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משרד החו

פעולות הביקורת
נעשתה ביקורת מעקב מורחבת על ממצאי מבקר המדינה בעניי מינויי וקידו
עובדי במשרד החו  ,שפורסמו בדוח מיוחד בשנת  .2006נבדקו סוגיות שונות
הנוגעות להגשת מועמדות ולמינוי עובדי  ,לאיוש התק  ,למעבר עובדי לשירות
החו המינהלי ולשירות המדיני ולקידו עובדי בדרג.

מינויי וקידו עובדי
תקציר
אופייה המיוחד של עבודת משרד החו )להל ג  :המשרד( ותפקידי המשרד מחייבי
מבנה וארגו משאבי אנוש שוני מאלה של יתר משרדי הממשלה .הדבר בא לידי
התקנו ( .ע זאת ,כיוו שהמשרד הוא חלק
ביטוי בתקנו שירות החו )להל
משירות המדינה ,הוא פועל לפי התקשי"ר ,בשינויי שנקבעו .מינוי עובדי למשרות
הוא בסמכות של ועדות המינויי הפנימיות של המשרד.
כוח האד במשרד ממוי על פי שלושה סוגי שירות :שירות החו המדיני )להל
השירות המדיני( ,שירות החו המינהלי והשירות המינהלי ,הכולל עובדי באר
שאינ מיועדי לשרת בחו"ל.
בעקבות הביקורת הקודמת של משרד מבקר המדינה על מינויי וקידו עובדי )להל
הביקורת הקודמת( ,שנעשתה בשנת  2005וממצאיה פורסמו בדוח מיוחד )להל
הדוח הקוד ( ,1גיבש משרד החו נוהל הקובע כללי למעבר של עובדי מהשירות
המינהלי לשירות החו המינהלי ולשירות המדיני ,ונקבעו תנאי ס %להגשת מועמדות
למשרות בחו"ל )להל נוהל המעבר(; הנוהל נכנס לתוק %באפריל  2008ועוג בתקנו
באוגוסט  .2008באותו מועד עוג בתקנו ג נוהל מינויי )להל נוהל המינויי ( ,ובו
נקבעו ,בי היתר ,כללי הנוגעי להגשת מועמדות למשרות ,להרכב של שלוש ועדות
מינויי )ועדת מינויי לראשי נציגויות; ועדת מינויי עליונה למינוי סמנכ"לי ;
וועדת מינויי שנייה למינוי עובדי לשאר התפקידי ( ,ולסדרי עבודת .

__________________
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פעולות הביקורת
בחודשי מרס אוגוסט  2008עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב מורחבת )להל
המעקב( באג למשאבי אנוש והדרכה שבמשרד החו כדי לבדוק כיצד תוקנו
הליקויי שהועלו בביקורת הקודמת .במעקב נבדקו סוגיות שונות הנוגעות להגשת
מועמדות ולמינוי עובדי בידי ועדות המינויי ; הרכב ועדות המינויי והלי" עבודת ;
איוש התק ; מעבר עובדי לשירות החו המינהלי ולשירות המדיני; וקידו עובדי
בדרג.

עיקרי הממצאי
המבנה הארגוני של המשרד
במעקב עלה שלא נעשו שינויי מבניי לצמצו מספר של משרות הניהול ומספר כלל
היחידות הארגוניות .יתר על כ  ,המשרד הגדיל את מספר קציני המינהלה האזוריי ,
וגדל מספר המחלקות הקטנות שבכל אחת מה היו עובד אחד עד שלושה עובדי .

תק המשרות ומצבת העובדי
מהנתוני על תק המשרות בשירות המדיני ובשירות החו המינהלי באר ובחו"ל ועל
איוש עולה תמונה חמורה של מחסור בעובדי הנמני ע שני סוגי שירות אלה.
במקו שהמשרד יכשיר עובדי למלא משרות אלה באמצעות קורס צוערי  ,מונו
למשרות רבות עובדי בשירות המינהלי שלא הוכשרו לשמש דיפלומטי  ,כפי
שהועלה ג בביקורת הקודמת .יתר על כ  ,כ  110עובדי הועסקו במשרות שאינ
בתק המשרד .ראוי לציי כי בדצמבר  2008החל קורס צוערי חדש ובדצמבר 2009
יחל קורס צוערי נוס .

קביעה ופרסו של תנאי הס ודרישות התפקיד
ההודעות על משרות מתפנות במשרד החו מקבילות למכרזי הפנימיי במשרדי
ממשלה אחרי  .הביקורת הקודמת העלתה כי לא נקבעו תנאי ס להגשת מועמדות
למשרות וא לא תיאורי תפקיד ודרישות התפקיד ,ולכ ה ג לא התפרסמו בהודעות
על משרות מתפנות .המעקב העלה שנקבעו תנאי ס להגשת מועמדות למשרות בחו"ל
לעובדי שיועברו משירות לשירות ,אול המשרד עדיי לא קבע תנאי ס החלי על
עובדי שכבר נמני ע השירות המדיני או ע שירות החו המינהלי ,להגשת
מועמדות למשרות השייכות לסוג השירות שלה  .כמו כ נקבעו תיאורי התפקיד
ודרישות התפקיד למשרות רבות .ואול תנאי הס והדרישות האלה לא פורסמו
בהודעות למשרות מתפנות ,ועל פי ניסוח ההודעות ה מיועדות לעובדי "הרואי
עצמ מתאימי ".
עוד נמצא במעקב שבעת שהוס נוהל המעבר נמחק מהתקנו הכלל שעובד רשאי
להגיש מועמדות למשרות המשובצות בסוג השירות שאליו הוא שיי" .עקב כ" עובדי
רשאי להגיש מועמדות למשרה א א אינ נמני ע סוג השירות שבו היא
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משובצת ,וועדות המינויי רשאיות להמשי" ולמנות למשרות המשובצות בשירות
אחר משלה  ,א שככלל ,אי לה כישורי מתאימי .

הרכב ועדות המינויי
הביקורת הקודמת העלתה ליקויי הנוגעי להרכב ועדות המינויי  .במעקב נמצא
שבעקבות הביקורת שונה ההרכב והוא עוג בנוהל המינויי ובתקנו  .אול בשונה
ממה שנקבע בתקנו אפשר המשרד לנציגי ועד העובדי משלושת סוגי השירות ולשני
בעלי תפקידי שייצגו את השירות המדיני או את שירות החו המינהלי להיות
נוכחי כמעט בכל ישיבות ועדות המינויי  ,ג כאשר המשרות או המועמדי לא היו
שייכי לשירות שייצגו .כתוצאה מכ" הגיע ל  13מספר הנוכחי בכמה מישיבות
ועדת המינויי  ,דבר הפוגע ביכולת לשמור על פרטיות המועמדי .

הלי עבודת של ועדות המינויי
בביקורת הקודמת נמצא שג כאשר ידעו ועדות המינויי שמועמד עבר עברת
משמעת ,ה לא דנו בפרטיה ,המועמדי לא ידעו איזה מידע שלילי הנוגע לה עלה
בדיוני  ,ולא ניתנה לה הזדמנות הולמת להגיב עליו ,בניגוד לדי ולכללי הצדק
הטבעי .המעקב העלה כי בעקבות הביקורת הוסדר העניי בנוהל שעוג בתקנו ,
והמשרד החל לפעול לפיו בפרק הזמ שנבדק במעקב .ע זאת נמצא ,שמידע שלילי על
מועמדי הנוגע לעבירות משמעתיות או פליליות ותגובת  ,שהיו בידי יו"ר ועדת
המינויי  ,לא תמיד נמסרו לחברי הוועדה בשעת הדיו  ,בעיקר בדיוני ועדת המינויי
השנייה .ג לא תמיד נית לדעת א כאשר המידע נמסר ,הוא הובא בחשבו במכלול
השיקולי בדבר התאמת מועמד למשרה נדונה ,משו שבדר" כלל לא נכתבו הדברי
בנימוקי הוועדה להחלטה בפרוטוקול.
בביקורת הקודמת נמצא שלא נקבעו אמות מידה לבחינת התאמתו של מועמד למשרה
וא לא משקלות לשקלול הציו הסופי שעל פיו ידורגו המועמדי  .המעקב העלה
ששרת החו  ,הגב' ציפי לבני ,קבעה כמה אמות מידה כלליות לבחינת המועמדי ,
אול אמות מידה אלה לא עוגנו בתקנו  ,וה היו בשימוש הוועדה למינוי ראשי
נציגויות בראשות שרת החו ופחות בשימוש של הוועדה למינוי סמנכ"לי וועדת
המינויי השנייה .עוד נמצא ,שלא נקבעה שיטה לדירוג המועמדי על פי אמות מידה
והדרישות הייחודיות של התפקידי כדי לקבוע מי מה המתאי ביותר לתפקיד.
בפועל נבחנו המועמדי על פי אמות מידה כלליות שהשתנו מדיו לדיו  ,ובדיוני
שוני נית לה משקל שונה ,ג א הוועדה עסקה במינוי לאותו תפקיד במועדי
שוני  .סיכו הנימוקי להחלטות של ועדת המינויי השנייה נוסח לא אחת באופ
כללי וסתמי.
הביקורת הקודמת העלתה שבדר" כלל הוצגו לחברי ועדות המינויי רק חלק
מהמועמדי  ,ועובד שלא הוצג ,מועמדותו לא נדונה כלל .במעקב נמצא כי כל
המועמדי הוצגו בתחילת הדיו  ,אול הדיו נסב רק על שניי עד שלושה מועמדי
שצוינו כמועדפי .
במעקב ,כמו בביקורת הקודמת ,נמצא כי מיולי  2006ועד מאי  2008מינתה ועדת
המינויי השנייה למשרות של קצי מינהלה וקונסול לענייני קונסולריי )להל
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קונסול קונסולרי( הנמנות ע שירות החו המינהלי ,כ  40עובדי שהיו משובצי
בשירות המינהלי ,מרבית חסרי השכלה אקדמית .רבי מהעובדי שמונו
לתפקידי האלה לא התנסו קוד מינוי בעבודה בתחומי העיקריי שבה עוסק
קצי מינהלה וקונסול קונסולרי .בנוהל המעבר נקבעו תנאי ס להגשת מועמדות
למשרות אלה ,בה הכשרה בקורס הסמכה לשירות החו המינהלי ,ונקבע שככלל על
המועמדי לקורס להיות בעלי השכלה אקדמית .ע זאת ,נקבעו בנוהל הקלות
בתנאי להגשת מועמדות לקורס ההסמכה ,ובה שמספיקות  12שנות לימוד )בלי
תעודת בגרות( ושתי שנות ניסיו בחו"ל ,ג בתפקידי זוטרי יותר.
במעקב כמו בביקורת הקודמת נמצא שעדיי לא נקבעו כללי להצבת של צוערי
בשליחות הראשונה בחו"ל מבחינת הכישורי הנדרשי ומבחינת מקומות ההצבה.

רישו פרוטוקול
בביקורת הקודמת נמצא כי לא נרשמו בפרוטוקול החלטות ועדות המינויי והנימוקי
לה  .במעקב עלה כי מינואר  2007נרשמו בפרוטוקול החלטות הוועדות א" לא תמיד
נרשמו הנימוקי  .במעקב כמו בביקורת הקודמת נמצאו מקרי שבה הודיע יו"ר
הוועדה בתחילת הדיו על ביטול הדיוני בכמה משרות שהיו על סדר היו  ,אול לא
נרש הסבר לדחייה.

מש השירות בחו"ל ובאר
מ ש " ה ש י ר ו ת ב ח ו " ל  :ב ביקורת הקודמת ובמעקב נמצא כי המשרד לא קבע
נסיבות נוספות על אלה שנקבעו בתקנו להארכת שירות בחו"ל ,כמו נסיבות מקצועיות
ותפקודיות ,וכי באישורי להארכת תקופת השירות בחו"ל לשנה החמישית שנת
המנכ"ל במועד המעקב לא פורטו הנימוקי להארכה .המשרד ג לא קבע באילו
נסיבות תפוצל תקופת שירותו של עובד בי נציגויות שונות ,ומה יהיה מספר השני
המרבי של תקופת שירות מפוצלת.
מ ש " ה ש י ר ו ת ב א ר  :המשרד הודיע למשרד מבקר המדינה בעקבות הביקורת
הקודמת כי קבע נוהל למש" השהות באר עד למינוי בחו"ל; במעקב לא נמצא שנקבע
נוהל כזה .בפועל היו ועדות מינויי שלא דנו במועמד משו שכיה בתפקיד באר
פחות משנתיי  ,א" אחרות לא נהגו כ" ומינו עובדי שממועד תחילת כהונת
בתפקיד הקוד חלפו מארבעה חודשי ועד קרוב לשנתיי  .בכ" נפגעת יעילות עבודת
המטה במשרד ויש משו בזבוז של משאבי ההו האנושי של המשרד.

מעבר משירות לשירות
בביקורת הקודמת נמצא כי במש" שני רבות מונו עובדי רבי למשרות שאינ
נמנות ע סוג השירות שלה  ,בלא שהועברו משירות לשירות בהלי" מסודר ,ועקב כ"
איבד השיבו בסוג השירות את משמעותו .המעקב העלה שעד יולי  2008לא הייתה
העברה מסודרת של עובדי משירות לשירות ,משו שאמות המידה למעבר זה נקבעו
רק בנוהל המעבר .ואכ נמצא כי ג לאחר הביקורת הקודמת מינתה ועדת המינויי
כ  100עובדי למשרות השייכות לסוג שירות שונה מזה שבו ה משובצי .

587

משרד החו

בתקנו נקבעו תנאי ס מקלי לעובדי משירות החו המינהלי המעונייני לעבור
לשירות המדיני חסרי השכלה אקדמית ובלי ניסיו בתפקיד בשירות המדיני.
ההקלות האלה עלולות להביא לכ" שבתפקידי דיפלומטיי מדיניי יכהנו עובדי
שהשכלת וניסיונ אינ מספקי .

קידו עובדי בדרג
בביקורת הקודמת עלה שעל קידו עובד לדרג שגריר החליט השר ,בניגוד לתקנו .
המעקב העלה כי הדבר בא על תיקונו ,ובקידו לדרג שגריר דנה ,כנדרש ,ועדת
המינויי השנייה בתפקידה כוועדת דרגי .
בביקורת הקודמת נמצא כי לא נרשמו בפרוטוקול נוסח החלטת ועדת הדרגי
ונימוקיה ,וכי הוועדה לא דנה בכל המועמדי  .המעקב העלה שנרשמו ההחלטות
אול לא תמיד נרשמו נימוקיה  .כמו בביקורת הקודמת הוועדה לא דנה בכל
המועמדי  ,ובפרוטוקולי לא הובהר לפי אילו אמות מידה נבחרו המועמדי שנדונו.
על פי התקנו  ,עובד ששהה פרק זמ מזערי בדרג ואי אפשר לקדמו לדרג הבא ,יינת
לו שלב ב' של הדרג שלו .נמצא שכמחצית העובדי שנבדקו קודמו לשלב ב' של הדרג
שבו נמצאו כעבור פרק זמ קצר מהקבוע בתקנו בשל היות מצטייני על פי הציו
המשוקלל שקיבלו בחוות הדעת.

סיכו והמלצות
ביוני  2006פרס מבקר המדינה דוח על הלי" המינויי ועל קידו עובדי במשרד
החו והעלה ליקויי רבי  ,ובה ליקויי מהותיי  .בביקורת המעקב בנושאי אלה,
שנעשתה יותר משנתיי לאחר פרסו הדוח הקוד  ,נמצא שמשרד החו נקט כמה
צעדי משמעותיי לתיקו הליקויי  ,אול בכמה נושאי מהותיי עדיי לא עשה
המשרד את השינויי הנדרשי .
לדעת משרד מבקר המדינה ,על משרד החו לפעול לשיפור בכל התחומי שנדונו
במעקב ובה המבנה הארגוני ,התק ואיוש המשרות ,בהתא לצורכי השירות באר
ובחו"ל .עליו ג לפעול למלא את שורות העובדי המקצועיי שלו בבוגרי קורס
צוערי ולהמשי" לפעול לשיפור מנגנוני הבחירה שבידי ועדות המינויי  .כדי לייעל
ולשפר את תהלי" מינוי של עובדי למשרות ואת תהלי" קידומ ולהעלות את רמת
השירות בחו"ל ובאר  ,עליו לקבוע תנאי ס להגשת מועמדות לכל המשרות באר
ובחו"ל ,ועל ועדות המינויי לבדוק א המועמדי עומדי בדרישות התפקיד ובאמות
מידה שייקבעו ולהימנע מלמנות למשרות שאינ משובצות בסוג השירות שלה .
חר ההקלות בתנאי הס להגשת מועמדות למשרות של קצי מינהלה וקונסול
קונסולרי ,על המשרד לעשות כל מאמ אפשרי למנות עובדי בעלי הכישורי
הדרושי לניהול הענייני המינהליי והכספיי בנציגות .כל זאת על מנת להבטיח
רמה גבוהה של בעלי התפקידי הייצוגיי בחו"ל ובאר .

