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.1

בחוק בנק ישראל התש"ע( 0212-להלן :חוק בנק ישראל) ,בסעיף  ,6אחרי
המילה לפי ,יבוא:
" המלצת הממשלה והמלצות ועדה לאיתור מועמדים של נציבות שירות
המדינה".

.0
ועדת האיתור

אחרי סעיף  ,6הוספת סעיפים קטנים:
א.

"הוועדה תהיה בת  5חברים ,וזה הרכבה:
( )1שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי,
שימנה שר המשפטים ,והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
( )0המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה;
( )3המנהל הכללי של משרד האוצר;
( 0 )4אנשים בעלי מומחיות וידע בתחומי הכלכלה והבנקאות ,בעלי
תואר שלישי לפחות ,המכהנים או שכיהנו בעבר כאנשי סגל אקדמי
בכירים במוסד להשכלה גבוהה בישראל או מחוץ לישראל ,האחד
ימונה על-ידי שר האוצר והשני ימונה על-ידי ראש הממשלה".

ב.

ועדת האיתור תפעל על פי הכללים הנהוגים בשירות המדינה לגבי
עבודתן של ועדות לאיתור מועמדים ,בשינויים המחויבים.

ג.

מבלי לגרוע באמור בסעיף קטן (ב) ,מינוי הוועדה על-ידי הממשלה
יפורסם בפומבי כך שיתאפשר למועמדים ו/או לממליצים על מועמדים
לפנות אליה.

ד.

הוועדה תבחן מועמדים בעלי השכלה וניסיון מקצועי הנדרשים לאיוש
תפקיד הנגיד:
( )1בעלי תואר שלישי לפחות בתחום הכלכלה או מנהל עסקים;
( )0בעלי ניסיון בעבודה במערכת הכלכלית הבין-לאומית;
( )3בעלי בקיאות בתחומי הבנקאות ,הביטול ושוק ההון בישראל;
( )4בעלי ניסיון והבנה מעמיקה של המדיניות הפיסקלית והחברתית
בארץ ובעולם.

מועד החלטת
הוועדה

ג.

הוועדה תביא לידי הממשלה את החלטתה בדבר מועמדים אשר נמצאו
מתאימים לאיוש המשרה לפחות  6שבועות לפני תום כהונת הנגיד
המכהן.

דברי הסבר
משרות בשירות המדינה מאוישות באמצעות פרסום מכרז .תפקידים בכירים בשירות פטורים ממכרז,
על-פי-רב ,בחלקם בהתאם להחלטת ממשלה ובאישור נציבות שירות המדינה ,ובחלקם על-פי הוראות
חוק .במקרים אלו ,מוקדמת ועדת איתור ,שתפקידה לאתר מועמדים למשרה מסוימת .ועדות האיתור
מנוהלות על-ידי נציבות שירות המדינה ובהתאם לתקנות הנציבות ,וכוללות נציגים של המשרדים
הממשלתיים הרלבנטיים ונציגי ציבור בעלי תחומי מומחיות וניסיון הרלבנטיים לתחום המשרה.
תהליך מינוי נגיד בנק ישראל נקבע ב חוק בנק ישראל התש"ע ,0212-ונעשה על-ידי הנשיא ובהמלצת
הממשלה .מטרת הצעת החוק היא לקבוע כי תהליך איתור המועמדים ייעשה באמצעות ועדת איתור
כמקובל בתפקידים בכירים דומים ,אשר תפעל על-פי הוראות נציבות שירות המדינה .בראש הוועדה
יעמוד שופט בדימוס ,וחבריה יכללו נציגי ממשלה וציבור כמקובל.
בנוסף ,מוצע לקבוע כי הוועדה תמסור את החלטתה בדבר המועמד שנמצא מתאים לפחות  6שבועות
לפני תום כהונת הנגיד המכהן .סעיף זה נועד לאפשר לבעלי התפקיד לקיים תקופה סבירה של למידה
והעברת המידע הדרוש לביצוע התפקיד על הצד הטוב ביותר.
תפקידו של נגיד בנק ישראל הוא אחד החשובים והמרכזיים במשק .הנגיד אמון על ניהול בנק ישראל,
ובכך על ניהול המדיניות המוניטרית ופעילות הפיקוח והאסדרה של תחום הבנקאות .יתרה מכך ,משמש
הנגיד כיועץ לממשלה בעניינים כלכליים ,לרבות לעניין צמצום פערים חברתיים וצמצום אי–שוויון
בחלוקת ההכנסות בחברה .אי לכך ,קיומו של תהליך סדור לאיתור מועמדים מקצועיים וראויים הוא מן
ההכרח.

2

