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העסקת עובדי
 במשרות אמו� אישיות 

 במשרד ראש הממשלה

 

 

 תקציר

שאינו מתחל� כל אימת שמתחל� , השירות הציבורי בישראל מושתת על סגל עובדי�
ורי� להתמנות לתפקידיה� בהלי� בחירה פומבי עובדי� אלה אמ. השר הממונה

אול� כחריג לעקרו� יסוד זה ובהתא� להוראות . ותחרותי המושתת על עקרו� השוויו�
ל של "שר או מנכ, רשאי� ראש הממשלה, )ר" התקשי�להל� (תקנו� שירות המדינה 

ובלא קיו� של הלי� מכרזי או , לפי שיקול דעת�, משרד ממשלתי למנות בלשכת�
 משרות �להל� (ממלאי תפקידי� במשרות אמו� אישיות , י� בחירה שוויוני אחרהל

 ל" לנבחר או למנכעובד במשרת אמו� כולל סיועהתפקיד , ר"על פי התקשי). אמו�
 .  שלה�מחויבויות הציבוריותההממלכתיי� וה� במילוי תפקידי

 חוקי בכפי שבאה לידי ביטו, בהתא� לתפיסת היסוד של שירות המדינה בישראל
ובפסיקת בית , ) חוק המינויי��להל�  (1959�ט"התשי, )מינויי�(שירות המדינה 
) מ" נש�להל� (ר וחוזרי נציבות שירות המדינה "מטילי� התקשי, המשפט העליו�

מגבלות על עובדי� המועסקי� במשרות אמו� ובעיקר אוסרי� עליה� השתלבות 
י� במישרי� וקבלת תפקיד הנחיית עובד, במדרג הניהול של המשרד הממשלתי

, אופי שירות� של עובדי� במשרות אמו� מושפע .המתייחד לסגל המקצועי הקבוע
יחסי� אשר יש , ל"מיחסי האמו� המתקיימי� בינ� ובי� הנבחר או המנכ, בי� היתר

 .להניח שבגינ� מונו

מ היא הגו� האחראי לקבוע מדיניות לניהול ענייני כוח האד� בשירות המדינה "נש
אישור המבנה הארגוני של : את אלה, בי� היתר, תפקידיה כוללי�. לפקח על ביצועהו

הכשרה , מינוי עובדי� וקביעת מסלולי קידו�, אישור תקני�; משרדי הממשלה
מ א� ממלאת תפקיד מרכזי "נש. והשכלה לעובדי המדינה וניהול המכרזי� והבחינות

ע� העובדי� המתמני� באישור משרות האמו� וחותמת על החוזי� האישיי� 
הוא ; בתקופת הביקורת היה מר שמואל הולנדר נציב שירות המדינה. למשרות אלה

 . 2010 ומילא אותו עד סו� אוקטובר 1996מונה לתפקיד בנובמבר 

במהל� השני� היו כמה ועדות ציבוריות שנתנו את דעת� ג� לסוגיית העסקת עובדי� 
 ה בראשותועדונה שבה� הייתה הוהאחר. במשרות אמו� בלשכות נבחרי ציבור

 את המלצותיה 1995שהגישה בשנת  ) ועדת ב� דרור�להל�  (ב� דרורהשופט מרדכי 
שהתבססו על הצור� בשמירת העיקרו� הבסיסי השוא� , הנוגעות ללשכות שרי�

הוועדה לא המליצה על מתכונת . למצוא איזו� בי� הדרג הפוליטי לדרג המינהלי
 ). מ" משרד רה�להל� (ממשלה המינויי� במשרד ראש ה
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 פעולות הביקורת

במשרד , לסירוגי�,  בדק משרד מבקר המדינה2011 פברואר � 2010בחודשי� פברואר 
בדיקות השלמה . מ"מ את העסקת העובדי� במשרות אמו� במשרד רה"מ ובנש"רה

הביקורת נעשתה במהל� התקופה שבה כיה� מר בנימי� . נעשו במשרד המשפטי�
א� התייחסה ג� לתקופות כהונה של ראשי ממשלה , 32�ש הממשלה הנתניהו כרא

 . קודמי�

 

 עיקרי הממצאי�

 הגידול בתק� משרות האמו� האישיות

ה .1 ל ש מ מ ה ש  א ר ד  ר ש מ ב  � ו מ א ה ת  ו ר ש מ  � ק  בחוק המינויי� :ת
, מ ליתר משרדי הממשלה בעניי� העסקת העובדי�"אי� הבחנה בי� משרד רה

מ אושרו אות� "ר ובהוראות נש"בתקשי; משלהחלה ג� על ראש המ" שר"והגדרת 
ר נקבע כי על פי כללי� שייקבעו "בתקשי. משרות אמו� לראש הממשלה ולשר

בהתא� לצרכי� מיוחדי� ובתיאו� ע� הממונה על התקציבי� במשרד האוצר יהיה 
 . הנציב רשאי לאשר הוספת משרות למסגרת התקנית של לשכת נבחר

 48:  של עוזרי� ויועצי�1 משרות אמו�53�מ תק� ל"במועד הביקורת היה במשרד רה
בביקורת . ל המשרד ושתיי� למזכיר הממשלה"שלוש למנכ, 2מ"משרות אמו� לרה

נמצא כי התק� של מרבית משרות האמו� אושר שלא בהתא� להוראות המחייבות על 
 . ר"פי התקשי

2.  � י נ ש ב ת  ו ר ש מ ה ר  פ ס מ ב ל  ו ד י ג 1ה 9 9 5�2 0 1  15 במהל� :0
גדל ,  שבה� כיהנו שבע ממשלות וחמישה ראשי ממשלה� 2010עד  1995 �השני� 

 . מספר משרות האמו� של עוזרי� ויועצי� כמעט פי שישה

3. � י כ ר צ ה ל  ש ת  ל ל ו כ ה  נ י ח  מספר משרות האמו� הוגדל שלא על :ב
לאחר קבלת טיוטת , 2011בפברואר . בסיס הלי� מקי� ויסודי של ניתוח הצרכי�

משלה על הקמת ועדה מקצועית חיצונית לבחינת הודיע ראש המ, ממצאי דוח זה
 .מבנה משרד ראש הממשלה והמתכונת הראויה להעסקת עובדיו

ת .4 - ר י כ ז מ י  ד י ק פ ת ב  � ו מ א ת  ו ר ש מ ב  � י ד ב ו , מ"על פי חוזרי נש :ע
הועלה כי במהל� . שר רשאי להעסיק בלשכתו לא יותר משישה עובדי מזכיר-ת

אמו� של עובדי מזכיר-ת בהיק� מ תק� משרות "מ למשרד רה"השני� אישרה נש

__________________ 

ל המשרד ומזכיר "כמו מנכ, לא כולל משרות אמו� בכירות שכהונת נושאיה� אושרה בהתא� לחוק  1
 . הממשלה

מ " משרות אמו� בלשכת רה38החלוקה הפנימית של משרות האמו� האישיות של ראש הממשלה היא   2
במועצה הלאומית לכלכלה ושתי משרות אמו� שמונה משרות אמו� אישיות , ויחידות הכפופות לה

יצוי� כי במהל� הביקורת הומרו שבע משרות אמו� אישיות במועצה . אישיות במעו� ראש הממשלה
 . הלאומית לכלכלה במשרות מקצועיות
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 גדל היק� 2005 עד 1995בשני� . גדול באופ� ניכר מהיק� התק� שנקבע בחוזריה
 ממשרות 12במועד הביקורת . 13�התק� של עובדי מזכיר-ת משלוש משרות אמו� ל

ויתר , מ עצמה"א� רק בשש הועסקו עובדי מזכיר-ת בלשכת רה, אלה היו מאוישות
 . משרות אלה עבדו ביחידות אחרות במשרדהעובדי� ששובצו ב

 

 מת� פטור ממכרז לאיוש משרות האמו�

ה .1 ר ל  � ו מ א ה ת  ו ר ש מקור הסמכות לאיוש משרות האמו� שלא : מ"מ
.  לחוק המינויי� שקבע מסלול מיוחד למת� הפטור21באמצעות מכרז הוא סעי� 

 3ה המדינ על פי הצעת ועדת שירות,הממשלהרשאית , בהתא� להוראת הסעי�
לקבוע משרות וסוגי� של , ובהודעה שתפורס� ברשומות)  ועדת השירות�להל� (

בשתי החלטות ממשלה . חובת המכרז, בתנאי� שתקבע,  לא תחול�משרות שעליה
 תשע משרות של עוזרי� 1978�ב: מ"הופטרו ממכרז משרות אמו� במשרד רה

2008�וב, 4ויועצי� � . משרה אחת

20%�כ(מ " האמו� של עוזרי� ויועצי� של רה משרות48�נמצא כי רק בעשר מ (
הביקורת העלתה כי במהל� . התקיימו דרישות הדי� למת� פטור מחובת המכרז

מ בלי היתר לפטור ממכרז על "מ אישרה משרות אמו� רבות במשרד רה"השני� נש
 . פי החוק

כ .2 נ מ ל  ש  � ו מ א ה ת  ו ר ש ד"מ ר ש מ ה מ קובעת כי לעניי� "הודעת נש :ל 
 משרות האמו� יש להבחי� בי� נושאי המשרות בלשכות הנבחרי� ובי� סמכויות נושאי

ל עומד בראש הדרג "בשל העובדה כי המנכ. לי�"נושאי משרות בלשכות המנכ
המקצועי לא חל על העובדי� במשרות האמו� שלו איסור להיות מעורבי� בעבודה 

 . ווה� רשאי� א� להשתת� בוועדות מקצועיות כנציגי, המקצועית של המשרד

. מ" שובצו בתק� של יועצי� במשרות אמו� של רה5ל"נמצא כי שלושת עוזרי המנכ
ואילו , ל מונו עוד בתקופת כהונתה של הממשלה הקודמת"שניי� מעוזרי המנכ

בתק� , לעומת זאת. 32�העוזר השלישי מונה בתקופת כהונתה של הממשלה ה
ש בפועל ראש האג�  שימ�האחד : ל שובצו שני עובדי�"המשרות של עוזרי המנכ

 . מ לתכתובת עברית" במשרת יוע0 רה�והאחר , הכלכלי במשרד

מ שלא בהתא� למשרות "ל ובלשכת רה"שיבו0 עובדי� במשרות אמו� בלשכת המנכ
וגור� לחריגות , שנקבעו לה� בתק� המשרד הוא בניגוד לכללי המינהל התקי�

עירוב משרות עוזרי� . �מהוראות שנקבעו לגבי המגבלות הנוגעות לסמכויות העובדי
ל משרדו עלול לטשטש את גבולות הסמכות "ויועצי� לנבחר ע� אלה של מנכ

ל ולהביא לפגיעה "מ לגבי משרות עוזרי� ויועצי� של מנכ"שנקבעו בהוראות נש
העסקה כזאת משמעותה ג� עקיפת הוראות . בתכלית שלשמה נקבעו ההוראות

__________________ 

מנהלי� כלליי� של מה�  חמישה ; המדינה נציב שירותחברי� בראשותאחד עשר המונה ועדה   3
 . ציבור שאינ� עובדי המדינהאנשי �וחמישה , משרדי�

 . נוס! על כ� הופטרו שתי משרות של קצרנית ורכז לשכת ראש הממשלה  4
 .ל בחופשת לידה"במועד הביקורת שהתה עובדת נוספת במשרת אמו� למנכ  5
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של כל אחד משלושת העוזרי� חרג נמצא כי שכר� . מ בנוגע למגבלות השכר"נש
 .ל"מ לעובדי� במשרות אמו� למנכ" מהמגבלה שקבעה נש50%�ביותר מ

ה .3 ל ש מ מ ה ר  י כ ז מ ל  � ו מ א ת  ו ר ש מ "בשני� האחרונות העניקה נש :מ
, ג� למזכיר הממשלה אישור להעסקת שני עוזרי� במשרות הפטורות מחובת המכרז

הבקשה לפטור ממכרז לשתי . 6א� שהוא אינו עומד בראש יחידת סמ� ממשלתית
 .בניגוד להוראות חוק המינויי�, משרות אלה לא הובאה לוועדת השירות ולממשלה

 

 עובדי� במשרות אמו� בתפקידי ניהול ובתפקידי� מקצועיי�

מ הועסקו במשרות ניהול "נמצא כי מספר גדול של עובדי� במשרות אמו� במשרד רה
התברר כי נושאי משרות . מ"ת חוזרי נשר ולהוראו"בניגוד להוראות התקשי, וביצוע

היו ממוני� באופ� ישיר על עובדי� , אמו� מונו לעמוד בראש יחידות מקצועיות
בחלק מיחידות המשרד מילאו עובדי� . מקצועיי� באגפי� והעבירו לה� הוראות

במשרות אמו� תפקידי� דומי� במהות� לתפקידי� שמילאו עובדי� מקצועיי� מ� 
ליקוי זה רווח במשרד ג� בתקופות כהונה של ממשלות קודמות . �המניי� באותו אג

הביקורת העלתה כי החריגה בתחו� זה הייתה נרחבת . ולא תוק� עד למועד הביקורת
, באג� אירועי�; לרבות במועצה הלאומית לכלכלה, והובחנה ברבי� מאגפי המשרד

ההסברה באג� כלכלה ובמער� ; מעקב ובקרה, באג� תיאו�; סיורי� וטקסי�
 . הלאומי

 

 משכורות העובדי� במשרות אמו� אישיות

מ לא קבעה כי הוראותיה בעניי� משכורות לעובדי� במשרות אמו� בלשכות "נש
מ ולא פרסמה הוראות אחרות בעניי� "שרי� וסגני שרי� אינ� חלות בלשכת רה

נמצא כי הסדר שכר . מ"המשכורות המאושרות לעובדי משרות אמו� במשרד רה
מ נעשה בעל פה ולא פורס� "מ ומשרד רה"י� במשרות אמו� שנקבע בי� נשהעובד
, היה חלקי בלבד ולא תוא� מראש ע� הממונה על התקציבי� במשרד האוצר, בכתב

 . ר"כנדרש בתקשי

 

 הסדרת ההעסקה של העובדי� במשרות האמו� ופעילות�

ה .1 ל ש מ מ ל י  ט פ ש מ ה  0 ע ו י ל ה  נ ש מ ה ת  ו י ח נ  קבע 2007במאי : ה
כמה עקרונות )  המשנה ליוע0�להל� ) (ייעו0(0 המשפטי לממשלה המשנה ליוע

מ הנוגעות למינוי עובדי� למשרות אמו� קיימות "פעולה והנחיות למשרד רה

__________________ 

עוזר למנהל " פטור מחובת מכרז פומבי למשרת �קובעת כי יינת 10.8.97� מ2432החלטת ממשלה   6
ל שאינו מנהל יחידת "מנכ�לכ� מוקבל. ומקבילו שהוא מנהל יחידת סמ�" שלתיכללי של משרד ממ

 .סמ� אינו זכאי למנות לו עוזר בפטור ממכרז פומבי
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בהנחיה נקבע כי תיאורי התפקידי� של היועצי� המתמני� . ולמשרות אמו� חדשות
וות מ לח"במשרות אמו� יועברו טר� אישור� ליוע0 המשפטי של המשרד ושל נש

נקבע כי הוספת משרות אמו� חדשות תותנה בבדיקה משפטית שיעשו היוע0 . דעת�
 ג� משרד �מ ובמידת הצור� "הלשכה המשפטית בנש, מ"המשפטי של משרד רה

 .המשפטי�

, הועלה כי מאז ניתנו ההנחיות מונו עשרות עובדי� חדשי� למשרות אמו� קיימות
יחידת .  עוזר למזכיר הממשלה�מ אישרה משרת אמו� חדשה פטורה ממכרז "ונש

לא העבירה את , שבידה מצוי המידע על העובדי�, מ"משאבי אנוש במשרד רה
תיאורי התפקידי� של היועצי� שהתמנו למשרות שהיו קיימות ואת תיאור התפקיד 

מ "לחוות דעת של הלשכה המשפטית במשרד רה, של המשרה החדשה שאושרה
 . לו לא נבדקו טר� אישור מינויי�ובנסיבות אלה המשרות הל, מ"ושל נש

ת  .2 ו ר ש י"מ ע ו צ ק מ ה  � ו מ א בעקבות הנחיות המשנה ליוע0 ועל   )א":   (ה
מ דיו� "מ קיימה נש"מנת להסדיר את העסקת העובדי� במשרות האמו� במשרד רה

בדיו� זה נקבע . מ" והשתתפו בו עובדיה ונציגי� ממשרד רה2007מטה בעניי� ביולי 
משרות "מ להעסיק עובדי� ב"יש לאפשר לרה, מו� האישיותכי נוס� על משרות הא

בהצעה שהגיש היוע0 המשפטי . שלגביה� ייקבעו כללי� מיוחדי�" אמו� מקצועיות
 ולפיה יש להתיר לעובדי� במשרות אמו� מקצועיות 2007מ לנציב בנובמבר "של נש

� ליטול חלק פעיל בפעולות משרדיות חסרה הבחנה ברורה בי� משרות אלה ובי
מ מסמ� הכולל סקירה של הליקויי� " הכינה נש2008בספטמבר . משרות מ� השורה

מ והעלתה את ההצעה לקבוע את הקטגוריה "בעניי� משרות אמו� במשרד רה
 .כחלופה נוספת להעסקת עובדי� במשרד" משרות אמו� מקצועי"

י�  ועד מועד סיו� הביקורת התנהלו דיוני� והתכתבויות ב2008מאז ספטמבר  )ב(
. מ שעניינ� סיווג� מחדש של משרות האמו� שבתק� המשרד"מ ובי� משרד רה"נש

מ שבה הוצע לכלול "מ את תגובתו להצעת נש"במהל� הביקורת העביר משרד רה
בתק� משרות האמו� המקצועי כמה משרות שבמהות� ה� משרות מקצועיות מ� 

 . דש זהמ לסוג משרות ח"א� שאינ� מתאימות להגדרה שהציעה נש, השורה

המבוסס על מיסוד סוג חדש , משרד מבקר המדינה מעיר כי במתווה הפתרו� שהוצע
יש משו� חריגה של ממש מעקרונות היסוד , )משרות האמו� המקצועיות(של משרות 

 הזדמנות הוגנת ושוויונית לכל מועמד בהלי� איתור �למינוי עובדי� בשירות המדינה 
 בי� עובדי� במשרות אמו� אישיות ובי� עובדי� � ככל שנית� �פומבי והפרדה ברורה 

מ ועל משרד ראש הממשלה לתת את הדעת לכ� "לפיכ� על נש. מקצועיי� מ� המניי�
שמתווה זה עלול בעתיד לערער את עקרונות היסוד שעליה� מושתתת העסקת 

מ "על כ� על נש. עובדי� בשירות המדינה כיוו� שהוא עלול להשפיע על כל השירות
מ לבחו� באופ� זהיר ודקדקני את הפתרו� המוצע תו� מת� הדעת ג� "ד רהועל משר

 .לפוטנציאל הפגיעה באופיו של השירות הממשלתי
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 פיקוח ובקרה על מינוי עוזרי� ויועצי�

1. � ר ו ש י א ו  � ס י  א נ ת ו ד  י ק פ ת ת  ו ר ד ג ה ת  ע י ב לפי חוק : ק
ר "התקשי. המינויי� הגור� המוסמ� לאישור תק� של משרד הוא נציב השירות

הנבחר יקבע את תיאור התפקיד ודרישות המשרה של כל עובד במשרת "קובע ש
 לפני תחילת מילוי תפקידו ימסור את הפרטי� הללו לידיעת �ובכלל זה , אמו�

מאחר ". ל למינהל ולמשאבי אנוש במשרדו או למי שממלא תפקיד זה בפועל"הסמנכ
 לנציב שירות שהסמכות לאשר את תק� משרדי הממשלה הוקנתה על פי החוק

ומאחר שעל פי ההלכה הפסוקה התק� כולל ג� את התפקידי� ודרישות , המדינה
הרי שבעת אישור התק� של משרות האמו� היה על הנציב לאשר ג� את , המשרה

 . הגדרות התפקיד למשרות אלה ואת דרישות הס�

� התברר כי לא הוגדרו תיאורי תפקיד ולא נקבעו דרישות ס� למשרות של העובדי
על תיאורי , אלא נעשה שימוש במשרות קיימות, במשרות אמו� לפני מינוָי� לתפקיד

 . מ"התפקיד ודרישות הס� שנקבעו לה� בעבר ואשר בחלק� לא קיבלו את אישור נש

2. � ו מ א ה ת  ו ר ש מ ב  � י ד ב ו ע ה  0 ו ב י ש  � פ ו  הועלה כי שיבו0 :א
אימה העובדי� לתפקידי� נעשה באופ� שא� ברשימת המשרות נמצאה משרה מת

בכל המקרי� ; מ שוב0 בה העובד שנבחר לאותו תפקיד"לתפקיד שנדרש לרה
שובצו , מ"שנבדקו שבה� לא הייתה ברשימה משרה מתאימה לזו שנדרשה לרה

העובדי� למשרות שנותרו פנויות בתק� למרות שלא הייתה כל התאמה בי� התפקיד 
עדכו� תיאורי �ואיעקב השיבו0 הלקוי כמתואר . שיועד לעובד ובי� תיאור המשרה

לא נמצאה כלל התאמה בי� ,  שנבדקו30 תיאורי תפקידי� מתו� 21�ב, התפקידי�
 .התיאור לתפקיד שמילא העובד

אי� לקבל מצב , מ כי בהתא� להוראות הדי�"משרד מבקר המדינה העיר למשרד רה
שבו משרות בשירות המדינה יהיו נטולות הגדרה של תיאור התפקיד ודרישות 

כי איוש התפקידי� הכלולי� בתק� צרי� שייעשה בהתא� להגדרות ו, המשרה
ההקפדה על זהות בי� הגדרת התפקידי� . התפקיד ולדרישות המשרה הקבועות בה�

במשרה שבה משוב0 עובד ובי� תוכ� התפקיד שהוא ממלא בפועל נדרשת ג� למניעת 
צועיי� במשרד בהירות ביחסי הגומלי� בי� היועצי� והעוזרי� ובי� העובדי� המק�אי

ולהצגת העובדות כהוויית� לפני הלשכה המשפטית כדי שתוכל לבחו� את הצור� 
 .בהכנת הסדר נאות למניעת ניגוד ענייני�

3. � י ד מ ע ו מ ה ת  מ א ת ה ת  נ י ח בחלק ממשרות האמו� נקבעו בעבר  :ב
ואילו במשרות האמו� האחרות נקבע כי הדירוג והדרגה , דרישות ס� מפורטות

מ לא "התברר שככלל משרד רה". ר"לפי דרישות התקשי"יו ודרישות המשרה יה
 . בח� את התאמת המועמדי� לתפקידי� במשרות אמו� בהתא� לדרישות הס�

י .4 ה�א ר ש מ ה ת  ו ש י ר ד ב ה  ד י מ הביקורת העלתה כי כמה עובדי� : ע
לא עמדו בתנאי ס� שנקבעו למשרות שבה� , לרבות עובדי� בכירי�, במשרות אמו�

 .שובצו
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 צותסיכו� והמל

האחריות לליקויי� שעלו בדוח זה מוטלת ה� על משרד ראש הממשלה וה� על נציבות 
שכשלה במילוי תפקידה כגור� בעל סמכויות ביצוע מרכזיות , שירות המדינה

מקור� של חלק מהליקויי� . מ"וכשומר ס� בנוגע לנושאי משרות האמו� במשרד רה
הליקויי� .  במהל� השני�בתקופות שבה� כיהנו ממשלות קודמות ואלה התעצמו

מת� פטור מחובת המכרז למשרות אמו� , בי� היתר, שנמצאו חמורי� וה� כוללי�
הגדלת תק� המשרות בלא שנקבעו לכ� כללי� כנדרש ; רבות בלא סמכות ושלא כדי�

 סדרי� חמורי� בניהול כוח האד� שהובילו למקרי� רבי� של �אי; ר"בתקשי
ידי� שנקבעו לעובדי� במשרות אמו� ובי� התאמה בוטה בי� הגדרות התפק�אי

 . תפקידיה� בפועל

הביקורת העלתה כי הגידול הנרחב במספר משרות האמו� במשרד ראש הממשלה 
במהל� חמש עשרה השני� האחרונות נעשה שלא על בסיס תהלי� מקי� ויסודי של 
ניתוח צרכי� וא� בלא שקוימו הליכי הבחינה והאישור הנדרשי� בהוראות הדי� 

אי� לקבל מציאות כזו במערכת הממשלתית בכלל . למיסוד המשרות הללו ואיוש�
יודגש כי העסקה במשרות אמו� א� משמשת לעקיפת חובת . מ בפרט"ובמשרד רה

ניהולו של נושא זה באופ� בלתי . דבר הפוגע בעקרו� שוויו� ההזדמנויות, המכרזי�
 .בוריסדור ותקי� עלול א� לפגוע באמו� הציבור בשירות הצי

מ על הקמת ועדה ציבורית מקצועית לבחינת "בעקבות הביקורת הודיע משרד רה
ראוי כי ממצאי דוח . לרבות מתכונת העסקת העובדי� במשרות אמו�, מבנה המשרד

