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 ממצאי מעקב

 עבודת המטה של משרדי הממשלה
ובניהול יעיל ומועיל של , עבודת המטה במשרדי הממשלה נועדה לסייע בקבלת החלטות מיטביות

 .ה  ברמה הכלל משרדית וה  ברמת היחידה המשרדית, המשרד הממשלתי
, העבודה והרווחה,  בח  משרד מבקר המדינה היבטי  של עבודת המטה במשרדי הפני 2002בשנת 

מזכירות , משרד ראש הממשלה: וביחידות המרכזיות,  הבינוי והשיכו, הבריאות, המשפטי 
). ת" אג"להל  (ואג$ התקציבי  במשרד האוצר , )מ" נש"להל  (נציבות שירות המדינה , הממשלה

 ). הדוח"להל   (1ב53ממצאי הביקורת פורסמו בדוח שנתי 
רדי   עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב חלקית באות  מש2004נובמבר "בחודשי  ספטמבר

נועדה לבדוק א  תוקנו הליקויי  שפורסמו , ביקורת המעקב). ב53(ל "שנבדקו בדוח הביקורת הנ
   .ובאיזו מידה, בדוח

 עבודת המטה במשרד ראש הממשלה
בדוח . לעבודת המטה של משרד ראש הממשלה השפעה רבה על פעולות כל משרדי הממשלה .1

וכי אופ  הפעילות השתנה , טי  בי  משרדיי כי משרד ראש הממשלה ריכז ותיא  פרויק, הועלה
באמצעות , אול  במשרד ראש הממשלה לא מוסדו. ל"על פי גישתו של כל מנכ, מתקופה לתקופה

ופרויקטי  , שיטות ונהלי  שיאפשרו תיאו  בביצוע פרויקטי  רב שנתיי , עבודת מטה מקיפה
 שמעורבי  בה  כמה משרדי ממשלה 

יש לערו  , י לנוכח ריבוי המשימות המוטלות על המשרד ומורכבות כ, מבקר המדינה המלי* בדוח
כמו כ  ראוי לבחו  את מעמדו . בחינה מקצועית של יעדי המשרד וכלי הביצוע העומדי  לרשותו

ולקבוע סדרי  , ל בכל הקשור לתיאו  פעילויות בי  משרדיות"של משרד ראש הממשלה ושל המנכ
ושל פרויקטי  שמעורבי  בה  כמה , ויקטי  רב שנתיי וכלי  שיאפשרו תיאו  בביצוע של פר

 "להל   (2004שאומצו בידי הכנסת במרס , המלצות מבקר המדינה. ובבקרה עליה , משרדי ממשלה
כי על הממשלה להגדיר את סדרי התיאו  ושיתו$ הפעולה הראויי  בתחומי  , היו, )החלטת הכנסת
ואת הכלי  שיש לתת לגו$ מתא  למימוש , שלהלרבות תפקידו של משרד ראש הממ, בי  משרדיי 

 .התפקיד
‰ÏÚÓ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÈÎ , ‰ËÓ ˙„Â·Ú Â˘Ú ‡Ï

˙Ù˙Â˘Ó ,ÏÂ‰È  ˙¯Â˙ ·ˆÚÏ Ô˙¯ËÓ˘ ˙ÂÙÂÏÁ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È ÙÏ ÂÁÈ ‰ ‡Ï Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ,
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÌÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙„Â·Ú ˙‡ ¯È„Ò˙˘ ,ÈÂ¯ÙÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈË˜È

È„¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Â ÌÈÈ„¯˘Ó ÔÈ·. 
__________________ 

1 ÁÂ„  È˙ ˘53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·, 2003 ,5' עמ. 
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להקי  ועדת שרי  למעקב אחר משימות , 2003ביולי , כי הממשלה קיבלה החלטה, ע  זאת יצוי 

לעקוב אחרי יישו  משימות ויעדי  שנקבעו למשרדי : בי  היתר, תפקידי הוועדה יהיו. הממשלה
 ;והיעדי  שנקבעו לה , ע המשימות לקבל דיווחי  על קצב ההתקדמות בביצו;הממשלה השוני 

באמצעות דיווחי  . לפעול להסרת מכשולי  ולפתור בעיות שיתעוררו במהל  יישו  היעדי 
 .חודשיי  קיי  משרד ראש הממשלה תהלי  של בקרה על ההתקדמות להשגת היעדי 

¯È·Ò‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó , ¯·ÓËÙÒ·2004 ,Î Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ËÈ˘ ÈÎ" ÌÚ „¯˘Ó‰ Ï
Ó‰ È„¯˘ÓÂ˙˘È‚ÓÂ Â ÂÈÒÈ Ó ˙ÚÙ˘ÂÓ ‰Ï˘Ó .Î Ó"ÈÁÎÂ ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï ,

ÂÓ„Â˜Î , ˙ÂËÈ˘ ˙ÚÈ·˜ È„È ÏÚ ÂÏ˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˘ÙÂÁ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ‡Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯Â·Ò
È„¯˘Ó ÔÈ·‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙Â ·ÂÓ ‰„Â·Ú. 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯ÂÓ‡Î ÏÂ‰È  ˙¯Â˙˘ Á¯Î‰‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡˘ , ˘ÙÂÁ ˙‡ ÏÈ·‚˙
Î Ó Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰"‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï , ¯„ÒÂÓÂ Û˙Â˘Ó ÒÈÒ· ¯ÂˆÈÏ ‡È‰ ‰˙¯ËÓ ÏÎÂ

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘Â ÌÂ‡È˙‰ ÈÎ¯„ Ï˘. 
והוא נסמ  עליה  בעבודתו , שאת רוב  ממנה ראש הממשלה אישית, יועצי ראש הממשלה .2

והידע , עצי  האלהכאשר מתחל! השלטו  פורשי  רוב היו. מועסקי  במשרות אמו , השוטפת
הטיפול בנושאי  , בדר  כלל, ע  פרישת היועצי  מוקפא. והניסיו  שצברו אינ  נשמרי  במשרד

 .ובכלל  נושאי  דחופי , שהיו מופקדי  עליה 
מ יערכו בחינה ארגונית של מבנה "שמשרד ראש הממשלה בשיתו! נש, בדוח המלי" מבקר המדינה

, אגב הבחנה בי  צוות מקצועי קבוע, את המבנה הארגוני שלוויגדירו את תקני כוח האד  ו, המשרד
 .ובי  צוות יועצי ראש הממשלה המועסקי  במשרות אמו 

‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó ,˘ Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÈÎ" „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙È Â‚¯‡ ‰ ÈÁ·· ÂÏÁ‰ Ì¯Ë Ó
ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰˙¯ËÓ˘ , ·Ó‰‰ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÔÂ‚¯‡‰Â, ÏÏÎ·Â „È˜Ù˙ ˙‡ ‰ÊÈ Ì‰

 Ï˘ Ì„ÓÚÓÂ„¯˘Ó· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Â·˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ È ˜˙Â  , ÔÈ· ‰ Á·‰ ‰˙˘Ú  Ì¯ËÂ
„¯˘Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈˆÚÂÈ ÔÈ·Â ÚÂ·˜ ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÂˆ2. 

