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נציבות שירות המדינה
פעולות הביקורת
בנציבות שירות המדינה נבדקו סדרי העסקת עובדי בשירות הציבורי
באמצעות חוזי מיוחדי לפי תקנה  (3)1לתקנות שירות המדינה )מינויי (
)חוזה מיוחד( ,התש" ;1960נבדקה העסקת עובדי בארבעה דירוגי שבה
מדורגי חלק ניכר מכלל המועסקי בחוזי מיוחדי  דירוג האקדמאי ,
דירוג המשפטני  ,דירוג הכלכלני ודירוג המומחי .

העסקת עובדי בשירות הציבורי
באמצעות חוזי מיוחדי
תקציר
 .1בשנת  2011הועסקו בשירות המדינה ,ללא עובדי מערכת הביטחו ,כ64,000
עובדי .1עובדי אלה מועסקי בכמה סוגי העסקה ,אשר נקבעו בחוק שירות
המדינה )מינויי( ,התשי"ט) 1959להל  חוק המינויי( ,המסדיר ,בי היתר ,את
קבלת העובדי לשירות המדינה .סדרי העסקה פורטו ג בתקנות שירות המדינה
)מינויי( )חוזה מיוחד( ,התש") 1960$להל  התקנות( ,ובתקנו שירות המדינה
)להל  התקשי"ר(.
על פי אלה ,דר $המל 2$להעסקת עובדי בשירות המדינה היא פרסו מכרז פומבי
ומינוי המועמדי הזוכי באמצעות כתב מינוי )להל  עובד קבוע( .אופ העסקה זה
פורט בתקשי"ר .העסקת עובד על פי חוזה מיוחד מותרת במקרי שנמנו בתקנות ,בי
היתר ,כאשר נציב שירות המדינה )להל  הנציב( קבע לגביו כי עבודתו חיונית
למדינה )להל  עובד חיוני( ,וכי אי אפשרות מעשית להעסיקו במסגרת תנאי
העבודה או השכר המקובלי בשירות המדינה )להל  תקנה .([3]1
הסמכות לערו $חוזה מיוחד להעסקת עובד ולהארכתו נתונה בידי הנציב .הסמכות
להארכת החוזה המיוחד הואצלה למנהלי הכלליי במשרדי ,לאחראי במשרדי
או ליחידת הסמ $במקרי מסוימי 3אול ג במקרי הללו עליה ליידע על כ $את
נציבות שירות המדינה )להל  נש"; על תפקידה ראו בהמש .($אופ הקבלה
לעבודה ,וכ החובות והסייגי ,החלי על פי התקשי"ר על מועמד המתקבל להיות
עובד קבוע ,חלי ג על עובד המועסק באמצעות חוזה מיוחד על פי תקנה .(3)1
__________________
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על פי די וחשבו נציבות שירות המדינה לשנת  2011מועסקי בשירות המדינה )ללא עובדי מערכת
הביטחו ( 64,057 ,עובדי.
דב"ע מב ,'Á‡Â ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ - ˙ÈÊ‚ ÈÎ„¯Ó 1%7/פד"ע יג ).410 ,397 (1
למעט חוזי להעסקת מומחי ,שהסמכות לגביה ג במקרה של הארכת החוזה נתונה בידי הנציב.
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המאפיי הייחודי של חוזה מיוחד ,כפי שנקבע בתקנות ,הוא שתוקפו קצוב בזמ.
הסמכות להפסקת העסקתו של עובד בחוזה מיוחד נתונה בידי הנציב או בידי מי
שהנציב הסמיכו לכ .$עצ ההלי $הנדרש להפסקת השירות משתנה בהתא למש$
תקופת ההעסקה של העובד בשירות המדינה :ככל שזו ארוכה יותר ,כ $התנאי
הנדרשי להתקיי בעת הלי $הפסקת השירות ,דומי יותר להלי $פיטוריו של עובד
קבוע.
 .2נש" היא יחידת המטה המרכזית לניהול משאבי האנוש של המדינה ,המופקדת
על תכנונה ויישומה של מדיניות הממשלה בכל הנוגע למינהל כוח אד .נש"
מפקחת על פעילות המשרדי בנושא כוח אד ,ובסוגיות מסוימות ,דוגמת חוזי
צ ָלה לה מסמכותה.מיוחדי ,אְ /
 .3אג /השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל  הממונה על השכר( הוא הגו/
האחראי לגיבוש המדיניות בתחו השכר ותנאי העבודה בשירות המדינה ובמגזר
הציבורי כולו ,לפיקוח ואכיפה על הביצוע שלה ולשיקו /נתוני השכר והמגמות במגזר
הציבורי .על פי נתוני הממונה על השכר ,שהתקבלו במשרד מבקר המדינה במאי ,2012
היו מועסקי בשירות המדינה כ 7,450עובדי באמצעות חוזי מיוחדי לפי תקנה
 (3)1בכ 7,200משרות ,דהיינו כ 12%מכלל העובדי ,המועסקי ב 48דירוגי
שוני. 4

פעולות הביקורת
בחודשי מר4ספטמבר  2012עשה משרד מבקר המדינה ביקורת ,שמטרתה לבחו
את סדרי העסקת עובדי בשירות הציבורי באמצעות חוזי מיוחדי לפי תקנה (3)1
בארבעת הדירוגי העיקריי )להל  ארבעת הדירוגי( :אקדמאי ,משפטני,
כלכלני ומומחי  שה חלק ניכר מכלל המועסקי בחוזי מיוחדי כ.(43%) 3,400
הביקורת ג בחנה את היק /השימוש בחוזה מיוחד כאמצעי העסקה בשירות
המדינה ,ואת אופ השימוש שעושי בו 5נש" ושישה משרדי ממשלה :משרד
התחבורה  התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכי; משרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה; משרד המשפטי; משרד הפני; משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
והמשרד לביטחו פני .יודגש כי הביקורת לא עסקה במבנה ההעסקה הקיי או
הראוי בשירות המדינה ,כי א בסדרי העסקת עובדי באמצעות חוזי מיוחדי
ובאופ יישומ .כמו כ לא נבדק דירוג חוזה הבכירי .בדיקת נושאי אחדי נעשתה
באמצעות עיו ב 122תיקי עובדי שנבחרו אקראית מתו $ס $של  937עובדי
המועסקי בארבעת הדירוגי ,במשרדי שנבדקו .כמו כ ,נערכו בדיקות השלמה
אצל הממונה על השכר במשרד האוצר.

__________________
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הלכה למעשה נית דירוג ל 32%מקצועות בלבד ,אול לחלק יש יותר מדירוג אחד ,בעקבות שינויי
בתנאי ההעסקה בתו* הדירוג.
בארבעת הדירוגי האמורי.
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עיקרי הממצאי
גידול במספר החוזי
כאמור ,העסקה על פי חוזה מיוחד היא חריג ואמורה להיעשות במקרי מיוחדי
שפורטו בתקנות ,אחד מה  על פי תקנה  .(3)1בה בעת עולה מנתוני הממונה על
השכר 6שבשני  20112007גדל מספר המועסקי בחוזה מיוחד בדירוג האקדמאי
ב 547עובדי  מ 1,016עובדי ל 1,563עובדי  גידול של כ ,54%ובדירוג
כלכלני ב 168עובדי  מ 298ל 466עובדי  גידול של כ .56%על פי נתוני נש"
עולה שבארבעת הדירוגי ,כ 60%מהעובדי שהצטרפו משנת  2008לשירות המדינה
נקלטו ,בחוזי מיוחדי .יוצא אפוא שהיוצא מהכלל הפ $לכלל.

הצור בהסדרת כללי לקליטת המועסקי
 .1הסמכות לקבוע כיצד יועסק עובד  בכתב מינוי או בחוזה מיוחד  נתונה במקורה
בידי הממשלה ,אשר מיישמת זאת באמצעות נש" .כדי לאפשר העסקה בחוזה
מיוחד כיוצא מהכלל ובאופ שנקבע בתקנות ,היה על נש" להגדיר באמצעות חוזר או
באמצעות נהלי את התבחיני לקביעה מהי "משרה חיונית" ומיהו "עובד חיוני"
שיועסק באמצעות חוזה מיוחד .כמו כ היה עליה להגדיר מה סוגי התפקידי ומה
ההשכלה והניסיו הנדרשי במקרי כאלה .נמצא שנש" לא עשתה כ )למעט
בדירוג כלכלני( ,ולכ נותר הדבר נתו לשיקול דעתה בהתא לכל עובד ועובד.
 .2בהיעדר ההגדרות הללו נמצא שנש" הרחיבה בפרשנותה את אפשרות השימוש
בחוזה מיוחד לעובד חיוני ,כ $שכיו כל עובד בעל תואר אקדמי זכאי לחוזה מיוחד
בדירוג האקדמאי.
כמו כ הוחלט כי בעלי רישיו עריכת די המועסקי במשרה משפטית זכאי ג ה
להיות מועסקי באמצעות חוזה מיוחד .נוכח הזמ הרב שחל /מאז שנבח הנושא
ולנוכח הנסיבות המשתנות ,ובה העובדה שעל פי רישומי לשכת עורכי הדי ,רשומי
בשנת  2012בישראל מעל ל 63,000עורכי די ,ראוי היה שנש" תבח א אכ
מתקיימי תנאיה של תקנה  ,(3)1וא אכ קיי קושי בגיוס משפטני לשירות
המדינה שלא באמצעות חוזה מיוחד; וכ ראוי היה שתתאי את הקריטריוני למצב
השוק.
במקרי מעטי קבעה נש" תבחיני למת חוזה מיוחד ,למשל שלא יינת חוזה זה
לאקדמאי המועסק במשרה בדירוג המינהלי .הביקורת מצאה כי נש" לא עמדה
בתבחיני שהיא עצמה קבעה ,למשל בכ $שאישרה למשרדי להתקשר בחוזה מיוחד
ג ע מי שהועסק בדירוג המינהלי.

__________________
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די וחשבו על הוצאות השכר בשירות המדינה לשני .2011%2007
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הארכת חוזה העסקה מול הצור בגמישות
כאמור ,ייחודו של חוזה מיוחד כפי שנקבע בתקנות ובתקשי"ר הוא שתוקפו קצוב
בזמ ,בי היתר ,כדי לאפשר השגת גמישות בהעסקה שאינה קיימת לגבי עובדי
קבועי.
הביקורת העלתה כי נכו למועד סיו הביקורת פועלי משרדי להארכת החוזי
המיוחדי באופ פורמלי ואוטומטי ,בלי להערי $את תפקוד העובד ובלי לשקול
שיקולי רלוונטיי ,כגו צורכי התפקיד והיבטי תפקודיי; כמו כ העלתה
ש-צ ָלה למשרדי ,לא מנעה זאת .יתרה
ְ
הביקורת כי נש" ,בפיקוחה על סמכות זו
מכ ,$ג א יש סימ לבעייתיות כלשהי בהמש $העסקה ,זו אינה מביאה לנקיטת
הליכי לסיו החוזה.

בחירת העובד בחוזה מיוחד או בהעסקה לפי כתב מינוי
 .1גיוס עובדי ואיוש משרות בשירות המדינה מבוצעי באמצעות נש" ועל פי
חוק המינויי כמפורט להל :הכרזתה של נש" על משרה פנויה או על משרה
העומדת להתפנות ,ובחירת המועמד הראוי ביותר מבי הכשירי באמצעות מכרזי,
אגב שמירה על שוויו ההזדמנויות הנית למועמדי.
הביקורת העלתה כי במכרזי אשר מפרס אג /המכרזי בנש" למשרות בעבודה
צמיתה ,7בדירוגי המאפשרי העסקה באמצעות חוזה מיוחד ,ובכלל זה מומחי
)ראו להל  בפרק על חוזה מומחי( ,לא צוינה העובדה שיש אפשרות להעסקה
באמצעות חוזה מיוחד ,וממילא לא צוי שמדובר ב"משרה חיונית" ,היות שכאמור זו
לא הוגדרה על ידי נש" .ציו עובדה זו חשוב ה משו שכ $מחייבי הכללי וה
משו שיש לכ $השפעה רבה על תנאי העסקתו של העובד .איהפרסו של עובדה זו
פוגע בערכי מהותיי בשירות הציבורי  שוויו בי שווי ,שקיפות ומינהל תקי.
 .2עמדת נש" היא כי אי מניעה מהעברת עובדי בשירות המדינה ,המועסקי
באמצעות כתב מינוי )בתנאי מסוימי( ,להעסקה באמצעות חוזה מיוחד ,וכי
הבחירה בי אופני ההעסקה נתונה בידי העובד עצמו .אול נש" לא קבעה נהלי או
הוראות המסדירות מעבר כזה.
עמדת נש" משקפת מצב שבו היא משתמשת בחוזה המיוחד שלא למטרה שלשמה
הוא נועד .במקו להשתמש בו כאמצעי לגיוס עובדי חיוניי ,שאיאפשר להעסיק
בדר $אחרת בשירות הציבורי לתקופה קצובה ,משמש החוזה המיוחד אמצעי לשדרוג
תנאי העסקת של עובדי קיימי )ראו להל  בפרק על חוזה מומחי( ,וכל זאת
ללא שקיפות ,בדר $הפוגעת בשוויו.
__________________
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"עבודה צמיתה" היא עבודה שלפי אופייה וטיבה אינה מוגבלת בזמ ; עבודה כזו מתבצעת במסגרת
התקציב הרגיל של המדינה בדר* כלל על ידי עובדי המשובצי במשרות שבתק המאושר  %עובדי
בניסיו  ,עובדי על פי כתב מינוי או עובדי על פי סוגי מסוימי של חוזי מיוחדי" .עבודה שלפי
טיבה אינה צמיתה" היא העבודה שלפי אופייה וטיבה מוגבלת בזמ  :עבודה הנובעת מלח -עבודה;
עבודה הקשורה בביצוע משימה חולפת ומילוי מקו .עבודה כזו מתבצעת במסגרת תקציבית מיוחדת
בדר* כלל על ידי עובדי שאינ משובצי במשרות שבתק המאושר  %עובדי זמניי ,עובדי על פי
סוגי מסוימי של חוזי מיוחדי ועובדי ארעיי.
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חוזה מומחי
 .1דירוג "מומחי" )להל  חוזה מומחי( הוא אחד הדירוגי המשמשי את
נש" לקביעת תנאי ההעסקה באמצעות חוזה מיוחד לפי תקנה  .(3)1על פי נתוני
נש" הועסקו במר 2012 4בחוזה זה כ 370עובדי .מתכונת ההעסקה בחוזה מומחי
נועדה לאפשר באופ חריג העסקה בתנאי שכר גבוהי יותר מ המקובל בשירות
המדינה ,א נדרשת העסקת אד בעל מומחיות מיוחדת ,שאיאפשר להעסיקו
בתנאי השכר המקובלי בשירות המדינה.
נש" לא הסדירה את הנושא באמצעות חוזר או נהלי ,וממילא אלה לא היו ידועי
למשרדי .בהיעדר נהלי והנחיות נית חוזה מומחי ג לעובדי אשר אינ בעלי
מקצועות וכישורי ייחודיי ,וכמו כ נעשה בו שימוש לשדרוג תנאי העסקת של
עובדי המועסקי כבר בשירות המדינה .יש לציי כי בעקבות הביקורת גיבשה נש"
נוהל העסקה בחוזה מומחי בשירות המדינה ,וזה פורס למשרדי באוקטובר .2012
 .2על פי הנחיות הנציב ,התקשרות בחוזה מומחי מותנית באישור ועדת חריגי
בראשות הנציב .סג נציב שירות המדינה למשרדי הממשלה וליחידות הסמ ,$מר
מוטי אהרוני )להל  סג הנציב( ,אישר בפועל התקשרויות בחוזי מומחי ,כאשר
החלטתו בדבר מת תנאי העסקה ייחודיי ומיטביי ניתנה ללא תבחיני וללא הלי$
של דיו בפורו נרחב  ללא שקילה ,הנמקה ותיעוד.