לרבות עבודת הוועדה הציבורית , ביקורת זה יעמדו ביסוד כל פעולת הסדרה
 היסוד של השירות על פעולת ההסדרה להיות מושתתת על עקרונות. האמורה

במנותק משיקוליה של ממשלה מסוימת או מהרצו� לקבע מצב , הציבורי בישראל
לאור ממצאי הביקורת המוצגי� בדוח זה על הוועדה להציע הסדרי� . עובדתי נתו�

מ "מ תמלא כהלכה את תפקידיה בנוגע למשרד רה"שיבטיחו את האופ� שבו נש
 . שבמסגרתו היא פועלת

קפיד הקפדה יתרה שלא לפגוע בתשתית שנקבעה בהוראות החוק יש לה, מעל לכול
וההלכה הפסוקה ואשר מטרתה להבטיח הגנה חסרת פשרות על מאפייניו של 

 .פוליטי�מקצועי וא, כשירות ממלכתישירות המדינה 

 

♦ 
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 מבוא

, )מינויי�( שירות המדינה חוקשבאה לידי ביטוי ב, תפיסת היסוד של שירות המדינה בישראל
השירות , קובעת שככלל, 7ובפסיקת בית המשפט העליו�, ) חוק המינויי��להל�  (�1959ט"התשי

הציבורי מושתת על סגל מקצועי קבוע של עובדי� שאינ� מתחלפי� כל אימת שמתחל� השר 
עובדי� אלה אמורי� להתמנות לתפקידיה� בהלי# בחירה פומבי ותחרותי . הממונה עליה�

� .המושתת על עקרו� השוויו

 �להל� (רשאי� ראש הממשלה , )ר" התקשי�להל� (התא� להוראות תקנו� שירות המדינה ב
לפי שיקול דעת� ובמסגרת הכללי� , ל משרד ממשלתי למנות בלשכותיה�"שר ומנכ, )מ"רה

 משרות �להל� (ר במשרות אמו� אישיות "כמה ממלאי תפקידי� שאות� מונה התקשי, שנקבעו
�ה�  במילוי תפקידיל"לשר ולמנכ, מ"בדי� אלה לסייע לרהעל עו, ר"על פי התקשי). אמו

) מ" נש�להל� (ר וחוזרי נציבות שירות המדינה "התקשי.  הציבוריותיה�הממלכתיי� ומחויבויות
 �מטילי� על העובדי� המועסקי� במשרות אמו� מגבלות על פעילות� שמטרת� ליצור חי% ברור בי

 . העובדי� אלה ובי� עובדי� מקצועיי� מ� השור

מ היא הגו� האחראי לקבוע מדיניות לניהול ענייני כוח האד� בשירות המדינה ולפקח על "נש
, אישור תקני�; אישור המבנה הארגוני של משרדי הממשלה, בי� היתר, תפקידיה כוללי�. ביצועה

. ניהול המכרזי� והבחינות; הכשרה והשכלה לעובדי המדינה, מינוי עובדי� וקביעת מסלולי קידו�
אול� מאז היא יחידת סמ# במשרד ראש , מ חלק ממשרד האוצר" הייתה נש2007ד יולי ע

מ מאשרת את משרות האמו� וחותמת על החוזי� "נש. 8)מ או המשרד" משרד רה�להל� (הממשלה 
בתקופת הביקורת היה מר שמואל הולנדר נציב . האישיי� ע� העובדי� המתמני� למשרות אלה

 . 2010 ומילא אותו עד סו� אוקטובר 1996תפקיד בנובמבר הוא מונה ל; שירות המדינה

: מ ליתר משרדי הממשלה בעניי� העסקת העובדי�"בחוק המינויי� אי� הבחנה בי� משרד רה
מ אושרו אות� משרות "ר ובהוראות נש"בתקשי; בחוק זה כוללת את ראש הממשלה" שר"הגדרת 

: מ" ממכרז משרות אמו� במשרד רהבשתי החלטות ממשלה הופטרו. אמו� לראש הממשלה ולשר
 החליטה הממשלה בתוק� סמכותה על פי הצעת ועדת השירות לקבוע כי חובת המכרז לא �1978ב

 הופטרה באותה דר# משרה �2008ב; 9מ"תחול על תשע משרות של עוזרי� ויועצי� במשרד רה
 .נוספת

בדי� במשרות אמו� מינוי והעסקה של עו" קיי� משרד מבקר המדינה ביקורת על 2005בשנת 
בחודשי� . 10מ לא נכלל בה�"ומשרד רה, בכמה משרדי ממשלה" בלשכות שרי� וסגני שרי�

מ את "מ ובנש"במשרד רה, לסירוגי�,  בדק משרד מבקר המדינה2011 פברואר � 2010פברואר 
. בדיקות השלמה נעשו במשרד המשפטי�. מ"העסקת העובדי� במשרות אמו� במשרד רה

א# , �32במהל# התקופה שבה כיה� מר בנימי� נתניהו כראש הממשלה ההביקורת נעשתה 
 .התייחסה ג� לתקופות כהונה של ראשי ממשלה קודמי�

__________________ 

פד , '�‚„ Á‡Â ‰˘„Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ 'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 154/98צ "בג: ראו למשל  7
Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ ‰˙� 5657/09צ "בג; )ˆ ‡ÔÈÈË˘�ÈÈ"·‚: להל� (119, 111, )5('נב

Á‡Â 'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙�È„Ó „‚�' ,2974, 2967, )4(2009על !תק. 

 .8.7.07! מ1937החלטת ממשלה   8
 . נוס, על כ+ הופטרו שתי משרות של קצרנית ורכז לשכת ראש הממשלה  9
לשכות מינוי והעסקה של עובדי. במשרות אמו� ב", )È˙�˘ ÁÂ„55·) 2005 , משרד מבקר המדינה  10

 .5' עמ, "שרי. וסגני שרי.
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מ "יצוי� כי במסגרת הביקורת הנוכחית לא נבחנה העסקת נושאי משרות אמו� בכירות במשרד רה
תיה� הופטרו שמשרו, המינויי� לחוק 23לרבות סעי� , שכהונת� אושרה בממשלה בהתא� לחוק

מ כמה נותני "לרה, נוס� על כ#. 11כדי� מחובת המכרז ואינ� בעלות אופי של משרות אמו� אישיות
עורכי סקרי דעת קהל , כותבי נאומי�, למשל, שירותי� חיצוניי� המועסקי� בחוזי� למת� שירות

� במסגרת הביקורת לא נבח� אופ� ההתקשרות עמ� ולא נבחנה. ויועצי� לניהול משא ומת
 .פעילות�

 

 

 הגידול בתק
 משרות האמו
 האישיות

 המצבה לעומת התק� 

�המטה לביטחו, מ ומזכירות הממשלה"לשכת רה, בי� היתר, מ כולל מספר גופי מטה"משרד רה 
על פי החלוקה הקיימת בשני� . המועצה הלאומית לכלכלה ומער# ההסברה הלאומי, לאומי

ל הטיפול בנושאי� המדיניי� והביטחוניי� ועל מ אמונה ע"לשכת רה, מ"האחרונות במשרד רה
מ בניהול "מסייעת לרה, הלשכה ובראשה ראש הלשכה. הנושאי� הקשורי� לעבודת הממשלה

מ את הנחיותיו לגורמי� "באמצעותה מעביר רה. סדר יומו ודרכה זור� המידע המועבר אליו
 . והיא המתאמת את פעולותיו, שוני�

: מספר אגפי� ובה�,  בעיקר בתחומי� הכלכליי� והחברתיי�העוסק, ל המשרד"בכפיפות למנכ
ל "כפו� למנכ. הלשכה המשפטית; אג� כלכלה; מעקב ובקרה, אג� תיאו�; האג� לתכנו� מדיניות

ל בעת ביצוע הביקורת היה "המנכ. ג� משנהו המופקד על אגפי המינהל לרבות אג� משאבי אנוש
ל בכיר למינהל "ל וסמנכ"קיד המשנה למנכבתפ. 2009מר אייל גבאי שמונה לתפקיד במאי 

 . 2009ומשאבי אנוש שימש מר אמנו� ב� עמי שסיי� את תפקידו בסו� דצמבר 

ל משרדו מותר להעסיק בס# הכול עובדי� בתשע "בלשכת שר ובלשכת מנכ, מ"על פי הוראות נש
על פי ש, אלו משרות אמו�. 12)ל"שש לנבחר ושלוש למנכ(משרות אמו� של עוזרי� ויועצי� 

 .ר איוש� אינו מחייב לקיי� מכרז"התקשי

¯ÂÓ‡Î ,‰¯ „¯˘Ó· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ" ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó ¯˘Ú Ê¯ÎÓ ˙·ÂÁÓ Â¯ËÙÂ‰ Ó
ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ Ï˘ .‰¯ „¯˘Ó· ‰È‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·"Ï Ô˜˙ Ó-53 ÔÏÏÎ·˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó 

"ÌÈ¯ÊÂÚ "Â"ÌÈˆÚÂÈ "‰¯Ï"Ó ,Î�ÓÏ"‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓÏÂ „¯˘Ó‰ Ï .˘�"‡ ‰¯˘È‡ Ó Ì�Ó
‰Ê‰ Ô˜˙‰ ˙‡ , ‡Ï˘ ‰˘Ú� ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘ÓÎ ˙Â¯˘Ó‰ ˙È·¯Ó Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ� Í‡

È˘˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·" ¯)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

‰¯ „¯˘Ó· ÌÈˆÚÂÈ‰Â ÌÈ¯ÊÂÚ‰ Ï˘ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÔÏ‰Ï"‰¯ ÔÂÚÓ·Â Ó" Ó
) ¯·ÓËÙÒÏ ÌÈ�ÂÎ�2010 (˙Â˘ÈÂ‡Ó‰ ˙Â¯˘Ó‰ ÏÚÂ: 

__________________ 

 .ל המשרד ומזכיר הממשלה"בה� משרות מנכ  11

מ "חוזר נש; �8.2.09מ" היערכות משרדי הממשלה לאיוש לשכות שרי� וסגני שרי�"מ "חוזר נש  12
ל "לי� במשרדי הממשלה ולשכות מנהלי יחידות סמ� מוקבלי מנכ"מבנה ארגוני של לשכות מנכ"

 .�8.6.09בהודעת תיקו� לחוזר זה נשלחה ; �15.2.09 מ"ואופ� העסקת העובדי�
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 רות אמו� אישיות והמצבהתק� מש: 1' טבלה מס

˙Â˘ÈÂ‡Ó ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó ‰„ÈÁÈ‰ Ì˘ 

 מ"לשכת רה 20 15

 המועצה הלאומית לכלכלה 8 *8

 מער� ההסברה הלאומי 7 7

 האג' לפניות הציבור 1 **2

 סיורי� וטקסי�, �אג' אירועי 4 4

 מעקב ובקרה, אג' תיאו� 4 4

 אג' כלכלה 2 2

 ל"עוזרי מנכ 3 3

 מ"מעו� רה 2 2

 מזכירות הממשלה 2 2

49 53 ‰Ò"Î 

 .במהל� הביקורת הומרו שבע משרות אמו� למשרות מקצועיות מ� המניי� * 

מ א� "במשרת אמו� של רה" מנהל לשכה"אחד העובדי� היה משוב, במועד הביקורת בתק� כ ** 
 ).ראו להל�(למעשה היה מרכז פניות הציבור באג' פניות הציבור 

 

 

  1995�2010ל בתק� משרות האמו� בשני� הגידו

, מ" משרות אמו� לרה46תק� משרות האמו� שבח� משרד מבקר המדינה במסגרת ביקורת זו כולל 
. ל ושתי משרות של עובדי� במזכירות הממשלה"שלוש משרות עוזרי מנכ, מ"שתיי� במעו� רה

ק� המשרד במהל� משרד מבקר המדינה בדק את השינוי שחל במספר משרות האמו� הללו בת
 .השני� האחרונות

במוסדות המדינה וברשויות ביעור חומר ארכיוני (בהתא� להוראות תקנות הארכיוני�  .1
מ ועל הנהלת המשרד הממשלתי מוטלת חובה לשמר "על נש, 1986!ו"התשמ, )המקומיות

 . רשימות תק� תפקידי� ורשימות תק� שמיות במש� עשר שני� לפחות

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰‰¯ „¯˘Ó·"˘�·Â Ó" Ï˘ Ô˜˙‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ ¯˙‡Ï Ô˙È� Ó
 ¯‡Â¯·ÙÓ ˜¯ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰2005 ,„·Ï· ÌÈ�˘ ˘˘ È�· ÌÈÎÓÒÓ ¯ÓÂÏÎ. 

‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˘�ÏÂ Ó"ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÈÎ Ó , ‰·ÂÁ Ì‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ
Ô˜˙‰ È�Â˙� ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï ,ÌÈÓ„Â˜ Ô˜˙ È�Â˙� ‰Ê ÏÏÎ·Â ,È˜Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ÍÎ ÈÎÈÏ‰ ÌÈ

ÁÂ˜ÈÙ ,ÌÈ˙Â‡� ˙¯Â˜È·Â ‰¯˜·. 

 ה� 2011מ מיולי " ובתשובת נש2011מ למשרד מבקר המדינה מינואר "בתשובתו של משרד רה
 .הודיעו כי רשמו לפניה� את הערות משרד מבקר המדינה ויקפידו על שמירת רשומות התק�
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, מ"האמו� של רה משרות 53משרד מבקר המדינה בדק את המועד שבו אושרה בתק� יצירת  .2
 : ראו את התרשי� שלהל�. מ ושל מזכיר הממשלה"ל משרד רה"של מנכ, מ"במעו� רה

 
1 ÌÈ˘¯˙

*"ÌÈ¯ÊÂÚ"Â "ÌÈˆÚÂÈ" È˘È‡‰ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙· ÏÂ„È‚‰

9 9
16

33
37

41

52

7

17

4

4

11

1
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60

9 16 33 37 41 52 53

11/95-6/96 6/96-7/99 7/99-3/01 3/01-2/03 2/03-5/06 5/06-3/09 3/09-2/11

Ò¯Ù .˘ Â‰È�˙� .· ˜¯· .‡ ÔÂ¯˘ .‡ ÔÂ¯˘ .‡ Ë¯ÓÏÂ‡ .‡ Â‰È�˙� .·

26 27 28 29 30 31 32

 ‰Èˆ�„˜‰ ÍÏ‰Ó· ÂÙÒÂ�˘ ˙Â¯˘Ó

‰Èˆ�„˜‰ ˙ÏÈÁ˙· ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ

.ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯˘ÓÏ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó 53-Ó Ú·˘ Â¯ÓÂ‰ 2011 ˙�˘· ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· *

 ÌÈ�˜˙ Î"‰Ò

‰Èˆ�„˜

 ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯

‰Ï˘ÓÓ ¯ÙÒÓ

 

 ÍÏ‰Ó· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ�Â˙�‰15 ÌÈ�˘‰ - 1995 „Ú 2010 - ˙ÂÏ˘ÓÓ Ú·˘ Â�‰ÈÎ Ô‰·˘ 
˘� ‰¯˘È‡ ‰Ï˘ÓÓ È˘‡¯ ‰˘ÈÓÁÂ" ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ Ï˘ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙ ˙Ï„‚‰ ˙‡ Ó

-˘È˘ ÈÙ ËÚÓÎ Ï„‚ Ô¯ÙÒÓÂ ‰ . 

ÌÈ‚¯ÂÁ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÓ ¯ÎÈ� ˜ÏÁ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ , ÈÙ ÏÚ
˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ,È˘˜˙· Â�ÈÂˆ˘ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó‰ ÔÓ" Ì˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÏÈË‰ ‡Â‰˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ÔÓÂ ¯

)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

בהתא� לצרכי� מיוחדי� ובתיאו� , פי כללי� שייקבעו על, יהיה רשאי נציבר נקבע כי ה"בתקשי
לקראת הקמת .  משרות למסגרת התקניתהוספתלאשר , מונה על התקציבי� במשרד האוצרע� המ

; מ חוזר שעניינו היערכות משרדי הממשלה לאיוש לשכות הנבחרי�"ממשלה חדשה מפרסמת נש
מרוכזי� בו ההוראות והכללי� להעסקת עובדי לשכות נבחרי� ומפורטות בו אפשרויותיה� לאיוש 

מ חוזר בעניי� זה לקראת כינו� ממשלת " פרסמה נש2009 בפברואר .משרות האמו� בלשכותיה�
 ).2009מ " חוזר נש!להל�  (32!ישראל ה
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˘� ÈÎ ‰ÏÚÂ‰" ‰Ú·˜˘ ÈÏ· „¯˘Ó‰ Ô˜˙· ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó ¯ÙÒÓ· È˙‚¯„‰ ÏÂ„È‚ ‰¯˘Ù‡ Ó
ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ‰¯È„‚‰˘ ÈÏ·Â ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÍÎÏ ,È˘˜˙‰ ˙‡¯Â‰Î"¯ . Ì‰ ‰Ï‡Î ÌÈÎ¯ˆ

ÈÁ¯Î‰ È‡�˙ , Ì‡˜ÈÙÒÓ ‡Ï ÈÎ ,Ú·˜�˘ Ô˜˙‰ ÔÓ ‚Â¯ÁÏ ·Èˆ�Ï ‰�Â˙�‰ ‰‡˘¯‰Ï . ÈÎ ‡ˆÓ�
 ‡ÏÂ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó ˙¯ÈˆÈÏÂ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘ÓÏ Ú·˜�˘ Ô˜˙‰ ÔÓ ‰‚È¯ÁÏ ÌÈÓÚË‰ Â�Á·� ‡Ï

ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯˘Ó. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘� ÏÚ" ‰˘˜· ˙˘‚‰ Ì�ÈÈ�Ú˘ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï Ó
¯Á·�Ï ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙ ˙ÚÈ·˜ÏÌÈ ,‰¯ ˙Â·¯Ï"Ó , ‰Ú¯Î‰Ï ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙Â�Â¯˜Ú ˙‡Â

 ‰Ï‡ ˙Â˘˜··-ÌÓÒ¯ÙÏÂ  . ‰˜ÂÒÙ‰ ‰ÎÏ‰‰ ˙‡Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Û˜˘Ï ‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ ÏÚ
 „ÂÒÈ ÔÂ¯˜∆ÚÎ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÚÂ·˜ ÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ Ï‚Ò ˙˜ÒÚ‰Ï ‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ˙Â˜È�ÚÓ‰

È˙Ï· ‰Ï„‚‰ ‰˘ÚÓÏ ˙¯˘Ù‡Ó˘ ˙�ÂÎ˙Ó ˙Â¯ÒÂ‡Â-· ÌÈ„·ÂÚ Ô˜˙ Ï˘ ˙¯˜Â·Ó Í¯„
„ÂÒÈ‰ ˙Â�Â¯˜Ú ˙‡ ˙Ù˜ÂÚ‰ . 

, כי א, שהדברי� לא קיבלו ביטוי מפורש בחוק, מ"בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה נש
מ לתפקידי שרי� "לא דומה תפקידו של רוה", מ"לדברי נש. מ הוא משרד ייחודי"משרד רה

חודו של משרד יי. מ לבי� משרדי הממשלה האחרי�"אי� שו� דמיו� בי� משרד רוה"ולכ� , "אחרי�
מטבע� , לכל ראש ממשלה. מ נגזר בעיקר מתפקידו של ראש הממשלה ומאישיותו הפוליטית"רוה

על פי ה� , חברתית וכלכלית ייחודיות משלו, תפיסה מדינית, השקפת עול�, סדר יו�, של דברי�
 ". את מער� משרות האמו� במשרדו, בי� היתר, הוא קובע

 כי 2011מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ביולי , ולנדרמר שמואל ה, נציב השירות לשעבר
מהגידול "נבע , בדומה לגידול בשירות המדינה כולו, מ"הגידול במספר משרות האמו� במשרד רה

מגמה זו לא . בהיק, הפעילות הממשלתית ובגידול בצרכי� הציבוריי�, המשמעותי באוכלוסיה
 ".מ"יכלה לפסוח על משרד רה

ערה לעובדה שמעמדו הייחודי של משרד ראש הממשלה בכל הנוגע "יא מ הוסיפה כי ה"נש
לפיכ� כמענה ראוי ונכו� . ר"למער� משרות האמו� אינו מעוג� דיו בהוראות החוק והתקשי

מ "נש, מינהלי!ובמטרה למצוא את האיזו� הראוי בי� הדרג הפוליטי לדרג המקצועי, לסוגייה זו
 ".ר והחלטות הממשלה ככול שיידרש"ות התקשיתפעל לעדכו� הורא, מ"יחד ע� משרד רה

 : 2010מ בספטמבר "להל� נתוני הצבת העובדי� במשרות אמו� ביחידות משרד רה .3

ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Î˘Ï 

 מ "לאומי ויוע- רהההסברה מער� הראש 

 לתקשורת
  דובר לתקשורת ישראלית

  דובר לתקשורת זרה
  ראש מער� התקשוב

  שורת ברוסיתדובר לתק
  עוזר לדובר לתקשורת ישראלית

 במשרד דובר 

 ראש לשכה

 מ לתכנו� מדיניות"יוע- רה
 מ לענייני דרוזי�" רהיוע-

 מ לענייני התיישבות"יוע- רה
È�˘ מ לענייני� מיוחדי�" רהצייוע 

 מ לענייני אתיופי�"יוע- רה
 יוע- לענייני קשר ע� הכנסת

 ‰Ú·¯‡י� אישיי�עוזר 
  מ לתכנו� מדיניות"עוזר ליוע- רה
  הכנסת מ קשר ע�"עוזר ליוע- רה

 מ לתכתובת עברית"יוע- רה
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ÌÂ‡È˙ Û‚‡ ,‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ‰ÏÎÏÎÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ‰ 

  או� מעקב ובקרהימנהל אג, ת
  או� מעקב ובקרהיסג� מנהל אג, ת

  או� מעקב ובקרהימרכז באג, ת
  מנהל מחוז צפו�

 ראש המועצה הלאומית לכלכלה 
 מ"כלכלי לרהוהיוע- ה

  *סג� ראש המועצה הלאומית לכלכלה
  * המועצה הלאומית לכלכלהיעובד ˘˘˙

¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ�ÙÏ Û‚‡‰ ÈÚÂ¯È‡ Û‚‡Ì ,ÌÈÒ˜ËÂ ÌÈ¯ÂÈÒ 

 לפניות הציבור  ראש האג,
 

  סיורי�ו �אירועי ראש אג,
 È�˘אירועי מימתא�  

  מרכזת סיורי�

Î�Ó ˙Î˘Ï"Ï ‰ÏÎÏÎ Û‚‡ 

‰˘ÂÏ˘ אג, כלכלהמנהל ל"נכי� למעוזר   
  מרכז באג, כלכלה

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÔÂÚÓ 

È�˘ למזכיר הממשלהי�עוזר  È�˘ מ"מעו� רה עובדי 

 ).ראו להל�(במהל� הביקורת משרות אלה הומרו למשרות מקצועיות מ� המניי�  * 

 

 

 בחינה כוללת של הצרכי�

מינוי עובדי� ללא מכרז במשרות במהל� השני� הוקמו ועדות ציבוריות כדי לבחו� את סוגיית 
ועדות אלה התייחסו ג� לצור� של שר וראש ממשלה בעובדי� בכירי� שייבחרו על פי . אמו�

 . בתנאי שיעמדו בקריטריוני� מקצועיי� נאותי�!שיקול דעת� כדי שיוכלו להטביע את חותמ� 

י� למינוי למשרות הוועדה לניסוח קני מידה ונהלי� חדש"הוועדה האחרונה שדנה בנושא הייתה 
, ) ועדת ב� דרור!להל�  (ב� דרורהשופט מרדכי   בראשות! 13"בשירות המדינה הפטורות ממכרז

המלצותיה התבססו על הצור� בשמירת העיקרו� הבסיסי של  .1995והיא סיימה את עבודתה בשנת 
מ "שרד רההוועדה לא המליצה על מתכונת המינויי� במ. איזו� בי� הדרג הפוליטי לדרג המינהלי

משרד ייחודי שתפקידו בעיקר תפקיד מטה ושיטות עבודה משתנות "ה� משו� שהמשרד הוא 
הכלכלית והניהולית של ראש הממשלה המכה� , החברתית, מזמ� לזמ� על פי התפיסה המדינית

וה� בשל העובדה שבאותה עת עמדה להיכנס לתוקפה שיטת הבחירה הישירה לראש " באותה עת
המלצות הוועדה . מ" הצריכה עיצוב מחדש של מבנה המשרד וסמכויות רהשלדעתה, הממשלה

א, שמאז . מאז קבעה את עמדתה בסוגיה זו חלפו שני� רבות, ומכל מקו�, לא אומצו כמות שה�
עד מועד הביקורת לא ,  שיטת הבחירות לשיטה שקדמה לה2001!דוח הוועדה שונתה שוב ב

 .מ"ת עובדי� במשרות הפטורות ממכרז במשרד רהמונתה ועדה דומה להתמודד ע� שאלת העסק

__________________ 

 כדי שתציע אמות מידה ברורות ונהלי� מחייבי� 1994הוועדה הוקמה בעקבות החלטת ממשלה מיוני   13
Â„" ÌÈÏ‰�Â ‰„ÈÓ È�˜ ÁÂÒÈ�Ï ‰„ÚÂÂ‰ Áראו  .למינוי עובדי� למשרות הפטורות מחובת המכרז

ÂËÙ‰ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯˘ÓÏ ÈÂ�ÈÓÏ ÌÈ˘„ÁÊ¯ÎÓÓ ˙Â¯ , 1995(ירושלי�.( 
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· ‡ÂÙ‡ Ï„‚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙-15 ÌÈ�˘‰ - 1995 „Ú 2010 - 
È„ÂÒÈ ÌÈÎ¯ˆ ÁÂ˙È� ÒÈÒ· ÏÚ ‡Ï .‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˘�ÏÂ Ó"Ó , ˘È˘

 ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÙÈ˜Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˜È„· ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈÈ˜Ï
‰¯ „¯˘Ó·"Ó. 

