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 משרד האוצר

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

 הממונה על השכר

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנציבות מס הכנסה ומיסוי , במשרד הביטחו�
 משרדי �30 בכל הנוגע לרכזי� ומפקחי� וב�מקרקעי� אשר ברשות המסי� 

 עידוד בשירות נעשתה בדיקה בנושא סדרי יישו� שכר, ממשלה וגופי משנה
 .בדיקות השלמה נעשו אצל הממונה על השכר במשרד האוצר. המדינה

 

 אג� החשב הכללי

באג� החשב הכללי נבדקו היבטי� הנוגעי� לפרויקט להקטנת הפערי� 
נבדקו בעיקר ייזו� הפרויקט וקידומו ). ה"להב(הדיגיטליי� בחברה הישראלית 

ביצוע הליכי מדידה והערכה , קהל היעד שלו, ניהול הפרויקט, 2011עד שנת 
בדיקות השלמה נעשו במינהל למדע ולטכנולוגיה . וגיוס כוח אד� לפרויקט

 .שבמשרד החינו%

 .�31.12.10 של המדינה להבמסגרת הדי� וחשבו� על מאז� זכויותיה והתחייבויותי
בחברות ממשלתיות ובגופי� , יתרות סעיפי החייבי� במשרדי הממשלהנבדקו 

היתר נבדקו נאותות הסיווג והרישו� החשבונאי של יתרות בי� . נבחרי�
 . החייבי� בדוחות הכספיי� ויעילות הגבייה של חובות אלו

ביחידות החשבות במינהל ; הבדיקה נעשתה במינהל הגבייה באג� החשב הכללי
המסחר , במשרד התעשייה; ברשות המי�; במשרד הבריאות; מקרקעי ישראל

במוסד לביטוח לאומי ,  בחטיבה להתיישבות,במשרד המשפטי�; והתעסוקה
 .ובמשרד הבינוי והשיכו�

 

 אג� התקציבי�

באג� התקציבי� ובמשרד ראש הממשלה נבדקו כמה היבטי� בתהלי% הכנת 
וכ� בוצע מעקב אחר תיקו� ליקויי� שהועלו , 2009�2012תקציב המדינה לשני� 

י� תכניות העבודה בי� היתר נבדק הקשר שב. ב של מבקר המדינה55בדוח שנתי 
. שנתי�השנתיות של משרדי הממשלה ובי� תקצוב� וההיערכות לתקצוב רב

במשרד לביטחו� , במשרד התחבורה, בדיקות השלמה נעשו במשרד החינו%
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במשרד , המסחר והתעסוקה, במשרד התעשייה, במשרד להגנת הסביבה, הפני�
 .ובלשכת היוע( המשפטי לממשלה, הבריאות

 

 ראלרשות המסי� ביש

ברשות המסי� בישראל נבדק תהלי% הטיפול של הרשות בחקירות שיש בה� 
, כמו כ� נבדק תהלי% הטיפול במיסוי על עסקת מקרקעי�. חשד לעבירות פליליות

 .שביצע עובד הרשות וקרוב משפחתו
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 שכר עידוד בשירות המדינה

 תקציר

פור השירות נועד להעלאת פריו
 העבודה ולשי) ד" שכע�להל
 (שכר העידוד  .1
, העלאת תפוקת העבודה ואיכותה: הוא מבוסס על שני מרכיבי� עיקריי�. לציבור

 המעביד �באופ
 ששני הצדדי� ; ומת
 תמורה כספית בעבור
, הניתנות למדידה
שכר עידוד הונהג בשירות הציבורי עוד משנות השבעי� של .  יוצאי� נשכרי��והעובד 

)מ" נש�להל
 (י
 נציבות שירות המדינה המאה העשרי� במסגרת הסכ� קיבוצי ב
1
 

 �להל
 (ובי
 המחלקה למועצות ייצור בוועד הפועל של הסתדרות העובדי� 
) ר" תקשי�להל
 (לש� ביסוסו נקבעו הנחיות בתקנות שירות המדינה ). ההסתדרות

ובה
 הוגדרו הגופי� והכללי� המקצועיי� המעגני� את עבודת המדידה של , ובנהלי�
 .יצורמהנדסי הי

ובהתא� לכ� , ד"במש� השני� גדל מספר העובדי� בשירות המדינה המקבלי� שכע
,  עובדי�55,000� הועסקו בשירות המדינה כ1998 בשנת �ד שלה� "עלתה עלות שכע

  הועסקו בשירות המדינה 2010ואילו בשנת ; ד"קיבלו שכע) 36% (19,800ומה� 
 הייתה עלות 2007בשנת . כר עידודקיבלו ש) 56% (32,000ומה� ,  עובדי�57,000�כ

 2010ובשנת , ח" מיליו
 ש312) נוס* על התשלומי� לחברות ייעו( חיצוניות(ד "שכע
ח" מיליו
 ש379�היא עלתה ל

2
. 

ד " בדק משרד מבקר המדינה את נושא שכע2011אוגוסט �בחודשי� מר( .2
בשירות המדינה
3

שלה וגופי  משרדי הממ30ד של "הבדיקה כללה סקירת דוחות שכע. 
בלשכה המרכזית , במשרד הביטחו
: משנה ובחינה מעמיקה יותר בשלושה מה�

 �ובמס הכנסה ומיסוי מקרקעי
 אשר ברשות המסי� ) ס" למ�להל
 (לסטטיסטיקה 
מטרת הביקורת הייתה לבחו
 את אופ
 יישו� . ד של רכזי� ושל מפקחי�"שכע
 . ד בשירות המדינה"שכע

 

 עיקרי הממצאי�

  שכר העידוד למינהל הציבורי תרומתו של

ד "הממצא העיקרי שהעלתה הביקורת הוא שמרכיביה העיקריי� של שיטת שכע
פעמי� אינ� מתקיימי� ופעמי� ספק א� מתקיימי� משו� שכלי הבקרה וכלי 

אמנ� כפועל יוצא מכ� . כפי שיפורט להל
, המדידה אינ� מתאימי� או אינ� עדכניי�
הממונה על השכר בדקו ) כיו�(מ או "� לא נמצא שנשא, העובדי� קיבלו תוספת שכר

ד בשירות הציבורי יעילי� ותורמי� להגדלת הפריו
 ולשיפור "א� סדרי הפעלת שכע
 .השירות ושמא הפרמיה הפכה למעשה לחלק משכר העבודה

__________________ 

 . מופקד על כ� הממונה על השכר במשרד האוצר2010מינואר   1
 .המידע התקבל מהממונה על השכר  2

, "כר עידוד ש�מ "חברת החשמל לישראל בע"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„61 ·)2010 , ראו ג� מבקר המדינה  3
 .וראו ג� בדוח הנוכחי בפרק על שירות התעסוקה סדרי רישו� ודיווח, 1531' עמ
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 בדיקת כדאיות 

ד "הביקורת העלתה כי א� שהבקשה של משרד ממשלתי כלשהו להיכלל במער� שכע
ד "בפועל שיטות שכע, ובי� המלמדי� כי לכאורה יש בכ� כדאיות כלכליתכוללת חיש

המונהגות בשירות המדינה אינ� כוללות בדיקת כדאיות בנוגע לאופ� הפעלת� ובנוגע 
ולו , ד ממומנת"אי� מענה לשאלה א� העלות הנוספת של שכע, דהיינו. לתרומת�

יות כוח האד� או בהעלאת כגו� מחיסכו� שמקורו בצמצו� בעלו, מההתייעלות, חלקית
 .התפוקה

 

 יעילות

למשימה מסוימת) ק" זמ להל� (היעילות מחושבת לפי היחס בי� הזמ� שהוקצב 
4

 ובי� 
כל מדידה שבה נמצא כי , כלומר. 142%: ונקבע לה גבול עליו�, הזמ� המושקע בפועל

ההתייעלות שהושגה עולה על רמת היעילות המרבית שנקבעה מעמידה בספק את 
 2007ד בשירות המדינה לשני� "מסקירת דוחות שכע. ד"נותה של שיטת שכעתקי

 בשנת 155.36%  משרדי� וגופי משנה עלתה היעילות מ30  מ18  עולה כי ב2010
שרבי� , מכא�. הרבה מעל לרמת היעילות המרבית, 2010 בשנת 166.97%  ל2007

ד "יטות שכעתקינות� של ש מעובדי שירות המדינה קיבלו תוספת שכר בשל אי
 .שגרמו להשגת יעילות גבוהה בלי שניתנה תמורתה תפוקה שוות ער�

 

 מדד איכות

לפי . שאות� קובעי� המנהלי�, ד מחייבת ג� עמידה בערכי מדד איכות"הנהגת שכע
ההתפלגות במדידת איכות עבודת� של העובדי� השוני� , גישות מקצועיות שונות

כלומר אמורי� להיות הבדלי� , )50% (0.5 ל) 100% (1אמורה להיות בטווח שבי� 
ד בשירות "ואול� מסקירת דוחות שכע. ברורי� בי� תרומותיה� של העובדי� השוני�

 ניתנו למרבית העובדי� ציוני� הקרובי� לציו� 2010 2007המדינה עולה כי בשני� 
ובד הדבר אינו סביר ואינו מאפשר להבחי� בי� ע.  בגי� איכות עבודת�  1 ציו�  המרבי 

, על פי הנהלי�. לעובד או לפעול לשיפור עבודת� של עובדי� הראויי� לציו� נמו� יותר
ד " משיטות שכע7% ולמרות זאת כ; אי� להפעיל שיטת שכר עידוד ללא מדד איכות

 . בשירות המדינה אינ� כוללות כל מדד איכות

 

 עדכו� שיטות שכר עידוד

 המביא בחשבו� שינויי� ד מחייבת עדכו� תקופתי"הפעלתה של שיטת שכע
. שכ� ייתכ� שאלו מעלי� את התפוקות שלא בעקבות התייעלות, טכנולוגיי� ואחרי�

ד "מסקירת דוחות שכע. יש לבדוק מדי ארבע שני� א� צרי� לעדכנה, על פי הנהלי�
 קבוצות 2,095 מ) 63% כ (1,313 עולה כי 2010 2007של שירות המדינה לשני� 

__________________ 

בתור בסיס למדידת היעילות נקבע תחילה מספר השעות הנדרשות לביצוע משימה מוגדרת בקצב   4
 .ק נקבע בעקבות מדידות בשטח"הזמ). ק" זמ�להל% " (זמ% מוקצב לביצוע"המכונה , עבודה רגיל
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פני תשע שני�חישוב עודכנו בממוצע ל
5

, א� כ�. ומאז לא נבדקה מידת עדכניות�, 
 .ד ביתר"ובעקבות זאת משול� שכע, קרוב לוודאי ששינויי� מהותיי� לא שוקללו

 

 שכר עידוד של מפקחי� ורכזי� במס הכנסה ומיסוי מקרקעי� 

וממוצע הפרמיה ,  מפקחי�400  רכזי� וכ200  עבדו באג� כ2010  ו2009בשני� 
 :הבדיקה העלתה כדלקמ�. 22%שלה� היה 

המחושב על פי , 60%ד של המפקחי� כוללת מרכיב כמותי ששיעורו "שיטת שכע .1
היחס בי� ס� השעות שהוקצבו לטיפול בתיקי נישומי� ובי� ס� השעות : יחס היעילות

ק לטיפול על פי סוג השומה"כל תיק מקבל זמ. שהושקעו בפועל באותו רבעו�
6

על פי , 
, תקרת היעילות המרבית. ובר ועל פי מחזור העסקאות של הנישו�הענ� הכלכלי המד

 מפקחי� 366  מ68%אול� בפועל בקרב . 142%היא , המזכה במרב תוספת השכר
 מ� המפקחי� הגיעו 10%; 172% הממוצע הגיע ל; 142% נמצא שיעור יעילות גדול מ

, ת אחוזי�והיעילות של כמה מה� א� הגיעה לכדי מאו, 200% ליעילות של יותר מ
 ויותר ממספר השעות שהושקעו 2ומכא� עולה שמספר השעות שהוקצבו גדול עד פי 

 . בפועל

ד למפקחי� אי� התחשבות במש� זמ� הטיפול בפועל "בשיטת החישוב של שכע .2
. והמפקח אינו נדרש לציי� את הזמ� שהשקיע בפועל בטיפול בתיק, בכל תיק ספציפי

ק " וקיבל זמ01אחד בלבד בתיק שהסתיי� בשומה לפיכ� ייתכ� שהמפקח טיפל יו� 
.  שעות51 הוא השקיע שבועיי� וקיבל רק 03 ואילו בתיק שהסתיי� ב,  שעות43של 

ק "ד ולעדכ� את הזמ"מידע זה חשוב כדי שבעתיד יהיה אפשר לבחו� את שיטת שכע
 . באופ� מדויק ואמי� יותר

המחושב על פי , 35%רו ד של הרכזי� כוללת מרכיב כמותי ששיעו"שיטת שכע .3
היא , המאפשרת תשלו� של מרב תוספת השכר, תקרת היעילות המרבית. יחס יעילות

היעילות ; 142%  רכזי� היעילות גבוהה מ205 מתו� 83%בקרב , אול� בפועל. 142%
כלומר , 780%ממוצע היעילות הוא ; של רבי� מה� א� מגיעה לכדי מאות אחוזי�

 ממספר השעות 7.8ד גדול בממוצע פי "שיטת שכעמספר השעות המוקצבות לפי 
 . שהושקעו בפועל

מהאמור לעיל עולה כי הקצבת השעות לעבודת הרכזי� והמפקחי� אינה משקפת את 
וכי היא מאפשרת לה� לקבל את הפרמיה המרבית ללא השקעת מאמ/ , המציאות

 . מרבי וללא מת� תמורה נאותה למדינה

 הרכז מבוסס על הישגי המפקחי� הנתוני�  מהפרמיה של50%רכיב בשיעור  .4
יש בכ� כדי לתת לרכז תמרי/ להפנות לטיפול� יותר תיקי� הצפויי� . לאחריותו

ייתכ� שיש קשר בי� האמור לעיל ובי� . הקלה יותר לטיפול, 01להסתיי� בשומה 
  תיקי� 4,833, 2010 בשנת 01 תיקי� שהסתיימו בשומה 6,390הנתו� ולפיו שמתו� 