העסקת עובדי לפני מכרז
הוראות התקשי"ר מאפשרות העסקה זמנית של עובדי במשרה תקנית לפני מכרז
באמצעות מינוי בפועל ובאמצעות מילוי מקו ,8רק בהתקיי נסיבות יוצאות מהכלל,9
היות שהעסקה באופ זה פוגעת בעקרו השוויו במכרז ,ומקנה לעובדי הללו יתרו
על פני מועמדי אחרי.
בביקורת נמצא כי בכ 28%מהחוזי המיוחדי שנבדקו הועסקו העובדי קוד לכ
במילוי מקו ,במינוי בפועל או כעובדי קבל טר זכיית במכרז .כלומר עקרו
השוויו ,שהוא עיקרו מרכזי במכרז של כל רשות ציבורית ,נפגע בכ $שנית לעובד,
שהועסק במשרד טר המכרז ,יתרו מקדמי .10איהקפדה בנידו חמורה ופוגעת
בתדמית השירות הציבורי.

__________________

8

9
10

"מילוי מקו" הוא העסקת עובד שאינו עובד מדינה כממלא מקו של עובד מדינה הנעדר מ העבודה,
או מועסק באורח זמני במשרה הפנויה ,על פי סעי 18.11 .לתקשי"ר" .מינוי בפועל" הוא מת הוראה
מיוחדת בכתב לעובד מדינה למלא ,במעמד של ממונה בפועל ,את כל התפקידי של המשרה ,כאשר
נושא המשרה נעדר מעבודתו.
העסקה זמנית מותרת א מתקיימי כל התנאי האלה :חיוני שתפקידי המשרה יבוצעו ללא הפסק
וללא דיחוי; אי אפשרות שעובד אחר של המשרד יבצע את תפקידי המשרה באופ זמני; המשרד כבר
נקט צעדי לאיוש קבוע של המשרה.
מבקר המדינה ,(2004) ·55 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "ביקורת על מינויי פוליטיי ומינויי בלתי תקיני
במשרד לאיכות הסביבה" ,עמ'  ;710%655מבקר המדינה ,(2006) ·56 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .255%252

364

דוח שנתי 63ג

דיווחי הממונה על השכר
על פי סעי33 /א)ג( לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ח ,1985נדרש הממונה על השכר
להגיש לכנסת ,מדי שנה ,די וחשבו שיכלול סקירה וממצאי לגבי עובדי בגופי
בשירות הציבורי ,ובכלל זה נתוני בדבר תנאי השכר ובדבר מספר העובדי
המועסקי בגופי בהיקפי המשרות השוני .הממונה על השכר נדרש להציג בדוח
ג את הנתוני לגבי שנת הכספי הקודמת.
נמצא כי הדי וחשבו על הוצאות שכר של העובדי המועסקי בשירות המדינה,
בגופי הביטחו ובשירות בתי הסוהר לשנת  ,2010שפרס הממונה על השכר ,מתייחס
באופ חלקי להעסקת עובדי באמצעות חוזי מיוחדי .כ ,$בטבלה המשווה בי
מספר העובדי ,בי מספר המשרות ובי גובה השכר בשנת  2009לשנת ,2010
מוזכרי רק  13דירוגי מתו 48 $הדירוגי הקיימי .לפיכ $דיווח הממונה על השכר
בדוח שלו על  3,753מועסקי בלבד בחוזי מיוחדי ,א /שמספר גבוה בהרבה .בכ$
נמנעי מהציבור מידע ושקיפות בדבר השימוש הנרחב שנעשה בחוזה מיוחד
להעסקת עובדי בשירות המדינה.

סיכו והמלצות
קיימת חשיבות מיוחדת בשמירה על התנהלותו התקינה של השירות הציבורי בכל
הקשור לאופ העסקת עובדי שירות המדינה ולתנאי העסקת .חשיבות זו נובעת
מהרצו לחזק את אמו הציבור בטוהר הליכי המינוי; מההכרח להילח בתפיסות
הקיימות בציבור הרחב באשר למשרתי הציבור ולתנאי העסקת; מהצור $שכספי
ציבור ישמשו למטרה שלשמה הוקצו ,ובאופ ראוי.
גיוס כוח אד איכותי וכ שימור המשאב האנושי בשירות המדינה ,הידע והניסיו
שרכש ה ערכי שראוי כי נש" תחתור להגשמת .על פי די נית להעסיק עובדי
באמצעות חוזי מיוחדי ,ולכ אי בממצאי הדוח כדי לומר כי אי לעשות זאת; אול
מ הראוי לנצל אפשרות זו רק לאחר בחינת הנושא בעבודת מטה מסודרת ,באמצעות
כלי ותמריצי ייעודיי ובאופ אחיד בכלל שירות המדינה ,ותו $כדי שקיפות
מלאה.
הביקורת מצאה כי נש" ,בהיותה הגו /האמו על גיוס והעסקת עובדי בשירות
הציבורי ,לא עשתה שימוש במסלול העסקה על פי חוזה מיוחד בהתא לתקנה ,(3)1
וא /השתמשה בחוזה זה שלא למטרה שלשמה נועד ,בייחוד בחוזי המיוחדי
למומחי.
ממצאי דוח זה מלמדי שיש צור $כי נש" ,בשיתו /הממונה על השכר ,יסדירו
באופ מערכתי את דרכי ההעסקה בשירות המדינה ,בי שבמסגרת הוועדה שהוקמה
בהחלטת הממשלה לבחינת ניהול ההו האנושי בשירות המדינה ,ובי שבמסגרת
אחרת .בכלל זה עליה לפעול בנושאי האלה :קביעת הסדרי העסקה אשר יעניקו
למשרדי הממשלה את הגמישות הניהולית הראויה ,א $יעלו בקנה אחד ע הוראות
התקשי"ר וע מטרותיה; הגדרת מדיניות אחידה ,שקופה ושוויונית בכל הנוגע
לסוגי המשרות ולסוגי העובדי שיועסקו באמצעות חוזי מיוחדי; קביעה ופרסו
של נהלי ברורי ומחייבי ,המתייחסי לכל אחד משלבי העסקה בחוזה מיוחד,
ופיקוח כי אלה מבוצעי באופ המשרת את מטרת החוזה המיוחד; על נש" לפרס
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ביתר שקיפות את אפשרויות ההעסקה הקיימות ואת האופ שבו ה מנוהלות; על
הממונה על השכר לפעול לפרסו הנתוני כנדרש ממנו בחוק ,כ $שלמקבלי
ההחלטות ולציבור יהיה מידע זמי בנושא; על נש" להנחות את משרדי הממשלה
ש-צ ָלה לה ,ועל משרדי הממשלה לפעול
ְ
לעשות שימוש נכו ומבוקר בסמכויות
בהתא לכללי שתקבע נש".

♦
מבוא
 .1בשירות המדינה כ  64,000עובדי 11המועסקי בכמה אופני ,אשר נקבעו בחוק שירות
המדינה )מינויי( ,התשי"ט ) 1959להל חוק המינויי( ,ופורטו ג בתקנות שירות המדינה
)מינויי( )חוזה מיוחד( ,התש") 1960 #להל התקנות( ,ובתקנו שירות המדינה )להל
התקשי"ר( .כמה צורות העסקה ה :עובד על פי הרשאה להעסקה לשעה עובד בניסיו; עובד על
פי כתב מינוי עובד קבוע; עובד על פי כתב הרשאה עובד זמני; ועובד על פי חוזה מיוחד.
על פי אלה ,דר #המל 12#להעסקת עובדי בשירות המדינה ,היא באמצעות כתב מינוי לאחר מכרז
פומבי .באופ העסקה זה ,העובד שנבחר במכרז מתקבל לשירות המדינה לתקופת ניסיו ,ומשסיי
את תקופת הניסיו בהצלחה ,הוא מקבל כתב מינוי המקנה לו מעמד של עובד קבוע )להל עובד
קבוע( .את שכרו הוא מקבל על פי הקבוע בהסכ הקיבוצי של הדירוג המקצועי שאליו הוא
משתיי.#
 .2חוזה מיוחד יכול להיחת ע עובד המועסק בעבודה צמיתה או בעבודה שלפי טיבה אינה
צמיתה ;13סוגי מסוימי של עובדי על פי חוזה מיוחד מועסקי במשרות בתק .העסקת עובד
בחוזה מיוחד מותרת במקרי ובתנאי שנקבעו בתקנות ,ובכלל זה ,בי היתר ,עובד אשר נציב
שירות המדינה )להל הנציב( קבע לגביו כי עבודתו חיונית למדינה )להל עובד חיוני( ,וכי אי
אפשרות מעשית להעסיקו במסגרת תנאי העבודה או השכר המקובלי בשירות המדינה )להל
תקנה .([3]1
החובות והסייגי ,החלי על פי התקשי"ר על מועמד המתקבל להיות עובד קבוע ,חלי ג על
עובד המועסק באמצעות חוזה מיוחד על פי תקנה  ,(3)1וג קבלתו לעבודה נעשית באמצעות מכרז
פומבי .כמו כ עובד זה זכאי לכל הזכויות הסוציאליות הרגילות של עובדי קבועי .ע זאת ,על
המועסקי בחוזי מיוחדי אינ חלי ההסכמי הקיבוציי ,החלי על עובדי בשירות המדינה.

__________________

11
12
13

על פי די וחשבו נציבות שירות המדינה לשנת  2011מועסקי בשירות המדינה )ללא עובדי מערכת
הביטחו ( 64,057 ,עובדי.
דב"ע מב ,'Á‡Â ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ - ˙ÈÊ‚ ÈÎ„¯Ó 1%7/פד"ע יג )) 410 ,397 (1להל  %פסק די גזית(.
"עבודה צמיתה" היא עבודה שלפי אופייה וטיבה אינה מוגבלת בזמ ; עבודה כזו מתבצעת במסגרת
התקציב הרגיל של המדינה בדר +כלל על ידי עובדי המשובצי במשרות שבתק המאושר  %עובדי
בניסיו  ,עובדי על פי כתב מינוי או עובדי על פי סוגי מסוימי של חוזי מיוחדי" .עבודה שלפי
טיבה אינה צמיתה" היא העבודה שלפי אופייה וטיבה מוגבלת בזמ  :עבודה הנובעת מלח -עבודה;
עבודה הקשורה בביצוע משימה חולפת ומילוי מקו .עבודה כזו מתבצעת במסגרת תקציבית מיוחדת
בדר +כלל על ידי עובדי שאינ משובצי במשרות שבתק המאושר  %עובדי זמניי ,עובדי על פי
סוגי מסוימי של חוזי מיוחדי ועובדי ארעיי.
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,צל את סמכות
הסמכות לערו #חוזה מיוחד להעסקת עובד ולהאריכו נתונה בידי הנציב ,אשר ַ
הארכת החוזה למנהלי הכלליי ולאחראיי במשרדי ויחידת הסמ #במקרי מסוימי ;14אול,
ג במקרי הללו עליה ליידע בכ #את נציבות שירות המדינה )להל נש"(.
המאפיי של חוזה מיוחד ,כפי שנקבע בתקנות שהותקנו מכוח החוק ,הוא שתוקפו קצוב בזמ .ע
זאת ,נית לחדש חוזה קצוב בזמ שוב ושוב .לעניי תקופת ההעסקה הכוללת נקבע כי אד ,אשר
מתקיימי לגביו תנאי תקנה  ,(3)1יועסק בחוזה מיוחד לתקופה של חמש שני לכל היותר ,וכי חוזה
מיוחד זה נית להארכה בעוד חמש שני נוספות בכל פע ,באישור נש".
על פי התקשי"ר ,הסמכות להפסקת שירות של עובד המועסק באמצעות חוזה מיוחד ,נתונה בידי
הנציב או בידי מי שהנציב הסמיכו לכ ,#אלא א נקבע אחרת בחוזה ההעסקה .ההלי #משתנה
בהתא למש #תקופת ההעסקה של העובד בשירות המדינה ככל שתקופת ההעסקה בחוזה מיוחד
ארוכה יותר ,כ #הלי #הפסקתה דומה יותר להלי #הפסקת עבודתו של עובד על פי כתב מינוי.
 .3נש" היא יחידת המטה המרכזית לניהול משאבי האנוש של הממשלה ,המופקדת על תכנו
וביצוע מדיניות הממשלה בכל הנוגע למינהל כוח אד .בסמכותה ,בי היתר ,לאשר את המבנה
הארגוני של משרדי הממשלה ,לקבוע את הדרגות ,את המשרות ואת מסלולי הקידו לתפקידי
השוני ,ולקיי פיקוח ובקרה על קליטת עובדי לשירות המדינה.
 .4אג -השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל הממונה על השכר( הוא הגו -האחראי
לגיבוש המדיניות בתחו השכר ותנאי העבודה בשירות המדינה ובמגזר הציבורי כולו ,ליישומה
באמצעות הסכמי השכר ,לפיקוח ואכיפה על יישומה ולשיקו -נתוני השכר והמגמות במגזר
הציבורי .הממונה על השכר קובע ומעדכ את רמות השכר בשירות המדינה ,ובכלל זה את
הדירוגי .במידת הצור #הוא א -מגדיר ,בשיתו -פעולה ע נש" ,חוזי חדשי ודירוגי חדשי
לאחר בחינת שוק העבודה.
 .5על פי נתוני הממונה על השכר ,שהתקבלו במשרד מבקר המדינה במאי  ,2012הועסקו
בשירות המדינה באמצעות חוזי מיוחדי לפי תקנה  (3)1כ  7,450עובדי בכ  7,200משרות,
דהיינו כ  12%מכלל העובדי ,המועסקי ב  48דירוגי שוני .15כ ) 3,400כ  (43%מהעובדי
בחוזה מיוחד מועסקי בארבעה דירוגי :אקדמאי ,משפטני ,כלכלני ומומחי )להל ארבעת
הדירוגי(.
 .6בחודשי מר 3ספטמבר  2012עשה משרד מבקר המדינה ביקורת ,שמטרתה לבחו את סדרי
העסקת עובדי בשירות המדינה באמצעות חוזי מיוחדי לפי תקנה  (3)1בארבעת הדירוגי
)הביקורת לא בדקה את דירוג חוזה הבכירי( .הביקורת ג בחנה את היק -השימוש בחוזה מיוחד
כאמצעי העסקה בשירות המדינה ואת השימוש שעושי בו נש" ושישה משרדי ממשלה :16משרד
התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכי; משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה; משרד
המשפטי; משרד הפני; משרד החקלאות ופיתוח הכפר; המשרד לביטחו פני .כמו כ ,נערכו
בדיקות השלמה באג -השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר .יודגש כי הביקורת לא עסקה במבנה
ההעסקה הקיי או הראוי בשירות המדינה ,כי א בסדרי העסקת עובדי באמצעות חוזי מיוחדי
ובאופ יישומ.
בדיקת נושאי אחדי נעשתה באמצעות עיו ב  122תיקי עובדי מתו #ס #של  937המועסקי
בחוזי מיוחדי ,בארבעת הדירוגי )להל  122התיקי שנבדקו( .המטרה הייתה לבדוק את אופ
__________________

14
15
16

למעט חוזי להעסקת מומחי ,שהסמכות לגביה ג במקרה של הארכת החוזה נתונה בידי הנציב.
הלכה למעשה נית דירוג ל 32%מקצועות בלבד ,אול לחלק יש יותר מדירוג אחד בעקבות שינויי
בתנאי ההעסקה בתו +הדירוג.
בארבעת הדירוגי האמורי.
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קבלת של העובדי הללו לשירות המדינה ,את הלי #העסקת ,את סיו העסקת ואת הליכי
חידוש החוזה.