מר , מ"הודיע רה, לאחר קבלת טיוטת דוח הביקורת שממצאיה מובאי� כא�, 2011בפברואר 
 !להל� " (לבחינת מבנה מטה משרד ראש הממשלה"על הקמת ועדה ציבורית , בנימי� נתניהו

!מ בממשלה ה"ל משרד רה"יק שהיה מנכ'בראש הוועדה עומד מר יוסי קוצ). הוועדה הציבורית
על מבנה מתאי� למטה "היא להמלי- , על פי כתב המינוי, מטרתה. 14 מר אהוד ברק בראשות28

אשר יאז� בי� הצור� להבטיח את תפקודו היעיל של ראש , משרד ראש הממשלה בישראל
לבי� הצור� , ויאפשר לו למלא את משימותיו ולייש� את מדיניותו באופ� מיטבי, הממשלה ומטהו

מטה , לפי כתב המינוי". ועצמאותו של המנהל הציבורי בישראליעילותו , לשמור על מקצועיותו
הוועדה התבקשה . מ"מזכירות הממשלה ואגפי� במשרד רה, מ"מ כולל את לשכת רה"משרד רה

. מ ועל המתכונת הראויה להעסקת עובדיו"להמלי- על מספר המשרות הדרושות במטה משרד רה
� לרבות בתיקוני !המלצותיה בהוראות היא התבקשה לבחו� את הדר� לעג� את , נוס, על כ

 . ככל שיידרשו, חקיקה

ממשיכה את עבודת המטה "מ כי היא " ציינה נש2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי 
עבודה זו אמורה . מ ובמשרדי הממשלה בכלל"בנושא הסדרת משרות האמו� במשרד רוה

 ]".הוועדה הציבורית[יק 'להסתיי� ע� קבלת דוח ועדת קוצ

 

 

 עובדי� במשרות אמו� בתפקידי מזכיר�ת 

 קובע מכסת משרות של מנהל לשכה ועובדי מזכיר2ת בלשכות שרי� הממוני� 2009מ "חוזר נש
שר הממונה על משרד ממשלתי רשאי להעסיק בלשכתו רק , על פי החוזר. על משרדי� ממשלתיי�

 . מנהל לשכה אחד ולא יותר מחמישה עובדי מזכיר2ת

1. ˘� ¯ÊÂÁ" Ó2009 , È�‚ÒÏÂ ÌÈ¯˘Ï ˙Â¯ÈÎÊÓÂ ‰Î˘Ï ÈÏ‰�Ó Ï˘ ˙Â¯˘ÓÏ ˙ÂÒÎÓ Ú·˜˘
ÌÈ¯˘ ,‰¯ ˙Î˘ÏÏ ÒÁÈ· ‰�Â˘ ‰‡¯Â‰ Ú·˜ ‡Ï"Ó . ¯·ÂË˜Â‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Í‡
2010 „¯˘Ó‰ Ô˜˙ ÏÏÎ 13‰¯ ˙Î˘Ï· ˙e¯ÈÎÊÓ È„·ÂÚ Ï˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó "Ó ,12 ÂÈ‰ Ô‰Ó 

˙Â˘ÈÂ‡Ó. 

 1995 אמו� של עובדי מזכירות נוצרו בשני� בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי עשר משרות
 שתיי� נוצרו בתקופת כהונת הממשלה , 26!שתיי� נוצרו בתקופת כהונת הממשלה ה: 2005עד 

 משרה אחת נוצרה בתקופת כהונת הממשלה , 28!שתיי� נוצרו בתקופת כהונת הממשלה ה, 27!ה

 . 30! ושלוש משרות נוצרו בתקופת כהונת הממשלה ה29!ה

__________________ 

 .גדעו� ספיר' דוד דרי ופרופ' פרופ, ד דרור שטרו�"עו, יעל אנדור�' יתר חברי הוועדה ה� גב  14
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 ‰ÏÚÂ‰‰¯ ˙Î˘Ï· ˙e¯ÈÎÊÓ È„È˜Ù˙· Â˜ÒÚÂ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÓ ‰˘È˘ ˜¯ ÈÎ"‰ÓˆÚ Ó ; ‰Ú·¯‡
 ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙ‚‡ ‰Ú·¯‡· Â˙¯È˘ ˙e¯ÈÎÊÓ È„·ÂÚ-¯ÂÈ‚‰ Í¯ÚÓ·  ,ÈÚÂ¯È‡ Û‚‡·ÌÌÈ¯ÂÈÒÂ  ,

ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓ· ,ÈÏÎÏÎ‰ Û‚‡· ; ÈˆÚÂÈÓ „Á‡ Ïˆ‡ ˙¯È˘ „Á‡ ˙e¯ÈÎÊÓ „·ÂÚ
‰¯"ÂÈ�ÙÏ Û‚‡· ÊÎ¯ÓÎ ˜ÒÚÂ‰ ÛÒÂ� „·ÂÚÂ Ó ¯Â·Èˆ‰ ˙)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 

‰¯ ˙Î˘Ï· ˙e¯ÈÎÊÓ È„·ÂÚÏ Â„ÚÂ�˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ˘ÂÓÈ˘‰" Ô˙ÈÏÎ˙ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ Ó- 
¯ÂÓÁ .‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Â¯˘Ó· ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ Ó

‰¯ Ï˘ ÔÂÓ‡"‰¯Â˘‰ ÔÓ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â¯˘Ó‰ Ô˜˙· ‡Ï‡ Ó. 

 השימוש שנעשה במכסת עובדי מזכיר2ת מ כי"בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד רה
  .מ שלא על פי תכלית� אינו במקומו והודיע כי יסדיר את העניי�"במשרות אמו� של רה

2.  Ï˘ Ô˜˙· ı·Â˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ „Á‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"‰Î˘Ï Ï‰�Ó"15 , ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó
‰¯ Ï˘ ˙e¯ÈÎÊÓ È„·ÂÚ Ï˘ ˙Â¯˘Ó‰ ˙ÓÈ˘¯· ‰ÏÂÏÎ‰"Ó . ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ·˘ Ì‚‰ ÌÏÂ‡

 ÂÏ˘ ˜ÒÚÂÈ ÈÎ Ú·˜�"‰Î˘Ï ˙Ï‰�Ó „È˜Ù˙· ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· " Û‚‡· ÊÎ¯ÓÎ „·Ú ‡Â‰
¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ�ÙÏ. 

)‡( ˘� Ï˘ ‰Ï·‚Ó‰ ˙‡ Û˜Ú „¯˘Ó‰ ‰Ê ‰˜ÒÚ‰ ÔÙÂ‡·" ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ Ó
‰¯Ï ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó·" Ì¯Î˘ ÔÂÓÈÓÏ ¯˘Â‡˘ ·Èˆ˜˙‰ ÏÚÂ Ó)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( ‰¯˘Ó‰Â ÏÈ‡Â‰

ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Ó ‡È‰ ,„·ÂÚ· ‰˘ÂÈ‡ „Â‚È�· ‡È‰ ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó· ı·Â˘Ó˘ 
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï"¯ .ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‰Ê Û‚‡· ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ. 

)·( ‰¯˘Ó‰ ÈÂÏÈÓÏ ÈÓ„˜‡ ¯‡Â˙ ˘¯„�˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ , ¯‡Â˙ ÔÈ‡ ‰Ê „·ÂÚÏ
ÈÓ„˜‡. 

  ציי� העובד את הניסיו� שצבר במהל� שנות2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 ניהל את האג, 1999!1996עבודתו בתפקידי� שוני� ובעיקר ביקש להדגיש את העובדה שבשני� 

 . לפניות הציבור

)‚(  ˙ÚÈ�ÓÏ ¯„Ò‰ ÂÏ ÍÂ¯ÚÏ Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ˜„·� ‡Ï „·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙¯Âˆ Ï˘·
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ,ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î , ·Â˙Î Â˙˜ÒÚ‰ ‰ÊÂÁ·˘ Û‡" „Â‚È� ˙ÈÈ‚ÂÒ ‰˜„·�

ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ,Ì‡˙‰· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È ÏÚ „·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ ‰¯˘Â‡Â ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈÏÏÎÏ 
¯ÂÓ‡Î ‰˜È„· Úˆ·Ï." 

מ כי ע� קבלת טיוטת הדוח " הודיע משרד רה2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
התברר ליועצת המשפטית של המשרד לראשונה כי העובד מועסק בתפקיד המחייב הסדר למניעת 

. ועבר לו שאלו� לבדיקת ניגוד ענייני� ולאחר מכ� הוכ� עבורו ההסדרלפיכ� ה. ניגוד ענייני�
לבקשת הלשכה , מ הודיע בתשובתו כי מחלקת משאבי אנוש של המשרד בדקה"משרד רה
ולא מצאה , א� השיבו- של עובדי� אחרי� מחייב לבחו� את הצור� בהסדר כזה, המשפטית

__________________ 

נתייחס מעתה , הואיל ומועסק בה עובד". מנהלת לשכה"בחוזה העבודה של העובד הוגדרה המשרה   15
 ".מנהל לשכה"ואיל� למשרה כמשרת 
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הסכ� ] ע� העובד[נכרת  "2011 כי במאי  הוא הודיע2011בתשובת המשרד מיולי . עובדי� כאלה
 ". המסדיר את העסקתו בתק� יוע- ראש הממשלה, חדש

‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ�ÙÏ Û‚‡· ÊÎ¯ÓÎ „·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ Ó
 ÔÂÓ‡‰ ˙¯˘Ó Ô˜˙·"‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ıÚÂÈ " „È˜Ù˙· ˜ÒÚÂÓ „·ÂÚ‰˘ ÔÂÂÈÎ ‰ÈÂ˜Ï ÔÈÈ„Ú

ÌÈ‡ÏÓÓ˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï Â˙Â‰Ó· ‰ÓÂ„‰ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ . 

 

 


 מת
 פטור ממכרז לאיוש משרות האמו

 הבסיס החוקי לאיוש משרות העוזרי� והיועצי� ללא מכרז

בו ובחוקי� אחרי� . מקור הסמכות העיקרי לאיוש משרות שלא באמצעות מכרז הוא חוק המינויי�
מינוי היוע- המשפטי , למשל. נקבעו כמה משרות וסוגי משרות חריגי� הפטורי� מחובת המכרז

, 5לי� במשרדי הממשלה אינו חייב במכרז בהתא� לסעיפי� "נציב שירות המדינה ומנכ, לממשלה
 .  לחוק12 ! ו6

שקבע מסלול ,  לחוק המינויי�21הסמכות להפטרת משרות האמו� מחובת המכרז נקבעה בסעי, 
 צעת ועדת שירות על פי ה,הממשלהרשאית , בהתא� להוראת הסעי,. מיוחד למת� הפטור

 לקבוע משרות וסוגי� של , ובהודעה שתפורס� ברשומות)  ועדת השירות!להל� ( 16המדינה

 לוועדת השירות הסמכות לבחו� את . חובת המכרז, בתנאי� שתקבע,  לא תחול�משרות שעליה

 את הנסיבות לבקשה ואת מאפייני המשרה או סוג המשרה , החריגה המוצעת מקיו� חובת המכרז

 המלצות ועדת השירות . הוועדה נדרשת לרדת לשורשו של עניי� ולבחו� את הצדקותיו. ני�הנדו

 בתנאי� , רשאית לקבל את החלטתה רק על יסוד המלצה זו, כאמור, מוגשות לממשלה אשר

 ,  לחוק המינויי�21בית המשפט העליו� קבע כי סייגי� אלה שנכללו בסעי, . שייקבעו בהחלטה

  משמשי� מחסו� בפני קביעת משרות פטורות ממכרז באופ� אקראי ה�; לא הוספו בכדי"

 בהוראות אלה נת� המחוקק ביטוי לעמדתו העקרונית בדבר דר� המכרז כדר� המל� . ושרירותי

  את הדר� לחריגה ! תו� בלימה ואיזו� !מחד גיסא והסדיר ) 19סעי, (למינויי� לשירות הציבורי 

  .17"מאיד� גיסא) 21סעי, (מ� המכרז 

בחקיקת משנה או בהוראות , ר אמור להיות מושתת בי� השאר על הוראות שנקבעו בחוק"התקשי
, זכותו של ראש הממשלה"ר קובע כי "התקשי. לרבות החלטות ממשלה, ביצוע מינהליות מכוחו

את ממלאי התפקידי� הבאי� , לפי שיקול דעתו, למנות בלשכתו)  הנבחר!להל� (שר וסג� שר 
בסעי, זה א, ". נהג ;יוע- ;עוזר ;מזכיר ;מנהל לשכה :במסגרת משרות אמו� בחרכעובדי לשכת נ

ג� על עובדי , בשינויי� המתחייבי�, הוראות פרק משנה זה חלות, קלמע� הסר ספ"הובהר כי 
 ".לשכת ראש הממשלה

__________________ 

, אשר בהתא� להוראות חוק המינויי�,  המדינה נציב שירותרי� בראשותחבאחד עשר המונה ועדה   16
 .אנשי ציבור שאינ� עובדי המדינה �וחמישה , מנהלי� כלליי� של משרדי� מה� חמישה

 126, )5(' פד נב, '�‚„ Á‡Â ‰˘„Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ 'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 154/98, "בג  17
 ).ÔÈÈË˘�ÈÈ‡ ı"·‚ �להל� (
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 מ"משרות האמו� לרה

, מ" לרהמשרד מבקר המדינה בדק את הליכי קביעת הפטור מחובת המכרז של משרות האמו�
 .להל� מובאי� הממצאי�. ל המשרד ולמזכיר הממשלה"למנכ

 1973בשנת . על הממשלה לקבל החלטה קונקרטית הפוטרת משרות מחובת המכרז, כאמור .1
קיבלה הממשלה החלטה בעניי� מת� פטור ממכרז למינוי עובדי� בכמה סוגי משרות אמו� של 

משרה שימונה לה "יינת� פטור ממכרז ל, על פיה). 1973! החלטת הממשלה מ!להל� (נבחרי� 
מזכיר אישי , מזכיר אישי לשר, מנהל לשכת סג� שר, המשמש בתפקיד מנהל לשכת שר... אד�

 עוזר ויוע- !החלטה זו לא כללה את סוגי המשרות . 18"נהג של שר או נהג של סג� שר, לסג� שר
  .אשר שונות מהותית מ� המשרות שנקבעו, מ"לסג� שר או לרה, לשר

Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ¯ÂÓ‡Ï „Â‚È�· ÈÎ ¯¯·˙‰-1973˘� ‰¯˘È‡ " ˙˜ÒÚ‰ ÌÈ�˘‰ Í¯Â‡Ï Ó
 Û‡ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ¯˘Ï ÌÈ¯ÊÂÚÂ ÌÈˆÚÂÈ Ï˘ ˙Â·¯ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ

ÔÈ„Î ¯ÂËÙ Ì‰È·‚Ï Ô˙È� ‡Ï˘ .˘�Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÈÎ Ó
ÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ Ï˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ „ÂÒÈ ÏÚ ÌÈˆÚ-1973 . 

שבה נאמר כי הממשלה " בדבר פטור ממכרז" פורסמה הודעה אחרת 1978!ב, כאמור .2
לקבוע כי חובת המכרז לא תחול על תשע , על פי הצעת ועדת השירות, החליטה בתוק, סמכותה

זר מדיני ומנהל עו: מ"משרות של עוזרי� ויועצי� ושלוש משרות של עובדי� מינהליי� במשרד רה
, עוזר מדיני לראש הממשלה, עוזר לראש הממשלה, יוע- לראש הממשלה לענייני תפוצות, לשכה

עוזר ליוע- ראש הממשלה , יוע- ראש הממשלה לענייני מודיעי�, עוזר בלשכת ראש הממשלה
עוזר למנהל , עוזר ראשי למינהל לשכת ראש הממשלה, קצרנית ראש הממשלה, לענייני מודיעי�

 הוספה משרת ראש 2008באפריל . 19רכז לשכת ראש הממשלה וקצרנית, שכת ראש הממשלהל
לרשימת המשרות הפטורות כדי� , מ"שהוא ג� יוע- התקשורת לרה, מער� ההסברה הלאומי

  .20מחובת המכרז

Ó ¯˘Ú· ˜¯ ÂÓÈÈ˜˙‰ Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁÓ ¯ÂËÙ Ô˙ÓÏ ÔÈ„‰ ˙Â˘È¯„ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ-48 ˙Â¯˘Ó 
ÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ Ï˘ ÔÂÓ‡‰‰¯Ï ÌÈˆÚ" Ó)Î-20% (‰¯ „¯˘Ó· ÂÈ‰˘"˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· Ó . 

הפטור "הוא טע� כי , מר שמואל הולנדר,  של נציב שירות המדינה לשעבר2011בתשובתו מיולי 
ללא קשר למספר הכולל של משרות , נית� לכל משרה של יוע- או עוזר, על פי הדי�, ]1978!מ[

הנציב הוסי, כי ". לסמכות נציבות שירות המדינה, שהוא עניי� מינהלי הנתו� על פי החוק, האמו�
הכול הבינו שהדבר מתבקש . מעול� לא טע� יוע- משפטי לממשלה כלשהו כי הדבר אינו חוקי"

הנציב ". ונדרש ממעמדו המיוחד של ראש הממשלה ושל משרדו והוא מעוג� די הצור� בדי� הקיי�
 . ינה בעברטע� כי עניי� זה נכו� א, לגבי כל נציבי שירות המד

__________________ 

18  Â˜ÏÈÌÈÓÂÒ¯Ù‰ Ë)  להל�� È"Ù (195 ,באותה החלטה נקבע ג� כי יינת� פטור . 62' עמ, �17.10.73מ
ממכרז לאד� שיועסק בלשכת שר או סג� שר א� היה מועסק על פי חוזה מיוחד לפחות שתי שני� 
רצופות ונבחר למילוי המשרה לאחר שעמד בתחרות ע� עובדי מדינה אחרי� אשר הגישו את 

 .  הנדונהמועמדות� למשרה
19  È"Ù 24181320, �5.3.78 מ. 
20  È"Ù 58113186, �22.5.08 מ . 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ó ‰�Â˘·-1973 ,Ó ‰ËÏÁ‰‰-1978 ‰�ÂÓ 
 Ï˘ ˙ÈÙÈˆÙÒ ‰ÓÈ˘¯˙Â¯˘Ó‰¯ „¯˘Ó· ˙ÂÈË¯˜�Â˜ " Ô˙È� ‡ÏÂ Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁÓ Â¯ËÙÂ‰˘ Ó

˙Â¯˘Ó È‚ÂÒ· ˙˜ÒÂÚ˘ ‰ËÏÁ‰Î ‰˙Â‰Ó ÈÙ ÏÚÂ ‰ÁÂÒÈ� ÈÙ ÏÚ ‰˙Â‡ ‡Â¯˜Ï . 

לא ידע ולא יכול היה לדעת א� משרות "מ כי "בתשובתו למשרד מבקר המדינה טע� משרד רה
והניח כי כל , א� לאו, האמו� השונות שנוצרו לאור� שני� ארוכות הופטרו כדי� מחובת מכרז

 ".האישורי� הניתני� על ידי הנציבות בעניי� זה בדי� יסוד�

˘�Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÂÓÈÂ˜ ‡Ï˘ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓÓ ÈÎ Ó
Ù Ô˙ÓÏ ÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Â ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Ï·˜ÏÂ Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁÓ ¯ÂË

‰¯Ï ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈˆÚÂÈ‰Â ÌÈ¯ÊÂÚ‰ ÔÓ ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ˙˜ÒÚ‰"Ó . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ,˘� ÏÚ" ÔÁ·˙˘ È„Î ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ Ó

È‰ ˙Â�Â¯˜Ú· ·˘Á˙‰· ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓÏ ‰ˆÏÓ‰ ˘·‚˙Â Ì˙Â‡ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˜ÂÁ Ï˘ „ÂÒ
‰˜ÂÒÙ‰ ‰ÎÏ‰·Â . ÌÈ¯ÊÂÚ ÈÂ�ÈÓ ¯˘‡ÏÓ Ú�ÓÈ‰Ï ˘È ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÙÒÂ� ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï „Ú

Ê¯ÎÓÓ ÔÈ„Î ‰¯ËÙÂ‰ ‡Ï Ì˙¯˘Ó˘ ÌÈˆÚÂÈÂ. 

 

 

 ל המשרד"משרות אמו� של מנכ

שקבעה  המשרותבהתא� לתק� ה ל רשאי להעסיק בלשכתו עובדי לשכ"מנכר קובע כי "התקשי
מ יש "בתק� משרד רה. בתיאו� ע� הממונה על התקציבי� במשרד האוצרנציבות שירות המדינה 

 .בזמ� הביקורת שלושת� היו מאוישות. ל"שלוש משרות אמו� של המנכ

1. Î � Ó  Ï ˘  Ô Â Ó ‡  ˙ Â ¯ ˘ Ó Ï  Ê ¯ Î Ó  ˙ · Â Á Ó  ¯ Â Ë Ù" È „ ¯ ˘ Ó ·  Ì È Ï
‰ Ï ˘ Ó Ó , בי� היתר,  פורסמה הודעה בדבר פטור מחובת מכרז ובה נקבע1997בספטמבר : ‰

החליטה ,  לחוק המינויי� ועל פי הצעת ועדת השירות21מכותה על פי סעי, בהתא� לס"כי 
ומקבילו ' עוזר למנהל כללי של משרד ממשלתי'הממשלה לפטור מחובת מכרז פומבי את משרת 

ל "ר מרחיב את היריעה וקובע כי מנכ"אול� התקשי. 21)"ל"מנהל יחידת סמ� ברמה של מנכ(
 לא א� ,נהג ויוע-!עוזר, מנהל לשכה ! י שיקול דעתולפ,  בלשכתולמנותמשרד ממשלתי יוכל 

 .ובאישור מראש של נציב שירות המדינהלמילוי המשרה נמצא עובד מתאי� מקרב עובדי המשרד 

לי� במשרדי הממשלה ולשכות מנהלי יחידות "מבנה ארגוני של לשכות מנכ"מ שעניינו "חוזר נש
) 2009לי� "מ מנכ" חוזר נש!להל�  (2009מפברואר " ל ואופ� העסקת עובדי�"סמ� מוקבלי מנכ

, מנהלי יחידות סמ�, לי משרדי ממשלה ומוקבליה�"קובע הוראות להעסקת עובדי� בלשכות מנכ
, ונקבע בו כי העסקת� תהיה פטורה מחובת המכרז, 32!לקראת תחילת כהונתה של הממשלה ה

 . ל" המנכוהמינוי למשרות אלה וסיו� ההעסקה בה� יהיו על פי שיקול דעתו של

__________________ 

 .5392' עמ, �2.9.1997 מÈ" Ù4563, �10.8.97 מ2432החלטת ממשלה   21
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˘� ¯ÊÂÁ· ÈÎ ‡ˆÓ�"Î�Ó Ó" ÌÈÏ2009 ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎÏ ÒÁÈÈ˙Ó ¯ÂÓ‡Î˘ , ‰ÏÏÎ�
 ˙¯˘Ó Ì‚"ÈÚÂˆ˜Ó ıÚÂÈ "Î�ÓÏ"Î�ÓÏ Â¯˘Â‡˘ ˙Â¯˘Ó‰ ÔÈ· Ï" ˙ËÏÁ‰˘ „ÂÚ· ÌÈÏ

Î�ÓÏ ¯ÊÂÚ ˙¯˘ÓÏ ˜¯ ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰"Ï . ‡˘Â�Ï Ú·˜� ¯ÊÂÁ· ÈÎ ˘‚„ÂÈ
 „È˜Ù˙"ÈÚÂˆ˜Ó ıÚÂÈ " ËÚÓÎ ‡È‰˘ ˙¯ÂÎ˘Ó Â‡ ¯ÊÂÚÏ ‰Ú·˜�˘ ˙¯ÂÎ˘Ó‰ ÔÓ ‰ÏÂÙÎ

ıÚÂÈ ; Ï˘ ‰¯˘Ó‰ ÔÈ· ˙È˙Â‰Ó ‰�Á·‰ ÏÚ ‡Â‰ Û‡ „ÈÚÓ ¯ÎÈ�‰ ¯Î˘‰ ˘¯Ù‰"¯ÊÂÚ " ÔÈ·Â
ÂÊ ‰¯˘Ó. 

