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  :כללי

הנוהל יחול . קת קרובי משפחה במערכת בתי המשפטמטרתו של נוהל זה היא להסדיר את נושא העס

   .ידי הנהלת בתי המשפט-מכרז אשר יצא עלל מועמדות למשרה במערכת בתי המשפט ועל כעל כל 

  .בנוהל זה כל מערכת בתי המשפט תחשב כיחידה אחת

  

        ::::הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות

, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן, הורי הורה, הורה, בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור - קרבת משפחה

לרבות קרבת משפחה , נכד או נכדה, כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אחיינית, אחיין, דודה, דוד

סייגים בקרבה ) (מינויים(שירות המדינה  כלליל 1סעיף ' ר( חורגת או הנוצרת עקב אימוץ

  .)2007-ח"התשס, )משפחתית

' ר( בת, בן, אחות, אח, הורה, לרבות ידוע בציבור, בן או בת זוג -משפחה מדרגה ראשונה  תקרב

  .)2007-ח"התשס, )בה משפחתיתסייגים בקר) (מינויים(שירות המדינה  כלליל 4סעיף 

  

  :העסקת קרוב משפחההעסקת קרוב משפחההעסקת קרוב משפחההעסקת קרוב משפחה

בן משפחה הוא ") המועמד: "להלן(המבקש להתמנות כעובד מערכת  מועמדאימת ש כל .1

כבקשה , מנהל בתי המשפטתיבחן מועמדותו של ידי , מדרגה ראשונה של עובד המערכת

 . חריגה
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ידי מנהל -על ועמדותומבחן ת ,שאינה מדרגה ראשונה, כל אימת שמדובר בקרבת משפחה .2

 :בגורמים הבאים, בין היתר, תוך התחשבות, או מי שמונה על ידו לשם כך, בתי המשפט

 ;תפקידו של קרוב המשפחה המועסק במערכת •

 ;התפקיד המיועד למועמד •

 ;מספר קרובי המשפחה של המועמד במערכת בתי המשפט •

 ;ערכתזיקת התפקיד המיועד למועמד לתפקיד קרוב המשפחה המועסק במ •

 ;של המשרות ימיקום גיאוגרפ •

 ;טיב מערכת היחסים בפועל בין הקרובים •

 .טעמים מיוחדים שיפורטו על ידי המועמד •

 

לעיל  1בין בקשה חריגה לפי האמור בסעיף , בקשה של המועמד להתמנות כעובד מערכת .3

ל מינהל ומשאבי אנוש בהנהלת בתי "תוגש בכתב לסמנכ, לעיל 2ובין בקשה לפי סעיף 

 .בטרם יוחל בהליך קליטת העובד, אשר יביאה לאישור של מנהל בתי המשפט, שפטהמ

 

באשר לקבלת , אין בהוראת נוהל זו כדי לגרוע מתוקפה  של ההוראה הכללית שניתנה לפניו .4

 .עובדים עד למועד  כניסתו לתוקף של נוהל זה

  

  .הוראת נוהל זו תפורסם באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט
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