תנאי העסקה באמצעות חוזה מיוחד לעומת העסקה באמצעות כתב מינוי
כאמור ,דר #המל #להעסקת עובדי בשירות המדינה היא כתב מינוי בדירוג דרגה ,17ואילו העסקה
באמצעות חוזה מיוחד על פי תקנה  (3)1היא היוצא מ הכלל .הסמכות לקבוע כיצד יועסק עובד
בכתב מינוי או בחוזה מיוחד נתונה במקורה בידי הממשלה .אפשרות זאת ניתנה כדי שישתמשו
בה רק מסיבות ענייניות ,בעת שטובת השירות הציבורי מצדיקה זאת .18קיימי כמה הבדלי בי
תנאי ההעסקה של עובד באמצעות כתב מינוי לבי אלה של עובד המועסק באמצעות חוזה מיוחד,
וה :גובה השכר ,התנאי הנלווי ואופ הפסקת ההעסקה ,כפי שיפורטו להל:
שכר
ככלל העסקה באמצעות חוזה מיוחד מביאה להעלאת שכר של עובדי הנכללי בקבוצות אלה.
בעוד שהעובד המועסק באמצעות כתב מינוי מדורג בדירוג מקצועי ומקבל את שכרו על פי דרגתו
בו כפי שזה נקבע בהסכ קיבוצי ,החל על כלל העובדי בדירוג הרי המועסק באמצעות חוזה
מיוחד לפי תקנה  ,(3)1בארבעת הדירוגי ,מקבל תשלו חודשי כולל ,על פי דירוג מיוחד שנקבע
לכ ,#הממצה את כל זכויותיו לשכר בהתא לחוזה שנחת עמו.
כ ,#למשל ,תעמוד משכורתו של עובד 19המועסק בדירוג מדעי חברה ורוח )להל מח"ר( ,דירוג
מקצועי על פי הסכ קיבוצי ,בדרגה  ,42על ס 7,063 #ש"ח ,בעוד משכורתו של אותו עובד המועסק
בדירוג האקדמאי באמצעות חוזה מיוחד תהיה  9,579ש"ח )פער בשיעור של כ  .(36%באופ
דומה ,משכורתו של אותו עובד המועסק בדירוג המשפטני דירוג מקצועי על פי הסכ קיבוצי
בדרגה א 4תהיה  11,351ש"ח ,ואילו משכורתו של אותו עובד המועסק בדירוג המשפטני
באמצעות חוזה מיוחד תהיה  15,610ש"ח) 20פער בשיעור של כ  .(38%חשוב לציי כי לגובה
השכר יש ג משמעות נלווית ,היות שהוא משלי #ג על שכר שעה לחישוב תשלו שעות נוספות
וכ על הפרשות לתנאי סוציאליי.
תנאי נלווי וזכויות סוציאליות
עיו בחוזי המיוחדי ,שנבדקו ,מעלה כי המועסקי על פי חוזי אלה בארבעת הדירוגי מקבלי
משכורת כוללת ,א #נהני מתנאי רבי הדומי לתנאי ההעסקה של כלל עובדי המדינה .דוגמה
לכ #היא תנאי הפנסיה :החל בשנת  2002הועברו עובדי המדינה ,שהתקבלו לשירות בכתב מינוי,
__________________

17
18
19

20

דירוג דרגה הוא הגור הבסיסי לקביעת שכרו של עובד המועסק על פי הסכ קיבוצי.
ראו פסק די גזית.
בעל גמול השתלמות א' וב' ע עשר שנות ותק ושלוש שנות שירות בצבא המקבל תוספות שכר
המקובלות במשרדו .יצוי כי בקביעת דרגתו של עובד בדירוג המקצועי המקבל את משכורתו על פי
הסכ קיבוצי ,כעובד קבוע או כעובד זמני ,יש משמעות ג לוותק ,בעוד בחוזה מיוחד אי לכ+
משמעות.
הנתוני מתו +הדמיית שכר שבוצעה במשרד המשפטי עבור הביקורת ,ולכ מאחר שמדובר בשכר
בדירוגי המקצועיי לפי הסכמי קיבוציי ,ה כוללי ג תוספות ייחודיות של המשרד.
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מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בקר פנסיה או בקופת ביטוח ,דבר המצוי מפורשות בחוזה .ע
התנאי המפורטי בחוזה נית למנות את אלה 21וכ תנאי נוספי :הפרשה לקר השתלמות
והפרשות לפנסיה ,לגמל ולפיצויי )על השכר הכולל(; החזר הוצאות אש"ל ודמי כלכלה .בחוזי
אלה א -נכתב במפורש כי התקשי"ר חל על עובדי אלה ,למעט כמה נושאי .22ע זאת ,נקבע
בהסכ במפורש כי אי לפרש דבר מ האמור בהסכ זה כאילו בא להחיל על העובד הוראות
כלשה מתו #הסכמי קיבוציי או כדי להקנות לו זכויות המוקנות לעובדי המדורגי בדירוג
כלשהו בשירות המדינה.
משנת  2011הוחלט שנית יהיה לאשר ג דרגה אישית לעובדי המועסקי בחוזי מיוחדי
בדירוגי האקדמאי ,הכלכלני ,משפטני ומינהל ומשק בבתי החולי הממשלתיי ,אגב השוואת
התנאי הכרוכי בכ #לתנאי של אלה המועסקי על פי הסכמי קיבוציי.23
ביטחו תעסוקתי לעומת הפסקת שירות
על פי התקשי"ר ,הנציב או מי שהוסמ #לכ #על ידיו רשאי להודיע על הפסקת שירותיו של
עובד ,המועסק באמצעות חוזה מיוחד ,בדיוק כפי שבסמכות לעשות זאת לגבי עובדי בכתב
מינוי .אופיו של ההלי #הנדרש משתנה בהתא למש #תקופת ההעסקה של העובד בשירות המדינה.
ככל שהתקופה ארוכה יותר ,כ #התנאי הכרוכי בהלי #הפסקת השירות דומי יותר להלי#
פיטורי של עובד קבוע .אחד ההבדלי המרכזיי בי פיטורי של עובד קבוע לבי פיטורי של
עובד המועסק בחוזה מיוחד הוא שהפיטורי האחרוני אינ טעוני משא ומת מוקד ע ועד
העובדי.
ג הפסיקה קבעה כי עובד המועסק ב"חוזה מיוחד" תקופה ממושכת ,או בתקופות מתמשכות או
מתחדשות ,איננו בר חלו .-העסקתו של העובד בחוזה לזמ קצוב אינה מותירה אותו "עירו" מ
הזכויות המהותיות של כללי הצדק הטבעי והמשפט המינהלי ,העומדות לכל עובד באשר הוא.
לפיכ #יש לנהוג בו בהגינות ובתו לב בקיו זכות הטיעו כהלכתה ובמלואה ,ובקיו ההיוועצות
הנדרשת בנציגות העובדי טר פיטוריו.24
כפי שעולה ג מהפסיקה ,העסקה בחוזה מיוחד לפי תקנה  (3)1טומנת בחובה יתרונות וחסרונות.25
עובד כזה זכאי בדר #כלל לשכר גבוה הרבה יותר ולתנאי טובי יותר מאלו הנוהגי בשירות
המדינה ,אול המחיר הנלווה לכ #הוא נגיסה בביטחונו התעסוקתי של העובד והחלשה מסוימת של
ההגנה מפני פיטורי .בעוד שעובד שירות המדינה מקבל כתב מינוי המעניק לו קביעות בעבודתו
והגנה של הסכמי קיבוציי ,הרי שהמועסק בחוזה מיוחד מועסק לתקופה קצובה ,אשר בסיומה
נית לסיי את העסקתו ,וכללי מסוימי ,בתקשי"ר ומכוח הסכמי קיבוציי אינ חלי עליו.
__________________

21
22

23
24
25

זכאות לקצובת נסיעה ,להחזר הוצאות רכב על פי אישור כמקובל ,לקצובת הבראה וביגוד ולהחזר
הוצאות טלפו .
"נוהל העסקת עובד במשרה תקנית עד לתו תקופת הנסיו " )פרק " ;(14.1נוהל העסקת עובד במשרה
תקנית בתו תקופת הנסיו " )פרק " ;(15העברה ממעמד למעמד" )פרק " ;(16.5מילוי מקו ומינוי
בפועל" )פרק " ;(18שאילת עובדי" )פרק  ;(19קביעת דרגה וקידו בדרגה )פרקי ;(21,22,23
"משכורת ושכר" )פרק " ;(24תוספות מיוחדות" )פרק " ;(25.3העתקת מקו מגורי" )פרק ;(26.4
"הסדרי לשמירת זכויות הפנסיה" )פרק  ;(82.4וגמלאות )פרק .(85
חוזר " 9/2011הענקת דרגות אישיות לעובדי המועסקי בחוזה שכר כולל בהתא לתקנה  (3)1לחוק
שירות המדינה )מינויי( התש" ,"1960%+מיו .26.9.11
ע"ע  1403/01סוהייר סרוג'י נ' המוסד לביטוח לאומי ,פד"ע לט.686 ,
בג" ,˙È¯Ë˘ ¯È‡Ó ' ÔÓË¯ÂÙ 7542/05 -דיני עליו ) 949 (6) 2007להל  %פסק די פורטמ (; עב'
)ירושלי(  1639/03מזרחי נ' נציבות שירות המדינה ,תק%עב .7154 ,(2)2006

משרד ראש הממשלה
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יודגש כי על פי כללי התקשי"ר ,א -שאופ סיו העסקתו של עובד המועסק בחוזה מיוחד תקופה
ממושכת אינו זהה לזה של עובד בכתב מינוי ,הוא אינו נבדל ממנו בהרבה.
סיכומו של דבר ,ההלי #המורכב הנדרש לסיו העסקתו של עובד בחוזה מיוחד וכ השינוי שחל
בשנת  2002מעבר לפנסיה צוברת מבטלי לכאורה כמעט לחלוטי את היתרו והגמישות
התעסוקתית שהיו להעסקה בכתב מינוי לעומת העסקת עובד בחוזה מיוחד.

אופ השימוש והעסקה בחוזי מיוחדי בשירות המדינה
גידול במספר החוזי
נושא החוזי המיוחדי הוסדר על ידי נש" לראשונה בשנת  .1997נציב שירות המדינה דאז ,עו"ד
שמואל הולנדר )להל נציב שירות המדינה לשעבר( ,קבע בתיאו ע הממונה על השכר דאז מר
יוסי קוצ'יק קריטריוני חדשי לגבי העסקת עובד בחוזה מיוחד במשכורת כוללת .נציב שירות
המדינה לשעבר קבע כי נית להעסיק עובד בחוזה מיוחד במשרה ,אשר תוגדר על ידי נש" כמשרה
חיונית שיש לבצע את תפקידיה ללא דיחוי ,וכי המשרות שיוגדרו יהיו לדוגמה :משרות של
כלכלני במשרדי כלכליי ,אדריכלי ,מהנדסי ,עובדי מחשוב ברמה מקצועית גבוהה ,מפקחי
ורואי חשבו .מאז פרסמה נש" חוזרי המאפשרי העסקה באמצעות חוזי מיוחדי לכמה
תפקידי ,ובכלל זה ג כלכלני ומשפטני .חוזרי אלה אינ מגדירי את התבחיני לסיווג
המשרה כחיונית.
˙ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ‰ÏÚ 2011 ˙˘ „Ú 2007 ˙˘Ó˘ ÌÈ„ÓÏÓ 26¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÈÂ
·- ÌÈ„·ÂÚ 1,563-Ï ÌÈ„·ÂÚ 1,016-Ó - ÌÈ„·ÂÚ 547-· ÌÈ‡Ó„˜‡‰ ‚Â¯È„· „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ
‚Ï˘ ÏÂ„È‚ - ÌÈ„·ÂÚ 466-Ï 298-Ó - ÌÈ„·ÂÚ 168-· ÌÈÏÎÏÎ ‚Â¯È„·Â ,54%-Î Ï˘ ÏÂ„È
ÂÙ¯Ëˆ‰˘ ,ÌÈ„·ÂÚ‰Ó 60%-Î ÂËÏ˜ ÌÈ‚Â¯È„‰ ˙Ú·¯‡·˘ ‰ÏÂÚ Ì"˘ ÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ .56%-Î
.27ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÊÂÁ· ,‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï 2008 ˙˘Ó
ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÍÏÓ‰ Í¯„˘ ÍÎÏ ‡È·‰ ‰Ï‡ ÌÈÊÂÁ· ·Á¯‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
˙Ú·˜˘ ÈÙÎ ,ÈÂÈÓ È·˙Î ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÏÂ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡˜ÂÂ„ ‡È‰ ÈÓ„˜‡ ¯‡Â
·˙˜,˙ÈÂÈÁ ‰¯˘Ó È‰Ó ÚÂ·˜ÏÂ ÈÂÈ˘Ï Í¯ÚÈ‰Ï Ì"˘ ˙‡ ·ÈÈÁ ‰Ê ÔÈÈÚ .¯"È˘˜˙·Â ˙Â
ÌÏÂ‡ .‰ÊÎ ‰ÊÂÁÏ ‰ÈÂ‡¯‰ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ È‰ÓÂ ,„ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ· „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ‰˜È„ˆÓ‰
‰¯˘Ó" ‚˘ÂÓ‰ ˙‡ ˙Â¯È„‚Ó ÔÈ‡ Ì"˘ ˙Â‡¯Â‰Â ¯"È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
,‰Ï‡ ˙Â¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰· .„ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁÏ ‰ÈÂ‡¯‰ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ È‰Ó ˙ÂÚ·Â˜ ÔÈ‡Â "˙ÈÂÈÁ
˜„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Ï˘ - ˙ÂÓˆÓˆÓ Â‡ ˙Â·ÈÁ¯Ó - ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂ˘¯ÙÏ Á˙Ù ÌÈÈ
·‡˘ÂÓÈ˘‰ ·Á¯Â‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ,¯ÂÓ‡Î .˙ÈÂÈÁ ‰¯˘Ó· „·ÂÚÎ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ
·:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,‰·ÈÁ¯Ó ˙Â˘¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú ¯·„‰ .‰Ï‡ ÌÈÊÂÁ

__________________

26
27

די וחשבו על הוצאות השכר בשירות המדינה לשני .20112007
כ 40%הועסקו באופני אחרי :עובד על פי הרשאה להעסקה לשעה  עובד בניסיו; עובד על פי כתב
מינוי  עובד קבוע; עובד על פי כתב הרשאה  עובד זמני.
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הסדרת כללי לגיוס עובדי
28