 . פנו הרכזי� למפקחי� שבאחריות�ה) 76%(

__________________ 

2010�2007 בשני� � עודכנו בארבע השני� האחרונותהיתר  5. 
ק הממוצע לתיק שהסתיי� בשומה שבה ההכנסה הוצהרה בדוח הנישו� ואושרה על ידי המפקח "הזמ  6

ק הממוצע לתיק שהסתיי� בשומה על פי מיטב השפיטה של "הזמ.  שעות43הוא ) 01 שומה �להל% (
ק הממוצע לתיק שהסתיי� בשומה "הזמ.  שעות51וא ה) 03 שומה �להל% (המפקח ללא הסכמת הנישו� 

 . שעות48הוא ) 07 שומה �להל% (בהסכמה שנקבעה על ידי מפקח אחר לאחר השגה שהגיש הנישו� 
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 חברות ייעו� חיצוניות 

את . ד ועדכונ�"שירות המדינה נעזר בחברות ייעו/ חיצוניות לגיבוש שיטות שכע
, מ"לדעת נציגי נש. החברות האלה בוחרי� המשרדי� השוני� באמצעות מכרזי�

ימותי� ועל כ� ה� נמנעות מע, לעתי� החברות החיצוניות מבקשות לרצות את הלקוח
וממליצות על שיטות המתגמלות במידה רבה את העובדי� , ע� נציגי העובדי�

לדעת משרד מבקר , לפיכ�. ומביאות תמורה כלכלית מעטה יחסית למשרד עצמו
יפרס� , ולא המשרדי�, הממונה על השכר צרי� לשקול את האפשרות שהוא, המדינה

כדי ליצור , יל את עלות הייעו/יש בכ� כדי להוז. את המכרזי� לבחירת חברות הייעו/
וכדי לשפר את , ולא למשרדי� השוני�, מחויבות של חברות אלו לממונה על השכר

 .עבודת�

 

 היחידה להנדסת ייצור 

. למער� שכר העידודהאחראית , יחידה להנדסת ייצורבכל משרד ממשלתי יש 
עשייה  קבע הממונה על השכר כי הממונה עליה יהיה מהנדס ת2010בתחילת שנת 

 150 עד  וא� מדובר במשרד קט� , וניהול בעל ותק מקצועי של שלוש שני� לפחות
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי .  הממונה יכול להיות הנדסאי עובדי� 

,  משרדי� וגופי משנה שנבדקו ה� הנדסאי תעשייה וניהול30 מבי� 5המנהלי� של 
רדי� אחרי� מנהלי היחידות ה� במש;  עובדי�150 א� שבמשרדי� אלו יש יותר מ

לדעת משרד מבקר . בעלי השכלה שאינה נוגעת כל עיקר לתחו� הנדסת ייצור
וזאת בהדרגה , יש לשאו� ליישו� המלצות הממונה על השכר ביחידות אלו, המדינה

 . ומתו� שמירה על זכויות עובדיה�

 

 עובדי� ייחודיי� 

ד עובדי� "כלול במסגרת שיטות שכעאי� ל, 1994על פי ההנחיות ומשרד האוצר משנת 
שכ� שכר� גבוה בגי� תפקיד� הבכיר וכ� קשה ; משפטני� חוקרי� ועוד, בכירי�

מנתוני� המעודכני� למועד סיו� הביקורת נמצא כי במשרד . למדוד את תפוקת�
ומבדיקת ;  מנהלי� בכירי�7  עובדי� בדירוג מחקר ול13 ד ל"הביטחו� נית� שכע

 כל   משפטני� 68ד "עי ישראל התברר כי במועד זה קיבלו שכעד במינהל מקרק"שכע
 .זאת שלא על פי ההנחיות

 

 סיכו� והמלצות

, בתנאי שהיא מעודכנת, ד אמינה המשקפת את המצב לאשורו"הפעלת שיטת שכע
עשויה להיות כדאית מאחר שהיא תורמת לשיפור היעילות והאיכות של תפוקות 

ד "אלא שבפועל שיטות שכע. מת להעלאת שכר�עובדי שירות המדינה ובה בעת תור
המופעלות בשירות המדינה מיושמות שלא על בסיס הנורמות שנקבעו וה� חורגות 

לנוכח האמור לעיל משולמת . ד א� לא עודכנו כנדרש"שיטות שכע. בהרבה מהנורמה
א� שמעול� לא נבדק א� הדבר הביא ; לחלק מעובדי המדינה תוספת שכר גדולה

 . לות� של עובדי� אלהלהגדלת יעי



 49 משרד האוצר

 לא זו בלבד שלעובדי�  ד לא מעודכנות אינ� תורמות להתייעלות "שיטות שכע
אלא שאי� לה� תמרי/ להגדיל את , המקבלי� אות� ניתנת תוספת השכר המרבית

יש לה� תמרי/ שלילי לשמר את המצב ולא לאפשר עדכו� , יתר על כ�. פריו� העבודה
ד שאינו מעודכ� הופ� בפועל לחלק קבוע ובלתי "כעש. מינהלי של השיטה טכנולוגי

 .נפרד מהשכר ולפיכ� מאבד מערכו ומייעודו כתמרי/ ליעילות מתמדת

ד בשירות "הגופי� המופקדי� על הנהגת שכע, לדעת משרד מבקר המדינה, על כ�
 צריכי� לפעול במשות� לכ�   הממונה על השכר והסתדרות העובדי�  המדינה 

ובכלל זה עליה� לפעול לפיתוח שיטות ; ל� את התפוקהד ההו"שישול� שכע
ד "לקבוע נהלי� מדויקי� למועדי עדכו� של שיטות שכע; המבוססות על המצב בשטח

כמו כ� על הממונה על השכר להגביר . ולהטלת סנקציות על משרדי� שלא יעמדו בה�
נוכח היות . ו/וליצור מנגנו� לשיפור תפקוד� של חברות הייע, את מעורבותו בנושא כולו

יש , ד תוספת שכר בפועל המצריכה ג� מנגנו� לתחזוקה על עלויותיו"שיטת שכע
בכפו� למחויבויות הנובעות מ� ההסכמי� , מקו� לבחו� אפשרות להמירו בתוספת שכר

 . הקיבוציי� הקיימי�

 

♦ 
 

 מבוא

� זה מדידה ראשיתו בענ� התעשייה בשל היכולת למדוד בענ) ד" שכע�להל (תשלו	 שכר עידוד 
ד "ובהמש� התפשט תשלו	 שכע, כמותית את העלייה בהיק� הייצור בהשוואה לנורמה המקובלת

 הסכ	 קיבוצי 1969ד בשירות המדינה נחת	 ביוני "כדי למסד את נושא שכע. לשירות המדינה
)   למחלקה למועצות ייצור בוועד הפועל7)מ" נש�להל (בי נציבות שירות המדינה )  ההסכ	�להל

. ד בשירות המדינה"בדבר החלת שכע)  ההסתדרות�להל (של הסתדרות העובדי	 באר$ ישראל 
הוא . המחייב קבלת החלטות בהסכמת שני הצדדי	 החתומי	 עליו, )פריטטי(להסכ	 אופי שקול 
שיתו� פעולה בי העובדי	 ובי ההנהלות בשירות המדינה לש	 חיפוש דרכי	 "נחת	 כדי להבטיח 

במוסדות ובמפעלי	 שבשירות , עול העבודה ולהעלאת פריו העבודה ביחידותואמצעי	 ליי
וכ על ידי הנהגת שיטות , קביעת שיטות וארגו עבודה מתאימי	, על ידי חקר עבודה, המדינה

בתקנו שירות המדינה ". ד בעבודות השונות בה	 תינת ותוכח האפשרות והכדאיות להפעלת"שכע
) 	 ובהנחיות אשר נכתבו על ידי הצדדי	 להסכ	 הוגדרו הגופי	 והכללי	 ובנהלי) ר" התקשי�להל

 ).  הנהלי	�להל (המקצועיי	 המעגני	 את עבודת המדידה של מהנדסי הייצור 

ד יתבססו על מחקרי	 ועל "שיטות שכע, ד"ר בדבר מועצות ייצור ושכע" לתקשי27.7על פי פרק 
שיטת . ביקורת	 של הצדדי	 ושל הגופי	 היציגי	נתוני	 אובייקטיביי	 ויהיו ברורות וניתנות ל

ד שתונהג ביחידה כאחד האמצעי	 להעלאת פריו העבודה והייצור תקי� ככל האפשר את כל "שכע
, מבוססי	, או על גורמי	 כלכליי	 מוגדרי	/העבודות ביחידה ותתבסס על מדידת עבודה ו

ת שכר המשולמת על בסיס תפוקת ד הוא אפוא תוספ"שכע.  וניתני	 לבקרה רצופה	אובייקטיביי
עבודה הגבוהה מ המכסה שנקבעה או על בסיס עמידה ביעדי תכנית העבודה השנתית של המשרד 

 .הניתנת למדידה

וה מיושמות על קבוצות , גורמיות�ד נחלקות בעיקר לשיטות כמותיות ולשיטות רב"שיטות שכע
תיות מבוססות על מדידת הישגי	 לפי השיטות הכמו. חישוב הכוללות עובד יחיד או יחידה שלמה

__________________ 

 .ד הממונה על השכר במשרד האוצר" מטפל בנושא שכע2010מינואר   7
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השיטה מיושמת בדר� . עומס עבודה ואיכות באמצעות טכניקות הנדסיות וסטטיסטיות, תפוקה, זמ
כלכליי	 , גורמיות מבוססות על מדידת הישגי	 כמותיי	�השיטות הרב. כלל בקרב עובדי מינהל

 . ודמש� הטיפול בהזמנה וע, כגו עמידה בתכנית העבודה, ואיכותיי	

 

 ד בשירות המדינה"הגופי
 המנהלי
 את מער� שכע

הכוללת )  הוועדה המרכזית�להל  (‰ÂˆÈÈ ˙ÂˆÚÂÓÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ¯: משרדי�במישור הכלל
ותפקידה להקי	 מועצות ייצור , שלושה נציגי	 של המדינה ושלושה נציגי	 של ההסתדרות

; ת הנהלי	 להנהגת בשירות המדינהד וא"במשרדי	 השוני	 ולקבוע את העקרונות של שיטות שכע
ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ˙„ÚÂ ,הממונה על הנדסת ייצור , שבראשה המשנה לנציב שירות המדינה 	וחבריה ה

, נציג אג� התקציבי	 במשרד האוצר, ) הממונה על השכר במשרד האוצר�כיו	 (מ "וניהול בנש
 �בעבר (שרד האוצר הממונה על הנושא במשרד הנוגע בדבר ונציג היחידה לתגמול ולתמרו$ במ

ד "ותפקידה לבחו בקשות של משרדי	 להיכלל במערכת שכע, )מ"המחלקה להנדסת ייצור בנש
‰ÏÂÓ‚˙Ï ‰„ÈÁÈ ; ד"מקצועית ותקציבית להנהגת שיטות שכע, ולוודא כי יש תשתית מינהלית

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ıÂ¯Ó˙ÏÂ שתפקידה להשתת� בישיבות של מועצות הייצור ושל ועדות ההיגוי 
אשר מייצגת את Â¯„˙Ò‰· ¯ÂˆÈÈ ˙ÂˆÚÂÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰Â˙  ;ח על היחידות להנדסת ייצורולפק

 . ההסתדרות בישיבות של מועצות הייצור ושל ועדות ההיגוי

נציג המחלקה למועצות ,  שחבריה ה	 נציג ועד העובדי	È„¯˘Ó ¯ÂˆÈÈ ˙ˆÚÂÓ˙: במישור המשרדי
ותפקידה לשפר את שיטות , האוצרייצור בהסתדרות ונציג היחידה לתגמול ולתמרו$ במשרד 

ובהתא	 לכ� להעלות את רמת ההכנסה של העובד בהתא	 להעלאת פריו , ד"העבודה ושכע
את נציג ,  שכוללת את נציג היחידה לתגמול ולתמרו$ במשרד האוצרÈÚÂˆ˜Ó ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ˙; עבודתו

שתפקידה להגדיר ו, המחלקה למועצות ייצור בהסתדרות ואת נציג היחידה להנדסת ייצור במשרד
ד ולהגיש למועצת הייצור את חוות דעתה ואת "את הדרישות המקצועיות לצור� קביעת שיטות שכע

ל למינהל " ובייחוד לשכת הסמנכ‰�‰ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏ; ד שיש לאמ$"המלצותיה בדבר שיטות שכע
; ד"תפוקה ושיטות שכע, שתפקיד	 להשתת� בקביעת המדיניות והנהלי	 בנושא הנהגת מדדי פריו

„¯˘Ó· ¯ÂˆÈÈ ˙Ò„�‰Ï ‰„ÈÁÈ‰Âלבדיקת ,  שתפקידה למדוד תפוקה ואיכות 	מוקדמי 	לבצע סקרי
ד כמתבקש בעקבות "ליזו	 עדכו של שיטות שכע, ד"האפשרות והכדאיות להנהגת שיטות שכע

להכי ניירות עמדה ולמסור למועצות ', במער� המשרדי וכו, בציוד, בטכנולוגיה, שינויי	 בתהליכי	
 . ור דיווחי	 בנושאהייצ

ÚÎ˘ ˙ÂËÈ˘"ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓ‰ ¯„Ò‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏÚÙÂÓ „ :ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ˙„ÚÂÂÓ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ,
˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ˙È„¯˘Ó ¯ÂˆÈÈ ˙ˆÚÂÓ ˙Ó˜‰ , ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙Â¯·ÁÏ ‰ÈÈ�Ù

ÚÎ˘ ˙ÂËÈ˘ ˘Â·È‚ÏÂ ¯˜ÁÓ"„ ,ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È„È ÏÚ ˙ÂËÈ˘‰ ˙�ÈÁ· , ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙˘‚‰
˙ˆÚÂÓÏ ÈÂ‚È‰‰¯ÂˆÈÈ‰  , ‰„ÈÁÈ‰ È„È ÏÚ Ô˙ÏÚÙ‰Â ¯ÂˆÈÈ‰ ˙ˆÚÂÓ È„È ÏÚ ˙ÂËÈ˘‰ ¯Â˘È‡

„¯˘Ó· ¯ÂˆÈÈ ˙Ò„�‰Ï . ÔÂÎ„Ú ¯·„· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÌÈÚÏ‚˙Ó Ì‡
˙ÂËÈ˘ ,˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ú¯Î‰Ï Ì˙Â‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ¯˘Ù‡ , ÛÂÒ·ÏÂ- ÌÎÒÂÓ ¯¯Â·Ï. 