˘�Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ˘È ÈÎ Ó"˘� È¯ÊÂÁ ˙‡Â ¯" Ó
ÂÈ ˙¯˘ÓÏ ¯ÂËÙ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰�Ó‡� ÂÙ˜˘È˘ ÍÎ ıÚ

Î�ÓÏ ÈÚÂˆ˜Ó"‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÏ ,˜ÂÁ· ˘¯„�Î . 

 

2. Î � Ó ‰  È ¯ Ê Â Ú  ı Â · È ˘"Ï:Î�Ó‰ È¯ÊÂÚ ˙˘ÂÏ˘ " ÌÈˆÚÂÈ Ï˘ Ô˜˙· Âˆ·Â˘ Ï
‰¯ Ï˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó·"Ó .Î�Ó‰ È¯ÊÂÚÓ ÌÈÈ�˘" ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· „ÂÚ Â�ÂÓ Ï

˙Ó„Â˜‰ ,‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ‰�ÂÓ È˘ÈÏ˘‰ ¯ÊÂÚ‰Â-32 .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,˜˙· Ô
Î�Ó‰ È¯ÊÂÚ Ï˘ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó"ÌÈ„·ÂÚ È�˘ Âˆ·Â˘ Ï : Û‚‡‰ ˘‡¯ ÏÚÂÙ· ˘ÓÈ˘ „Á‡‰

 È�˘‰Â „¯˘Ó· ÈÏÎÏÎ‰-‰¯ ıÚÂÈ "˙È¯·Ú ˙·Â˙Î˙Ï Ó22 . ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ıÂ·È˘
Î�Ó‰ ˙Î˘Ï·"‰¯ ˙Î˘Ï·Â Ï" ‡Â‰ „¯˘Ó‰ Ô˜˙· Ì‰Ï ÂÚ·˜�˘ ˙Â¯˘ÓÏ Ì‡˙‰· ‡Ï˘ Ó

Â‰Ó ˙Â‚È¯ÁÏ Ì¯Â‚Â ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ „Â‚È�· ÔÈÈ�Ú·Â ¯Î˘‰ ÌÂÁ˙· ÂÚ·˜�˘ ˙Â‡¯
ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ. 

3. Î � Ó ‰  È ¯ Ê Â Ú  ¯ Î ˘ ·  ˙ Â ‚ È ¯ Á"Ï: ובתיקו� לו יש 2009לי� "מ מנכ"בחוזר נש 
החוזר . חלופות לתשלו� השכר ותקרתו הכוללת, ל"בעניי� רמת השכר של עוזרי המנכ הוראות

 .לא יחרוג מרמות השכר ומ� התקרה הכוללת שנקבעה בול "קובע כי שכר� של העוזרי� למנכ

Î�Ó‰ È¯ÊÂÚ ıÂ·È˘"‰¯ Ï˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· Ï" ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì¯Î˘ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ¯˘Ùƒ‡ Ó
˘� ‰Ú·˜˘ ¯Î˘‰ ˙ÂÏ·‚Ó Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú ÍÂ˙ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ Â˘ÈÈ‡˘"‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÏ Ó ,

ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ: 

 ושוב- 31!משלה ה בעת כהונת המ2006מ ביוני "התקבל לעבודה במשרד רה' עוזר א )א(
מ כי העובד הועבר למשרה "מ לנש" הודיע משרד רה2007בדצמבר . ל"לתפקיד עוזר בכיר למנכ

בפועל המשי� עוזר זה להיות עוזר , לפי בדיקת משרד מבקר המדינה. מ"של יוע- מקצועי לרה
גתו מ דר"התברר כי ע� העברתו למשרת יוע- מקצועי לרה. מ"ל ולא היה יוע- מקצועי לרה"למנכ

במאי , לא זו א, זו. ל"ושכרו הועלו כ� שהוא חרג באופ� ניכר מהשכר המרבי שנקבע לעוזרי מנכ
 .  הועלה שכרו בשנית2010

לפי . 31!בעת כהונת הממשלה ה, 2008מ באוגוסט "התקבל לעבודה במשרד רה' עוזר ב )ב(
, ל המשרד"מנכמ עוזר ל"א, שהיה למ� תחילת שירותו במשרד רה, בדיקת משרד מבקר המדינה

עוד עולה מהמסמכי� כי . מ"מ וכ� א, הוצג לנש"נחת� עמו חוזה שבו נקבע כי יהיה יוע- לרה
 . ל"בחריגה ניכרת מתקרת השכר המרבי שנקבע לעוזרי מנכ, 30%! הועלה שכרו בכ2009ביולי 

__________________ 

 .ל בחופשת לידה"במועד הביקורת שהתה עובדת נוספת במשרת אמו� למנכ  22
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מ "התקבל לעבודה במשרד רה, 32!בתקופת כהונתה של הממשלה ה, 2010באוקטובר  )ג(
א, שבפועל היה עוזר , מ"מ וכ� הוצג לנש"נחת� עמו חוזה שבו נקבע כי יהיה יוע- לרה. 'עוזר ג
ל "ר לעוזר מנכ"ג� שכרו חרג במידה ניכרת מהשכר המרבי שנקבע בהוראות התקשי. ל"למנכ

 .במשרדי הממשלה

 ¯‡Â�È·2011 ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ô˜˙· Âˆ·Â˘˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˘ÂÏ˘Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ Ì¯Î˘ ‚¯Á 
‰¯Ï ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó·"Î�ÓÏ ÌÈ¯ÊÂÚÎ ÏÚÂÙ· Â˜ÒÚÂ‰ Í‡ Ó"Ï ,Ó ¯˙ÂÈ·-50% ¯Î˘‰ ˙¯˜˙Ó 
˘� ‰Ú·˜˘ ˙È·¯Ó‰"Î�ÓÏ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚÏ Ó"Ï . 

 את שיבו- בעלי התפקידי� שאישרה זו היא", מ"מ השיב למשרד מבקר המדינה כי נש"משרד רה
ור� מתו� הבנה מלאה לצ, ל בתק� של יועצי ראש הממשלה וזאת"שמשמשי� לצידו של המנכ

ל "מעבר למכסת עוזרי המנכ, ל במשרד ראש הממשלה"בעוזרי� בצוות מקצועי לצידו של מנכ
היקפ� " כי 2011מ הוסי, בתשובתו מיולי "משרד רה". שנקבעה במשרדי הממשלה האחרי�

ל משרד ראש הממשלה משפיע במישרי� על בחירת "ומורכבות� של המשימות המוטלות על מנכ
ל ברוב "גיוס עובדי� מנוסי� ובשלי� יותר מאלו המכהני� כעוזרי מנכומוביל לצור� ב, עוזריו

 ".משרדי הממשלה

החריגה ברמות השכר כפי שהוצגה בדוח נובעת "מ השיבה למשרד מבקר המדינה כי "נש
ללא היתר של , ל ניצלה לצרכיה את משרות האמו� של ראש הממשלה"מהעובדה שלשכת המנכ

 ".ת השכר המקסימלית להעסקת עוזרי� ויועצי� במשרות אמו�מכס] את[ו, נציבות שירות המדינה

‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Î�Ó ˙Î˘Ï· ÌÈÎ¯ˆ‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ Ó" Â˙Ú„Ï Â·ÈÈÁ Ï
Î�Ó È¯ÊÂÚÏ Ú·˜�˘ ¯Î˘‰Ó ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ¯Î˘· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰" ˙‡ ˘˜·Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ Ï

˘� Ï˘ ‰¯Â˘È‡"ÌÈÏÏÎ‰Ó ‚Â¯ÁÏ ‡ÏÂ ÍÎÏ Ó .Ú‰ ÌÚ ÂÓ˙Á� ÂÊ Í¯„· ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÚÂ ÌÈ¯ÊÂ
˘� ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÙ˜ÂÚ˘ ‰˜ÒÚ‰ ÈÊÂÁ"‰ÈÏ‰�Â Ó , ˙¯˜˙Ó ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· ‚¯Á Ì¯Î˘Â

˘� ‰¯È˙‰˘ ¯Î˘‰"‰ÓˆÚ Ó .‰¯ „¯˘Ó ÏÚ"˘� ÏÚÂ Ó" È¯ÊÂÚ Ï˘ Ì¯Î˘ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï Ó
Î�Ó‰"˘� ˙Â‡¯Â‰Ï Ï"Ó . 

4. Î � Ó ‰  È ¯ Ê Â Ú  ˙ Â È Â Î Ó Ò"Ï:קובעת כי יש להבחי� בי� 2009מ מינואר " הודעת נש 
לי� במשרדי "משרות אמו� בלשכות נבחרי� ובי� נושאי משרות אמו� בלשכות המנכנושאי 

ל עומד בראש המדרג "המנכ. בעניי� סמכויותיה�) ומקביליה� מנהלי יחידות סמ�(הממשלה 
ומשו� כ� לא חל על העובדי� במשרות האמו� שלו האיסור המוטל על עובדי� , המקצועי

וה� רשאי� א, , י� בעבודה המקצועית של המשרדבמשרות אמו� של נבחרי� להיות מעורב
ל לא "עובדי לשכת מנכ"ר כי "נקבע בתקשי, יחד ע� זאת. להשתת, בוועדות מקצועיות כנציגיו

וחל עליה� איסור לית� הוראות והנחיות לדרג , ישולבו בהירארכיה הניהולית של המשרד
 ".המקצועי במשרד

‰¯ Ï˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈˆ·Â˘Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰"Î�ÓÏ ÌÈˆÚÂÈÎÂ ÌÈ¯ÊÂÚÎ Ó" ˙˜ÒÚ‰Â Ï
Î�Ó‰ Ï˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó È„·ÂÚ"‰¯ ˙Î˘Ï· Ï" ˙ÂÎÓÒ‰ ˙ÂÏÂ·‚ ˙‡ ˘Ë˘ËÏ ˙ÂÏÂÏÚ Ó

˘� ˙Â‡¯Â‰· ÂÚ·˜�˘"Î�Ó Ï˘ ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÊÂÚ ˙Â¯˘Ó È·‚Ï Ó" ˙ÈÏÎ˙· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰ÏÂ Ï
˙ÂÎÓÒ ÈÏ· ˙ÂÏÂÚÙÏÂ ÂÚ·˜� ‰Ó˘Ï˘.  



 העסקת עובדי� במשרות אמו� אישיות במשרד ראש הממשלה 

25 

לסיו� עבודתה של הוועדה הציבורית "�  הוא הודיע כי הוא ממתי2011בתשובת המשרד מיולי 
, ובשי� לב לתוצאות עבודת המטה, ולאחר מכ�, ולהשלמת עבודת המטה] יק'ועדת קוצ[המייעצת 

 ". בשי� לב ג� לדיני העבודה, יבצע התאמות ושינויי� בכל מקו� שיידרש

 

 

 משרות אמו� של מזכיר הממשלה

בי� , המזכירות מופקדת. מ"ינהלית במשרד רההיא יחידה מ)  המזכירות!להל� (מזכיר2ת הממשלה 
מ ויושבי "על זימו� ישיבות ממשלה וועדות השרי� ועל הכנת סדר היו� על פי הנחיות רה, היתר

. על מעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה ועל קישור בי� הממשלה ובי� הכנסת, ראש הוועדות
מזכירות . מ"וג� יוע- לרההוא ג� דובר הממשלה , העומד בראש המזכירות, מזכיר הממשלה

� הועסקו בה 2010ביולי . הממשלה היא יחידה המאופיינת בסגל מקצועי קבוע ואינה יחידת סמ
 בעל התפקיד היחיד במזכירות שמשרתו לא 2004עד שנת .  עובדי� קבועי� בתפקידי� שוני�20

 .הייתה קבועה והיה תלוי באמו� הממשלה היה מזכיר הממשלה עצמו

 לחוק המינויי� ועל 21בהתא� לסמכותה על פי סעי, " נאמר כי 1997!טת ממשלה מבהחל, כאמור
עוזר למנהל 'החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז פומבי את משרת , פי הצעת ועדת השירות

 .23)"ל"מנהל יחידת סמ� ברמה של מנכ(ומקבילו ' כללי של משרד ממשלתי

ÏÁ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÈÎ ¯¯·˙‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··˘� ˙ÂÚ„Â‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ë" Ó
ÔÈÈ�ÚÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ,˘� ‰˜È�Ú‰" ˙˜ÒÚ‰Ï ¯Â˘È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓÏ Ì‚ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· Ó

Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁÓ ˙Â¯ÂËÙ‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ¯ÊÂÚ È�˘ ;ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï: 

מ לאשר העסקת יוע- מקצועי למזכיר הממשלה "מ את בקשת משרד רה" אישרה נש2004ביוני 
משרה נוספת של עוזר למזכיר הממשלה הפטורה . זדאז במשרת אמו� הפטורה מחובת מכר

מ "מ דאז לנש" בעקבות פניית המשנה למנהל הכללי במשרד רה2009מחובת המכרז אושרה במאי 
המשימות המוטלות "והגידול במספר " היותה של הממשלה ממשלת אחדות רחבה"בנימוקי� ש

במתכונת כוח "� למלא� אינ� מאפשרי" על מזכירות הממשלה בכלל ועל מזכיר הממשלה בפרט
 ". אד� הקיימת

מוקבל "מזכיר הממשלה אמנ� , 2009מ כי על פי החוזר שלה מפברואר "מ השיבה למשרד רה"נש
אול� . א� אינו מנהל יחידת סמ� ולכ� אינו זכאי לעובד במשרת אמו� הפטורה ממכרז, "ל"מנכ

נציב השירות אישר למזכיר ובה הודיעה כי , מ הודעת תיקו�"מ למשרד רה" שלחה נש2009ביוני 
 .הממשלה משרת אמו� נוספת הפטורה ממכרז

˘� Ï˘ ÔÂ˜È˙‰ ˙Ú„Â‰·"‰ËÏÁ‰‰ ÈÂ�È˘Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ Â�ÈÂˆ ‡Ï Ó .˘�" È˙˘ ‡ÂÙ‡ ‰¯˘È‡ Ó
˙ÂÎÓÒ ÈÏ·Â ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓÏ Ê¯ÎÓ ˙·ÂÁÓ ˙Â¯ÂËÙ‰ ˙Â¯˘Ó. 

__________________ 

 . �10.8.97 מ2432החלטת ממשלה   23
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נציב שירות המדינה היוצא "מ כי " השיבה נש2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 ". ל"אישר את משרות האמו� מתוק, היותו של מזכיר הממשלה מוקבל מנכ

˘�Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈ¯ÊÂÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓÏ ¯˘‡Ï ‰˙ÂÎÓÒ· ‰È‰ ‡Ï ÈÎ Ó
 ‡Â‰˘ ÈÓÏ ¯ÊÂÚ ˙¯˘Ó ˜¯ Ê¯ÎÓÓ ‰¯ËÙ˘ ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊ�‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÒÈÒ· ÏÚ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó·

Î�Ó Ï·˜ÂÓ" ˘‡¯· „ÓÂÚÂ ÏÍÓÒ ˙„ÈÁÈ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙Â¯ÈÎÊÓ ˙ÂÏÈÚÙ È�ÈÈÙ‡Ó ¯Â‡Ï
˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ‰· ‰˘·‚˙‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙¯ÂÒÓ ÁÎÂ�Â ‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ , ÈÂ‡¯

 ÌÈ„·ÂÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓÏ ÛÈÒÂ‰Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ˜„˜Â„Ó· ˜„·È˙ ÈÎ ‰È‰
‡˜ÂÂ„ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· . 

 

 

 עובדי� במשרות אמו
 אישיות 

 קידי� מקצועיי�בתפקידי ניהול ובתפ

על עובדי� המועסקי� במשרות אמו� של נבחרי� חלות מגבלות המפורטות , כאמור לעיל
להשתלב בהיררכיה , אסור לה� להיות מעורבי� בפעולות ביצוע של המשרד: ר"בתקשי

להנחות עובדי� במישרי� ולקבל תפקיד , להשתת, בוועדות מקצועיות, המקצועית במשרד
מתמצה פעולת� של , ר"בהתא� להוראות התקשי, לפיכ�.  הקבועהמתייחד לסגל המקצועי

עוזרי הנבחר , לכל היותר. "זרועו הארוכה של הנבחר במילוי תפקידו"והיועצי� בהיות� העוזרי� 
רשאי� לקיי� דיוני� ה� ו, רשאי� להשתת, בדיוני� מקצועיי� שבה� משתת, הנבחרויועציו 

לקבל מידע מהגורמי� המקצועיי� במשרד מותר לה� . מקצועיי� ע� הדרג הניהולי הבכיר בלבד
והיועצי� לדרג ידי העוזרי�   תועבר עלכזאתבקשה אול� . לש� סיוע לנבחר במילוי תפקידו

 . הניהולי הבכיר במשרד בלבד

‰¯ „¯˘Ó· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈˆ·Â˘Ó‰ ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ ÈÎ ¯¯·˙‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ" Ó
ÚÂˆÈ·Â ÏÂ‰È� ˙Â¯˘Ó· Â˜ÒÚÂ‰ ,„Â‚È�·È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï "˘� ˙Â‡¯Â‰ÏÂ ¯"Ó . ˙¯Â˜È·‰

„¯˘Ó‰ ÈÙ‚‡Ó ÌÈ·¯· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ‡ˆÓÓ ‰˙ÏÚ‰ :‰ÏÎÏÎÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ· ; Û‚‡·
ÌÈÚÂ¯È‡ ,ÌÈÒ˜ËÂ ÌÈ¯ÂÈÒ ;ÌÂ‡È˙ Û‚‡· ,‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ; ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓ·Â ‰ÏÎÏÎ Û‚‡·
ÈÓÂ‡Ï‰ .˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â„ÈÁÈ ˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó È‡˘Â� ÈÎ ‡ˆÓ� ,ÔÙÂ‡· ÌÈ�ÂÓÓ 

˙Â‡¯Â‰ Ì‰Ï ÌÈ¯È·ÚÓÂ ÌÈÙ‚‡· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ¯È˘È . ˜ÏÁ· ÈÎ ‡ˆÓ� ÔÎ ÂÓÎ
 ÌÈ„È˜Ù˙Ï Ì˙Â‰Ó· ÌÈÓÂ„ ÌÈ„È˜Ù˙ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ „¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈÓ

˙Â„ÈÁÈ Ô˙Â‡· ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ‡ÏÓÓ˘ , ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚÏ „Â‚È�·˘
ÌÈ˜ÒÚÂÓÂ Ê¯ÎÓ·Â ÛÒ È‡�˙· „ÂÓÚÏ Â˘¯„� ˙Â¯È˘· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡�˙ ÈÙ ÏÚ 

‰�È„Ó‰ .ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï : 
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1. ‰ Ï Î Ï Î Ï  ˙ È Ó Â ‡ Ï ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó  על 31! החליטה הממשלה ה 2006בספטמבר : ‰
לשמש גו, מטה לראש הממשלה " שנועדה 24) המועצה!להל� (הקמת המועצה הלאומית לכלכלה 

תבסס על ניתוחי� בה, במטרה לסייע בתהלי� קבלת החלטות בתחומי� אלו, בנושאי כלכלה
נקבע שהיא תפעל במסגרת משרד ". נתוני� עדכניי� וחשיבה שיטתית ארוכת טווח, מקצועיי�

לאחר "עוד נקבע כי . מ ותהיה בה מחלקת מחקר ומידע שתכלול כלכלני� בעלי תארי� גבוהי�"רה
ייזו� ראש הממשלה הצעת חוק בנושא , ולאור הניסיו� שיצטבר, הקמת המועצה והפעלתה

 ". סמכויותיה ותפקידיה, מעמדה, עצההמו

 את המבנה הארגוני 2006מ באוקטובר "מ אישרה נש"מ לנש"בעקבות דיוני� בי� משרד רה )א(
 משרות ובה� ראש 11מ אישרה למועצה "נש. את העסקת עובדיה ואת רמות שכר�, של המועצה

 למשרד לפעול בהתא� יועצי� כלכליי� ועובדי מינהלה והורתה, המועצה הלאומית לכלכלה וסגנו
ניסיו� וכישורי� ראויי� למלא את התפקידי� , להציע מועמדי� בעלי השכלה"להחלטת הממשלה ו

 ".השוני�

ונית� להפסיק את , נציב שירות המדינה באותה עת קבע שעובדי המועצה יתמנו במשרות אמו�
 . 48!ו את מספר� למשרות אלה התווספו למשרות האמו� שכבר היו קיימות והעל. שירות� בכל עת

˘�Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ó , Í¯„ ‡È‰ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ‰ˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙„‚Â�ÓÂ ‰ÈÂ˜Ï ÈÂ�ÈÓ" ‰˙Â‰Ó· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„Â·Ú ‡È‰ Ì˙„Â·Ú˘ ÔÂÂÈÎ ¯

„¯˘Ó‰ ˙„Â·Ú· ˙·ÏÂ˘ÓÂ . ÌÈÓÈÓ ‰˜ÂÒÙ‰ ‰ÎÏ‰‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰�È‡ ˙‡ÊÎ ‰˜ÒÚ‰
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚÂ ‰ÓÈÓÈ"¯. 

הג� שהמשרות סווגו על ידי " למשרד מבקר המדינה כי 2011מ מסר בתשובתו מיולי "משרד רה
הלי� המיו� והבחירה שנער� לקראת האיוש הראשוני של משרות , הנציבות כמשרות אמו�

, "המועצה שמר על עקרונות של פומביות ונקבעו בו סטנדרטי� מקצועיי� ייחודיי� ומחמירי�
בכל , קליטת העובדי�"עוד צוי� כי . י� מקצועיי� בעלי כישורי� גבוהי�ובסופו נבחרו כלכלנ

נעשתה על פי הקריטריוני� המקובלי� של נציבות שירות , הקשור לדרגת� ולתנאי השכר הנלווי�
וא, אחד מהעובדי� לא , העובדי� במועצה לא נקלטו בדרגת השיא שהתק� מאפשר... המדינה

  ".ל המשרהנקלט באופ� שחורג מדרישות הס, ש

הדבר נעשה כ� כיוו� שהיה צור� לאייש את , 2011לדברי נציב שירות המדינה בתשובתו מיולי 
עדיי� לא היה ברור מה יהא טיבו של אותו "ובשלב הראשו� , "במהירות ובאופ� ניסיוני"המשרות 

 ". לא היה זה סביר לקבע בו מיד עובדי�. גו, וכיצד יפעל

ÈÈÂ�ÈÓ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ˙·ÂÁÓ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ ÔÈ„· ˙ÂÎÓÒ ·Èˆ�Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì
‰Ï˘ÓÓÏ ‰�Â˙� ÂÊ ˙ÂÎÓÒ ¯ÂÓ‡Î ¯˘‡· È·ÓÂÙ‰ Ê¯ÎÓ‰ , ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ‰¯ÂÓ‡ ‡È‰Â

˙ÂÓÂ˘¯· ÂÓÒ¯ÂÙÈÂ ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÌÈ‡�˙·Â ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰ „ÂÒÈ ÏÚ ÔÂ„�· . ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯È‰Ó· ÏÂÚÙÏ Â·ÈÈÁ ˙Â·ÈÒ�‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ·Èˆ�Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ,Â‚ˆÂÓÈ˘˜˙· ˙" ÈÎ¯„ ¯

È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰· ‰·Âˆ˜ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰˜ÒÚ‰ ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ˙Â¯Á‡ ‰˜ÒÚ‰ . 

__________________ 

 .�10.9.06 מ430החלטת ממשלה   24
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 כהונתה של הממשלה "מ כי בעת " למשרד מבקר המדינה הודיעה נש2010בתשובתה מדצמבר 

 בראשות מר בנימי� נתניהו והפעולות לעג� בחקיקה את פעילותה של המועצה הלאומית 32!ה
 ".ה בפעולות להגדרתה כיחידה מקצועית לכל דבר ועניי�החלה נציבות שירות המדינ, לכלכלה

פטור חד פעמי "קיבלה ועדת השירות החלטה בעניי� , 2010ביולי , במהל� הביקורת )ב(
מ שמונו "לארבע משרות מקצועיות שבה� הועסקו עובדי המועצה במשרד רה" ממכרז

בתנאי� , חד פעמילהתיר באופ� " והציעה לממשלה 25למשרותיה� שנתיי� ויותר קוד� לכ�
למנות את העובדי� שמועסקי� במשרות מקצועיות במהות� במועצה הלאומית , שיפורטו להל�

שמותיה� )". המינויי�( לחוק 19בלי שהוכרז עליה� לפי סעי, , לכלכלה למשרות בשירות המדינה
רה ונקבע כי לא נית� יהיה לפטור ממכרז מש, של ארבעה עובדי� הנוגעי� בדבר פורטו בנספח

ממועד ", הוועדה החליטה שלאחר מינוָי�. שבה מועסק עובד אשר אינו עומד בדרישות הס, לה
� .יתקיי� למשרות אלה מכרז על פי החוק, "מת� הפטור ואיל

¯ÂÓ‡Î , Ì‰È„È˜Ù˙ ˙Â‰Ó ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ Ì‰ ‰ÏÎÏÎÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚ
‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ ‰ÓÈ˜‰˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚÂ ,� Ì·Â¯Â Ô˙È�˘ ÈÏ· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÂËÏ˜

Ê¯ÎÓÓ Ô˙Â‡ ¯ÂËÙÏ ¯˙È‰ . ÏÁ‰˘ ‰ÏÎÏÎÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ· ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡· ÏÂÙÈË‰
 ˙�˘·2007È˙ÈÈÚ· ‰È‰  ; ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜∆Ú· ‰˘ÚÓÏ Ú‚Ù ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ú·¯‡ ˙˜ÒÚ‰ ¯„Ò‰

˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï È·ÓÂÙÂ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰·ÂÁ·Â , ÌÈˆÂÏÈ‡‰ ˙¯‚ÒÓ· ¯„ÒÂ‰ ÔÈÈ�Ú‰Â
‰Ó ÌÈÚ·Â�‰ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ�˘ Ú·¯‡ ‰Ê ‡˘Â�· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ˙ÂËÏÁ‰ . 