 .1הפסיקה עמדה על מאפייני ההעסקה בחוזה מיוחד בשירות המדינה ופירשה שחוזה זה נועד,
בי היתר ,למקרי שבה מתקשה שירות המדינה לגייס עובדי ראויי לתפקידי חיוניי ,אשר
השכר המשול לה במגזר הפרטי גבוה יותר מזה הנית בשירות המדינה ,וזאת כדי לעודד עובדי
אלו לעבור לשירות המדינה או להישאר בו .29ג עמדת נש" ,כפי שהיא מתבטאת במכתביה
להסתדרות ,היא שהעסקת עובדי בחוזי מיוחדי מקורה בגישה ניהולית המשותפת לנש"
ולאגפי האוצר הרלוונטיי ,ומטרתה אכ לפתור את הקושי בגיוס עובדי מקצועיי וראויי
לתפקידי חיוניי.
˙‡Â ÌÈÈÁ·˙‰ ˙‡ ÌÈÏ‰ Â‡ ¯ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯È„Ò‰ ‡Ï Ì"˘ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.ÌÈËÙ˘Ó‰Â ÌÈ‡Ó„˜‡‰ È‚Â¯È„· „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ· ˙Â¯˘˜˙‰Ï ˙ÂÈÂÈÁ‰ ˙Â¯˘Ó‰
) .2א( נש" מסרה למשרד מבקר המדינה ,ביולי  ,2012כי חוזה מיוחד בדירוג האקדמאי מיועד
לעובדי בעלי תואר אקדמי ,המשובצי במשרות המדורגות בדירוג האקדמי .דהיינו כל משרה
בדירוג אקדמי ללא תלות בתפקיד ובמקצועיות הכרוכי בו.
יצוי שקביעת נש" ,ולפיה כל אקדמאי המועסק במשרה אקדמית הוא עובד חיוני ,מלמדת על כ
שנש" אינה משתמשת בחוזה מיוחד במקרי חריגי בלבד ,אלא הפכה אותו לכלל .זאת כאמור
בלי שהתקבל הדבר בהחלטה מוסדרת שפורסמה כנדרש בחוזר או בהוראה של נש".
‰ÊÂÁ· ÌÈ‡Ó„˜‡‰ ‚Â¯È„· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ 456 ÍÂ˙Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,ÍÎÓ ‰¯˙È
Û‡ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ· ÌÈ‡Ó„˜‡‰ ‚Â¯È„· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰Ó 108 ,Â˜„·˘ ÌÈ„¯˘Ó· „ÁÂÈÓ
˘‰·Èˆ‰˘ ÌÈÈÁ·˙· Û‡ ‰„ÓÚ ‡Ï Ì"˘ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÓ .30ÈÏ‰ÈÓ‰ ‚Â¯È„· ‡È‰ ‰¯˘Ó‰
‰È‡˙ ÈÙ ÏÚ ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ ‡Ï ¯˘‡ ,ÌÈ„·ÂÚ ÌÚ Ì‚ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ· ‰¯˘˜˙‰Â ,‰ÓˆÚÏ
˘.‰Ï
)ב( כאשר הוסדר נושא החוזי המיוחדי על ידי הנציב לשעבר לראשונה ,בשנת  ,1997הוא
קבע כי למשרות חיוניות תוצמד רמת שכר במתח דרגות בתק שלא יפחת מרמה של  ,41$39דהיינו
משרות של מרכז בכיר ומעלה  $רמות ניהול בינוניות.
הבדיקה העלתה כי מתו  937העובדי המועסקי בדירוגי ובמשרדי שנבדקו 85 ,ה עובדי
בחוזי מיוחדי בדירוג האקדמאי ,שהועסקו במשרות שתק הדרגות שלה נמו יותר  $אפילו
משרות בדרגה  36בדירוגי שוני.31
נש" ומשרדי הממשלה ,שבה נמצאי עובדי אלה ,מסרו למשרד מבקר המדינה במהל
החודשי אוקטובר$נובמבר  2012כי העסקת עובדי בחוזה מיוחד בדירוג האקדמאי ,א)
שהמשרה היא בדירוג המינהלי או בתק דרגות נמו יותר מרמה של  ,41$39בוצעה באישור נש".
לדבריה במקרי מסוימי מדובר ביחידות שלמות ,אשר אופי עבודת הצדיק את העסקת בדר
זו ,המאפשרת תשלו שכר גבוה יותר.
__________________

28
29
30
31

א %כי בפסק די זה עסקו בחוזה מיוחד לבכירי ,מבחינת המאפייני נית להסיק ממנו ג לגבי חוזה
מיוחד שאינו לבכירי ,בייחוד לנוכח העובדה שג החוזה הנידו בפסיקה הוצא מכוח תקנה .(3)1
ראו פסק די פורטמ.
דירוג מינהלי על פי התקשי"ר הוא הדירוג של כלל עובדי המדינה אשר אינו דירוג מקצועי ,כגו
אקדמאי ,הנדסאי ופרקליטי.
המשרות ה בדירוג המח"ר ,בדירוג המינהלי ,בדירוג המהנדסי ובדירוג העיתונאי.
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ÂÈ‡˘ ÈÓ ÏÚ ÏÁeÓ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ÌÈÈ˜ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡˙ Ô˙Ó ÌÈÎÈ¯ˆÓ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â„ÈÁÈ· ‰„Â·Ú‰ È‡˙ Ì‡ .Â¯‡Â˙˘ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜· „ÓÂÚ
È„ÈÏ ¯·„‰ ˙‡ ‡È·˙Â ˙ÈÂÈÁÎ ‰¯˘Ó‰ ˙‡ ¯È„‚˙ Ì"˘ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ‰˜ÒÚ‰
·ÔÂÁ·Ï Ì"˘ ÏÚ ,ÈÚÂˆ˜Ó „·ÂÚÏ ‰¯˘Ó‰ ‚Â¯È„ ÈÂÈ˘· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ;„¯Ù ‚Â¯È„· ÈÂËÈ
.ÈÂ‡¯‰ ‚Â¯È„Ï ‰¯˘Ó‰ ‚Â¯È„ ˙‡ ¯ÈÓ‰ÏÂ ,˙‡Ê
)ג( בדי וחשבו השנתי על הוצאות השכר בשירות המדינה ,שמגיש הממונה על השכר לשר
האוצר הוא מדווח ,בי השאר ,על המועסקי בחוזה מיוחד .בדי וחשבו שלו לשנת  322008ציי
הממונה על השכר בעניי החוזי בדירוג האקדמאי כי החוזי הללו מיועדי "לבעלי תפקידי
נדרשי בתחומי כלכלה ,אדריכלות ,הנדסה ,מחשוב ,פיקוח וראיית חשבו" ,כפי שקבע נציב
שירות המדינה לשעבר כבר בשנת .1997
- ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ ÈÈÈÚ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ,‰Ï‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ È˘ Ï˘ ˙Â„‚ÂÓ‰ Ì‰È˙Â¯„‚‰
- ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯Î˘‰ ˙ÂÓ¯ ˙ÚÈ·˜· ¯Á‡‰Â ,Ì„‡‰ ÁÂÎÂ ˘Â‡ È·‡˘Ó Ï˘ ÌÂÁ˙· „Á‡‰
ÈÙÏ˘ „ÂÚ· .„ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁÏ ÌÈ‡ÎÊ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÂ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÂÏÈ‡ ‰ÒÈÙ˙· ¯ÚÙ ÏÚ ˙Â„ÓÏÓ
˘"ÔÎ‡ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ,˘¯„ ÚÂˆ˜ÓÂ „È˜Ù˙ ÏÚ· ˙·ÈÈÁÓ ‰È‡Â ˙ÈÏÏÂÎ ‰¯„‚‰‰ Ì
„ÌÈÈÁ·˙‰ ˙‡ Û˙Â˘ÓÂ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ „ÈÚÓ ˙Â¯È‰·‰ ¯ÒÂÁ .˙‡Ê ˘¯Â
.ÌÈ‡Ó„˜‡‰ ‚Â¯È„· „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ· ˙Â¯˘˜˙‰Ï
 .3נש" מסרה למשרד מבקר המדינה ביולי  2012כי חוזה מיוחד למשפטני מיועד לעובדי
בשירות המדינה בעלי רישיו ישראלי לעריכת די ,אשר משובצי במשרות בדירוג המשפטני.
··‚Â¯È„· „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ 318 ÍÂ˙Ó ÌÈ¯˜Ó 8-· ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
.ÌÈËÙ˘Ó‰ ‚Â¯È„· ÔÈ‡ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈˆ·Â˘Ó Ô‰·˘ ˙Â¯˘Ó‰ ,Â˜„·˘ ÌÈ„¯˘Ó· ÌÈËÙ˘Ó
:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï
עובדת א' החלה לעבוד במשרד בשנת  2004אחרי שזכתה במכרז בי$משרדי למשרת מנהלת
מחלקה בייעו +המשפטי בדירוג המשפטני .לפיכ המשיכה להיות מועסקת בחוזה מיוחד בדירוג
המשפטני ,שבו הועסקה ג במקו עבודתה הקוד בשירות המדינה .בשנת  2005זכתה במכרז
פנימי לתפקיד מנהל תחו תלונות הציבור ,המדורג בדירוג המח"ר .המשרד פנה אל נש" בבקשה
לשנות את דירוג המשרה ממח"ר למשפטני בטענה שהטיפול בתלונות במשרד נושא אופי משפטי,
ושברצונו שהעובדת לא תיפגע מהמעבר .נש" לא אישרה את שינוי הדירוג בנימוק שבדירוג זה
ידורגו רק משרות השייכות ליחידת הייעו +המשפטי ,א אישרה לעובדת להישאר בדירוג
המשפטני ,א) שמשרתה מדורגת ,כאמור ,בדירוג המח"ר.
 .4כאשר הסדיר הנציב שירות המדינה לשעבר לראשונה את נושא החוזי המיוחדי ,בשנת
 ,1997קבע במפורש כי המשפטני לא ייכללו בהסדר של חוזה מיוחד לאור עוד) היצע כוח האד
במקצוע זה .בהמש עלה קושי בהעסקת משפטני בדרגות מסוימת ,ברמות הבינוניות של הדירוג,
ולכ קבע נציב שירות המדינה לשעבר בשנת  1999כי בדרגות הללו 33אפשר יהיה להעסיק
__________________
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די וחשבו על הוצאות השכר בשירות המדינה לשנת  ,2008מיו .19.10.09
דרגות אא.4
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משפטני בחוזי מיוחדי ,במקרי מיוחדי ובאישור מוקד של נש" .34רק בהמש  35החליט
הנציב להחיל את דירוג המשפטני ג על עובדי המשובצי בדרגות הנמוכות יותר ,כ שמשנת
 2001מועסקי משפטני בכל הדרגות בחוזה מיוחד.
ÏÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ Ô‰·Â - ˙Â˙˘Ó‰ ˙Â·ÈÒ‰ ÁÎÂÏÂ ‡˘Â‰ ÔÁ·˘ Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÁÎÂ
ÏÚ - ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ 63,000 ÏÚÓ Ï‡¯˘È· 2012 ˙˘· ÌÈÓÂ˘¯ ,ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ÈÓÂ˘È¯ ÈÙ
˘"ÌÈËÙ˘Ó ÒÈÈ‚Ï È˘Â˜ ˘È Ì‡Â ,(3)1 ‰˜˙ Ï˘ ÌÈ‡˙‰ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ‡ Ì‡ ÔÂÁ·Ï Ì
·ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÂ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï ˙Â‚¯„‰ ÏÎ
.˙Â˙˘Ó‰ ˙Â·ÈÒÏ

✯
˘"˜ÒÚÂÈ˘ "ÈÂÈÁ „·ÂÚ" Â‰ÈÓÂ "˙ÈÂÈÁ ‰¯˘Ó" È‰Ó ÌÈ¯È„‚Ó‰ ÌÈÈÁ·˙ ‰Ú·˜ ‡Ï Ì
·‡ÌÈ‚Â¯È„‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰˜ÒÚ‰Ï ÛÒ È‡˙Â ÌÈÈÁ·˙ ‰Ú·˜ ‡Ï Û‡Â ,„ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ
˘˜·.Ì‡ÏÓÏ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÔÂÈÒÈ‰Â ‰ÏÎ˘‰‰ ,ÌÈ„È˜Ù˙‰ È‚ÂÒ Â¯„‚Â‰ ‡Ï ‰Ê ÏÏÎ· .ÂÚ
ÔÂ˙ ‡ÂÙ‡ ¯˙Â ¯·„‰ .ÂÈ·‚Ï ˙ÂÈÁ‰ ÂÓÒ¯ÂÙ ‡ÏÂ ÌÈÏÏÎ· ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ‡˘Â‰ ,ÍÎ˘Ó
„·ÂÚ ÏÎ È·‚Ï „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˘˜˙‰Ï Ì‡ ‰ÚÈ¯ÎÓ ¯˘‡ ,Ì"˘ Ï˘ ‰˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï
.„·ÂÚÂ
נש" מסרה למבקר המדינה בתשובתה ,באוקטובר  ,2012כי מקובלת עליה הטענה שיש להסדיר
ולהגדיר מהי "משרה חיונית" ,וכי לאור העובדה שלהגדרה זו יש השלכות תקציביות רחבות ,יש
לעשות זאת בשיתו) אג) הממונה על השכר ואג) התקציבי באוצר.
·¯˜· ÌˆÈÙ‰ÏÂ ÌÈ‚Â¯È„‰ ÏÎ· „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ· „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈÈÁ·˙‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ì"˘ ÏÚ
˙Â˘˜· ÂÚÓÈÈ ,ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚ ÍÈÏ‰˙· Ì˙„Â·Ú ˙‡ ÏÚÈÈÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÂÏÎÂÈ ÍÎ ;ÌÈ„¯˘Ó‰
.È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ÈÓ· ˙ÂÙÈ˜˘‰ ¯·‚Â˙Â ˙Â¯˙ÂÈÓ

הארכת חוזה העסקה מול הצור בגמישות
לטענת הממונה על השכר ,הסיבה העיקרית להתקשרות בחוזי מיוחדי היא השגת גמישות העסקה
שאינה קיימת במידה מספקת בהסכמי השכר במגזר הציבורי .גמישות זו מתבטאת בכ שא עובד
המועסק על פי חוזה מיוחד אינו נחו +עוד למערכת מסיבות אובייקטיביות או שתפקודו אינו ראוי,
נית לסיי את העסקתו בקלות רבה יותר מאשר בהיותו מועסק בהסכ קיבוצי ומיוצג על ידי ארגו
עובדי.
__________________