כי הסמכות להציע שינויי  בענייני תקינה על פי חוק שירות ,  כתבה2004מ בתשובתה מדצמבר "נש
 .מ טר  קיבלה הצעה בנדו "וכי נש, מוטלת על השר הממונה, 1959'ט"התשי, )מינויי (המדינה 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ÔÎ‡ ,‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ,
Í¯ÚÈ‰Ï ,˙È Â‚¯‡ ‰ ÈÁ·Ï ,˘ Ï Ì‚ Ï·‡"Ó , È·‡˘Ó ÏÂ‰È Ï ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ËÓ‰ ˙„ÈÁÈ ‰˙ÂÈ‰·

˘Â ‡ ,ÌÈÈ Â‚¯‡ ÌÈÈÂ È˘ ÌÂÊÈÈ· ÏÈ·ÂÓ „È˜Ù˙3 , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ˙Â ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰Â
‰ÏÂÏÂÚÙÏ ÂˆÈ¯Ó. 

כי בחינה ארגונית מ  הראוי שתיעשה בחסות , 2004משרד ראש הממשלה ציי  בתשובתו מדצמבר 
את , עדיי  לומד את מבנה המשרד, שנכנס לתפקידו לפני ארבעה חודשי , ל"המנכ. ל המשרד"מנכ

__________________ 
 , "ÌÈ¯˘ È ‚ÒÂ ÌÈ¯˘ ˙ÂÎ˘Ï· ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰Â ÈÂ ÈÓ"בעניי  זה ראו בפרק על  2

 .5' עמ
 .39'  עמ"‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· Ì„‡ ÁÂÎ ˙ È˜˙Â ‰˜ÒÚ‰" ראה בדוח זה בפרק על בעניי  זה 3
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ת המבנה ובכוונתו א! להסתייע בייעו" חיצוני כדי לבחו  מחדש א, התפקידי  השוני  ואת נחיצות 
   .הארגוני של המשרד כולו

 עבודת המטה של משרדי הממשלה לקראת הצעת החלטות לממשלה
עבודת המטה של משרדי הממשלה ושל מזכירות הממשלה נועדה לאפשר לממשלה לקבל מידע 

המקי! את , כדי שההחלטה שתתקבל תתבסס על מידע נאות, מקי! על ההצעה המועלית לפניה
 .והעמדות השונות בעניינו, מעוררהקשיי  שהוא , הנושא

וכי , כי לתהלי  קבלת ההחלטות בממשלה לא קדמה תמיד עבודת מטה סדורה, בדוח הועלה .1
או , משרדי הממשלה מניחי  לפניה לעתי  הצעות החלטה שלא צורפו לה  חוות דעת משפטיות

עוד הועלה . לטהשאי  בה  התייחסות שיטתית להיבטי  כלכליי  וחברתיי  הנובעי  מהצעת ההח
במקו  סוגיות עקרוניות המתוות , כי המשרדי  העלו לדיו  בממשלה נושאי  נקודתיי , בדוח

, י המשרדי  ומזכירות הממשלה לקראת הדיו "ג  חומר הרקע המוגש לשרי  ע. מדיניות כוללת
ח בדו. המאפשרת קבלת החלטה מיטבית, חסר לעתי  מידע הנדרש ליצירת תשתית עובדתית נאותה

,  למשל;והדרישות הקיימות בו ה  מזעריות, כי תקנו  עבודת הממשלה אינו מקי! דיו, הועלה עוד
או , אי  ה  חייבי  לצר! לה חוות דעת מקצועית, כאשר השרי  מגישי  הצעת החלטה לממשלה

כי פעמי  רבות , כמו כ  הועלה. מבניות'חברתיי  והשפעות ארגוניות, לדו  בהיבטי  כלכליי 
ולא הייתה לה  שהות ,  הצעות ההחלטה לשרי  ולמשרדיה  זמ  מועט לפני הדיו  בממשלההגיעו

 .מספקת לעיי  בו כדי לגבש את עמדותיה  כראוי
כי מ  הראוי שהממשלה תפעל לעדכו  ההוראות של תקנו  עבודת , בהחלטת הכנסת נקבע

, בי  היתר, ובה, ודרתכ  שיחייבו עבודת מטה מס, הנוגעות להצעות להחלטות הממשלה, הממשלה
כמו כ  . והצעה מנומקת של החלופה המועדפת, הכנת תשתית עובדתית הנחוצה לקבלת החלטה

בכל הנוגע לדר  הגשת הצעות , נקבע כי יש לפעול לגיבושו של נוהל אחוד לכל משרדי הממשלה
 .להחלטות הממשלה

·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ‰ÏÚÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ ,ÈÂ È˘‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÁ‰ Ì¯Ë ÈÎ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ
ÁÂ„‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â·˜Ú· , ÈÁÎÂ ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÂ ˜˙ Ì‚Â) ÔÏ‰Ï-ÔÂ ˜˙‰ ( , ÈÂ È˘ ¯·Ú ‡Ï

˙Ò Î‰ ˙ËÏÁ‰· ¯ÂÓ‡ÎÂ ÁÂ„· ıÏÓÂÓÎ. 
 ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙·2004‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓ ·˙Î  , È‡ˆÓÓ ˙È·¯Ó ÈÎ

 ÁÂ„· Â ÈÂˆ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ Ï˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó53· , È„·Î Ì‰
Ï˜˘Ó ,‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡ ÏÚ ‰ÏÂ„‚ ‰ÚÙ˘‰ Ì‰Ï ˘ÈÂ .ÂÈ¯·„Ï , Ì È‡ ‰Ï‡

„·Ï· ÌÈÈ ÎË ÌÈ ÈÈ Ú , ÌÈ ÈÈ Ú ‡Ï‡" ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â Ï „‡Ó ‰˘È‚¯ ‰˜˘‰· ÌÈ˜È˘Ó‰
˙Úˆ·Ó‰ ˙Â˘¯· ,‰Ê ‚¯„ ‰· Í¯„ÏÂ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È¯˜ , ÈÎ¯„ ˙‡ ÌÈÒÙÂ˙

Ì˙ÏÂÚÙ ."ÔÎ ÏÚ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓ ÔÈÈˆ ,Î ¯˘‡"ı¯‡‰ ËÂ˜˘˙" ,ÌÈ‡˙Ó‰ „ÚÂÓ‰ ‡ˆÓÈÈÂ ,
 ÁÂ„· Â‚ˆÂ‰˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ˙‡ ˜ÈÓÚÓ Á¯Â‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ ÔÁ·˙53· , ÛÂÙÎ· ˙‡Ê ÏÎ