: ד"וה בעלות שכע, ד"ה המקבלי	 שכעע	 השני	 חל גידול ה במספר העובדי	 בשירות המדינ
בשנת ; ד"קיבלו שכע) 36% (19,800ומה	 ,  עובדי	�55,000 הועסקו בשירות המדינה כ1998בשנת 
  57,000 מתו� 32,000: 2010ובשנת ; )41%( עובדי	 �51,000 מתו� כ20,900ד " קיבלו שכע2004

 312) חברות ייעו$ חיצוניותללא עלות התשלומי	 ל(ד " הייתה עלות שכע2007בשנת ). 56%(
 .ח" מיליו ש379 � 2010ובשנת , ח"מיליו ש

מ " ביצעה חברה פרטית עבור נש1998בנובמבר . ד בשירות המדינה"פעמיי	 בעבר נבדק נושא שכע
 בחנה חברה פרטית אחרת 2006ביולי ". ד במגזר הממשלתי"בחינת אפקטיביות יישו	 שיטת שכע"
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 �להל (עבור הממונה על השכר במשרד האוצר " משרדי הממשלהבחינת מער� שכר העידוד ב"
 ). הממונה על השכר

. 8ד בשירות המדינה" עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא שכע2011אוגוסט �בחודשי	 מר$
ובחינה מעמיקה יותר   משרדי הממשלה ושל גופי משנה30ד של "הבדיקה כללה סקירת דוחות שכע

ובאג� מס הכנסה ) ס" למ�להל (בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , חובמשרד הביט: בשלושה מה	
מטרת הביקורת הייתה . ד של רכזי	 ושל מפקחי	" שכע�ומיסוי מקרקעי אשר ברשות המסי	 

 . בי השאר לנוכח הביקורות האמורות, ד בשירות המדינה"לבחו את אופ יישו	 שכע

 

 מדד איכות ופרמיה, יעילות

„ ‚ Â È Â  Â Ë ¯ Â Ù È  Ô Ï ‰ ÏÚ Î ˘  ˙ Â Ë È ˘ Ï  Ì È Ú ‚ Â � ‰  „ Â Ò È ‰  È ‚ ˘ Â Ó  Â ¯"„: 

‰ È Ó ¯ Ù:פרמיה " שכע 	העבודה� תוספת שכר �ד מתבטא בתשלו בנהלי	 .  בגי העלאת פריו
 . ד שאושרה"לפי שיטת שכע, 25% עד 15%נקבע כי תקרת הפרמיה יכולה להיות בטווח של 

˙ Â Ï È Ú È:התפוקה בפועל זמ מוקצב " במש�  יעילות העבודה מחושבת באחוזי	 על פי היחס בי
התפוקה נמדדת על . ובי השעות שהושקעו בפועל להשגת אותה תפוקה) 10ק" זמ�להל  (9"לביצוע

למדד היעילות . פי פרמטרי	 המייצגי	 את היקפ של מטלות שונות המוטלות על קבוצת החישוב
  .12ד שאושרה"על פי שיטת שכע, 144% או 142%, 133% של 11נקבעת תקרה

˙ Â Î È ‡  „ „ Ó:דדי האיכות נועדו לשפר את איכות העבודה מ , וה	 נמדדי	 על פי פרמטרי	 כגו
שיעור שגיאות , )אוס� המסמכי	(שלמות התיק , שיעור התלונות, שיעור התוצרי	 הפגומי	

על פי . מש� הטיפול בהזמנה ומש� הזמ עד מת תשובה לפנייה, ביקורת טיב הניקיו, ההדפסה
, )50% (�0.5 ל13)100% (1מדד איכות יהיה בי . ד ללא מדד זה"עאי להפעיל שיטת שכ, הנהלי	

 ). 100% (�1ל) 75% (0.75ואזי יהיה שיעורו בי , אלא א	 כ ייקבע לפי הערכה אישית

Ú Î ˘  ˙ Â Ë È ˘  Ô Â Î „ Ú"„:" כדי ששיטת שכע 	ד תשמש תמרי$ להתייעלות מתמדת יש לקיי
ת כי כל ארבע שני	 תבדוק היחידה  קבעה הוועדה המרכזי2004ביולי . מעקב בנושא ולעדכנה

ותגיש לוועדת ההיגוי ) הכמותיי	 והאיכותיי	(להנדסת ייצור במשרד את השיטה על כל מרכיביה 
 . המלצות ועדת ההיגוי יוגשו למועצת הייצור המשרדית. את חוות דעתה לגבי מידת הצור� בעדכו

‰ È Ó ¯ Ù ‰  · Â ˘ È Á:ור היעילות במדד  ככלל חישוב הפרמיה מתבצע באמצעות הכפלת שיע
אזי חישוב הפרמיה יתבסס על , ואול	 א	 שיעור היעילות המדווח עולה על תקרת היעילות. האיכות

שכ תקרה זו אמורה לשק� את היעילות המרבית שהעובד או קבוצת העובדי	 , תקרת היעילות
 .כ� ג	 מובטח שהפרמיה לא תחרוג מתקרתה. יוכלו להשיג במאמ$ המרבי בתקופת המדידה

 

__________________ 

, " שכר עידוד�מ "עחברת החשמל לישראל ב"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„61·) 2010 , ראו ג� מבקר המדינה  8
 .סדרי רישו� ודיווח, וראו ג� בדוח הנוכחי בפרק על שירות התעסוקה. 1531' עמ

 . את הזמ% הנדרש קובע מהנדס או הנדסאי תעשייה וניהול בהתבסס על תוצאות של מדידות בשטח  9
 . כמות היחידות שבוצעו בפועל במש' זמ% מוגדר  10
 . את הפרמיה המרביתהיעילות המרבית שעבורה אפשר לקבל  11
, 20% ע� תקרת פרמיה של 133%בשיטה הכמותית בגי% עבודות מינהל מונהגת תקרת יעילות של   12

גורמית לדרג הניהולי מונהגת �בשיטה הרב. 142% ע� יעילות של 25% �ואפשר להעלות את הפרמיה ל
� תקרת יעילות של  ע20%�ואפשר להעלות את הפרמיה ל, 15% ע� פרמיה של 133%תקרת יעילות של 

144% .  
 היא שבתקופת הבדיקה לא היו כל פגמי� בעבודת העובד או בעבודת 1המשמעות של מדד איכות   13

 .קבוצת החישוב
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 ד בשירות המדינה"יישו	 שיטות שכע

ד בשירות המדינה אמור לבוא לידי ביטוי בעלייה בפריו העבודה ובשיפור השירות "מת שכע
ד יפנה לוועדת המעסיקי	 ויפרט בבקשתו "ר נקבע כי משרד שיבקש להנהיג שכע"בתקשי. לציבור

ועדת המעסיקי	 תאשר . ד"עבי השאר את קיומ	 של נוהלי עבודה והוכחת הכדאיות של יישו	 שכ
 . כלומר א	 היא מאפשרת להשיג את המטרות שפורטו לעיל, את הבקשה רק א	 היא כדאית

ד "בחינת אפקטיביות יישו	 שיטת שכע"מ עבודה ל" הכינה חברה פרטית עבור נש1998בנובמבר 
דוד בחינת מער� שכר העי" הכינה חברה פרטית אחרת עבודה ל2006ביולי ". במגזר הממשלתי

תפקיד הצוות היה . העבודה הוכנה עבור צוות שהקי	 הממונה על השכר דאז". במשרדי הממשלה
בראש הצוות ).  הצוות�להל (ד בשירות המדינה "לגבש עמדה בדבר שינוי ההסכ	 על שיטות שכע

, מ"וחבריו היו הממונה על היחידה להנדסת ייצור וניהול בנש, עמד סג הממונה על השכר דאז
כמה כלכלני	 מאג� תקציבי	 ומאג� הסכמי שכר שהיו חברי	 ,  מהנדסי תעשייה וניהולשלושה

ונציגי	 נוספי	 ממשרדי ממשלה שבה	 משול	 , שני	 מספר בוועדת המעסיקי	 ובוועדה המרכזית
 .  הגיש את המלצותיו2006וביולי , הצוות אימ$ את מסקנות החברה החיצונית. ד"שכע

¯Ó ÏÎÏ ÂÚ‚� ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂËÏÁ‰ÚÎ˘ È·ÈÎ"„ ,‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· Â˙‚‰�‰ ÔÙÂ‡ÏÂ ÂÙ˜È‰Ï , Û‡Â
˘ÂÓÈ˘ Ô‰· ‰˘Ú� ‡Ï ÔÎ ÈÙ ÏÚ . 

 

 כדאיות 

כלומר מער� , ד שיהיה כדאי מהבחינה הכלכלית"על המדינה לפתח מער� שכע, לדעת הצוות .1
בשעות הנוספות , ד ימומ באמצעות התייעלות או באמצעות צמצו	 בעלויות כוח האד	"שכע

הצוות מצא כי . עבודה או באמצעות חיסכו בעלויות על ידי מניעת תוספת משאבי	ובשעות ה
ד "בשו	 שלב משלבי התהלי� אי במשרדי	 או במשרד האוצר גו� המודד א	 בפועל מער� שכע

  .כדאי מהבחינה הכלכלית

2.  ÂÁÈÎÂ‰ Ì‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ Â˘È‚‰˘ ‰˘˜·· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
È‡„Î‰ ˙‡ ‰¯Â‡ÎÏÚÎ˘ ÌÂ˘ÈÈ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â"„¯˘Ó· „ , ˙‡ ÌÈ¯˘‡Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÏÂ‡Â

ÚÎ˘ ˙ËÈ˘" ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡Â ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰ËÈ˘‰ Ì‡ Â˜„· ‡Ï ıÓÂ‡˙˘ ˙ÓÈÂÒÓ‰ „
‰˘˜·· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,˘� ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï" Â‡ Ó)ÌÂÈÎ ( Â˜„· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰

ÚÎ˘ ˙ÏÚÙ‰·˘ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙‡ „·ÚÈ„·"· Â‡ ÏÏÎ· È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· „ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ„¯˘Ó
Ë¯Ù· ,ÚÎ˘ ˙‚‰�‰ ˙Â·˜Ú· ˙Â¯È˘‰ ¯Ù˙˘‰Â ÔÂÈ¯Ù‰ Ï„‚ ÔÎ‡ Ì‡ Â˜„· ‡Ï Ì‰ Â�ÈÈ‰„"„. 

 

 יעילות

יעילות מדווחת הגבוהה מתקרת היעילות מלמדת כי , נוכח עקרונות השיטה וההנחות שבבסיסה
מחקר ק גבוה מדי עקב "א	 משו	 שמלכתחילה נקבע זמ; ק שנקבע לביצוע העבודה גבוה מדי"הזמ

ק נעשה גבוה מדי במש� הזמ בשל שינויי	 "וא	 משו	 שהזמ, לא מבוסס דיו של חברות הייעו$
 .או בעקבות פרישת עובדי	 מקבוצות החישוב/טכנולוגיי	 ואחרי	 ו

עוד . תפוקת העובדי	 גברה, הצוות מצא כי בשיטות שבה היעילות המדווחת נמוכה מהתקרה .1
;  שיעור גבוה מתקרת היעילות� 153%ת במשרדי הממשלה הוא מצא כי ממוצע היעילות המשוקלל

. 225%ובמקצת המשרדי	 היה שיעור זה , 144%במרבית משרדי הממשלה היה ממוצע היעילות 
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, כלומר העובדי	 מקבלי	 את הפרמיה המרבית א� לא נבדק א	 אכ מדובר בהתייעלות ריאלית
 .כרובכ� בפועל נעשתה הפרמיה המרבית למרכיב קבוע בש

2. ÚÎ˘ ˙ÂÁÂ„ ˙¯È˜ÒÓ" ÌÈ�˘Ï ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· „2007-2010· ÈÎ ‰ÏÂÚ -18Ó -30 
Ó ˙ÂÏÈÚÈ‰ ‰˙ÏÚ ‰�˘Ó ÈÙÂ‚Â ÌÈ„¯˘Ó-155.36% ˙�˘· 2007Ï -166.97% ˙�˘· 2010 ,

 ‡È‰ ˙¯˙ÂÓ‰ ˙È·¯Ó‰ ˙ÂÏÈÚÈ‰˘ Û‡142% . ˙Â¯ÎÈ� ˙Â‚È¯Á Â‡ˆÓ� Ì‰·˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ‰Ï‡
˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙�ÈÁ·Ó ˙ÂÎ˘Ó˙ÓÂ :Ò�Î‰ ÒÓ Û‚‡· ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÂÒÈÓÂ ‰- ‰È‰ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ÚˆÂÓÓ 

187% , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ‰‡Â˘ ÈÏÂˆÈ� ˙ÂÈÂÎÊÏ ˙Â˘¯·- 192% , ‰ÈÈ·‚‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â˘¯·- 
344% Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓ·Â - 212%. 

¯˙ÂÓ‰Ó ‰ÓÎ ÈÙ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙¯˜˙Ó ‰‰Â·‚ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ˙ÂÏÈÚÈ‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ¯¯·˙Ó , ¯·„
ÚÎ˘ ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰· ˙Â˘˜ Ú‚ÂÙ‰"‡ ‰˘˜ÓÂ „ ‰ËÈ˘‰ Ï˘ ˙ÈÒÈÒ·‰ ‰˙¯ËÓ ˙‚˘‰ ˙- 

‰„Â·Ú· ÔÂÈ¯Ù‰ ˙‡ÏÚ‰ .ÔÎ ÏÚ , ·ÈÎ¯ÓÏ ˙È·¯Ó‰ ‰ÈÓ¯Ù‰ ‰˙˘Ú� ÏÚÂÙ· ÈÎ ˘È‚„‰Ï ˘È
¯Î˘· ÚÂ·˜ ,˙ÂÏÚÈÈ˙‰ ‰‚˘Â‰ ÈÎ ÁË·Â‰ ‡Ï˘ Û‡ . 

