
 

 

 

2016במארס  2  

 לכבוד:

 מר משה דיין

 נציב שירות המדינה

 באמצעות דואר אלקטרוני

 

 מכובדנו שלום רב,

 

 שר לאייש משרות על ידי פורשי צבא בהסדר ייחודיתקשי"ר המאפהנדון: קריאה לביטול סעיף ב

 

התפרסמו דיווחים בתקשורת )ראה לעניין זה דיווחו של מתן חודורוב בתכנית "לונדון לאחרונה 

אודות סעיף בתקשי"ר המאפשר לאייש משרות על ידי מי , (2016לפברואר  18וקירשנבאום מיום 

שפורשים משירות קבע בצבא, במשטרה או בשירות בתי הסוהר טרם פרסום משרות אלו למכרז 

 רחב.פומבי הפתוח לציבור ה

הינו נוהל ותיק הקיים  -  לתקשי"ר 11.611סעיף מס'  –הנ"ל סעיף ה כי מהדיווח עולה עוד

נעשה בו שימוש גם בימים אלו: עשרות משרות בשנה "משודכות" לאנשי בתקשי"ר מזה עשורים ו

ת יוצאי הצבא יקבע הפורשים מהצבא ולא יוצאות למכרז פומבי. מדובר במתן הטבה לאוכלוסי

פטורות משירות צבאי האפליה תוצאתית כלפי אוכלוסיות  צידוק והדבר מייצרל שאין לה כ

 האזרחים הערבים והאזרחיות הערביות בישראל.ובראשן 

השימוש בסעיף זה בתקשי"ר עומד בסתירה למאמציה של המדינה עצמה לשילוב ערבים בשירות 

עדיין לא הושג היעד של ה וזאת במציאות בהמדינה ולהשגת יעדי הממשלה לייצוג הולם לערבים. 

 . (2007, משנת 2579חלטת ממשלה מס' )ה 2012לשנת  ערבים בשירות המדינה אשר הוצב 10%

קושי מעשי נוסף למועמדים ערבים  לא רק מייצר חשוב להדגיש כי הסדר ייחודי זה לפורשי צבא 

 משרות כאשר מדובר בלהם, ובמיוחד ות הזמינהמשרות צמצום מספר של לשירות המדינה ב

ותפיסת השירות הציבורי  נראותמשמעותי מבחינת ה קושי, אלא גם לתפקידים בכירים וניהוליים

ות ם כי שירבקרב האזרחים הערביאת הדימוי  תחזק. התנהלות זו מבעייני האוכלוסייה הערבית

ו לפיה שירות המדינה אינ הערביםוהרי, תפיסה זו בקרב האזרחים   ועדון סגור"."מ הוא המדינה 



 
 

מה מתמודדת המדינה בבואה מרכזי מהבעיה עמקום שמיועד עבורם ואינו נגיש להם היא חלק 

 לקדם ייצוג הולם, ומושקעים מאמצים ניכרים בהסברה ופרסום לשינוי תפיסה זו.

אנו סבורים כי בעידן הנוכחי, ובמיוחד נוכח מאמצי הממשלה בנושא הייצוג ההולם על כן, 

 לבטלו לאלתר. וקוראים לך ן מקום לקיומו של סעיף זה בתקשי"ר לערבים בשירות המדינה, אי
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 אבת אבו ראס'ד"ר ת  סוליציאנו-אמנון בארי

שותפים               מנכ"לים   
 יוזמות קרן אברהם

 