 ‡È‰˘ ÍÎÏ"˜Â¯È ¯Â‡ Ï·˜˙ "È È„Ó‰ ‚¯„‰Ó . ¯‡Â ÈÓ ˙ÙÒÂ  ‰·Â˘˙·2005 ¯ÈÎÊÓ ÔÈÈˆ 
‰Ï˘ÓÓ‰ ,È˘¯„ ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÔÂ‚ÈÚÏ ‰Úˆ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ‡È·‰Ï ÏÂ˜˘Ï Â˙ ÂÂÎ· ÈÎÌ ,

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÂ ˜˙· .Â˙·Â˘˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓ ÔÈÈˆ „ÂÚ ,
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È„È· ‰ Â˙  ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰˘. 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ˆ¯Ó  ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙˘¯„  ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,ÍÎÏ ‰Úˆ‰ Ì„˜‰· ÚÈˆ˙ .˘‚„ÂÈ , ÏÚ ‰·Ò  ˙¯Â˜È·‰˘
‰ËÏÁ‰Ï ˙ÂÚˆ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓÏ ˘È‚‰Ï Ì‡Â·· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ , Ô‰ÈÏÚ ‰¯˜·‰ ˙·ÂÁÂ

ÈÁÎÂ ‰ ÔÂ ˜˙‰ ÈÙÏ Ì‚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ ÏÚ ‰ÏÁ. 
 ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈ˙Â ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ÏÚÙ˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯

‡˘Â · ˙Ò Î‰. 
שיש לה  השפעה על , כלכליי  כבדי משקל'י  אזרחיי הממשלה נדרשת לעסוק בנושא .2

ולכ  . והיא זקוקה לכלי  שיסייעו לה בקבלת החלטות, הכלכלה והתשתיות, עיצוב פני החברה
המלצה זו מעוגנת עוד בהמלצות ועדת . הועלתה ההמלצה להקי  יחידה מקצועית לניתוח מדיניות

 לבחו  1992שהמליצה בשנת , י תיאו  ומינהלובאלו של ועדת השרי  לעניינ, 1989קוברסקי משנת 
, הממשלה קיבלה את המלצת ועדת השרי . את נושא הקמתה של יחידה מקצועית לניתוח מדיניות

 . החליטה למנות צוות מקצועי שיכי  נייר עמדה בעניי 1992ובדצמבר 
‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓ ·˙Î Â˙·Â˘˙· ,˙ÂÈ È„Ó ÈÁÂ˙È Ï ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰„ÈÁÈ ‰Ó˜Â‰ ‡Ï ÈÎ ,Â·ÚÂ ˙„

 ˙È˘Ú  ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ‡˘Â · ‰ËÓ‰"˜Â‰ „‡ "ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚ È„È· , ÔÂÁËÈ·Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÂÓÎ
ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Â‡ ÈÓÂ‡Ï.  

✩  
‡ˆÂÈ ¯ÂÓ‡‰ ÏÏÎÓ ,ÁÂ„‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙È·¯Ó˘ , ˙‡¯˜Ï ˙˘¯„ ‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·ÚÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ·

‰Ï˘ÓÓÏ ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰ ,ÂÓ˘ÂÈ Ì¯Ë ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ È„È· ‰ÚÂˆÈ· È‡ ·˜Ú ¯˜ÈÚ· ,
 È˘ ¯„ÚÈ‰Â‰Ï˘ÓÓ‰ ˙„Â·Ú ÔÂ ˜˙· ÌÈ Â˜È˙Â ÌÈÈÂ.   

 מעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה
המעקב אחרי ביצוע החלטותיה ואחרי דיווחי . הממשלה מקבלת מאות החלטות מדי שנה .1

את שקיפותו , בי  היתר, חייב להיות סדור ומתועד כדי להבטיח, המשרדי  לממשלה על כ 
 .לתהליכי בקרה
או שיישמו אות  , שלה רבי  לא יישמו רבות מהחלטות הממשלהכי משרדי ממ, בדוח הועלה

כי המעקב , הדוח ציי . ובהחלטות אחרות חרגו מלוח הזמני  שנקבע למימוש , באופ  חלקי בלבד
 המזכירות לא סיפקה לממשלה ;של מזכירות הממשלה אחרי ביצוע החלטות הממשלה היה חלקי

כי לא היה במשרדי , עוד הועלה בדוח. יהמידע מלא ומפורט על מידת ביצוע  של החלטות
הממשלה נוהל לטיפול בהחלטות ממשלה משלב ייזו  הצעת ההחלטה עד לשלב המעקב אחרי 

 .ביצועה והדיווח עליה
כי יש לפעול לגיבושו של נוהל מעקב של , החליטה הכנסת, על פי המלצת מבקר המדינה בדוח

להנחות את , בי  השאר, כזה היה אמורנוהל . משרדי הממשלה אחר יישו  החלטות הממשלה
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הקשורי  להכנת הצעת , ולתא  בי  הגורמי  השוני , המשרד אי  לטפל בהצעת החלטות לממשלה
 .ולהבטיח רציפות בביצוע ג  כאשר מתחלפי  נושאי משרות בכירות, ההחלטה וביצועה

‰ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· ,  ‰ÁÒÈ  ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ ÈÎ Ï‰Â
ÌÂÊÈÈ È¯„Ò· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙‡ ‰Á Ó‰ ,ÁÂ˜ÈÙ ,È„¯˘Ó ÔÈ· ÌÂ‡È˙Â È„¯˘Ó‰ ÌÂ‡È˙ ,

·˜ÚÓ È¯„ÒÂ ,‰¯˜· ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ¯Á‡ ÚÂˆÈ·Â ÁÂÂÈ„. 
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· „ÂÁ‡ Ï‰Â  ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ,ÂÏ˘Ó ·˜ÚÓ ÈÏÎ „¯˘Ó ÏÎ ¯ˆÈ , ÌÈÈ „È Ì˜ÏÁ

ÌÈ·˘ÁÂÓÓ Ì˜ÏÁÂ ,ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰È‰ Ô˙È ˘ „ÂÚ· ,˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÓ‡˙‰· ,
ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÎ· ,·˜ÚÓ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÍÎ·Â ,‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ‰ÓÎÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰· „ÂÁÈÈ· .

