו בפני  הנציב יבחן את
 השר המבקש. הנציב רשאי להמליץ על המינוי או שלא להמליץ עליו,

 מטעמים שיירשמו, או להתנותו בתנאים.
הנוגע בדבר, בשם  יעביר המשרד -)ב( כאשר המנכ"ל עתיד להעדר לתקופה קצרה בלבד 

לנציבות, ויציין מה תפקידו בשירות המדינה. ההצעה תועבר  השר, את שמו של המועמד
לנציב שירות המדינה עשרה ימים לפני מועד כניסת המינוי לתוקף. הנציב יבחן את המינוי 

בדרך שימצא לנכון בהתאם לנסיבות העניין, ויחווה את דעתו בפני השר המבקש. הנציב 
 רשאי לנהוג כאמור בסעיף )א( לעיל.

 
כ"ל עתיד להעדר לתקופה קצרה בלבד, ואין אפשרות להודיע לנציב שירות )ג( כאשר המנ

המדינה עשרה ימים מראש כאמור בסעיף )ב( לעיל, תיערך התייעצות טלפונית בין השר 
 לבין הנציב.

. בתפקידים של עובדי מדינה הקבועים בחוק, שנקבע כי השר, או כמה שרים או 3
 יפעלו כאמור -בוע ומינוי ממלא מקום כאחד ק לגבי מינוי -הממשלה ימנו את נושאיהם 

)א( לעיל. עם העברת ההצעה והשאלון יבחן נציב שירות המדינה את המינוי בדרך  2בסעיף 
שימצא לנכון בתאם לנסיבות העניין, ויחווה את דעתו בפני המבקש. הנציב רשאי להמליץ 

 תנאים.על המינוי או לא להמליץ עליו, מטעמים שיירשמו, או להתנותו ב
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