34
35

מכתבו של הנציב לסגני המנהלי הכלליי למינהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמ-
שכותרתו "העסקת עובדי בחוזה מיוחד במשכורת כוללת  משפטני" ,מיו .23.2.99
מכתבה של גב' הניה מרקובי ,'/ראש אג %בכיר )תכנו ובקרה( ,לסגני המנהלי הכלליי למינהל
ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמ ,-שכותרתו "שכר כולל לעובדי בתפקידי
משפטני" ,מיו .24.10.01
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סמכויות שונות בכל הקשור לחוזי מיוחדי הואצלו על ידי הנציב לאחראי במשרדי וביחידות
הסמ  ,36ובכלל זה ,בי היתר ,חתימה על חוזי והארכת תוקפ אחרי שהחוזה הראשוני מכוח תקנה
 (3)1נחת ואושר על ידי נש" .37נקבע כי החוזה יואר מדי שנה ,עד חמש שני בס הכול.
הארכה מעבר לחמש שני תחייב את אישור נש".
מטרת ההאצלה היא לייעל את העבודה ולשפר את השירות שנש" מעניקה .השינוי מעניק חופש
פעולה למשרדי הממשלה ,ובד בבד מטיל עליה אחריות כבדה יותר לאכיפת הכללי החיוניי
למינהל תקי בשירות המדינה .ע זאת ,נקבע בנוהל כי על האחראי על המשרדי בנש" לערו
בקרה ממוחשבת לבחינת כל השינויי שביצעו המשרדי בכל הקשור למועסקי באמצעות חוזי
מיוחדי.
 .1על פי הפסיקה ,הגבלת החוזה המיוחד לתקופה מסוימת ,38אשר לאחריה נדרש אישור
להארכת החוזה ,נועדה  $בדומה לתקופת הניסיו  $להערי את עבודתו של המועסק ,את התאמתו
ואת הצלחתו בתפקיד ובשירות המדינה ,וזאת בהתחשב בשכר הגבוה המשול לו .על העובד
להצדיק אפוא את העסקתו בחוזה מיוחד כל תקופה מוגדרת .לפיכ  ,בסיו התקופה ,יש לבחו את
כל השיקולי הרלוונטיי להמש העסקתו של אותו עובד ,ובכלל זאת לבחו היבטי משמעתיי
ותפקודיי וכ את צורכי התפקיד.
¯˜ ·,‰˘ È„Ó „·ÂÚÏ ‰Î¯Ú‰ ‰ÚˆÂ· ÈÎ ‡ˆÓ ,‰Ê ÔÈÈÚ· Â˜„·˘ ÌÈ˜È˙‰ 41 ÍÂ˙Ó 15-
·‡.‰ÊÂÁ‰ ˙‡ „·ÂÚÏ ÍÈ¯‡‰Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï ÂÒÈÒ· ÏÚ Ô˙È˘ ÔÙÂ
 .2חוזר שהוציאה נש" ביולי  392007הדגיש כי תקופת הניסיו לעובד חשובה ביותר .מטרת
התקופה היא לתהות על קנקנו ,לבחו את יכולותיו ,את כישוריו ואת מידת התאמתו לתפקיד שאליו
נבחר .א קיי ספק באשר למידת התאמתו לתפקיד ,יש לנקוט פעולות העומדות לרשות המשרד
להבהרת הספק; א בסופו של דבר הוחלט כי העובד אינו מתאי ,יש לסיי את העסקתו לאלתר,
מפני שההלי לאחר מכ ארו ומורכב יותר .עניי זה חשוב במיוחד בחוזי מיוחדי ,שבה השכר
המשול לעובד גבוה יותר ,ובתו חמש שנות העסקה ההלי לסיו העסקתו ארו ומורכב כמו
לגבי הפסקת העסקה של עובד קבוע )ראו לעיל  $בפרק על תנאי העסקה באמצעות חוזה מיוחד(.
ÌÈ¯˜Ó· Ì‚˘ ,‰ÏÚ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈ˜È˙‰ 122 ˙˜È„·Ó
˘·ÌÈ„Úˆ ÂË˜ ‡Ï ,ÌÈÂÒÓ „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰Ï ¯˘‡· ˜ÙÒ ˙ÂÏÚÓ‰ ˙Â·ÈÒ Â¯¯ÂÚ˙‰ Ì‰
:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .Í¯‡Â‰ ‰ÊÂÁ‰Â ,˜ÙÒ‰ ˙¯‰·‰Ï
עובד א' הועסק מאז שנת  2001במשרת אמו .בחודש פברואר  2008זכה במכרז לתפקיד מנהל
תחו ,משרה בדירוג המח"ר שתק הדרגות שלה הוא  ,42$40והחל להיות מועסק באמצעות חוזה
מיוחד .החל בחודש מר 2008 +תועדו בתיקו האישי תכתובות רבות ,בי היתר מאת מנכ"ל המשרד,
סמנכ"ל למינהל ,מנהלת משאבי אנוש והממוני של העובד ,המתייחסות לאי$שביעות רצו
מתפקודו של העובד ,ובכלל זאת :אי$הגעה למשרד ,אי$הגעה לפגישות שנקבעו ,אי$ביצוע מטלות
ועקיפת סמכות .א) על פי כ ,לא ננקטו הליכי להבהרת הספק לגבי מידת התאמתו לתפקיד.
__________________
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˘ÓÁÏ ¯·ÚÓ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ .3
˘.‰ÊÂÁ‰ ˙Î¯‡‰Ï Ì"˘ ¯Â˘È‡ ˙‡ ,ÂÏ·È˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,ÌÈ„¯˘Ó Â˘˜È· ‡Ï ,ÌÈ
ÔÙÂ‡· ˙È˘Ú ÌÈ„¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÊÂÁ‰ ˙Î¯‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÌÈÁ·˘ ÈÏ·Â „·ÂÚÏ „Â˜Ù˙ ˙Î¯Ú‰ ‰ÚˆÂ·˘ ÈÏ· ,ÈËÓÂËÂ‡Â ÈÏÓ¯ÂÙ
‡Ï ,ÌÈ„¯˘ÓÏ ‰»Ï¿ˆ»‡˘ ÂÊ ˙ÂÎÓÒ ÏÚ ‰ÁÂ˜ÈÙ· ,Ì"˘ ÈÎÂ ,„È˜Ù˙‰ ÈÎ¯Âˆ ÔÂ‚Î ÌÈÈËÂÂÏ¯‰
‰‡È·Ó ‰È‡ ÂÊ ,‰˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·Ï ˙Â„Ú ˙ÓÈÈ˜ ¯˘‡Î Ì‚ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .˙‡Ê ‰ÚÓ
Í˘Ó‰ ˙Î¯Ú‰ Ï˘ ¯„ÒÂÓ ÍÈÏ‰ Úˆ·Ï „ÈÙ˜‰Ï ÌÈ„¯˘Ó ÏÚ .‰ÊÂÁ‰ ÌÂÈÒÏ ÌÈÎÈÏ‰ ˙ËÈ˜Ï
ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÏÎ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·È˘ ÔÙÂ‡· ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰
˙Â¯Ê‚‰ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ÔÎÂ ˙Â¯È˘Ï „·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙ÓÂ¯˙Â Â˙ÂÏÈÚÈ :ÌÈÈËÂÂÏ¯‰
.Â˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰Ó
ÌÈ„¯˘Ó‰ ÌÈ˘¯„˘ ÌÈ·Ï˘‰ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ‰ ,ÌÈ·ÈÈÁÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰ ·Â˙ÎÏ Ì"˘ ÏÚ
ÌÈË·È‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰ÊÂÁ‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ˙Î¯‡‰ ˙‡¯˜Ï ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙Î¯Ú‰ ˙Ú· Úˆ·Ï
‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ„¯˘Ó‰ ·¯˜· ÌˆÈÙ‰Ï ‰ÈÏÚ ÍÎ ¯Á‡Â ,„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÈ„Â˜Ù˙Â ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó
˙¯˘Ó‰ ÔÙÂ‡· ,‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ Ì‰Ï ‰»Ï¿ˆ»‡˘ ÌÈÙÂ‚‰ È„È ÏÚ ÌÈÓ˘ÂÈÓ ÂÏÏ‰ ÌÈÏ‰‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ
‡˙ .‰˜ÒÚ‰· ˙Â˘ÈÓ‚ - ÔÓÊ· ·Âˆ˜‰ „ÁÂÈÓ‰ ‰ÊÂÁ‰ ˙¯ËÓ
באוקטובר  2012השיבה נש" למשרד מבקר המדינה" :אכ הארכת חוזה העסקה בשירות המדינה
מבוצעת באופ אוטומטי$פורמלי כמעט ללא בחינת צורכי התפקיד ביחס לנחיצות חיוניות המש
העסקתו של העובד בחוזה מיוחד .נש" תפעל לקביעת נהלי להארכת החוזי הכוללי התייחסות
לשינויי שחלי בתפקידי ולחיוניות המש העסקת העובדי בחוזי מיוחדי בתפקידי אלה".
ÏÚ ÌÈÊÂÁ‰ ˙Î¯‡‰ ÏÚ ‰ÁÂ˜ÈÙ˘ ÍÎÏ Ì‚ ÏÂÚÙÏ Ì"˘ ÏÚ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÂÏÓ ˙‡ Ï·˜˙ ‡È‰ ÈÎ Ú·˜ÈÈ ·Â˙Î˙˘ ÌÈÏ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎÂ ,È·ÈË˜Ù‡ ‰È‰È ÌÈ„¯˘Ó‰ È„È
.„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ‰ÊÂÁ‰ ˙Î¯‡‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏ˜˘˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ È·‚Ï Ú„ÈÓ‰

בחירה בי חלופות :חוזה מיוחד או כתב מינוי
 .1גיוס עובדי ואיוש משרות בשירות המדינה מבוצעי באמצעות נש" ועל פי חוק המינויי.
המנגנו המפורט בתקשי"ר לאיוש משרה בשירות המדינה ,שעיקרו מיצוי כוח האד בשירות
המדינה לפני גיוס עובדי מחו +לו ,מקנה יתרו לעובדי המדינה ,ואול בכל סוג של מכרז  $פנימי,
בי$משרדי ופומבי  $מחייב התקשי"ר שמירה על שוויו ההזדמנויות ובחירת המועמד הראוי ביותר
מבי הכשירי.
אג) בחינות ומכרזי בנש" )להל  $האג)( אחראי על ניהול כל המכרזי הפומביי ועל ניהול
המכרזי הפנימיי והבי$משרדיי למשרות שדרגת גבוהה יותר מדרגה  20בדירוג המינהלי )41
בדירוג המח"ר( .משרד המבקש לקיי מכרז פומבי פונה לנש" בבקשה לביצוע המכרז ,והאג)
מפרס את המכרז.
בכללי שירות המדינה )מינויי( )מכרזי ,בחינות ומבחני( ,התשכ"א ,1961$נקבע כי יש לציי
במכרז כמה פרטי ,וביניה ג דרגת המשרה או השכר שישול למועמד שיתמנה.
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ÌÈ‚Â¯È„· ,‰˙ÈÓˆ ‰„Â·Ú· ˙Â¯˘ÓÏ Û‚‡‰ ÌÒ¯ÙÓ ¯˘‡ ,ÌÈÊ¯ÎÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˜¯Ù· - ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ· ‰Ê ÏÏÎ·Â ,„ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜ÒÚ‰ ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰
‡ÏÈÓÓÂ ,ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ¯Î˘Â ‚Â¯È„ ÏÚ· ‰ÊÂÁ· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ‰ÈÂˆ ‡Ï ,(ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ ÏÚ
ÂÏÏ‰ ÌÈË¯Ù‰ .Ì"˘ È„È ÏÚ ‰¯„‚Â‰ ‡Ï ÂÊ˘ ˙ÂÈ‰ ,"˙ÈÂÈÁ ‰¯˘Ó"· ¯·Â„Ó˘ ÔÈÂˆ ‡Ï
,¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ¯Î˘Ï È‡ÎÊ ‡Â‰ ÌÙ˜Â˙Ó˘ ÔÂÂÈÎ Ô‰ ,„·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ È‡˙Ï „Â‡Ó ÌÈ·Â˘Á
‰ÚÈ‚Ù‰ Ï˘· Ô‰Â ‰È„Ó È„·ÂÚ È·‚Ï ÌÈÚÂ„È‰ ‰Ï‡Ó ÌÈÂ˘‰ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡˙ ˙ÈÁ·Ó Ô‰
Ì"˘˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙ÂÚÈ·˜ Ï·˜Ï È‡ÎÊ ÂÈ‡ ‡Â‰˘ ˙ÂÈ‰ ,È˙˜ÂÒÚ˙‰ ÂÂÁËÈ·· ‰¯Â‡ÎÏ
ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ ˜ÙÒ˙ ÈÎÂ "˙ÈÂÈÁ ‰¯˘Ó" ¯„‚· ˙ÂÏÏÎ‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ ˘‡¯Ó ¯È„‚˙
‰ÊÂÁ ÏÚ ˜¯Ù· - ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁÓ Û‡Â „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜ÒÚ‰Ó ÌÈÚ·Â‰
.(ÌÈÁÓÂÓ
 כי היא נמצאת בעיצומה של,2012  בתשובתה מאוקטובר,נש" מסרה למשרד מבקר המדינה
עבודת מטה בשיתו) אג) הממונה על השכר ואג) החשב הכללי לפרסו נתוני השכר במכרזי
.לאיוש משרות
 אשר מתקבלי לשירות המדינה, לעובדי בשירות המדינה, באופ כללי," על פי עמדת נש.2
 מוצעת אפשרות הבחירה בי חוזה,ונמצאי בקבוצות הרלוונטיות להעסקה באמצעות חוזה מיוחד
 שעליו יש להחתי את העובד על, נש" ערכה נספח.מיוחד ובי העסקה לפי הסכמי קיבוציי
.  ובו הוא מצהיר כי ידועה לו משמעות בחירתו על כל המשתמע מכ,בחירה בחוזה מיוחד
ÂÚˆÂ‰˘ ÍÎÏ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ ,‰Ê ÔÈÈÚ· Â˜„·˘ ,ÌÈ˜È˙‰ 107-Ó 35-· ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÈÂÈÓ ·˙Î ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÒÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÂÂˆ¯· Ì‡ ¯ÂÁ·Ï ÂÈÈ‰„ ,‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÂÙÂÏÁ È˙˘ „·ÂÚÏ
˘È ¯·„Ï .„ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÒÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯Á· ‡Â‰Â ,„ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡
ÂÈ‰È˘ ¯˘Ù‡ ,„È˜Ù˙ Â˙Â‡· ˙Â¯È˘Ï ÌÈÏ·˜˙Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ È˘˘ ˙ÂÈ‰ ,‰·¯ ˙ÂÚÓ˘Ó
.‰˜„ˆ‰ ÌÂ˘ ‡ÏÏ ,ÌÈÂ˘ ‰˜ÒÚ‰ È‡˙· ÌÈ˜ÒÚÂÓ
ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ‚Èˆ‰Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï Ì"˘ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,Ô‰È˙ÂÂ¯ÒÁ ÏÚÂ Ô‰È˙ÂÂ¯˙È ÏÚ Ì˙˜ÒÚ‰Ï ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‡ „È˜Ù˙Ï Ì˙¯ÈÁ· ¯Á‡Ï
˙¯Âˆ· ÏÎ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ¯ÂÁ·Ï È„Î Ì‰Ï ıÂÁ‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ‰È‰È ÌÈ„·ÂÚ‰ È„È·˘ È„Î
ÈÂÈÓ ·˙Î Â‡ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ - ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‚ˆ‰ ÌˆÚ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù„ÚÂÓ‰ ‰˜ÒÚ‰‰
.È„ÂÚÈÈ ÒÙÂË· Â„ÚÂ˙È Ô‰ÈÈ· ‰Ú¯Î‰‰ ÔÎÂ „·ÂÚ‰ ÈÙ· -