2. È Ó Â ‡ Ï ‰  ‰ ¯ · Ò ‰ ‰  Í ¯ Ú Ó : 2007ביולי � קיבלה הממשלה החלטה על הקמת מער
מ לתיאו� הפעילות בי� כל העוסקי� "במשרד רה)  מער� ההסברה!להל�  (26ההסברה הלאומי

� היו 2010בנובמבר . מ"עובדיו כפופי� לראש מער� ההסברה המכה� במשרת אמו� לרה. 27בכ
 . עובדי�45!במער� ההסברה כ

 ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÈÓÁ ÌÈˆ·Â˘Ó ÂÈ‰ ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓ· ÈÎ ‡ˆÓ�- Í¯ÚÓ ˘‡¯ 
·Â˘˜˙‰ ;˙ÈÒÂ¯‰ ‰Ù˘· ˙¯Â˘˜˙Ï ¯·Â„ ;‰¯Ê ˙¯Â˘˜˙Ï ¯·Â„ ; ˙¯Â˘˜˙Ï ¯·Â„
˙ÈÏ‡¯˘È ;˙ÈÏ‡¯˘È ˙¯Â˘˜˙Ï ¯·Â„Ï ˙¯ÊÂÚ . Ì˙Â‰Ó· ÌÈÓÂ„‰ ÌÈ„È˜Ù˙· Âˆ·Â˘ Ì˜ÏÁ

˜Ù˙Ï ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ Ì˜ÏÁÂ ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ‡ÏÓÓ˘ ÌÈ„È
„¯˘Ó‰ Ï˘. 

3. È Ú Â ¯ È ‡  Û ‚ ‡Ì ,Ì È Ò ˜ Ë Â  Ì È ¯ Â È Ò :מ לאירועי� וסיורי� מועסק "יוע- רה
הסיורי� והטקסי� , במשרת אמו� אישית ועומד בראש האג, האחראי לטיפול בפרטי האירועי�

באג, .  ע� הגורמי� הרלוונטיי��ו� פרטי האירועיהאג, אחראי לתיא. מ"שבה� משתת, רה
 . מרכזת סיורי� ומזכירה, שני מתאמי אירועי�: ארבעה עובדי� נוספי�

‰¯ Ï˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Û‚‡‰ È„·ÂÚ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ�"Ó. 

__________________ 

 .�12.7.10 של ועדת השירות מ341החלטה   25
 . �8.7.07 מ1936החלטת ממשלה   26
היבטי� ", ‡ÁÂ„58 , ראו למשל. משרד מבקר המדינה עסק בהסברה הלאומית בכמה דוחות  27

 .451' עמ, "בהיערכות גורמי ההסברה ובתפקוד� במלחמת לבנו� השנייה
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מ לאירועי� וסיורי� "מ הודיע למשרד מבקר המדינה כי משרת האמו� של יוע- רה"משרד רה
במסגרת עבודת המטה שעשו המשרד והנציבות לקראת הסדרה .  שני�15קיימת במשרדו לפחות 

,  משרות אמו�והוסכ� כי משרה זו ומשרות מתאמי האירועי� יישאר, עתידית של משרות האמו�
 .ומשרת מרכז סיורי� תהפו� למשרה מקצועית בשל האופי היותר טכני של המטלות של המרכז

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÒÚ‰Ï ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ÏÚÂ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· Û‚‡‰ È„·ÂÚ ˙È·¯Ó ˙˜
„ÂÒÈ‰ ˙Â�Â¯˜ÚÏ Ì‡˙‰· Ì˙˜ÒÚ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ . 

4. ¯ Â · È ˆ ‰  ˙ Â È � Ù Ï  Û ‚ ‡ מ "תפקידו של האג, לפניות הציבור לטפל בפניות לרה: ‰
עצומות ופניות , בהכנת דיווחי� תקופתיי� על אודות מסרי�; ביישו� חוק חופש המידע; ולמשרדו

 .  במשרדמהציבור ובהפצת�

 ÈÏÂÈ·2010 Û‚‡· ÌÈˆ·Â˘Ó ÂÈ‰ 13ÌÈ„·ÂÚ  :‰¯ ıÚÂÈ „ÓÚ Â˘‡¯·" Ó)¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�Ù (
‰¯ Ï˘ ˙È˘È‡ ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó·"Ó ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�·Â" ÏÚ ‰�ÂÓÓ ‰È‰ ‡Â‰ ¯12 

ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ :Û‚‡‰ ˘‡¯ ˙È�‚Ò , ÌÈ„·ÂÚ È�˘Â ÌÈÊÎ¯ ‰Ú˘˙
ÌÈÈÏ‰�ÈÓ ÌÈ„È˜Ù˙· .Ú ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� Â˙Â‰Ó· ‰ÓÂ„‰ „È˜Ù˙ ‡ÏÈÓ˘ ÊÎ¯Ó ‰Ê Û‚‡· „·

ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ‡ÏÓÓ˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï . È„·ÂÚ Ï˘ Ô˜˙· ı·Â˘ ‰Ê „·ÂÚ
‰¯ Ï˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ˙Â¯ÈÎÊÓ" Ó)ÏÈÚÏ Â‡¯.( 

5. Ì Â ‡ È ˙  Û ‚ ‡ ,‰ ¯ ˜ · Â  · ˜ Ú Ó :ריכוז עבודת מעקב ובקרה ממונה על , אג, תיאו�
האג, מנהל כמה . ל"מ והמנכ"� להנחיות רהבהתא, מ בנושאי� שוני�"מטה במשרד רהה

ראש :  עובדי�13 היו משובצי� בו 2010באוגוסט . שנתיי� גדולי�!פרויקטי� שתקציביה� הרב
 . שתי מזכירות וארבעה עובדי� במחוז הצפו�, חמישה מרכזי�, סגנו, האג,

‰¯ Ï˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ Ì‰ ÂÈ„·ÂÚÓ ‰Ú·¯‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"Ó :Û‚‡‰ ˘‡¯, 
Û‚‡‰ ˘‡¯ Ô‚Ò ,ÊÎ¯ÓÎ ı·Â˘Ó‰ „·ÂÚÂ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ Ï‰�Ó . ÔÙÂ‡· ÌÈ�ÂÓÓ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ˜ÏÁ

ÏÚ ¯È˘ÈÛ‚‡· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ  ,˙Â‡¯Â‰ Ì‰Ï ÌÈ�˙Â� Û‡ Ì‰Â ; Ì˜ÏÁ ÌÈ„È˜Ù˙ ÌÈ‡ÏÓÓ
Û‚‡ Â˙Â‡· ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ‡ÏÓÓ˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÌÈÓÂ„ . 

6. ‰ Ï Î Ï Î  Û ‚ בתפקידי האג, . ל המשרד"מנכמ כפו, ל"האג, הכלכלי במשרד רה: ‡
ייעו- וליווי בסוגיות כלכליות ותקציביות העומדות על הפרק עד קבלת , בי� היתר, כלולי�

; משקיות ותקציביות, התוויית פתרונות לסוגיות בעלות השלכות מבניות; ההחלטות והביצוע
 והוצאת� אל סיוע לכ�, מ בנושאי� משקיי� ותקציביי�"ייזו� קביעת סדרי העדיפויות של רה

 ! היו משובצי� באג, שישה עובדי� 2010באוגוסט . הפועל וסיוע מקצועי לאגפי התכנו� במשרד
 .מזכירה וארבעה מרכזי�, מנהל האג,

ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈˆ·Â˘Ó ÂÈ‰ Û‚‡‰ È„·ÂÚÓ ‰˘ÂÏ˘ : Û‚‡‰ Ï‰�Ó- ıÚÂÈÎ ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó· 
Î�ÓÏ ÈÚÂˆ˜Ó"Ï ; ‰¯ÈÎ· ‰Î˘Ï ˙ÊÎ¯Â ÊÎ¯Ó-‰¯ Ï˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· "Ó. 
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7. ‰ ¯  „ ¯ ˘ Ó ·  ¯ · Â „"Ó :דוברי� ויועצי תקשורת במשרדי "מ שעניינה "הודעת נש
בהודעה קיימת . 28קובעת הוראות להעסקת� של דוברי� ויועצי תקשורת במשרדי�" הממשלה

והובהר בה כי משרת דובר אינה משרת אמו� , הפרדה ברורה בי� דובר ובי� יוע- תקשורת לשר
 .  שמאוישת במכרזאלא משרה מקצועית קבועה בתק�

‰¯ „¯˘Ó· ¯·Â„ „È˜Ù˙Ï ‰�ÂÓ˘ „·ÂÚ ÈÎ ‡ˆÓ�" ı·Â˘Ó ‰È‰Â ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó· ˜ÒÚÂ‰ Ó
 ˙¯˘Ó·"‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ıÚÂÈÏ ¯ÊÂÚ" ,‰¯ ıÚÂÈÏ ÚÂÈÒ ‰�ÈÈ�Ú ‰¯Â‡È˙ ÈÙ ÏÚ˘" ¯˘˜Ï Ó

˙Ò�Î‰ ÌÚ . 

 כהונת בתקופת, 2008מ השיב למשרד מבקר המדינה כי העובד מונה לתפקיד באוגוסט "משרד רה
 . ומשרת הדובר הייתה קיימת כמשרת אמו� ג� בימי ממשלות קודמות, הקודמת לההממש

 הוא הדגיש כי לא הייתה לו כל זיקה 2011בתשובתו של העובד למשרד מבקר המדינה מיולי 
והוא נבחר מבי� , הלי� קבלתו לתפקיד כלל הגשת מועמדות וראיונות, מ"למא� דהו במשרד רה

 . כמה מועמדי�

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘�Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„"‰¯ „¯˘ÓÏÂ Ó"Ó , ˙‡ „‚Â� ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó· ¯·Â„ ÈÂ�ÈÓ ÈÎ
˘� ˙Â‡¯Â‰" Ó-Ê¯ÎÓ· ‰˘ÈÈ‡Ï ˘ÈÂ Ô˜˙· ‰ÚÂ·˜ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Ó ‡È‰ ¯·Â„‰ ˙¯˘Ó  . 

 

✯ 

 

‰¯ „¯˘Ó·˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ" ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ Â˜ÒÚÂ‰ Ó
ÈÚÂˆÈ·Â ÈÚÂˆ˜Ó ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈ„È˜Ù˙· ,˙ È‡˘Â� ¯˘‡Î ˙„Â·Ú· ÌÈ·ÏÂ˘Ó ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù

„¯˘Ó‰ .‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â�Â¯˜Ú ˙‡ „‚Â� ¯·„‰ . ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰
È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ˙ÂÈÚÂˆÈ· ˙ÂÓÈ˘Ó· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó·. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â˜„·ÈÈ ‰ÓÂˆÈÚ· ˙‡ˆÓ�˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ·˘ ÈÂ‡¯
‰ ÏÎÂ „¯˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙�ÂÎ˙Ó ˙�Ó ÏÚ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ˘ÈÈ‡Ó˘ Ô˜˙· ˙Â¯˘Ó

˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯˘Ó Ô‰ ÔÚ·Ë ÈÙ ÏÚ˘ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï . ÌÈ˜ÂÓÈ� ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ˙�˙Â� ˙Ú„‰
ÌÈ„ÁÂÈÓ , ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ Ì‚Â ‰¯Â˘‰ ÔÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ Ì‚ ÌÈ˘ÈÈ‡Ó˘ ˙Â¯˘Ó

ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘ÓÎ Ô˙Â‡ Ú·˜Ï ‰È‰È ˜„ˆÂÓ˘ ˙Â¯˘Ó Ô�È‡ . 

 

 

__________________ 

 ".ויועצי תקשורת במשרדי הממשלהדוברי� " שכותרתה �6.9.99 מ35/הודעה מספר נט  28
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 ובדי� במשרות אמו
 אישיות משכורות הע

עובדי לשכת נבחר מועסקי� בחוזה מיוחד לפי רמות שכר מיוחדות שנקבעו "ר קובע כי "התקשי
וכפי , בתיאו� בי� נציבות שירות המדינה והממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר

 משכורות  הוראות בעניי�200929מ "על יסוד הוראות אלה קבע חוזר נש. "שיעודכנו מעת לעת
והוא מפרט שלוש רמות של שכר מרבי , העובדי� במשרות אמו� בלשכות שרי� וסגני שרי�

  ליועצי� ועוזרי� ותקציב כולל לשכר של עוזרי� ויועצי� במשרות אמו� במשרד ממשלתי 
בחוזר זה לא , מ גדול במידה ניכרת"א# שכאמור תק� משרות האמו� במשרד רה. ח" ש79,110

 .חרות למשרד זהנקבעו הוראות א

 2009מ דאז לסג� נציב שירות המדינה באוגוסט "מ בנש"רק ממכתב ששלחה רפרנטית משרד רה
מספר העוזרי� : את הדברי� האלה) בעל פה(מ סיכמו "מ ונש"ל משרד רה"נית� ללמוד כי מנכ

ח " ש546,000  והשכר הכולל שלה� לא יחרוג מ38מ יהיה "והיועצי� במשרות אמו� של רה
יוע- אחד יוכל לקבל שכר ; ל"לא יהיו יותר משני יועצי� בכירי� ששכר� שכר מנכ; לחודש

שאר היועצי� ; לא יחרוג מארבעה' ומספר היועצי� ששכר� יהיה ברמת בכירי� ב' בכירי� א
כי סיכו� זה לא  ציינה הרפרנטית ".לי�"לשכות שרי� ומנכ"והעוזרי� ישתכרו כמקובל בדירוג 

א/ , )ראו להל�(מ " כיוו� שטר� הסתיי� סיווג משרות האמו� של רהמ"נשלח בכתב למשרד רה
,  המשרות האלה38  מ31 היו מאוישות 2011בינואר . מ החל לפעול לפי עקרונות אלו"משרד רה

  .ח בחודש" ש472,000 והשכר הכולל של העובדי� המשובצי� בה� הסתכ� בכ

˘�Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‰¯ „¯˘ÓÏÂ Ó" ‰¯„Ò‰ ÈÎ Ó ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ�ÈÈ�Ú Ï˘- 
 ¯Î˘ ˙ÂÓ¯ Ï˘ ‰¯„Ò‰ Ë¯Ù·Â-‰Ù ÏÚ· ÌÂÎÈÒ ÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡  . ÏÚ ¯˙È

ÔÎ ,‰¯ „¯˘Ó· ˙ÏÏÂÎ‰ ¯Î˘‰ ˙¯˜˙ ÔÈÈ�Ú· ÌÂÎÈÒ‰"‰¯Ï ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó ÏÚ ˜¯ ÏÁ Ó" Ó
Â˙Î˘Ï· .˙Â¯Á‡‰ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜ ÔÈÈ�Ú· ˙Â‡¯Â‰ Â‡ˆÓ� ‡Ï ,

ˆÚÂÓ· ˙Â¯˘Ó‰ ˙Â·¯Ï ‰ÏÎÏÎÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰)· Â¯„ÒÂ‰˘ „Ú-2011( , ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó
‰¯ ÔÂÚÓ·"‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓÏ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘ÓÂ Ó. 

˘� ÏÚ" ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯ÂÎ˘Ó ÔÈÈ�Ú· ˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ�‰ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÚÂ·˜Ï Ó
‰¯ „¯˘Ó· ÔÂÓ‡" ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜ÏÂ Ì‰Ï ˙¯˙ÂÓ‰ ÏÏÂÎ‰ ¯Î˘‰ ˙¯˜˙ ÔÈÈ�Ú·Â Ó

ÔÓÂ˘ÈÈ .‡ ·Ï˘Ï ˘È ÌÈ‡˘Â�· ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÈ˜·Â ˙ÂÈÁ�‰‰ ÁÂÒÈ�· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙
‰Ï‡. 

 

 

__________________ 

 .הוראות דומות נקבעו ג� בחוזרי� שקדמו לחוזר זה  29
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 מ"הצעה להסדרת משרות האמו
 במשרד רה

 )ייעו	(הנחיות המשנה ליוע	 המשפטי לממשלה 

ואסור לה� להשתלב , על עובדי� המועסקי� במשרות אמו� של נבחרי� חלות מגבלות, כאמור
מ למנות נושאי משרות אמו� לתפקידי� "רד רהמפע� לפע� נוצר צור/ במש. בפעילות המשרד

בגלל הוראות . למשל להשתת# בוועדות מקצועיות ולכה� כנציגי המשרד בגופי� שוני�, ביצועיי�
בשל הגידול , ר הקובעות גבולות לפעולותיה� ולסמכויותיה� של עובדי� במשרות אמו�"התקשי

פנתה היועצת , נוצרו עקב כ/במספר משרות אלה במשרד וכדי לספק פתרו� מעשי לקשיי� ש
ד מלכיאל בלס "עו) ייעו-(מ אל המשנה ליוע- המשפטי לממשלה "המשפטית של משרד רה

 .2007בעקבות פנייה זו קיי� המשנה ליוע- דיו� בנושא במאי ).  המשנה ליוע- להל� (

שהוצאת� , כמה עקרונות פעולה והנחיות, בי� היתר, בסיכו� הדיו� קבע המשנה ליוע- .1
·˜˘‰ ˘ÂÚ ÈÂ�ÈÓÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï·„ )  "‡(:   מ"מ ועל נש"פועל הוטלה על משרד רהל

ÈÚÂˆÈ· „È˜Ù˙Ï ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó·) דוגמת מינוי לוועדה מקצועית או לגופי� סטטוטוריי� ( ¯·ÚÂ˙
È�Ë¯Ù ¯Â˘È‡ÏÂ ‰˜È„·Ïאשר תוודא כי נושא המשרה מקיי� את ,  של נציבות שירות המדינה

המשרד יבדוק א� משובצי� בו עובדי מדינה . ו� מקצועי רלוונטי והשכלהניסי: דרישות התפקיד
המתאימי� לביצוע התפקיד וא� ראוי שממלא התפקיד הביצועי יהיה נושא משרת אמו� ולא עובד 

˙Â¯˘ÓÎ ˙Â˘„Á ˙Â¯˘Ó ˙ÙÒÂ‰ ‰�˙Â˙ , מ"לאור ריבוי משרות האמו� במשרד רה)  "ב".   (מדינה
˙ÈËÙ˘Ó ‰˜È„·· ÔÂÓ‡הלשכה המשפטית בנציבות שירות , מ"ש במשרד רה"עמ שיעשו היו

טוהר , המדינה ובמידת הצור/ ג� משרד המשפטי� על מנת לוודא שנשמרי� כללי השוויו�
  באג# משאבי‰ÁÓ Â�Á·ÈÈ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘ÓÎ ˙Â¯„‚ÂÓ‰ ˙Â¯˘Ó„˘)  ג".   ('חוק המינויי� וכו, המידות

 ג�  ובמידת הצור/ , פטית שלהבנציבות שירות המדינה ובמחלקה המש, מ"אנוש במשרד רה
Ó· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ�Ó˙Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙" Ó˘¯„ ¯‰)  „(.   במשרד המשפטי�

‰¯ „¯˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ¯·ÚÂÈ"Ì¯Â˘È‡ Ì¯Ë Ì˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ�ÏÂ Ó 
 ).ההדגשות של משרד מבקר המדינה(

מר , ל המשרד דאז"מ למנכ"טית של משרד רהמיד לאחר קבלת סיכו� הדיו� מסרה היועצת המשפ
 הוספת)  א:   (הודעה בעניי� זה בצירו# הסיכו�, מר אמנו� ב� עמי, ל דאז"ולמשנה למנכ, רענ� דינור

בדיקה משפטית של היועצת המשפטית של משרד : משרות אמו� חדשות במשרד מותנית באלה
כדי לוודא , רד המשפטי� של מש–מ ובמידת הצור/ "של הלשכה המשפטית של נש, מ"רה

את משרות האמו� הקיימות )  ב.   ('חוק המינויי� וכו, טוהר המידות, שנשמרי� כללי השוויו�
  מ והמחלקה המשפטית שלה ובמידת הצור/ "נש, מ"ל כוח אד� במשרד רה"יבחנו מחדש סמנכ

ועברו תיאורי התפקידי� של היועצי� המתמני� במשרות אמו� י)  ג.   (ג� משרד המשפטי�
 . מ לחוות דעת� לפני אישור�"מ ולנש"ליועצת המשפטית של משרד רה

2.  ÛÒÂ�Â ˙ÂÓÈÈ˜ ÂÈ‰˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ˙Â¯˘Ú Â�ÂÓ ˙ÂÈÁ�‰‰ Ô˙Ó Ê‡Ó
ÍÎ ÏÚ ,˘� ‰¯˘È‡" Ê¯ÎÓÓ ‰¯ÂËÙ ‰˘„Á ÔÂÓ‡ ˙¯˘ÓÏ Ô˜˙ Ó-" ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓÏ ¯ÊÂÚ."  

)‡( ˘� ÈÎ ‡ˆÓ�"‰ ˙ÂÈÁ�‰ ¯˜ÈÚ ˙‡ ‰Ó˘ÈÈ ‡Ï Ó ‰�ÈÁ·Ï ˙ÂÏÂÚÙ ËÚÓÏ ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó
 ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ‰˜ÒÚ‰ ˙�ÂÎ˙Ó Ï˘ ˘„ÁÓ)Í˘Ó‰· ‰Ê ÔÈÈ�Ú· Â‡¯ .( 
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)·( ‰¯ „¯˘Ó· ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ"Ó , ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÈÂˆÓ ‰„È·˘
ÌÈ„·ÂÚ‰ , ˙ÂÓÈÈ˜ ÂÈ‰˘ ˙Â¯˘ÓÏ Â�Ó˙‰˘ ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ˙‡ ‰¯È·Ú‰ ‡Ï

„Á‰ ‰¯˘Ó‰ Ï˘ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙ ˙‡Â‰¯˘Â‡˘ ‰˘ , ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ
‰¯ „¯˘Ó·"˘� Ï˘Â Ó"Ó ,ÌÈÂ�ÈÓ ¯Â˘È‡ È�ÙÏ Â˜„·� ‡Ï Ô‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�·Â . 

 ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ Â�Ó˙‰˘ ÍÎÏ ˙Ú„ÂÓ ‰˙ÈÈ‰ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â¯˘ÓÏ , Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ˜Â„·˙˘ È„Î ‰Ï ¯ÒÓ� Ì‰È˙Â„Â‡ ÏÚ Ú„ÈÓ‰˘ ÔÂÂÈÎ

¯„Ò‰ ÍÂ¯ÚÏÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� È . ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò˙ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‰Ê ·ˆÓ·
 Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ˙‡ ‰Ï ¯È·Ú‰Ï ‰˙·ÂÁÏ ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ ˙Ï‰�‰ Ï˘ ·Ï‰
ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ ˙ÂÈÁ�‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂ˙˘ ˙�Ó ÏÚ ˙ÂÓÈÈ˜ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ�Ó˙Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ . 

לא נית� " כי 2011ר המדינה מיולי ל למינהל ומשאבי אנוש טע� בתשובתו למשרד מבק"הסמנכ
של המשרות הקיימות כיוו� שהמלצות הוועדה " היה להגיש לבחינה את תיאור התפקיד המעודכ�

 . מ והמשרד לסיווג משרות האמו� עדיי� לא אושרו על ידי הגורמי� המוסמכי�"המשותפת של נש

‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˘�ÏÂ Ó"È˙ Â�Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ÈÎ Ó ÌÈ„È˜Ù˙‰ È¯Â‡
˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â¯˘Ó‰ Ï˘ , „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ Ì˘È‚‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰

˘� Ï˘Â"ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ· Ô˘ÂÈ‡ ˙Ú· Ó . ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú·˘ ‰„ÓÚ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡
 ‰�˘Ó‰ ˙ÈÈÁ�‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ˜Ï ˘È˘ ˙Â�ÈÁ·‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï È„Î ˘È ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙ ‰Î˘Ó�˘

ıÚÂÈÏ . 

 

)‚( ‰˘„Á‰ ‰¯˘Ó‰ ÈÎ ¯¯·˙‰" ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓÏ ¯ÊÂÚ "˘�˘" È‡Ó· ‰¯˘È‡ Ó2010 
˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰˙�ÈÁ·Ï ‰¯·ÚÂ‰ ‡Ï Ê¯ÎÓÓ ‰¯ÂËÙ‰ ÔÂÓ‡ ˙¯˘ÓÎ . 