3. ‰ ˜ È Ë Ò È Ë Ë Ò Ï  ˙ È Ê Î ¯ Ó ‰  ‰ Î ˘ Ï ·  ˙ Â Ï È Ú È: ד "ממוצע היעילות בשיטות שכע
 את המלצת הצוות ושילבה מרכיב של השגת ס אימצה"הלמ. 142% היה 2007�2010ס בשני	 "בלמ

ביחידות אלו . תד ביחידות נושאיות ופונקציונאליו" בשיטות שכע� ביצוע תכנית עבודה �יעדי	 
 . ד" מכלל העובדי	 בלשכה הכלולי	 בשכע�86%שה	 כ,  עובדי	450

ÓÏ‰ ÈÎÓÒÓÓ"· ÈÎ ‰ÏÂÚ Ò-21 ˙ÂÏËÓ ÂÏÏÎ� ˙¯ÎÊ�‰ ‰ËÈ˘‰ ‰ˆÓÂ‡ Ô‰·˘ ·Â˘ÈÁ ˙ÂˆÂ·˜ 
˘„Á‡ ÔÂÚ·¯Ó ¯˙ÂÈ· ÁÒÂ� Â˙Â‡· ˜ÂÈ„· ÂÁÒÂ� . ˙ÂÏËÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ ÂÏ‡ ˙ÂÏËÓ

Í˘Ó‰ ,‰ÈÂÙˆ ‰˜ÂÙ˙ Ô¯Â·Ú ‰¯„‚Â‰ ‡Ï ÌÏÂ‡ , ÔÎ‡ ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÚ·¯· Ì‡ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ
‰ÏËÓ ‰˙Â‡ ˙‚˘‰Ï È‰˘ÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ ‰˙˘Ú� . ˙Â˜ÂÙ˙ Â¯„‚Â‰ ‡Ï ˙ÂÏËÓ‰ ÔÓ ˜ÏÁÏ

˙ÂÈ˙ÂÓÎ ,ÔÎÂ˙Ï ÌÈ‡˙Ó Â�È‡ Ô˜ÏÁ Ï˘ ¯ˆÂ˙‰Â‰ÏËÓ‰  . 

ÓÏ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ¯˘Ù‡˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÏËÓ ˙ÏÏÎ‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï Ò
È˙ÂÓÎ ÔÙÂ‡· Ô¯È„‚‰Ï , ˙Ú·Â� ‰�È‡˘ ‰‰Â·‚ ‰ÈÓ¯Ù ˙‚˘‰Ï ‰ËÈ˘‰ ÏÂˆÈ� ˙‡ ÚÂ�ÓÏ È„Î

‰„Â·Ú· ¯ÂÙÈ˘ÓÂ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Ï„‚‰Ó. 

4. ÚÎ˘ ˙ÂËÈ˘· ÌÈ�Â˙�‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··"ÓÏ· „"Â È�„È ÔÙÂ‡· ÌÈÙÒ‡� Ò ‡Ï
ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ˙Â¯Â˜ÓÓ . ‰¯˜· Ï˘ ‰ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰˘˜ÓÂ ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó� Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡ ÍÎÈÙÏ

‰ÈÓ¯Ù‰ ·Â˘ÈÁ· ÌÈÏÏÎ�‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÚ ˙ÙËÂ˘ . ˙ÂÈÂÚËÏ ¯Â˜Ó Û‡ ‡Â‰ È�„È ÌÈ�Â˙� ÛÂÒÈ‡
‰ÈÓ¯Ù‰ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ˘ ˘Â�‡ . 

 

 מדדי איכות

הדעת נותנת שככל שמרווח הציוני	 .  הישיראת הציו של מדד האיכות קובע בדר� כלל המנהל
כ� ה	 משקפי	 ביתר נאמנות את ההבדלי	 בפועל בי רמות האיכות , במדד האיכות רחב יותר

 .והשירות של העובדי	 השוני	

 � �1 ל0.95הציוני	 במדדי האיכות ה	 בתחו	 שבי , הצוות מצא כי במרבית קבוצות החישוב .1
ואי בכ� משו	 עידוד , מות בקרב העובדי	 אינ	 באי	 לידי ביטויתחו	 צר ביותר שבו הבדלי הר

. נמצאו שיטות שבה מדדי האיכות אינ	 משקפי	 את רמת האיכות האמתית, יתר על כ. להתייעלות
הצוות המלי$ להעניק את הציו על בסיס משובי	 והערכות מגופי	 חיצוניי	 או לפחות 

 .הל הישירולא על בסיס הערכות המנ, אובייקטיביי	
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2. ‡˘Â�· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ÈÎ ‰‡ˆÓ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ : ÌÈ�˘·2007-2010 ÂÏÏÎ ‡Ï 7% ˙ÂËÈ˘‰Ó 
)ÚˆÂÓÓ· (˙ÂÎÈ‡ „„Ó ÌÂ˘ . ·Â˘ÈÁ‰ ˙ÂˆÂ·˜ ¯˙ÈÏ ¯˘‡-Î· -90% È�ÂÈˆ ÁÂÂ¯Ó ‰È‰ Ô‰Ó 

¯˙ÂÈ· ÌˆÓÂˆÓ ˙ÂÎÈ‡‰ , ‰È‰ ÚˆÂÓÓ‰ ÔÂÈˆ‰Â1 Â‡ 0.9¯˙ÂÈÂ ‰�˘ Í˘Ó·  . ÏÎ˘ Ô‡ÎÓ
ÌÈÚÈÙ˘Ó Ì�È‡ ‰Ï‡‰ ÌÈ„„Ó‰Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì�È‡Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ . 

3. )‡( ÚÎ˘ ˙ÂËÈ˘ ˙˜È„··"ÓÏ· „" ÌÈÈ·¯Ó ÌÈ�ÂÈˆ ˙¯Â˜È·‰ ‰‡ˆÓ Ò) ÔÈ·˘ ÁÂÂË·
0.9Ï -1 ( ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ Ô‰·˘ ˙ÂËÈ˘· ÌÈ‚Â‰�‰ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÌÈ„„Ó· Ô‰

˙ÂÎÈ‡‰ È„„Ó ˙‡ ÌÈÚ·Â˜ ˙ÙËÂ˘‰ ,ÚÎ˘ ˙ÂËÈ˘· Ô‰Â" ÌÈÚ·˜� ˙ÂÎÈ‡‰ È„„Ó Ô‰·˘ „ ÏÚ
È˙ÂÓÎ‰ ‚˘È‰‰ ÈÙ . È„Î Ô‰· ÔÈ‡ ‰Ï‡Î ÌÈ„„Ó ÏÚ ˙ÂÒÒÂ·Ó‰ ˙ÂËÈ˘‰˘ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ

ÏÚÂÙ· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï . 

ס יישמה את המלצת הצוות להנהיג מדדי איכות ביחידות הנותנות שירות על בסיס דפי "הלמ )ב(
 ללא � ותוצאותיה	 ,דפי המשוב מולאו בכל חודש. 	משוב שימלאו גופי	 חיצוניי	 או אובייקטיביי

כ� אפוא יש משקל לשביעות רצונו של .  נמסרו לעובדי	 המוערכי	 ולמנהליה	�שמות המעריכי	 
 .מקבל השירות בהערכת איכותו

 

 ד "עדכו שיטות שכע

ולפיה , ד"גורמיות לחישוב שכע�בנהלי	 נקבעה הנחיה ברורה בדבר מועד העדכו של שיטות רב
.  חודשי	 עוקבי	�12 ב160%א בה יעילות ממוצעת ששיעורה מעל יש לעדכ שיטה כזאת א	 תימצ

 קבעה הוועדה המרכזית כי מדי ארבע שני	 תבדוק היחידה להנדסת ייצור 2004ביולי , יתר על כ
ותגיש את חוות דעתה לגבי מידת ) הכמותיי	 והאיכותיי	(במשרד את השיטה על כל מרכיביה 

 . הצור� בעדכו

ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂˆÂ·˜ ˙È·¯Ó· ‰‚Â‰�‰ ‰ËÈ˘‰ ‡È‰ ˙È˙ÂÓÎ‰ ‰ËÈ˘‰˘ Û‡ ÈÎ ¯
‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ·Â˘ÈÁ‰ ,È˘˜˙· ‡ÏÂ ÌÈÏ‰�· ‡Ï ÔÈ‡" ÔÎ„ÚÏ ‰·ÂÁ ÈÎ ˙Ú·Â˜‰ ‰ÈÁ�‰ ¯

·¯‰ ‰ËÈ˘‰ È·‚Ï ˙ÓÈÈ˜ ‡È‰˘ ÈÙÎ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡�˙ ÌÈÈ˜˙‰· ˙È˙ÂÓÎ‰ ‰ËÈ˘‰ ˙‡-˙ÈÓ¯Â‚ . 

; אי מנגנו מובנה הקובע את מועדיו: אהצוות מצא כי כללי העדכו אינ	 מיושמי	 יישו	 מל .1
העובדי	 אינ	 מוכני	 לעדכ את השיטות א	 לא נקבע בוודאות שהעדכו יביא לידי העלאת 

תדירות העדכוני	 נמוכה מדי וערכי ; יש מנהלי	 המסרבי	 לעדכ שיטות, חסר תקציב; התגמול
בשל ; המרביי	 ללא מאמ$היעילות גבוהי	 מאוד ומאפשרי	 לעובדי	 לזכות בשיעורי הפרמיה 

הצור� בהסכמה פריטטית במסגרת תהלי� פיתוח השיטות ועדכונ קשה לעדכ שיטות שעלולות 
עדכו שיטות �הצוות המלי$ לקבוע כי אי. להביא לידי הורדת הפרמיה או לבטל שיטה לא מוצלחת

 .14ד יביא לידי הפעלה אוטומטית של פרמיית מעבר"שכע

ה ישירות וה , מ פנתה פעמי	 מספר למשרדי הממשלה"בנשהיחידה להנדסת ייצור  .2
א� לא הצליחה לחייב	 , ד במשרדי	"בבקשה לעדכ את שיטות שכע, באמצעות הוועדה המרכזית

  .לעשות כ

__________________ 

הפרמיה תרד . הפרמיה שתוענק לקבוצת החישוב בתקופה שבה שיטת שכר העידוד לא תהיה תקפה עוד  14
בשלושת , שקיבלה קבוצת החישוב מהפרמיה הממוצעת 80%�בשלושת החודשי� הראשוני� ל
 א� לא יעודכנו �לאחר תשעה חודשי� . 40%� ואחר כ' ל60%�החודשי� הבאי� תרד הפרמיה ל

 . לא תשול� פרמיה�השיטות 



 55 משרד האוצר

ÚÎ˘ ˙ÂÁÂ„ ˙¯È˜ÒÓ" ÌÈ�˘· ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ „2007-2010 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚˆÈ·˘ 
 ÍÂ˙Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ2,095ÚÎ˘ ˙ÂËÈ˘ "„ , Â�Î„ÂÚ1,313 ˙ÂËÈ˘ )Î-63% ( Ú˘˙ È�ÙÏ ÚˆÂÓÓ·

ÌÈ�˘ ,Ô˙ÂÈ�Î„Ú ‰˜„·� ‡Ï Ê‡ÓÂ .ÚÎ˘ ˙ÂËÈ˘ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ÈÎ ˘È‚„‰Ï ˘È ÍÎÈÙÏ" „
‰ÎÂÓ� ‰‚Â‰�‰ ,¯˜ÈÚ ÏÎ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‡È‰ Ì‡ .ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÂÒÈÓÂ ‰Ò�Î‰ ÒÓ· ,ÚÓ·Â ÒÎÓ·" Ó

 Ï˘ Ô˙ÂÈ�Î„Ú ‰˜„·� ‡Ï80%Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ˙ÂËÈ˘‰ ÔÓ -15ÚˆÂÓÓ· ÌÈ�˘  . ˙Î˘Ï·
 ‰Ï‡‰ ˙Â„ÈÁÈ· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·Â ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÂÒ¯Ù‰-‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ� ˙ÂÈÂÎÊÏ ˙Â˘¯‰  ,

 ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓÂ ÌÈ„˜Ù� ÈÒÎ�Ï ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰-ÚÎ˘ ˙ËÈ˘ ÌÂ˘ Ï˘ ‰˙ÂÈ�Î„Ú ‰˜„·� ‡Ï " „
 Í˘Ó·11-15ÌÈ�˘  .˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· : Ï˘ Ô˙ÂÈ�Î„Ú ‰˜„·� ‡Ï70%ÚÎ˘‰ ˙ÂËÈ˘Ó " „
 Í˘Ó·13ÌÈ�˘  .ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó· :„Ú ‰˜„·� ‡ÏÓ ¯˙ÂÈ Ï˘ Ô˙ÂÈ�Î-70%Ó ¯˙ÂÈ Ô‰Ó -7 

ÌÈ�˘ .È‚ÂÏÂ‡È‚‰ ÔÂÎÓ· :ÚÎ˘ ˙ËÈ˘ ÌÂ˘ Ï˘ ‰˙ÂÈ�Î„Ú ‰˜„·� ‡Ï" Í˘Ó· „15ÌÈ�˘  .
ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙·· :ÌÈ�˘ Ú·˘ Í˘Ó· ‰ËÈ˘ ÌÂ˘ Ï˘ ‰˙ÂÈ�Î„Ú ‰˜„·� ‡Ï . ˙¯Â˜È·‰

Â˙ÂÏÚ ‡È‰ ÔÂÎ„Ú‰ ˙ÈÈÁ„Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙Á‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰. 