מעבר מכתב מינוי לחוזה מיוחד
‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ¯·ÚÓ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ˙Â·Èˆ ˙Â‡¯Â‰ Â‡ ÌÈÏ‰ Â‡ˆÓ ‡Ï .1
˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ÂÁ· ‡Ï ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,„ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ· Ì˙˜ÒÚ‰Ï ÈÂÈÓ ·˙Î ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰
ÌÈ„È˜Ù˙‰ È‚ÂÒ ÂÏÈ‡· "˙ÈÂÈÁ ‰¯˘Ó"· ÌÈ˜ÒÚÂÓ ÌÈ„·ÂÚ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ Ì‰Ó :‰Ï‡‰
.ÔÂÈÒÈ‰ ˙ÈÁ·Ó Ô‰Â ‰ÏÎ˘‰‰ ˙ÈÁ·Ó Ô‰ ,˙˘¯„‰ ‰¯˘Î‰‰ È‰ÓÂ
 וכי, היא כי אי מניעה לביצוע מעבר כזה,2012 + כפי שנמסרה למבקר המדינה במר,"עמדת נש
.הבחירה בהעסקה על פי חוזה נתונה לבחירתו החופשית של העובד
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.„ÚÂ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ‡Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ ‰ÊÂÁ· ˙˘Ó˙˘Ó Ì"˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
·,È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï‡ ‰·Âˆ˜ ‰ÙÂ˜˙Ï ÌÈÈÂÈÁ ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚Ï ÈÚˆÓ‡Î Â· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÂ˜Ó
˘‡Ì˙˜ÒÚ‰ È‡˙ ‚Â¯„˘Ï ÈÚˆÓ‡ „ÁÂÈÓ‰ ‰ÊÂÁ‰ ˘Ó˘Ó ,˙¯Á‡ Í¯„· Ì˜ÈÒÚ‰Ï ¯˘Ù‡-È
˘.ÔÂÈÂÂ˘· ˙Ú‚ÂÙ‰ Í¯„· ,˙ÂÙÈ˜˘ ‡ÏÏ ˙‡Ê ÏÎÂ ,ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ„·ÂÚ Ï
 .2הביקורת העלתה כי ב 14$מ 28$תיקי של עובדי שעברו מהעסקה בדר אחרת 40להעסקה
באמצעות חוזה מיוחד ,לא נמצא תיעוד לכ שהוצעו לעובד חלופות ההעסקה ,דהיינו לבחור א
ברצונו להיות מועסק באמצעות כתב מינוי או באמצעות חוזה מיוחד .בכ יש פגיעה כלכלית
בעובדי ,אשר לא היו מודעי לזכויותיה ולאפשרות להיטיב את תנאי השירות שלה .כמו כ
נפגעו ערכי מהותיי בשירות הציבורי :שוויו בי שווי ,שקיפות ומינהל תקי .להל דוגמה:
עובדת ג' הועסקה החל בשנת  1999בחוזה "משימה חולפת" לפי תקנה  (2)1בדירוג המינהלי .בשנת
 2006סיימה את לימודיה האקדמאיי ,ודרגתה הומרה לדירוג המח"ר .בשנת  2007זכתה במכרז
פנימי לתפקיד מרכז ,משרה בדירוג המח"ר שמתח דרגותיה הוא  ,40$38ובשנת  2009קיבלה כתב
מינוי אחרי שסיימה את תקופת הניסיו .בשנת  2011התברר לה ,בדר אגב ,כי עובד שהתקבל בשנת
 2007במכרז פומבי למשרת מרכז ,ג היא משרה בדירוג המח"ר שמתח דרגותיה הוא ,40$38
מועסק ממועד זה באמצעות חוזה מיוחד .העובדת טענה כי מעול לא הוצע לה להיות מועסקת
בחוזה מיוחד .בעקבות כ שונו תנאי העסקתה ,אול השינוי לא הוחל רטרואקטיבית מהמועד שבו
הייתה זכאית לעבור לחוזה מיוחד ,דהיינו שנת .2007
ÌÈÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜ÒÚ‰Ï ¯Â·ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ÂÎ˙È‰ ˙‡ ˙ÂÈÁ‰· ¯È„Ò‰Ï Ì"˘ ÏÚ
ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ ıÙÂÓ ¯·„‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ,ÍÎÏ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ‡˙‰ ˙‡ ÔÎÂ ÌÈ„ÁÂÈÓ
.ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ‡ÎÊ‰

חוזה בדירוג מומחי
 .1אחד הדירוגי הקיימי ,המשמשי את נש" לקביעת תנאי ההעסקה בהעסקה באמצעות
חוזה מיוחד לפי תקנה  ,(3)1הוא דירוג מומחי )להל  $חוזה מומחי( .על פי נתוני נש" ,התקפי
למר ,2012 +כ 370$עובדי מועסקי במגזר הציבורי בחוזה מומחי .על פי הנחיות הנציב,
התקשרות בחוזה מסוג זה 41לעובד נעשית במשרות חיוניות או בתחומי התמחות מקצועיי
מיוחדי שבה נדרשי מומחי .נש" מסרה למבקר המדינה ,ביולי  ,2012כי חוזה מומחי מיועד
לעובדי בעלי מקצועות וכישורי ייחודיי הנדרשי לתפקידי מיוחדי ,אשר חשוב למערכת
לגייס לשורותיה ולשמר באמצעות תשלו שכר ייחודי .במילי אחרות ,מתכונת ההעסקה בחוזה
מומחי נועדה לאפשר באופ חריג העסקה בתנאי שכר גבוהי יותר מ המקובל בשירות המדינה,
א נדרשת העסקת אד בעל מומחיות מיוחדת ,שאי$אפשר להעסיקו בתנאי השכר המקובלי
בשירות המדינה.
רמות השכר בחוזה מומחי ,על פי הדירוג המיוחד שנקבע ,גבוהות באופ משמעותי מהדרגות
המקבילות בדירוגי האחרי ,אשר בה נית להעסיק עובדי באמצעות חוזי מיוחדי .כ למשל,
__________________

40
41

"העסקה בדר -אחרת" היא העסקה באמצעות כתב מינוי ,באמצעות קבל או לצור -ביצוע משימה
חולפת.
סעי1 %ב 3במכתבו של הנציב לסגני המנהלי הכללי )אמרכלות( במשרדי הממשלה וביחידות הסמ-
מיו  10.2.97שכותרתו "העסקת עובדי בחוזה מיוחד  משכורת כוללת" )להל  מכתב הנציב
לסמנכ"לי(.
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שכרו החודשי של מי שמועסק באמצעות חוזה מיוחד בדרגה הגבוהה ביותר שאינה בחוזה
בכירי ,42בדירוג אקדמאי ,עודכ בינואר  2012ל 9,579$ש"ח ,בדירוג כלכלני עודכ ל15,249$
ש"ח ואילו בדירוג מומחי 43הוא עודכ לטווח שבי  16,015ש"ח ל 23,876$ש"ח.
‰ÊÂÁ Ô˙ÓÏ ÛÒ‰ È‡˙ ˙‡ ÌÈÏ‰ Â‡ ¯ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯È„Ò‰ ‡Ï Ì"˘ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰ÊÂÁ ˙˜Ú‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ÈÈÙ ˙˜È„·· ÌÈÏ˜˘‰ ÌÈÈÁ·˙‰ ˙‡ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï ÔÎÂ ,ÌÈÁÓÂÓ
.ÌÈ„¯˘ÓÏ ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰ ‡Ï ‰Ï‡ Ì‚ ‡ÏÈÓÓ ,ÍÎ˘Ó .‰Ê
)‡( ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ 69 ÍÂ˙Ó 28 Ï˘ ÌÈ˜È˙‰ ˙˜È„·Ó
·ÌÈ„·ÂÚÏ Ì‚ ÌÈÁÓÂÓ‰ ‰ÊÂÁ Ô˙È ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ‰Â ÌÈÏ‰ ¯„ÚÈ‰·˘ ‰ÏÚ ,Â˜„·˘ ÌÈ„¯˘Ó
‡˘¯ ‡:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ¯Â˘ÈÎÂ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÈÏÚ· ÌÈ
עובדת ד' רואיינה בינואר  2008על ידי מנכ"ל משרד לתפקיד דוברת ,משרה בדירוג העיתונאי
שמתח דרגותיה הוא  .42$40מנהלת משאבי אנוש של המשרד פנתה לנציבות בבקשה להעסיקה
באמצעות חוזה מומחי בנימוקי האלה :המועמדת ,בעלת תואר בוגר במדעי החברה והתקשורת
ושמונה שנות ניסיו ככתבת בתחומי רלוונטיי במגוו עיתוני; מכרזי שוני לא העלו מועמדי
מתאימי .במר 2008 +נרש בתיקה האישי כי סג נציב שירות המדינה למשרדי הממשלה וליחידות
הסמ  ,מר מוטי אהרוני )להל  $סג הנציב( ,אישר את העסקת העובדת בחוזה מומחי וכי תצטר
להתמודד במכרז פומבי על תפקידה בהמש  .יצוי כי בשירות המדינה קיי דירוג עיתונאי שבו
נית היה להעסיק את העובדת ,וכי מבדיקה שנעשתה במשרדי האחרי עלה כי הדוברי שבה
אכ אינ מועסקי באמצעות חוזה מומחי.
ÌÏÂ‡ ,ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ ¯Â˘È‡Ï ˙˜ÓÂÓ ‰˘˜· Â˘È‚‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
)·(
·28 ÍÂ˙Ó 11-· :ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,˜ÓÂÓ ‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡ Ì"˘ ‰˙ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó‰ ÔÓ ˜ÏÁ
˙‰¯Â˘È‡ ˙‡ ÏÏÎ ‰˜ÓÈ ‡Ï Ì"˘ ,Â˜„·˘ ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ˜È
ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ‰¯Â˘È‡ ˙‡ Ì"˘ ‰˜ÓÈ ÌÈ˜È˙ 12-· ;44ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜ÒÚ‰Ï
·˙‡ Ì"˘ ‰Ë¯ÈÙ ÌÈ˜È˙ 5-· ˜¯ ;ÂÏ˜˘ „·ÂÚ‰ ˙¯˘Î‰Â „È˜Ù˙‰ ÈÙÂ‡˘ ‰ÈÈˆÂ „·Ï
.¯·Â„Ó‰ „·ÂÚ‰ È¯Â˘ÈÎÏ ˙È˙„Â˜ ‰ÒÁÈÈ˙‰Â ‰È˜ÂÓÈ
נש" מסרה למבקר המדינה ,בנובמבר  ,2012כי בחלק מהמקרי לא נית אישור נפרד להעסקה
בחוזה מומחי בכתב ,שכ עצ החתימה על חוזה זה בידי סג הנציב מהווה אישור לבקשת
המשרד.
ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ·¯˜· ÌÒ¯ÙÏÂ ÚÂ·˜Ï Ì"˘ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙˘‚‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ,ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‚ ‰˜ÒÚ‰Ï ÌÈÈÁ·˙‰ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ‰ ,ÌÈ·ÈÈÁÓÂ
˙‡ ÏÚÈÈÏ ÌÈ„¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙‡Ê ÏÎ .‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÙÏ ‰˜È„·‰ ÍÈÏ‰ ˙‡Â ‰˘˜·‰
Ï‰ÈÓ· ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ˙Â¯˙ÂÈÓ ˙Â˘˜· ÚÂÓÏ ,ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚ ÍÈÏ‰˙· Ì˙„Â·Ú
.È¯Â·Èˆ‰

__________________

42
43
44

דרגה  42בתוספת גמול א וב.
בדירוג מומחי אי משמעות לטווח הדרגות של המשרה ,ולכ צוי טווח הדרגות הנהוג.
ב 9תיקי כלל לא נמצא מכתב אישור להעסקה באמצעות חוזה מומחי )ראו להל(.
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נש" השיבה למשרד מבקר המדינה ,באוקטובר  ,2012כי התקשרות בחוזה מומחי מאושרת
במשורה ,וכי רק במקרי מיוחדי ,שבה אי$אפשר לתת מענה בכל דר העסקה שהיא ושיש
חיוניות מיוחדת להעסקת העובד ,מאושרת העסקה בחוזה מומחי.
‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ· ‰˜ÒÚ‰ Ï‰Â Ì"˘ ‰˘·È‚ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È
).2012 ¯·ÂË˜Â‡· ÌÈ„¯˘ÓÏ ÌÒ¯ÂÙ ‰ÊÂ ,(Ï‰Â‰ - ÔÏ‰Ï
 .2כאמור ,חוזה מומחי נועד לאפשר למערכת לגייס עובדי בעלי מקצועות וכישורי ייחודיי
הנדרשי לתפקידי ספציפיי .חוזה המומחי הסטנדרטי נושא את הכותרת "מומחה )מ החו,"(+
המעידה ,ג היא ,שמטרתו היא לאפשר גיוס עובדי לתו שירות המדינה.
Â˜„·˘ ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ˜È˙‰ 28 ÍÂ˙Ó 10-· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
)È‡˙ Ì‰Ï ˜ÈÚ‰Ï Í¯Âˆ ‰È‰ Ì˙ÂÈÁÓÂÓ Ï˘· ¯˘‡ ,ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ· ¯·Â„ ‡Ï ,(36%-Î
˘,‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· „Â·ÚÏ Ì˙Â˙ÙÏÂ ÈË¯Ù‰ ¯Ê‚Ó· ‰„Â·Ú‰ È‡˙· ˙Â¯Á˙‰Ï È„Î ÌÈ·ÂË ¯Î
‡Â‚¯„Â˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡˙ ¯˘‡ ,¯ÙÒÓ ÌÈ˘ ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ· ¯·Â„ ‡Ï
·‡:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÂÈ˘˘ ÈÏ· ,‰Ê ‰ÊÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÚˆÓ
עובדת ה' בעלת תעודת הנדסאי בלבד .היא הועסקה מאז  1994ובמש השני שימשה בכמה
תפקידי 45באמצעות דירוג של חוזה מיוחד ספציפי לעובדי היחידה שבה היא מועסקת .בספטמבר
 ,2006עת הועסקה כמנהלת תחו ,משרה בדירוג המח"ר$מהנדסי שמתח דרגותיה הוא ,42$40
ביקש המשרד מנש" למנותה בפועל למשרת מנהל אג) בכיר ,א הבקשה נדחתה בנימוק
שהעובדת אינה עומדת בתנאי הס) לתפקיד .בשנת  2008התקיי דיו אצל הנציב ,ובו נטע
שמדובר בעובדת ראויה ,אשר אינה יכולה לגשת למכרז לתפקיד בכיר יותר היות שאינה עומדת
בתנאי הס) מבחינת השכלתה .בהמש לדיו זה קיבל המשרד אישור מנש" להעסיק את העובדת
באמצעות חוזה מומחי ,וסוכ כי "טכניקת יצירת משרת מנהל אג) עבור העובדת תסוכ בי
הצדדי" .בהמש לכ שונה תק משרתה של העובדת למתח דרגות  .43$41בעקבות השינוי עלה
שכרה מ 13,141$ש"ח ל 21,067$ש"ח.46
נש" מסרה למבקר המדינה ,באוקטובר  ,2012כי הענקת שכר מומחה מאושרת ג במקרי חריגי
לעובדי קיימי בעלי מומחיות מיוחדת בתו הארגו ,וזאת כדי לשמר במערכת.
ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ Â˜„·˘ ÌÈ„¯˘Ó· ˙ÂÁÙÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ,ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ,ÌÈÂ˙‰Ó
‡ÒÁÈÈ˙Ó ÂÈ‡ ,2012 ¯·ÂË˜Â‡· Ì"˘ ‰ÓÒ¯Ù˘ ,Ï‰Â‰ Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ .¯ÎÈ ¯ÂÚÈ˘· ‡Ï
.ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁÏ ÌÈÈ˜ „·ÂÚ Ï˘ ¯·ÚÓÏ

