
 מינוי מנהלת רשות החברות הממשלתיות

 הצעה להחלטה

הצעת  למנות, לפי, 1975-החברות הממשלתיות, התשל"הלחוק )ב( 52סעיף ל בהתאםמ ח ל י ט י ם, 
 .גב' מיכל רוזנבוים לתפקיד מנהלת רשות החברות הממשלתיותאת  ,שר האוצר

השלמת ההליכים כנדרש בהסדר או ביום שלאחר  ,2022באפריל  1החל מיום  המינוי ייכנס לתוקף
 למשך ארבע שנים. ים,יהמאוחר מבין השנניגוד העניינים, 

  



 
 

 דברי הסבר

 רקע כללי

(, הממשלה תמנה, החוק –)להלן  1975-)ב( לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה52סעיף בהתאם ל
עוד נקבע  .(מנהל הרשות –לפי הצעת שר האוצר, את מנהל רשות החברות הממשלתיות )להלן 

לחוק שירות  19חובת המכרז לפי סעיף וכי  הודעה על המינוי תפורסם ברשומותבסעיף האמור כי 
 , לא תחול על המינוי.1959-תשי"טההמדינה )מינויים(, 

הרשות.  ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד מנהל לבקשת שר האוצר, מינה נציב שירות המדינה
 עדה ועמד על:ההרכב האמור התעדכן במהלך דיוני הוו

 יו"ר הווועדה; – מר אילן שוחט, מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 נציגת נציבות שירות המדינה; -שהם -גב' ורד אבוטבול

 נציג ציבור.  –ד"ר גיא רוטקופף 

לדעת אשר הרשות על שלושה מועמדים  המליצה ועדת האיתור לתפקיד מנהל 2022 מרץב 7ביום 
וגב' מיכל , גב' מיכל אוגולניק, מר גיא סמטהוועדה נמצאו כמתאימים ביותר לכהן בתפקיד: 

ה מועמדים הייתה לאחר וש. במסגרת נימוקי הוועדה נקבע, בין היתר, כי ההמלצה על שלרוזנבוים
ים רוזנבו גב'לגבי מים שונים. שהתרשמה הוועדה כי לכל אחד מהמועמדים ישנו יתרון ייחודי בתחו

. מר ובממשקים שבין השניים הן במגזר הפרטי, ין כי היא בעלת ניסיון בכיר הן בסקטור הציבוריצו
גב' סמט מגיע עם ניסיון בכיר רק בסקטור הציבורי עם ממשקים במסגרת תפקידיו במגזר העסקי. 

  שוק העסקי והפרטי עם ממשקים מול רגולציה בממשלה. באוגולניק היא בעלת רקע נרחב 

 התייחסה הוועדה לגבי התרשמותה מכל אחד מהמועמדים.עוד 

אוצר הבחן את שלושת המועמדים עליהם המליצה ועדת האיתור החליט שר לאחר ששר האוצר 
גב' בשל הטעמים שיפורטו להלן ולאחר שבחן את מכלול ההיבטים להציע לממשלה למנות את 

לניסיונה של גב' רוזנבוים הן קל הרשות. בהקשר זה נתן שר האוצר מש תלתפקיד מנהל רוזנבוים
ד נתן שר האוצר משקל לכך עובתחום הציבורי והן בתחום הפרטי ובממשקים שבין השניים. 

שמה ועדת האיתור כי במסגרת עבודתה צברה ניסיון בעבודה עם התר גב' רוזנבויםשל  שבעניינה
יכולת  שלגב' רוזנבוים הכך גם להתרשמות הוועדחברות ציבוריות, תאגידים עירוניים וציבוריים. 

לגב' נתן שר האוצר משקל לכך שבהובלת רפורמות משמעותיות והטמעת תהליכים. בנוסף, 
רוזנבוים השכלה פורמלית רחבה בעלת חמישה תארים אקדמיים בתחום הרלוונטיים לפעילות 

  הרשות, ואף חלקם בהצטיינות.

  .הרשות תמנהללתפקיד  גב' מיכל רוזנבויםלפיכך, מוצע למנות את 

, שעניינה "רשימת המשרות הבכירות 2009בפברואר  8מיום  4470בהתאם להחלטת הממשלה מס' 
בשירות המדינה עליהן יחול ההסדר בדבר קביעת תקופת כהונה ומשך תקופת הכהונה או הפז"מ 

 שנקבעה לגבי כל משרה", תקופת כהונתו של מנהל הרשות תהיה ארבע שנים.