ÔÈÂˆÈ „ÂÚ ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ÈÎ , ÌÂÊÈÈÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈ„¯˘Ó· ÈÓÈ Ù Ï‰Â  ÔÈ‡
‰Ï˘ÓÓÏ ‰ËÏÁ‰ ˙ÂÚˆ‰ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó ÌÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰ ÌÂ‡È˙ È¯„Ò , È¯Á‡ ·˜ÚÓÂ

‰ËÏÁ‰‰ ÚÂˆÈ·. 
כי לא נמצאו דיווחי  סדורי  למזכירות הממשלה על שלבי יישו  , בממצאי הדוח הועלה .2

 .החלטותיה
כי מערכת המעקב אחר יישו  החלטות הממשלה , 2005מזכיר הממשלה ציי  בתשובתו מינואר 

 דיווחי  המתקבלי  אצל ועדת שרי  למעקב ;מידע המתקבל מלשכות שרי : מוזנת מכמה מקורות
 דיוני  שקיימה ;בראשות ראש הממשלה, שהוקמה בעקבות הדוח, הממשלהאחר משימות 

 מידע המתקבל מאג! מעקב ובקרה במשרד ראש ;הממשלה לש  מעקב אחר יישו  החלטותיה
 . ומידע שוט! הנאס! במזכירות הממשלה;הממשלה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÈ Ú· ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÎÏ „ÈÁ‡ Ï‰Â  ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ·ˆÓ· Ì‚
ÌÂÊÈÈ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ È¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ‰¯˜·  ; ¯Á‡ È˙ËÈ˘ ·˜ÚÓ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‡Â‰ ˘‚„‰

ÔÓÂ˘ÈÈ ,ÂÁÈË·‰Ï ÍÈ¯ˆ Ï‰Â ‰˘.   
 עבודת המטה של אג  התקציבי  במשרד האוצר

) ת" אג'להל  (כי אחד הכלי  העיקריי  של אג! התקציבי  באוצר , בדוח ציי  מבקר המדינה
הוא גיבוש תיקוני חקיקה ,  מבניי  במשק המדינהולביצוע שינויי , לעיצוב המדיניות הכלכלית

אשר , ת נוהג לאגד תיקוני חקיקה בהצעות חוק ההסדרי  במשק המדינה"אג. בנושאי  שוני 
 .מצורפות להצעת חוק התקציב השנתי

ת דיוני  מוקדמי  ותיאו  נאות ע  משרדי הממשלה "כי לפעמי  לא קיי  אג, בדוח הועלה .1
שהיה בכוונתו להביא ,  בקשר להצעות החלטה בנוגע לתכנית הכלכלית,וע  גופי  רלוונטיי 

 .לאישור הממשלה
ת "לשר האוצר ולממונה על אג,  שלח היוע" המשפטי לממשלה לראש הממשלה2003בדצמבר 

מוטלת אפוא על הממשלה "כי , בי  היתר, ובה נקבע, ) ההנחיה'להל  (טיוטת הנחיות בעניי  זה 
˙ÈËÙ˘Ó ‰·ÂÁ) שמיעת עמדות שונות , לקבל החלטות על בסיס איסו! נתוני ) מקורההדגשה ב

יש צור  על כ  שהצעות החלטה יובאו בפני הממשלה אחרי ...  דיו  והכרעה'ושקילת  ולאחר מכ  
כי עד מועד סיו  ביקורת , יצוי ". עבודת מטה בה שותפי  אנשי מקצוע במשרדי  הנוגעי  בדבר

 .המעקב טר  פורסמה ההנחיה
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ההנחיה הכללית בנושא הלי  "כי ,  נאמר2004בת לשכת היוע" המשפטי לממשלה מדצמבר בתגו

עומדת בעינה , 2003קבלת ההחלטות במסגרת דיוני תקציב המדינה והתוכנית הכלכלית מדצמבר 
יהוו , א  יחד ע  זאת הוסכ  כי ההבנות אשר הושגו במסגרת הדיוני  הרבי  שהתקיימו, לעת עתה

וזאת מתו  מגמה לבחו  המש  שיפור התהלי  , הנחיה נכו  לשנה הנוכחיתיישו  הול  של ה
 ".בעתיד

‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,‚‡ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘· È˙‚¯„‰ ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ÈÎ" È„¯˘Ó ÔÈ·Â ˙
 ÌÈ ˘Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙È Î˙‰ ˙˘‚‰ ˙‡¯˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰2004Â -20054 ,ÂÚ„ÂÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ,

‰Ï˘ÓÓ· ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ÔÂÈ„‰ È ÙÏ ,‰‰ ˙ÂÚˆ‰·Ì‰È„¯˘ÓÏ ˙ÂÈË ÂÂÏ¯‰ ‰ËÏÁ . ÛÂ˙È˘· Ì‚
‚‡ ÔÈ· ÌÂ‡È˙·Â ‰ÏÂÚÙ‰"˘  ÔÈ·Â ˙" Ó-‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ÏÚ ˙È‡¯Á‡‰  ,

ÌÈÂÒÓ ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ .‚‡ Ï˘ Û˙Â˘Ó ˙ÂÂˆ ˙ÂˆÏÓ‰"˙ ,˘ "¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â Ó , ˘·È‚˘
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ˙ÂÏÚÈÈ˙‰Â ÌÈÈ ·Ó ÌÈÈÂ È˘Ï ˙ÂÚˆ‰ , ˙Úˆ‰ ˘Â·È‚Ï ˙È˙˘˙ Â˘ÓÈ˘

 ˙ ˘Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙È Î˙‰2005. 
כי לפעמי  נשלחו הצעות ההחלטה בעניי  התכנית הכלכלית למשרדי  זמ  קצר , בדוח הועלה .2

 .א! כי סביר לצפות כי יהיו לה  התנגדויות מצד המשרדי , מאוד לפני הדיו  בממשלה
‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙˜È„· ,˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙È Î˙‰ ˙Úˆ‰ ˙ˆÙ‰ „ÚÂÓ· ÈÂ È˘ ÏÁ ÈÎ ,ˆ˜˙ ˙‡¯˜Ï ·È

2004 ·Èˆ˜˙Â 2005˘‡¯Ó ÚÂ·˘ ‰ˆÙÂ‰ ‡È‰  , ÌÈ¯˘ Ï˘ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰ ‰· ÂÈ‰ ‡Ï ÌÏÂ‡
ÌÈ„¯˘ÓÂ. 

לא היו קשורי  קשר ישיר ומיידי , ת"בדוח הועלה כי רפורמות ושינויי  מבניי  שהציע אג .3
וראוי להגיש  , רפורמות אלה דורשות הליכי חקיקה מקיפי  ודיוני  מעמיקי . לחוק התקציב

המאפשר דיו  פרטני ע  משרדי הממשלה הרלוונטיי  ובעלי , לכנסת בהלי  חקיקה רגיללממשלה ו
 .בנפרד מלוח הזמני  הדוחק של חוק התקציב, עניי  מקרב הציבור

‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,‚‡ ÈÎ" ˙È Î˙‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ˘È‚‰Ï ÍÈ˘Ó‰ ˙
 ·Èˆ˜˙‰ ˙ ˘Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰2005˙Á‡ ‰˘˜ÓÎ  ,˙·Î¯ÂÓ ÂÊ ‰Úˆ‰˘ Û‡ ‰ËÏÁ‰ ˙ÂÚˆ‰Ó 

˙Â·¯ ,ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡Â ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÚÙ˘‰ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ‡˘Â Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ . ÌÏÂ‡
˙ÂÚˆ‰‰ ˙˘‚‰ ÍÈÏ‰· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ˙ ˘Ó ÏÁ‰˘ ÌÂ˘Ó2003 „¯˘Ó· Â˜„·  Ô‰ 

‰Ï˘ÓÓÏ Ô˙˘‚‰ Ì¯Ë· „ÂÚ ‰˜È˜ÁÂ ıÂÚÈÈ ˙˜ÏÁÓ· ÌÈËÙ˘Ó‰ . ˙Úˆ‰Ó Â‡ˆÂ‰ ÍÎ ·˜Ú
ÈÈÂ È˘Â ˙ÂÓ¯ÂÙ¯ ·Èˆ˜˙‰ ıÚÂÈ‰ ˙Ú„Ï˘ Â‡ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙È Î˙Ï ¯È˘È ¯˘˜ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï˘ Ì

ÔÈ· Â‡ È¯Â·Èˆ ÔÂÈ„ ˘¯„  ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰-Ì ÈÈ Ú· È„¯˘Ó . ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ‡˘Â ·
˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙È Î˙‰ ˙Úˆ‰· Ì˙ÏÏÎ‰Ï È‡ ˙Î ÈÏÎÏÎ‰ Ë È·˜· ÌÈ„¯Ù  ÌÈ ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰. 