__________________

45
46

להל שרשרת התקדמותה 19961994 :ראש תחו;  20011996מרכזת;  20032001ממונה; 2003
 2006מנהלת תחו.
מדרגה  42בדירוג  110לדרגה  250בדירוג מומחי על פי טבלת עדכו השכר שמפרסמי נש"
והממונה על השכר; הנתוני נכוני ל.2012
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·˙Â¯˘Ù‡‰ Ï˘ ,˙Â·ÈÁ¯Ó Ô‰ÈÈ· ,˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂ˘¯ÙÏ Á˙Ù ÌÈÈ˜ "‰ÁÓÂÓ" ˙¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰
¯„ÚÈ‰Â ‰Á·‰‰ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· „·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï
¯˘‡ ‰Ï‡ÎÏ ÔÎÂ ˙ÂÈÁÓÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ‡ ¯˘‡ ÌÈ„·ÂÚÏ Â¯˘Ù‡Â ,˙ÂÓÈÓÚ Â¯ˆÈ ÔÎ‡ ‰¯„‚‰‰
"ˆ·¯‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ,‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· Ì˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· Ì˙ÂÈÁÓÂÓ ˙‡ "Â
„ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯È·»Ò‰ ÈÏ‰ÈÓ‰ ‰ÚÓ‰˘ ‰Ú˘· ˙‡Ê ,‰Ê
·„.ÈÂÈÓ ·˙Î ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ¯Á‡ ‚Â¯È
 : ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ ‰ Í È Ï ‰ .3מהנחיות הנציב 47עולה כי התקשרות בחוזה מומחי תאושר על
ידי ועדת חריגי בראשות הנציב ,אשר בידיה ג הסמכות להכריע בדבר הוספה או גריעה של
משרות בודדות או של קבוצות תפקידי על פי צורכי השוק ,לרבות במשרדי ייחודיי .כ צוי כי
פניות לוועדת החריגי יש להעביר באמצעות יחידת השירות למשרדי הממשלה.
בשנת  2005ד הממונה על השכר דאז ע נציג נש" וע נציגי נוספי בצור להסדיר את
ההתקשרות בחוזה מומחי כדי למנוע לחצי על הנציב .לצור כ הוצע להקי ועדה שתייע+
לנציב .בעקבות הדיו ביקש נציב שירות המדינה לשעבר להבהיר כי הפוטנציאל האפשרי להיכלל
בקטגוריה זאת עשוי להיות מצומצ ביותר ,ולכ להערכתו יהיה קשה להגדיר תבחיני חד$
משמעותיי ובלתי ניתני לערעור .לפיכ הביע את הסתייגותו מהמש עבודת מטה בנושא.
··,„·ÂÚÏ ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ ˙˜Ú‰Ï „¯˘Ó Ï˘ ‰ÈÈÙ ˙Â·Èˆ· ˙Ï·˜˙Ó˘Î ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
·„˜˙ Ô‚ÒÏ ,Â˙ˆÏÓ‰ ÛÂ¯Èˆ· ,˙¯·ÚÂÓÂ ˙Â·Èˆ· „¯˘Ó‰ Ï˘ Ë¯Ù¯‰ È„È ÏÚ ‰ÈÈÙ‰
.ÍÈÏ‰· ‡ÂÙ‡ ˙·¯ÂÚÓ ‰È‡ ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ .‡˘Â· ÂÓˆÚ· ÚÈ¯ÎÓ ¯˘‡ ,ÈÂ¯‰‡ ¯Ó ,·Èˆ‰
·ÌÂ˘ ‡ˆÓ ‡Ï Â˜„·˘ ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ˜È˙ 28 ÍÂ˙Ó ÌÈ˜È˙ 9-
‡Ô˙È ‰ÊÎ ‰ÊÂÁ ÈÎ Û‡ ,ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜ÒÚ‰Ï „¯˘ÓÏ Ì"˘ ‰˙˘ ¯Â˘È
Ï˘ ÌÈ˜È˙ 28 ÍÂ˙Ó 16-· .ÈÂ¯‰‡ ¯Ó ,·Èˆ‰ Ô‚Ò È„È· ˘¯„Î Ì˙Á Û‡Â ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰
¯Â˘È‡‰ ÍÓÒÓ ÏÚ ˙Â·Èˆ· Ë¯Ù¯‰ ÌÂ˙Á ,Â˜„·˘ ,ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ
.¯Â˘È‡‰ ÏÚ ,ÈÂ¯‰‡ ¯Ó ,·Èˆ‰ Ô‚Ò ÌÂ˙Á ÌÈ¯˜Ó 3-·Â ,ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜ÒÚ‰Ï
¯˜ ·‰ÊÂÁ ˙ÚÈ·˜· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ·Èˆ‰˘ ÍÎÏ „ÂÚÈ˙ ˘È Â˜„·˘ ÌÈ˜È˙‰ ÍÂ˙Ó „Á‡ ‰¯˜Ó
.·Èˆ‰ Ô‚Ò È„È· ÂÓ˙Á ÌÈÊÂÁ‰ ÏÎ .ÌÈÙ˙˙˘Ó ·¯ ÔÂÈ„ ÍÏ‰Ó· ÌÈÁÓÂÓ‰
0צל את סמכותו
נש" מסרה למבקר המדינה ,בנובמבר  ,2012כי נציב שירות המדינה לשעבר ַ
בעניי זה ,בעל פה ,לסגניו.
‰˜ÒÚ‰ È‡˙ Ô˙Ó ¯·„· ‰ËÏÁ‰˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ÌÈÈ˜ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÂÏÚ ¯˘‡ „Á‡ Ì„‡ È„È ÏÚ ˙Ï·˜˙Ó ,ÍÎÏ ÌÈÈÁ·˙ ÌÈÓÈÈ˜˘ ÈÏ· ,ÌÈ·ÈËÈÓÂ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ
‰˜Ó‰ ,‡˘Â‰ Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈË·È‰‰ ˙ÈÁ· Ï˘ ¯„ÒÂÓ ÍÈÏ‰ ‡ÏÏ ,ÌÈˆÁÏÏ ÔÂ˙ ˙ÂÈ‰Ï
‰„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰Ï È˙Â‰Ó ‰Î ‡˘Â· ‰Ú¯Î‰‰ ˙‡ ¯È·Ú˙ Ì"˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .„ÂÚÈ˙Â
.ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÂÓ Ô‰Â Ì"˘ ÍÂ˙· Ô‰ ,ÌÏÂ‰ ÔÙÂ‡· Â„ÚÂ˙È ÌÈ¯·„‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ .˙¯„ÒÂÓ

__________________

47

סעי1 %ב 3במכתב הנציב לסמנכ"לי.
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˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ - ˙ÈÏ‰ÈÓ ‰ËÏÁ‰ ÏÎÎ - „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÔÙÂ‡ ˙ÚÈ·˜ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ È¯„Ò ÈÙ ÏÚ
Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ .48ÁÂ˜ÈÙÏÂ ‰¯˜·Ï ,‰˜È„·Ï ÔÂ˙Â ÛÂ˜˘ ,ÈÂ‡¯ ÈÏ‰ÈÓ ÍÈÏ‰· ˙¯„ÒÂÓÂ ˙˜ÓÂÓ
ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÔÙÂ‡ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ¯˘˜‰· ‰Ê ÔÈÚÓ ÍÈÏ‰˙
Í¯Âˆ‰ ˙ÈÁ·Ï ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ (‡) :Ô‰·Â ,˙ÂÈÂÈÁ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÓÎ ˙ËÈ˜ ·ÈÈÁÓ
Â˙ÏÎ˘‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Â˙¯˘Î‰ ˙ÈÁ·Ó Ô‰Â Â˙¯˘Ó ˙ÈÁ·Ó Ô‰ ,ÈÙÈˆÙÒ‰ „·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰·
˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï Ô˙È˘ Â‡ „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ Ô˙ÈÏ ˘È Ì‡ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙ÏÈ˜˘ (·) ;Ì„Â˜‰ ÂÂÈÒÈÂ
.‰‚¯„ ‚Â¯È„ ˙¯‚ÒÓ· ÈˆÂ·È˜ ÌÎÒ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· „·ÂÚ‰
‰ÊÂÁ· ‰˜ÒÚ‰ ¯˘‡Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ‰¯ÂÓ˘ ,Ì"˘ ‰Â¯Á‡Ï ‰ÓÒ¯Ù˘ ,Ï‰Â‰ ÈÙ ÏÚ Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
.„·Ï· ÈËÂÂÏ¯‰ ÌÂÁ˙· Â‚ÒÏ Â‡ ·ÈˆÏ ÌÈÁÓÂÓ
 נש" היא הגור המאשר את," על פי נוהלי נש: Â ˙ Î ¯ ‡ ‰ Â ‰ Ê Â Á ‰ Ï Ú ‰ Ó È ˙ Á .4
 ה החוזה,  בהמש לכ.עצ העסקת עובד בחוזה מיוחד מסוג מומחה וכ את רמת השכר שלו
.הראשוני וה הארכותיו ייחתמו בידי סג הנציב בלבד
‰ÚˆÂ· ÌÈ„¯˘Ó ‰ÓÎ· ÈÎ ‡ˆÓ ,ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ˜È˙ 28 ˙˜È„··
ÏÚ· ÂÈ‡ ¯˘‡ ,„¯˘Ó· Ï‰ÈÓÏ Ï"ÎÓÒ‰ È„È ÏÚ (28-Ó 11) ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰ÊÂÁ‰ ˙Î¯‡‰
.Ì"˘ ÈÏ‰ÂÏ „Â‚È· ,¯ÂÓ‡Î ,˙‡Ê .‰Ê ÔÈÈÚÏ ˙ÂÎÓÒ‰
‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÊÂÁ‰ ˙Î¯‡‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰È‰ Ì"˘ ÏÚ
Ô‚Ò È„È ÏÚ ÂÈÈ‰„ ,˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· È„È ÏÚ ˙ÚˆÂ·Ó ‰Î¯‡‰‰ ˙ÏÂÚÙ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈÁÓÂÓ
‰ÚÈ¯˙‰ ‡ÏÂ ‡˘Â‰ ÏÚ ‰Á˜ÈÙ ‡Ï˘ ÍÎ· ,˘¯„Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï Ì"˘ .·Èˆ‰
.Ì˙ÂÏ‰˙‰ ÏÚ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÙ·

✯
 באשר לשימוש בחוזי,2012 הממונה על השכר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר
 היכולת לתת מענה למשימות המורכבות הייתה, ציי כי אלמלא ההעסקה בחוזי מיוחדי,מיוחדי
הסדרה$ החוזי המיוחדי אמנ אינ "פתרו קס" לבעיות א אי. והציבור היה יוצא נפסד,נפגעת
 המחויבת לעשות כמיטב יכולתה למע,כוללת של בעיות השורש במערכת מאלצת את המדינה
. להשתמש בכלי המעטי העומדי לרשותה,הציבור
ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÊÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙·Á¯‰ Ï˘ ‰Ó‚Ó‰ ¯Â‡Ï ÈÎ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,˙ÂÙÈ˜˘· ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰· ‰Ê ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘·
.ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ

__________________

.5 ' עמ," בפרק "עבודת המטה במשרדי הממשלה,(2003) ·53 È˙˘ ÁÂ„ ,בעניי זה ראו מבקר המדינה
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העסקת עובדי לפני מכרז
הוראות התקשי"ר קובעות מנגנו מפורט לאיוש משרה בשירות המדינה ,שעיקרו מיצוי כוח האד
בתו השירות לפני גיוס עובדי מחו +לו .49מנגנו זה מקנה יתרו לעובדי המדינה ומאפשר לה
להתקד בתו הארגו ,ואול בכל סוג של מכרז  $פנימי ,בי$משרדי ופומבי  $מחייב התקשי"ר
שמירה על שוויו ההזדמנויות ובחירת המועמד הראוי ביותר מבי הכשירי.
כאמור ,חובת עריכת מכרז פומבי ויתר החובות והסייגי ,החלי על פי התקשי"ר על מועמד
המתקבל להעסקה באמצעות כתב מינוי ,חלי ג על עובד המועסק באמצעות חוזה מיוחד .א) על
פי שעובד המתקבל לעבודה ,שלפי טיבה אינה צמיתה או למשרה בלתי תקנית על פי חוזה מיוחד,
אינו חייב לעמוד בבחינות או להצהיר על רכוש ,הרי שמותר להחיל עליו חובות אלה בחוזה מיוחד.
הוראות התקשי"ר מאפשרות העסקה זמנית של עובדי במשרה תקנית לפני מכרז באמצעות מינוי
בפועל ובאמצעות מילוי מקו ,50בהתקיי נסיבות יוצאות מהכלל.51
משרד מבקר המדינה כבר התריע בעבר והבהיר 52כי העסקת עובד לפני מכרז באמצעות מינוי
בפועל ,מילוי מקו וא) העסקה כעובד חברת כוח אד או קבל מקנה לו יתרו במכרז על פני
מועמדי אחרי ,בזכות התנסותו בתפקיד ובזכות היכרות ע המשרד ובעיקר ע הממוני עליו;
מצב כזה א) יוצר קשרי עבודה ומעי "ציפייה הדדית" להמש העסקתו .כבר בשנת  1991קבע
בג" 53+כי עקרו השוויו הוא נשמת אפו של מכרז של כל רשות ציבורית ,ומת יתרו מקדמי למי
מהמשתתפי בו חותר תחת יסוד זה .אי מדובר בפג טכני$פורמלי ,אלא בפג מהותי היורד
לשורשו של עניי .ראוי שהעסקת עובד זמני לפני מכרז תיוחד למקרי יוצאי מ הכלל שלה היא
נועדה כדי לצמצ את החשש מאי$שוויו במכרז .בהלי זה הודיעה המדינה לבג" +כי תפעל להביא
לשינויי ,שיאפשרו לקיי את המכרזי בתנאי שוויו ובשמירה על כללי תחרות הוגני.
··,ÌÂ˜Ó ÈÂÏÈÓ· „·ÂÚ‰ ˜ÒÚÂ‰ (28%-Î) Â˜„·˘ ÌÈ˜È˙‰ 122-Ó 34-· ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
·:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .Ê¯ÎÓ· ‰ÎÊ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Â·˘ „È˜Ù˙· ÔÏ·˜ „·ÂÚÎ Â‡ ÏÚÂÙ· ÈÂÈÓ
עובדת ו' הועסקה במילוי מקו מאז שנת  1998בתפקיד מנהלת מדור  /סגנית מנהל מחלקה ,משרה
בדירוג המשפטני שמתח דרגותיה הוא א$1ב .2בשנת  2002הייתה כוונה לפרס מכרז לתפקידה,
אול משהתברר כי תנאי הס) לתפקיד זה כוללי שש שנות ניסיו ,א לרשות העובדת עומדות רק
ארבע שנות ניסיו ,הוחלט לדחות את הוצאת המכרז .לבסו) התפרס המכרז בשנת  ,2004אחרי
שהעובדת צברה את הניסיו הדרוש ,והיא אכ זכתה בו.
‡Ï ÔÂ¯˙È „·ÂÚÏ ‰˜ÈÚ‰ „¯˘Ó· ‰˜ÒÚ‰‰ ÌˆÚ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .„¯˘Ó· ÌÈ„È˜Ù˙ ÏÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰· Ô‚Â‰
__________________

49
50

51
52
53

ראשית יתקיי מכרז פנימי ,המיועד לעובדי המשרד; א לא נמצא מועמד מתאי ,יתקיי מכרז בי
משרדי ,המיועד לכלל עובדי המדינה; ורק א לא נמצא ג בו מועמד מתאי ,יתקיי מכרז פומבי.
"מילוי מקו" הוא העסקת עובד שאינו עובד מדינה כממלא מקו של עובד מדינה הנעדר מ העבודה,
או מועסק באורח זמני במשרה הפנויה ,על פי סעי  18.11לתקשי"ר" .מינוי בפועל" הוא מת הוראה
מיוחדת בכתב לעובד מדינה למלא ,במעמד של ממונה בפועל ,את כל התפקידי של המשרה ,כאשר
נושא המשרה נעדר מעבודתו.
העסקה זמנית מותרת א מתקיימי כל התנאי האלה :חיוני שתפקידי המשרה יבוצעו ללא הפסק
וללא דיחוי; אי אפשרות שעובד אחר של המשרד יבצע את תפקידי המשרה באופ זמני; המשרד כבר
נקט צעדי לאיוש קבוע של המשרה.
בעניי זה ראו מבקר המדינה ,(2005) ·55 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ'  ;697696כמו כ ראו ,ש ,עמ' .5541
בג" ,'Á‡Â ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ ' ÔÂ‡¯˜ 703/87 -פ"ד מה ).512 (2
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עובדת ז' הועסקה במילוי מקו בתפקיד מרכזת ,משרה בדירוג המח"ר שמתח דרגותיה הוא ,40$38
ובאותה עת החלו להתנהל הליכי מכרז .את המבחני לקראת המכרז עברה ,א לא הייתה אחת
מחמשת מקבלי הציוני הגבוהי ביותר ,ולכ על פי הוראות התקשי"ר ,לא הייתה אמורה לעמוד
בפני ועדת הבוחני .המשרד פנה לנש" בבקשה לאפשר לה להשתת) במכרז ,בי היתר בנימוק של
היכרותה ההדדית ע המערכת ,והיא אכ ניגשה אליו וזכתה בו.
ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÊÂÁ· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈ˜È˙‰ 122-Ó 14-·˘ „ÂÚ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘·„˜.‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ï·˜ ÔÙÂ‡Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ‡ˆÓ· ÂÈ‰ ‡Ï ÏÏÎ ,‰Ê ÔÈÈÚ· Â
נש" מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה ,באוקטובר  ,2012כי קליטת עובדי במילוי מקו
למשרה פנויה היא תופעה לקויה שהיא פועלת למזעורה ככל האפשר .בתשובתה הסבירה נש" כי
במהל השני צומצמה התופעה ,וכי רק במקרי מיוחדי היא מאשרת לקלוט ממלא מקו במשרה
פנויה בטר נער מכרז כדי.
‡Â‰ Ê¯ÎÓ ÈÙÏ ‰˜ÒÚ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ Â˜„·˘ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÈÈ„Ú ‰ˆÂÙ ‰ÚÙÂ˙‰˘ ÍÎ ,40%-30%
˙Â¯˘Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ ÌÈ„·ÂÚ ¯˘‡Î˘ ‰„·ÂÚ‰ ÏÚ 54¯·Ú· ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÎ˘ ,È˘ÓÓ ÔÎÂ˙Ó Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ Ô˜Â¯Ó ¯·„‰ ÈÎÂ ,Ô‰· ÌÈÎÂÊ ÏÏÎ Í¯„· Ì‰ ,Ê¯ÎÓÏ ˙Â„ÓÂÚ‰
˙„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ ÌˆÚ ,‰ÓÂ„ ÔÙÂ‡· .ÂÏ Ì„˜˘ ÍÈÏ‰‰ ˙‡ ˙Â¯È˘ÎÓ Ê¯ÎÓ‰ ˙Â‡ˆÂ
˙¯ËÓ ˙‡ ˙ÏÎÒÓ ÍÎ·Â ,ÌÈÊ¯ÎÓ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó ÏÂÓ Ô‚Â‰ È˙Ï· ÔÂ¯˙È Ì‰Ï ‰˜ÈÚÓ
˙˜ÒÚ‰˘ È„Î ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ Ì"˘ ÏÚ .ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÓ„Ê‰ Ô˙ÈÏ ˙Â‡¯Â‰‰
‰ÈÏÚ ;‰„ÚÂ Ì‰Ï ¯˘‡ ,ÏÏÎ‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ¯˜ÓÏ ˜¯ „ÁÂÈ˙Â ÌˆÓÂˆ˙ Ê¯ÎÓ Ì¯Ë ÌÈ„·ÂÚ
„ÚÂ˙È ÍÈÏ‰‰ ÈÎÂ ,˙Â‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï ÂÒÈÂ‚È ÌÈ„·ÂÚ˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï
.ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ· ·ÈÈÁ˙ÓÎ