♦

588

דוח שנתי 59ב

מבוא
 .1אופייה המיוחד של עבודת משרד החו )להל ג  :המשרד( ותפקידי המשרד מחייבי מבנה
וארגו משאבי אנוש שוני מאלה של יתר משרדי הממשלה .הדבר בא לידי ביטוי בתקנו שירות
החו )להל התקנו ( .ע זאת ,כיוו שהמשרד הוא חלק משירות המדינה ,הוא פועל לפי
התקשי"ר ,בשינויי שנקבעו.
כוח האד במשרד ממוי על פי שלושה סוגי שירות :שירות החו המדיני )להל השירות המדיני(,
שירות החו המינהלי והשירות המינהלי ,הכולל עובדי באר שאינ מיועדי לשרת בחו"ל.
בשירות המדיני משובצי  ,בי היתר ,עובדי העוסקי בענייני מדיניי  ,בענייני כלכלה ,בהסברה
ותקשורת ,בקשרי תרבות ומדע ובנושאי בי לאומיי שוני  .במשרות של שירות החו המינהלי
משובצי  ,בי היתר ,עובדי העוסקי במשאבי אנוש ,במשאבי חומריי  ,בענייני כספי
ובנושאי קונסולריי  ,כמו טיפול בדרכוני ואשרות ובישראלי בחו"ל .במשרות של השירות
המינהלי משובצי  ,בי היתר ,עוזרי ורכזי מינהליי  ,עובדי מחשב ,עובדי תחזוקה ,משק
ותחבורה ,עובדי דואר דיפלומטי ,עובדי רשומות ,עובדי ביטחו  ,עובדי לשכת היוע המשפטי
וחוקרי במרכז למחקר מדיני.
בשירות המדיני ובשירות החו המינהלי יש שישה דרגי  :שגריר ,ציר ,ציר יוע  ,יוע  ,מזכיר
ראשו ומזכיר שני .ההבחנה בי הדרגי בשני סוגי השירות נעשית על ידי הוספת המילה "מינהלה"
לדרג בשירות החו המינהלי .לכל עובד המשוב באחד משני סוגי השירות האלה מוענקי דרג
ודרגה על פי הוותק וההשכלה שלו.
על פי נתוני המשרד ,במרס  2008הועסקו בו כ  1,020עובדי  690 ,2באר ו  330בנציגויות בחו"ל.
נוס' עליה )לפי נתוניו מיוני  (2008כ  700עובדי מקומיי ישראליי )עמ"י( איישו כ 800
משרות בתק  ,וכ  1,360עובדי מקומיי זרי )עמ"ז( איישו כ  1,430משרות בתק בנציגויות
בחו"ל.
 .2בחודשי מרס אוגוסט  2008עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב מורחבת )להל
המעקב( באג' למשאבי אנוש והדרכה שבמשרד החו )להל אג' משאבי אנוש( כדי לבדוק כיצד
תוקנו הליקויי שהועלו בביקורת הקודמת שנעשתה בשנת ) 2005להל הביקורת הקודמת(
ופורסמו בדוח מיוחד .3במעקב נבדקו סוגיות שונות הנוגעות להגשת מועמדות ולמינוי עובדי בידי
ועדות המינויי ; הרכב ועדות המינויי והלי ,עבודת ; איוש התק ; מעבר עובדי לשירות החו
המינהלי ולשירות המדיני; וקידו עובדי בדרג.
 .3בעקבות הביקורת הקודמת גיבש המשרד נוהל בדבר הכללי למעבר של עובדי מהשירות
המינהלי לשירות החו המינהלי ולשירות המדיני ובדבר תנאי הס' להגשת מועמדות למשרות
בחו"ל )להל נוהל המעבר( .הנוהל אושר בידי ההנהלה ,הסתדרות העובדי החדשה ,הממונה על
השכר במשרד האוצר ונציב שירות המדינה ,והוא נכנס לתוק' באפריל  2008ועוג בתקנו באוגוסט
 .2008באותו מועד עוג בתקנו ג נוהל מינויי בשירות החו )להל נוהל המינויי ( ,שנוסח
בתיאו ע היוע המשפטי לממשלה וע נציבות שירות המדינה )להל נש" ( ,ובו נקבעו כללי
הנוגעי  ,בי היתר ,להגשת מועמדות למשרות ,להרכב ועדות המינויי  ,לסדרי עבודת ולאיסורי
ומגבלות החלי על חבריה .
 .4מינוי עובדי לתפקידי בשירות המדיני ובשירות החו המינהלי הוא בסמכות של ועדות
המינויי הפנימיות של המשרד .בעת הביקורת הקודמת פעלו במשרד שתי ועדות מינויי  ,ומאז
__________________

2
3

מספר זה אינו כולל נספחי מטע משרדי ממשלה אחרי המאיישי תקני של המשרד ואינו כולל את
אנשי הביטחו בנציגויות.
מבקר המדינה) ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈË·È‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,יוני  ,(2006עמ' .40#11
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הביקורת הקודמת פועלות בו שלוש ועדות שנקבעו בנוהל המינויי  :ועדת מינויי לראשי נציגויות
בחו"ל ,שמינוי טעו אישור הממשלה )להל ומ" לראשי נציגויות(; ועדת מינויי עליונה למינוי
סמנכ"לי וראשי אגפי )להל ומ" לסמנכ"לי ( וועדת מינויי שנייה )להל ומ" השנייה(
למינוי עובדי לשאר התפקידי במשרד.

המבנה הארגוני של המשרד
 .1בביקורת הקודמת נמצא כי בשני  2005 2000נוספו למשרד אג' ,4שלוש חטיבות ו 35
מחלקות ביחידות שונות; לכל אחת מהיחידות החדשות מונה מנהל .בשנת  2005במחלקות רבות
היה מספר קט של עובדי  :בשמונה מחלקות היה עובד אחד בלבד ,וב  34מחלקות היו שניי או
שלושה עובדי  ,ברוב מנהל מחלקה וסגנו ,ובחלק ג עובד מינהלי או עובד מדיני .בס ,הכול היו
במשרד  16אגפי  ,שבראש כל אחד מה סמנכ"ל;  18חטיבות ו  110מחלקות.
משרד מבקר המדינה ציי בדוח הקוד שיש ספקות לגבי הזיקה שבי מבנה משרד החו ובי
המער ,התפעולי הדרוש לו להשגת יעדיו .משרד מבקר המדינה המלי שמשרד החו ונש" יבחנו
מחדש את מבנהו הארגוני של המשרד.
·ÌÂˆÓˆÏ ÌÈÈ ·Ó ÌÈÈÂ È˘ Â˘Ú ‡ÏÂ ÔÁ· ‡Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰˘ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
˘ÂÏ˘ Â‚¯„Â˘ 5˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó .ÏÂ‰È ‰ ˙Â¯˘Ó ¯ÙÒÓÂ ˙ÂÈ Â‚¯‡‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ¯ÙÒÓ
Û‚‡ .‰Î¯„‰Â ˘Â ‡ È·‡˘Ó Û‚‡Â ·Â˘˜˙ Û‚‡ ,ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ :ÌÈÙ‚‡Ï ÂÎÙ‰Â ˙Â·ÈËÁ
¯ÙÒÓ ÌÏÂ‡ .‰ ˙˘‰ ‡Ï Ì Ó‡ ˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ¯ÙÒÓ‰ .Ï"Î ÓÏ ÛÙÎÂ‰ ˘Â ‡ È·‡˘Ó
„Á‡ „·ÂÚ ‰È‰ ˙Â˜ÏÁÓ 15-· - 54-Ï 42-Ó Ï„‚ Û‡ ‡Â‰ ‡Ï‡ ,˙ÁÙ ‡Ï ˙Â Ë˜‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰
·.ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÂÏ˘ Â‡ ÌÈÈ ˘ ÂÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ 39-·Â ,„·Ï
בתשובתו מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה )להל תשובת המשרד( הודיע משרד החו כי
הופקו לקחי  ,ובעקבות הביקורת הקודמת הוצאה החטיבה למשאבי אנוש מאג' מינהל והוכפפה
למנכ"ל לש צמצו הסמכויות שהיו בידי הסמנכ"ל למינהל .משרד מבקר המדינה מעיר ,שהשינוי
המבני האמור אינו תוצאת בחינה של המבנה הארגוני הכולל ,והוא לא נועד לפתור את בעיית ריבוי
היחידות הארגוניות במשרד ,אלא בעיה מסוג אחר ריכוז סמכויות רבות מדי בידי מנהל אחד.
 .2מאז פרסו הדוח הקוד נעשו שינויי ארגוניי נוספי ) :א( בוטלה משרת המשנה המינהלי
למנכ"ל ונותרה משרת המשנה המדיני למנכ"ל) .ב( מספר המשרות של קציני המינהלה האזוריי
גדל משלושה לחמישה על ידי פיצול של שתיי מה  (1) :משרת קצי מינהלה אזורי ליבשות
אסיה ,אפריקה ולמדינות פריפריה של יבשות אלה ,שאוישה בידי עובד אחד ששהה באר  ,פוצלה
לשניי  ,ובינואר ובמאי  2008מונו שני קציני מינהלה אזוריי האחד השוהה בבנגקוק ואחראי
לנציגויות ביבשת אסיה והאחר נמצא באר ואחראי לנציגויות ביבשת אפריקה (2) .משרת קצי
המינהלה האזורי באירופה פוצלה למשרת קצי מינהלה אזורי למערב אירופה ,שמקו מושבו
בפריז ,ולמשרת קצי מינהלה אזורי למרכז אירופה ומזרחה ,שמקו מושבו בברלי .
בתשובתו הודיע המשרד כי בעבר הוחלט שבאופ זמני לא יאוישו כל המשרות של קציני המינהלה
האזוריי  .אול  ,מספר הנציגויות שהוכפפו עקב כ ,לכל קצי מינהלה אזורי היה גדול מדי והקשה
__________________

4
5

אג& הוא היחידה הארגונית הגדולה ביותר במשרד; מתחתיו חטיבה ומתחתיה מחלקה.
עדכו אחרו מנובמבר .2007
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עליו לפקח על קציני המינהלה והקונסולי לענייני קונסולריי )להל קונסולי קונסולריי (
ולהדריכ כנדרש .לכ הוחלט לחזור למתכונת הקודמת של חמישה קציני מינהלה אזוריי  .משרד
מבקר המדינה מעיר כי לאחר שנצבר ניסיו בפעילות קצי מינהלה אזורי באר ובחו"ל ,ראוי
שהמשרד יבח את הכדאיות שבפעילות מהאר מול פעילות מחו"ל ה מבחינת עלות ההחזקה
וה מבחינת יעילות העבודה.
È„È ÏÚ ˙Â˘„Á ˙Â¯˘Ó ˙¯ÈˆÈÏÂ ˙Â Ë˜‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚Ï ,ÌÈÙ‚‡‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Ï
˙Â‡ˆÂ‰· ÏÂ„È‚‰ Ï˘· ¯˜ÈÚ· ,˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ˙ÂÓÈÈ˜ ˙Â¯˘Ó Ï˘ ÔÏÂˆÈÙ
ÌÂˆÓˆ ˙‡ ÔÁ·È ıÂÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎÏ .˙Â‡ÏÓ‚‰Â ¯Î˘‰
.ÏÂ‰È ‰ ˙Â¯˘Ó ¯ÙÒÓÂ ˙ÂÈ Â‚¯‡‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ¯ÙÒÓ
המשרד מסר בתשובתו כי סיי לאחרונה בדיקה מערכתית של יעדיו ,ותוצאותיה ישמשו בסיס
לקביעת המבנה הארגוני .משרד מבקר המדינה מעיר כי ראוי שנוס' על יעדי המשרד יובאו בחשבו
ג שיקולי של יעילות וחיסכו .

תק המשרות ומצבת העובדי
 .1תק כוח האד של המשרד קובע את המבנה הארגוני שלו ואת המדרג הניהולי בו ,והוא כולל
משרות באר ומשרות בחו"ל .לכל משרה נקבעו תיאור ,דרג ומתח דרגות.
להל נתוני על תק המשרות באר ובחו"ל ומצבת העובדי במרס  2008על פי השיו ,לסוג
שירות*:
˙˜Ô

˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒ
השירות המדיני
שירות החו %המינהלי
השירות המינהלי
Î"‰Ò
*
**

‰·ˆÓ

Û„ÂÚ/¯ÒÂÁ

**492
401
86

425
214
365

#67
#187
279

979

1,004

25

הנתוני אינ כוללי את עובדי האבטחה בנציגויות .הנתוני כוללי צוערי  #שישה מה איישו
משרות באר %ו 21#בחו"ל.
הנתוני כוללי  11משרות למינויי חיצוניי פטורי ממכרז ואינ כוללי  29משרות לנספחי
מחו"ל מטע גופי ממשלתיי .

ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘·Â È È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ 254-· ¯ÂÒÁÓ Ï˘ ‰¯ÂÓÁ ‰ ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó
˘È ‰Ê ¯ÂÒÁÓ „‚ Î .‰Ï‡‰ ˙Â¯È˘‰ È‚ÂÒÓ „Á‡ ÏÎ Ï˘ Ô˜˙·˘ ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ÈÏ‰ ÈÓ‰
,‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ 279 Ï˘ Û„ÂÚ
˘·ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘·Â È È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯˘Ó ‡ÏÓÏ ÌÈ„·ÂÚ ¯È˘ÎÈ „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˜Ó
·‡˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ ‰Ï‡ ˙Â¯È˘ È‚ÂÒ È ˘· ˙Â·¯ ˙Â¯˘ÓÏ Â ÂÓ ,ÌÈ¯ÚÂˆ Ò¯Â˜ ˙ÂÚˆÓ
˙ÚÈ„È ‡ÏÏ ,˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ È¯ÒÁ Ì‰Ó ÌÈ·¯Â ÌÈËÓÂÏÙÈ„ ˘Ó˘Ï Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï˘ ÈÏ‰ ÈÓ‰
˘˙¯Â˜È·· Ì‚ ‰ÏÚÂ‰˘ ÈÙÎ ,‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙· ˘¯„ ‰ ÔÂÈÒÈ ‰ È¯ÒÁÂ ‰˙Â‡ ‰Ó¯· ‰¯Ê ‰Ù
.˙Ó„Â˜‰
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המשרד הסביר בתשובתו שלמצב המתואר לעיל גרמו ,בי היתר ,קיצו מצטבר בכוח האד עקב
קיצוצי בתקציב של כל משרדי הממשלה ו"שיתוק" הלי ,העברת העובדי משירות לשירות במש,
שני )ראו להל ( .המשרד הוסי' שכדי לצמצ את מספר העובדי בשירות המינהלי המתמני
למשרות בשני סוגי השירות האחרי  ,החל בדצמבר  2008קורס ל  35צוערי מדיניי ומינהליי ,
וקורס נוס' ייפתח בסו' שנת  .2009המשרד מערי ,ששילוב צוערי חדשי במשרד והעברת של
עובדי לשירות החו בהלי ,שנקבע יקטינו את הפערי שצוינו בטבלה.
 .2במרס  2008הועסקו כ  110עובדי במשרות שאינ כלולות בתק  :כ  90מה הוגדרו פעילי
וכ  20בחופשה ללא תשלו  .מקרב הפעילי  57 ,הוצבו באופ זמני בתפקידי שוני ביחידות
המשרד באר  ,6ו  19מונו בידי ועדות המינויי לתפקידי שוני באר ובחו"ל ,בה השגרירי
וקציני המינהלה בפנמה ,בזאגרב ובברטיסלבה; קצי המינהלה והקונסול הקונסולרי בקייב; המזכיר
המדיני בפרטוריה; ראש המטה המדיני ורכזת הלשכה בלשכת שרת החו ; רכזת הקורסי במרכז
לשיתו' בי לאומי 14 .העובדי הנותרי לא שובצו בתפקיד כלשהו.
בתשובתו הודיע המשרד כי הוא פועל להסדרת התקינה כדי שעובדי לא ישובצו במשרות שאינ
כלולות בתק .
 .3על פי התקנו  ,תפקיד של ראש תחו הוא בכיר יותר מתפקיד של מנהל מחלקה .במעקב נמצא
שעל פי נתוני המשרד ,כשליש ממנהלי המחלקות איישו משרות שלפי התק היו משרות של ראש
תחו  ,ורק לכשליש מה היה דרג ציר ,הדרג של ראש תחו .
¯˙ÂÈ ¯ËÂÊ ‚¯„Â ‰ Â˘ „È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ È„È· ˙Â˘ÈÂ‡Ó‰ ˙Â¯˘Ó Ï˘ ¯ÎÈ ‰ ¯ÂÚÈ˘‰
„¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÔÈ˜˙ Â È‡ Ô˜˙· ˙Â¯˘Ó Ô˙Â‡Ï ÂÚ·˜ ˘ ‰Ï‡Ó
ÌÓÈ‡˙‰ÏÂ ÌÂÁ˙ È˘‡¯ Ï˘Â ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰ Ó Ï˘ ‰·ˆÓ‰Â Ô˜˙‰ ˙‡ Ì"˘ ÌÚ ÔÂÁ·Ï
.ÂÈÎ¯ˆÏ

גיוס עובדי חדשי
קליטת עובדי חדשי בשירות המדיני ובשירות החו המינהלי אמורה להיעשות לאחר הכשרת
בקורס צוערי  ,שהוא קורס ייחודי להכשרת דיפלומטי  .הכשרת המועמדי נמשכת חמש שני
וכוללת לימודי במש ,ארבעה חודשי וחצי בקורס בסיסי שמארגנת החטיבה להדרכה במשרד,
ולאחר מכ התמחות הכרוכה בעבודה ביחידות המשרד באר ובנציגויות בחו"ל .בדוח הקוד
נמצא כי אחדי מעובדי המשרד נקלטו בשירות המדיני בלי שהשתתפו בקורס צוערי וג מונו
עובדי למשרות בשירות המדיני עד לתפקיד של שגריר בלי שסיימו קורס זה .בעקבות זאת נקבע
בנוהל המעבר שככלל ,קליטת עובדי חדשי בשירות המדיני ובשירות החו המינהלי תתאפשר רק
באמצעות מכרז למועמדי לקורס הצוערי שמפרסמי נש" והמשרד.

__________________

6

בעיקר עובדי ששבו משירות בחו"ל וטר מונו לתפקיד באר.%
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פרסו הודעות על משרות מתפנות
חטיבת משאבי אנוש מפרסמת ברשת התקשורת הפנימית של המשרד "תחזיות למשרות מתפנות"
באר ובחו"ל ,שה הודעות על משרות שאמורות להתפנות או שהתפנו )להל הודעות על משרות
מתפנות( ,המקבילות למכרזי פנימיי במשרדי ממשלה אחרי .
על פי התקנו  ,על חטיבת משאבי אנוש לפרס עד  31בדצמבר בכל שנה תחזית שנתית של
התפקידי העומדי להתפנות בחו"ל בשנה שלאחריה ,ועד  31במאי עליה לפרס תחזית שנתית
של התפקידי העומדי להתפנות באר  .הביקורת הקודמת העלתה שבשנת  2004לא עמד המשרד
במועד האחרו לפרסו הודעות על משרות מתפנות באר )סו' מאי( ,וכשני שלישי מההודעות
התפרסמו לאחר מועד זה ,מקצת רק בסו' השנה.
המעקב העלה שחל שיפור בתחו זה ,ועד סו' מאי  2007התפרסמו כשני שלישי מההודעות על
המשרות באר אול עדיי  ,כשליש מההודעות ) ,(30התפרסמו מיוני ועד דצמבר .עוד נמצא שמיוני
ועד דצמבר  2006פרס האג'  137הודעות על משרות מתפנות בחו"ל ,אול  47מאות משרות
נועדו לאיוש ואוישו עוד בשנת  .2006רבי מהעובדי שמונו החלו בתפקיד חודש עד שלושה
חודשי לאחר מועד מינוי  ,ולכ עמד לרשות זמ קצר להתארגנות לקראת השליחות בחו"ל .ע
זאת ,את מרבית המשרות בחו"ל שנועדו לאיוש בשנת  2007פרס המשרד עד דצמבר ,2006
כנדרש.

קביעה ופרסו של תנאי הס ודרישות התפקיד
הביקורת הקודמת העלתה כי לא נקבעו תנאי ס' להגשת מועמדות למשרות כמו השכלה ,ותק
במשרד ,ניסיו וסוג השירות ,שאמורי למיי את המועמדי מיו ראשוני ,ולכ ה ג לא התפרסמו
בהודעות על משרות מתפנות .בהודעות על משרות מתפנות הנוגעות לתפקידי בכירי באר כמו
ראשי חטיבות ,סגני ומנהלי מחלקות ולמשרות של ראשי נציגויות שגרירי וקונסולי כלליי
ושל קציני מינהלה בחו"ל לא צוי ג דרג המשרה ,א' שהדבר נדרש בתקנו  .ועדות המינויי מינו
למשרות רבות עובדי שהדרג שלה נמו ,מדרג המשרה שלה התמנו .עוד עלה בביקורת הקודמת
שמרבית תיאורי התפקיד של המשרות במשרד לא עודכנו מאז  ,1995ודרישות התפקיד פורטו רק
במקצת תיאורי התפקיד .משרד מבקר המדינה המלי כי יעודכנו תיאורי התפקיד והדרישות ,וכי
הדרישות ותנאי הס' יצוינו בהודעות על משרות מתפנות.
) : Û Ò È ‡ ˙ .1א( בנוהל המעבר נקבעו תנאי ס' לעובדי שכבר הועסקו במשרד במועד
כניסת הנוהל לתוק' ,המעונייני להגיש מועמדות לתפקידי של קצי מינהלה וקונסול קונסולרי
בחו"ל; תנאי אלה כוללי קורס הסמכה לשירות החו המינהלי ,השכלה ,ניסיו  ,ותק במשרד
וידיעת שפה זרה )ראו להל ( .בנוהל ג נקבע שעובדי שכבר מועסקי במשרד ואשר יועברו
לשירות המדיני ,יוכלו להגיש מועמדות למשרות בשירות זה בחו"ל א סיימו קורס צוערי  .כדי
שיוכלו להגיש מועמדות לקורס עליה להיות בעלי תואר ראשו לפחות ,להצליח בבחינות המיו
שנעשות בשלב א' של המכרז לקורס ולקבל אישור להשתת' בקורס מוועדת קבלה לקורס צוערי ,
שתוק לצור ,זה.

משרד החו%
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·ÌÚ ÌÈ Ó ¯·Î˘ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ,ÛÒ È‡ ˙ Ú·˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
˙Â¯˘ÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ ˘È‚‰Ï ÌÈ˘˜·ÓÂ ,ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘ ÌÚ Â‡ È È„Ó‰ ˙Â¯È˘‰
˙Â¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰· ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ÂÓÎ˘ ‰ÏÚ „ÂÚ .Ì‰Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒÏ ˙ÂÎÈÈ˘‰
˙Â Ù˙Ó ˙Â¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ·Â ,˙Â„ÓÚÂÓ ˙˘‚‰Ï ÛÒ È‡ ˙ Â ÈÂˆ ‡Ï ˙Â Ù˙Ó
·‡¯‡Ï ,2008 È ÂÈ „ÚÂ 2006 È ÂÈÓ ÂÓÒ¯Ù˙‰˘ ,Ï"Î ÓÒ „ÚÂ ‰˜ÏÁÓ Ï‰ Ó „È˜Ù˙Ó ,ı
ˆ2008 ËÒÂ‚Â‡· ÔÂ ˜˙‰ ÈÂ È˘ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ‚¯„‰ Á˙Ó Â‡ ‚¯„‰ ÔÈÂ
˜·‚¯„ ÚÂ·˜Ï ‰·ÂÁ ÔÈ‡ ÏÏÎÎ Â ÈÈ‰„ ,"ÌÒ¯ÂÙÈ˘ ÏÎÎ" ˙ÂÚ„Â‰· ÔÈÂˆÈ ‰¯˘Ó‰ ‚¯„˘ Ú
."ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÓˆÚ ÌÈ‡Â¯‰" ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â„ÚÂÈÓ Ô‰ ,˙ÂÚ„Â‰‰ ÁÒÂ ÈÙ ÏÚ .ÛÒ È‡ ˙Î
המשרד הסביר בתשובתו שבשנת  2008התנהל משא ומת ע נציגי העובדי על קביעת תנאי ס'
לעובדי מהשירות המדיני ומשירות החו המינהלי המעונייני להגיש מועמדות למשרות באר
הנמנות ע אותו סוג שירות ,א ,הוא טר נשא פרי.
)·( ‰¯˘ÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ ˘È‚È „·ÂÚ ,˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÂÁÒÂ · ÔÂ ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ
Ì‡˙‰· ,ÍÈÈ˘ ‡Â‰ ÂÈÏ‡˘ ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒ· ˙ˆ·Â˘Ó‰ ˙Â Ù˙Ó ˙Â¯˘Ó ÏÚ ‰Ú„Â‰· ˙ÓÒ¯Ù˙Ó‰
.1987 ¯·ÂË˜Â‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂÂÏ Â˙Ï‰ ‰ ÔÈ· Ì˙Á ˘ „¯˘Ó‰ Ï˘ Ô˜˙‰ ‰ ·Ó ÌÎÒ‰Ï
··˙Â¯È˘Ï ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚÂÙ·Â ,ÏÏÎ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÚ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È
˙ÂÎÈÈ˙˘‰‰˘ Ô‡ÎÓÂ ,¯Á‡ ˙Â¯È˘ ‚ÂÒ ÌÚ ˙Â Ó ‰ ˙Â¯˘ÓÏ Â ÂÓÂ ˙Â„ÓÚÂÓ Â˘È‚‰ ÌÈÂÒÓ
ËÒÂ‚Â‡· ÔÂ ˜˙· ¯·ÚÓ‰ Ï‰Â Ô‚ÂÚ˘Î ÈÎ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ· .‰˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ‰„·È‡ ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒÏ
ÌÚ ‰ Ó Â È‡ Ì‡ Û‡ ˙Â„ÓÚÂÓ ˘È‚‰Ï È‡˘¯ „·ÂÚ ÍÎ ·˜Ú .‰Ê ÏÏÎ ÔÂ ˜˙‰Ó ˜ÁÓ ,2008
,ÌÈ„·ÂÚ ˙Â ÓÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙ÂÈ‡˘¯ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ ,‰¯˘Ó‰ ˙ˆ·Â˘Ó Â·˘ ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒ
ÔÂÈÒÈ ‰Â ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ,ÏÏÎÎ˘ ‰Ï‡Î Û‡ ,Ì‰Ï˘Ó ¯Á‡ ˙Â¯È˘· ˙Âˆ·Â˘Ó‰ ˙Â¯˘ÓÏ
.ÌÈÓÈ‡˙Ó‰
עוד נמצא במעקב שבהודעות שפורסמו במש ,שלושה חודשי  ,מאפריל עד יוני  ,2006צוי כי
"השיו ,החטיבתי ]הכוונה לשיו ,לסוג שירות[ מהווה תנאי ס' להגשת מועמדות .במקרה בו ,מכלל
המשרות המתפרסמות ...לא יימצא מועמד מתאי למשרה מסוימת היא תפורס בשנית בלוויית
תנאי הס' המעודכני )שיו ,חטיבתי ,דרג וכו'(" .המנכ"ל ,מר אהרו אברמובי  ,ג הודיע לוועד
העובדי ביוני אותה שנה כי לפי "ההבנות שהגענו אליה "" ,במכרזי עתידיי ייקבעו תנאי ס'
להגשת מועמדות ...ובכלל שיו ,חטיבתי" .לאחר חודש יוני לא צוי תנאי הס' זה ,וכאמור ,הוא
א' הושמט מהתקנו .
Í¯Âˆ‰ ÏÚÂ ÛÒ È‡ ˙Î ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒ Ï˘ Â˙ÂÈ ÂÈÁ ÏÚ „ÓÚ „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
·ÌÚ ˙Â ·‰Ï ÚÈ‚‰ Û‡ Ï"Î Ó‰Â ,Â˙¯˘Ó ˙ˆ·Â˘Ó Â·˘ ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒÏ „·ÂÚ‰ Ï˘ ‰Ó‡˙‰
‰˙ÈÈ‰ ‰‡ˆÂ˙‰Â ,ÂÊ ‰Ó‡˙‰Ï ‰˘È¯„‰Ó ‚ÂÒ „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡ .‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ
˘‚ÂÒÏ ˙ÂÎÈÈ˘ Ô È‡˘ ˙Â¯˘ÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ ÌÈ„·ÂÚ Â˘È‚‰ 2008 Ò¯Ó „Ú 2007 ¯‡Â ÈÓ
‰ÈÈ ˘‰ Ô"ÓÂ ‰˙ ÈÓ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ 284-Ó 27%-ÎÂ ,‰ÏÒÙ ‡Ï Ì˙Â„ÓÚÂÓ ,Ì‰Ï˘ ˙Â¯È˘‰
·‡Ì˙È·¯Ó ,Ì‰Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒ· Ô È‡˘ ˙Â¯˘ÓÏ Â ÂÓ ı¯‡·Â Ï"ÂÁ· ˙Â¯˘ÓÏ ÔÓÊ ˜¯Ù Â˙Â
.ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â¯È˘‰Ó
 : „ È ˜ Ù ˙ ‰ ˙ Â ˘ È ¯ „ .2במעקב נמצא כי מאז הביקורת הקודמת הכי המשרד את תיאורי
התפקיד ואת דרישות התפקיד למשרות באר שפורסמו בעניינ הודעות על משרות פנויות ,וה
פורסמו ברשת הממוחשבת של המשרד לידיעת העובדי  .לגבי המשרות בנציגויות ,למעט משרת
ראש נציגות )שגריר או קונסול כללי( ,לא נקבעו דרישות לכל משרה ומשרה אלא למשרות בכל
תחו פעילות ,כמו תרבות ,תקשורת והסברה ,ענייני מדיניי  ,כלכלה ,מינהלה ותקשוב.
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‡ÂÓÒ¯ÂÙ Ô‰Â ˙Â·¯ ˙Â¯˘ÓÏ „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡Â „È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ˙‡ Ú·˜ „¯˘Ó‰˘ Û
·.˙Â Ù˙Ó ˙Â¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰· Â ÈÂˆ ‡Ï Ô‰ ,˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ
˙Â„ÓÚÂÓ ˙˘‚‰Ï ÛÒ È‡ ˙ ˙ÂÙÈÁ„· ÚÂ·˜Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜¯ ¯˘Ù‡ÏÂ ˙Â Ù˙Ó ˙Â¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰· „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡Â Ì˙Â‡ ÔÈÈˆÏ ,˙Â¯˘Ó‰ ÏÎÏ
,ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ÌˆÓËˆÈ ÂÊ Í¯„· .˙Â¯˘ÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ ˘È‚‰Ï Ì‰· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ
˙ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÈÂÎÈÒ‰ ¯·‚ÈÂ ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ ‰È‰È ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰
.˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï

הגשת מועמדות למשרות
המעקב העלה שמאוקטובר  2006ועד מאי  2008התמודד מועמד יחיד על כל אחת מכ  80משרות
בחו"ל ובאר  ,מרבית בשירות המדיני ,והוא שמונה למשרה .שלוש משרות היו לתפקידי שגרירי
והשאר משרות שנדונו בוומ" השנייה .מרבית המשרות בחו"ל היו במדינות המוגדרות קשות שירות.
ל  26%מ  80המשרות האלה מונו עובדי הנמני ע השירות המינהלי .עוד נמצאו  37משרות בחו"ל
ובאר  ,מרבית בשירות המדיני ,שעל כל אחת מה התמודדו שני מועמדי בלבד .מקצת המשרות היו
בנציגויות שאינ מוגדרות קשות שירות כמו אטלנטה ,ליסבו  ,בריסל ,לונדו ושטוקהול  ,ורבות מה
היו משרות של מנהלי מחלקות ,ולכ לא ברור מדוע התמודדו עליה מספר כה קט של מועמדי .
המשרד הסביר לנציג מבקר המדינה במועד המעקב כי הסיבות העיקריות לכ ,שמועמד אחד או שניי
הגישו מועמדות למשרות ה אלה (1) :חלק מהמדינות אינ נחשבות אטרקטיביות ,והנהלת המשרד
החליטה להציב בה צוער הנמצא בשלב ההתמחות שלו ,שבו הצוערי אינ רשאי להגיש מועמדות
למשרות; מאחר שנהוג במשרד שלא להגיש מועמדות למשרות שההנהלה החליטה להציב בה
צוערי כתפקיד ראשו בחו"ל ,היה הצוער המועמד היחיד (2) .יש שההנהלה מחליטה להעביר
עובדי משירות במדינות קשות שירות למשרה בחו"ל במקו קשה פחות ,ועקב כ ,לא ניגשו למשרה
מועמדי נוספי  (3) .קיי מחסור בעובדי מהשירות המדיני כיוו שבשני  2005 ,2003 ,2000ו
 2007לא נפתח קורס צוערי  ,ואי מספיק עובדי בשירות זה שיתמודדו על התפקידי .
מנהל אג' משאבי אנוש ,מר שמעו רודד ,הסביר לנציג משרד מבקר המדינה במועד המעקב כי ניהול
משאבי האנוש במשרד החו הוא מורכב בהשוואה למשרדי ממשלה אחרי  :קשה לאייש משרות
במדינות המוגדרות קשות שירות שג אינ נחשבות אטרקטיביות מבחינה כלכלית ,משו שהפיצוי
הכספי למשרתי בה נשחק במש ,השני ואינו ממלא את הצרכי  .ואול אי אפשר לחייב עובדי
להגיש את מועמדות ג כאשר ה אינ משובצי בתפקיד .לכ משרות אלה נשארות לעתי לא
מאוישות זמ רב .לדברי ראש האג' ,לעתי הוא פנה ביזמתו לעובדי שלדעתו מתאימי לשמש
במשרות שהיו פנויות ,במטרה שיגישו את מועמדות  ,אול לא תמיד נשאה פנייתו פרי.
Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ˘ÓÓÏ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ÌÈÎ¯„ ¯˙‡Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.„È˜Ù˙ ÌÂ˘· ÌÈˆ·Â˘Ó Ì È‡˘ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÌÂ˜Ó ˙‡ ,˙Â¯È˘‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÙÏ ,ÚÂ·˜Ï
·‰ÈÙÏ˘ Â˙ÂÈ È„ÓÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â¯È˘ ÏÂÏÒÓ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ ,¯˙È‰ ÔÈ
˙Â È„Ó·Â ˙Â¯È˘ ˙Â˘˜ ˙Â È„Ó· ˙¯˘Ï ·ÈÈÁ ,ÌÈ¯ÚÂˆ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,„¯˘Ó· ËÏ˜ ˘ „·ÂÚ ÏÎ
˙Â È„Ó· ˙Â¯˘ÓÏ „È˙Ú· ÂÈÂ ÈÓÏ È‡ ˙Î ˙‡Ê ·Èˆ‰ÏÂ ,˙ÂÈ·ÈË˜¯Ë‡ ˙ÂÁÙ ˙Â·˘Á ‰
.˙ÂÙ„ÚÂÓ‰
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בתשובתו הודיע המשרד כי הוא מתכוו לפעול לגיבוש דרכי שיקלו עליו לשב עובדי במדינות
קשות שירות ובתפקידי פחות אטרקטיביי .

ועדות המינויי
כאמור ,לאחר מועד פרסו הדוח הקוד פועלות במשרד שלוש ועדות מינויי  :ומ" לראשי
נציגויות ,ומ" לסמנכ"לי ולראשי אגפי וומ" השנייה למינוי עובדי לשאר המשרות במשרד,
בכלל משרות בשירות המינהלי.
בביקורת הקודמת נמצא כי התקנו לא קבע איסורי ומגבלות החלי על חברי ועדות המינויי  ,כמו
איסור השתתפות של חבר ועדה בדיו על מועמד שהוא קרוב משפחה ,וא' לא כללי בדבר סדרי
עבודת .
·ÌÈ¯ÂÒÈ‡ Ì‚ ÏÏÂÎ‰ ,ÌÈÈÂ ÈÓ‰ Ï‰Â ÔÂ ˜˙· Ô‚ÂÚÂ „¯˘Ó· ˘·Â‚ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú
.Ô˙„Â·Ú È¯„Ò ¯·„· ÌÈÏÏÎÂ ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ˙ÂÏ·‚ÓÂ

הרכב ועדות המינויי
 .1בביקורת הקודמת נמצא כי בתקנו נקבע הרכב קבוע ולכ ג ידוע של שתי ועדות המינויי
שכלל את עובדי המשרד בלבד ,בלא נציג ציבור מטע נש"  .כל חברי הוועדות ,המתמני מכוח
תפקידיה  ,היו מהשירות המדיני ,חו מנציג ועד העובדי  ,שיכול היה להיות ג משירות החו
המינהלי .המפקח הכללי של המשרד )להל מפכ"ל המשרד( ,האחראי ג לביקורת הפנימית
ולבירור תלונות ,היה חבר בוועדות ובעל זכות הצבעה ,והיה מעורב באופ פעיל במינוי בעלי
תפקידי במשרד ,מעורבות שהיא בעלת אופי ביצועי מובהק ולכ מנוגדת לחוק הביקורת הפנימית,
התשנ"ב  .1992שר החו )להל השר או השרה( כיה לא רק כראש הוועדה למינוי ראשי
נציגויות ,כפי שנקבע בתקנו  ,אלא ג כיו"ר ומ" השנייה ,ובכ ,השתת' במינוי עובדי מקצועיי
למשרות שונות באר ובחו"ל ,א' שהתקנו קובע כי בראשות ועדה זו יעמוד המנכ"ל.
¯˘‰ :Ì‰·Â ,ÌÈÈÂ ÈÓ‰ Ï‰Â · ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ¯·Á ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
)·ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â ˘Â ‡ È·‡˘Ó Û‚‡ ˘‡¯ ,Ï"Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰ ,Ï"Î Ó‰ ,(˙ÂÈÂ‚Èˆ È˘‡¯Ï ‰„ÚÂÂ
Â ˜Â˙ ˙‡Ê ÌÚ .˘‡¯Ó ‰ÚÂ„È ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ ˙ÈˆÁÓÎ Ï˘ Ì˙Â‰Ê ÍÎ ·˜Ú .‰˘È‡‰ „ÓÚÓ
.(ÛÏÁ˙Ó) Ì"˘ ÌÚËÓ ¯Â·Èˆ ‚Èˆ ÛÒÂ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÎÏ (‡) :Ì‰ ÂÏ‡Â ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ
)·( .(ÛÏÁ˙Ó) È È„Ó Ï"Î ÓÒ ÛÒÂ ,ÌÈ¯·Á ‰ ÂÓ˘ ‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ,˙ÂÈÂ‚Èˆ È˘‡¯ ˙„ÚÂÂÏ
)‚( ‰Ú·˘ ‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ,(‰·Î¯‰· ‰Ï ‰‰Ê‰ ,ÌÈÏ"Î ÓÒÏ Ô"ÓÂÂÏ ÔÎÂ) ‰ÈÈ ˘‰ Ô"ÓÂÂÏ
Â‡ ˙È È„Ó ‰·ÈËÁ ˘‡¯ Â‡ Û‚‡ ˘‡¯ Â‡ ,Ï"Î ÓÒ - ÛÏÁ˙Ó „È˜Ù˙ ÏÚ· ÛÒÂ ,ÌÈ¯·Á
˜ÈÒÙ‰ „¯˘Ó‰ Ï"ÎÙÓ („) .(‰ Â„ ‰ ‰¯˘Ó‰ ˙‚ÂÂÒÓ Â·˘ ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ) ˙ÈÏ‰ ÈÓ
¯"ÂÈ ˘Ó˘Ï ‰˜ÈÒÙ‰ È ·Ï ÈÙÈˆ '·‚‰ ıÂÁ‰ ˙¯˘ (‰) .ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ¯·Á ˘Ó˘Ï
˙‡ ‰‡È·Ó ‡È‰˘ ˜ÂÓÈ · ,„·Ï· ˙ÂÈÂ‚Èˆ È˘‡¯Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ‰˘ÓÈ˘Â ‰ÈÈ ˘‰ Ô"ÓÂ
.Ì˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰· Û˙˙˘‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ˙ÂÈÂ‚Èˆ È˘‡¯Ï ÌÈÈÂ ÈÓ‰
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בנוהל המינויי נקבע ג שנציג היוע המשפטי של המשרד יהיה נוכח בכל דיוני הוועדות "לש
מת מענה מיידי לשאלות משפטיות המתעוררות במהל ,הדיו " ,ובמעקב נמצא שאכ הוא נוכח
בכל הדיוני .
יצוי שהמשרד הוסי' ,כאמור ,ועדה למינוי סמנכ"לי  ,אול דיוניה ודיוני ומ" השנייה התקיימו
לרוב באותו מועד ובאותו הרכב ,ומכא שבפועל ה לא פעלו כשתי ועדות נפרדות.
 .2בתקנו בנוסחו בעת הביקורת הקודמת ובנוהל המינויי נקבע שנציג ועד עובדי השירות
המדיני ונציג ועד עובדי שירות החו המינהלי יהיו נוכחי בעת הדיו על המשרות השייכות לסוג
השירות שה מייצגי או כאשר בקרב המועמדי יש כאלה הנמני ע אותו סוג שירות .בנוהל
ניתנה אותה זכות ג לנציג העובדי המינהליי  .עוד נקבע בנוהל שלוועד העובדי יהיה קול אחד
בהצבעה של נציג עובדי השירות שבו משובצת המשרה הנדונה .בעל תפקיד )כמו סמנכ"ל או
ראש חטיבה( המייצג את השירות המדיני או את שירות החו המינהלי ייבחר במחזוריות מתו,
מאגר בעלי תפקידי במשרד שיקבע אג' משאבי אנוש בהתא לסוג הוועדה ולסוג השירות שאליו
שייכת המשרה הנדונה.
ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ „¯˘Ó‰ ˜„· ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù·˘ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
·˙˜ ¯˘Ù‡ 2008 È‡Ó „ÚÂ 2006 ¯·ÂË˜Â‡Ó .˙Â„ÚÂÂ‰ ·Î¯‰ ¯·„· ÌÈÈÂ ÈÓ‰ Ï‰Â ·Â ÔÂ
ÌÈÁÎÂ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯È˘‰ È‚ÂÒ ˙˘ÂÏ˘Ó „ÚÂÂ‰ È‚Èˆ Ï ,ÔÂ ˜˙· Ú·˜ ˘ ‰ÓÓ ‰ Â˘· ,„¯˘Ó‰
‡Ï˘Â Â‚ˆÈÈ˘ ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒÏ ˙ÂÎÈÈ˘ Ô È‡˘ ˙Â¯˘Ó Ì‚ ,˙Â¯˘Ó ÏÚ ÌÈ ÂÈ„‰ ÏÎ· ËÚÓÎ
ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· È ˘ ÌÈ ÂÈ„· ÂÁÎ Ì‰ÈÏÚ ÛÒÂ .Â‚ˆÈÈ˘ ˙Â¯È˘‰Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ Ô‰ÈÏÚ Â„„ÂÓ˙‰
˘‚ÂÒÓ ‰¯˘Ó ‰ Â„ ‡Ï ¯˘‡Î Ì‚ ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Â È È„Ó‰ ˙Â¯È˘‰ È‚Èˆ ÂÈ‰
13-Ï ‰ÈÈ ˘‰ Ô"ÓÂ ˙Â·È˘ÈÓ ‰ÓÎ· ÌÈÁÎÂ ‰ ¯ÙÒÓ ÚÈ‚‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .Ì‰Ï˘ ˙Â¯È˘‰
)˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙÂ ÔÂÈ„‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÔÈË˜Ó‰ ¯·„ ,(‰„ÚÂÂ‰ ¯ÈÎÊÓÂ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ‚Èˆ ÏÏÂÎ
.ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÈË¯Ù ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï
בתשובתו מסר משרד החו כי לאחרונה הוחלט לשת' בדיוני ועדות המינויי את נציג העובדי
הנוגע בדבר בלבד .עוד הבהיר המשרד כי ההרכב של הוועדות אמור להיות מאוז כדי ש"יוכל
להביא לכדי ביטוי ]את[ כלל הגורמי הרלבנטיי " ,וכי צמצו או שינוי נוס' של הרכב הוועדות
עלול לפגוע באיזו זה.
Ï‰Â · ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÂÈ„·˘ ÍÎ ,¯ÂÓ‡‰ ÔÂÊÈ‡· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ· ˙Â„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„· ÌÈÁÎÂ ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏÂ ÌÈÈÂ ÈÓ‰
.ÔÂÈ„Ï ÈË ÂÂÏ¯ Ì„È˜Ù˙˘ ÌÈ¯·Á‰ ˜¯ ÌÈÁÎÂ ÂÈ‰È „ÓÚÂÓ ÏÎ ÏÚ
 .3נוהל המינויי קובע כי נציגי הציבור מטע נש"  ,שה גמלאי המשרד ,ייבחרו מרשימה
שהכי המשרד ואישרה נש"  .מזכיר הוועדה יזמ את נציג הציבור שנבחר לוועדה מסוימת.
·¯˙ÂÈ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ‰ ˘ ÏÎ·˘ Û‡ ,„·Ï· ¯Â·Èˆ È‚Èˆ ‰˘ÈÓÁ ˙ÏÏÂÎ ‰ÓÈ˘¯‰ ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
ÂÒ Î˙‰˘ ˙Â„ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙˜È„· .ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙Â·È˘È 20-Ó
È ÂÈ„· Û˙˙˘‰ ‡Ï ËÚÓÎ ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ Ó „Á‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ 2008 È‡Ó „ÚÂ 2007 ¯‡Â ÈÓ
.ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ‚Èˆ ÏÏÎ Í¯„· Â ÓÊÂ‰ ‰„ÚÂ ÏÎÏÂ ˙Â„ÚÂÂ‰
Âˆ·Â˘ Â·˘ ÔÙÂ‡‰Â ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ‰ Ì¯ÙÒÓ ·˜Ú ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÏÚ .Ì˙Â‡ ÔÁ·˙˘ ‰„ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ‰ ‚Èˆ ‰È‰È ÈÓ ˘‡¯Ó ˙ÂÙˆÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ,˙Â„ÚÂÂ
.Ì‰È È· ˙È˘ÓÓ ‰ÙÂÏÁ˙ ‰È‰˙˘ È„Î ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï „¯˘Ó‰
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2009הודיע משרד החו כי הוא פועל להרחבת מאגר
נציגי הציבור וכי פנה בעניי זה אל נש" .
 : Ì È È Â È Ó ‰ ˙ Â „ Ú Â Â · Ì È ¯ È ˘ È Ì È Â Ó Ó ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰ .4לפי הוראות התקשי"ר
והודעות נש"  ,7החלות על כלל משרדי הממשלה ,בוועדת הבוחני יהיו שני נציגי של המשרד
הנוגע בדבר ,בה מי שיהיה הממונה הישיר על המועמד שייבחר או מי מטעמו .הוראה זו החליפה
הוראה שהייתה בתקשי"ר במועד הביקורת הקודמת ,ולפיה חבר ועדת הבוחני לא יהיה אד
שהראה במפורש ,בטר התרש מ המועמד במסגרת תהלי ,המכרז ,כי יש לו דעה בדבר מידת
התאמתו למשרה שהמכרז נועד לאיושה .בהודעה צוי שהשינוי בתקשי"ר נועד לאפשר לממונה
הישיר ,שאמור לעבוד ע המועמד שנבחר לתפקיד ,להשפיע על הלי ,הבחירה.
ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ ÏÚ ÌÈ ÂÈ„· ÂÙ˙˙˘‰ ,ÌÈ ÂÈ„· ‡ÏÈÓÓ ÂÈ‰˘ ,ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ¯·Á‰ ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ
˘‡˙Â¯˘Ó ÏÚ ÌÈ ÂÈ„· Û˙˙˘‰Ï Â ÓÊÂ‰ ‡Ï ÌÈ ÂÓÓ‰ ¯˙ÈÂ ,Ì‰Ï ÌÈÙÂÙÎ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ
˘·‡.Ì˙ÂÈ¯Á
בתשובתו הודיע המשרד כי בעקבות הביקורת הוא בוח את האפשרות להזמי את הממוני
הישירי לדיוני על משרות שבתחו אחריות בוועדות המינויי  .ע זאת ציי המשרד כי הוספת
חבר תגדיל את מספר חברי הוועדות ולא תצמצ אותו כפי שהומל לעיל .משרד מבקר המדינה
מעיר כי השתתפותו של מי שיהיה הממונה הישיר על המועמד שייבחר דרושה על פי התקשי"ר
והודעות נש" ואינה חייבת להביא להוספת חבר לוועדה :הממונה יכול למשל להחלי' בעל תפקיד
המייצג אחד מסוגי השירות או להחלי' אחד מהחברי הקבועי בוועדות.
הלי עבודת של ועדות המינויי
 : ˙ Â È Â Ù ˙ Â ¯ ˘ Ó ˘ Â È ‡ Ï È · ¯ Ó ‰ Ô Ó Ê ‰ ˜ ¯ Ù .1בביקורת הקודמת נמצא,
שלכ  20%מהמשרות שההודעות על משרות מתפנות בעניינ פורסמו ב  ,2004לא מונו עובדי עד
יוני  .2005משרד מבקר המדינה המלי שמשרד החו יפעל למניעת השארת של משרות לא
מאוישות פרק זמ ארו ,,כיוו שהדבר עלול לפגוע בתפקוד של יחידות במשרד ושל נציגויות .עוד
המלי שהמשרד יקבע את פרק הזמ המרבי שמותר שיחלו' מפרסו ההודעות על משרות מתפנות
ועד איוש .
בעקבות הביקורת הקודמת נקבע בנוהל המינויי  ,שהמשרד ישא' למנות עובדי למשרות בחו"ל
עד סו' חודש מרס בכל שנה )מלבד מקרי חריגי הנובעי משינויי בצורכי המשרד
ומהתפתחויות לא צפויות( ,כדי לאפשר למשרד ולעובדי פרק זמ נאות להיער ,לתפקיד )מרבית
חילופי השליחי נעשי בסו' הקי (.
) : Ì È „ Ó Ú Â Ó ‰ Ï Ú È Ï È Ï ˘ Ú „ È Ó .2א( בביקורת הקודמת נמצא שמועמד שננקט
כלפיו אמצעי משמעתי והדבר צוי בתמצית קורות החיי שלו ,ועדות המינויי לא דנו בפרטי
העבירה המשמעתית שלו .הוועדות מינו עובדי למשרות בחו"ל ובאר זמ קצר לאחר שננקטו
כלפיה אמצעי משמעת על ידי בית הדי למשמעת של עובדי המדינה או על ידי המשרד.
המועמדי לא ידעו איזה מידע שלילי הנוגע לה עלה בעת הדיוני בוועדות המינויי  ,ולא ניתנה
לה הזדמנות הולמת להגיב עליו ,בניגוד לדי ולכללי הצדק הטבעי .משרד מבקר המדינה המלי
אז שוועדת המינויי תקבל את מלוא המידע על עבירות משמעת של מועמדי למשרות .עוד המלי
__________________

7
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שדיו הוועדות בעבירות המשמעת של מועמדי  ,ההחלטות בעניי זה ונימוקיה יירשמו
בפרוטוקול.
בעקבות הדוח הקוד נקבעו בנוהל המינויי ובתקנו כללי בדבר הבאת מידע לחברי ועדת
המינויי על הליכי משמעתיי או פליליי שהסתיימו ועל הליכי שטר הסתיימו ובמועד
המעקב המשרד כבר פעל לפיה  .כיוו שהמידע על הליכי שטר הסתיימו נמצא בחלקו בידי
האג' למשאבי אנוש ובחלקו בידי המפכ"ל ,נקבע בתקנו שראש האג' יגיש למפכ"ל את רשימת
המועמדי  ,והמפכ"ל ימסור לו את המידע שבידיו על הליכי הנוגעי אליה בתו ,שלושה ימי
עבודה .אג' משאבי אנוש יכי תמצית של המידע ויעביר אותה למועמד לקבלת תגובתו בכתב.
לאחר קבלת התגובה יעביר מנהל האג' ליו"ר ועדת המינויי  ,לנציג היוע המשפטי בוועדה
ולמזכיר הוועדה את כל החומר הנוגע בדבר .עוד נקבע שחברי הוועדה יקבלו ,במהל ,הדיו  ,רק את
המידע על המועמדי שסיכוייה להתמנות למשרה הנדונה ה הטובי יותר ,וכי על יו"ר הוועדה
להבהיר לחברי הוועדה שעליה להביא בחשבו את המידע ואת התגובה במכלול השיקולי על
התאמת המועמד למשרה הנדונה ,בזיקה לתפקיד שבו מדובר.
‰¯È·ÚÏ Ú‚Â ‰ „ÓÚÂÓ ÏÚ ÈÏÈÏ˘ Ú„ÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙˜È„·Ó
È¯·ÁÏ Â¯ÒÓ „ÈÓ˙ ‡Ï ,ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ È„È· ÂÈ‰˘ ,Â˙·Â‚˙Â ˙ÈÏÈÏÙ Â‡ ˙È˙ÚÓ˘Ó
ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÚ ·Ò ÔÂÈ„‰ ¯˘‡Î Ì‚ ,‰ÈÈ ˘‰ Ô"ÓÂ È ÂÈ„· ¯˜ÈÚ· ,ÔÂÈ„‰ ˙Ú˘· ‰„ÚÂÂ‰
‡Â‰ ¯ÒÓ Ú„ÈÓ‰ ¯˘‡Î Ì‡ ,˙Ú„Ï Ô˙È „ÈÓ˙ ‡Ï Ì‚ .˙Â Ó˙‰Ï ¯˙ÂÈ ÌÈ·ÂË‰ ÌÈÈÂÎÈÒ‰
ÏÏÎ Í¯„·˘ ÌÂ˘Ó ,‰ Â„ ‰¯˘ÓÏ „ÓÚÂÓ ˙Ó‡˙‰ ¯·„· ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ· ÔÂ·˘Á· ‡·Â‰
.ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‰ËÏÁ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ È˜ÂÓÈ · ÌÈ¯·„‰ Â·˙Î ‡Ï
משרד מבקר המדינה רואה בחיוב גיבוש כללי להבאת מידע שלילי על מועמדי לפני חברי ועדות
המינויי  .ע זאת ,ההסדר שלפיו המידע מובא רק לגבי חלק מהמועמדי הוא בעייתי ,משו
שהמידע השלילי ,למרות הרלוונטיות שלו ,אינו משמש שיקול בקרב מי שממיי את כלל המועמדי
וקובע את סיכויי המינוי .יתר על כ  ,העובדה שהמידע השלילי נחש' לאחר שמועמד הוגדר כבעל
סיכוי גבוה להתמנות למשרה הנדונה ,עלולה ליצור תמרי בקרב חברי הוועדה לפיחות בחשיבותו
של המידע השלילי.
Ú„ÈÓ ˙‡·‰Ï ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ·Â˘ ÔÂÁ·Ï Ì"˘ Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘.ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ È ÙÏ ÈÏÈÏ
)ב( בביקורת הקודמת עלה שבמשרד הוחלט כי תחול התיישנות על עבירת משמעת והיא לא
תצוי בקורות החיי של העובד כעבור שני מספר )התראה ארבע שני ; נזיפה שש שני ;
הרשעה בבית די עשר שני ( .המעקב העלה כי ההחלטה בוטלה ,וכי יש להביא את כל המידע
בענייני משמעת לפני ועדות המינויי .
)ג( נוס' על המידע על הליכי פליליי ומשמעתיי  ,נצבר בידי המפכ"ל מידע רב על תפקוד
של בעלי תפקידי שוני במשרד מ ההיבטי המקצועיי והניהוליי ומהיבט של יחסי אנוש
במסגרת הביקורת הפנימית ובירור התלונות שהוא מקיי  .בביקורת הקודמת נמצא שמידע זה לא
הובא לידיעת חברי הוועדות כאשר ה דנו במועמדות של עובדי שהמידע נוגע אליה  .משרד
מבקר המדינה המלי שייקבע מנגנו שיבטיח שמידע על אודות המועמדי שהגיע לידי המפכ"ל
במהל ,פעולות ביקורת שעשה במשרד ,יובא לפני חברי הוועדות ולפני המועמדי בדר ,ראויה,
ולמועמדי תינת הזדמנות ראויה להגיב עליו.
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··¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓÏ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ô˜Â˙ ‡Ï ‰Ê ÈÂ˜ÈÏ˘ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È
ÌÈ„ÓÚÂÓ· ˙Â „ Ô‰ ¯˘‡Î ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ È¯·Á ˙ÚÈ„ÈÏ Â˙Â‡ Ì‚ ‡È·‰Ï ˘ÈÂ ·¯ Í¯Ú
˘ÌÈÏÏÎ Ú·˜È ıÂÁ‰ „¯˘Ó˘ ıÈÏÓÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ì‰ÈÏ‡ Ú‚Â Ú„ÈÓ‰
‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ „Â˜Ù˙ Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈË·È‰Ï Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰Ï
˜.‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙ÚÈ„ÈÏ „·ÂÚ‰ ˙·Â‚˙ ˙‡·‰ ˙Â·¯Ï ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ˙È „Ù
בתשובתו מפברואר  2009הודיע המשרד כי הוא פועל לגיבוש נוהל להבאת המידע האמור המצוי
בידי המפכ"ל לידיעת חברי ועדות המינויי .
 : Ì È „ Ó Ú Â Ó · Ô Â È „ ‰ .3בביקורת הקודמת נמצא שלא נקבעו אמות מידה לבחינת התאמתו
של מועמד למשרה וא' לא משקלות לשקלול הציו הסופי שעל פיו ידורגו המועמדי  .אמנ צוינו
נימוקי שוני שאמרו חברי הוועדות בעד מועמד או נגדו ,אול נימוקי אלה לא הועלו בעניי כל
המועמדי שלגביה ה היו רלוונטיי .
בנוהל המינויי  ,שכאמור עוג בתקנו  ,נקבע שוועדת המינויי תבחר את המועמד המתאי ביותר
למשרה בהלי ,מנומק בהתא למאפייני התפקיד ודרישותיו ולפי אמות מידה נוספות .עוד נקבע
בנוהל שא נקבעו למשרה תנאי ס' ,ידונו ועדות המינויי רק במועמדי העומדי בה .
)א( המעקב העלה שבדיו ועדת ראשי נציגויות שהתקיי ביוני  2006קבעה שרת החו ,
בתפקידה כיו"ר הוועדה ,שיש לבחו את התאמתו של מועמד למשרה על פי כמה אמות מידה
כלליות שפירטה בתחילת הדיו ושבה וציינה אות מפע לפע בדיוני הוועדה הבאי  ,ואלו ה :
) (1מש ,הזמ שמועמד שוהה באר תינת עדיפות למועמד ששהה באר פרק זמ ארו ,יותר
ומילא תפקיד ביחידת מטה במש ,פרק זמ סביר )בעניי מש ,השירות באר ראו להל ( (2) .ידיעת
שפות כאשר לידיעת השפה המדוברת במקו השירות יש חשיבות קריטית למילוי התפקיד ,יצוי
הדבר בדיו  (3) .השתייכות המועמד לסוג השירות שבו משובצת המשרה תנאי זה לא נקבע
כתנאי ס' ,א ,אי השתייכות לשירות המתאי יהיה חיסרו  ,ורק במקרי חריגי )קיומו של מועמד
בולט במיוחד או היעדר מועמדי מהשירות המתאי ( ימונה מועמד משירות אחר ,והדבר ינומק
בפרוטוקול (4) .נתוניו של המועמד דרגו ,ניסיונו ,יכולותיו ועוד (5) .כללי העדפה מתקנת לעניי
מינוי נשי  ,בני מיעוטי  ,מועמדי ממוצא אתיופי ומועמדי הסובלי ממוגבלויות (6) .צורכי
המטה הבכיר באר )בפרוטוקולי לא נמצא פירוט בעניי זה(.
)ב( חברי הוועדות העלו במהל ,הדיוני אמות מידה נוספות ששימשו מפע לפע לבחינת
המועמדי  ,ואלו ה :
) (1מועמד למשרה בחו"ל שכבר משרת בנציגות אחרת שרת החו ביקשה ,בדיו שהתקיי
בדצמבר  ,2007שלא לדו במועמדי המשרתי בחו"ל .בדיו של ומ" השנייה שהתקיי באותו
חודש ,המנכ"ל ,בתפקידו כיו"ר הוועדה ,סייג כלל זה וקבע כי רק במקרי חריגי יועבר עובד
המשרת בחו"ל לתפקיד אחר בחו"ל.
) (2מש ,ההצבה הזמנית של עובד עובדי ששבו משליחות בחו"ל ולא מונו לתפקיד באר
משובצי בתפקיד בדר ,כלל באופ זמני .בדיו ומ" השנייה בפברואר  2007הודיע המנכ"ל כי
הצבה בתפקיד זמני "אינה קריטריו " .לעומת זאת ציינה שרת החו בדיו של ומ" לראשי נציגויות
ביולי אותה שנה כי אחת מאמות המידה היא מילוי תפקיד זמני .לא ברור אפוא א אמת מידה זו
אמורה לשמש את ועדות המינויי א לאו.
) (3הערכת העובד בגיליו ההערכה הממוני הישירי והעקיפי על כל עובד ממלאי בכל
שנה גיליו הערכה של העובד ,ובו הערכה מילולית ,ציוני בכמה תחומי וציו משוקלל .לפני כל
חבר ועדה מונח הציו המשוקלל שקיבל כל מועמד בארבע או בחמש השני שקדמו לדיו  .המעקב
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 כי יובא לפני חברי, בעיקר בדיוני ומ" לראשי נציגויות,העלה כי מפע לפע ביקש חבר ועדה
.הוועדה ג החלק המילולי של ההערכות
,ÔÂ ˜˙·Â Ï‰Â · Â ‚ÂÚ ‡Ï ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ ÈÁ·Ï ‰Ï‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ·
Ï˘ Ô˘ÂÓÈ˘· ˙ÂÁÙÂ ıÂÁ‰ ˙¯˘ ˙Â˘‡¯· ˙ÂÈÂ‚Èˆ È˘‡¯Ï Ô"ÓÂ ˘ÂÓÈ˘· ÂÈ‰ Ô‰ ÈÎÂ
Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÈ·˜Ú· ÂÏÚÙ ‡Ï ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ,‡ˆÓ „ÂÚ .‰ÈÈ ˘ Ô"ÓÂÂ ÌÈÏ"Î ÓÒÏ ‰„ÚÂÂ‰
ÔÂÈ„Ó Â ˙˘‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ :ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ„È˜Ù˙Â ‚¯„ ,ÔÂÈÒÈ ÂÓÎ ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Ï
„È˜Ù˙ Â˙Â‡Ï ÈÂ ÈÓ· Â˜ÒÚ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ì‡ Ì‚ ,‰ Â˘ Ï˜˘Ó Ô‰Ï Ô˙È ÌÈ Â˘ ÌÈ ÂÈ„·Â ,ÔÂÈ„Ï
‡Ï ÁÒÂ ‰ÈÈ ˘ Ô"ÓÂÂ ÌÈÏ"Î ÓÒÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÌÂÎÈÒ .ÌÈ Â˘ ÌÈ„ÚÂÓ·
."„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈ¯Â˘ÈÎÂ ˙ÂÏÂÎÈ" ÂÓÎ ,ÈÓ˙ÒÂ ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ˙Á‡
)ג( בנוהל המינויי נקבע כי בתחילת הדיו בכל משרה תוצג המשרה "בהתא לדרישות
 לאמות המידה הכלליות שנקבעו ולאמות,התפקיד המופיעות במערכת הממוחשבת של המשרד
."המידה המיוחדות למשרה הנדונה
ÔÎ˘ ,È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ‰ „ÚÂÓ· ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙˜È„·Ó
˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ Â‚ˆÂ‰ ·Â¯Ï ;˙Â¯˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÔÂÈ„· ‚ˆÂ‰ ‡Ï „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ,„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ˙Â˘È¯„‰ ÔÂÈ„‰ ˙ÏÈÁ˙· Â ÈÂˆ ÌÈ˙ÚÏ .„·Ï· ı¯‡·
˙‡ ˙Â„ÚÂÂ‰ Â Á· ‡Ï ·Â¯Ï ÌÏÂ‡ ,‰ Â„ ‰ ‰¯˘ÓÏ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Â‡ ˙ÂÈÏÏÎ
.„È˜Ù˙Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ È¯ÒÁ ÌÈ„·ÂÚ Â ÂÓ˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ Â ,Ô‰ÈÙÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
˙ÂÓ‡· Ì˙„ÈÓÚ ÈÙ ÏÚ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ‚Â¯È„Ï ‰ËÈ˘ ‰Ú·˜ ‡Ï˘ ·˜ÚÓ· ‡ˆÓ „ÂÚ („)
ÔÂÈÓ Ï˘ ÔÈ˜˙ ‡Ï ÍÈÏ‰Ï ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰ .„È˜Ù˙ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ‰ ˙Â˘È¯„·Â ‰„ÈÓ‰
.ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ È„È· Ì»ÈÂ ÈÓ Ï˘Â ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
ÂÈ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ,ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÂÓ˘¯ ˘ ÌÈ¯·„‰ ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰˘ ,·˜ÚÓ‰ ˙˜È„· ,ÔÎ‡Â
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡·Â ‚Â¯È„ ˙ËÈ˘· ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÎ Â˘Ó˙˘‰ ÂÏÈ‡ ÌˆÓËˆ‰Ï Â‡ Ú ÓÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ
:ËÂ¯ÈÙ‰ ÔÏ‰Ï .ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÂÈÓÏ ˙Â„ÈÁ‡Â ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡
 כלל נהג המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל בכיר למינהל להציג,( הביקורת הקודמת העלתה שבדר1)
 ורבי, לחברי הוועדה רק חלק מהמועמדי ולרוב נסב הדיו עליה בלבד ולעתי א' על מקצת
,  אול עובד שלא הוצג בידי איש מה,' חברי בוועדות הציעו לעתי מועמד נוס.מה אכ מונו
.מועמדותו לא נדונה כלל
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÎ Â‚ˆÂÈ ÔÂÈ„‰ ˙ÏÈÁ˙· „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ˙‚ˆ‰ ¯Á‡Ï˘ Ú·˜ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ Ï‰Â ·
‰¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÎ ÔÎ‡˘ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ· .‰¯˘ÓÏ Ì˙Ó‡˙‰· ÔÂ„˙ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰¯˘ÓÏ
¯Á‡Ï ÌÏÂ‡ .Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÌÈË¯Ù Â ÈÂˆÂ ‰· ÔÂÈ„‰ ˙ÏÈÁ˙· Â‚ˆÂ‰
„È˜Ù˙‰ ˙‡ Â˙·ÈÊÚÏ „Ú) ˙Ú ‰˙Â‡· Ï‰ ÈÓÏ ¯ÈÎ· Ï"Î ÓÒÂ Ï"Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰ ‚‰ Ì˙‚ˆ‰
¯Á‡ÏÂ ,ÂÈ ÈÚ· ÌÈÙ„ÚÂÓ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÓ˘ ‰˘ÂÏ˘ „Ú ÌÈÈ ˘ ÔÈÈˆÏ (2007 ÈÏÂÈ ÛÂÒ·
ÔÂÚÓ˘ ¯Ó ,˘Â ‡ È·‡˘Ó Û‚‡ ˘‡¯ Â‡ ,Ï‚ ÈÒÂÈ ¯Ó ,Ï"Î ÓÏ È È„Ó‰ ‰ ˘Ó‰ ÍÎ Â‚‰ ÔÎÓ
ÂÓÎ ,‡ˆÓ ÌÏÂ‡ ,ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ˙ÂÓ˘ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·Á ÂÏÚ‰ ÌÈ˙ÚÏ .„„Â¯
ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó ËÚÓÏÂ ,ÌÈÙ„ÚÂÓ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ· ¯˜ÈÚ· „˜Ó˙‰ ÔÂÈ„‰˘ ,˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È··
.‰Ï‡‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó „Á‡ ‰ ÂÓ
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) (2מהפרוטוקולי ג עולה שבשלב הסופי של בחירת המועמד למשרה הנדונה ההתמודדות
הייתה לרוב בי שני מועמדי  ,ולעתי שניה לא עמדו בכל הדרישות למשרה שהוועדה הדגישה
בפתיחת הדיו  ,א' שלפי קורות החיי של המועמדי האחרי היו ביניה שעמדו בדרישות.
˙Â·È˘Á ˘È ,Ì‰È¯Â˘ÈÎ· ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈÏ„· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰˘ ÔÂÂÈÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯·„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„Â ˙ÂÈÏÏÎ‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ÈÈ ‰¯˘Ó ÏÎ ÏÚ ÔÂÈ„‰ ˙ÏÈÁ˙·˘ ÍÎÏ ‰
˘.¯˙ÂÈ ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡Â ˙È ÂÈÂÂ˘ ,‰„ÈÁ‡ ‰È‰˙ Ì˙ ÈÁ·˘ È„Î ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÎ Â Á·ÈÈ Ô‰ÈÙÏ
ÛÈ„Ú ‰Ó· ¯Â¯· ‰È‰È˘ È„Î ,˙Â˘È¯„ÏÂ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï Ì˙Ó‡˙‰ ÈÙ ÏÚ Â‚¯Â„È ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÚ ‰ ÂÓ˘ „ÓÚÂÓ‰
בתשובתו שלל המשרד את שיטת הדירוג באמצעות מת ציוני למועמדי ונת נימוקי שוני ,
ובה שהצור ,לדרג את המועמדי יקשה על חברי הוועדה לקיי "דיו אמיתי על המשרה ,על
המועמדי ועל התאמת לתפקיד" .לדבריו" ,עבודת ומ" תתרכז איפה בדירוג מועמדי על גבי
גיליו ציוני " ,ויש בכ" ,כדי לפגוע בשיקול הדעת של הוועדה וחבריה ,לנוכח מורכבות השיקולי
העומדי על הפרק בנסיבות הייחודיות של עבודת המשרד" .ע זאת ,המשרד הודיע שכדי לשפר
את עבודת ועדת המינויי יבח אותה גור מקצועי שהתמחה בהליכי מיו עובדי .
ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ˙È˙˘‰Ï È„Î ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ‚Â¯È„Ï ‰ËÈ˘ ‰˘Â¯„ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„Â·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· Ì‚ ¯ÈÚ‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú ÏÚ .ÌÈÈ ÂÈÂÂ˘Â ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÌÈ „‡ ÏÚ ÔÂÈÓ‰
·‰ÈÈËÒ Â È ÙÏ˘ ‰¯˜Ó· ˘È" ÈÎ Ú·˜ ÔÈ„‰ ˙È· .„¯˘Ó‰ „·ÂÚ Ï˘ Â ÈÈ Ú· Ô„˘Î 8ÌÈÏ˘Â¯È
˘,ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ÌÈ ÂÈˆ ˙ÂÁÙÏ Â ˙È ÈÓ¯Î „"ÒÙ· .ÍÈÏ‰‰ Ï˘ Â˘¯Â˘Ï ˙„¯ÂÈ‰ ,˘ÓÓ Ï
·˙Ï‡˘Ï ¯·ËˆÓ· ...‰˜Ó ‰ ÏÎ ‰˜ÓÂ ‡ÏÂ ‚¯„Ó ÏÎ ‰˘Ú ‡Ï Â È ÙÏ˘ ‰¯˜Ó
Ï·˜Ï ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ÌÂ˜Ó ˘È ."....ÛÒ‰ È¯Â˘ÈÎ ÔÈÈ Ú ‰ÏÂÚ ÌÈ ÂÈˆ‰Â ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰
„È„Ó ÔÙÂ‡· ÌÈ¯Â˘ÈÎ ˙ÂÓÈÎ ‰Ê ÏÏÎ· ,˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÒÈÒ· ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰
Ï˘ ‰Î¯Ú‰‰ ˙Â ÂÈÏÈ‚· ˙Â˘ÚÏ ‚‰Â „¯˘Ó‰˘ ÈÙÎ ,˘‡¯Ó Ú·˜È˙˘ Í¯„· ÌÏÂÏ˜˘Â
.‰¯˜Ó ÏÎÏ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ÈÒ · ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ ,ÌÈ„·ÂÚ
 : Ì È È ¯ Ï Â Ò Â ˜ Ì È Ï Â Ò Â ˜ Â ‰ Ï ‰ È Ó È È ˆ ˜ È Â È Ó .4על פי התקנו  ,קצי
המינהלה אחראי לפעילות המינהלית התקינה של הנציגות ,והוא משמש בה כנציג חשבות המשרד.
יצוי כי לפי דרישות התפקיד שקבע המשרד לאחר הביקורת הקודמת ,תפקיד של קצי מינהלה
וקונסול קונסולרי דורש ניסיו דיפלומטי מוכח ,שליטה נאותה בתוכני התפקיד ,שליטה נאותה
בשפת העבודה שבמקו השירות ,ניסיו ניהולי מוצלח ,היכרות ע התרבות המקומית ויכולת
עבודה בצוות.
בבדיקה הקודמת נמצא כי בי העובדי שמונו לקציני מינהלה או לתפקיד משולב של קצי מינהלה
וקונסול קונסולרי היו עשרות עובדי חסרי תעודת בגרות ,שהחלו את עבודת במשרד בתפקידי
זוטרי כמו נהגי  ,מפעילי מחשב ,ארכיברי  ,מזכירות ועובדי משק .רבי מה לא התנסו קוד
למינוי בעבודה בתחומי העיקריי שבה עוסק קצי מינהלה וקונסול :כספי  ,משאבי אנוש
ופעילות קונסולרית .נוכח תפקיד החשוב של קצי מינהלה וקונסול בנציגות המלי משרד מבקר
המדינה לקבוע תנאי ס' למינוי לתפקיד זה.

__________________

8
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)‡( ·˙Â¯˘ÓÏ ‰ÈÈ ˘‰ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ‰˙ ÈÓ 2008 È‡Ó „ÚÂ 2006 ÈÏÂÈÓ ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
˘ÂÈ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ 40-Î ,ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘ ÌÚ ˙Â Ó ‰ ,È¯ÏÂÒ Â˜ ÏÂÒ Â˜Â ‰Ï‰ ÈÓ ÔÈˆ˜ Ï
Â ÂÓ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ .˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ È¯ÒÁ Ì˙È·¯Ó ,ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈˆ·Â˘Ó
ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ÌÈ·¯Ï˘ ,˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ÂÓÎ ,·˜ÚÓ· ‡ˆÓ „ÂÚ .È È„Ó „È˜Ù˙ Ì‚ ÏËÂ‰
˘˘Ì‰·˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÓÂÁ˙· ÔÂÈÒÈ ‰È‰ ‡Ï ˜„· ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ÂÏ Â ÂÓ Â‡ „È˜Ù˙· Â˘ÓÈ
ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰˙Â‡ ‰Ó¯· ‰¯Ê ‰Ù˘ ÂÚ„È ‡Ï ÌÈ·¯Â ,È¯ÏÂÒ Â˜ ÏÂÒ Â˜Â ‰Ï‰ ÈÓ ÔÈˆ˜ ˜ÒÂÚ
·˙‡ Â‡ÏÈÓ Û‡ ,˙Â¯È˘ ˙Â˘˜ ˙Â¯„‚ÂÓ‰ ˙Â È„Ó· ˙Â Ë˜ ˙ÂÈÂ‚Èˆ · ¯˜ÈÚ· ,˙ÂÈÂ‚Èˆ ‰ÓÎ
˙„¯˘Ó‰ È„·ÂÚ Ì È‡˘ ÈÓÂ˜Ó „·ÂÚ Â‡ ˙Â‚Èˆ ‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ÔÈˆ˜ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈˆ˜ „È˜Ù
.ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ È„È· Â˘Ú ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÈÂ ÈÓ ;„È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓÏ ˘Â¯„‰ ÔÂÈÒÈ ‰ Ì‰Ï ÔÈ‡Â
ÏÏÎ Í¯„· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰˘ ‰ÏÂÚ ‰ÈÈ ˘‰ Ô"ÓÂ È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó
ÂÈ‰˘ Û‡ ÈÂ ÈÓ‰ ‰˘Ú ÌÈ ÂÈ„‰ ˙ˆ˜Ó· .„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ÈÙ ÏÚ Â Á· ‡Ï
‡ˆÓ ·˜ÚÓ·Â ,ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ·¯˜· „È˜Ù˙Ï ÌÈ‡˙Ó „ÓÚÂÓ ÔÈ‡ ÈÎ Â¯·Ò˘ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á
˘‡ÂÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ı¯‡Ï Â¯ÊÁÂ‰ ÌÈ ÂÈ„ Ì˙Â‡· Â ÂÓ˘ ‰Ï‰ ÈÓ‰ È Èˆ˜Ó ÌÈ„Á
.Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ
‰¯˘Ó· ÔÂÈ„ ˙ÈÈÁ„ ÏÂ˜˘ÏÓ Ú˙¯È‰Ï ‡Ï ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡¯˜ÈÚ· ˙‡Ê .ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ÏÚ· „·ÂÚ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ·¯˜· ÔÈ‡ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á ˙Ú„Ï Ì
Ï˘ÎÈÈ ¯Á·ÈÈ˘ „·ÂÚ‰ Â·˘ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈÈ ‡Ï˘ È„ÎÂ ,Ï"ÂÁ· Ï‡¯˘È ‚ÂˆÈÈ· ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï˘ È„Î
·˙ÔÈˆ˜ ‡ÏÏ ˙Â‚Èˆ ‰¯È˙ÂÓ ı¯‡Ï ÁÈÏ˘ ˙¯ÊÁ‰ .ı¯‡Ï Â¯ÈÊÁ‰Ï ıÏ‡ÈÈ „¯˘Ó‰Â Â„È˜Ù
ÌÂ˜Ó ˙ ÈÁ·Ó Â˙ÁÙ˘Ó È ·ÏÂ ÁÈÏ˘Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÚ· ˙¯ˆÂÈÂ È¯ÏÂÒ Â˜ ÏÂÒ Â˜Â ‰Ï‰ ÈÓ
.'„ÎÂ ÌÈ„ÏÈ‰ ÍÂ ÈÁÏ ˙Â„ÒÂÓ ,ÌÈ¯Â‚Ó‰
)ב( כאמור ,בנוהל המעבר נקבעו ג תנאי ס' למועמדי לתפקידי קצי מינהלה וקונסול
קונסולרי .ככלל נקבע שיוכל להתמודד על תפקיד זה מי שעמד בהצלחה בבחינות הגמר של קורס
קורס
הסמכה לשירות החו המינהלי שהמשרד מארג ושהיקפו  300שעות לפחות )להל
הסמכה( .ע זאת ניתנה בנוהל האפשרות לפטור מקורס הסמכה עובדי שכיהנו בתפקיד זה במש,
שנתיי לפחות.
בנוהל המעבר ג נקבעו התנאי להגשת מועמדות לקורס הסמכה ,ואלו ה  :ככלל ,יוכלו להגיש
מועמדות לקורס עובדי בעלי השכלה אקדמית שעמדו בהצלחה במבח ידיעת שפה זרה .ע זאת,
עובדי חסרי השכלה אקדמית יוכלו להגיש את מועמדות לקורס א ה עומדי בתנאי
המצטברי האלה :בעלי השכלה של  12שנות לימוד לפחות ,בעלי ותק במשרד הכפול מהוותק
הדרוש להעברה לשירות החו המינהלי )דהיינו  14שני לפחות( ,שירתו בחו"ל בתפקיד השיי,
לשירות החו במש ,שנתיי לפחות והצליחו במבח ידיעת שפה זרה .בנוהל לא פורטו המשרות
בשירות החו שאליה הכוונה .אול מאחר ששירות בחו"ל כקצי מינהלה וקונסול קונסולרי במש,
שנתיי לפחות פוטר מהקורס ,הוסבר למשרד מבקר המדינה שהכוונה היא למשרות אחרות בחו"ל
כמו עוזרי מינהלה ,עובדי קשר ,נהגי וצפני .
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Â„ÚÂ ‰ÎÓÒ‰ Ò¯Â˜Ï ˙Â„ÓÚÂÓ ˙˘‚‰Ï ÌÈ‡ ˙· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏ˜‰‰ ,¯·ÚÓ‰ Ï‰Â ÈÙÏ
ÂÏ·‚Â‰ ‡Ï ˙ÂÏ˜‰‰˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡Â .Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈ Î „ÚÂÓ· „¯˘Ó· ÂÈ‰˘ ÌÈ˜È˙Â ÌÈ„·ÂÚÏ
·˙Â ˘ Ì‰Ï ÂÈ‰ ‡Ï Í‡ „¯˘Ó· Â˜ÒÚÂ‰ „ÚÂÓ Â˙Â‡·˘ ÌÈ„·ÂÚÏ „È˙Ú· Ì‚ Â¯˘Ù‡È Ô‰ ,ÔÓÊ
Û‡ ,˙Â˘¯„ ‰ ˜˙ÂÂ‰ ˙Â ˘ ˙‡ Â¯·ˆÈ˘ ¯Á‡Ï Ò¯Â˜Ï ˙Â„ÓÚÂÓ ˘È‚‰Ï ,˙Â˘¯„ ‰ ˜˙ÂÂ‰
˘‰Ï‰ ÈÓ ÔÈˆ˜ È„È˜Ù˙Ï ÈË ÂÂÏ¯ Â È‡˘ ÔÂÈÒÈ Â „ÂÓÈÏ ˙Â ˘ 12 „Ú Ï˘ ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· Ì‰
ÌÈÎÂÓ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ Ï˘ ‰Ó‚Ó‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰ .È¯ÏÂÒ Â˜ ÏÂÒ Â˜Â
·‰Ï‰ ÈÓ‰ È Èˆ˜˘ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ .ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓÏ ¯Â˙ÁÏ ÌÂ˜Ó
ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÌÚ ÌÈÚ‚Ó· Ï‡¯˘È ˙‡ ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰ ÌÈËÓÂÏÙÈ„ Ì‰ ÌÈÈ¯ÏÂÒ Â˜‰ ÌÈÏÂÒ Â˜‰Â
·ÈÂ ÈÓÏ ‰ÈÈ ˘‰ Ô"ÓÂ ÈÏÂ˜È˘·Â ,Ì˙Ó¯ ˙‡ÏÚ‰Ï ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰˘ ·Â˘Á ÔÎÏ .˙Â¯È˘‰ ÌÂ˜Ó
˙Â‰Â·‚‰ „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„Â ÌÈ‰Â·‚‰ ÛÒ‰ È‡ ˙ ÏÏÎÎ ,ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ ‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ
˘˜·.„·Ï· ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· ˙Â„ÚÂÂ‰ Â˘Ó˙˘È ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÏ˜‰·Â ,„¯˘Ó‰ Ú
) ג ( בדוח הקוד העיר משרד מבקר המדינה שבתקנו לא נקבע הדרג של קצי מינהלה או קצי
מינהלה וקונסול קונסולרי )בפועל עובדי ששירתו בחו"ל בתפקידי אלה היו בדרג מזכיר ראשו
עד ציר( .משרד מבקר המדינה המלי שמשרד החו יקבע את הדרג הראוי למשרת קצי מינהלה
ויעג זאת בתקנו  ,כפי שעשה לגבי תפקידי אחרי .
˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ‚¯„‰ Á˙Ó ˙‡ ˙Â Ù˙Ó ˙Â¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰· ÌÒ¯Ù „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
‡ÌÒ¯ÂÙ˘ ‚¯„‰Ó ÍÂÓ ‚¯„· ÂÈ‰ ‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÏ Â ÂÓ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ÌÈ„Á‡ ,˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .‰Ï
·˙Â¯È˘Ï ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈ„·ÂÚ ˙Â ÓÏ ‰ÈÈ ˘ Ô"ÓÂ ‰ÎÈ˘Ó‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÚ„Â‰
.È¯ÏÂÒ Â˜ ÏÂÒ Â˜Â ‰Ï‰ ÈÓ ÔÈˆ˜ È„È˜Ù˙Ï ‚¯„ ‡ÏÏ ÂÈ‰˘ ÈÏ‰ ÈÓ‰
ÏÂÒ Â˜Â ‰Ï‰ ÈÓ ÔÈˆ˜ ˙¯˘ÓÏ ˙Â ÓÏ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜.‚¯„ ‡ÏÏ ÌÈ„·ÂÚ ‰Ê „È˜Ù˙Ï ˙Â ÓÏÓ Ú ÓÈ‰ÏÂ ÌÈ‡˙Ó‰ ‚¯„‰ Ì‰Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ È¯ÏÂÒ Â
) : Ì È ¯ Ú Â ˆ È Â È Ó .5א( בביקורת הקודמת עלה שלמשרד יש קושי לאייש משרות ב 43
מדינות המוגדרות קשות שירות ,ולכ הוא נוהג להציב בה צוערי בתפקיד הראשו בחו"ל .על
מקו השירות ועל התפקיד מחליטי הנהלת המשרד ומנהל חטיבת ההדרכה ,והחלטות אלה
מובאות לאישור ומ" השנייה .בדוח הקוד צוי שלא ברור מה השיקולי שהנחו את הנהלת
המשרד ובעקבותיה את הוועדה בהחלטת היכ להציב כל צוער ,משו שהנימוקי להצבה לא
נרשמו בפרוטוקולי  .ומ" השנייה מינתה צוערי לממלאי מקו של השגריר או הקונסול הכללי
במדינות המוגדרות קשות שירות ,א ,ג במדינות באירופה ובצפו אמריקה שאינ מוגדרות כ.,
משרד מבקר המדינה המלי שייקבעו כללי להצבת של צוערי בשליחות הראשונה לחו"ל
מבחינת דרישות התפקיד ומבחינת התאמת לתפקיד.
.Ï"ÂÁÏ ‰ Â˘‡¯‰ Ì˙ÂÁÈÏ˘· ÌÈ¯ÚÂˆ Ï˘ Ì˙·ˆ‰Ï ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
,Ï"ÂÁ· ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ¯ÚÂˆ 30 ‰ÈÈ ˘‰ Ô"ÓÂ ‰˙ ÈÓ 2008 ¯‡Â¯·Ù „Ú 2006 ¯·ÂË˜Â‡Ó
ÂÈ‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈÏ .2006 ÏÈ¯Ù‡· ÌÈ¯ÚÂˆ‰ Ò¯Â˜ ˙‡ ÂÏÁ‰˘ ÌÈÁÓ˙Ó Ì˙È·¯Ó
ÂÓ˘¯ ‡Ï ÌÈÂ ÈÓ ÏÚ ‰ÈÈ ˘‰ Ô"ÓÂ ˙ÂËÏÁ‰ ˙È·¯Ó·Â ,ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÚÂˆ‰
˙Â¯„‚ÂÓ‰ ˙Â È„Ó· ˙Â¯È˘Ï Â ÂÓ ÌÈ¯ÚÂˆ‰ ˙È·¯Ó .˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ ˘ ÈÙÎ ,ÌÈ˜ÂÓÈ
˜˘˙ÂÈÂ‚Èˆ ‰ ÂÓÎ ,˙Â¯È˘ ˙Â˘˜ ˙Â¯„‚ÂÓ Ô È‡˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ Ï Â ÂÓ Ì˙ˆ˜ÓÂ ,˙Â¯È˘ ˙Â
·.ÂÈ˜ÂË·Â Ò¯ÈÈ‡ ÒÂ ‡Â·· ,¯ÂÙ‚ ÈÒ· ,ÈÓ‡ÈÓ
בתשובתיו הודיע המשרד כי בפרוטוקולי ישיבות ומ" השנייה יפורטו השיקולי שהנחו את אג'
משאבי אנוש בהצבת צוערי וכי יקבעו כללי להצבת צוערי .
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)ב( בקורס הצוערי נקבע מי מה יהיה במסלול המדיני ומי במסלול המינהלי .הכשרת הצוערי
לשני המסלולי דומה א ,יש הבדלי בהדגשי  .במעקב נמצא ששישה צוערי משירות החו
המינהלי ,שה מחצית הצוערי משירות זה שהשתתפו בקורס שהחל באפריל  ,2006מונו למשרות
בחו"ל בשירות המדיני .יוצא אפוא כי א' שיש צוערי שמיועדי לשמש בתפקידי בשירות החו
המינהלי ולהתקד במסלול זה ,ה התמנו לתפקידי מדיניי וימשיכו להתקד בו .הדבר פוגע
בהשגת היעד של גיוס עובדי בעלי כישורי מתאימי לשירות החו המינהלי.
ÌÂÁ˙ ÈÙ ÏÚ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ¯ÚÂˆ ˙Â ÓÏ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ˙ ÈÁ·Ó ‰·ˆ‰Ï ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï Ì‚Â ,(ÈÏ‰ ÈÓ ıÂÁ Â‡ È È„Ó) Ì˙ÂÁÓ˙‰
.‰·ˆ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ˙˙ÏÂ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙ ÈÁ·ÓÂ
ראוי לציי שבסו' דצמבר  2008פורסמו שני מכרזי פומביי נפרדי לקורס צוערי לשירות
המדיני ולקורס צוערי לשירות החו המינהלי והקורסי יחלו בדצמבר .2009
) :Ï Â ˜ Â Ë Â ¯ Ù Ì Â ˘ È ¯ .6א( התקנו קובע שהחלטות ועדת המינויי יירשמו בפרוטוקול
וייחתמו על ידי יו"ר הוועדה ומזכיר הוועדה ,ושחברי הוועדה יוכלו לעיי בה  .בדוח הקוד העיר
משרד מבקר המדינה על כ ,שיש להתאי את הוראות התקנו לאמור בתקשי"ר כי כל חברי הוועדה
יחתמו על המסקנות .במעקב נמצא שעניי זה לא תוק בתקנו  .משרד מבקר המדינה שב ומדגיש
שמ הראוי שעל הפרוטוקול יחתמו כל חברי הוועדה כדי שיהיה ברור שהאמור בו הוא על דעת
ובאחריות של כל החברי .
)·( ··ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÂÓ˘¯ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È
„ÈÓ˙ ‡Ï Í‡ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÂÓ˘¯ 2007 ¯‡Â ÈÓ ÈÎ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ· .Ô‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰Â
¯˘„ÓÚÂÓ Ô‰ÈÏÚ Â„„ÂÓ˙‰˘ ˙Â¯˘Ó ÏÚ ÌÈ ÂÈ„‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÂ˘È¯‰ .ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÂÓ
‡‡Ï Ì‚ ,ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÂÓ˘¯ ‡Ï˘ ˜¯ ‡Ï Ì‰Ó ˜ÏÁ· ÔÎ˘ ,„ÁÂÈÓ· Ï„ ‰È‰ ÌÈÈ ˘ Â‡ „Á
¯˘ÈÂ ÈÓÏ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÂÈ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡-È‡ ÍÎ ·˜Ú .ÔÂÈ„· Â¯Ó‡ ˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ ÂÓ
.„È˜Ù˙Ï ÌÈ‡˙‰ ‰ ÂÓ˘ „ÓÚÂÓ‰ Ì‡‰Â
Ì‡ Ì‚ Â¯Ó‡ ˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰ËÏÁ‰ ÏÎÏ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡ ÌÂ˘¯ÏÂ ,ÌÈ„ÓÚÂÓ È ˘ ÏÚ Â‡ „ÈÁÈ „ÓÚÂÓ ÏÚ ‡Â‰ ÔÂÈ„‰
)ג( בביקורת הקודמת ובמעקב עלה שלעתי הודיע יו"ר הוועדה בתחילת הדיו על ביטול
הדיוני בכמה משרות שהיו על סדר היו ולא נרש הסבר לדחייה .בנוהל המינויי נקבע שאת סדר
היו של דיוני הוועדות קובע יו"ר ועדת המינויי  ,ובסמכותו לשנותו לבטל ולדחות דיו במשרות
א' בזמ דיו הוועדות ,אול לא נקבע כי עליו לנמק את השינוי וכי הנימוקי יירשמו בפרוטוקול.
¯Á‡Ï ÌÂÈ‰ ¯„ÒÓ ‰¯˘Ó· ÔÂÈ„ ˙¯Ò‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ÌÂ˘È¯-È‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ .‰ÈÈÁ„Ï ÌÈÈ ÈÈ Ú ‡Ï ÌÈÏÂ˜È˘ Ï˘ ÌÓÂÈ˜Ï ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ ,‰Ò Î˙‰ ‰„ÚÂÂ‰
˜Ó Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÏÚ ÈÎ ÔÂ ˜˙· Ú·˜ÈÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÌÈ ÂÈ„‰ ˙Â È˜˙ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„ÎÂ ˙‡Ê
‡˙ .ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÂÓ˘¯ÈÈ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÈÎÂ ‰ÈÈÁ„‰
)ד( בביקורת הקודמת נמצא שכאשר נדונה מועמדות של עובד שיש לו קשר משפחתי או קשר
אישי אחר לחבר בוועדה ,או כאשר נדונה משרה שאחד מחברי הוועדה היה מועמד לה ,לא נרש
בפרוטוקול שהחבר הנוגע בדבר יצא מחדר הדיוני  ,א' שמידע זה חשוב כדי להסיר כל חשש בדבר
ניגוד ענייני  .המעקב העלה שכאשר יצא חבר ועדה מחדר הדיוני כשנדונה משרה שהתמודד
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עליה ,צוי הדבר בפרוטוקול ,והדבר א' עוג בנוהל המינויי שקבע כי חבר ועדה המועמד למשרה
או שהוא קרוב משפחה )כמוגדר בתקנו ( של מועמד למשרה יימנע מלהשתת' בדיו בה ,ויציאתו
מהחדר תירש בפרוטוקול.
)ה( המעקב ג העלה כי בסו' שנת  2007גובש במשרד טופס לרישו פרוטוקול ,אול במועד
הביקורת עדיי לא נעשה בו שימוש .הטופס כולל ,בי היתר ,מקו לפירוט תוצאות ההצבעה
ונימוקי הוועדה למינויו של המועמד הנבחר ,ומקו לרישו הפרטי העיקריי של הליכי משמעת
או הליכי פליליי שננקטו כלפי מועמד ותגובתו .בטופס לא הוקצה מקו לרישו עיקרי הדברי
שאמרו החברי  ,וג אי מקו לדירוג המועמדי ולציו נימוקי לאי מינוי של המועמדי שלא
נבחרו .יוצא אפוא שנוסח טופס הפרוטוקול אינו יכול לשק' את הדיו  ,ולא יהיה אפשר לדעת את
הסיבות לאי מינוי של מועמדי  .יצוי שבנוהל המינויי  ,שכאמור שוב בתקנו באוגוסט ,2008
נקבע שבפרוטוקול יירשמו עיקרי הדברי שהושמעו בדיו .
ËÂ¯ÈÙÏ ÌÂ˜Ó Â· ˙Âˆ˜‰ÏÂ ÒÙÂË‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÙÂÒ‰ ÏÂÏ˜˘‰Â ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ˙ÂÓÈÎ ÔÎÂ ,‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙Â·¯Ï ,‰¯ÈÁ·Ï ‰˜Ó ‰‰Â ÔÂÈ„‰ È¯˜ÈÚ
˘.Ú·˜È˙˘ ‰ËÈ˘· „ÓÚÂÓ ÏÎ Ï˘ Â ÂÈˆ Ï
בתשובתו הודיע המשרד כי יתק את נוסח הטופס ויקצה בו מקו לרישו עיקרי הדברי שנאמרו
בדיו  ,וכי יוחל בשימוש בו בהקד  .עוד הודיע המשרד כי כל חברי הוועדה יחתמו על הפרוטוקול.

מש השירות בחו"ל ובאר
 : Ï " Â Á · ˙ Â ¯ È ˘ ‰ Í ˘ Ó .1התקנו בנוסחו בעת הביקורת הקודמת קבע כי תקופת
שירותו של עובד בחו"ל לא תפחת משנתיי ולא תהיה ארוכה מארבע שני  .מנכ"ל המשרד רשאי
להאריכה לחמש שני לפי שיקול דעתו בשל נסיבות אישיות .בתקנו לא נקבע במפורש א מותר
לפצל את תקופת שירותו של עובד בחו"ל לשתי נציגויות ,והא במקרה זה מש ,השירות המזערי
והמרבי שנקבע יחול על כל אחד מהתפקידי או על שניה יחד.
משרד מבקר המדינה המלי בדוח הקוד כי משרד החו יעשה ככל הנית לקביעת מספר שנות
השירות המדויק מראש ,וכי הארכת השירות או קיצורו ייעשו לפי אמות מידה שייקבעו .עוד הומל
כי באמות המידה ייקבעו ,נוס' על נסיבות אישיות ,ג אמות מידה תפקודיות ומקצועיות )כמו
הצלחה בתפקיד ,הצור ,לסיי פעולה שהוחל בה ,החלפת שליחי במועד שלא יפגע ביחסי
הדיפלומטיי ע מדינת השירות( ,וכי אמות המידה יובאו לידיעת העובדי  .משרד מבקר המדינה
המלי ג לבחו א יש מקו לפיצול תקופת השירות בי נציגויות שונות ,וא יוחלט בחיוב,
לקבוע את הנסיבות שבה ייעשה הדבר ואת מספר השני המזערי והמרבי של תקופת שירות
מפוצלת.
Ï"ÂÁ· ˘„Á „È˜Ù˙Ï ÌÈÂ ÈÓ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚÏ ˘Â ‡ È·‡˘Ó Û‚‡ ˙Ú„Â‰· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
.ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ ¯Â·ÚÎ - ‰ÓÂÈÒ „ÚÂÓÂ Ì˙ Â‰Î ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ ÔÈÂˆÓ
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˙Î¯‡‰Ï ÔÂ ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ‰Ï‡ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙Â·ÈÒ Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ,˙‡Ê ÌÚ
˘˙Â¯È˘‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙Î¯‡‰Ï ÌÈ¯Â˘È‡·Â ,˙ÂÈ„Â˜Ù˙Â ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â·ÈÒ ÂÓÎ ,Ï"ÂÁ· ˙Â¯È
·.‰Î¯‡‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÂË¯ÂÙ ‡Ï ·˜ÚÓ‰ „ÚÂÓ· Ï"Î Ó‰ Ô˙ ˘ ˙È˘ÈÓÁ‰ ‰ ˘Ï Ï"ÂÁ
‰ÓÂ ,˙Â Â˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ ÔÈ· „·ÂÚ Ï˘ Â˙Â¯È˘ ˙ÙÂ˜˙ ÏˆÂÙ˙ ˙Â·ÈÒ ÂÏÈ‡· Ú·˜ ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰
˙‡ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÏÒÙ ÌÈ˙ÚÏ ,ÔÎ‡Â .˙ÏˆÂÙÓ ˙Â¯È˘ ˙ÙÂ˜˙ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÈ ˘‰ ¯ÙÒÓ ‰È‰È
Â¯˘È‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ,ÔÂÈ„‰ „ÚÂÓ· Ï"ÂÁ· Â˙¯È˘˘ ÌÂ˘Ó Ï"ÂÁ· ‰¯˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙Â„ÓÚÂÓ
‡˙ .˙Â¯È˘‰ ÏÂˆÈÙÏ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÈ˜ÂÓÈ Â ˙È ˘ ÈÏ· ˙Â‚Èˆ Ï ˙Â‚Èˆ Ó „·ÂÚ Ï˘ Â˙¯·Ú‰
‡˙¯ÊÂÁ‰ ‰Èˆ‡ÂËÈÒ· ¯·Â„Ó" :2007 Ò¯Ó· ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„· ÔÈÈˆ ‰ÈÈ ˘‰ Ô"ÓÂ È¯·ÁÓ „Á
ÌÂÈÒ ÏÚ ÌÈÚÈ„ÂÓ Ì‰ Ô˙È ‡Ï Ì‡Â ˙Â‚Èˆ Ï ˙Â‚Èˆ Ó ¯Â·ÚÏ ÌÈ˘˜·Ó ÌÈ˘ ‡ .‰ÓˆÚ ÏÚ
˘¯."...˙Ë˘Ù˙Ó‰ ‰ÈÚ·Ï ÌÈ¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ˘È .‰ˆ¯‡ Ì˙¯ÊÁÂ Ì˙Â
עמדת המשרד בעניי זה כפי שבאה לידי ביטוי בתשובתו היא שאי מקו לקבוע נוהל מחייב בדבר
מש ,השירות בחו"ל של מועמדי ששירות טר הסתיי במועד הדיו  ,כיוו שיש מקרי חריגי
שבה נסיבות מקצועיות מובהקות מצדיקות העברה של עובד המכה בנציגות מסוימת לנציגות
אחרת.
˙Î¯‡‰Ï ‰˜„ˆ‰ ˘È ˙Â·ÈÒ ÂÏÈ‡· ÚÂ·˜Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡ ‡È·‰ÏÂ ,˙ÂÈÂ‚Èˆ È˙˘ ÔÈ· ˙Â¯È˘‰ ÏÂˆÈÙÏ ‰˜„ˆ‰ ˘È ÌÈ‡ ˙ ÂÏÈ‡·Â ,Ï"ÂÁ· ˙Â¯È˘‰
˜·ËÏÁÂ‰ ÔÏÏ‚·˘ ˙Â·ÈÒ ‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ˘È ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ È˜ÂÓÈ · .ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â˙ÚÈ
˙ÚÈ·˜-È‡ ˜È„ˆÓ Â È‡ ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙¯Á‡ ˙Â‚Èˆ Ï ‰¯·Ú‰ ÏÚ
.˙Â‚È¯Á ˙Â·ÈÒ · ÏÂÚÙÏ ˘È „ˆÈÎÂ ‰¯‚˘ Í¯„ ÏÂÚÙÏ ˘È „ˆÈÎ Â¯È‰·È˘ ÌÈÏÏÎ
· : ı ¯ ‡ · ˙ Â ¯ È ˘ ‰ Í ˘ Ó .2תקנו לא נקבע פרק הזמ המזערי והמרבי של שירות
בתפקיד באר  .בביקורת הקודמת נמצא שעובדי מונו לתפקידי חדשי )באר או בחו"ל( זמ
קצר כמה חודשי עד שנה לאחר שהחלו למלא תפקיד באר  .יש לציי שרוב המינויי האלה לא
היו למשרות בחטיבה ,במחלקה או בתחו שהעובד היה משוב בו לפני המינוי לתפקיד החדש.
משרד מבקר המדינה העיר שהצבת עובד לתקופות קצרות באר היא בזבוז משאבי ההו האנושי
והמלי שייקבע בנוהל פרק הזמ המזערי לשהייה בתפקיד באר לפני שליחות לחו"ל .כבר במהל,
הביקורת הקודמת הודיע המשרד שקבע נוהל חדש ולפיו עובד החוזר משירות בחו"ל ישהה באר
שלוש שני לפחות וישוב בתפקיד באר במש ,שנתיי לפחות.
ÌÂ˘Ó „ÓÚÂÓ· Â „ ‡Ï˘ ÌÈÈÂ ÈÓ ˙Â„ÚÂ ÂÈ‰ ÏÚÂÙ· .‰ÊÎ Ï‰Â ÌÈÈ˜ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
˘·‡ÌÈ„·ÂÚ Â ÈÓÂ ÍÎ Â‚‰ ‡Ï ˙Â¯Á‡ Í‡ ,ÌÈÈ˙ ˘Ï ·Â¯˜ ı¯‡· „È˜Ù˙· Ô‰ÈÎ ÔÓÊ Â˙Â
˘.ÌÈÈ˙ ˘Ó ˙ÂÁÙ „ÚÂ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Ó ÂÙÏÁ Ì„Â˜‰ „È˜Ù˙· Ì˙ Â‰Î ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓÓ
בתשובתו הודיע המשרד כי מש ,השירות באר הוא אחת מאמות מידה רבות לבחינת מועמדי ,
ולדעתו אי מקו לקבוע כלל קשיח בעניי זה .משרד מבקר המדינה מעיר שיש לקבוע את אמת
המידה הזו באופ מחייב בנוהל ולקבוע את מספר השני המזערי בתפקיד באר לפני מינוי לתפקיד
אחר ,כדי שוועדות המינויי יבחנו את כל המועמדי ג על פיה .כפי שהדגיש משרד מבקר המדינה
בדוח הקוד  ,הצבת עובד לתקופה קצרה באר פוגעת ביעילות עבודת המטה במשרד ויש בה משו
בזבוז של משאבי ההו האנושי של המשרד.

משרד החו%

607

מעבר משירות לשירות
 .1בדוח הקוד צוי שעובדי יכלו לעבור מהשירות המינהלי לשירות החו המינהלי ומשירות
החו המינהלי לשירות המדיני בהמלצת ועדת הערכה שבראשה ראש חטיבת משאבי אנוש
ובאישור ומ" השנייה .נמצא אז שמשנת  1999לא התכנסה ועדת ההערכה ,ולא נעשה תהלי,
מסודר של העברת עובדי משירות לשירות .למרות זאת עובדי רבי בשירות המינהלי מונו
למשרות בשירות המדיני ובשירות החו המינהלי ,ועובדי בשירות החו המינהלי מונו למשרות
בשירות המדיני ועקב כ ,איבד השיבו בסוג השירות את משמעותו .חלק מה הועדפו על מועמדי
המסווגי בשירות שבו כלולה המשרה ,בלי שנבדק א ה עומדי לפחות בתנאי הס' שנקבעו
בתקנו למעבר משירות לשירות .המשרד הסביר בתשובתו על ממצאי הביקורת הקודמת ,כי ועדת
הערכה לא כונסה מאז  1999בשל הצור ,לקבוע אמות מידה חדשות וברורות למעבר משירות
לשירות.
במעקב נמצא שעד יולי  2008לא הייתה העברה מסודרת של עובדי משירות לשירות ,משו שאמות
המידה למעבר זה נקבעו רק בנוהל המעבר ,שכאמור נכנס לתוק' באפריל  .2008בנוהל נקבע,
שהעברת עובדי משירות לשירות תיעשה בידי שתי ועדות שהוקמו לצור ,זה ,האחת להעברה
מהשירות המינהלי לשירות החו המינהלי והאחרת להעברה משירות החו המינהלי ומהשירות
המינהלי לשירות המדיני .יו"ר שתי הוועדות הוא ראש אג' משאבי אנוש .בנוהל פורטו תנאי הס'
להגשת מועמדות להעברה ,ונקבע כי בהחלטות יתחשבו הוועדות בהערכות שניתנו על המועמד,
בהשכלה ,בידע בשפות ,בוותק ובניסיו רלוונטי ,ויביאו את הדבר לידי ביטוי בנימוקיה להחלטות.
) : È Ï ‰ È Ó ‰ ˙ Â ¯ È ˘ · Ì È „ · Â Ú ¯ · Ú Ó .2א( בנוהל המעבר נקבע כי ככלל ,עובדי
חדשי יתקבלו לשירות החו רק באמצעות קורס צוערי  ,אול  210עובדי בשירות המינהלי
שעבדו במשרד לפני מועד כניסת הנוהל לתוק' )להל עובדי מינהליי ותיקי ( יעברו לשירות
החו המינהלי או לשירות המדיני עד שנת  .2011בנוהל הודגש כי לאחר מכ יהיה המשרד רשאי
א ,לא חייב להעביר עובדי בשירות המינהלי לשירות אחר.
)ב( בנוהל נקבע שעובדי מינהליי ותיקי שרוצי להגיש את מועמדות למעבר מהשירות
המינהלי לשירות החו המינהלי ולשירות המדיני ,חייבי לעמוד בכל תנאי הס' האלה:
) (1לשירות החו המינהלי ותק של שבע שני לפחות במשרד; השכלה של  12שנות לימוד
לפחות ולחלופי ניסיו בתפקיד בשירות החו המינהלי בחו"ל במש ,שנתיי לפחות )הכוונה
לקצי מינהלה וקונסול קונסולרי(; ניסיו של שלוש שני לפחות בתפקיד בשירות החו )כגו ראש
דואר דיפלומטי ,נהג ,עובד תקשוב וקצי ביטחו (.
א .עובדי משירות החו המינהלי רשאי להגיש מועמדות למשרות של קצי מינהלה וקונסול
קונסולרי בחו"ל .לכ לאחר העברת עובדי מינהליי ותיקי לשירות החו המינהלי על פי התנאי
שנקבעו בנוהל המעבר יתאפשר למנות לתפקידי האמורי לעיל עובדי חסרי השכלה אקדמית,
שחלק א' לא עברו קורס הסמכה ,והדבר יקשה על המשרד לשמור על רמה נאותה של בעלי
תפקידי אלה.
·ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ï ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â¯È˘‰Ó ‰¯·Ú‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰ Â˘‡¯Ï ‰Ò Î˙‰ 2008 ÈÏÂÈ
ÈÏÚ· (33%) Ì‰Ó 14-˘ ‰˙ÏÚ‰ Ì‰È Â˙ ˙˜È„· .ÌÈ„·ÂÚ 42 Ï˘ Ì˙¯·Ú‰ ˙‡ ‰¯˘È‡Â
Â˙¯È˘˘ ÌÂ˘Ó ‰ÎÓÒ‰ Ò¯Â˜ ÌÈÈÒÏ Â·ÈÂÁÈ ‡Ï Ì˙ÈˆÁÓÎÂ ,„ÂÓÈÏ ˙Â ˘ 12 „Ú Ï˘ ‰ÏÎ˘‰
·Â¯·ÚÂ‰˘ ÈÓ ÔÈ·˘ ‰ÏÂÚ „ÂÚ .˙ÂÁÙÏ ÌÈÈ˙ ˘ Í˘Ó· Ï"ÂÁ· ‰Ï‰ ÈÓ ÔÈˆ˜ „È˜Ù˙· ¯·Ú
Â‡ ,Ï"ÂÁ· ÈËÓÂÏÙÈ„ ¯‡Â„· ÏÂÙÈË ‰È‰ Ì ÂÈÒÈ ÏÎ˘ ÌÈ„·ÂÚ ÂÈ‰ ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ï
˘˘.ÌÈ ÚËÓ ¯Â‚È˘· Â‡ ·Â˘ÁÓ È ÈÈ Ú· ,ÔÂÁËÈ·‰ ˙·ÈËÁ· ı¯‡· ÌÈ Â˘ ÌÈ„È˜Ù˙· Â˘ÓÈ
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È‡Ó „ÚÂ 2006 ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰ÈÈ ˘‰ Ô"ÓÂ È„È· Â˘Ú ˘ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ Â˜„· ·˜ÚÓ· ,¯ÂÓ‡Î .·
˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ 100-Î ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ ÈÓ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ¯¯·˙‰ .2008
.˙Â¯È˘Ï ˙Â¯È˘Ó ˙¯„ÂÒÓ ‰¯·Ú‰ ÈÏ· ÌÈˆ·Â˘Ó Ì‰ Â·˘ ‰ÊÓ ‰ Â˘ ˙Â¯È˘ ‚ÂÒÏ ˙ÂÎÈÈ˘‰
ÔÈˆ˜ „È˜Ù˙Ï ¯˜ÈÚ· ,(2008 ÏÈ¯Ù‡) Û˜Â˙Ï Ò Î ¯·ÚÓ‰ Ï‰Â ˘ ¯Á‡Ï Û‡ Â ÂÓ Ì˙ˆ˜Ó
„È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ˘ ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â¯È˘· „·ÂÚ ,ÔÂ ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .È¯ÏÂÒ Â˜ ÏÂÒ Â˜Â ‰Ï‰ ÈÓ
˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰ .‡ÏÓÓ ‡Â‰˘ ‰¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â‚¯„‰ Á˙Ó ÈÙÏ Ì„Â˜Ó ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘·
‰Ò Î˙‰ ‡Ï ‰Î¯Ú‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÌÂ˘Ó ˙Â¯È˘Ï ˙Â¯È˘Ó ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ ˙¯·Ú‰· ¯Â‚ÈÙ ¯ˆÂ ˘
˙Â¯˘ÓÏ Â ÂÓ˘ ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ „ÂÚ ÂÙÒÂ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó˘ ‡Ï‡ ,·¯ ÔÓÊ
,‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙· ÔÂÈÒÈ Â ˜˙Â Â¯·ˆ ÍÎ È„È ÏÚÂ ÌÈ¯Á‡‰ ˙Â¯È˘‰ È‚ÂÒ È ˘· ˙Â‚ÂÂÒÓ‰
Â¯·ÚÂÈ˘ ¯˘Ù‡˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚ ÍÎÏ È‡ .¯Á‡ ˙Â¯È˘Ï ¯·ÚÓ‰ È‡ ˙· ÌÈ˘¯„ ‰
.¯·ÚÓ‰ Ï‰Â · ÌÈÏ˜Ó‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÈÙ ÏÚ ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ï Â‡ È È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï
( לשירות המדיני ותק של שבע שנות עבודה לפחות במשרד; השכלה אקדמית מושלמת של2)
תואר ראשו לפחות; ניסיו של שלוש שני לפחות במשרה בשירות המדיני; הצלחה במבח באחת
.השפות הזרות שייקבע המשרד
 תנאי הס' להגשת מועמדות: È Ï ‰ È Ó ‰ ı Â Á ‰ ˙ Â ¯ È ˘ · Ì È „ · Â Ú ¯ · Ú Ó .3
.למעבר משירות החו המינהלי לשירות המדיני נשארו כפי שהיו בתקנו במועד הביקורת הקודמת
 עובד משירות החו המינהלי רשאי להגיש מועמדות למעבר לשירות המדיני א הוא, על פי התקנו
 שלוש שני בשירות החו המינהלי וג, בעל ניסיו מוצלח במש,עובד קבוע בשירות המדינה
ניסיו בעבודה בחו"ל; בעל השכלה אקדמית; בעל ידיעה טובה באחת השפות הזרות הנחוצות
 במקרי יוצאי מ הכלל אפשר להעביר עובד משירות החו המינהלי לשירות.לעבודת המשרד
;המדיני א הוא בעל תעודת בגרות; בעל ניסיו של שש שני יותר מהנדרש במשרה אליה הועבר
עבר השתלמות של מחלקת ההדרכה ועבר בהצלחה מבח על החומר הנלמד; ונבחנו ידיעותיו
.( ספרדית או גרמנית, צרפתית,בעברית ובשפה זרה אחת )אנגלית
˙Â¯È˘Ï ¯Â·ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰ ˙È ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ó ÌÈ„·ÂÚÏ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
.È È„Ó‰ ˙Â¯È˘· „È˜Ù˙· ÏÏÎ Â˘ÓÈ˘ ‡ÏÂ ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· Ì È‡ Ì‡ Ì‚ È È„Ó‰
ÌÈ„·ÂÚ Â ‰ÎÈ ÌÈÈ È„Ó ÌÈÈËÓÂÏÙÈ„ ÌÈ„È˜Ù˙·˘ ÍÎÏ ‡È·‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ‰Ï‡ ˙ÂÏ˜‰
.ÌÈ˜ÙÒÓ Ì È‡ Ì ÂÈÒÈ Â Ì˙ÏÎ˘‰˘

✩
Â ÂÓ ÌÈ ˘ Í˘Ó·˘ ÍÎÓ ÂÓ¯‚ ˘ ÌÈ˘Â·È˘‰Ó ˜ÏÁ Ô˜˙Ï ‡· 2008 ÏÈ¯Ù‡Ó ¯·ÚÓ‰ Ï‰Â
‰˘Ú ˘ È¯˜ÈÚ‰ ¯ÂÙÈ˘‰ .¯Á‡ ˙Â¯È˘ ‚ÂÒ· ˙Âˆ·Â˘Ó‰ ˙Â¯˘ÓÏ ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ
˙Ú„Ï ,˙‡Ê ÌÚ .ÌÈ¯ÚÂˆ Ò¯Â˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ï ÂÏ·˜˙È ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ˘ ‡Â‰
˙Â Ó„Ê‰‰ ‰ˆÓÁÂ‰ ¯·ÚÓ‰ Ï‰Â · ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏ˜Ó‰ ÛÒ‰ È‡ ˙ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ï ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ¯·ÚÓÏ ÌÈÈÂ‡¯ ÛÒ È‡ ˙ ÚÂ·˜Ï
˙Â¯È˘Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÂÓÚÏ Â˘¯„ÈÈ Ì‰·˘ ÛÒ‰ È‡ ˙ ˙‡ÏÚ‰Ï ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
È‡ ˙ ˙‡ÏÚ‰Ï ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .È È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï ¯Â·ÚÏ ÌÈ ÈÈ ÂÚÓ‰ ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰
.ÛÒ‰
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קידו עובדי בדרג
בתקנו נקבע שאופיו המיוחד של שירות החו מחייב שיבו של העובדי במשרות בחו"ל שלה
דירוג מיוחד .לש כ ,נקבעה מערכת דרגי החופפת את שלבי המדרג בתפקידי בנציגויות .ככלל
אי בתקנו הבחנה בי הדרגי של עובדי המשרתי בנציגויות גדולות ,בינוניות וקטנות .דרג נקבע
ג למשרות באר המשובצות בשירות המדיני ובשירות החו המינהלי .לכל דרג יש מתח של שלוש
דרגות ונקבעה לו מכסה של משרות .לדרג העובד יש השפעה על מעמדו הדיפלומטי בעת שירותו
בחו"ל ועל שכרו בחו"ל ובאר .
על פי התקנו נית לקד עובדי בדרג א התמלאו התנאי האלה :יש משרה פנויה בדרג זה בתק
הדרגי של המשרד; דרגת העובד מתאימה לדרג המומל ; העובד שהה פרק זמ מזערי בדרג שלו
כמפורט בתקנו  :שלוש שני בדרג מזכיר שני; ארבע שני בדרג מזכיר ראשו ; חמש שני בכל
שאר הדרגי  .העלאה בדרג טעונה אישור ומ" השנייה בתפקידה כ"ועדת דרגי " בראשות המנכ"ל
)להל ועדת דרגי ( .בביקורת הקודמת נמצא שהוועדה התכנסה פעמיי בשנה ,ולקראת כל כינוס
היא קיבלה מחטיבת משאבי אנוש מידע על מספר המשרות הפנויות בכל דרג ,רשימה של מועמדי
לכל דרג ומספר השני ששהה כל מועמד בדרג שלו.
 .1להל בטבלה נתוני על הדרגי בתק המשרד ב  *2008ועל איוש )מצבת כוח האד (**
באר ובחו"ל ,על פי סוג השירות:
Î"‰Ò
˘ÈÏ‰ Ó‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È
È È„Ó‰ ˙Â¯È˘‰
/¯ÒÂÁ
/¯ÒÂÁ
/¯ÒÂÁ
‚¯„‰
Û„ÂÚ ‰·ˆÓ‰ Ô˜˙‰ Û„ÂÚ ‰·ˆÓ‰ Ô˜˙‰ Û„ÂÚ ‰·ˆÓ‰ Ô˜˙‰
+8
52
44
+4
12
8
+4 ***40
36
שגריר
#7
119 126
#5
26
31
#2
93
95
ציר
#10
168 178
#2
55
57
#8
113 121
ציר#יוע%
#66
174 240
#18
85 103
#48
89 137
יוע%
#226
55 281
#168
16 184
#58
39
97
מזכיר ראשו
+30
37
7
0
7
7
+30
30
0
מזכיר שני
-271
605 876
-189
201 390
-82
404 486 Î"‰Ò
נכו ל .25.5.08#הנתוני אינ כוללי צוערי .
*
** נכו למרס .2008
*** המספר אינו כולל ראשי נציגויות שאינ עובדי המשרד.

מ הטבלה עולה ש  82דרגי בשירות המדיני ו  189דרגי בשירות החו המינהלי לכאורה ,לא
אוישו .אול במעקב נמצא שמרבית הדרגי האלה אוישו בידי עובדי בשירות המינהלי238 :
דרגי שבתק  ,ממזכיר ראשו ועד לציר ,בשני סוגי השירות אוישו בידי עובדי בשירות המינהלי,
וכ  30דרגי אחרי שבתק השירות המדיני אוישו בידי עובדי בשירות החו המינהלי .שאר
הדרגי נותרו פנויי .
˙Ï·˜Ó ‰ È‡ ÌÈ‚¯„‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ¯¯·˙‰ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· (‡) : Ì È ‚ ¯ „ ‰ ˙ „ Ú Â . 2
„ÓÚÂÓ‰ ˙‚¯„ Ì‡ ˙Ú„ÂÈ ‰ È‡ ÔÎÏÂ ,ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙Â‚¯„ ÏÚ Ú„ÈÓ ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙·ÈËÁÓ
ÔÈÈ„Ú ‰„ÚÂÂ‰Â ,ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ· .ÔÂ ˜˙· ˘¯„ Î ,ıÏÓÂÓ‰ ‚¯„Ï ‰ÓÈ‡˙Ó
‡.‰Ê Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ó ‰ È
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בתשובתו הודיע המשרד כי המידע שיימסר לוועדת דרגי יכלול ג את דרגת העובד.

)ב( עוד נמצא בביקורת הקודמת שלא נרשמו בפרוטוקול נוסח החלטת הוועדה ונימוקיה ,ולא
היה אפשר לדעת מדוע הועד' מועמד אחד מאחרי שעמדו בתנאי לקידו בדרג .נמצא ג כי
הוועדה לא דנה בכל המועמדי אלא רק בשניי עד שלושה מה .
·„˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÓ˘¯ ˘ ‰˙ÏÚ‰ 2008 È ÂÈ „ÚÂ 2006 ÏÈ¯Ù‡Ó ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ Ï˘ ·˜ÚÓ‰ ˙˜È
;ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÎ· ‰ „ ‡Ï Ì‚ ‰„ÚÂÂ‰ .Ô‰È˜ÂÓÈ ÂÓ˘¯ „ÈÓ˙ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,‚¯„· ‰‡ÏÚ‰ ÏÚ
‡Ï· ÌÓÂ„È˜ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡È‰ ,ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈ‚¯„‰ ¯ÙÒÓÏ ‰‰Ê ‰È‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ¯˘‡Î
˘„ ‰ „ ,ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈ‚¯„‰ ¯ÙÒÓÓ ÏÂ„‚ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ‰È‰ ¯˘‡Î .ÌÂ„È˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ· ‰
¯‰·Â‰ ‡Ï ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·Â ,ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈ‚¯„‰ ¯ÙÒÓÎ Ì¯ÙÒÓ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ· ÏÏÎ Í¯„· ‰„ÚÂÂ‰
‰Ó ¯Â¯· ‡Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ È Â˙ ÈÙ ÏÚ Ì‚ .Â Â„ ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Â¯Á· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÏÈ‡ ÈÙÏ
¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· ‚¯„· Â‰˘˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÂÓ„Â˜ ÌÈ˙ÈÚÏ ÔÎ˘ ,‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÂÈ‰
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ‰Ï‡Ó ÌÈÎÂÓ ÂÈ‰ Ì‰Ï˘ ‰Î¯Ú‰‰ È ÂÈˆ˘ Â‡ ,ÂÓ„Â˜ ‡Ï˘ ÌÈ„ÓÚÂÓÓ
˘.ÂÓ„Â˜ ‡Ï
ÌÂ˘¯Ï ˘ÈÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÎ· ÔÂ„Ï ˘È ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ¯˘‡Î „ÁÂÈÓ· ‰ÏÂ„‚ ÌÈ˜ÂÓÈ Ô˙Ó Ï˘ ˙Â·È˘Á .˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ
.ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈ‚¯„‰ ¯ÙÒÓÓ ÏÂ„‚ ‚¯„· ‰‡ÏÚ‰Ï
 : ¯ È ¯ ‚ ˘ ‚ ¯ „ Ï ‰ ‡ Ï Ú ‰ .3בעת הביקורת הקודמת ,השר הוא שהחליט למי להעניק דרג
זה ,א' על פי שבתקנו נקבע שאישור לקידו בדרג הוא בסמכות ומ" השנייה .משרד מבקר
המדינה העיר על כ ,שלא ברור לפי אילו אמות מידה החליטו השרי למי להעניק את דרג השגריר,
ומדוע החליטו ה בעניי זה ולא הוועדה .עמדת משרד מבקר המדינה הייתה ,שכיוו שמדובר בדרג
המקצועי הבכיר ביותר ומספר דרגי שגריר מוגבל ,וכדי למנוע את התערבותו של הדרג הפוליטי
בהלי ,מקצועי ,הסמכות להעניקו צריכה להיות של הדרג המקצועי במשרד ,והחלטות בעניי זה
צריכות להיות מבוססות על אמות מידה ברורות.
·‰ÈÈ ˘ Ô"ÓÂ ,˘¯„ Î ,‰ „ ¯È¯‚˘ ‚¯„Ï ÌÂ„È˜·Â ,Â Â˜È˙ ÏÚ ‡· ¯·„‰˘ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
·˙.ÌÈ‚¯„ ˙„ÚÂÂÎ ‰„È˜Ù
 : ‚ ¯ „ Ï ' · · Ï ˘ ˙ Ù Ò Â ˙ .4התקנו קובע כי א שהה עובד פרק זמ מזערי בדרג שלו
ואי תק פנוי בדרג גבוה יותר ,הוא יועלה לשלב ב' של הדרג שלו .בתקנו א' נקבעו פרקי הזמ
המקוצרי לקידו לשלב ב' של דרג לעובדי מצטייני  9וכ לבעלי תעודה ,תואר מוסמ ,ותואר
דוקטור.
הביקורת הקודמת העלתה שמרבית העובדי מקרב  200העובדי שאי לה השכלה אקדמית או
שה בעלי תואר בוגר קודמו לשלב ב' כעבור פרק זמ קצר מהדרוש בתקנו ; יותר ממחצית כעבור
שלוש שני במקו כעבור חמש שני .
·Ï˘ '· ·Ï˘Ï 2007 ¯·Ó·Â „ÚÂ 2006 ¯‡Â ÈÓ ÂÓ„Â˜˘ ÌÈ„·ÂÚ 170-Ó ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
Ì‰Â „·Ï· ¯‚Â· ¯‡Â˙ ÈÏÚ· Ì‰˘ Â‡ ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ ÔÈ‡ (47%-Î) 81-Ï ,Ì‰Ï˘ ‚¯„‰
˜Ô˙È ÌÂ„È˜‰˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‚Èˆ Ï ¯·ÒÂ‰ .ÔÂ ˜˙· ÚÂ·˜‰Ó ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ¯Â·ÚÎ ÂÓ„Â
.(5 „ÚÂ 4.5-Ó) ‰Î¯Ú‰‰ ÔÂÈÏÈ‚· ÂÏ·È˜˘ ÏÏ˜Â˘Ó‰ ÔÂÈˆ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ ÈÈËˆÓ Ì˙ÂÈ‰ ÌÂ˘Ó
__________________

9

בתקנו מוגדר עובד מצטיי מי שציונו המשוקלל בגיליו ההערכה השנתי הוא בי  4.5ל.5#
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‚¯„‰ Ï˘ '· ·Ï˘Ï ÂÓ„Â˜˘ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰Â·‚‰ ¯ÙÒÓ‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘·ÔÓÊ È˜¯Ù· ‚¯„‰ Ï˘ '· ·Ï˘Ï Ì„˜Ó ‡Â‰ ‰ÈÙÏ ‰ËÈ˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,Â‡ˆÓ Â
.ÌÈ¯ˆÂ˜Ó
בעניי זה יש לציי שהמשרד החליט לבחו מחדש את שיטת הערכת העובדי הנהוגה בו .לש כ,
התקשר המשרד ע חברה חיצונית לייעו ארגוני ,והיא הגישה לו באוגוסט  2007הצעה לתהלי,
הערכה המתאי לצרכיו ולתרבות הארגונית שלו .המשרד מסר כי לאחר עיבוד ההצעה היא תיוש
במהל ,שנת .2009

מינוי ראשי נציגויות שאינ עובדי המשרד בפטור ממכרז
על פי הסכ בי הנהלת המשרד ,בי ועד עובדי המשרד ובי נש" משנת  ,1969רשאית ההנהלה
למנות ראשי נציגויות שלא מקרב עובדי המשרד .במש ,השני מרבית המינויי היו של בעלי זיקה
פוליטית לשר החו שכיה במועד המינוי .בהחלטות הממשלה משנת  1999ומשנת  2002נקבע כי לפי
סעי'  21לחוק שירות המדינה )מינויי ( ,התשי"ט  ,1959יהיו  11משרות של ראשי נציגויות פטורות
ממכרז פומבי ומהליכי אישור המינויי הנהוגי במשרד החו  .עוד החליטה הממשלה שוועדה
בראשות נציב שירות המדינה תחווה את דעתה על המועמדי שהמלי השר למנות למשרות האלה.
בדוח הקוד העיר משרד מבקר המדינה על כ ,שמינוי של  11דיפלומטי בלתי מקצועיי שלא
קיבלו הכשרה מתאימה לתפקיד של ראש נציגות ,אינו עולה בקנה אחד ע השאיפה להתמקצעות
השירות הדיפלומטי .כ צוי בדוח שהסדר המינויי החיצוניי הפטורי ממכרז נוצל לעתי למת
הטבות למקורבי לשרי שלא היו ראויי לתפקיד .משרד מבקר המדינה המלי שמשרד החו
ונש" יעשו בדיקה מקיפה של ההסדר ותוצאותיו וישקלו א יש להמשי ,ולקיימו.
·Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ˙‡ ,È ·Ï ÈÙÈˆ '·‚‰ ,ıÂÁ‰ ˙¯˘ ‰ÏËÈ· ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ
˙Â¯˘Ó ˜¯ .„¯˘Ó‰ È„·ÂÚ È„È· Â˘ÈÂ‡ ‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÂ ,˙ÂÈÂ‚Èˆ È˘‡¯ 11 ·¯˜Ó ‰ ÂÓ˘Ï
Â˘ÈÂ‡È ˜¯ÂÈ ÂÈ · Ì"Â‡Ï ˙ÁÏ˘Ó‰ ˘‡¯Â ˜¯ÂÈ ÂÈ · ÈÏÏÎ‰ ÏÂÒ Â˜‰ ,ÔÂË‚ È˘ÂÂ· ¯È¯‚˘‰
·.Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÈÂ ÈÓ
‰ ÂÓ˘ Ï˘ ˙Â¯˘ÓÏ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ˙‡ ÏË·Ï ‰¯˘‰ ˙ËÏÁ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯‡˘ÈÂˆ¯ ,˙‡Ê ÌÚ .Á·˘Ï ‰ÈÂ‡¯ ÌÓÂ˜Ó· „¯˘Ó‰Ó ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓÂ ˙ÂÈÂ‚Èˆ È
˘.‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰· Ô‚ÂÚÈ ¯·„‰

סיכו
ˆÍ¯„Ï ˙Â·È˘Á ˘ÈÂ ,ÌÏÂÚ‰ È·Á¯· ‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰ÂÂ‡¯‰ ÔÂÏÁ Ô‰ Ï"ÂÁ· Ï‡¯˘È ˙ÂÈÂ‚È
ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ˘È ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ˘Â ‡‰ È·‡˘Ó ÏÂ‰È Ï .Ô‰· ÌÈ˙¯˘Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÂ ÈÓ
˙˘¯Â„‰ ı¯‡· ÌÈ„È˜Ù˙·Â Ï"ÂÁ· ˙ÂÈÂ‚Èˆ · ‰¯È„˙‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÙÂÏÁ˙ Ì‰·Â ÌÈÈ„ÂÁÈÈ
È„¯˘ÓÏ ÔÈ‡˘ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰· ‰·¯ ‰ÈÓÂ ÂËÂ‡Â ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ ÈÓ Ï˘ ˙È·ÈÒ Ë È‡ ˙ÂÏÈÚÙ
.ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ
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ÂÏÚÂ‰ 2006 È ÂÈ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÌÒ¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ„È˜ ÏÚÂ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ÍÈÏ‰ ÏÚ ÁÂ„·
.˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙ÏÁ ÂÈ‰˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ ÈÈ Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰·Â ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ
ÚÈ˜˘‰ „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ ,ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ¯Â·ÚÎ ‰˙˘Ú ˘ ,‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··
˙‡ ‰ÓˆÓˆ ıÂÁ‰ ˙¯˘ :‰Ï‡ ¯˜ÈÚ·Â Â ˜Â˙ Ì‰Ó ‰ÓÎ ÔÎ‡Â ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙· ÌÈˆÓ‡Ó
Â˘Ú ;‰˘ÂÏ˘Ï 11-Ó ,Ê¯ÎÓ ÈÏ· ÌÈ Ó˙Ó‰ ,„¯˘Ó‰ È„·ÂÚ Ì È‡˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ ‰ È˘‡¯ ¯ÙÒÓ
ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ ˙„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ‰ÓÎ Â ˜Â˙ ;ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ ·Î¯‰· ÌÈÈÂ È˘
ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ï ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â¯È˘‰Ó ÌÈ„·ÂÚ ˙¯·Ú‰Ï Ï‰Â Ú·˜ ;ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÌÂ˘È¯·Â
˙Â Ó ‰ Ï"ÂÁ· ˙Â¯˘Ó ‰ÓÎÏ ˙Â„ÓÚÂÓ ˙˘‚‰Ï ÛÒ È‡ ˙ ÂÚ·˜ Â ,È È„Ó‰ ˙Â¯È˘ÏÂ ÈÏ‰ ÈÓ‰
˙Â„ÚÂ È¯·ÁÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÏÚ ÈÏÈÏ˘ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï Ï‰Â Ú·˜ ;‰Ï‡ ˙Â¯È˘ È‚ÂÒ È ˘ ÌÚ
.Ï"ÂÁ·Â ı¯‡· ˙Â·¯ ˙Â¯˘ÓÏ „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„Â „È˜Ù˙ È¯Â‡È˙ Â ÎÂ‰Â ,ÌÈÈÂ ÈÓ‰
ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ‰˘Ú ‡Ï ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ‡˘Â ‰ÓÎ· ÔÈÈ„Ú˘ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ,‡˜Ú ‡„
ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ ˙Â ÓÏ ÂÎÈ˘Ó‰ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ ,Ï˘ÓÏ .ÌÈ˘¯„ ‰
ÛÒ È‡ ˙ ÂÚ·˜ ;ÌÈÈËÓÂÏÙÈ„ ÌÈ„È˜Ù˙ Ì‰· ,ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘·Â È È„Ó‰ ˙Â¯È˘·
¯·ÚÓÏ ÛÒ‰ È‡ ˙ ÂÏÚÂ‰ ‡ÏÂ ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ï ¯Â·ÚÏ ÌÈ ÈÈ ÂÚÓ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈÏ˜Ó
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ Â Á· ‡Ï ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂ ;È È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï ÈÏ‰ ÈÓ‰ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘Ó ÌÈ„·ÂÚ
Ú·˜˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ‰ ˙Â˘È¯„‰ ÈÙ ÏÚÂ ,˙Â„ÈÁ‡Â ˙ÂÈÏÏÎ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ
.„¯˘Ó‰ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ÏÂÚÈÈÏ È„ ‰˘Ú ‡Ï ;„¯˘Ó‰
˙ÂÈ„ÂÒÈ·Â ˙Â Èˆ¯· ÏÙÈË ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ" ıÂÁ‰ ˙¯˘ ‰¯ÒÓ 2009 ¯‡Â¯·ÙÓ ‰˙·Â˘˙·
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