של [היא הודיעה על תוכנה " נמסר כי 2011בתשובתה של היועצת המשפטית של המשרד מיולי 
יה בשיחה ובנוס# המריצה לפעול לפ, ללא דיחוי להנהלת המשרד, בכתב] הנחיית המשנה ליוע-

 ". ל"נוספת שקיימה ע� המשנה למנכ

 ˙Ï‰�‰Ï ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ ˙ÂÈÁ�‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰ÏÚÙ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰˘ Û‡ ÈÎ ÌÚËÂÈ
ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙Â·ÈÒ�· „¯˘Ó‰ ,ÂÓÈÂ˜ ‡Ï Ô‰. 

 

)„( ‰¯ „¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ" ˙‡ Â¯ÈÎ‰ ‡Ï „¯˘Ó· ˘Â�‡ È·‡˘Ó· ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ÂÏÙÈË˘ Ó
ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ ˙ÂÈÁ�‰ .¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰  ,Î�ÓÒ‰ ÏÚ"‰¯ „¯˘Ó· Ï‰�ÈÓÏ Ï" Ó

 ˘Â�‡ È·‡˘Ó ÈÓÂÁ˙· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÏÚÂ
ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ ˙ÈÈÁ�‰· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰È .˘� ÏÚ"‰¯ „¯˘Ó ÏÚÂ Ó" Ó

Ì˘ÂÈ˙ ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ ˙ÈÈÁ�‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜�Ï . 

 הודיעה היועצת המשפטית של המשרד כי לנוכח ממצאי הביקורת היא 2011תה מאוגוסט בתשוב
 .ל למינהל המכה� על תוכנה של ההנחיה וביקשה ממנו לפעול לפיה"כתבה שוב לסמנכ
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מ "הגדרת משרות רבות במשרד רה"בסיכו� הדיו� האמור הבהיר המשנה ליוע- כי )   א( .3
, יחד ע� זאת. הרחיב את תחומי הסמכות של אות� יועצי�כמשרות אמו� מכבידה על האפשרות ל

‰¯ „¯˘Ó· ÂÚˆÂ·È˘ ¯È·Ò ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ Ô�˘È˘ ÏÂÏ˘Ï ÔÈ‡"ÌÈˆÚÂÈ È„È ÏÚ Ó המתמני� לעובדי 
לאור , מדינה במשרות אמו� א# א� במשרד ממשלתי אחר היו מבוצעות בידי עובדי מדינה רגילי�

עסקת יועצי� במשרות אמו� בעבודה דומה לזו ה"הואיל ו, ואול�". אופיו הייחודי של משרד זה
ÈÏ‰�Ó‰ ˙Â�È˜˙‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ˙Ó‚ÂÙ]‡È‰ [ ‰�ÈÁ· ˙·ÈÈÁÓ˙ , של עובדי מדינה באותו תחו�

˘ÂÈ‡Ï ˙„ÓÚÂÓ‰ ‰¯˘Ó ÏÎ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰¯„‚‰Â) "ההדגשות של משרד מבקר המדינה.( 

וגדרות כמשרות אמו� בעקבות הנחיית המשנה ליוע- כי יש לבחו� ולהגדיר מחדש את המשרות המ
את העתק סיכו� הדיו� לנציב השירות דאז בציינו , מ"מ העביר היוע- המשפטי של נש"במשרד רה

משרות אמו� 'כדי לבודד , מ לעשות עבודת חשיבה ומטה"הסיכו� מחייב את נש, למעשה"כי 
ולהעניק לממלאיה� סמכויות רחבות יותר ממשרות אמו� בלשכת , מ"במשרד רה' מקצועיות

מ הודיע "היוע- המשפטי של נש". מבלי לבטל את כל יתר התכונות של משרת אמו�, סג� שר/שר
 .מ שיש להכי� הצעה כתובה בעניי�"כי סיכ� ע� נציגי משרד רה

. מ"והשתתפו בו עובדיה ונציגי� ממשרד רה, מ דיו� מטה בעניי�" קיימה נש2007ביולי  ) ב(
מ לענייני המשרד ימיינו את משרות האמו� "נטית נשל המשרד ורפר"בדיו� סוכ� כי המשנה למנכ

להבחנה בי� משרות , מ ובמשרד"בתיאו� ע� היועצי� המשפטיי� בנש, הקיימות ויגבשו הצעה
משרות שאי� הצדקה שיוסיפו להיחשב משרות אמו� ומשרות שתיבח� האפשרות להכיר בה� , אמו�

מקביל נקבע שיש לנסות לצמצ� ככל ב. והיא תידו� בוועדת השירות' משרות אמו� מקצועיות'כ
 . האפשר ובהדרגה את העסקת העובדי� במשרות אמו� במשרד

הועלתה כבר בדוח ועדת ב� דרור בשנת " משרות אמו� מקצועיות"הצעה להעסקת עובדי� ב, כאמור
, הוועדה המליצה כי שרי הממשלה יוכלו למנות יועצי� מקצועיי� בעלי מומחיות מיוחדת. 1995

. לו להיעזר להתוויית מדיניות� ולהיערכות מקצועית נאותה לטיפול במשימות המשרדשבה� יוכ
למשרד אלא לאפשר לשר להסתייע במומחי� " הנהלת צללי�"בדוח הודגש כי המטרה אינה להקי� 

 .בסופו של דבר הצעה זו לא יושמה. לתחומי� מוגדרי� היטב וא# להגביל את מספר�

מ לנציב השירות הצעה המפרטת מה� "המשפטי של נש הגיש היוע- 2007בנובמבר  )ג(
במסמ/ זה פורטה הצעה להסדרה מחדש של העסקת העובדי� במשרד ". משרות אמו� מקצועיות"

תכונותיה� העיקריות של משרות האמו� "מ את "בהצעתו פירט היוע- המשפטי של נש. מ"רה
ריה נוספת של ממלאי קטגו"מ כ"שהציע כי המשובצי� בה� ישולבו במשרד רה" המקצועיות

או לפחות אלה מביניה� שמבצעי� תפקידי� , ייחודית לעובדי ויועצי ראש הממשלה, משרות אמו�
משרות אלה יובדלו ממשרות , בהתא� להצעתו". בשונה מעובדי לשכות שרי� אחרות, מקצועיי�

לאו והעובדי� שישובצו בה� ימ, אמו� אחרות בעיקר בשל הרכיב המקצועי שבתיאור התפקיד
יהיה לכ/ ביטוי בתיאורי ; משימות מקצועיות בתחומי עיסוק שוני� בהתא� לתכנית העבודה

בעלי " להשכלה ולניסיו� כדי שהעובדי� יהיו תוייקבעו לה� דרישות מינימליו, התפקידי� עצמ�
הג� שמדובר במשרות מקצועיות הוצע שלא לחייב לבחור את ; "מקצוע ברמות הגבוהות ביותר

אמצעות מכרז בשל האפיוני� המיוחדי� של תחומי עיסוק� ושל המשימות המועמדי� ב
וכ� בשל מעורבות� הגבוהה בקביעת מדיניות המשרד ותפקיד� , הייחודיות שמוטלות עליה�
ביצוע המשימות של נושאי "לדבריו . מ למשרדי הממשלה ולציבור"להציג ולייצג את מדיניות רה

". צמאות ולכ� מבוסס על אמו� בינ� לבי� ראש הממשלהתפקידי� אלה דורש מידה מוגברת של ע
כדי לכרות בריתות , ת מחויבות אידיאולוגית ופעילות פוליטית או מעי� פוליטית]ו[נדרש"הואיל ו

לדעת היוע- , "והסכמות שונות כנדרש ועל מנת לגייס תמיכה ציבורית למדיניות הממשלה
מ ולמדיניות ממשלתו שלא "י� נאמנות לרהנושאי משרות אמו� מקצועיות חב, מ"המשפטי של נש

הוא הציע כי משרות אלה . כמו עובד מדינה מ� השורה החב מעל לכול נאמנות לשירות המדינה
 ".הלי/ חלופי למכרז... נית� לשקול"א/ קבע ש, ישוחררו אמנ� מחובת המכרז
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˘� Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Úˆ‰·" ¯·Ó·Â�Ó Ó2007 ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚÏ ¯È˙‰Ï ˘È ‰ÈÙÏÂ 
 ˙Â¯˘Ó ÔÈ· ‰¯Â¯· ‰�Á·‰ ‰¯ÒÁ ˙ÂÈ„¯˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ· ÏÈÚÙ ˜ÏÁ ÏÂËÈÏ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÓ‡

‰¯Â˘‰ ÔÓ ˙Â¯˘Ó ÔÈ·Â ‰Ï‡ . ÌÈ„·ÂÚÏ ¯È˙‰Ï ‰Úˆ‰‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ,Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ˙È˘Ú� Ì˙¯ÈÁ·˘ , ‰˘‚„‰ ÍÂ˙ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ˜ÏÁ ÏÂËÈÏ

‰¯Ï ˙Â�Ó‡� ˙·ÂÁ ˙˘¯„� ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‡˜ÂÂ„ ÈÎ"‰ Ó‰�ÓÓ , ‰�È‡Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ˙Ó‚ÂÙ
ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˜ÂÁ ÌÚÂ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â�Â¯˜Ú ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ . ˙‡ ·ÈÈÁÓ ‰Ê È˘Â˜

˘�"‰¯È‰ÊÂ ˙˜„˜Â„Ó ‰�ÈÁ· ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÌÈÈ˜Ï Ó ,‰Á�‰ ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ Ì‚˘ ÈÙÎ , ‡Ï ÌÏÂ‡
ÔÎ ‰˙˘Ú ‡È‰ ÈÎ ‡ˆÓ�. 

 

 

 מ"מ להסדרת משרות האמו� במשרד רה"הצעת נש

מר מוטי ,  סג� נציב שרות המדינה2008המש/ לדיוני� שצוינו לעיל פנה בפברואר ב)   א( .1
את סוגיית "וביקש לזמ� דיו� על מנת להסדיר , מ דאז"ל משרד רה"מנכ, אל מר רענ� דינור, אהרוני

ובכלל זה לגבש את הכללי� בדבר משרות אמו� , משרות האמו� במשרד ראש הממשלה
האמו� הקיימות במשרד על פי סוגי המשרות הקיימי� בשירות ולסווג את משרות , מקצועיות

ה� בשל בקשות המשרד , יש להסדיר את הנושא בהקד�"סג� הנציב הדגיש במכתבו כי ". המדינה
וה� בשל המצב , למת� סמכויות מקצועיות לנושאי משרות אמו� הממוני� על יחידות מקצועיות

רות אמו� מבצעי� עבודה דומה לזו שמבצעי� הלא תקי� המתקיי� כיו� במשרד בו יועצי� במש
מ וממשרד "בעקבות זאת דנו בעניי� נציגי� מנש". עובדי� מהמער/ המקצועי של עובדי המדינה

 . מ"רה

מ "הכינה נש, 2008בספטמבר , רק כעבור יותר משנה לאחר מת� הנחיות המשנה ליוע- )ב(
 עבודת המטה לסיווג משרות המסכ� את" משרות אמו� במשרד ראש הממשלה"מסמ/ שכותרתו 

. מ ובי� משרד ראש הממשלה"אשר נעשתה במשות# בי� נש, האמו� במשרד ראש הממשלה
ר ואת ההצעה לקבוע את הקטגוריה "קיו� הוראות התקשי המסמ/ סקר את הליקויי� הנובעי� מאי

 . כחלופה לקטגוריות הקיימות להעסקת עובדי� במשרד" משרות אמו� מקצועיות"

˜·Ó „¯˘Ó‰¯ „¯˘ÓÓ ˘˜È· ‰�È„Ó‰ ¯"˘�ÓÂ Ó" ˙„Â·Ú ‰ÒÒ·˙‰ ÂÈÏÚ˘ „ÂÚÈ˙‰ ˙‡ Ó
ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊ�‰ ‰ËÓ‰ ,‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÌÈÓÈÈ˜ ÂÈ‰ ‡Ï Â‡ Â¯Ó˘� ‡Ï ÂÏ‡Î ÌÈÎÓÒÓ˘ ‰�Ú� Í‡ . 

ל למינהל דאז הוא ציר# לתשובה ששלח למשרד "בעקבות פניית משרד מבקר המדינה לסמנכ
, רי תפקידי� של חלק ממשרות האמו� מסמכי� הכוללי� תיאו2010מבקר המדינה בדצמבר 

לפי . 2007והוכנו בסמו/ לישיבה ע� המשנה ליוע- במאי , שלדבריו ה� דוגמאות לעבודת המטה
התקיימו כמה פגישות , מ דאז לנציגי משרד מבקר המדינה"מ בנש"דברי הרפרנטית של משרד רה

. ו לה מסמכי� כאלול למינהל דאז וע� עובדי מחלקת משאבי אנוש ובמהלכ� הוצג"ע� הסמנכ
מ תיעוד בעניי� תיאורי "היא ביקשה כי לפני הישיבות יעבירו לה עובדי משרד רה, לדבריה

 . התפקידי� של העובדי� במשרות אמו� א/ היא לא קיבלה מה� כל חומר כתוב
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‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˘�ÏÂ Ó" ˙ÂÏÂÚÙ „Ú˙Ï ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ ÈÎ Ó
Â¯Ù·Â ÌÈÎÓÒÓ· ‰Ï‡·˜ÚÓ ÈÎ¯ÂˆÏ „¯˘Ó· Â¯Ó˘ÈÈ˘ ÌÈ¯„ÂÒÓ ÌÈÏÂ˜ÂË , ˙¯Â˜È·Â ‰¯˜·

ÔÈ„Ï Ì‡˙‰· . 

, בסמו/ לאחר הישיבה אצל המשנה ליוע-"בתשובתו למשרד מבקר המדינה טע� המשרד כי 
, החלה מחלקת משאבי אנוש במשרד לעבוד על עדכו� תיאורי התפקיד בהתא� לנתוני� עדכניי�

כי יש להשהות את שינוי תיאורי ] מ"מ בנש"שרד רההרפרנטית של מ[א/ בשלב זה הודיעה 
 ".התפקיד עד להשלמתה של עבודת המטה הכוללת שמתקיימת בנושא

˘�Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‡Ï ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈÁ�‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÈÎ „¯˘ÓÏÂ Ó
‰Ù ÏÚ· Â�˙�ÈÈ . ˙‡ Â˘ÈÈ‡È˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙Ó‡˙‰ ˙¯„Ò‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ
Ï‰Ó· ˙Â¯˘Ó‰‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÌÂÈÒÏ „Ú ‰ÙÂ˜˙‰ Í . 

מ ובי� משרד " ועד מועד עריכת הביקורת התנהלו דיוני� אחדי� בי� נש2008מאז ספטמבר  )ג(
משרות האמו� המקצועיות והמשרות , מ שעניינ� סיווג� מחדש של משרות האמו� האישיות"רה

 הכלליות במהל/ התקופה הושהה הטיפול בכ/ עקב הבחירות. המקצועיות שבתק� המשרד
הרצו� לחייב ממשלה חדשה בהחלטות שהתקבלו בעת כהונת   ובשל אי2009שהתקיימו בראשית 

מ הציעה להותיר "במהל/ ההתדיינות גדל מאוד מספר משרות האמו� האישי שנש. ממשלה קודמת
 . 30על חשבו� משרות האמו� המקצועיות והמשרות המקצועיות

ות אמורות להיות משרות בכירות הכוללות הגדרת משרות אמו� מקצועי, מ"על פי הצעת נש .2
מ "הציעה נש, בהתא� לכ/. תפקידי� ודרישות ס# להשכלה ולניסיו� בדומה למשרות מקצועיות

סג� היוע- , )פניות ציבור(מ "יוע- רה, )מדיני(מ "יוע- רה: לקבוע שמונה משרות אמו� מקצועיות
ראש מטה , מ לתקשורת"לאומי ויוע- רהראש מטה הסברה , )מעקב ובקרה(יוע- בכיר , המדיני

 .וראש המועצה הלאומית לכלכלה) מחוז מרכז(מ "עוזר לשכת רה, מ מחוז צפו�"רה

המשרד . 2010  ומ2009 מ את תגובתו להצעותיה מ"מ לנש"במהל/ הביקורת העביר משרד רה
 על חשבו� משרות, מ"לעומת הצעת נש, הציע להגדיל את מספר משרות האמו� המקצועיות

,  משרות אמו� אישיות34הצעתו של המשרד כללה . מ ביקשה להגדיר כמשרות מקצועיות"שנש
 .  משרות אמו� מקצועיות ושבע משרות מקצועיות12

‰¯ „¯˘Ó"˘�˘ ˙Â¯˘Ó ‰ÓÎ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙· ÏÂÏÎÏ ÚÈˆ‰ Ó" ‰˘˜· Ó
‰¯Â˘‰ ÔÓ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯˘Ó ÂÈ‰È˘ ,‰ÏÎÏÎÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ· ˙Â¯˘Ó Ô‰·Â , ˙Â¯˘Ó

ÌÂ‡È˙ Û‚‡· ,‰ÏÎÏÎ Û‚‡· ‰¯˘ÓÂ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ , Ô‰· ÌÈˆ·Â˘Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ È„È˜Ù˙˘ Û‡
˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯˘Ó· ‰Ï‡ ˙Â„ÈÁÈ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ È„È˜Ù˙Ï ÌÈÓÂ„ .ÂÊÓ ‰¯˙È , ˙Â¯˘Ó

˘� ‰ÚÈˆ‰˘ ‰¯„‚‰Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó Ô�È‡ Û‡ ‰Ï‡"Ó . 

__________________ 

 משרות �15שמונה משרות אמו� מקצועי ו,  משרות אמו� אישי25מ " הציעה נש�2008א� ב  30
 חמש משרות אמו� מקצועי ,  משרות אמו� אישי30 היא הציעה �2010 וב�2009הרי שב, מקצועיות

 .עיות משרות מקצו�13ו
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הוא הציע כי : כלהל�לאופ� קבלת� של עובדי� אלה לתפקיד , בי� היתר, מ התייחס"משרד רה
ל משרד ראש הממשלה או "מנכ"חברי ועדת הקבלה של מועמדי� למשרות אמו� מקצועיות יהיו 

עובד מדינה קבוע ובכיר ממשרד ראש הממשלה , )חבר(נציב שירות המדינה או נציגו , )ר"יו(נציגו 
הדגשה ה [מועמד אחדלוועדת הקבלה יגיש ראש הממשלה או מי מטעמו "הודגש כי )". חבר(

תפקידה של הועדה יהיה לבחו� את . אשר נמצא על ידי ראש הממשלה כמתאי� לתפקיד, ]במקור
המשרד הציע ג� שנושא משרה המכה� בתפקיד יוכל ". עמידתו בתנאי הס# שהוגדרו לתפקיד

וכי א# על פי שעובדי� במשרות אמו� , להמשי/ בכ/ ללא קשר לעמידתו בתנאי הס# שיוגדרו
יש לאפשר לבעלי התפקידי� במשרות האמו� המקצועי ", צועיי� מ� המניי�אינ� עובדי� מק

אפשרות זו תתרו� לטיוב השירות הציבורי "משו� ש, "להתמודד במכרזי� פנימיי� ובינמשרדיי�
 ".ותאפשר שימור הידע והניסיו� יקרי הער/ שנצברו במשרד ראש הממשלה

 

✯ 

 

ÚˆÂ‰˘ ÔÂ¯˙Ù‰ ‰ÂÂ˙Ó· ,„Á ‚ÂÒ „ÂÒÈÓ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰ ˙Â¯˘Ó Ï˘ ˘) ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó
˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰( , ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ�ÈÓÏ „ÂÒÈ‰ ˙Â�Â¯˜ÚÓ ˘ÓÓ Ï˘ ‰‚È¯Á ÌÂ˘Ó ˘È

- ‰¯Â¯· ‰„¯Ù‰Â È·ÓÂÙ ¯Â˙È‡ ÍÈÏ‰· „ÓÚÂÓ ÏÎÏ ˙È�ÂÈÂÂ˘Â ˙�‚Â‰ ˙Â�Ó„Ê‰ - Ô˙È�˘ ÏÎÎ 
-ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÔÈ·Â ˙ÂÈ˘È‡ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÔÈ·  .˘� ÏÚ ÍÎÈÙÏ"Ó 

 ˙‡ ¯Ú¯ÚÏ „È˙Ú· ÏÂÏÚ ‰Ê ‰ÂÂ˙Ó˘ ÍÎÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚÂ
 ÏÂÏÚ ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ˙˙˙˘ÂÓ Ì‰ÈÏÚ˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â�Â¯˜Ú

˙Â¯È˘‰ ÏÎ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï .˘� ÏÚ ÔÎ ÏÚ"‰¯ „¯˘Ó ÏÚÂ Ó" È�˜„˜„Â ¯È‰Ê ÔÙÂ‡· ÔÂÁ·Ï Ó
Ù‰ Ï‡Èˆ�ËÂÙÏ Ì‚ ˙Ú„‰ Ô˙Ó ÍÂ˙ ÚˆÂÓ‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‡ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÂÈÙÂ‡· ‰ÚÈ‚

È˙Ï˘ÓÓ‰ . 

 

 

 פיקוח ובקרה על מינוי עוזרי� ויועצי�

 הגדרות התפקידי� של משרות האמו� האישיות ואישור� 

לפי . הנציב הוא בעל הסמכות לאשר את הצעות השרי� לתק� משרדיה�, בהתא� לחוק המינויי�
� הנכללי� בה ושל דרישות לכל משרה בתק� צרי/ שיהיו הגדרות של התפקידי, עקרונות המינהל

נודעת לכ/ חשיבות רבה שכ� מאלה נובעות חלוקת הסמכויות והאחריות בארגו� . הס# מנושא4
 . והחובה העקרונית לקיי� הלי/ נאות של בחירה והתאמה לתפקיד

הנבחר יקבע את "ר ש" נקבע בתקשי31בהתא� להחלטת ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה
 לפני תחילת מילוי  ובכלל זה , ות המשרה של כל עובד במשרת אמו�תיאור התפקיד ודריש

__________________ 

 אשר צורפה לפרוטוקול �11.10.05 של ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה מ97/בק' החלטה מס  31
 ).97/בק (4360מספרה הוא ; �10.11.05החלטות הממשלה וקיבלה תוק� של החלטת ממשלה ב
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ל למינהל ולמשאבי אנוש במשרדו או למי "תפקידו ימסור את הפרטי� הללו לידיעת הסמנכ
 ".שממלא תפקיד זה בפועל

את פרטי התפקידי� ואת דרישות המשרה של עוזר ויוע- , תיאור התפקיד הכולל את תואר המשרה
בהירות ביחסי הגומלי� בי� היועצי� והעוזרי� ובי�  חר נועד ג� למנוע איבמשרת אמו� לנב

ר על מעורבות� של נושאי "במיוחד נוכח המגבלות שמחיל התקשי, העובדי� המקצועיי� במשרד
והוא אמצעי הכרחי לקיו� פיקוח ובקרה על , משרות אמו� אלה בעבודה המקצועית של המשרד

 .פעילות העוזרי� והיועצי�

במסגרת זו ... התק� משק# את התפקוד הנדרש מממלא המשרה"די� הארצי לעבודה פסק כי בית ה
רמת , אלא ג� תיאור מפורט של דרישות התפקיד) תואר המשרה(נקבע לא רק שמה של המשרה 

מושג התק� כולל "הוא קבע כי ". כפיפויות וזיקות לנושאי משרות אחרות, סמכויות, המשרה
מדובר בדרישות כגו� רמת . דרישות והכישורי� הנדרשי� למילוי המשרהג� את תיאור ה... בחובו

דרישות . מיומנויות מקצועיות מיוחדות וכיוצאי� באלה כישורי�, דרישות ניסיו� רלוונטי, השכלה
 קביעות בית הדי� הארצי ...."32וכישורי� אלה ה� חלק בלתי נפרד מתיאור המשרה והתפקיד

 .תיאור התפקיד של העובדי� במשרות אמו�לעבודה יפות א# לעניי� פירוט 

מהאמור עולה אפוא כי הסמכות לאשר את תק� משרדי הממשלה ניתנה בחוק לנציב שירות 
אי לכ/ בעת . התק� כולל ג� את התפקידי� ודרישות המשרה, ועל פי ההלכה הפסוקה, המדינה

למשרות אלה ואת אישור התק� של משרות האמו� היה על הנציב לאשר ג� את הגדרות התפקיד 
 . דרישות הס#

 Ï˘ ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ì˘¯Ó· ÌÈÈÂˆÓ˘ ÌÈ·¯ ˙Â¯˘Ó ÈË¯Ù ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘� È„È ÏÚ Â¯˘Â‡ ‡Ï „¯˘Ó‰"Ó ,Ï˘ÓÏ ,‰Ï‡ ˙Â¯˘Ó ÈË¯Ù :Ï‚Ò‰ ˘‡¯ , È�È„Ó‰ ıÚÂÈ‰

‰¯Ï"Ó ,‰¯ ıÚÂÈ" Ó)¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�Ù (‰¯Ï ¯ÈÎ· ıÚÂÈÂ" Ó)‰¯˜·Â ·˜ÚÓ.( 

 לקביעת תיאורי התפקיד ודרישות הסמכות"דינה נאמר כי בתשובת המשרד למשרד מבקר המ
ל "נכאשר נדרש למסור פרטי� אלו לידיעת סמ, המשרה של כל עובד במשרת אמו� נתונה לנבחר