לאמות  5המועמדת היא הבעלים של משרד עו"ד מיכל רוזנבוים ושות'. בהתאם לאמת מידה מס' 
המידה לעריכת הסדרים לניגוד עניינים, טרם מינוי לתפקיד בשירות המדינה יש להסדיר פרישה 
מהמשרד. מכיוון שעובר לקבלת החלטת הממשלה המשרד טרם נמכר ולא התקבלה הכרעה ביחס 

, נקבע בהסדר ניגוד העניינים שהכניסה שימלא את התכלית שביסוד אמת המידהלהליך דומה אחר 
עו"ד  לתפקיד של המועמדת תתבצע רק לאחר מכירת המשרד או ביצוע הליך אחר ביחס למשרד

כניסת לקבוע שבהחלטה מוצע  כפי שיאושר על ידי היועצת המשפטית לממשלה. בהתאם לכך
ההליכים כנדרש בהסדר ניגוד למחרת השלמת באפריל או  1 יוםתהיה בהמועמדת לתפקיד 

 .העניינים

  .202במרץ  17 עניינים ביוםגב' רוזנבוים חתמה על הסדר למניעת ניגוד 



 
 

 שמורה במזכירות הממשלה.איתור ועדת ה המלצת

 .ייה של גב' רוזנבויםפרטי קורות חמצורפים 

 

 נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה

 לא רלוונטי.

 תקציב

 כרוכה בהוצאה או בהתחייבות להוצאה מתקציב המדינה.ההחלטה אינה 

 השפעת ההצעה על מצבת כח האדם 

 אין.

 עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם

 ההצעה אינה נוגעת לתחום סמכותם של שרים אחרים.

 החלטות קודמות של הממשלה בנושא

 לא רלוונטי.

 עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה

 חוות דעת היועץ המשפטי של משרד האוצר. מצורפת

 סיווגים*

 סיווג ראשי: מינויים

 סיווג משני: 

 תחום פעולה עיקרי: חברה וכלכלה

 

 מוגש על ידי שר האוצר

 
 ט"ו באדר ב' התשפ"ב

 2022במרץ  18



  

 ולוועדות השרים שלהמת החלטה למעלהצמשפטית הנלווית חוות דעת 

 : נושא הצעת ההחלטה

 מנהלת רשות החברות הממשלתיות.מינוי 

 :תמצית ההצעה בהתייחס להיבטיה המשפטיים

הממשלה תמנה, (, החוק –)להלן  1975-החברות הממשלתיות, התשל"הלחוק )ב( 52לפי סעיף 
עוד נקבע . (הרשות –)להלן  מנהל רשות החברות הממשלתיותאת התאם להצעת שר האוצר, ב

לחוק שירות  19חובת המכרז לפי סעיף וכי  הודעה על המינוי תפורסם ברשומותבסעיף האמור כי 
 , לא תחול על המינוי.1959-תשי"טההמדינה )מינויים(, 

 הרשות. עדה לאיתור מועמדים לתפקיד מנהללבקשת שר האוצר, מינה נציב שירות המדינה ו

כמפורט הרשות על שלושה מועמדים  המליצה ועדת האיתור לתפקיד מנהל 2022במרץ  7ביום 
 בדברי ההסבר להצעת ההחלטה. 

אוצר הבחן את שלושת המועמדים עליהם המליצה ועדת האיתור החליט שר לאחר ששר האוצר 
ב' רוזנבוים מנות את גהציע לממשלה לל בשל הטעמים שפורטו בדברי ההסבר להצעת ההחלטה

 לתפקיד מנהלת הרשות. 

 .לפיכך מוצע למנות את הגב' מיכל רוזנבוים לתפקיד מנהלת הרשות

 :קשיים משפטיים, ככל שישנם, ודרכי פתרונם

לאמות  5ושות'. בהתאם לאמת מידה מס'  המועמדת היא הבעלים של משרד עו"ד מיכל רוזנבוים
המידה לעריכת הסדרים לניגוד עניינים, טרם מינוי לתפקיד בשירות המדינה יש להסדיר פרישה 
מהמשרד. מכיוון שעובר לקבלת החלטת הממשלה המשרד טרם נמכר ולא התקבלה הכרעה ביחס 

ת המועמדת לתפקיד להליך דומה אחר שימלא את התכלית שביסוד אמת המידה, הוגבלה כניס
 ליום למחרת השלמת המכירה או המתווה האחר. הגבלה זו באה לידי ביטוי בגוף הצעת ההחלטה

או ביום שלאחר השלמת ההליכים כנדרש  2022באפריל  1כך שהמינוי ייכנס לתוקף החל מיום 
 . בהסדר ניגוד העניינים, המאוחר מבין השניים, למשך ארבע שנים

. הסכם ניגוד העניינים יעודכן, ככל 2022במרץ  17ר ניגוד עניינים ביום המועמדת חתמה על הסד
 הנדרש, במסגרת מתן האישור למכירת משרד עורכי הדין או ההליך האחר.

 : עמדת היועצים המשפטיים של משרדים אחרים שהצעת ההחלטה נוגעת להם

באישור הצעת כי אין מניעה משפטית היא היועץ המשפטי לנציבות שירות המדינה עמדת 

 ההחלטה.

 :עמדת היועץ המשפטי של המשרד שהשר העומד בראשו מגיש את ההצעה

 אין מניעה משפטית לאישור ההצעה.לנוכח כל האמור לעיל, 



 

 02 - 5619078 פקס':    02 - 5317744 טל':  13185ת.ד    91131ירושלים  1רח' קפלן 
 

 www.mof.gov.ilאוצר ברשת : 

2 

        היועץ המשפטי, משרד האוצר  אסי מסינג 

  חתימה   תפקיד שם 

 
 

 
 