אג� התקציבי	 של : "2011בקר המדינה מאוקטובר משרד הבריאות כתב בתשובתו למשרד מ
 בשליש מהתקציב 2004 ותקצב את 2003האוצר מחק את התקציב המיועד לביצוע עדכוני	 בשנת 

  עדכוני	 2007�2010א העומד לרשות היחידה בוצעו בשני	 "ובכל זאת באמצעות כ... הנדרש

י הוועדה המרכזית למועצות " ע התקבלה החלטה2011במהל� שנת .  יחידות שונות במשרד�14בכ
י מנהל יחידה לארגו ושיטות "ייצור לבצע עדכוני	 בשיטות שכר עידוד על פי תכנית שהוגשה ע

מאז התקיימו מספר דיוני	 ע	 נציגי אג� התקציבי	 . ובמימו מיוחד של אג� התקציבי	 באוצר
 ". דיוני	 שלא הניבו עד כה תקציב, באוצר

קיימת בבתי " כי 2011 מסרה למשרד מבקר המדינה בתגובתה מספטמבר הנהלת בתי הדי הרבניי	
 פורס	 2007והיא לא עודכנה בזמנו בגלל שבשנת , ד"הדי הרבניי	 שיטה אחת בלבד של שכע

המערכת . מכרז להקמת מערכת מחשוב חדשה שעמדה לשנות באופ מהותי את תהלי� העבודה
 שהשתלב במערכת המחשוב החדשה נכנס וכל בית די, 2009�2010הוטמעה במהל� השני	 

 ".2011ד המעודכנת שהופעלה בינואר "לפרמיית מעבר עד להפעלת שיטת שכע

ד כמותיות שתחייב את "מ דנה כמה פעמי	 בנושא קביעת היעילות המרבית בשיטות שכע"נש .3
 .אבל לא קיבלה החלטות בנדו, עדכונ

ÚÈ‰ ‰˙ÏÚ ˙Â·¯ ·Â˘ÈÁ ˙ÂˆÂ·˜·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ó¯Ó ‰·¯‰· ‰‰Â·‚ ‰Ó¯Ï ˙ÂÏÈ
ÔÂÎ„Ú‰ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˙È·¯Ó‰ ˙ÂÏÈÚÈ‰ . ·Â˘ÈÁ‰ ˙ˆÂ·˜· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó· Ï˘ÓÏ ‰¯˜ ÍÎ

"‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ ‰„ÈÓÏ ÈÈÂ˜ÈÏ :" ¯·Óˆ„· ‰�Î„ÂÚ ·Â˘ÈÁ‰ ˙ˆÂ·˜2009 , ˙�˘· ¯·Î ÌÏÂ‡Â
2010 ˙ÂÏÈÚÈ‰ ‰˙ÈÈ‰ 246% , ‰ÈÓ¯Ù‰Â-˙È·¯Ó . 

בממוצע שיטות אלו לא . ת אינ מעודכנות מהשיטו19%ס "בלמ :ס"ד בלמ"עדכו שכע .4
ד לא עודכנו למרות שינויי	 טכנולוגיי	 או שינויי	 "תשע שיטות שכע. עודכנו כבר כשש שני	

שלוש שיטות נוספות לא עודכנו למרות הטמעת מערכת . בהליכי העבודה שחייבו את עדכונ
היעילות של אחת . 2007 מיחשוב חדשה בהליכי העבודה בקבוצות החישוב שלה כבר בסו� שנת

 .�200% ל2010השיטות שלא עודכנה הגיעה בשנת 
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5. ÚÎ˘ ÔÂÎ„Ú"ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· „ :ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· , ˙�˘Ï ÔÂÎ�2010 , Â�Î„ÂÚ ‡Ï
57%¯˙ÂÈÂ ÌÈ�˘ Ú·¯‡ Í˘Ó· ˙ÂËÈ˘‰Ó  . Â�Î„ÂÚ ‡Ï ˙ÂËÈ˘‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

·Â˘ÈÁ‰ ˙ÂˆÂ·˜· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙¯ÎÈ� ˙ÂËÚÓ˙‰ ˙Â¯ÓÏ ,‡ ÌÈÈÂ�È˘ ˙ÚÓË‰ ˙Â¯ÓÏ Â
ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË ,È�ÂˆÈÁÂ ÈÓÈ�Ù ¯‡Â„· ˘ÂÓÈ˘ ÌÏÏÎ·Â , ˙Â�Î˙Â Ë�¯Ë�È‡‰ ˙ÚÓË‰ ˙Â¯ÓÏ

‰„Â·Ú‰ ˙‡ ÂÏ˜‰˘ ˙Â˘„Á ·˘ÁÓ , ÂÏÁ˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÈÂ�È˘ ˙Â¯ÓÏ Â‡
Ô‰ÎÓ‰ ¯˘· ˙ÂÈÂÏ˙‰ ˙Â˘È¯„‰ ˙Â�˙˘‰ ˙Â·˜Ú· . ˙�˘· ˙ÂÏÈÚÈ‰ ‰˙ÈÈ‰ ÂÏ‡ ˙ÂˆÂ·˜·2010 

 ÔÈ·230%Ï  -665% 

משרד הביטחו השיב למשרד מבקר המדינה כי בשל מגבלות בכוח אד	 ובמשאבי	 הוא יוכל 
עוד ציי כי בשל התהליכי	 המורכבי	 שהתרחשו .  שני	�6�7ד רק אחת ל"לעדכ שיטות שכע

לא , לרבות הטמעת מערכת מחשוב חדשה ופרישה מסיבית של עובדי	, 2007�2010במשרד בשני	 
וכי משרד הביטחו מתכוו לעדכ עשרות שיטות ,  את השיטות בשני	 האחרונותהיה אפשר לעדכ

 . ישנות בשנתיי	 הקרובות

6. והבדיקה האמורה , בביקורת נבדקו פרוטוקולי	 של דיוני ועדות ההיגוי במשרד הביטחו
הצליחו לעתי	 לחייב את מועצות , בהיות גור	 ממלי$ למועצות הייצור, העלתה כי ועדות אלה

ק ועוד כאשר מועצות הייצור ביקשו מה לאשר "מבחינת הזמ, ד"הייצור לעדכ את שיטות שכע
במשא ומת המתנהל ביניה הסכימו מועצות הייצור לעדכ את שיטות . העלאה של תקרת פרמיה

מבקר המדינה מעיר כי כאשר הפרמיה . ד בתמורה לקבלת אישור להעלאת תקרת הפרמיה"שכע
ת ההיגוי לא יוכלו להשפיע על מועצות הייצור לפעול לעדכו השיטות מאחר ועדו, מגיעה לתקרה

 . שמועצות הייצור כבר אינ פונות לבקש את העלאת הפרמיה

È˘˜˙‰ ÈÙ ÏÚ"¯ ,¯ÂÓ‡Î , Ú‚Â�· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÌÈÚÏ‚˙Ó Ì‡
ÚÎ˘ ˙ËÈ˘ Ï˘ È¯˘Ù‡ ÔÂÎ„ÚÏ"‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ú¯Î‰Ï ‡˘Â�‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ¯˘Ù‡ „ ˙ÈÊÎ¯Ó

ÌÎÒÂÓ ¯¯Â· ˙Ú¯Î‰Ï Â‡È·‰Ï ÛÂÒ·ÏÂ . ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ¯ÂÓ‡˘ ÔÂ�‚�Ó ˙Î¯ÚÓ· ˘È ¯ÓÂÏÎ
‰ÓÎÒ‰ ¯„ÚÈ‰· Ì‚ ˙ÂËÈ˘‰ ÔÂÎ„Ú ,ÏÚÙÂÓ ‡Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï ÌÏÂ‡Â. 

 ˙ÂËÈ˘ ÔÂÎ„ÚÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙ÂÚ�ÓÈ‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙ÓÈÈ˜˙Ó ÔÈÈ„Ú ÈÎ ‡ÂÙ‡ ¯¯·˙Ó
ÚÎ˘" ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó· „) Â˘Ú�˘ ˙Â„Â·Ú· Ú¯˙Â‰ ‰ÈÏÚ˘ÚÎ˘ ˙�ÈÁ·Ï" ˙Â¯È˘· „

‰�È„Ó‰( ,·Á¯˙‰ Û‡ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ Û˜È‰ ÈÎÂ .ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ�È˘ ÂÏÏ˜Â˘ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�· ,
ÚÎ˘ Ï˘ ¯˙È ÌÂÏ˘˙ ÌÏÂ˘Ó ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·Â"„ , ÈÎ¯Ú ˙Â‚ÈˆÓ ˙Â�Î„ÂÚÓ ‡Ï ˙ÂËÈ˘ ÔÎ˘

„Â‡Ó ÌÈ‰Â·‚ ˙ÂÏÈÚÈ , ıÓ‡Ó ‡ÏÏ ÌÈÈ·¯Ó‰ ‰ÈÓ¯Ù‰ È¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÎÊÏ ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰
˘ÓÓ Ï˘ .ˆÓ Ì‡·¯ ÔÓÊ Í˘Ó� ‰Ê · ,˙ÂËÈ˘‰ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÈ‡„Î ˙Ú‚Ù� .ÔÈÂˆ ¯·Î˘ ÈÙÎ ,

ÚÎ˘ ‰˘ÚÓÏ"¯·„ ÏÎÏ ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙Ï ÍÙ‰ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· „. 

ד בכל " כי במער� שכע2011הממונה על השכר מבהיר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
מחייב עדכו אוטומטי הוטמע מנגנו עדכו מובנה ה, המשרדי	 שהצטרפו אליו בשנה האחרונה

 החליטה הוועדה המרכזית להוציא למשרדי	 2011במר$ , אשר למער� הקיי	. מדי ארבע שני	
ובה	 נקבע כי יחידות שלא יעדכנו את השיטות בתו� חצי שנה יקבלו , הרלוונטיי	 נוהלי עבודה

 .2012הנהלי	 ייכנסו לתוק� בשנת . פרמיית מעבר
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 ד של מפקחי מס ושל רכזי�"כע שמס הכנסה ומיסוי מקרקעי� 

 עודכנה שיטת הפרמיה למפקחי	 ולרכזי	 ברשות המסי	 באג� מס הכנסה ומיסוי 2004בשנת 
ממוצע הפרמיה שלה	 ;  מפקחי	�400 רכזי	 וכ�200 עבדו באג� כ�2010 ו2009בשני	 . מקרקעי

 .25% �והפרמיה המרבית , 22%היה 

 .ישוב הפועלות באג� עודכנו לפני פחות מארבע שני	 קבוצות ח�360 מכ19הביקורת העלתה כי רק 

 

  המפקחי�

 וממרכיב השגת היעדי	 60%הפרמיה של המפקחי	 מורכבת ממרכיב כמותי בשיעור של , ככלל
מטרתה של נציבות מס הכנסה בזמנו לעניי הנהגת השיטה הייתה לעמוד . 40%15בשיעור של 

 . הנכונה ויעיל, ביעדי	 תו� ביצוע עבודה איכותית

 

 È ˙ Â Ó Î ‰  · È Î ¯ Ó ‰- 6 0 %‰ È Ó ¯ Ù ‰ Ó   

דהיינו , ק ובי הזמ שהושקע בפועל בטיפול בתיקי	"המרכיב הכמותי מחושב על פי היחס בי הזמ
על פי הענ� הכלכלי המדובר ועל פי  ,16ולכל סוג שומה מוקצה פרק זמ שונה; בהכנת השומות

 לכל התיקי	 שהטיפול בה	 א	 היחס בי ס� הזמ המוקצב. היק� מחזור העסקאות של הנישו	
תקרת  (�142%הסתיי	 באותו רבעו ובי ס� השעות שהושקעו באותו רבעו בפועל מגיע ל

 . יזכה המפקח למלוא הפרמיה בחלק זה של השיטה, )היעילות

 �366 מ68%בקרב :  העלתה כלהל לגבי שיעור היעילות�2010 ו2009בדיקת	 של דוחות לשני	 
היעילות הממוצעת של כלל המפקחי	 ; 142% �גבוהה מתקרת היעילות מפקחי	 הייתה היעילות 

מכא עולה שמספר השעות שהוקצבו , �200% מה	 מגיעי	 ליעילות של יותר מ10%; 172%הייתה 
וזאת על פי דיווחי ,  ויותר ממספר השעות שה	 משקיעי	 בפועל בעבודה2למפקחי	 גדול עד פי 

 . המפקחי	 עצמ	

60%ÙÓ‰ Ï˘ ‰ÈÓ¯Ù‰Ó ˙ÂÏÈÚÈ‰ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈÈÂÏ˙ ÌÈÁ˜ . ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰‰Â·‚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙È·¯Ó Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Ó¯˘ ¯Á‡Ó-142% ,ÌÈÏ·˜Ó Ì‰ , ‡ÏÏ

¯ÎÈ� ıÓ‡Ó ,60%‰ÈÓ¯Ù‰Ó  .ÔÎ ÏÚ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ ˘È
ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈËÏ ÔÓÊ‰ ˙·ˆ˜‰ . 

חישוב של הפרמיה אי כל התחשבות במש� זמ הטיפול בפועל יש לציי כי במרכיב זה של שיטת ה
ייתכ אפוא . והמפקח א� אינו נדרש לציי את הזמ שהשקיע לטיפול בתיק, בכל תיק ספציפי

ואילו בתיק ,  שעות43ק של " וקיבל זמ01שהמפקח טיפל יו	 אחד בלבד בתיק שהסתיי	 בשומה 
 . שעות51 הוא טיפל שבועיי	 וקיבל רק �03שהסתיי	 ב

__________________ 

אזי הפרמיה שלו מורכבת , ואול� א� המפקח למד בקורס מחשבי� המאפשר ביקורת באמצעות מחשב  15
 ביצוע 9%,  ביצוע תכנית עבודה18%: הכולל, י� מרכיב השגת יעד45%� מרכיב כמותי ומ55%�מ

 .  ביצוע ביקורת ממוחשבת9%� טיפול בהשגות ו9%, ביקורת בעסק
ק הממוצע לתיק שהסתיי� בשומה שבה ההכנסה הוצהרה בדוח הנישו� ואושרה על ידי המפקח "הזמ  16

ב השפיטה של ק הממוצע לתיק שהסתיי� בשומה על פי מיט"הזמ.  שעות43הוא ) 01 שומה �להל% (
ק הממוצע לתיק שהסתיי� בשומה "הזמ.  שעות51הוא ) 03 שומה �להל% (המפקח ללא הסכמת הנישו� 

 .  שעות48הוא ) 07 שומה �להל% (בהסכמה שנקבעה על ידי מפקח אחר לאחר השגה שהגיש הנישו� 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÔÓ ˘Â¯„˙ ‰Ò�Î‰ ÒÓ ˙Ï‰�‰˘ ÈÂ‡¯
˜È˙ ÏÎ· ÏÚÂÙ· ÂÚÈ˜˘‰˘ ˙ÂÚ˘‰ .‡˘Â�Ï ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÂÙÒ‡ÈÈ ÍÎ , ‰È‰È „È˙Ú·Â

ÚÎ˘ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡"ÓÊ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏÂ „" ¯˙È· ˙ÂÓÂ˘‰ Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ‚ÂÒ‰ È·‚Ï ˜
˙Â�ÈÓ‡Â ˜ÂÈ„ . 