, כל אישור נוס#,  הרשויות המוסמכותהוראות פילא נדרש על פי די� או על , מעבר לכ/. משרדו
המשרד טע� ". ד או לדרישות המשרהמ לתיאור התפקי"וודאי שלא נדרש אישורה של נש

 שירות נציב של אישורו הטעו� התק� את מגדירות, המינויי� חוק של המפורשות הוראותיו"ש
 . )ההדגשה במקור" (לכ/ מעבר ולא, ÓÈ˘¯Î ˙Â¯˘Ó ˙Â‚¯„‰Â ˙Â„ÂÓˆ‰ Ô‰Ï˙ המדינה

רותיה�  ראשי הממשלה והשרי� לדועמדת" נאמר כי 2010בתשובת נציב שירות המדינה מדצמבר 
היתה שמינוי למשרת אמו� הינו בשיקול דעת� הבלעדי וה� אלו הקובעי� את דרישות הס# 

אי� מקו� להשוואה בי� משרת אמו� לבי� משרה מ� " ,לדבריו". הנראות לה� מתאימות לתפקיד
נקבעות דרישות ס# פורמאליות בהתא� לתוכנ� "למשרות כאלה ". המניי� בשירות המדינה

 ".ורמת�

__________________ 

 .110, 97, מ, ‡‚Â„È˘‰ ˙Â˘¯ 'ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ‡�Â˙ÈÚ‰ ˙„Â¯ � 1003/04עסק   32
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¯ÂÓ‡Î , ˙ÂÚˆ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· ‡Â‰ ˙Â¯È˘‰ ·Èˆ� ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·
Ì‰È„¯˘Ó Ô˜˙Ï ÌÈ¯˘‰ .‰�È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· , Ú·˜�

È˘˜˙·" ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó· „·ÂÚ ÏÎ Ï˘ ‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„Â „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙ ˙‡ Ú·˜È ¯Á·�‰ ÈÎ ¯
Â„È˜Ù˙ ˙ÏÈÁ˙ È�ÙÏ ˙‡ÊÂ .„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ È¯Â‡È˙ ˙‡ Ú·˜ ‡Ï ¯Á·�‰ ÈÎ ÌÈ

„¯˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó Ï˘ ‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ .¯ÂÓ‡Î ‰ÚÈ·˜ ¯„ÚÈ‰· ,
„¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ó‰ ˜Èƒ̄ ¯˙Â� ,‰˘ÚÓÏ ,‰Ï·‚‰ ÏÎ ‡ÏÏ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ ˘ÈÈ‡Ï . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó , ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰¯˘Ó Â·˘ ·ˆÓ ¯˘Ù‡Ï ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó ÂÊ ‰˘È‚ Ï·˜Ï ÔÈ‡
˙ ˙ÏÂË� ‰È‰˙‰¯˘Ó ˙Â˘È¯„Â „È˜Ù˙ ¯Â‡È . ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ·Â˘ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ

 ÏÚ ‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„Â „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙ ˙ÚÈ·˜ ˙‡ ‰ÏÈËÓ‰ ‰�È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈ¯˘‰
¯Á·�‰ .˘� ÏÚ ˙‡ÊÎ ‰�ÈÁ· ÌÈÈ˜˙˙˘ „Ú" ‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„Â „È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ÈÎ ‡„ÂÂÏ Ó

‰¯ „¯˘Ó· ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó ÏÎ Ï˘" Ó)˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎ· ÂÓÎ‰Ï (‰¯Â˘È‡Ï Â¯·ÚÂÈ , Ì‡Â
Â¯·ÚÂÈ ‡Ï ,˘� ÏÚ"„È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙Â ‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ‰ÓˆÚ· ÚÂ·˜Ï Ó . ÏÎÂ˙ ÍÎ

ÌÈ„¯˘Ó‰ Ô˜˙ ¯Â˘È‡ ÔÈÈ�Ú· ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ ‡ÏÓÏ ,‰˜ÈÒÙ·Â ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˜ÂÁ· ˘¯„�Î. 

 

 

 אופ� שיבו� העובדי� במשרות האמו�

ובכלל זה את דרישות , אמו�משרד מבקר המדינה בדק את תיאורי התפקידי� של משרות ה
כפי שהוגדרו ברישומי יחידת משאבי האנוש של המשרד ואת שיבו- המועמדי� לתפקידי , המשרה

 . 32 עוזרי� ויועצי� במשרות אלו בממשלה ה

1. ‰¯ ÚÈˆ‰ ‡Ï Â˜„·�˘ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó ÌÈ˘ÂÏ˘· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ¯Ó Ó
 Â‰È�˙� ÔÈÓÈ�·)ÂÓÚËÓ Â‰˘ÈÓ Â‡ (Â˙ÒÈ�Î ÌÚÂ˙�Â‰ÎÏ  ,È˘˜˙· Â˙ÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰·"¯ ,

Ì„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÈÂ�ÈÓ È�ÙÏ ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡Â „È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ˙‡ ˙Â�˘Ï . 

, מר נת� אשל, ל דאז אל ראש הלשכה הנכנס" פנה המשנה למנכ200933במהל/ חודש אפריל 
ה זו רשימ. והציג בפניו מסמ/ שבו היו מפורטות משרות האמו� שהיו בתק� המשרד עוד קוד� לכ�

מ שבה פירוט שמות "הועברה ליחידת משאבי אנוש ביחד ע� רשימה שקיבלה מלשכת רה
 . לפי צרכיו של ראש הממשלה, העובדי� ותוארי המשרה שיש לשב- בתק� משרות האמו�

 ˘¯„�˘ „È˜Ù˙Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Ó ‰‡ˆÓ� ˙Â¯˘Ó‰ ˙ÓÈ˘¯· Ì‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰¯Ï"„È˜Ù˙ Â˙Â‡Ï ¯Á·�˘ „·ÂÚ‰ ‰· ı·Â˘ Ó ;· ‰ÓÈ˘¯· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ

‰¯Ï ‰˘¯„�˘ ÂÊÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Ó"Ó , Û‡ Ô˜˙· ˙ÂÈÂ�Ù Â¯˙Â�˘ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ Âˆ·Â˘
‰¯˘Ó‰ ¯‡Â˙ ÔÈ·Â „·ÂÚÏ „ÚÂÈ˘ „È˜Ù˙‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ÏÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ. 

נציבות שירות המדינה הודיעה למשרד "מ כי "בתשובתו למשרד מבקר המדינה טע� משרד רה
 כי אי� כל מקו� לשינוי או עדכו� בתיאורי התפקיד של משרות האמו� במשרד עד ראש הממשלה

__________________ 

 .ציי' כי במועד זה הוא טר� החל לכה' בתפקידו,  מר אייל גבאי,מ"ל משרד רה"מנכ  33
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ומנעה מהמשרד בעקביות , לסיומה של עבודת המטה הכוללת בסוגיית הסדרת משרות האמו�
˜¯Â˙ ‰¯˘Ó‰)  ¯Â‡È˙ Ï˘ ˙¯˙ÂÎ· È‡¯· שינויי� למעט, לבצע שינוי כלשהו בתיאורי התפקיד

„È˜Ù˙‰() "מ הדגיש בתשובתו כי הדברי� נאמרו לו בעל פה בכמה " רהמשרד). ההדגשות במקור
הנציבות אישרה את כלל השיבוצי� למשרות ולא העלתה "כמו כ� טע� המשרד כי . הזדמנויות

צור/ או חובה להעביר אד� פלוני מתק� אחד למשנהו וכי ההנחיה שנמסרה למנהל הלשכה ניתנה 
 ". בתיאו� ע� נציבות שירות המדינה

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó"ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÈÎ Ó , Â·˘ ·ˆÓ Ï·˜Ï ÔÈ‡
‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„Â „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙ ˙ÂÏÂË� ÂÈ‰È ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯˘Ó ; ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡

 ˙ÂÚÂ·˜‰ ‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ÏÂ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙Ï Ì‡˙‰· ‰˘ÚÈÈ˘ ÍÈ¯ˆ Ô˜˙· ˙ÂÏÂÏÎ‰
Ô‰· ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,˘� ˙ÂÎÓÒ· ÔÈ‡"È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ¯ÂËÙÏ Ó ,‰¯ „¯˘Ó ˙Â·¯Ï"Ó , ˙ÂÈˆÓ

ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï . 

 

2. È‡Â ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÈÂ˜Ï‰ ıÂ·È˘‰ Ï˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-ÌÈ„È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ÔÂÎ„Ú ,
·-21 „È˜Ù˙Ï ¯Â‡È˙‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ÏÏÎ ‰‡ˆÓ� ‡Ï Â˜„·�˘ ÌÈ˘ÂÏ˘Ó ÌÈ„È˜Ù˙ È¯Â‡È˙ 

„·ÂÚ‰ Ï˘ È˙Ó‡‰. 

ÚÂÈ‰Â ÌÈ¯ÊÂÚ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÏÚÂÙ· „È˜Ù˙‰ ˙‡ ‰‚ÈˆÓ‰ ‰Ï·Ë ÔÏ‰Ï ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈË¯Ù ˙ÓÂÚÏ ÌÈˆ
„¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓ· ÌÈÓÂ˘¯‰ : 

„È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙Â Ô˜˙· ‰¯˘Ó‰ ˙¯„‚‰ ÏÚÂÙ· „È˜Ù˙ 

;  מסייע ליוע, בעבודת התיאו� ע� סיעות הכנסת�מ "עוזר ליוע, רה
 .נוכח בוועדותיה; מ"מרכז שאילתות מהכנסת המופנות לרה

 מ"דובר במשרד רה

יסו� מידע ונתוני�  מגבש המלצות ויוז� א�יוע, מקצועי לשר 
מ על דרכי פעולה אפשריות "ממלי, לרה; בענייני� מקצועיי�

מעבד חומר והצעות לקראת דיוני� ; בתחומי האחריות של המשרד
 . ע� הנהלת המשרד וע� ועדות הכנסת

 מנהל מחוז צפו'

מופקד על , מ במחוז שעליו הוא ממונה" מייצג את רה�מנהל מחוז 
על תיאו� בי' משרדי ממשלה ורשויות , הוצאה לפועל של מדיניותו

מקומיות לקידו� פרויקטי� אזוריי� ועל טיפול בפניות ציבור 
מקיי� קשרי עבודה ע� מנהלי המחוזות של ; בנושאי� שבטיפולו

משרדי ממשלה אחרי� ומייצג את משרד ראש הממשלה בוועדות 
 .משרדיות�מחוזיות בי'

 מ לענייני� מיוחדי�"יוע, רה

לי� לעניי' " מרכז ומתא� את פעולות ועדת המנכ�הסגל משנה לראש 
עוקב ; משרדיות�משתת� בוועדות בי'; האזרחי� הערבי� בישראל

חבר בוועדי נאמני� של ; אחר ביצוע החלטות הממשלה במשרדי�
 הערבית בערי� מעורבות ומתא� בינ� ובי' משרדי ההאוכלוסיי
 . הממשלה

 )תקשורת(מ "יוע, בכיר לרה
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„È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙Â Ô˜˙· ‰¯˘Ó‰ ˙¯„‚‰ ÏÚÂÙ· „È˜Ù˙ 

 מופקד על ארגו' החומר והפניות �) מעקב ובקרה(מ "ר לרה יוע, בכי
; מנחה את המזכירות בעניי' הטיפול בו; המגיעי� לראש הלשכה

; מרכז ומתא� הכנת פגישות של ראש הלשכה ע� גורמי� שוני�
 . משתת� בדיוני� של ראש הלשכה; ממונה על עבודת המזכירות

מעקב , מנהל אג� תיאו�
 ובקרה

 מקיימת קשרי� הדוקי� ע� עורכי העיתוני� �מ "לרהיועצת מקצועית 
ע� העיתונאי� הבכירי� וע� מעצבי דעת הקהל בתקשורת , באר,

מתאמת ומרכזת ; מגבשת קו ההסברה בתקשורת המקומית; המקומית
 .את מער- הדוברות

עוזרת המטפלת בענייניו 
 מ"האישיי� של רה

מדיניות מ בגיבוש " מייע, לרה�מ לקשר ע� הכנסת "יוע, רה
משמש כתובת לפניות של אנשי ציבור ; ובטיפול במגזר החרדי

מ בנוגע לטיפול באמצעי "עובד בתיאו� ע� יוע, רה; חרדיי�
 .מ לאירועי� במגזר החרדי"מלווה את רה; התקשורת החרדיי�

קשר ע� (מ "עוזר ליוע, רה
 )הכנסת

מ בטיפול בענייני המושבי� " מייע, לרה�מ "עוזר במשרד רה
מקד� ; מ אצל מנהלי האגודות השיתופיות"מייצג את רה; בוצי�והקי

פרויקטי� שוני� של מושבי� וקיבוצי� תו- תיאו� בי' משרדי 
 .הממשלה הרלוונטיי�

 )תקשורת(מ "עוזר ליוע, רה

 

 ÂÙ˜˘È Â˙¯„‚‰Â „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙˘ Á¯Î‰‰ ÔÓ ˙ÂÓÏÚ˙‰ ˘È ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ˘ÂÈ‡‰ ˙ËÈ˘·
· ‰¯˘Ó‰ ‡˘Â� ‡ÏÓÓ˘ „È˜Ù˙‰ ˙‡ÏÚÂÙ . ˙˜ÂÏÁ· ÏÂ·Ï·Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ‰

‰Ï‡ ˙Â¯˘Ó ÌÈ˘ÈÈ‡Ó˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,
È‡ ¯¯Â˘˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰- Ì‰È„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰·Â ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ıÂ·È˘· ¯„Ò

ÌÈÈ˙Ó‡‰ .˙ÂˆÂÁ� ÔÎ‡ ˙Â˘ÈÂ‡Ó‰ ˙Â¯˘Ó‰ ÏÎ Ì‡ ˜Â„·Ï Ô˙È� ‡Ï Û‡ ‰Ê ·ˆÓ· . 

3. È ‡-‰ ¯ Ï  ı Ú Â È  Ï ˘  Â „ È ˜ Ù ˙ Ï  ¯ ˘ ‡ ·  ˙ Â ¯ È ‰ ·"Ó)   :אחד היועצי� )  א
יוע- ראש "מ כ" ושוב- במשרת אמו� לרה2009מ ביולי "מ החל את עבודתו במשרד רה"לרה

 . 2010הוא שימש בתפקיד זה עד דצמבר ". הממשלה לענייני דרוזי�

 ı·Â˘ ÂÈÏ‡˘ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï ıÚÂÈ‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··-" È ˘‡¯ ıÚÂ
ÌÈÊÂ¯„ È�ÈÈ�ÚÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ."‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ� ÌÚ ‰˘È‚Ù· , ÈÏÂÈ·2010 , ¯˘È‡

 È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ ÈÓÂ˘È¯ ÈÙ ÏÚ ı·Â˘ ‡Â‰ ‰·˘ ‰¯˘Ó‰ ¯Â‡È˙ ÔÈ· ¯˘˜ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ıÚÂÈ‰
ÏÚÂÙ· ‡ÏÈÓ ‡Â‰˘ „È˜Ù˙‰ ÔÈ·Â ˘Â�‡ . 

עולותיו למינוי מ בפ" הודיע היוע- למשרד מבקר המדינה בכתב כי סייע לרה2010בספטמבר 
, נושאי תפקידי� בדירקטוריוני� של שלוש חברות ממשלתיות ובמועצות של כמה תאגידי�

ר ועדת נציגי השרי� ליישוב "הוא כיה� כיו, לדבריו, כמו כ�. מ מוסמ/ על פי חוק למנות�"שרה
 לחוק שירותי הדת 5חילוקי דעות בעניי� מינוי חברי� למועצות דתיות הפועלת מכוח סעי# 

 .  שלוש ישיבות2010שקיימה עד ספטמבר , 1971 א"התשל, ]נוסח משולב[היהודיי� 
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È‡- ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰· Ì‚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ıÚÂÈ‰ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙Ï ¯˘‡· ˙Â¯È‰·‰
Â˜ÂÒÈÚ ÈÓÂÁ˙Ï „¯˘Ó· .‰¯ ıÚÂÈ ÔÈÎ‰˘ ˙‚ˆÓ·"ÌÈÚÂ¯È‡Ï Ó , ÌÈÒ˜ËÂ ÌÈ¯ÂÈÒ)Ê‡„( , ‰·Â

‰¯ ˙Î˘Ï· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ì‚ ÌÈ¯ÎÊ�"Ó ,‰¯ Ï˘ ÈËÈÏÂÙ ıÚÂÈÎ ˘Ó˘Ó ıÚÂÈ‰ ÈÎ ·˙Î�"Ó .
‰¯ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÊÂÚÂ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ� ÂÓÈÈ˜˘ ˙Â˘È‚Ù· Ì‚" Ì‰ Ó

‰¯ Ï˘ ÈËÈÏÂÙ ıÚÂÈÎ ˘Ó˘Ó ıÚÂÈ‰ ÈÎ Â�ÈÈˆ"Ó34. 

ר מייחסי� חשיבות רבה להפרדה בי� פעילות פוליטית מפלגתית ובי� פעילות "החוק והתקשי
 בנושא 2009בחוזר של נציב שירות המדינה מאוקטובר , למשל. ד מדינהממלכתית של עוב

‰Ï ÈËÈÏÂÙ‰ ¯ÊÂÚ‡ "הודגש כי "  תיקו� סג� שר /העסקת עוזרי� פוליטיי� חיצוניי� בלשכת שר"
 ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÂÈ�ÈÈ�Ú· ˜ÂÒÚÏ ÏÎÂÈÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙Ó ÌÂÁ˙ ÌÂ˘· ˜ÂÒÚÈ

„·Ï· ¯˘‰ Ô‚Ò Â‡ ¯˘‰ Ï˘") נורמות אלו מדגישות את החשיבות שנודעת ). ה במקורההדגש
 . למת� הגדרות ברורות לתפקידיה� ולעיסוקיה� של יועצי� של נבחרי�

מסר היוע- למשרד מבקר , 2011 ומיולי 2010מדצמבר , בתגובותיו על טיוטות דוח הביקורת
 הענייני� הפוליטיי� כי, מ ולא עסק בענייני� פוליטיי�"המדינה כי הוא לא היה יוע- פוליטי לרה

. להעברת החומר למפלגה מטעמי נוחות" צינור"וכי משרדו היה , מנוהלי� במפלגת הליכוד
ייתכ� שהיועצי� האחרי� קיבלו את הרוש� שהוא היה יוע- פוליטי משו� שפניות , לדבריו

מ הועברו למפלגה באמצעותו ומאחר שבתחילת "בנושאי� פוליטיי� המתקבלות במשרד רה
ה של הממשלה הוא טיפל בנושאי� אשר התחיל לטפל בה� כשהיה היוע- הפוליטי של הקדנצי

 . מר נתניהו בזמ� שהלה כיה� כראש האופוזיציה

מ לנושא הובאה במכתב של ראש לשכתו שהועבר למשרד מבקר המדינה באוגוסט "התייחסות רה
עת שימש כראש כ בנימי� נתניהו "הועסק כיוע- פוליטי של ח" ובה נכתב כי היוע- 2011

ביקש ראש הממשלה להיעזר , ע� תחילת כהונת מר נתניהו כראש הממשלה. האופוזיציה
לדאוג לשיבו- ... והוא הנחה,  כיוע- פוליטילאא/ , כיוע- במשרד ראש הממשלה... בכישוריו

הועסק כיוע- ראש הממשלה ולא עסק ] היוע-[ואכ� . בהתא� לכללי�, במשרד] היוע-[מתאי� של 
ההדגשה " (מ"טר� כניסתו למשרד רה, מפלגתיי� בה� עסק בעבר נייני� הפוליטיי�כלל בע

 ).במקור

 .הבהירות בעניי� תפקידיו של היוע- באה לידי ביטוי ג� כלפי גורמי� אחרי� במשרד אי )ב(
הופנה העובד ליועצת המשפטית לבחינת הצור/ , כמה ימי� לאחר כינו� הממשלה, 2009באפריל 

מ "מתכתובת פנימית בי� היועצת המשפטית ובי� לשכת רה. ניעת ניגוד ענייני�בניסוח הסדר למ
היועצת המשפטית . ותחומי פעילותו לא הוגדרו, מ"עולה כי באותה עת נקבע תפקידו כיוע- לרה

מ כי כל עוד לא הוגדרו תפקידיו היא אינה יכולה להשלי� את בחינת הצור/ "הודיעה ללשכת רה
 הודיעה יחידת משאבי אנוש ליועצת המשפטית כי 2009ביוני . ייני�להסדר למניעת ניגוד ענ

נוכח . 'יוע- ראש הממשלה לענייני� מיוחדי� לעניי� הקשר ע� הציבור'העובד יועסק בתפקיד 
הודעה זו קבעה היועצת המשפטית הסדר למניעת ניגוד ענייני� בהתא� לתואר המשרה שנמסר 

 . לה

__________________ 

יצוי' שבכתבות בעיתונות במהל- תפקידו של היוע, וא� לאחר שהודיע על סיו� תפקידו בדצמבר   34
כיועצו הפוליטי של ראש "הוצג היוע, , ואשר לא הוכחשו, לאחר קבלת טיוטת דוח ביקורת זה, 2010

 ". הממשלה
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ı·Â˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ıÚÂÈ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� „È˜Ù˙ ˙¯„‚‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰¯˘ÓÏ „È˜Ù˙Ï Â˙ÒÈ�Î ÌÚ 
 ı·Â˘ ÂÈÏ‡˘ ¯„‚ÂÓ‰ „È˜Ù˙‰Ó ‰�Â˘‰ ¯Á‡ „È˜Ù˙ ıÚÂÈ‰ ‡ÏÈÓ ÏÚÂÙ·˘Î ˙ÓÈÂÒÓ

¯Á‡ ÌÂÁ˙· ˜ÒÂÚ ‰Ê ıÚÂÈ ÈÎ Â¯·Ò „¯˘Ó· ÌÈ„È˜Ù˙ È‡ÏÓÓÂ .È‡- ¯˘‡· ˙Â¯È‰·‰
 ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ¯„Ò‰‰ ÁÒÂ� ÔÈ· ¯˘˜ ‰È‰ ‡Ï˘ ÍÎÏ Û‡ ÏÈ·Â‰ ıÚÂÈ‰ È„È˜Ù˙Ï

Â‰¯ „¯˘Ó Ï˘ Ô˜˙‰ ¯ÙÒ ÈÙ ÏÚ „·ÂÚ‰ ı·Â˘ ‰·˘ ‰¯˘Ó‰ ÔÈ·"Ó . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˘‡¯ ˙·È·Ò·Â ÏÏÎ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÌÈ¯ÊÂÚ‰Â ÌÈˆÚÂÈ‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ

˙Â¯˘Ó Ï˘ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏÚÙÈ Ë¯Ù· ‰Ï˘ÓÓ‰ , ÌÈ¯˘Â‡ÓÂ ÌÈ¯„‚ÂÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙Â ÌÈ„È˜Ù˙
˘¯„�Î . 

