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  הודעה לעיתונות

  

  פסק בית המשפט חצי שנת צינון ץ "אומ התערבותבעקבות 

  לית משרד החקלאות לשעבר"למנכ
  

לית משרד "מנכ, דחיית בקשתה של יעל שאלתיאליץ הביאה ל"אומתנועת של  התערבותה
 .  ינוןפן מיידי וללא תקופת צול בא"ל הקק"להתיר לה לעבוד בתפקיד מנכ, החקלאות לשעבר

דחה את , בשבתו כוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור, בית המשפט המחוזי
 .בקשתה וקבע תקופת צינון בת שישה חודשים

  
חוק הצינון נועד לשמור על טוהר : "מברכת על החלטת בית המשפט שקבעה ץ"תנועת אומ

יכשיר לעצמו , ציבורימידות בשירות הציבורי ולמנוע מצב שבו עובד ציבור מתוקף תפקידו ה
החוק גם נועד . לתפקידים שמחוץ לשירות הציבורי –בין במישרין ובין בעקיפין  –את הקרקע 

בין השירות הציבורי לבין  בינייםלשמור על מראית עין של טוהר המידות וליצור תקופת 
בית המשפט נימק את החלטתו בכך שכאשר מדובר במשרה רמה , בנוסף". השירות החיצוני

שלמעשה בדרך כלל אינו , לו טענה המבקשת, "צינון פנימי"קשה להכיר ב, ל משרד"ל מנכש
  .אפקטיבי ומעצם טיבו אינו עונה על הצורך לשמור על מראית פני הדברים

 
נוכח שלח מסר ברור לפיו , בהטילו תקופת צינון על שאלתיאלי, ץ סבורה שבית המשפט"אומ

של חוק הצינון ובשל מעמדה הבכיר של המבקשת  השיקולים והתכליות העומדים בבסיסו
יש ) ל"אשר כלל תחומי השקה עם קק(והיקף אחריותה הרחב  לית משרד החקלאות"כמנכ

  .להקפיד על יישום העקרונות שקבע חוק הצינון
 

מיכה ) בדימוס(למבקר המדינה השופט פניה בץ החלה "מעורבותה של תנועת אומ
י "מבקר במינויים תמוהים שנעשו עהשל  והתערבות אתהתנועה  דרשה הב, לינדנשטראוס
  . שלום שמחון, שר החקלאות

יעל  'גב: "בין היתר, נאמר 4.2.09ץ אריה אבנרי מיום "ר הנהלת אומ"במכתבו של יו
' גב .ל"ל קק"נבחרה באחרונה לתפקיד מנכ, לית משרד החקלאות"מנכ, שאלתיאלי

  לית "נה על הצגת מועמדותה לתפקיד מנכשאלתיאלי לא טרחה להודיע לנציבות שירות המדי
  ."סוגיית הצינון ועל כן לא נבחנה לגביה ל"הקק
  
  