 

 ˙ ‚ ˘ ‰  · È Î ¯ ÓÌ È „ Ú È ‰ 

 :כלהל, נחלק לשלושה, 40%ששיעורו , מרכיב זה

 מהתיקי	 שטיפל 40%א	 לפחות , המפקח יזכה במלוא פרמיה זו:  בגי ביצוע תכנית עבודה20%
המטה בוחר בתיקי	 ). שדה� עמידה ביחס מטה�להל (בה	 ה	 תיקי	 שהפנתה אליו הנהלת האג� 

ת ניתוחי	 כלכליי	 של הנציבות למצב המשק בעקבו, בעקבות החלטות הממשלה, בי השאר, אלו
  9,472שכ , נמצא כי יעד זה אכ הושג. ובעקבות זיהוי ענפי	 גואי	 בעלי פוטנציאל לגביית מס

 ) �41%כ (�9,465ו;  ה	 תיקי	 שהפנה המטה2009 התיקי	 שטופלו בשנת �25,008מ) �38%כ(

 .ה ה	 תיקי	 שהפנה המט2010 התיקי	 שטופלו בשנת �23,074מ

 50% �המפקח יזכה במלוא פרמיה זו א	 עשה ביקורת לפחות ב:  בגי ביקורת במקו	 העסק10%
ד כדי להגביר את "מרכיב זה נקבע בשיטת שכע. מהעסקי	 שבה	 אפשר לעשות ביקורת מעי זו

על המפקח לקיי	 ביקורי	 במקו	 . ההרתעה בקרב הנישומי	 ולשפר את איכות הטיפול בשומה
 .	 כדי להיטיב להכיר את מהות פעילותו וכדומההעסק של הנישו

 Â‡ ‰È�Ù‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ ËÂ¯ÈÙ ˙Â˘¯‰Ó Ï·˜Ï ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡Ï-˜ÒÚ‰ ÌÂ˜Ó· ˙¯Â˜È·Ï ÌÈ˜È˙ Ï˘ ‰È�Ù‰ . ¯ÙÒÓ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î ‰Ï‡‰ ÌÈ�Â˙�· ˘È

ÌÂ˜Ó· ˙¯Â˜È· ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ Ì‰·˘ ÌÈ˜È˙‰ , ÌˆÚ·Â-Á˜ÙÓÏ ‰ÈÓ¯Ù‰ ÏÚ  .ÚÈ‰· ¯„
È‡ ÌÈ�Â˙�‰-ÚÎ˘ ˙ËÈ˘· ‰Ê ·ÈÎ¯Ó Ì‡ ÚÂ·˜Ï ¯˘Ù‡" ÌÂ˜Ó· ˙¯Â˜È· ÚÂˆÈ· „„ÂÚÓ ÔÎ‡ „

˜ÒÚ‰ .‰ÈÓ¯Ù‰ È‡�˙· „ÓÚ Á˜ÙÓ‰ Ì‡ ÚÂ·˜Ï Ô˙È� ‡Ï Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ�Â˙� ¯„ÚÈ‰· . 

הטיפול בהשגתו של נישו	 לגופו של עניי אפשרי בתו� שנה מיו	 :  בגי טיפול בהשגות10%
. על פקיד השומה לקבל את השגתו של הנישו	, ת בתו� שנהא	 אי ההשגה מטופל. שהוגשה

לעומת .  לא טופלה במועד� ולו אחת בלבד �המפקח לא יזכה בפרמיה זו א	 השגה שהופנתה אליו 
 . הוא יזכה במלוא הפרמיה,  והוא טיפל בה� ולו אחת בלבד �א	 הופנתה אליו השגה , זאת

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Ù‡Ó‰ ‰ËÈ˘· Ì‚Ù ˘ÈÏ ÂÎÊÈ ÌÈÁ˜ÙÓ È�˘ ÈÎ ˙¯-10% 
‰ÈÓ¯Ù‰Ó ,· ÏÙÈË ¯Á‡‰ ÂÏÈ‡Â ˙Á‡ ‰‚˘‰· ÏÙÈË Ì‰Ó „Á‡ Ì‡ Ì‚-100˙Â‚˘‰  . ˘È

‰ÈÓ¯Ù‰ Ï˘ ‰Ê ˜ÏÁ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ˙‡Ê ‡È·‰Ï ,˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘‰ ˙Ú‚Ù� ÔÎ ‡Ï Ì‡˘ . 

 כי מרכיב זה מיועד להשיג 2011רשות המסי	 כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
ולא להשוות בי מפקח אחד לחברו ,  למנוע התיישנות של השגות�ובהקשר הנדו , רשותאת יעדי ה

כל מרכיב אמור לשק� את , ד"משרד מבקר המדינה מעיר כי כאשר מדובר בשיטת שכע. בנושא
 . המאמ$ של העובד ואת ביצועיו

ה של למרות זאת בשיטת הפרמי .אי להנהיג שיטת פרמיה ללא מדדי איכות, על פי הנהלי	
 .המפקחי	 אי מדדי	 או רכיבי	 המודדי	 את האיכות בפועל של עבודת	
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ‰ÈÓ¯Ù‰ ˙ËÈ˘· Ì‚ ˙ÂÎÈ‡ „„Ó ÚÂ·˜Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ
˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡Â ˙ÂÈÂ‡¯ ˙Â¯Â˜È· ÚÂˆÈ· „„ÂÚÏ È„Î ÌÈÁ˜ÙÓ‰ . 

 

 רכזי� 

יב השגת היעדי	 ששיעורו ורכ, 70% רכיב כמותי ששיעורו �הפרמיה של הרכזי	 מורכבת משניי	 
30%. 

 

 È ˙ Â Ó Î ‰  · È Î ¯ Ó ‰ 

 בגי �35% מהמרכיב הכמותי של המפקחי	 הנתוני	 לאחריות	 ומ�35%המרכיב הכמותי מורכב מ
הרכז . טיפול בהחזרי מס ואישור שומות, הכוללת ניתוב תיקי	 למפקחי	 יעילות בעבודה האישית

זמ המוקצב לעבודה שביצע במש� רבעו  בגי עבודתו האישית א	 היחס בי ה35%יזכה במלוא 
 .�142%ובי השעות המושקעות בפועל באותו רבעו מגיע ל

 ÌÈ�˘Ï ˙ÂÁÂ„‰Ó2009Â -2010 ·¯˜· ÈÎ ‰ÏÂÚ 83%Ó -205 ‰‰Â·‚ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈÊÎ¯ 
Ó-142% ;ÌÈÊÂÁ‡ ˙Â‡Ó È„ÎÏ ‰ÚÈ‚Ó Û‡ Ì‰Ó ‰ÓÎ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ;Ï ÚÈ‚Ó ˙ÂÏÈÚÈ‰ ÚˆÂÓÓ-

780% ,¯ÓÂÏÎ ,˘‰ ¯ÙÒÓÚÎ˘ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ˙Â·ˆ˜ÂÓ‰ ˙ÂÚ" ÈÙ ÚˆÂÓÓ· ÏÂ„‚ „7.8 ¯ÙÒÓÓ 
ÏÚÂÙ· ÂÚ˜˘Â‰˘ ˙ÂÚ˘‰ . Â�È‡ ÌÈÊÎ¯‰ ˙„Â·ÚÏ ˙Â·ˆ˜ÂÓ‰ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ˘ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ

˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ Û˜˘Ó , ¯ÎÈ� ıÓ‡Ó ‡ÏÏ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰Â70%‰ÈÓ¯Ù‰Ó  . ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ ˘È ÔÎ ÏÚ
ÌÈÊÎ¯‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÔÓÊ‰ ˙·ˆ˜‰ ˙‡ . 

 

 Ì È „ Ú È ‰  ˙ ‚ ˘ ‰  · È Î ¯ Ó 

 מהתיקי	 שבה	 טיפלו המפקחי	 שבאחריותו הופנו מהנהלת 40%ולמו לרכז א	 לפחות  יש15%
 . יעד זה של הנהלת מס הכנסה הושג, כאמור. ולא מ הרכז,  המטה�האג� 

 07 ובי שומה 03א	 הפער בי שומה ,  מהפרמיה15%הרכז יקבל : 03�07 בגי יחס שומות 15%
השומה על פי מיטב השפיטה של המפקח נקבעה לאחר פער קט מלמד כי . נמו� באופ משמעותי

רכיב זה בשיטת . שכ השומה אינה רחוקה מאוד מזו שנקבעה לאחר השגת הנישו	, בדיקה ראויה
 03מאחר שהוא מאפשר לוודא כי הרכז אישר שומות . הפרמיה של הרכזי	 הוא אפוא מדד איכות
 . חר השגה ומשא ומת ע	 הנישו	שנקבעו לא, 07ראויות בפער שאינו גדול בהרבה משומות 

‰„Â·Ú‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ „„ÂÓ‰ ·ÈÎ¯· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÈ‡ ‰Ê ·ÈÎ¯· ÌÏÂ‡
˙ÂÓÎ‰ Ì¯Â‚Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ . 

 

 ‰ Ó Â ˘ ·  Â Ó È È ˙ Ò ‰ ˘  Ì È ˜ È ˙ ·  Ï Â Ù È Ë0 1  

מה	 ) 28.5% (7,114. 25,008 היה 2009ס� כל התיקי	 שטופלו על ידי כל המפקחי	 בשנת 
ס� כל התיקי	 שהפנו הרכזי	 . הופנו על ידי הרכזי	) 77% (5,463ומתו� אלה , 01הסתיימו בשומה 

ס� כל התיקי	 שטופלו על ידי כל . 01מה	 הסתיימו בשומה ) �35%כ (5,463דהיינו , 15,536היה 
  4,833ומתו� אלה , 01הסתיימו בשומה ) 28% (6,390מתוכ	 . 23,074 היה 2010המפקחי	 בשנת 
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) �35%כ (4,833דהיינו , 13,609ס� כל התיקי	 שהפנו הרכזי	 היה . ידי הרכזי	הופנו על ) 76%(
 . 01הסתיימו בשומה 

ÌÈ˜È˙· ˜ÈÓÚÓÂ ÈÚÂˆ˜Ó ÏÂÙÈË „„ÂÚÏ ˙Â˘¯‰ ‰˘˜È· ‰ÈÓ¯Ù‰ ˙ËÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· . ÌÈ˜È˙
 ‰ÓÂ˘· ÌÈÓÈÈ˙ÒÓ‰01) ÌÂ˘È�‰ ÁÂ„ ÈÙ ÏÚ (‰È�ÈÚ· ÌÈ·˘Á� ,ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ , ÌÈ˜È˙Î

Ó ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜Ê Ì�È‡˘ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜È˙ ˙ÓÂÚÏ Í˘ÂÓÓÂ ˜ÈÓÚ .ÓÊ‰ ÔÈ· Ï„·‰‰" ˜È˙Ï ˜
 ‰ÓÂ˘· ÌÈÈ˙Ò‰˘01ÓÊ‰ ÔÈ·Â "˙Â¯Á‡ ˙ÂÓÂ˘· ÂÓÈÈ˙Ò‰˘ ÌÈ˜È˙Ï ˜ ,· Ï˘ÓÏ-03· Â‡ -07, 

 Ï˘ Ï„·‰ ‡Â‰4-8‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘  . ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ıÈ¯Ó˙Ï ‡È·‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê Ï„·‰
 ‰ÓÂ˘·01 ,˙ÓÂÚÏ ¯˙ÂÈ ‰ËÚÓ ÔÓÊ ˙Ú˜˘‰ ÏÏÎ Í¯„· ‰ÎÈ¯ˆÓ‰ ‰ˆÂÁ�‰ ÔÓÊ‰ ˙Ú˜˘‰ 

 ‰ÓÂ˘· ‰Ó‚Â„Ï ÌÈÓÈÈ˙ÒÓ‰ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈËÏ03 .¯ÂÓ‡Î , Ï˘ ‰ÈÓ¯Ù‰ ˙ËÈ˘ ˙˜È„·Ó
 ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÊÎ¯‰50%) 35%+15% ( ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ ÌÚÂˆÈ·· ‰ÈÂÏ˙ ÊÎ¯‰ Ï˘ ‰ÈÓ¯Ù‰Ó

Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ,¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰ÈÓ¯ÙÏ ÊÎ¯‰ ‰ÎÊÈ ÍÎ Ì‰È‚˘È‰ Â¯Ù˙˘È˘ ÏÎÎ ¯ÓÂÏÎ . 

 שלדעתה יעדיפו המפקחי	 2011רד מבקר המדינה מאוקטובר רשות המסי	 כתבה בתשובתה למש
כי כ� יוכלו להשיג את המדד הכמותי בשיטה , והרכזי	 לטפל בתיקי	 שבה	 הזמ המוקצב רב יותר

עוד עולה מתשובתה כי ייתכ ששיטת . תו� ביצוע פחות תיקי	 ותו� השקעת זמ מועטת יותר
צעות בחירה סלקטיבית בתיקי	 שהזמ המושקע ד מאפשרת להשיג שיעור יעילות גבוה באמ"שכע

עולה מתשובתה כי אכ יש צור� בעדכו , מכל מקו	. בה	 בפועל מועט מהזמ שהוקצב למשימה
 .השיטה בנוגע לכלל סוגי השומות

ÓÊ‰ ˙ÈÈÚ· ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰˙ÒÈ� ˙Â˘¯‰" ·ÈÎ¯Ó ˙ÏÏÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÈ‰ Â‡ ˜
‰ÈÓ¯Ù‰ ˙ËÈ˘· ÌÈ„ÚÈ ˙‚˘‰ Ï˘ .‡È¯‡‰ ˜ÏÁ ‡Â‰ ‰ÈÓ¯Ù· È˙ÂÓÎ‰ ·ÈÎ¯‰˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ ,

ÓÊ ÚÂ·˜Ï ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â ‰ÈÓ¯Ù‰ ·Î¯‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ" ˙‚˘‰Ï ‡È·È˘ ¯˙ÂÈ ÔÈÓ‡ ˜
 ‰È„ÚÈ-˙È˙ÂÎÈ‡ ‰ÓÂ˘ ÚÂˆÈ·  ,ÌÈ˜È˙· ˜ÈÓÚÓÂ ÈÚÂˆ˜Ó ÏÂÙÈË Â�ÈÈ‰ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ,ÚÎ˘ ˙ËÈ˘ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰Ò�Î‰ ÒÓ ˙Â·Èˆ� ÏÚ" ‚È˘‰Ï È„Î „ ˙¯·‚‰Ï ‰È„ÚÈ ˙‡

ÌÈ˜È˙· È˙ÂÎÈ‡‰Â ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÏÂÙÈË‰. 