 אישר היוע" המשפטי 2005כי לקראת הכנת תקציב , כתב, 2004בתשובתו מאוקטובר , ת"אג
כתוצאה מכ  הפחית היוע" . לממשלה באופ  אישי כל אחת מההצעות שהובאו לדיו  בממשלה

כי לקראת , ת"עוד ציי  אג. המשפטי לממשלה במחצית את מספר  של הצעות ההחלטה המקוריות
מו דיוני  ובו בזמ  התקיי, ת"לי המשרדי  ובי  אג" נערכו דיוני  משותפי  בי  מנכ2005תקציב 

כי במהל  השבוע , ת"כמו כ  ציי  אג. ת הרלוונטיי "פרטניי  בי  נציגי המשרדי  ובי  נציגי אג
__________________ 

 .207' עמ"  ˙‰È„Ó‰ ·Èˆ˜˙-Â ÂÎ„ÚÂ Â˙ Î‰ ÍÈÏ ‰ "לפירוט ראו את הפרק  4
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ובעקבותיה  , העלו השרי  את הסתייגויותיה , וביו  ההצבעה, שקד  לאישור התקציב בממשלה
 .שונו הצעות רבות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Î‰‰ È¯„Ò ˙‡ ·ÈÈÁÓ Ï‰Â · Ô‚ÚÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙Úˆ‰ Ï˘ ‰
˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙È Î˙‰Â ·Èˆ˜˙‰ ,‚‡ ˙·ÂÁ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â" ÔÈÈ Ú· ÌÈÓ„˜ÂÓ ÌÈ ÂÈ„ Ï‰ Ï ˙

·Èˆ˜˙‰ . ˙ÂÚˆ‰Â ·Èˆ˜˙‰ È Â˙  ˙‡ ÌÈ¯˘‰ ·¯˜· ıÈÙ‰Ï ‰·ÂÁ‰ ˙‡ Ï‰Â · Ô‚ÚÏ ˘È „ÂÚÂ
‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„‰ „ÚÂÓ È ÙÏ ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ‰ËÏÁ‰‰ . Û¯ˆÏ ˘È˘ Ï‰Â · ÚÂ·˜ÏÂ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯

‚ÒÓ ˙Úˆ‰Ï Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ·Èˆ˜˙‰ ˙¯ ,ÌÈ„¯˘ÓÏÂ ÌÈ¯˘Ï ˙ÂˆÙÂÓ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚˆ‰ÏÂ , È„Î
ÌÈ Â˙ ‰ ‡ÂÏÓ ÒÈÒ· ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ÂÏÎÂÈ˘.   

 פיתוח תורת ניהול לשירות המדינה
בשירות הציבורי בישראל אי  תורת ניהול מגובשת וסדורה שתגדיר את דפוסי עבודת המטה על 

 .היבטיה השוני 
ת " כגו  אג'אחרי  שעסקו בעיצוב דפוסי השלטו  מ וג  גורמי  "כי ג  נש, בדוח הועלה .1

. לא פיתחו תורת ניהול לשירות המדינה ולעבודת המטה במשרדי הממשלה, ומשרד המשפטי 
 .האחריות לפיתוח תורת ניהול ולקידו  עבודת המטה נותרה מיותמת, כתוצאה מכ 

 בעניי  מינוי הרכב מ הצעת החלטה לממשלה" גיבשה נש2003כי במרס , ביקורת המעקב מעלה עוד
שיכי  תכנית מסגרת חמש שנתית לש  , משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה, מ"של נש, משות!

משו  , מ גנזה את הצעתה מיד לאחר הגשתה"נש, אול . גיבוש תורת ניהול כללית לשירות המדינה
 .שלדעתה לא נית  היה להקצות משאבי  לנושא

י לדעתה נושא תורת הניהול אינו בסמכותה כ, מ"הסבירה נש, 2004מדצמבר , בתשובתה
ולהעביר את מרכז הכוח , וכי יש לצמצ  את הריכוזיות ביחידות המטה המרכזיות, ובאחריותה

 .באמצעות ביזור ואצילת סמכויות, למשרדי הממשלה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ ‰ ˙‡Ê ÔÈÚÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú- ‰˙Â‰Ó· -˘  Ï˘ Ì„È˜Ù˙Ó " Ó

ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘Â .˘ "Ï Ó‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô‰Ó ‰‚Èˆ‰ ‡ , ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ˙ Ó ÏÚ
ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÏÎÂ˙ ,˙‡Ê ‰˘Ú˙ Ì¯Ë· ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ÊÂ ‚Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‡ÏÂ .ÔÈÂˆÈ „ÂÚ ,

˘  ÏÚ ‰È‰ ÈÎ"Ó ,˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ ‰˙„ÓÚ ˙‡ ÚÈ·‰Ï , ‰ È‡ ÏÂ‰È ‰ ˙¯Â˙ ÈÎ
‰˙ÂÈ¯Á‡·Â ‰˙ÂÎÓÒ· ,Ì„˜‰· ÏÚÙÈ˘ ¯Á‡ Ì¯Â‚ ‰ Ó˙ ÂÊ˘ È„Î‰ÓÈ˘Ó‰ ÌÂ„È˜Ï ;Í‡  ,

¯ÂÓ‡Î ,‰˘Ú  ‡Ï ‰Ê Ì‚. 
בח  משרד מבקר המדינה , בהיעדר עבודת מטה בי  משרדית משותפת לפיתוח תורת ניהול .2

כי ג  במשרדי  שנבדקו לא גובשה תורת , בדוח הועלה. פעל בנדו , כשלעצמו, בדוח א  כל משרד
וא! לא נקבעו המרכיבי  המרכזיי  , שתקי! היבטי  רלוונטיי  של עבודת המטה, ניהול משרדית

 .ליצירתה
‰ÏÚÓ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· Ì‚ ,˙È„¯˘Ó ÏÂ‰È  ˙¯Â˙ ‰˘·Â‚ Ì¯Ë Â˜„· ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÈÎ. 
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כי יפתח תורת ניהול כללית למשרד כחלק , הודיע משרד המשפטי , 2004מדצמבר , בתשובתו

 .מתהלי  יישו  התוכנית האסטרטגית שלו
 ¯·„ ÛÂÒ-˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰Ó¯· Ô‰ -‰˙ÈÏÏÎ ,˙È„¯˘Ó‰ ‰Ó¯· Ô‰Â-˙È Ë¯Ù‰ , ˙¯Â˙ ÌÈ„¯˘ÓÏ ÔÈ‡

Ì˙ÏÂÚÙ· Ì˙ÂÁ ‰Ï ‰¯ÂÓ‡˘ ÌÈÈÓÂÈ ÌÂÈ ÌÈ‡˘Â · ÏÂ‰È  .ÔÎ ÏÚÂ , ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‡˘Â ‰ ÏÚ ‰˙Ú„ Ô˙È˙ ,ÏÂ‰È  ˙¯Â˙ Ï˘ ‰ÁÂ˙ÈÙ Ì„˜È˘ ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚ ‰ Ó˙Â. 

