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הודעה לעיתונות
אומ"ץ לנציב שירות המדינה:
עצור נסיונות שר החקלאות שמחון לבצע במשרדו מינויים ערב הבחירות
תנועת אומ"ץ פנתה הבוקר בדחיפות לנציב שירות המדינה ,שמואל הולנדר ,ודרשה ממנו לעצור מכרזים
לאיוש מנהלי אגפים במשרד החקלאות ,לאחר שעולה חשש כי יש כאן מחטף של ערב בחירות.
אומ"ץ דורשת מנציב שירות המדינה לעכב את המרכזים עד לאחר הבחירות וזאת על מנת שתהיה שקיפות
ציבורית מלאה לגבי המתרחש והליכי המינויים .יו"ר הנהלת אומ"ץ ,אריה אבנרי ,טוען כי מהעיכוב הקל הזה
לא יגרם כל נזק )כי התפקידים ממילא מאויישים ,כך שאין פגיעה בעבודה( ,שעה שאם המכרזים יתבצעו
עכשיו יגרם נזק כבד כתוצאה מאובדן אמון הציבור בהגינות הליכי המינויים בשירות הציבורי.

עוד טוען אבנרי במכתבו כי עובדים במשרד החקלאות קיבלו השנה הצעה לפרישה מוקדמת בתנאים
משופרים וכ 20-עובדים בשירות ההדרכה והמקצוע )שה"ם( ניצלו הזדמנות זו ופרשו .בין הפורשים שני
מנהלי אגפים )אגף הדרכה ומינהל ,אגף בעלי חיים( ו 4 -ראשי תחומים )גידולי שדה ,הגנת הצומח ,שרות
שדה ותחום ירקות(.
הנהלת המשרד מינתה מייד לתפקידים שהתפנו עובדים במינוי זמני ללא מכרז .כעבור כמה חודשים
הדיחה מנכ"לית המשרד את מנהל השירות ובמקומו הובא לתפקיד במינוי מיוחד ובאופן זמני איש אמונו של
השר ,ד"ר מרדכי כהן )קדמון( ,אדם שהוא כבר מעבר לגיל הפרישה .ד"ר קדמון מונה לתפקיד באופן זמני
ומינויו אמור להסתיים בחודש פברואר.
אומ"ץ טוענת כי לאחרונה התפרסמו מכרזים לאיוש קבוע תפקידי מנהלי אגפים בשה"ם ,וברור שמי
שעתידים להשפיע ולקבוע מי ימונו וייבחרו הם השר שלום שמחון ואנשיו )המנכ"לית והמנהל הזמני של
השירות( ,וזאת כשברור ששלושתם יסיימו תפקידם בפברואר הקרוב.
במצב זה ,טוענת אומ"ץ ,עולה חשש כי השר ואנשיו ימנו במחטף של ערב בחירות וערב פרישתם את
המינויים הבכירים ,במקום לאפשר להנהלת המשרד החדשה שתקבע אחרי פברואר לקיים מכרזים
מקצועיים מסודרים כשהם משוחררים משיקולים של ערב בחירות .יו"ר הנהלת אומ"ץ ,אריה אבנרי ,טוען כי
העובדה שהתפקידים העומדים למכרז כבר מאויישים בפועל כבר מעוררת קושי ,ולכן ביצוע מינויי קבע
בתנאים כאלה ודווקא ערב בחירות תפגע באמון הציבור.

רחוב לבונטין  12ת.ד 191 .תל-אביב61001 ,
office@ometz.org.il

טל03-5605588 :

פקס03-5600469 :

www.ometz.org.il