 

 

 חברות ייעו� חיצוניות

החברות . ד"שירות המדינה נעזר בחברות ייעו$ חיצוניות כדי ליצור ולעדכ שיטות שכע .1
הצוות העלה כי לעתי	 חברות אלו אינ . נבחרות באמצעות מכרזי	 שמפרסמי	 המשרדי	 השוני	

על כ ה נמנעות מעימותי	 ע	 נציגי העובדי	 ". הלקוח"ת לרצות את אלא מבקשו, אובייקטיביות
וממליצות על שיטות המתגמלות במידה רבה את העובדי	 ומביאות תמורה כלכלית מעטה יחסית 

 .למשרד עצמו

מאחר שמחקרי חברות הייעו$ נעשי	 במש� כמה ימי	 בשנה , לדעת נציגי הממונה על השכר .2
לפעמי	 , יתר על כ. שבה יש עליות וירידות בהיק� העבודה, את כל השנהה	 אינ	 מייצגי	 נאמנה 

 ג	 � שבה תקרת הפרמיה היא הגבוהה ביותר �חברות הייעו$ בוחרות לפתח שיטות כמותיות 
 .במקרי	 שבה	 אי הדבר מתאי	
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3. ÚÎ˘ ˙ÂÁÂ„ ˙˜È„··" ‡ˆÓ� ÔÎ˘ ÏÈÚÏ ˙ÂÚÈ·˜‰ Â˘˘Â‡ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ „
·Ú ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·˘ÎÏ ‰ÚÈ‚‰Â ‰¯˜˙‰ ˙‡ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ‰¯-200%Ï Û‡Â -300% ÌÈ˘„ÂÁ ¯·Î 

˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ıÂÚÈÈ ˙Â¯·Á Â˘Ú˘ ÔÂÎ„Ú‰ ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÂÙÒ .ÓÏ· Â‡ˆÓ� ‰Ï‡Î ÌÈ‡ˆÓÓ"Ò ,
ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· ,Ú˘·" Ì)ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ÌÈ„Â·ÈÚ ˙Â¯È˘( ,ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó· , ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·
ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó·Â . 

 כי אי 2011ר המדינה בתגובתה מספטמבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסרה למשרד מבק
וכי היא ג	 מקפידה להחלי� יועצי	 מדי פע	 בפע	 כדי , עדות לכ� שתופעה זו קיימת אצלה

 .מדעי ואובייקטיבי�להבטיח ייעו$ מקצועי

בשנה האחרונה : "2011אג� התקציבי	 באוצר כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
מהל� לקידו	 הפיקוח והבקרה על תשלומי , תיאו	 ע	 אג� התקציבי	ב, מוביל הממונה על השכר

ע	 זאת ... לקידו	 מכרז לבחירת חברות ייעו$ לבניית שיטות שכר עידוד, ובכלל זאת, שכר עידוד
ועל מנת למנוע תקלות , על מנת להבטיח כי עלות שכר עידוד תנוצל להגברת התפוקה והיעילות

ש להבטיח כי מודל התמורה לחברות הייעו$ בתכנו השיטה יכלול הרי שי... בתכנו שיטות המדידה
 קרי מידת �מנגנו הקושר בי התגמול לחברה לבי הגברת היעילות בפועל לאחר אימו$ השיטות 

 ".הצמצו	 בעלויות שכר עידוד או העלאת התפוקה ביחס למצב הקיי	

 כי הוא מתכנ לפרס	 2011הממונה על השכר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
ואול	 התשלו	 לחברות אלו עדיי יהיה ,  מכרז שיספק רשימה של חברות ייעו2012$בשנת 

 .על כל החסרונות הכרוכי	 בכ�, באמצעות המשרדי	 עצמ	

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯·Á „Â˜Ù˙ ˙‡ ¯Ù˘È˘ ÔÂ�‚�Ó ¯ÂˆÈÏ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÏÚ
¯·‚‰Ï Ô˙Â·ÈÂÁÓ ˙‡ ÁÈË·ÈÂ ıÂÚÈÈ‰ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÒ¯Ë�È‡ÏÂ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰‰ ˙ , ÏÈ„·‰Ï

‡„È¯‚ ¯Î˘‰ ¯ÂÙÈ˘ Ï˘ Ò¯Ë�È‡‰Ó . ‰�ÂÓÓ‰˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ˙‡Ê ÏÏÎ·
ıÂÚÈÈ‰ ˙Â¯·Á ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÈ ¯Î˘‰ ÏÚ . 

 

 

 קבוצת חישוב 

קבוצת החישוב מגדירה את סוגי הפעילות . אפשר לחשב פרמיה לכל עובד בנפרד או לקבוצות
כל . כלול בקבוצה ובשיטה, כול או מקצת, וכל עובד המבצע פעולות אלה, לולי	 בשיטההכ

ד ולעדכונה "ליצירת שיטת שכע. העובדי	 בקבוצה זכאי	 לשיעור זהה של הפרמיה הראשונית
ולפיכ� ככל שייקבעו קבוצות חישוב , נדרשי	 מחקרי	 ותצפיות הכרוכי	 במשאבי	 כספיי	 רבי	

 . יפחת מספר ויפחתו העלויות של יצירת השיטות ועדכונכ� , גדולות יותר

1.  �הצוות אכ העלה כי קבוצות חישוב הכוללות עובדי	 מעטי	 מייקרות את הפעלת מער
עוד העלה הצוות כי הפעלת שיטות . ד במשרד בשל עלויות הבנייה והעדכו של השיטות"שכע

 .י	 ועל נכונות	 ליזמה ולסיוע הדדיקבוצתיות משפיעה באופ חיובי על שביעות רצו העובד
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2. ÚÎ˘ ˙ÂÁÂ„ ˙¯È˜Ò·" ÌÈ�˘Ï È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ „2007-2010 ¯Ê‚Ó· ÈÎ ‡ˆÓ� 
Î ˘È È¯Â·Èˆ‰-19·Â˘ÈÁ ˙ˆÂ·˜· ÚˆÂÓÓ· ÌÈ„·ÂÚ  .·-9Ó -30 ˙ÂÁÙ ˘È Â˜„·�˘ ÌÈ„¯˘Ó 

Ó-5·Â˘ÈÁ ˙ˆÂ·˜· ÌÈ„·ÂÚ  ,·Â-9 ÌÈ¯Á‡ - 5 „Ú 10ÌÈ„·ÂÚ  .Î· ¯ÓÂÏÎ-60% ÌÈ„¯˘Ó‰Ó 
˘ÌÈ„·ÂÚ ‰¯˘ÚÓ ˙ÂÁÙ ˙ÂÏÈÎÓ ·Â˘ÈÁ‰ ˙ÂˆÂ·˜ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· , ˙‡ „Â‡Ó ¯˜ÈÈÓ˘ ‰Ó

˙ÂËÈ˘‰ ÔÂÎ„Ú. 

 כי כיו	 מטרתו היא 2011הממונה על השכר ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
שכ ככל שהקבוצה גדולה יותר , למצוא את האיזו בי גודל קבוצת החישוב למידת יכולת העדכו

לכ הוא מעדי� תגמול עובדי	 במישור האישי כאשר . טיביות של השיטה נמוכה יותרכ� האפק
 . הדבר אפשרי

 ˙ÂÏÚÈÈ˙‰‰˘Î ˜¯ ‰˘ÚÈ˙ ˙Â�Ë˜ ·Â˘ÈÁ ˙ÂˆÂ·˜ ÏÚ ˙ÂÒÒ·˙‰‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
˙ÁÎÂÓ ‰„Â·Ú· .¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌˆÓÂˆÈ ˙ÂˆÂ·˜‰ ÈÂ·È¯˘ ÁÈË·‰Ï ·Â˘Á , ¯˜È ‰È‰È ‡Ï˘ È„Î

‡ ÔÎ„ÚÏÂ ‚È‰�‰Ï Í·ÂÒÓÂ˙Â·¯‰ ˙ÂËÈ˘‰ ˙. 

 

 

 היחידה להנדסת ייצור

, מדובר ביחידה מקצועית.  יחידה להנדסת ייצור	צריכה לפעול במשרדי	 הרלוונטיי, ר"לפי התקשי
� . ומוטלות עליה מטלות בהתא	 לכ

ועל עובדיה להיות , בראש היחידה צרי� לעמוד מהנדס תעשייה וניהול, על פי המלצת הצוות .1
ואול	 הצוות העלה כי בפועל בעלי התפקידי	 ביחידות . בתחו	 הנדסת ייצורבעלי ידע ומיומנות 

 . ההנדסה אינ	 בעלי הכשרה הנדסית מספקת

הממונה ; "היחידה להנדסת ייצור" קבע הממונה על השכר כי היא תיקרא 2010בתחילת שנת  .2
ו יועסקו עוד ותחתי, עליה יהיה מהנדס תעשייה וניהול בעל ותק מקצועי של שלוש שני	 לפחות

 מספר עובדיו אינו �א	 המשרד קט ; שלושה רפרנטי	 שיהיו מהנדס או הנדסאי תעשייה וניהול
 .  הממונה יכול להיות הנדסאי� 150עולה על 

ÚÎ˘ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈ�˘Ï È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ „2007-2010 ,
· ÌÈ˜ÒÂÚ‰-30‰�˘Ó ÈÙÂ‚Â ÌÈ„¯˘Ó‰  .ÏÎ ‰˙ÏÚ‰ Â˙˜È„·ÔÏ‰ : Ï‰�Ó ÌÈ„¯˘Ó‰Ó ‰Ú·¯‡·

 ÏÂ‰È�Â ‰ÈÈ˘Ú˙ Ò„�‰Ó ¯‡Â˙ ÏÚ· ‡Â‰ ‰„ÈÁÈ‰-ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó·  ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· , „¯˘Ó·
È‚ÂÏÂ‡È‚‰ ÔÂÎÓ·Â ‰¯Â·Á˙‰ ; È‡Ò„�‰ Ì‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÏ‰�Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó ‰˘ÈÓÁ·

ÏÂ‰È�Â ‰ÈÈ˘Ú˙ ,Ó ¯˙ÂÈ ˘È ÂÏ‡ ÌÈ„¯˘Ó·˘ Û‡-150ÌÈ„·ÂÚ  :ÓÏ·" Ò- ÏÚÓ 800ÌÈ„·ÂÚ  ,
ÙÓ·" È)Ï‡¯˘È ÈÂÙÈÓÏ ÊÎ¯Ó (Ú˘·Â" Ì)ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ÌÈ„Â·ÈÚ ˙Â¯È˘ (- ÏÚÓ 300 , „¯˘Ó·

 ÍÂ�ÈÁ‰- ÏÚÓ 2,000 ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·Â - ÏÚÓ 3,000 ; ˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÏ‰�Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó·
¯ÂˆÈÈ ˙Ò„�‰ ÌÂÁ˙Ï ¯˜ÈÚ ÏÎ ˙Ú‚Â� ‰�È‡˘ ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· Ì‰ ,‰Ó‚Â„Ï : ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯·

 ˘È ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰�ÓÏ‰�È„Ó‰ ÈÚ„Ó· ¯‡Â˙ ,˘ÓÓ·˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�È„Ó·Â Ï , È˙· ˙Ï‰�‰·Â
ÁÂ¯‰ ÈÚ„Ó· ¯‡Â˙ ˘È Ï‰�ÓÏ ËÙ˘Ó‰ . 
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הממונה על השכר ציי בתגובתו כי רמתו המקצועית של כוח האד	 המוקצה ליחידות הנדסת 
עוד כתב הממונה על . ד ובעדכונ"והדבר פוגע בהפעלת שיטות שכע, הייצור אינה גבוהה דייה

 . ד" את התקציבי	 המוקצי	 לעדכוני שיטות שכעהשכר שבמש� השני	 צמצמו המשרדי	

 ˙Â„ÈÁÈ· ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÏ‡ ,‰Î „Ú Ô‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ÓÂ ‰‚¯„‰· ˙‡ÊÂ . 

 

 

 תפקידי� בכירי� וייחודיי�

ולפיכ� , פעילות בה	 היא חשיבהחלק מהתפקידי	 בשירות המדינה כרוכי	 בשיקול דעת ועיקר ה
לפי החלטת הוועדה המרכזית מדצמבר . קשה לקבוע נוהל עבודה בעניינ	 ולמדוד בה	 תפוקה

לי	 במשרדי הממשלה ולגבי סגני	 של "לי	 וסמנכ"ד לגבי מנכ"אי להפעיל שיטות שכע, 1985
�אי לכלול במסגרת , 1994על פי הנחיית הוועדה המרכזית ומשרד האוצר משנת . מנהלי יחידות סמ

,  ראשי אגפי	�לי	 ומקביליה	 בדירוגי	 האחרי	 "סמנכ: ד את בעלי התפקידי	 האלה"שיטות שכע
, עובדי	 בדירוג מחקר, עובדי	 בחוזה בכירי	,  ומעלה44 מדרגה �סגני	 וכדומה , מנהלי מחוזות

ג	 באישור ( אחרת נהגי	 צמודי	 ועובדי	 שאינ	 מחתימי	 שעו נוכחות מסיבה זו או, משפטני	
 ).הממוני	

שכ ארגוני העובדי	 טועני	 , ד ליחידה אחת ולא לאחרת"הצוות העלה כי קשה לשל	 שכע .1
 .ד ליחידות אלו בחלק ממשרדי הממשלה"וכ� נוצר לח$ לתת שכע, להפליה

: ד בשירות המדינה נמצא כי ההנחיות האמורות לא מולאו במלוא"מבדיקת שיטות שכע .2
.  מנהלי אגפי	�7 חוקרי	 בדירוג מחקר ו13ד "טחו במועד סיו	 הביקורת קיבלו שכעבמשרד הבי

י "בממ. �25% ל�15% מ2008�2010הפרמיה של אחד המנהלי	 א� הועלתה בשני	 , יתר על כ
 .  יועצי	 משפטיי	68ד "זכו לשכע) מינהל מקרקעי ישראל(

 כי רק עובדי מחקר 2011 משרד הביטחו מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר
וכי המשנה לנציב שירות , ד"מקבלי	 שכע) טר	 הוצאת ההנחיה בנדו (1994שהתקבלו עד שנת 

אשר לבכירי	 טע משרד הביטחו כי על פי פרשנות שקיבלה . 2002המדינה אישר זאת בשנת 
שי� ולקבל ד וקודמו זכאי	 להמ"עובדי	 אשר קיבלו שכע, מ במועצות הייצור"אישור מנציגי נש

 . ד בתפקיד	 החדש"שכע

 כי כמה מ הבכירי	 2011הממונה על השכר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
קיבלו אישור חריג מ המשנה לנציב שירות המדינה דאז היות ששכר	 נפגע בעת קידומ	 מתפקיד 

 . סג מנהל אג� למנהל אג�

Â˘È‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ¯Â¯È·Ó‰Ù ÏÚ· Ô˙È� ‚È¯Á‰ ¯ , Â‡ˆÓ� ‡ÏÂ
ÔÂ„�· ÌÈÎÓÒÓ .ÚÎ˘˘ ˘‚„ÂÈ" ˘Ó˘Ï ‡ÏÂ ‰„Â·Ú‰ ÔÂÈ¯Ù ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï „ÚÂ�˘ ÈÏÎ ‡Â‰ „

¯Á‡ ¯Î˘ ·ÈÎ¯ÓÏ ÈÙÂÏÁ ÌÂÏ˘˙ Â‡ ÈÂˆÈÙ. 