 של משרדי  הקי  ראש הממשלה ועדה לגיבוש הצעות לשיפור יכולת הניהול2001ביולי  .3
. בראשות נציב שירות המדינה, ) הוועדה לשיפור יכולות הניהול'להל  (הממשלה ויחידות הסמ  

, להציע דרכי  לשיפור הגמישות הניהולית בתחומי כוח אד , בי  היתר, מתפקידי הוועדה היה
 ולא גובשו, כי לא נקבע לוח זמני  לעבודת הוועדה, בדוח הועלה. התקשרויות ושכר, תקציב

 . וממילא לא הועברו תוצרי  שלה  לדיו  בוועדה, מסקנות צוותי המשנה
‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,‰ ˘Ó È˙ÂÂˆ ‰˘È˘ ÂÓ˜Â‰ ÈÎ , ‰„ÚÂÂÏ Â˘È‚‰ Ì‰Ó ‰˘ÂÏ˘

˙ÂˆÏÓ‰ ,Ô‰· ‰ „ ‡È‰Â5 .ÂÓ˘ÂÈ ‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰Ó ˜ÏÁ , ˙Â‡ˆÓ  Ô˜ÏÁ
ÌÂ˘ÈÈ ÍÈÏ‰˙· ,‰„ÚÂÂ· ÔÂ„  ÔÈÈ„Ú Ô˜ÏÁÂ .ˆ‰ ¯‡˘ ˙Â·ÈÒÓ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Â˜ÈÒÙ‰ ÌÈ˙ÂÂ

˙Â Â˘6.   
 תכנו  שנתי ותכנו  רב שנתי

עבודת מטה ותכנו  דרושי  כדי לשפר את יכולת הארגו  להשיג את מטרותיו ולהגיע ליעדי  
אחד המרכיבי  החשובי  של תורת הניהול הוא יצירת מערכת כלי  והליכי  לצור  בניית . שנקבעו

והשגת , וני בקרה ומעקב לצור  דיווח על אופ  התקדמות הביצועומנגנ, תכנית עבודה שנתית
וג  לא גובשו , שלא גובשה תורת ניהול משרדית, כאמור, בדוח הועלה. המטרות המתוכננות

 .ובכלל זה תכנו  שנתי ותכנו  ארו  טווח, מרכיבי  מרכזיי  הדרושי  ליצירתה
ותכניות העבודה , ר  בתכנו שבמשרדי הממשלה שנבדקו לא הוטמע הצו, בדוח הועלה .1

לא היה הלי  מסודר של הכנת . השנתיות לא הפכו חלק משגרת העבודה ומכלי הניהול והבקרה
 .ולא מעקב ודיווח על ביצוע תוכנית העבודה לעומת יעדיה, תכניות עבודה
__________________ 

 צוות בנושא ; הצוות הגיש דוח שהמלצותיו יושמו צוות בנושא חוזי  מיוחדי  ואצילת סמכויות  5
 הצוות החליט על משרות  מועמדי  וסמכויות מנהלי  כלליי  ועדות לאיתור , מינויי  למשרות בכירות

 צוות ;לי "הוועדה דנה בהמש# אצילת סמכויות למנכ, בכירות המחייבות ועדות לאיתור מועמדי 
 . הצוות סיי  את עבודתו והגיש את המלצותיו בנושא פיתוח משאבי אנוש ומסגרות ארגוניות 

 עבודת הצוות הופסקה לנוכח  פיטורי ייעול ואי התאמה צוות בנושא תכניות הפרישה מהשירות ו 6
 צוות בנושא תיקוני חקיקה בתחו  ;הדיוני  ע  ההסתדרות והאוצר על הסכמי השכר ומבנה העסקה

 צוות בנושא מכרזי  בי$ ; הצוות שלא התקד  הפסיק את פעילותו ללא הסבר נאות יחסי העבודה 
ט על הפסקת עבודת הצוות לנוכח חפיפה ע  נושא הצוות  הוחל רוטציה וניידות , מבחני , משרדיי 

 .בראשות הנציב ולנוכח הדיוני  על מבנה העסקה ע  ההסתדרות והאוצר
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‰˙ÏÚ‰ ÔÂ„ · ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· Ì‚ ,·ˆÓ· ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙È·¯Ó·˘ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,
 È·‰ „¯˘Ó·‰¯ÓÁ‰ ‰ÏÁ Û‡ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ : „¯˘Ó· ‰È‰ ‰ Â˘‡¯‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú „ÚÂÓ·

˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ Î‰ ¯·„· Ï‰Â  ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ , ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰ ˙È  ÈÓÏ Ì‚ Ú·Â˜‰
ÂÊ ˙È Î˙ È¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ,ÂÊÎ ‰„Â·Ú ˙È ÎÂ˙ ‡ˆÓ · ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÈÎ Ì‡ . ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï

Î Ó‰ ÏËÈ·"ÂÓˆÚ Ï‰Â ‰ ˙‡ Ê‡„ Ï .‡ˆÂÈÍÎÓ  , Ï‰Â · ‰·ÂÁ ÔÈ‡ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÏ˘
‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ ÍÂ¯ÚÏ , ˙ ˘· ÏÁ‰Â2001 ÏÏÎ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ Ì‚ ‰Ê „¯˘Ó· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï 

˙Ë¯ÂÙÓ ˙È„¯˘Ó ,„·Ï· ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ‡˘Â · ˙ÂÈ˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ ‡Ï‡ ,ÂÓÎ :ÔÂ Î˙ ,
˜ÂÂÈ˘ ,ÁÂ˙ÈÙÂ. 