 

 

 די� במשרות אמו� אישיותבחינת ההתאמה של מועמדי� לתפקי

ר והנוהל קובעי� כי מינוי מועמדי� למשרות "החלטות ממשלה והוראות התקשי, חוקי� שוני�
בכירות בשירות הציבורי הפטורות מחובת המכרז מותנה בבדיקה מקדמית של נתוני המועמדי� 

. לתפקידבידי גורמי� מקצועיי� במטרה לבדוק שאי� מניעה למנות� ולבחו� את מידת התאמת� 
בוח� גור� מקצועי חיצוני או היוע- , פרט למועמדי� למשרות האמו�, את כל המועמדי�, למעשה

 .המשפטי של המשרד הממשלתי הנוגע בדבר

 בראשות השופט בדימוס  בעת הביקורת (הוועדה המייעצת למינויי� לתפקידי� בכירי� , למשל
. רות בכירות הפטורות מחובת המכרזהוסמכה בידי הממשלה לבחו� מועמדי� למש) יעקב טירקל

ועדת המינויי� שליד נציבות שירות המדינה בראשות הנציב הוסמכה לבחו� את כישוריה� ומידת 
התאמת� הכללית לתפקיד של מועמדי� למשרות בשירות המדינה שהמינוי לה� בסמכות 

י� למשרות ועדה נוספת מוסמכת לבחו� את התאמת� של מועמד. הממשלה או מחייב את אישורה
ותפקידה לבדוק , בשירות המדינה הפטורות מחובת המכרז על פי סמכות הקבועה בחוק החברות

ג� . כשירות והתאמה של מועמד לתפקיד ברשויות סטטוטוריות ובגופי� אחרי� שהוקמו בחיקוק
ועדות איתור למועמדי� למשרות הפטורות מחובת המכרז פועלות לפי כללי� לבחינה מראש של 

בדיקת "א# היוע- המשפטי לממשלה קבע הנחיה שעניינה . ההתאמה המקצועית לתפקידמידת 
מינויי� לוועדות או גופי� "והיא עוסקת ב, "מינויי� על ידי היועצי� המשפטיי� למשרדי הממשלה

ובלבד שהמינוי אינו בדר/ של מכרז או מעי� מכרז , בי� שהוקמו בחוק ובי� בדר/ אחרת, קבועי�
 )".מועמדי�ועדה לאיתור (

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓ Ï˘ ˙ÈÓ„˜Ó ‰�ÈÁ· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰
 ˙Â¯˘Ó ˘ÈÈ‡Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ È·‚Ï Ì‚ ÌÈÙ˜˙ ÍÎ ÏÚ ‰¯˜·Â ÌÈ¯Â˘ÈÎ ˙�ÈÁ·Ó „È˜Ù˙Ï „ÓÚÂÓ

Î�ÓÂ ÌÈ¯Á·� ˙ÂÎ˘Ï· ÔÂÓ‡"ÌÈÏ . ˙„ÈÁÈ È„È· ‰˘ÚÈ˙˘ ˙ÈÓÈ�Ù ‰˜È„·· ˙‡Ê ÔÂÁ·Ï ˘È
˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Â‡ ˘Â�‡ È·‡˘ÓÈ�ÂˆÈÁ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˜· Ì¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ „¯˘Ó‰ Ï . 
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1. ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˘ ‡ ¯  ˙ Î ˘ Ï  ˘ ‡ אחת המשרות הבכירות ביותר ועתירות הסמכויות : ¯
. 35ל משרד ממשלתי"בהתא� להחלטת הממשלה מקבל נושא4 תנאי שירות ושכר של מנכ. במשרד

מ ובה� "צי� לרהכפופי� לו כמה אגפי� ויחידות וכמה יוע, על פי המבנה הארגוני של המשרד
על פי תיאור התפקיד שקבע . היוע- הפוליטי והיוע- לענייני הקשר ע� הכנסת, היוע- המדיני

מ ואחראי "ראש הלשכה נוטל חלק בצוות המחליט בדבר הרכב היועצי� בלשכת רה, מ"משרד רה
מ "מ ולריכוז הנושאי� המדיניי� וחלק מהנושאי� הביטחוניי� בהנחיית רה"לניהול לשכת רה

 . ובתיאו� ע� היוע- המדיני שלו

 ÏÂ‰È�· ‰· Ô‰ÎÓ‰ ˙Â·¯ÂÚÓÂ ‰¯˘Ó‰ Ï˘ ‰·¯‰ ‰˙Â·È˘Á ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰�È„Ó‰ È�ÈÈ�Ú ,ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂ È�ÙÏ ÌÈÚÈÙÂÓ Ì�È‡ ‰Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ , ÌÈ„ÓÚÂÓÎ ‡Ï˘

‰¯ „¯˘Ó· ˙Â¯Á‡ ˙Â¯ÈÎ· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘ÓÏ" Ó-Î�Ó "„¯˘Ó‰ Ï , ÔÂÁËÈ·Ï ‰ËÓ‰ ˘‡¯
ÈÓÂ‡Ï ,˘‡¯‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓÂ ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓ . 

מ "מ הוא העובד הקרוב ביותר לרה"מ השיב למשרד מבקר המדינה כי ראש לשכת רה"משרד רה
. ומ� ההכרח לשמור על הגמישות המלאה הניתנת לראש הממשלה בבחירתו, ואיש אמונו המובהק

חריות לענייני� והוא אינו נושא בא, מ עצמו"עיקר תפקידו של ראש הלשכה הוא סיוע לרה
משרה זו שונה באופ� מהותי מכל יתר המשרות . מקצועיי� או מינהליי� של עבודת המשרד

משו� שנושאיה� עומדי� בראש המערכות הביצועיות המרכזיות , הנבדקות על ידי ועדת מינויי�
 .של הממשלה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰¯ ˙Î˘Ï ˘‡¯" Û‡ Ú‚Â�˘ ‰ÓˆÚ ¯È˙Ú „È˜Ù˙ Â�È‰ Ó
Ï‰˙ÏÔÓÂ˘ÈÈÏÂ ˙Â·Â˘Á ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈ ; Ì‚ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

 ‰˙Ú„ Ô˙È˙˘ ÌÈÈÂ�ÈÓ ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ· ÔÁ·ÈÈ ÂÊ ‰¯˘Ó· ‰�Â‰ÎÏ „ÓÚÂÓ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰
˙Â˘¯„�‰ ˙Â�ÈÁ·‰ ÏÎÓ „È˜Ù˙Ï Â˙Ó‡˙‰Ï. 

2. ‰ Ï Î Ï Î Ï  ˙ È Ó Â ‡ Ï ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰  ˘ ‡ הליכי הבקרה על בחירת ראש המועצה : ¯
, 36ל משרד ממשלתי"יותיו רבות ותנאי העסקתו מקבילי� לאלה של מנכשסמכו, הלאומית לכלכלה

ראש המועצה שכיה� בעת , קנדל) י�'יוג(יבגני ' א# שבפועל הועמד מינוי פרופ. לא הוסדרו
נעשה הדבר בעקבות סיכו� בעניי� בי� היועצת , לבדיקת ועדה לבחינת מינויי�, הביקורת

  .מ"מ לנש"המשפטית של משרד רה

Â ˙ËÏÁ‰· ˘‡¯ ˙˜ÒÚ‰ ‰�Â„� ‡Ï ‰ÏÎÏÎÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ· ˙Â¯˘Ó· ‰�„˘ ˙Â¯È˘‰ ˙„Ú
Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ‰ˆÚÂÓ‰ . ÔÂ„Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰Ï˘ÓÓÏ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙Â˜ÓÂ�Ó‰ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˙˜ÒÚ‰ ˙�ÂÎ˙Ó· .
Ó· ‰�Â‰ÎÏ „ÓÚÂÓ ÏÚ ÂÈÙÏÂ ¯„Ò‰‰ Ú·Â˜È ÈÎ ‡„ÂÂÏ Ì‚ ˘È ‰„ÚÂÂ· ·ˆÈÈ˙‰Ï ÂÊ ‰¯˘

˙Â˘¯„�‰ ˙Â�ÈÁ·‰ ÏÎÓ „È˜Ù˙Ï Â˙Ó‡˙‰ ˙‡ ÔÁ·˙˘ ÌÈÈÂ�ÈÓ ¯Â˘È‡Ï. 

__________________ 

 של ועדת השרי� לענייני כלכלה 59/מ בהחלטה כל"ל נקבעו לראש לשכת רה"נאי מנכל ות"שכר מנכ  35
 . שקיבלה תוק� של החלטת ממשלה�5.6.96מ

 .5.7.09, "מ"מינוי ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיוע, הכלכלי לרה", 519' החלטת ממשלה מס  36
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 עולה כי בעקבות הביקורת הוא פנה 2011מ למשרד מבקר המדינה מיולי "מתשובתו של משרד רה
בהתא� ,  בבקשה לאשר פטור ממכרז למשרתו של ראש המועצה2011לוועדת השירות ביולי 
 .  המינויי�להליכי� שנקבעו בחוק

 ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˙¯˘Ó ˙¯„Ò‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÈÂ�ÈÓ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙�ÂÎ˙Ó Û‡ ¯„ÒÂ˙ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˘È ‰ÏÎÏÎÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰

ÌÈÈÂ�ÈÓ ¯Â˘È‡Ï. 

 

 

 עמידה בדרישות המשרה �אי

הליכי בקרה ופיקוח מ עצמה ה� הגורמי� המוסמכי� לקיי� "יחידות משאבי אנוש המשרדיות ונש
יש חובה לבחו� , מ"לפי הוראות נש. 37מקדמיי� על מידת התאמת המועמדי� למשרות בשירות

עמידה של מועמדי� למשרות אמו� בלשכות נבחרי� בדרישות השכלה אקדמית וניסיו� מקצועי 
 .38ולוודא4 כתנאי ס# לקבלת� לתפקידי� אלה

1. ÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ‰ÓÎ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰Ô ,ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ ˙Â·¯Ï , Â„ÓÚ ‡Ï
Âˆ·Â˘ Ô‰·˘ ˙Â¯˘ÓÏ ÂÚ·˜�˘ ÛÒ È‡�˙· .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

)‡( ¯ Â · È ˆ ‰  ˙ Â È � Ù Ï  ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˘ ‡ ¯  ı Ú Â È : בתיאור התפקיד הכלול בטופס
מופקד על "מ נקבע כי הוא "במשרד רה) פניות הציבור(מ "הגדרת התפקיד של משרת יוע- רה

מנהל יחידה העוסקת בפניות ", היוע-". מקומיות ופתרונ�באיתור בעיות , הטיפול בפניות הציבור
קובע תחומי . מנחה ומכוו� את העובדי� ומבקר את תפקוד� ואת ביצועיה�,  מדרי/ הציבור 

דרישות הס# מ� המועמד למשרה כוללות ". פעילויות לכפיפי� ומחלק ביניה� את המטלות
ההשכלה , ר"לפי התקשי". ר"קשילפי דרישות הת: ניסיו�; ר"לפי דרישות התקשי: השכלה"

דרישה זו נובעת ג� . הדרושה בדרגה שנקבעה בתנאי המשרה היא תואר אקדמי ראשו� לפחות
מ "מעצ� היותו של היוע- מנהל יחידה וממונה על עובדי� שחלק� מחויבי� על פי קביעת נש

 . 39 להיות בעלי תואר אקדמי ראשו�2008בדצמבר 

‰¯ ıÚÂÈ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"Ï Ó¯È˘Ú ÈÏÂ‰È� ÔÂÈÒÈ� ÏÚ· Ì�Ó‡ ‡Â‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ�Ù , ÌÏÂ‡
ÈÓ„˜‡ ¯‡Â˙ ÏÚ· Â�È‡ .‰Ê ÛÒ È‡�˙· „ÓÚ ‡Ï ‰¯˘ÓÏ ÂÏ·˜˙‰· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ. 

)·( ˙ Â · ˘ È È ˙ ‰ Ï  ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˘ ‡ ¯  ı Ú Â È : על פי תיאור התפקיד בטופס הגדרת
לטות על המעקב אחר ביצוע מדיניות הממשלה והח, בי� היתר, הוא מופקד, התפקיד של המשרה

__________________ 

�א"התשכ, )בחינות ומבחני�, רזי�מכ) (מינויי�(ההוראות בעניי' זה כלולות בכללי שירות המדינה   37
1961. 

 .838' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„ Ì‚ Â‡¯47‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1997 . 18.6.96 מיו� 41/מ נו"הודעת נש  38
מ "מ אל נש"הדרכה ורווחה במשרד רה,  של המנהל דאז של תחו� משאבי אנוש2008פניה מיוני   39

 .בנושא מסלול קידו� של עובדי אג� פניות הציבור
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הוא יוז� ומתא� פעולות לפתרו� ; מ בתחומי חברה והתיישבות ומנהל יחידה העוסקת בכ/"רה
בהתא� לכ/ נקבע כי דרישות הס# . בעיות ולקידו� תהליכי� הקשורי� במדיניות ובהחלטות האלו

; כושר ארגו� וניהול: ניסיו�; תואר ראשו� במדעי החברה: השכלה"מ� המועמד לכהונה זו כוללות 
 ".היכרות טובה ע� נושאי חברה והתיישבות בישראל; ולת ניסוחיכ

˘È˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Ì�Ó‡ ,‰¯ ıÚÂÈÏ"È˘ÓÓ ÈÚÂˆÈ· ÔÂÈÒÈ� ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï Ó , ‡Â‰ Í‡
ÂÊ ÛÒ ˙˘È¯„· „ÓÂÚ Â�È‡ ÔÎ ÏÚÂ ÈÓ„˜‡ ¯‡Â˙ ÏÚ· Â�È‡ . 

יסיו� מ להתיישבות כי הוא בעל נ" ציי� יוע- רה2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 .  שנות כהונתו כסג� ראש עיר וכראש עיר בדרו� האר-13 רב במינהל ציבורי שאותו רכש ב

)‚( Ô Â Ù ˆ ‰  Ê Â Á Ó  Ï ‰ � Ó : ˙ÂÈ�Î„Ú „È˜Ù˙ ˙Â¯„‚‰ ÂÏÏÎ˘ ˙Â¯˘ÓÏ Ì‚
˘� ‰¯˘È‡˘ ˙ÂË¯ÂÙÓÂ" ÔÈ· ¯˘˜ ‡ÏÏ ÌÈ„·ÂÚ „¯˘Ó· ˘Â�‡‰ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ ‰ˆ·È˘ Ó

Ì‰È˙Â¯˘Ó Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙Â¯„‚‰Ï ÏÚÂÙ· Ì˙„Â·Ú, Ì˙„ÈÓÚ ‰�Á·�˘ ÈÏ· Û‡ ¯ÂÓ‡ÎÂ 
ÛÒ‰ È‡�˙· .ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ Ï‰�Ó ˙¯˘Ó ‰˘ÈÂ‡ Ï˘ÓÏ ÍÎ : 

מ בעקבות " ואושרה בידי נש2007הגדרת תפקידו המפורטת של מנהל מחוז צפו� נקבעה בשנת 
על פי הגדרה זו מנהל מחוז הצפו� הוא חוליה מקשרת בי� . ל משאבי אנוש דאז"פניית סמנכ

הוא מקשר בי� הרשויות ובי� משרדי ; מ"ו� האר- ובי� משרד רההרשויות המקומיות בצפ
מתכלל את עבודת משרדי הממשלה המחוזיי� בצפו� ומופקד על הניהול ; הממשלה

אחת מדרישות הס# למשרה היא השכלה אקדמית . מ בנצרת"האדמיניסטרטיבי של משרד רה
 ). תואר ראשו�(

ÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ‰ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙Ï „Â‚È�· ,¯˘Ó· ı·Â˘ ÛÒ‰ È‡�˙· „ÓÂÚ Â�È‡˘ „·ÂÚ ‰
‰ÏÎ˘‰‰ ÈÓÂÁ˙· ‰¯˘ÓÏ Ú·˜�˘ .„¯˘Ó‰ Ô˜˙· ÌÈÈ˜ „È˜Ù˙‰˘ Û‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ , ı·Â˘

 ˙¯Á‡ Ô˜˙ ˙¯˘Ó· „·ÂÚ‰)‰¯ ıÚÂÈ"Ó( , ÏÎ ‰Ï ÔÈ‡ ‰Ï Û¯Âˆ˘ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙ ÈÙ ÏÚ˘
ÏÚÂÙ· Â˙„Â·ÚÏ ¯˘˜ . 

שבמסגרת� ביצע ,  ציי� העובד כי תפקידיו בעבר2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
הכיר את המגזר הציבורי ותיא� פתרונות ע� משרדי , פרויקטי� שדרשו כושר ארגו� ותיאו�

 . מ"הכשירו אותו למלא את התפקיד שהוא נושא במשרד רה, הממשלה וע� גורמי� אחרי�

‰¯ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ÁÂ„ ˙ËÂÈË ˙‡ Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ‰ÓÂ„ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ Ó
˙¯Â˜È·‰: 

מ א# שלא עמד בתנאי "מ לתפקיד מנהל לשכת רה" מונה אחד מיועצי רה2010 בדצמבר )ד(
 ). תואר אקדמי(הס# שנקבע למשרה בתחו� ההשכלה 

 ציי� העובד כי התבקש על ידי ראש הממשלה למלא 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי 
ל עשור בסקטור את התפקיד בזכות ניסיונו המקצועי הנצבר לאור/ השני� בסקטור הפרטי ומע

בעל , בכיר ומנוסה"מ השיב בעניי� זה כי העובד הוא "משרד רה. הציבורי בתפקידי ניהול בכיר
 ".ניסיו� מקצועי עשיר וניסיו� רלוונטי ורב לתפקידו
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‰¯ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ˙Â¯„‚‰Ï Ì‰È˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ıÂ·È˘ ˙Ú· ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï Ó
˘� ‰¯˘È‡˘ ÛÒ ˙Â˘È¯„Â „È˜Ù˙"Ó . 

 2011מ למשרד מבקר המדינה כי בראשית מרס "בלת טיוטת הביקורת הודיע משרד רהלאחר ק
הקובע מה ה� " נוהל קליטת עובד במשרות אמו� של ראש הממשלה"פרס� אג# משאבי אנוש 

הפעולות שאות� צרי/ לנקוט אג# משאבי אנוש לפני קליטת עובד במשרת אמו� והעביר העתק 
 . שלו למשרד מבקר המדינה

Ó ˙Ú„Ï ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ˙ÂÓÈ˘Ó ˙¯„Ò‰Ï ÔÂ˘‡¯ „Úˆ ‡Â‰ ‰Ê Ï‰Â� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘
ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜Ï ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ· ˘Â�‡ È·‡˘Ó Û‚‡ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ . 

 

✯ 

 

ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ¯ÊÂÚÂ ÌÈˆÚÂÈ ,ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙· ˙Â·¯Ï , ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„· Â„ÓÚ ‡Ï
Ì‰È˙Â¯˘ÓÏ .¯ ˙Â¯˘Ó Ï˘ ‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ˙‡ ÂÓ‡˙ ‡Ï ˙Â·

ÌÈ„·ÂÚ‰ Â‡ÏÈÓ˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ . ˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓ ˙�ÈÁ·Ï ˙ÈÓ„˜Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˜È„· ‰Î¯Ú� ‡Ï
„·ÂÚ‰ È¯Â˘ÈÎÂ „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ˙�ÈÁ·Ó „È˜Ù˙Ï „ÓÚÂÓ‰ .˘�" ÍÎ· ‰„È˜Ù˙· ‰Ï˘Î Ó

ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ ‰¯˘Ù‡˘ ,‰¯ „¯˘Ó· ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ì‚Â" ‰ÏÚÙ ‡Ï Ó
È¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡˘Â�· ˘¯„�ÎÂ ‰ÙÂˆÓÎÌ . 

˘� ÏÚ"‰¯ „¯˘Ó ÏÚÂ Ó"˘� Ô‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ È„Î ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ Ó" È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ô‰Â Ó
 ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡ ÏÚ ÌÈÈ�„Ù˜ ‰¯˜· ÈÎÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÂÏÈÚÙÈ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˘Â�‡

ÌÈ„·ÂÚ· ÔÂÓ‡ .˘� ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ" ˙‡˘ ‰¯˘Ó· ÌÈˆ·Â˘Ó ÔÎ‡ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ Ó
ÌÈÚˆ·Ó Ì‰ ‰È„È˜Ù˙ .ÈÈ˜˙Ó ‡Ï ¯˘‡Î˙Â‡¯Â‰‰ ˙ÂÓ , ˙‡ Ú„ÈÈÏ ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ ÏÚ

Î�Ó"„¯˘Ó‰ Ï ,‰¯ ˙‡ Û‡Â ‰Î˘Ï‰ ˘‡¯ ˙‡" Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏÂ ÔÈÈ�Ú· ˙Â¯È˘‰ ·Èˆ�Â Ó
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï. 

 

 

 סיכו�

 ˙Â·Èˆ� ÏÚ Ô‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ Ô‰ ˙ÏËÂÓ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰
‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ,ÈÂÎÓÒ ÏÚ· Ì¯Â‚Î ‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ‰Ï˘Î˘ ÛÒ ¯ÓÂ˘ÎÂ ˙ÂÈÊÎ¯Ó ÚÂˆÈ· ˙Â

‰¯ „¯˘Ó· ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘ÓÏ Ú‚Â�·"Ó .˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂÏ˘ÓÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ Ì¯Â˜Ó ,
ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÓˆÚ˙‰ Ì‰Â .ÌÈÏÏÂÎÂ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙·ÂÁÓ ¯ÂËÙ Ô˙Ó

ÔÈ„Î ‡Ï˘Â ˙ÂÎÓÒ ‡Ï· ˙Â·¯ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘ÓÏ Ê¯ÎÓ‰ ; ÂÚ·˜�˘ ‡Ï· ˙Â¯˘Ó‰ Ô˜˙ ˙Ï„‚‰
„�Î ÌÈÏÏÎ ÍÎÏÈ˘˜˙· ˘¯"¯ ;È‡- ÌÈ¯˜ÓÏ ÂÏÈ·Â‰˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ÏÂ‰È�· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ¯„Ò

È‡ Ï˘ ÌÈ·¯- ÔÈ·Â ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚÏ ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙Â¯„‚‰ ÔÈ· ‰ËÂ· ‰Ó‡˙‰
ÏÚÂÙ· Ì‰È„È˜Ù˙ . 
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 ˘ÓÁ ÍÏ‰Ó· „Â‡Ó Ï„‚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó ¯ÙÒÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Â˙È� ÒÈÒ· ÏÚ ‡Ï˘ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘‰ ‰¯˘Ú ÈÎÈÏ‰ ÂÓÈÂ˜˘ ‡Ï· Û‡Â È„ÂÒÈ ÌÈÎ¯ˆ Á

Ô˘ÂÈ‡ÏÂ ÂÏÏ‰ ˙Â¯˘Ó‰ „ÂÒÈÓÏ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈ˘¯„�‰ ¯Â˘È‡‰Â ‰�ÈÁ·‰ . Ï·˜Ï ÔÈ‡
‰¯ „¯˘Ó·Â ÏÏÎ· ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙‡ÊÎ ˙ÂÏ‰�˙‰"Ë¯Ù· Ó . ‰˜ÒÚ‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙ÙÈ˜ÚÏ ˙˘Ó˘Ó ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· , ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÔÂ¯˜Ú· Ú‚ÂÙ‰ ¯·„
 ÔÂÓ‡·ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ¯Â·Èˆ‰ . 

 Â‡ÏÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È�· „¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ· Â·ÏÂ˘Â ÈÚÂˆ˜Ó ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈ„È˜Ù˙ . ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

È˙ÎÏÓÓ‰ ÂÈÙÂ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ „Â‡Ó ˙Ú‚Ù� , ˘‡¯ „¯˘Ó Ï˘ ÈËÈÏÂÙ È˙Ï·‰Â ÈÚÂˆ˜Ó‰
Ó ÏÚ ‰„Ù˜‰‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÚˆÓ‡· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÓÈ˘Ó ÈÂÏÈ ,

‰�ÓÓÏ ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Â�Â¯˜ÚÏ ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ‰�Â˙� Ì˙Â�Ó‡�˘ . 

 Á�ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ˙¯„Ò‰Ï ‰Úˆ‰‰ ˙Â�Â¯˜Ú
"˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó " ÂÚ·˜�˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â�Â¯˜ÚÓ ˘ÓÓ Ï˘ ‰‚È¯Á ÌÈ‚¯ÂÁ ÈÂ�ÈÓÏ

 ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ- ‰„¯Ù‰Â È·ÓÂÙ ¯Â˙È‡ ÍÈÏ‰· ˙È�ÂÈÂÂ˘Â ˙�‚Â‰ ˙Â�Ó„Ê‰ Ô˙Ó 
ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÔÈ·Â ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÔÈ· Ô˙È�˘ ÏÎÎ ‰¯Â¯· . ÍÎ Ï˘·

˘� ÈÎ ÚˆÂÓ"‰¯ „¯˘ÓÂ Ó" ˙Ú„‰ ˙‡ Â�˙ÈÂ ÚˆÂÓ‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‡ ‰„ÈÙ˜· Â�Á·È Ó
 ˙Â¯È˘ Ï˘ ÂÈÙÂ‡ ÏÚ ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰Ï‰�È„Ó‰. 

 ˙�ÈÁ·Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙È¯Â·Èˆ ‰„ÚÂ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÚÈ„Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·
„¯˘Ó‰ ‰�·Ó ,ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ ˙Â·¯Ï . ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÈÎ ÈÂ‡¯

‡˘Â�‰ ˙¯„Ò‰· ˜ÂÒÚÈ˘ ¯Á‡ Ì¯Â‚ ÏÎ Â‡ ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊ�‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ „‚�Ï Â„ÓÚÈ . ÏÚ
Ú ÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯„Ò‰‰ ˜˙Â�Ó· Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â�Â¯˜

ÔÂ˙� È˙„·ÂÚ ·ˆÓ Ú·˜Ï ÔÂˆ¯‰Ó Â‡ ˙¯Á‡ Â‡ ÂÊ ‰Ï˘ÓÓ Ï˘ ‰ÈÏÂ˜È˘Ó . È‡ˆÓÓ ÁÎÂ�Ï
‰Ê ÁÂ„· ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ�˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈ¯„Ò‰ ÚÈˆ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ Ú‚Â�· ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‰ÎÏ‰Î ‡ÏÓ˙-Ù ‡È‰ Â˙¯‚ÒÓ·˘ ˙ÏÚÂ . 

ÏÂÎÏ ÏÚÓ , ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰· ‰Ú·˜�˘ ˙È˙˘˙· ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï˘ ‰¯˙È ‰„Ù˜‰ „ÈÙ˜‰Ï ˘È
 ˙Â¯È˘ Ï˘ ÂÈ�ÈÈÙ‡Ó ÏÚ ˙Â¯˘Ù ˙¯ÒÁ ‰�‚‰ ÁÈË·‰Ï ‰˙¯ËÓ ¯˘‡Â ‰˜ÂÒÙ‰ ‰ÎÏ‰·Â

 ‰�È„Ó‰È˙ÎÏÓÓ ˙Â¯È˘Î ,‡Â ÈÚÂˆ˜Ó-ÈËÈÏÂÙ. 
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 ונציב תלונות הציבור 

 ב"חשוו� התשע , שלי�ירו

 2011אוקטובר  