י כי המשפטני	 נכללי	 בקבוצת חישוב שהוחל להנהיג "בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי ממ
 והחליטה שלא 2008 וכי מועצת הייצור דנה בנושא בשנת ,בה את השיטה כבר בסו� שנות השמוני	

ד ולא יהיה עוד " בוטל תשלו	 שכע2011י כי משהפ� לרשות בשנת "עוד ציי ממ. לשנות את המצב
 .אלא גול	 בשכר היסוד, רכיב תשלו	 נפרד
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 ˙Â„‚Â�Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˙ÎÓÒÂÓ ‰�È‡ ¯ÂˆÈÈ‰ ˙ˆÚÂÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÚÂÂ‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ ,ÚÎ˘ ÌÂÏ˘˙ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰Â" ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ „

ÓÓ ˙·Ò‰ ÌÚ ˜¯ Âˆ˜Ï ÚÈ‚‰Â ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó� ÌÈÏÏÎ‰"˙Â˘¯Ï È . 

ס עולה כי "ד למבקר הפני	 של הלמ" בנושא מת שכע2008מדיו של ועדת המעסיקי	 ביולי  .3
ולכ אינו מתאי	 להיכלל , יקול דעתביקורת פני	 היא עיסוק שעיקרו הפעלת ש, לדעת חברי הוועדה

אישרה , ד במשרדי	 אחרי	"מאחר שעיסוק זה נכלל זה מכבר בשכע, א� על פי כ. ד"במער� שכע
 . ס"ד ג	 למבקר הפני	 של הלמ"הוועדה שכע

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÂÏÈ‡ ·Â˘ ÔÂÁ·Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÏÚ
ÚÎ˘ ˙Ï·˜Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÈ„ÂÁÈÈÂ"Â „ ÂÏ‡ ˙‡ Í¯ÚÓ‰ ÔÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ

ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì�È‡˘ ,ÚÎ˘˘ È„Î" ‰È‰È ‡ÏÂ ˙ÂÎÈ‡‰ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ÔÂÈ¯Ù‰ ˙¯·‚‰Ï ıÈ¯Ó˙ ˘Ó˘È „
‰„Â·Ú‰ ¯Î˘Ó ÚÂ·˜ ˜ÏÁ . ÏÎÏ ˙Â„ÈÁ‡ ˙ÂÈÁ�‰ ÚÂ·˜Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÏÚ ÍÎÏ Ì‡˙‰·

 ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰-ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙Ó ˙‡Ê ÏÎ  . 

 

 

 שאי� נוספי� נו

ד בשירות המדינה בחנה הביקורת את "נוס� לבחינת יישומ של המלצות הצוות בנושא מער� שכע
 : הנושאי	 האלה

 

 יישו� המלצות ועדת ההיגוי

. ד"תוק	 ועדת היגוי שמטרתה לבצע פיקוח מקצועי על הנהגת שיטות שכע, ר"על פי התקשי
בקיו	 ,  ותלווה את יישומה בבדיקות בשטחהוועדה תגדיר את הדרישות המקצועיות מכל שיטה
 . דיוני	 מקצועיי	 ובהגשת חוות דעת למועצת הייצור

ס נמצא כי מועצות הייצור "ד במשרד הביטחו ובלמ"בביקורת הליכי העדכו של שיטות שכע
אבל לא הסבירו מדוע , ד שלא עלו בקנה אחד ע	 המלצות ועדות ההיגוי"אישרו לעתי	 שיטות שכע

 . שלא לקבל את המלצותיה של הוועדות המקצועיותהחליטו 

 ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‡Ï˘ ˙ÂÎÓÒ‰ ‰�Â˙� ¯ÂˆÈÈ‰ ˙ˆÚÂÓÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ,‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ˜Ó�˙˘ ÈÂ‡¯ ÌÏÂ‡Â ,˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ Ô�È‡ Ì‡ , È„Î

Â‡¯ÎÂ ˘¯„�Î ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ï˜˘ ÈÎ ÁÈË·‰ÏÈ . 

 

 שירות לאומי ועוד , מתנדבי�

, חיילי	, בעבודה בשירות המדינה משולבי	 מתנדבי	 מ השירות הלאומי ומתנדבי	 אחרי	
ועל כ יש להביא	 בחשבו , הללו משתתפי	 בעבודה השוטפת. ועוד" המשק	"עובדי , סטודנטי	

 . ד"לעניי חישוב שכע
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ÚÎ˘ Í¯ÚÓ ˙˜È„·Ó"·· ÈÎ ¯¯·˙‰ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· „Î ÌÈ·ÏÂ˘Ó ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ-200 
ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â¯È˘‰ ÔÓ ÌÈ·„�˙Ó ,ÚÎ˘ ÌÏÂ‡Â"Ì˙ÏÏÎ‰ ‡ÏÏ ·˘ÂÁÓ „ , Ì‰ ÏÚÂÙ·˘ Û‡

ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯˙È Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÈ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÌÈÏÈ„‚Ó ÍÎÂ ‰˜ÂÙ˙Ï ÌÈÓ¯Â˙ . ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÚÎ˘ ·Â˘ÈÁ· ‡ÏÓ ·ÂÏÈ˘ Ì·Ï˘Ï ˙�ÈÈ�ÂÚÓ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ Ï˘ ¯ÂˆÈÈ ˙Ò„�‰Ï ‰„ÈÁÈ‰" „

 ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘Ì‰Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ ,ÍÎÏ „‚�˙Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ Ï·‡. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·Â˘ÈÁ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ˙˙ÂÂÚÓ ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰ ; ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚÂ
ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ,˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·¯Ï ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰Â ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ˙„ÚÂ , ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ

‰Ê ˙ÂÂÈÚ . 

 

 

 סיכו� 

ÚÎ˘ ÌÂÏ˘˙"‰ÈÈ˘Ú˙‰ Û�Ú· Â˙È˘‡¯ „ ,Â„ÓÏ ˙ÏÂÎÈ‰ Ï˘· ˙‡ ˙È˙ÂÓÎ ‰„È„Ó ‰Ê Û�Ú· „
˙Ï·Â˜Ó‰ ‰Ó¯Â�Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ¯ÂˆÈÈ‰ Û˜È‰· ‰ÈÈÏÚ‰ ,ÚÎ˘ ÌÂÏ˘˙ Ë˘Ù˙‰ Í˘Ó‰·Â" „

˙È�¯ˆÈ ‰�È‡˘ ‰„Â·Ú ˙„È„Ó· È˘Â˜‰ ˙Â¯ÓÏ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï . ‰�ÈÓ‡ ‰ËÈ˘ ˙ÏÚÙ‰
ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎÏ ˙È‡„Î ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ „Â„ÈÚ ¯Î˘ Ï˘ ˙�Î„ÂÚÓÂ , Ì‚ ‰· ˘È˘ ¯Á‡Ó

¯·‚‰Ï ÌÂ¯˙Ï È„Î ÌÏÓ‚˙Ï È„Î Ì‚Â ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ È„·ÂÚ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ÔÂÈ¯Ù‰ ˙
 ÍÎ ÏÚ-‰�‰� ‰Ê Ì‚Â ‰�‰� ‰Ê ˙�ÈÁ··  . ˙Â¯È˘·˘ „Â„ÈÚ‰ ¯Î˘ ˙ÂËÈ˘Ó ˜ÏÁ ÏÚÂÙ·˘ ‡Ï‡

˙Â�Î„ÂÚÓ Ô�È‡ ‰�È„Ó‰ , ÌÈÓ‡Â˙ Ì�È‡Â È„Ó ÌÈÎÂ¯‡ ˙ÂÏËÓ‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ·ˆ˜ÂÓ‰ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù
‰· ÌÈÏÏÂÁ˙Ó‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙‡Â ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ ,Â ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÌÈ‚È˘Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·

 È·¯Ó‰ ˙ÂÏÈÚÈ‰)‰Ê ¯ÂÚÈ˘Ï ÏÚÓ ‰·¯‰ Û‡Â (˙¯ÎÈ� ‰Ú˜˘‰ ‡ÏÏ .‰˘ÚÓÏ , Â‡È·‰ ˙ÂËÈ˘‰
ÚÎ˘ ÌÂ˘ÈÈ Ê‡Ó ‰˜„·� ‡Ï˘ ‰˜ÂÙ˙ ˙¯ÂÓ˙ ˙È˙Â‰Ó ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘ ÌÂÏ˘˙Ï" ˙Â¯È˘· „

‰�È„Ó‰ . 

È‡-˙ÂÏÚÈÈ˙‰‰ ˙˜ÈÁ˘Ï Ì¯Â‚ ˙ÂËÈ˘‰ ÔÂÎ„Ú .·˜Ó ÌÈ„·ÂÚ‰˘ ÍÎÏ Ì¯Â˙ ‡Â‰ ˙‡ ÌÈÏ
‰„Â·Ú‰ ÔÂÈ¯Ù ˙‡ ¯È·‚‰Ï ıÈ¯Ó˙ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ‰ÎÂÓ� ‰˜ÂÙ˙ ¯Â·Ú Ì‚ ˙È·¯Ó‰ ¯Î˘‰ ˙ÙÒÂ˙ .

 ÚÂ·˜ ˜ÏÁ ‰˘Ú� „Â„ÈÚ‰ ¯Î˘ ÏÚÂÙ·˘ ÍÎÏ ˙Ó¯Â‚ ˙�Î„ÂÚÓ ‰�È‡˘ „Â„ÈÚ ¯Î˘ ˙ËÈ˘
˙„Ó˙Ó ˙ÂÏÈÚÈÏ ıÈ¯Ó˙Î ÂÎ¯ÚÓ „·‡Ó ÍÎÈÙÏÂ ¯Î˘‰Ó „¯Ù� È˙Ï·Â . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙Â¯È˘· „Â„ÈÚ ¯Î˘ ˙‚‰�‰ ÏÚ ÌÈ„˜Ù
 ‰�È„Ó‰- ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰Â ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ - ¯Î˘˘ ÍÎ È„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î ÂÈ„ÁÈ ÂÏÚÙÈ 

˙ÓÏÂ‰ ‰¯ÂÓ˙ „Ú· ÌÏÂ˘È „Â„ÈÚ‰ . ·ˆÓ‰ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙‰ ˙ÂËÈ˘ ÁÂ˙ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˘È ‰Ê ÏÏÎ·
ÁË˘· ,ÂÊ ˙�ÂÎ˙Ó· ˙Â„ÓÂÚ Ô�È‡˘ ˙ÂËÈ˘ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ÔÈ‡Â ;� ÚÂ·˜Ï ˘È ÌÈÏ‰

 ‡Ï˘ ÌÈ„¯˘Ó ÏÚ ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ÏÂ „Â„ÈÚ ¯Î˘ ˙ÂËÈ˘ Ï˘ ÔÂÎ„Ú‰ È„ÚÂÓÏ Ú‚Â�· ÌÈ¯Â¯·
Ì‰· Â„ÓÚÈ . Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÌÈÏÎ‰Â ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÏÚ

 ıÂÚÈÈ‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÓÊ‚ÂÓ ˙Â·ÈÂÁÓ ÌˆÓˆÏÂ „Â„ÈÚ ¯Î˘ ˙ÂËÈ˘ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ÌÈ·Ï˘·
 ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È„·ÂÚÏ-ˆÏ˘ È„Î ÏÂÎ‰  „Â„ÈÚ‰ ¯Î˘ ˙ÂËÈ˘ Â‡È·È ÌÈ„·ÂÚÏ ‰·Ë‰‰ „

¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯·Â ‰„Â·Ú· ÔÂÈ¯Ù· ˘ÓÓ Ï˘ ‰‡ÏÚ‰ È„ÈÏ . ‰�ÂÓÓ‰ ÁÂ„· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È
 ˙�˘Ï ¯Î˘‰ ÏÚ2010 ÈÎ ÔÈÈˆ ‡Â‰ " ¯Î˘ ‡˘Â� ÏÎ ÏÚ Û‚‡‰ Ï·È˜˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯‚ÒÓ·

„Â„ÈÚ‰ ,ÂÂ�˙‰˘ ÂÏ‡ ÌÈ�Â�‚�Ó· ÏÏÂÎ ˙ÂÎ¯ÚÓ „Â„È˘ Úˆ·Ï ‰¯ËÓ Â�ÓˆÚÏ Â�Ó˘ Ì·Â¯· Â�
 ÌÈÚÂˆÈ· È�˙ÂÓ ÌÈÓÂÏ˘˙Ï ¯˘‡· ‰„Â·Ú ˙ÂÈ‚ÂÏÂ„Â˙ÓÏ Ú„È „˜ÂÓ ¯ÂˆÈÏÂ ÌÈ�˘‰ ÌÚ

‰Î¯Ú‰Â ." 



 

 