דיווחי הממונה על השכר
כאמור ,הממונה על השכר הוא הגו) האחראי בממשלת ישראל לגיבוש המדיניות בתחו השכר
ותנאי העבודה בממשלה ובמגזר הציבורי כולו ,ליישומה באמצעות הסכמי השכר ,לפיקוח ואכיפה
על יישומה ולשיקו) נתוני השכר והמגמות במגזר הציבורי .הממונה על השכר קובע את רמות השכר
בשירות המדינה ,ובכלל זה את הדירוגי ומעדכנ .א יש צור בכ  ,הוא א) מפתח בשיתו)
פעולה ע נש" ,חוזי חדשי ודירוגי חדשי לאחר בחינת שוק העבודה.
על פי סעי) 33א)ג( לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ח) 1985$להל  $חוק יסודות התקציב( ,על
הממונה להגיש לכנסת ,מדי שנה ,די וחשבו שיכלול סקירה וממצאי לגבי עובדי בגופי
בשירות הציבורי ,ובכלל זה :נתוני בדבר תנאי השכר; נתוני בדבר מספר העובדי המועסקי
בגופי בהיקפי המשרות השוני; ורשימת הגופי שלא דיווחו בהתא לחוק על תנאי העסקת של
עובדיה )להל  $הדוח( .על הממונה על השכר להציג בדוח ג את הנתוני לגבי שנת הכספי
הקודמת.
__________________

54

מבקר המדינה ,(2004) ·55 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "ביקורת על מינויי פוליטיי ומינויי בלתי תקיני
במשרד לאיכות הסביבה" ,עמ'  ;710655מבקר המדינה ,(2006) ·56 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .255252
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על פי סעי) 33א)א( לחוק יסודות התקציב ,חייבי גופי הפועלי בשירות הציבורי 55לדווח מדי
שנה לממונה על השכר באופ מלא על תנאי העסקת של כל בעלי התפקידי שה מעסיקי .א
לא יעשו כ ,רשאי שר האוצר על פי סעי) 33א)ה( לחוק זה לעכב כספי שיש להעביר לאותו גו)
מתקציב המדינה ,לרבות לפי כל די.
ÔÂÁËÈ·‰ ÈÙÂ‚· ,‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÈÎ ‡ˆÓ
È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÒÁÈÈ˙Ó ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÌÒ¯Ù˘ ,2010 ˙˘Ï ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘·Â
ÏÏÎÓ ‰Ê ‰ÊÂÁ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈÂˆÓ ÁÂ„· .ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï
˙˘· ¯Î˘‰ ‰·Â‚Â ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ‰ÂÂ˘Ó‰ ‰Ï·Ë·Â ,„·Ï· ÌÈ„·ÂÚ‰
‰ÂÓÓ‰ ÁÂÂÈ„ ÍÎÈÙÏ .ÌÈ‚Â¯È„‰ 48 ÍÂ˙Ó ÌÈ‚Â¯È„ 13 ˜¯ ÌÈÓÈÈ˜ ,2010 ˙˘ ˙ÓÂÚÏ 2009
‰Â·‚ Ì¯ÙÒÓ˘ Û‡ ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÊÂÁ· „·Ï· ÌÈ˜ÒÚÂÓ 3,753 Ï˘ Ì¯Î˘ ÏÚ ¯Î˘‰ ÏÚ
·.‰·¯‰
הממונה על השכר מסר למשרד מבקר המדינה ,באוקטובר  ,2012כי פרסו הדוח השנתי באופ
שתואר לעיל נבע מטעות ,היות שמדי שנה פורסמו בדוח דירוגי שהיו קיימי בעבר ועודכ בה
מספר העובדי ,בלי שצוינו הדירוגי החדשי שהתווספו במהל השני .טעות זו תתוק כבר
בדוח הקרוב לשנת .2011
˙Â¯È˘· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˘· Ì‚ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÌÒ¯Ù˘ ,¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘·Â ÔÂÁËÈ·‰ ÈÙÂ‚· ,‰È„Ó‰
˘˜„˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ¯„Ú ‡Â‰Â ,„·Ï· ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈÂ˙ Â‚Èˆ‰· ‰ÓÂ„ ÔÙÂ‡· ÌÒ¯ÂÙ ,ÍÎÏ ÂÓ
.ÌÈËÙ˘Ó‰ ‚Â¯È„ Ï˘ÓÏ ,·¯ ÔÓÊ ‰Ê ÌÈÓÈÈ˜ ÂÈ‰ ¯˘‡ ÌÈ‚Â¯È„Ï
˜·¯˘Ù‡Ï :¯˙È‰ ÔÈ· ,Â„ÚÂ ÌÓÂÒ¯ÙÂ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ È„È ÏÚ ÌÈÙÂ‚‰Ó ÌÈÂ˙‰ ˙Ï
·˜¯˘Ó˘Ï ;¯Î˘‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï ;‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· È˘Â‡‰ ·‡˘Ó‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰
‰ÂÓÓ‰ È„È ÏÚ ¯·„‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ .ÏÂÎ ÔÈÚÏ È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ Û˜˘Ï ;Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó
.˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘¯„Î ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ .˙‡Ê ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ ¯Î˘‰ ÏÚ
יצוי כי הממונה על השכר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,בנובמבר  ,2012כי על פי החלטת
ממשלה מיו  18.12.11הוקמה ועדה בראשות נציב שירות המדינה ,מר משה דיי אשר הוטל עליה
לגבש תכנית מפורטת לביצוע רפורמה בניהול ופיתוח ההו האנושי בשירות המדינה .ועדה זו
יושבת על המדוכה זה חודשי.
ÔÂÈÚÏ Â¯·ÚÂÈ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÂ˜È˙Ï ÏÚÙ˙Â Ì‰ÈÏÚ Ì‚ ‰˙Ú„ ˙‡ Ô˙È˙ ‡È‰ ÈÎÂ ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰„ÚÂÂ‰

__________________
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גו %מתוקצב ,גו %נתמ' ,משרד ממשלתי ,יחידת סמ' ותאגיד בריאות ולמעט כוחות הביטחו(.
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סיכו
ÔÙÂ‡Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ‰È˜˙‰ Â˙ÂÏ‰˙‰Ï ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜
ÔÂÓ‡ ˙‡ ˜ÊÁÏ ÔÂˆ¯‰Ó ˙Ú·Â ÂÊ ˙Â·È˘Á .Ì¯Î˘ È‡˙ÏÂ ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰
¯˘‡· ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÒÈÙ˙· ÌÁÏÈ‰Ï Á¯Î‰‰Ó ;ÈÂÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰ ¯‰ÂË· ¯Â·Èˆ‰
,Âˆ˜Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ Â˘Ó˘È ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ˘ Í¯Âˆ‰ÓÂ ;Ì˙˜ÒÚ‰ È‡˙ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ È˙¯˘ÓÏ
.ÈÂ‡¯ ÔÙÂ‡·Â
˘ÂÓÈ˘ ‰˙˘Ú ‡Ï ,È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· Ì˙˜ÒÚ‰Â ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚ ÏÚ ÔÂÓ‡‰ ÛÂ‚Î ,Ì"˘
‰¯ËÓÏ ‡Ï˘ ‰Ê ‰ÊÂÁ· ‰˘Ó˙˘‰ Û‡Â ˙Â˜˙Ï Ì‡˙‰· „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰˜ÒÚ‰·
‰ÚˆÈ· ‡Ï Ì"˘˘ ÍÎ· ‡Ë·˙‰ ¯·„‰ .ÌÈÁÓÂÓÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÊÂÁ· „ÂÁÈÈ· ,„ÚÂ ‰Ó˘Ï˘
;Ì‰Ï ‰Î¯Ú ‡ÏÂ ÌÈ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˜Â˘· ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙ÈÁ·Ï ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú
ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰ÏÁÂ‰ ‡Ï ÂÊ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÏÂÚÙÏ „ˆÈÎ ‰ÙÂ˜˘Â ˙¯„ÒÂÓ ˙ÂÈÈ„Ó ‰Ú·˜ ‡Ï˘ ÍÎ·
ÌÈ‡˘Â‰ ÏÎ· ÌÈÏ‰Â ˙ÂÈÁ‰ ˙·È˙ÎÓ Ì"˘ ‰ÚÓ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡·˘ ÍÎ· ;ÌÈÈËÂÂÏ¯‰
‰Ó¯‚Â ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰ÏÚÙ ÍÎ·Â ,„ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰
˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡˙Â Ì¯Î˘ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰‡È·‰ Û‡Â ‡˘Â· ˙Â¯È‰·-È‡Ï
Ì‰·˘ ÌÈ‡˘Â‰Ó ˜ÏÁ· ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰˙‰ ÏÚ ‰Á˜ÈÙ ‡Ï˘ ÍÎ· ;ÌÈÁÓÂÓ ‰ÊÂÁ· ˘ÂÓÈ˘
.‰˙ÂÎÓÒÓ Ì‰Ï ‰»Ï¿ˆ»‡
˘Î¯˘ ÔÂÈÒÈ‰Â Ú„È‰ ,‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· È˘Â‡‰ ·‡˘Ó‰ ¯ÂÓÈ˘Â È˙ÂÎÈ‡ Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚
ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï Ô˙È ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ;Ì˙Ó˘‚‰Ï ¯Â˙Á˙ Ì"˘ ÈÎ ÈÂ‡¯˘ ÌÈ„ÚÈ Ì‰ „·ÂÚ‰
ÔÓ ÌÏÂ‡ ;˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÓÂÏ È„Î ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÌÈˆÈ¯Ó˙Â ÌÈÏÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ,˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú· ‡˘Â‰ ˙ÈÁ· ¯Á‡Ï ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯‰
.‡˘Â· ‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘ ¯˘Ù‡˙˙ ÍÎ ˜¯ .‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ÏÏÎ· „ÈÁ‡ ÔÙÂ‡·Â ÌÈÈ„ÂÚÈÈ
˘ÂÓÈ˘‰ ˙·Á¯‰Ï ‰Ó‚Ó‰ ÁÎÂÏ ¯·Â‚ ,ÔÂÈÂÂ˘ ÔÓÚ Â‡È·È˘ ,˙ÂÙÈ˜˘·Â ‰¯„Ò‰· Í¯Âˆ‰
.‰Ï‡ ÌÈÊÂÁ·
˙‡ Â¯È„ÒÈÂ ÂÁ·È ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÛÂ˙È˘· ,Ì"˘ ÈÎ Í¯Âˆ ˘È˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ‰Ó˜Â‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÔÈ· ,‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰˜ÒÚ‰‰ È¯„Ò‰
˙ÚÈ·˜ :‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘Â· ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰Ê ÏÏÎ· .˙¯Á‡ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÔÈ·Â ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ
ÂÏÚÈ Í‡ ,‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÈÏÂ‰È‰ ˙Â˘ÈÓ‚‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ Â˜ÈÚÈ ¯˘‡ ‰˜ÒÚ‰ È¯„Ò‰
‰ÙÂ˜˘ ,‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈÈ„Ó ˙¯„‚‰ ;Ô‰È˙Â¯ËÓ ÌÚÂ ¯"È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜·
;ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˜ÒÚÂÈ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ È‚ÂÒÏÂ ˙Â¯˘Ó‰ È‚ÂÒÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙ÈÂÈÂÂ˘Â
ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰ - „Á‡Î ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ È„·ÂÚ ·¯˜·Â ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜· - ÌÂÒ¯ÙÂ ‰ÚÈ·˜
,‰˜ÒÚ‰‰ ÔÙÂ‡ ˙ÚÈ·˜ - „ÁÂÈÓ ‰ÊÂÁ· ‰˜ÒÚ‰ È·Ï˘Ó „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰ ,ÌÈ·ÈÈÁÓÂ
‰ÊÂÁ‰ ˙¯ËÓ ˙‡ ˙¯˘Ó‰ ÔÙÂ‡· ÌÈÚˆÂ·Ó ‰Ï‡ ÈÎ ÁÂ˜ÈÙÂ - ÂÓÂÈÒÂ ‰ÊÂÁ‰ ˙Î¯‡‰
Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙‡Â ˙ÂÓÈÈ˜‰ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ ˙ÂÙÈ˜˘ ¯˙È· ÌÒ¯ÙÏ Ì"˘ ÏÚ ;„ÁÂÈÓ‰
ÍÎ ,˜ÂÁ· ÂÓÓ ˘¯„Î ÌÈÂ˙‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ÏÂÚÙÏ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚÂ ;˙ÂÏ‰ÂÓ Ô‰
‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ˘ÓÓÏ Ì"˘ ÏÚ ;‡˘Â· ÔÈÓÊ Ú„ÈÓ ‰È‰È ¯Â·ÈˆÏÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ˘
ÌÈ¯˜ÓÏ ˜¯Â Í‡ „ÁÂÈ˙Â ‰·¯ ‰„ÈÓ· ÌˆÓÂˆ˙ ÌÂ˜Ó ÈÂÏÈÓ· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰˘ È„Î ÏÂÚÙÏÂ
ÈÙ ÏÚ ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï ÂÒÈÂ‚È ÌÈ„·ÂÚ‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï Ì"˘ ÏÚ ;‰„ÚÂ Ì‰Ï˘ ÌÈ‚È¯Á
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï Ì"˘ ÏÚ ;ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ· ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÒÂÈ‚ „ÂÚÈ˙ ·‚‡ ,˙Â‡¯Â‰‰
.Ì‰Ï ‰»Ï¿ˆ»‡˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ¯˜Â·ÓÂ ÔÂÎ ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ

