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   רשות השידור
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

נבדק ברשות הנושא של העסקת עובדי  ובעיקר מועסקי  לפי שוברי תשלו  
קידו  עובדי  , עוד נבדקו גיוס עובדי  חדשי  והכשרת . וכ  קרובי משפחה
   .ופדיו  ימי חופשה

 ענייני כוח אד 
 תקציר

 של הכנסת הממשלה וועדת הכספי , 1965 ה"התשכ, על פי חוק רשות השידור
שהרשות חרגה משיא , נמצא. קובעות את שיא כוח האד  בעת אישור תקציב הרשות

באמצעות שוברי , כוח האד  המאושר על ידי מימו  שכר  של מאות מועסקי  נוספי 
פיקוח , ברשות לא הונהג נוהל המבטיח דיווח. מתקנות תקציב הפעולות, תשלו 

 .מועסקי  אלהובקרה נאותי  על ההעסקה ועל הגיוס של 
מ  הראוי שהוועד המנהל של . ל הרשות הוא המחליט מי יועסקו לפי חוזה אישי"מנכ

כדי שהחלטותיו , ל בבחירת עובדי  אלה"שינחו את המנכ הרשות יקבע אמות מידה
 . ברורי  וידועי , בעניי  זה יתקבלו על פי שיקולי  ענייניי 

א" שהדבר אינו סביר , שנתיתהרשות איפשרה לעובדי  לצבור מאות ימי חופשה 
  להל  (ותקנו  שירות המדינה , 1951 א"התשי, נוכח הוראות חוק חופשה שנתית

, על הרשות לבדוק כיצד מתיישב הדבר ע  תשלו  קצובת הבראה ונופש). ר"התקשי
לשבעה . ר ביציאה לחופשת מנוחה של עשרה ימי עבודה לפחות"המותנה בתקשי
איפשרה , סקה לפי כתב מינוי להעסקה לפי חוזה אישישעברו מהע, עובדי  בכירי 

הרשות לקבל לכשיפרשו פדיו  של מאות ימי חופשה שהצטברו לזכות  לפי המשכורת 
 . הקובעת בחוזי 

כמחצית מה  ;  עובדי  ומועסקי  ברשות שיש ביניה  קרבת משפחה90נמצאו 
סי כפיפות או קשרי ולכ  עלולי  להיווצר ביניה  יח, עובדי  באותה יחידה מינהלית

 ט"התשכ, )סייגי  בקרבת משפחה) (מינויי (בניגוד לכללי שירות המדינה , עבודה
על הרשות לפעול בכל דר' אפשרית כדי למנוע . ר ונוהל הרשות"הוראות התקשי, 1969

בניגוד ללשו  הכללי  , בכל צורות ההעסקה הנהוגות בה, העסקה של קרובי משפחה
 . והנוהל ולרוח 
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 לכ. דרגות הגבוהות מדרגת השיא של משרת , באופ  גור",  העניקה לעובדי הרשות
 דרגה הגבוהה בדרגה עד שלוש דרגות 2001 עובדי הרשות היתה בשנת 1,800  מכ60%

עובדי  קיבלו תוספת שהייה בדרגה שלא לפי תקנות רשות השידור . מדרגת השיא
על הרשות . ר"ת התקשיוהוראו, 1979 ט"התשל, )דרגות אישיות) (תנאי עבודה(

לעשות בדק בית יסודי באופ  ההעלאה בדרגות ולהקפיד על פרק הזמ  המזערי הנדרש 
  .להוספת דרגה או תוספת שהייה

♦  
שקבלת עובדי  לרשות , קובע, ) החוק להל   (1965 ה"התשכ,  בחוק רשות השידור24סעי  

, תפקוד ;  בתיאומי  שייקבעו בתקנותומינוייה  יהיו כשל עובדי המדינה)  הרשות להל  (השידור 
 בהתחשב  הגמלאות ותנאי העבודה יהיו א  ה  כשל עובדי המדינה למקצועותיה  , השכר, התק 

תיאומי  בעניי  (בתקנות רשות השידור . באופיי  המיוחד של התפקידי  המיוחדי  לרשות בלבד
, )מינויי (ירות המדינה נקבעו תיאומי  לחוק ש, 1965 ה"התשכ, )קבלת עובדי  ומינוייה 

ר "לרבות הוראות התקשי, הדיני  החלי  על עובדי המדינה).  חוק המינויי  להל   (1959 ט"התשי
באי  לה הוראות , בשינויי  המחויבי , חלי  על עובדי הרשות, והודעות נציבות שירות המדינה

 . מיוחדות
את ההעסקה של , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2002 אפריל   2001בחודשי  ספטמבר 
העסקה באמצעות שוברי תשלו  והעסקת קרובי , העסקת עובדי  ארעיי , עובדי  על פי חוזי 

הבדיקה . קידו  עובדי  ופדיו  ימי חופשה, עוד נבדקו גיוס עובדי  חדשי  והכשרת . משפחה
 . הלווייני של הרשות33כולל העובדי  בערו( , עסקה בכל עובדי הרשות

  
 כוח האד  ברשותשיא 

  להל  (תקציב הרשות טעו  אישור  של הממשלה וועדת הכספי  של הכנסת , על פי החוק .1
במש+ שני  ארוכות נדרשה הרשות לצמצ  במידה ניכרת את כוח האד  שהיא ). ועדת הכספי 

 נדרשה הרשות לצמצ  2000ג  בתקציב לשנת . אול  היא לא עמדה בדרישה זו במלואה, מעסיקה
 178  צמצו  של כ  משרות 1,653.7ואושר לה שיא כוח אד  של ,  עובדי 200 כוח האד  בכאת 

כי על פי , יצוי .  ועל פיו תוקצבו תקנות השכר  1999 המשרות שהיו בדצמבר 1,832 משרות מ
ל "אמר מנכ, שבה נדונה תכנית ההבראה של הרשות, 10.7.00פרוטוקול ישיבת ועדת הכספי  מיו  

הבעיה העיקרית של רשות השידור שמכבידה עליה ועל תקציבה היא בעיית עוד  "כי הרשות דאז 
כי , ל הוסי  ואמר"המנכ". אבטלה סמויה ברשות השידור קיימת כבר עשרות שני ... כוח האד 
... אנשי  שהיו  מתקרבי  לגיל פרישה] האחת של: [נוצרו שלוש שכבות של כוח אד "ברשות 

התחרות עכשיו יצרה מצב שהיה צרי+ להביא ... בה נוספת של כוח אד במקומ  נלקחו לעבודה שכ
, אולי אפילו שניי , על כל עובד שנכנס נשאר עובד אחד... עוד כוח אד  לתו+ רשות השידור

 ".שהפכו למיותרי 
  את כוח האד  בכ2000שעל א  דרישת הממשלה וועדת הכספי  לצמצ  בשנת , הבדיקה העלתה

עובדי  לפי חוזה ועובדי  ,  עובדי  קבועי 115 הרשות באותה שנה כפרשו מ,  עובדי 200
העמידה בתכנית  אי. לפי חוזה וארעיי ,  עובדי  חדשי 100 והצטרפו לכוח האד  כ, ארעיי 

 והוספת עובדי  חדשי  היו בי  הסיבות לחריגות של עשרות אחוזי  2000הצמצומי  לשנת 
 אושר לרשות שיא כוח 2001בתקציב לשנת . ספותמהתקציב במרבית תקנות השכר והשעות הנו



 313 רשות השידור

 file: chap220 09/09/2002  הרצה שנייה

עובדי  לפי חוזה ,  עובדי  קבועי 110 ובמש+ השנה פרשו ממנה כ,  משרות1,810אד  של 
 אושר שיא 2002בתקציב לשנת .  עובדי  חדשי  לפי חוזה וארעיי 90 ועובדי  ארעיי  ונוספו כ

 . משרות1,587כוח אד  של 
ששכר  משול  על סמ+ , )ראו להל (ק משיא כוח האד  ברשות יש מועסקי  שאינ  חל .2

מקצת  מועסקי  על פי ; )ת" מועסקי  לפי ש להל  (שוברי תשלו  מתקנות תקציב הפעולות 
ת הזמינה הנהלת הרשות "בהיעדר תמונה מדויקת של מצבת המועסקי  לפי ש. הסכמי  קבלניי 

 הרשות ומיפוי של היק  המועסקי   מרואה חשבו  חיצוני בדיקה בכל יחידות2001בשלהי שנת 
ת ברדיו " מועסקי  לפי ש2,700 בבדיקה זו נמצאו כ. תפקיד  ורציפות העסקת , האלה

הועסקו מספר רב ) 10% (270 כ, מה  הועסקו ברציפות ובאופ  קבוע) 26% (700 כ. ובטלוויזיה
 . באופ  מזדמ –והשאר , של פעמי  א+ לא באופ  קבוע

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Î˘-70%Ó -700˘ ÈÙÏ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ "˙ÂÙÈˆ¯· ˙ , ¯˜ÈÚ· Â˜ÒÚÂ‰
˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ È„È· Û‡ ÌÈ˘Ú ‰ ÌÈ„È˜Ù˙· , ÔÈ· ˙Â˘¯· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì˙ÈˆÁÓÎÂ3Ï -17ÌÈ ˘  .

 Â‡ˆÓ  „ÂÚ36˘ ÈÙÏ Ì˜ÈÒÚ‰Ï ‰ÎÈ˘Ó‰ ˙Â˘¯‰˘ ÌÈ‡ÏÓ‚ "˙ , ÂÚˆÈ·˘ ÌÈ„È˜Ù˙· Ì˙È·¯Ó
‰˘È¯Ù‰ È ÙÏ .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,˘ ÈÙÏ ‰˜ÒÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·˘"˘¯‰ ‰ÏÈ„‚Ó ˙ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙‡ ˙Â

Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘Ï ¯·ÚÓ ‰˜ÈÒÚÓ ‡È‰˘ ,˙ÂÏÂÚÙ‰ ·Èˆ˜˙ ˙Â ˜˙Ó Ì¯Î˘ ÔÂÓÈÓ È„È ÏÚ.   
 העסקה לפי שוברי תשלו 

ת להעסקה זמנית ולתפקידי  בתחומי היצירה "הרשות הועידה מלכתחילה את ההעסקה לפי ש
, נגני , רקדני ,  שחקני, זמרי , כמו מחברי , שאינ  בי  התפקידי  של עובדי הרשות, והאמנות
ת נקבע לרוב על בסיס תעריפו  שקבעה "שכר המועסקי  לפי ש. תסריטאי  ופרשני , מתרגמי 

ת "כגו  מהות התפקיד ואור+ התכנית שבה משתת  המועסק לפי ש, הרשות על פי פרמטרי  שוני 
מכמה חו( , ת לא נחת  כל חוזה העסקה"בי  הרשות לבי  המועסק לפי ש).  התעריפו  להל  (

 ). ראו להל (עשרות מועסקי  שנחתמו עמ  חוזי  קבלניי  
 או ווחידאי  ברשות "כי נאמר , 1989שפורס  באפריל ,  של מבקר המדינה39עוד בדוח שנתי  .1

בו ה   או סוג העבודה שהעסקת  מש+ זמ  ,האנשי  המועסקי  לפי שוברי תשלו  מספרעל פיקוח 
נ  עורכת מעקב אחר ההוצאה על העסקה לפי שוברי תשלו  ספי  והכלכלה אמ יחידת הכ.מועסקי 

 תכלהער הדרושי  , תפעוליי מונחי  בי ונ להנהלת הרשות נת כדי לספקא+ אי  במעקב תקציבי זה
טתי של נתוני   בהעדר ריכוז שי.וצאה ההיבטי  של חסכו  בהלתו+ שיקו, ה זוורצהיק  העסקה ב

 רמת יו אי  אפשרות לערו+ מעקב נאות אחר גוונ לפי אופי ההעסקה לכלעל משאבי כוח האד 
 .1"ועהביצ

 הצעה לנוהל 1989בעקבות דוח הביקורת האמור כתבה הלשכה המשפטית של הרשות בדצמבר 
ת באופ  שאינו "כי העסקה לפי ש, בחוות הדעת הוסבר. ת"חדש ובה חוות דעת על ההעסקה לפי ש

נועדה מעצ  טבעה המשפטי והמינהלי , בועמזכה את המועסקי  בזכויות סוציאליות של עובד ק
מעביד אלא  שלא מתקיימי  ביניה  לבי  הרשות יחסי עובד, להעסקת משתתפי  בשידור מ  החו(

ת בעיקר בתחו  העיתונות "אול  בפועל מעסיקה הרשות לפי ש". קבל  עצמאי מזמי "יחסי 
 והמועסקי  בדר+ זו זכאי  ,מעביד בי  הצדדי  ומתקיימי  מבחינה משפטית יחסי עובד, וההפקה

 . לקבל מהרשות את כל הזכויות הסוציאליות שעובד קבוע זכאי לה 
__________________ 

 .761' עמ  1
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הרשות אינה , ת"כי בשיטה הנהוגה של העסקה לפי ש, בחוות הדעת המשפטית האמורה צוי 
וא  אינה , רציפותה ומידת חיוניותה, סוגה, מקיימת פיקוח ובקרה מינהליי  על מש+ ההעסקה

ת במש+ שני  "כי יש המועסקי  לפי ש, עוד צוי . מסוי  מועסק בה ובאילו יחידותיודעת א  אד  
נאלצת הרשות להביא בחשבו  בדיעבד , וכאשר ה  מתחילי  לעבוד לפי חוזה או מפוטרי , רבות

א+ זכויות אלה אינ  , בעד כל שנות העבודה, כולל פיצויי פיטורי , את כל זכויותיה  הסוציאליות
בסיכו  חוות הדעת . כי מבקר המדינה ביקר שוב ושוב העסקה בלתי מבוקרת זו, צוי כ  . מתוקצבות

ת כפי שהיא נעשית אינה תקינה לא מבחינה משפטית ולא מבחינה "שההעסקה לפי ש, נאמר
כי בפסק די  , יצוי ". לתביעות משפטיות שבה  אי  לה הגנה... חושפת את הרשות"והיא , מינהלית

כי בי  הרשות לבי  עובדת שפוטרה התקיימו , קבע נ20012פברואר מ עבודהשל בית הדי  הארצי ל
וכי היה על הרשות להיווע( , ת" מעביד בפרק הזמ  שבו הועסקה העובדת לפי ש יחסי עובד 

 . באיגוד המקצועי לפני פיטוריה
שיאפשר לרשות , לחוק רשות השידור) ג(24המבוסס על סעי  , הלשכה המשפטית הציעה נוהל

לתקופות מוגבלות , לפי חוזי  מיוחדי , שאינ  נכללי  בשיא כוח האד , סיק עובדי להע
ומימו  העסקת  יהיה , ל הרשות"על פי החלטת ועדה בראשות מנכ, ולמשימות מוגדרות שייקבעו

ת לא הוסדר עד "ונושא ההעסקה לפי ש, כי הנוהל לא התקבל, נמצא. מתקנות תקציב הפעולות
 .ו  הביקורתמועד סי, 2002אפריל 

 משמשי  מאגר שממנו נלקחי  עובדי  להעסקה ת"שמועסקי  לפי ש, הבדיקה העלתה .2
 ה  .ואי  פיקוח על אופ  בחירת   ה  אינ  מגויסי  בהלי+ מסודר.במסגרת שיא כוח האד 

והוא מדווח על העסקת  בדיעבד למחלקת הכספי  לצור+ תשלו  , מגויסי  בידי מי שמעסיק אות 
 ). להל  ראו(ת לבי  עובדי  ברשות " נמצאה קרבת משפחה בי  מועסקי  לפי שעוד .שכר 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘ ÈÙÏ ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ï˘ Ì˙Ï·˜ Í¯„ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ"˙ ,
 È„Î Ô‰Â ‰Ï‡ ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ï˘ Ì˙Ï·˜ Í¯„· ˙ÈÏ‰ ÈÓ ˙Â È˜˙Â ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÂÈ‰È˘ È„Î Ô‰

¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰Â ÌÈ·ÂË‰ Â¯Á·ÈÈ˘.  

על . ת ממלא המפיק או העור+ של תכנית"את הפרטי  בשובר התשלו  על מועסק לפי ש .3
.  תמיד מקיימי  דרישה זוא+ לא, השובר נדרשת ג  חתימה של מנהל החטיבה ושל מנהל המחלקה

השכר לתשלו  וקוד התעריפו  שלפיו הוא חושב וכ  , בשובר מצויני  שמו ותפקידו של המועסק
, ליחידת הכספי . אול  אי  פירוט של היק  שעות ההעסקה, ל"ת ואשתשלומי  עבור נסיעו

אי  כלי  לבדוק א  המועסק אכ  ביצע את התפקיד שעליו דיווח , האחראית לאישור התשלו 
כי בעקבות , 2002הרשות הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני . העור+ או המפיק

על שוברי התשלו  יידרשו להקפיד לפרט את היק  הביקורת תוציא הודעת רענו  שלפיה החותמי  
 .שעות ההעסקה ולאשר כי היא אכ  בוצעה

. ת שול  שכר שלא בהתא  לתפקיד שבו הועסקו"שלכמה מועסקי  לפי ש, הבדיקה העלתה .4
, כמו עוזרי הפקה שהיו ג  מפיקי ,  תפקידי  כמהיש שהדבר נעשה משו  שאותו מועסק מילא

א+ יש שהדבר נבע מדיווח לא מדויק של היחידות המעסיקות למחלקת , י ומגישי  שהיו ג  עורכ
לגמלאי ולעובד קבוע ברשות שהשתתפו , לעיתונאי  שאינ  עובדי הרשות, למשל. הכספי 

הרשות הסבירה ". משתת "הגבוה מזה של , "משחק"שול  על פי התערי  של , בתכניות טלוויזיה
לא יסכימו אנשי  להשתת  , על פי תערי  נמו+ יותרשא  יקבלו תשלו  , למשרד מבקר המדינה

__________________ 
 .26) 18(ע לג"פד, ¯˘ÔÈÂÏ '¯Â„È˘‰ ˙Â   359/99ע "ע 2
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ולא , על הרשות לקבוע תעריפי  אחרי , א  כ+ הדבר, לדעת משרד מבקר המדינה. בתכניות הרשות
 .לקבוע תערי  אחד ולשל  על פי תערי  אחר

ת מועסק ביותר ממדיו  אחד או ביותר מיחידה "כי כאשר מועסק לפי ש, עוד העלתה הביקורת .5
הסעי  התקציבי שממנו משול  שכרו הוא אחד ואינו , כמו תכניות וחדשות, באותו מדיו אחת 

עקב כ+ הנתוני  הרשומי  בדוח ביצוע התקציב אינ  משקפי  . מתחלק בי  סעיפי הפעולות השוני 
 .במדויק את היק  ההוצאות בכל מדיו  או יחידה

 הקבלני נקבע תשלו  על בהסכ .  הסכמי  קבלניי 60  היו בתוק  כ2001בדצמבר  .6
כי א  על פי שבהסכמי  נקבע שתוקפ  לפרק , נמצא. השתתפות בתכנית או תשלו  כולל לחודש

, עקב כ+. על פי שיקולי הרשות, )יש הסכמי  בני שש שני (התוק  של מרבית  הואר+ , זמ  מוגבל
, כאמור,  לרשותהמתיר, בחוק רשות השידור) ג(24בניגוד לסעי  , הזמניות אינה מתקיימת בה 

 ". בתפקידי  זמניי "לחתו  על חוזי  מיוחדי  ע  משתתפי  בתכניות 
לכ  לא דווח לו . ל כוח אד  ומינהל"ת לא היו בתחו  אחריותו של סמנכ"המועסקי  לפי ש .7

כתוצאה מכ+ לא היה . ולא נפתחו לה  כרטיסי  במחלקת כוח האד  שברשות, על עצ  העסקת 
ת ועל התפקידי  והיחידות הארגוניות שבה  "ל היק  המועסקי  לפי שבידי המחלקה מידע ע

שלה , היחידה שריכזה את הנתוני  על שמות המועסקי  ותפקידיה  היתה מחלקת הכספי . הועסקו
כי , 2000ל הרשות בתחילת שנת "בעקבות החלטת מנכ. הוגשו שוברי התשלו  לביצוע התשלו 

הכינה המחלקה טופס מיוחד , היה בידי מחלקת כוח האד ת י"הטיפול המינהלי במועסקי  לפי ש
שיתו  פעולה של  בשל אי, ל כוח אד  ומינהל"אול  לדברי סמנכ, למילוי הפרטי  האישיי 

והוא חדל , הוחזרו למחלקת כוח האד  רק חלק מהטפסי  ע  הפרטי  הנדרשי , מנהלי  ברשות
 . לטפל בהעסקה זו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‰È˘ È„Î˘ ÈÙÏ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ÒÂÈ‚ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Â"˙ , ÏÚ
ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰ Ô‰·˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÚÂ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ , ˙‡ ·ÈÈÁÏ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ

Ì˙˜ÒÚ‰ ÏÚ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÏÁÓÏ ÁÂÂ„Ï ÌÈÏ‰ Ó‰ . 

‰¯ÓÂÁ· ÔÈÈˆÏ ˘È ,Ó ¯˙ÂÈ˘-12 Ì¯Ë ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ 
Ó‰ Ï‰Â  ‚È‰ ‰Ï ˙Â˘¯‰ ‰ÏÈÎ˘‰ÁÂÂÈ„ ÁÈË· ,˘ ÈÙÏ ‰˜ÒÚ‰‰ ÏÚ ÌÈ˙Â‡  ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ"˙. 

 ‰ËÈÏÁ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙· ‰ÚÈ„Â‰ ˙Â˘¯‰
‰¯Â˜‰ È·ÂÚÏ Ò ÎÈ‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ,˘ ÈÙÏ ‰˜ÒÚ‰‰ ÔÈÈ Ú ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰Ó‚Ó·"˙ .  

 

 העסקה לפי חוזה
, מינוי המזכה אות  בפנסיה תקציבית הפסיקה הרשות להעניק לעובדי  חדשי  כתב 1985 ב .1

כמחצית משיא . והחלה להעסיק את העובדי  המצטרפי  אליה על פי חוזי  בהסדרי פנסיה צוברת
חוזה מיוחד להעסקת " מה  הועסקו לפי 94% כ;  היו עובדי  לפי חוזי 2001כוח האד  בדצמבר 

  אחרי  הועסקו לפי חוזי   עובדי38. המבוסס על דרגה ודירוג, ) חוזה מיוחד להל  " (עובד
.  לעיתונאי 5  לעובדי  בכירי  ו7, "כוכבי " חוזי  ל4, "ל"צמודי מנכ" חוזי  22בה  , אישיי 

  היה בי  כ2002מארס   העובדי  לפי חוזי  אישיי  בחודשי  ינואר38שכר  החודשי הממוצע של 
, לפי חוזה שכר כולל אישי עובדי  13נוס  עליה  העסיקה הרשות . ח" ש40,000 ח לכ" ש19,000

כוננויות וגמול , שהשכר החודשי שנקבע בו כלל בי  היתר תשלומי  גלובליי  בעבור שעות נוספות
 . השתלמות
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ולפיו ,  חתמה הרשות על זיכרו  דברי  ע  האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל1997במארס  .2
) כ+ במקור" (כוכבי " ורק מנחי  א+, לפי שיקול דעתה, היא רשאית להעסיק על פי חוזי  אישיי 

הרשות רשאית להביא . של תכניות טלוויזיה ועובדי  בתפקידי  אחרי  המפורטי  בזיכרו  הדברי 
אול  בעבור כל עובד חיצוני שתקבל התחייבה הרשות , את בעלי התפקידי  האמורי  מבחו(

ובדי  בה לפחות שלוש להעסיק לפי חוזי  אישיי  שניי  מעובדיה הממלאי  תפקידי  דומי  וע
א  הפסיק . ל בשניי  מה "יבחר המנכ, א  יהיו יותר משני מועמדי  לעבור לחוזי  אישיי . שני 

ייבחר במקומו עובד אחר מעובדי הרשות , אחד משני העובדי  האמורי  את עבודתו ברשות
 המועסקי  לא יפחת מספר העובדי , וא  הפסיק עובד מהחו( לעבוד ברשות, שיעבור לחוזה אישי
, תקופת העסקתו של העובד מהחו( תהיה עד שנתיי  ע  אפשרות להארכה. לפי חוזה אישי בגינו

 . ותקופת העסקתו של עובד הרשות תהיה חמש שני  ע  אפשרות להארכה
   להל (מאז המחצית הראשונה של שנות התשעי  אישר האג  לשכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 

 הוא הודיע לרשות כי האישורי  ניתנו 1997 ב.  חוזי  אישיי 46  על לרשות לחתו) האג  לשכר
חוזי  אלה לא נועדו להיטיב את שכר  של עובדי  . על מנת למנוע עזיבת עובדי  חיוניי  לרשות"

 עובדי  38, כאמור,  היו2001בדצמבר ". בעוד הרשות מבקשת להשאיר , אשר אי  בכוונת  לעזוב
 .  מקרב עובדי הרשות25  גויסו מחו( לרשות ו13:  שהועסקו לפי חוזי  אישיי

‡ˆÓ  , ÈÎ ‰ÊÂÁ ÈÙÏÂ È˘È‡ ‰ÊÂÁ ÈÙÏ „Â·ÚÏ Â¯·ÚÈ˘ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÔÈ‡
È˘È‡ ÏÏÂÎ ¯Î˘ .Î Ó" ‰ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘¯Ï ıÂÁÓ „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ËÈÏÁÓ‰ ‡Â‰ ˙Â˘¯‰ Ï

˜ÒÚÂÈ ÍÎÏ ˙Â„ÓÚÂÓ Â˘È‚‰˘ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚÓ ÈÓ ¯ÁÂ·‰ ‡Â‰Â È˘È‡È˘È‡ ‰ÊÂÁ ÈÙÏ Â . ÔÓ
Î Ó‰ ˙‡ ÂÁ È˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜È Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰" ÈÙÏ Â˜ÒÚÂÈ˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙¯ÈÁ·· Ï

Â˜ÒÚÂÈ Ì‰·˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙ÚÈ·˜·Â È˘È‡ ‰ÊÂÁ, ÈÙ ÏÚ ÂÏ·˜˙È ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÈ˙ÂËÏÁ‰˘ È„Î 
ÌÈÈ ÈÈ Ú ÌÈÏÂ˜È˘ ,ÌÈÚÂ„ÈÂ ÌÈ¯Â¯· . ÈÎ ˙Â˘¯‰ ‰ÚÈ„Â‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙·

Ó‡ Ú·˜˙‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰„ÈÓ ˙Â. 

אול  רק בחלק  מצוי  , במרבית החוזי  האישיי  מתחייבי  העובדי  לעבוד במשרה מלאה .3
ואילו בחוזי  האישיי  שנחתמו ע  שבעת , שבמשרה מלאה הכוונה לשישה ימי עבודה בשבוע
ה שבוע העבוד, על פי הסכמי העבודה ברשות. הבכירי  לא נקבע כי עליה  לעבוד במשרה מלאה

עורכי  בחדשות  כתבי ,  וה  כתבי חדשות ברדיו של העובדי  המדורגי  בדירוג העיתונאי  
ובי  ,  הוא של ארבעה ימי  ובמאי  וצלמי  שעוסקי  בחדשות ברדיו ובטלוויזיה , בטלוויזיה

 2002בתשובתה למשרד מבקר המדינה במאי . העובדי  לפי חוזה אישי יש ג  בעלי תפקידי  אלה
להגדיר בחוזה האישי משרה מלאה של שישה ימי עבודה "כי ביקשה מהרשות , ג  לשכרהודיע הא

 . מ  הממצאי  עולה כי בקשה זו לא יושמה במלואה". בשבוע כתנאי לאישור החוזי 
  

 גיוס עובדי  חדשי  והכשרת  
ל ע, לפי חוק המינויי . ההפקה והשידור, הרשות מעסיקה עובדי  מקצועיי  בתחומי העיתונאות

ועל משרה שעשויה , או מי שהוא הסמי+ לכ+ להכריז בפומבי על משרה פנויה, ל הרשות"מנכ
שמשרה פנויה ברשות תמולא ,  קובע1984 נוהל הרשות בדבר מילוי משרות פנויות מ. להיות פנויה

על , ובהעדר מועמד מתאי  במכרז פנימי, על ידי מכרז פנימי; על ידי העברת עובד ממשרה למשרה
אמורה הרשות להכי  , שעומד בתוקפו, 1982 לפי נוהל ההדרכה של הרשות מ. כרז פומביידי מ

, בי  היתר, נוהל זה קובע כי מטרות ההדרכה ה . מסלול הכשרה לעובדי  מקצועיי  חדשי 
להכשיר עובדי  לקידו  מקצועי ולהכשיר מועמדי  מחו( לרשות למקצועות הייחודיי  לה כדי 

למקצועות בדירוג העיתונאי  ובדירוג " הסמכה"עוד קובע הנוהל ש. לשמש עתודה מקצועית
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שיכלול לימודי  עיוניי  והשתלמות במהל+ , עיתונות תיעשה על ידי קורס של מרכז ההדרכה הפקה
 . העבודה

‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó ,˙¯„ÒÂÓ ‰ È‡ ˙Â˘¯Ï ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÒÂÈ‚ Í¯„˘ , ÒÂÈ‚Ï „·ÏÓÂ
ÏÂ˜Â ‰¯Â‡˙ È‡ ÎË ,¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ‡ÏÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚Ï ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙Â˘ , Û‡

ÌÈ˘„Á ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ˙Â˘¯Ï ÂÏ·˜˙‰˘ .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ
ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚Ï ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ÏÚ „ÈÙ˜˙ ˙Â˘¯‰˘ , ˜ÂÁ· ˘¯„ Ï Ì‡˙‰·

 ÈÂÏÈÓ ¯·„· Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·Â È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ÔÈÈ Ú· ÌÈÈÂ ÈÓ‰˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘Ó. 

עורכי  ומגישי  ,  לא קיי  מרכז ההדרכה השתלמות לכתבי 1994 כי מ, עוד העלתה הבדיקה
 עובדי  בדירוג 70בשיא כוח האד  ,  נכללו למשל2001א  על פי שבדצמבר , העובדי  ברשות

עובדי  חדשי  לומדי  את העבודה אגב . 2001 1995העיתונאי  שהחלו לעבוד ברשות בשני  
א+ ה  אינ  מקבלי  במסגרת זו הדרכה בנושאי  כמו אתיקה , תה ובהדרכת עובדי  ותיקי עשיי

עוזרי הפקה ומזכירי הפקה , לדוגמה. התנהגות בזמ  משבר ושיפור הלשו  העברית, עיתונאית
ג  לאחר שני  מעטות של עבודה , י  מפיקי  של תכניות בלא הכשרה מקצועית מסודרתנעש

 . ברשות
  

 חופשהפדיו  ימי 
, קובע שכל עובד זכאי לחופשה, ) חוק חופשה שנתית להל   (1951 א"התשי, חוק חופשה שנתית

ואול  רשאי העובד בהסכמת המעביד לקחת רק שבעה ימי חופשה ; וכי היא אינה ניתנת לצבירה
ר " לתקשי33.132סעי  . לפחות ולצר  את היתרה לחופשה שתינת  בשתי שנות העבודה הבאות

 ימי  שעובד זכאי לה במקו  שנהוג שבוע 26 ימי חופשה מהמכסה השנתית של 14צל מחייב לנ
 ימי 65 הימי  הנותרי  עד למספר המרבי של 12העובד רשאי לצבור את . עבודה של שישה ימי 

שיבוטל מספר ימי החופשה שעובד היה חייב לנצל בשנה , ר קובע" לתקשי33.135סעי  . חופשה
סעי  .  לא יהיה זכאי לנצל  לאחר אותה שנה או לקבל תמורה בעד והוא, מסוימת ולא ניצל

ל לאשר לעובד לצבור בשנה מסוימת יותר מהמספר המרבי שמותר "מאפשר למנכ'  ב33.135
. א  נוכח לדעת שמחמת לח( בעבודה נבצר מהעובד לנצל את מלוא מכסת ימי החופשה, לצבור
כדי לקבל , ה של עשרה ימי עבודה לפחותר מחייב לצאת לחופשת מנוח" לתקשי28.232סעי  

 .קצובת הבראה ונופש פע  בשנה
1. ÌÈ¯ÈÎ·‰ ˙Ú·˘ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈÊÂÁ· , ¯‡Â È· ÂÓ˙Á ˘2001 ,Ú·˜  , ÈÎ" ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ

ÔÂÈ„ÙÏ „·ÂÚ‰ Ï˘ ... ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÙÂ˜˙ ¯Â·Ú ÌÈÏˆÂ Ó È˙Ï· ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ] ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ
ÌÈÈÂˆÈÙ· Â‡ ‰ÏÓ‚· ‰ÎÊÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ,ÙÂ˜˙ ÏÏÂÎ‰ÊÂÁ‰ ÈÙÏ ˙Â¯È˘‰ ˙ [ ˙¯ÂÎ˘Ó‰ ÈÙÏ ÂÈ‰È

 ˙ÏÏÂÎ‰]‰ÊÂÁ· ‰Ú·˜ ˘[ ,˜ÂÁ‰Â ˙Â˘¯‰ ÈÏ‰Â Ï ÛÂÙÎ· ."‡ˆÓ  , Ì˙Â‡Ó „Á‡ ÏÎ ÈÎ
· ‰ÎÂÊ ÌÈ¯ÈÎ·-26 ˙ ˘Ï ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ 2001 .‡ˆÓ  „ÂÚ , Ò¯‡Ó „Ú ÈÎ2001 Ì˙ÂÎÊÏ Â¯˙Â  

 ÔÈ· Ì‰Ó ÌÈÈ ˘ Ï˘130Ï -200ÌÈÏˆÂ Ó ‡Ï ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ  , ‰Ú·¯‡ Ï˘ Ì˙ÂÎÊÏÂ–È·  Ô275 
Ï-365‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ  .‡ˆÓ  „ÂÚÂ ˙‡Ê , ÌÈ ˘· „Á‡ ‰˘ÙÂÁ ÌÂÈ ÂÏÂ ÏˆÈ  ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÈÎ

2000-2001 ;ÌÈ ˘‰ Ô˙Â‡Ó ˙Á‡ ÏÎ· „·Ï· „Á‡ ÌÂÈ ÏˆÈ  „Á‡ , ÌÈÓÈ ‰¯˘ÚÓ ˙ÂÁÙ „Á‡Â
 ˙ ˘·2000 .¯È·Ò È˙Ï·‰Â ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒÓ‰ , ˙Â‡¯Â‰·Â ˙È˙ ˘ ‰˘ÙÂÁ ˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ 
È˘˜˙‰"¯ ,Â¯·ˆ˘ ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ Ï˘ÌÈ¯ÈÎ·‰  , ÌÈ„·ÂÚÎ ˙Â˘¯· Ì˙„Â·Ú ˙Â ˘ ÍÏ‰Ó· ¯ˆÂ 

˙Â˘¯· Ï·Â˜Ó‰ ¯Î˘· ÌÈÚÂ·˜ , ˙Ú·Â˜‰ ˙¯ÂÎ˘Ó‰ ‰Ï„‚ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÊÂÁÏ ¯·ÚÓ‰ ÌÚ ÌÏÂ‡
‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ ÔÂÈ„Ù ·Â˘ÈÁÏ . 



 א53דוח שנתי  318

 file: chap220 09/09/2002  הרצה שנייה

 41  ו65 פרשו בהגיע  לגיל 75:  עובדי  מהרשות140 פרשו לגמלאות 2001 1999בשני   .2
 ימי 389  ל100 מהפורשי  היו במועד פרישת  בי  20 לזכות .פרשו במסגרת תכנית לעידוד פרישה

ל כוח אד  ומינהל ברשות הודיע "שסמנכ, ראוי לציי . וה  קיבלו פדיו  של ימי החופשה, חופשה
א+ ממצאי הביקורת מלמדי  ,  ימי חופשה בשנה65 לעובדי  כמה פעמי  כי אי  לצבור יותר מ
 . שהוא לא הצליח לאכו  זאת על כל העובדי

שמאחר שלא הצליחה לגרו  לעובדי  לנצל את , בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה הרשות
מגבשת ההנהלה נוהל חדש שיחייב , ונוכח ממצאי הביקורת, עודפי ימי החופשה שעומדי  לזכות 

את כל העובדי  בכל הדרגי  לצאת לחופשה שנתית בהתא  לחוק ולהוראות כדי לשי  ק( 
 .לעודפי  האמורי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â˘¯· ‰˘Ú  ,‰¯Â‡ÎÏ ,È˘˜˙· ‚ÈÈÒ· ¯˙È ˘ÂÓÈ˘" ¯˘Ù‡Ó‰ ¯
Î ÓÏ" ¯˙ÂÓ˘ ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ Ï˘ È·¯Ó‰ ¯ÙÒÓ‰Ó ¯˙ÂÈ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ ˘· ¯Â·ˆÏ „·ÂÚÏ ¯˘‡Ï Ï

¯Â·ˆÏ .˘ÙÂ Â ‰‡¯·‰ ˙·Âˆ˜ ÌÂÏ˘˙ ÌÚ ¯·„‰ ·˘ÈÈ˙Ó „ˆÈÎ ˜Â„·˙ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂˆ¯ , ÁÎÂ 
È˘˜˙‰Â ˙È˙ ˘ ‰˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰"¯ . 

,  מימי החופשה שצברו50ל הרשות לשתי עובדות לקבל פדיו  " אישר מנכ1999  וב1996 ב .3
) או לכל בעל תפקיד אחר(ל "אי  למנכ, לדעת משרד מבקר המדינה. למימו  טיפולי  רפואיי 

 .תהא המטרה אשר תהא, סמכות לאשר פדיו  ימי חופשה לעובד שאינו פורש מהרשות
  

 קידו  עובדי  בדרגות
הדירוג המשולב , 3המקצטי , הטכנאי , ההפקה, העיתונאי עובדי  ברשות מדורגי  בדירוגי ה
 מהעובדי  40%  כ2001בדצמבר . דירוג האקדמאי  ודירוג המהנדסי , )לעובדי  מינהליי (

 בדירוג הטכנאי  20% כ,  בדירוג המשולב28% כ, שנכללו בשיא כוח האד  היו בדירוג העיתונאי 
לכל משרה נקבע מתח דרגות בדירוג שבו היא נמצאת על פי הסכמי . י  האחרי והשאר בדירוג

במרבית הדירוגי  אפשר לקבל תוספת שהייה שנתיי  , ר" לתקשי22לפי הוראות פרק . עבודה
 .לפחות לאחר קבלת דרגה ושלוש שני  לפחות לאחר קבלת דרגה אישית

מגדירות , ) התקנות להל   (1979 ט"שלהת, )דרגות אישיות) (תנאי עבודה(תקנות רשות השידור 
הדרגה הצמודה למשרה פלונית לפי התק  שנקבע בהתא  לחוק ולמעט תוספת : "דרגה תקנית

ל לקבוע לעובד הרשות דרגה אישית גבוהה "לפי תקנות אלה רשאי המנכ". שהייה בדרגה כאמור
שיא במתח הדרגות בדרגה אחת מ  הדרגה התקנית א  העובד הוא עובד מצטיי  ששהה בדרגת ה

א  העובד ; של משרתו מש+ זמ  השווה לפחות למש+ השהייה בדרגה הנמוכה שבמתח הדרגות
או א  העובד עומד לסיי  ; ל"באישור המנכ, מבצע תפקידי  מיוחדי  נוס  על תפקידיו הקבועי 

תה  העל2001בדיקת קידו  עובדי  על פי נתוני הרשות בדצמבר . את שירותו ברשות עקב צרכיה
 :ממצאי  אלה

 העובדי  גבוהה בדרגה אחת מדרגת השיא במתח 1,800 מכ) 36% (660 דרגת  של כ .1
ושל ; גבוהה בשתי דרגות מדרגת השיא) 15%( עובדי  280דרגת  של ; הדרגות של המשרה שלה 

לעובדי  אחדי  א  דרגה הגבוהה בארבע עד עשר דרגות . בשלוש דרגות) 7%( עובדי  120 כ
עוד נמצאו עובדי  אחדי  שקיבלו את הדרגה הגבוהה . יא במתח הדרגות של משרת מדרגת הש

__________________ 
 . טכנאי  שאינ  בעלי תעודת הסמכה לטכנאי עות טכניי  מקצו 3
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בי  העובדי  שקיבלו . שלוש או ארבע דרגות מדרגת השיא מיו  שהחלו לעבוד ברשות, בשתיי 
 .דרגות מעל דרגת השיא של משרת  יש א  עובדי  ארעיי 

נתיי  ממועד קבלת הדרגה  עובדי  קיבלו תוספת שהייה כעבור שנה עד פחות מש160 כ .2
 .מקצת העובדי  קיבלו את תוספת השהייה ממועד התחלת עבודת  ברשות. האחרונה

, 1996 1993כי על פי הסכ  העבודה לשני  , בתשובתה למשרד מבקר המדינה הסבירה הרשות
ללא קשר לדרגת השיא במתח הדרגות של , קוד  כל עובד בדרגה אחת במש+ שנות תוק  ההסכ 

שמתחי הדרגות שנקבעו לא עודכנו שני  מספר משו  שלא נחתמו ,  עוד טענה הרשות.משרתו
והיה צור+ בקידו  עובדי  ותיקי  בשל , הסכמי עבודה ובשל מדיניות התקינה של משרד האוצר

. הרחבת שידורי הרשות והכנסת טכנולוגיות חדשות, התחרות בי  ערוצי התקשורת המשודרת
כי , הרשות א  ציינה. שקט תעשייתי והוא היה פוגע בשידורי  נגר  איאילולא קודמו עובדי  היה 

יש מנהלי  , בקרב העובדי  שדרגת  גבוהה בשלוש או ארבע דרגות מדרגת השיא של משרת 
שסיימו את תפקיד  ושובצו כעובדי  מ  השורה במשרה שדרגת השיא שלה נמוכה מזו של , לשעבר

 בדק משרד מבקר המדינה את נתוני הרשות על מועדי בעקבות תשובת הרשות. תפקיד  הניהולי
שתיי  או שלוש מדרגת ,  עובדי  קיבלו דרגה הגבוהה בדרגה אחת900 העלאות בדרגה ונמצא כי כ

 . 2001 1997השיא בשני  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ„È˜ ÔÈÈ Ú· ˙Â˘¯‰ ˙ÂÈ È„Ó ,¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙· ‰ÎÂ¯Î‰ ,

Î ÂÏ·È˜ ‰ÈÙÏ˘-60%ÌÈ„·ÂÚ‰Ó  ˙Â‚¯„‰ Á˙Ó· ‡È˘‰ ˙‚¯„Ï ÏÚÓ ˙Â‚¯„ ˘ÂÏ˘ „Ú ‰‚¯„ 
Ì˙¯˘Ó Ï˘ , ‰‚¯„‰ ˙Ï·˜Ó ÌÈÈ˙ ˘Ó ˙ÂÁÙ „Ú ‰ ˘ ¯Â·ÚÎ ‰ÈÈ‰˘ ˙ÙÒÂ˙ ÂÏ·È˜ ÌÈ„·ÂÚÂ

‰ Â¯Á‡‰ ,˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯Ï ‰ÈÂ‡¯ ‰ È‡ ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÂ ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ‚Â‰ Ï ‰¯ÂÓ‡˘ .
„ÈÙ˜‰ÏÂ ˙Â‚¯„· ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÙÂ‡· È„ÂÒÈ ˙È· ˜„· ˙Â˘ÚÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ È¯ÚÊÓ‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÏÚ 

‰ÈÈ‰˘ ˙ÙÒÂ˙ Â‡ ‰‚¯„ ˙ÙÒÂ‰Ï ˘¯„ ‰.   
 קרבת משפחה בי  עובדי  

 המבוסס על חוק המינויי  וכללי שירות  נוהל הרשות בדבר סייגי  להעסקת קרובי משפחה 
וכ  על , שהותקנו מכוח חוק זה, 1969 ט"התשכ, )סייגי  בקרבת משפחה) (מינויי (המדינה 
שלא יתקבל מועמד לעבודה , הנוהל קובע. 1974בפברואר " ידיעו  פנימי" פורס  ב ר "התקשי

או א  מועסק ביחידה אחרת של , ביחידה ברשות א  באותה יחידה מועסק קרוב משפחה שלו
ל "על א  זאת רשאי מנכ. הרשות קרוב משפחה שלו וההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות ביניה 

לאחר שיתברר כי העסקתו של קרוב המשפחה ,  ההעסקהלאשר את, או מי שהוא הסמיכו, הרשות
וכי ההעסקה לא תביא ליחסי כפיפות או ; כי אי  מועמד מתאי  אחר לאותה משרה; חיונית לרשות

שא  נוצרה קרבת משפחה בי  עובדי  , עוד קובע הנוהל. לקשרי עבודה בי  קרובי המשפחה
וא  ההעברה אינה , יחידה אחרתיש להעביר אחד מה  ל, המועסקי  ביחידה מינהלית אחת

ל להתיר את המש+ העסקת  של עובדי  אלה במשרותיה  עד אשר תתאפשר "רשאי המנכ, אפשרית
, ונכד, חת , ח , חות , ב  אח, דוד, גיס, אח, ילד, הורה,  זוגקרוב משפחה הוגדר בנוהל ב . ההעברה

 .ואותה קרבה בלשו  נקבה
זמני או , להעסקת קרובי משפחה על עובדי  במעמד קבועהנוהל מחיל את ההוראות בדבר סייגי  

לא צוי  בנוהל כי ההוראות האלה חלות ג  על מועסקי  לפי . ארעי ועל עובדי  לפי חוזה מיוחד
ת מ  הראוי "לפי ש כל עוד הרשות ממשיכה להעסיק אנשי , לדעת משרד מבקר המדינה. ת"ש

 .לקבוע הוראות דומות בעניינ 
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 של מבקר 47שפורס  בדוח שנתי ,  בעניי  העסקת קרובי משפחה33 ערו(  ביקורת עלבעקבות
ל לכספי  "על הסמנכ, ל למינהל וכוח אד "ל הטיל על הסמנכ"הודיעה הרשות שהמנכ, 4המדינה

ת של "וכלכלה ועל היוע( המשפטי של הרשות לגבש נוהל שיאפשר פיקוח על ההעסקה לפי ש
 .ני  שעברו מאז לא גיבשה הרשות נוהל כאמורבחמש הש. קרובי משפחה של עובדי הרשות

 Ì‰·Â ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ ˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó5,460 ˙Â˘¯· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÈÓ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÓÂ˘¯ 
 ˙ ˘·2001 ,‰˜ÒÚ‰‰ ˙Â¯Âˆ ÏÎ· ,Î ˙È‡¯˜‡ Â¯Á· -700) Î-13%( , ˙·¯˜ ˘È Ì‡ ˜„· Â

Ì‰È È· ‰ÁÙ˘Ó ,ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì˘¯Ó· ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙ ÏÚ . Â‡ˆÓ 90 ÌÈ„·ÂÚ )Î-13% ( ˘È˘
 ‰ÁÙ˘Ó ˙·¯˜ Ì‰È È·)˘ ÈÙÏ ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰Ó ˘ÈÏ˘Î"˙ .( ‰˙Â‡· ÌÈ„·ÂÚ Ì‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ

˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰„ÈÁÈ , Ï‰Â Ï „Â‚È · ‰„Â·Ú È¯˘˜ Â‡ ˙ÂÙÈÙÎ ÈÒÁÈ Ì‰È È· ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÔÎÏÂ
˙Â˘¯‰ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙È¯˘Ù‡ Í¯„ ÏÎ· ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ , ÏÎ·‰· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙Â¯Âˆ ,Ï‰Â ‰Â ÌÈÏÏÎ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ .  

✯ 

 

 ÁÂÎ ‡È˘ Ú·˜  ˙Ò Î‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· ˙Â˘¯‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ ÂÈ„·
·Èˆ˜˙‰ ˙ ˘Ï Ì„‡‰ . ÌÈ˘ ‡ ˙˜ÒÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˘Â‡˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘Ó ‰‚¯Á ˙Â˘¯‰

˙ÂÏÂÚÙ‰ ·Èˆ˜˙ ˙Â ˜˙Ó Ì¯Î˘ ÌÂÏ˘˙Â ÌÂÏ˘˙ È¯·Â˘ ÈÙÏ . ˙ ˘·2001Î ‰· ÂÈ‰ -700 
˘ ÈÙÏ ÌÈ˜ÒÚÂÓ"ÌÈ ˘ Í¯Â‡ÏÂ ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡·Â ˙ÂÙÈˆ¯· Â˜ÒÚÂ‰˘ ˙ , Ì‰·˘ ÌÈ„È˜Ù˙· ¯˜ÈÚ·

˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ Ì‚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,˘ ÈÙÏ ‰˜ÒÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·˘" ˙‡ ˙Â˘¯‰ ‰Ù˜Ú ˙
Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘ ,‰· ˜ÒÚÂÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Û˜È‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‡Ë·Ó Â È‡ ˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙ ÈÎÂ .

ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,Ù ÔÈ‡‰Ï‡ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ÒÂÈ‚ ÏÚ ÁÂ˜È , ‰¯˜·Â ÁÂÂÈ„ ÁÈË·Ó‰ Ï‰Â  ‚‰ Â‰ ‡ÏÂ
Ì˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÌÈ˙Â‡  . È ÙÏ ÂÊ ‰˜ÒÚ‰ ˙¯Âˆ ÏÚ ÚÈ¯˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó12ÌÈ ˘  , ‡È‰ ÌÏÂ‡

‰¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë . ˙Á‡ ‰ˆÚ· ÚÂ·˜ÏÂ ‰Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ‰„ÈÙ˜· ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
‰Ï ˘Â¯„‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ .¯‰ ÏÚ ÔÎ ˙ÏÏÂÎ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ˙Â˘

˙ÏÎ˘ÂÓÂ ,Ú·˜ÈÈ˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘Ï ‰Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙‡ ¯È·Ò ÔÓÊ ÍÂ˙· ÌÈ‡˙‰Ï ‰Ó‚Ó·. 
Î Ó‰ ˙‡ ÂÁ È˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï Ì‚ ˙Â˘¯‰ ÏÚ" ÏÚ Â˜ÒÚÂÈ˘ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ˙¯ÈÁ·· Ï

˙ÈÏ‰ ÈÓ ˙Â È˜˙ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÊÂÁ ÈÙ ,Ì˙¯ÈÁ·· ÔÂÈÂÂ˘Â ˙Â„ÈÁ‡ . ˙Â˘¯‰ ÏÚ
‡Ï˘ „ÈÙ˜‰ÏÛ¯Â‚ ÔÙÂ‡· ‰‚¯„· ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÏÚ‰Ï  , ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ˙¯È·ˆ ¯˘Ù‡Ï ‡ÏÂ

¯È·Ò È˙Ï·Â ÏÂ„‚ ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Â ˙È˙ ˘ ‰˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ÁÎÂ "¯ . ˙˜ÒÚ‰Ó Ú ÓÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ
ÌÁÂ¯ÏÂ Ï‰Â ‰Â ÌÈÏÏÎ‰ ÔÂ˘ÏÏ „Â‚È · ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜. 
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