לצור  תכנו  פעולותיו , תיתהלי  תכנו  אסטרטגי ארו  טווח הוא חיוני למשרד ממשל .2
והוא מאפשר קביעת סדרי עדיפות והערכת , לצור  קביעת בסיס ריאלי לתקצוב, ושליטה בה 

, כי במשרדי הממשלה שנבדקו לא נעשה תכנו  כזה שיגדיר יעדי , בדוח הביקורת עלה. תוצאות
 . 'הדגשי  וכו, יציע שינויי מבנה וארגו 

‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,¯˘Ó ËÚÓÏ ÈÎÌÈËÙ˘Ó‰ „ ,˙È˙ ˘ ·¯ ˙È‚Ë¯ËÒ‡ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰˘ ,
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ‰ÓÂ˘È· ÏÁ‰Â ,˙ÂÈ˙ ˘ ·¯ ˙ÂÈ Î˙ ÔÈ‡ Â˜„· ˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ¯‡˘·.  

✩  
˙ÂÈ˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ ÎÂ˙Â ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ ÎÂ˙ , ÔÂ Î˙Â È‚Ë¯ËÒ‡ ÔÂ Î˙ ˙ÂÏÏÂÎ‰

È˙ ˘ ,È¯Â·Èˆ‰ ÏÂ‰È Ï ÈÒÈÒ· ÈÏÎ Ô‰ .È„‚‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÏÂ‰È ‰ ˙¯Â˙‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÈÒÂÙ„ ˙‡ ¯ ,
ÌÈ Â˘‰ ‰ÈË·È‰ ÏÚ ,˙È„¯˘Ó ÏÏÎ‰ ‰Ó¯· ,˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ÚÈˆ‰ÏÂ . ‰ËÓ‰ ˙„ÈÁÈÂ ˙ÂÈ‰

 ˙ÈÊÎ¯Ó‰-˘  " Ó-‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎÏ ÈÂ‡¯ ÍÈ¯„Ó Â‡ ˙ÈÏÂ‰È  ‰¯Â˙ ‰Á˙ÈÙ ‡Ï  , ÔÓ
ÔÎ ‰˘Ú˙˘ ÈÂ‡¯‰ .‡Ï Ì‡Â , Â˙·ÂÁ ˙‡ Ú·˜È˘ ÈÙÂÏÁ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓ ÏÂ˜˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ

 „¯˘Ó ÏÎ Ï˘ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈ Î˙Â ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ,ÔÂ Î˙ ÈÏÎ ˙Â·¯Ï , ÈÏÎ
‰¯˜· ÈÎ¯„Â ·˜ÚÓ ,Ú·˜È˘Â ,ÔÎ ÂÓÎ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎÏ „ÂÁ‡ È„¯˘Ó ÔÈ· Ï‰Â .   

 ל במשרדי הממשלה"המנכ
ל אמור לנהל את המשרד באופ  שיגשי  את מדיניות הממשלה והשר בדר  "כי המנכ, בדוח נאמר

עליו לקבל סמכויות , ולנהל את המשרד ביעילות, ל יוכל לתפקד כראוי"די שמנככ. היעילה ביותר
 .התקציב ויישו  המדיניות, מתאימות בתחומי כוח האד 

, ל"מ בעניי  תחומי אחריותו של המנכ"כי אי  הנחיות ברורות של נש, בדוח הביקורת הועלה .1
ל "כי רצוי מאוד שמנכ, שאלו סברולי  שנ"כי מרבית המנכ, עוד עלה בביקורת. סמכותו ותפקידו

ג  . האחריות המוטלת עליו והציפיות ממנו, הנכנס לתפקידו יקבל הנחיות ברורות בדבר סמכויותיו
, מדרי  למנהל הכללי"שנציבות שירות המדינה תוסי! ל, מבקר המדינה המלי" בדוח הביקורת

 .ל"המנכפרק שעניינו תפקיד " עקרונות יסוד וכללי מינהל בשירות המדינה
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‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,˘  ÈÎ"Î Ó Ï˘ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙· ‰ „ ‡Ï Ó"Ï , ‰˙„ÓÚ ·˜Ú

„¯˘Ó‰ ˙‡ Ï‰ Ï Â„È˜Ù˙˘ ,„˜ÙÂÓ ‡Â‰ ÂÈÏÚ˘ , ˙Â¯È˘· ÌÈÏÁ‰ ÌÈ˜ÂÁ‰Â ˙ÂÓ¯Â ‰ ÁÂÎÓ
‰ È„Ó‰ ,Î Ó‰ ˙¯˘Ó˘ ‰„·ÂÚ· ·˘Á˙‰· ˙‡ÊÂ"ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó ‡È‰ Ï. 

ל "להוסי! מידע בדבר תפקידי המנככי תיבדק האפשרות , מ"ציינה נש, 2004בתשובתה מדצמבר 
עקרונות יסוד וכללי , מדרי  למנהל הכללי", לי  ולנושאי משרות מקבילות"בחוברת ההדרכה למנכ
 ".מינהל בשירות המדינה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î Ó‰ ˙¯˘Ó˘ ‰ ÚË‰ ÒÈÒ· ÏÚ Ì‚"ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó ‡È‰ Ï , ‰·ÂÁ
ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ,‰¯˘Ó ˙¯„‚‰ È¯‰˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÔÙÂ‡Ï ˙Ú‚Â  ÔÂÓ‡ ˙¯˘ÓÎ 
„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÈ˘ Ì„‡‰ Ï˘ , ‰ÓÂÁ˙ ˙ÂÈ‰Ï ˙‡Ê ‰·Â˘Á ‰¯˘Ó ‰¯ÂÓ‡ ˙Ú· ‰· Í‡

˙ÂÈ¯Á‡Â ˙ÂÎÓÒ È¯„‚·. 
כי לא נקבעו תנאי ס! לכשירות , א  בדוח הועלה, ל הנו תפקיד רב חשיבות"תפקיד המנכ .2

, ל ממכרז"  פטורה משרת המנככי אומנ, מבקר המדינה ציי  בדוח. ל משרד ממשלתי"לתפקיד מנכ
ויהיה בעל כישורי  , א  ראוי שג  בנסיבות של פטור ממכרז יעמוד המועמד בתנאי ס! סבירי 

בידי ועדת , ל"לכ  מ  הראוי שייקבעו קריטריוני  לבחינת המועמדי  לתפקיד המנכ. מתאימי 
 .המינויי 

‰ÏÚ ‰˜È„·· ,¯·„‰ Ô˜Â˙ Ì¯Ë ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ˘. 
לי  של משרדי הממשלה הייתה תחושה של אי שביעות רצו  "כי בי  המנכ, עלהבדוח הו .3

. בעיקר במשרד האוצר, מאופי היחסי  שבי  משרדי הממשלה ובי  יחידות המטה המרכזיות
הניוד ותנאי , כי יש להרחיב את האוטונומיה של משרדי הממשלה בתחומי הניהול, לי  סברו"המנכ

מ  הראוי שהממשלה תדו  , כי עניי  זה הוא עניי  מהותי, ה ציי מבקר המדינ. השכר של העובדי 
 .בו

‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· , È ÂÈ· ÈÎ2004 ‰˘·Â‚˘ ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 
Î Ó ÌÂ¯ÂÙÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È„È ÏÚ"‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÈÏ ,ÌÈ˜‰Ï ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ‰„Â·Ú È˙ÂÂˆ

ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â · :Î Ó ˙Â˘‡¯· ˙ÂÂˆ"Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ÏÔÂÎÈ˘‰ , ‰Ï˘ÓÓÏ ˘È‚ÈÂ ˜Â„·È˘
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏ‰ Ó‰ Ï˘ ÚÂ·˜ ÌÂ¯ÂÙ ˙Ó˜‰Ï ˙ÂÚˆ‰; ·Èˆ  ˙Â˘‡¯· ˙ÂÂˆ 

Î ÓÂ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘" Ï˘ ˙ÈÏÂ‰È ‰ ˙Â˘ÈÓ‚‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂˆÏÓ‰ ÔÁ·È˘ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï
ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏ‰ Ó‰ . ÈÎ Ú·˜  ‰ËÏÁ‰·

ÂÂˆ‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏ‰ Ó‰ ÌÂ¯ÂÙ È Ù· Â‚ˆÂÈ ÌÈ˙ , ÏÚ ÂÁ ÂÈÂ
 ÌÂÈÏ „Ú ‰ÏÎÏÎÂ ‰¯·Á È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ÔÁÏÂ˘1.9.2004. 

˙‡Ê ÌÚ ,‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ·˜ÚÓ ˙˜È„·Ó , ˙„ÚÂ È Ù· Â‚Èˆ‰ ‡Ï ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ
˘¯„ Î Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰ÏÎÏÎÂ ‰¯·Á È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ,Ò Î˙‰ ‡Ï Û‡ Ì˜ÏÁ, Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ 

‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÂÂ˙‰ ‡Ï ,Ô‰˘ÏÎ ˙ÂˆÏÓ‰ ÂˆÈÏÓ‰ ‡ÏÂ. 
מוטת שליטה רחבה . ל מקיפה את כל הגורמי  הכפופי  לו ישירות"מוטת השליטה של המנכ .4

, ונותר בידיו זמ  מועט לניהול אסטרטגי, משמעותה שמנהלי יחידות רבות כפופי  לו ישירות, מדי
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בקרה , ולפיתוח מערכות ניהול, ש מדיניות ארוכת טווחלגיבו, לטיפול בנושאי  כלל משרדיי 
 .והערכה

בדוח . ל"כי אי  תהליכי  מובני  בשירות הממשלתי לבחינת מוטת השליטה של המנכ, בדוח הועלה
 .ל"מ ולמשרדי הממשלה אי  נהלי  בעניי  כפיפות יחידות למנכ"שלנש, נקבע ג 

כדי לבצע זאת יש צור  . מ"  זה בשיתו! נששיש לקבוע נהלי  בעניי, מבקר המדינה המלי" בדוח
 .ובנכונות  לביצוע שינויי  ארגוניי , ביוזמה מצד המשרדי 

‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,˙È‚Ë¯ËÒ‡ ˙È Î˙ Ï˘ ‰ÓÂ˘È· ÏÈÁ˙‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÈÎ ,
Î Ó‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˘‰ ˙ËÂÓ ÌÂˆÓˆ Ì˙¯ËÓ˘ ÌÈÈ Â‚¯‡ ÌÈÈÂ È˘ ÂÚˆÂ‰ ‰˙¯‚ÒÓ·˘"Ï , ˙¯·‚‰Â

ÂÏ˘ ˙ÈÏÂ‰È ‰ ˙ÏÂÎÈ‰ .Î Ó‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˘‰ ˙ËÂÓ ‰ÓˆÓÂˆ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·" ˙Â·˜Ú· Ï
‰„Â·Ú‰ „¯˘ÓÓ Â˙„¯Ù‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈÈ Â‚¯‡ ÌÈÈÂ È˘ „¯˘Ó· ÌÈ  ÎÂ˙Ó

¯˙ÂÈ „ÂÚ ‰˙Â‡ Â ÈË˜È˘ . ÌÈÈÂ È˘Ó ‰‡ˆÂ˙Î ‰ËÈÏ˘‰ ˙ËÂÓ ‰ÓˆÓÂˆ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó·
Î ÓÏ ‰ ˘ÓÏ ˙Â„ÈÁÈ ÂÙÈÙÎ‰˘ ÌÈÈ Â‚¯‡"Ï .‰ „¯˘Ó· ÂÎ¯Ú  ‡Ï ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·

Ô˙¯ËÓ˘ ˙ÂÈ Â‚¯‡ ˙Â˜È„· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Î Ó‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˘‰ ˙ËÂÓ ˙‡ ÚÂ·˜Ï"Ï , ‰· ÏÁ ‡ÏÂ
ÈÂ È˘ ÏÎ . È˙ ˘ ÁÂ„· „ÂÚ ÍÎ ÏÚ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó53·. 

כתוצאה . ל משרד ממשלתי היא כשנתיי "כי מש  כהונתו הממוצעת של מנכ, בדוח הועלה .5
לתת את , בעקבות המלצת ועדת קוברסקי המלי" מבקר המדינה. ניהולי במשרדמכ  נפגע הרצ! ה

 .ל שיהיה מופקד על יחידות המטה המקצועיות של המשרד"הדעת על מינוי משנה למנכ
‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,˘  ÈÎ"Î ÓÏ ‰ ˘Ó ÈÂ ÈÓÏ ˙ÂÈÁ ‰ ‰Ú·˜ ‡Ï Ó"Ï , „¯˘Ó ÏÎÂ

ÂÈ ÈÚ ˙Â‡¯Î ‰Ê ‡˘Â · ÏÚÂÙ .˜„· ˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ·Ó ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó·Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· ˜¯ Â
Î ÓÏ ‰ ˘Ó ÌÈ ‰ÎÓ"Ï. 

ל "כי היא מעודדת מינוי משנה למנכ, 2004מדצמבר , מ ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה"נש
ל "א  אי  בכוחה לכפות מינוי זה על אות  משרדי  שבה  סבורי  השר והמנכ, במשרדי הממשלה
 .שהדבר אינו דרוש

˘  ÈÎ ÈÂ‡¯"¯˘ÓÏ Ú·˜˙ ÓÎ ÓÏ ‰ ˘Ó ÈÂ ÈÓÏ ÌÈÁ Ó ÌÈÏÏÎ ÌÈ„"Ï , È˜ÂÏÈÁ Â¯¯ÂÚ˙È Ì‡Â
ÌÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ˙ÂÚ„ ,˘  ÈÎ ÈÂ‡¯"ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙Â ÚË ˙‡ ÔÁ·˙ Ó ,‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ ‰ÏÚ˙ Û‡Â , ÏÎÎ

˘¯„ÈÈ˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ.  
 מבני  ארגוניי  בשירות המדינה

רוח המינהל ב, כי למרות שינויי  מבניי  שהתחוללו בעשור האחרו  בישראל, ח העלו"ממצאי הדו
בכל הנוגע , הצעה למדיניות כוללת, בשו  שלב, לא הוצגה לפני הממשלה, הציבורי החדש

ובכלל זה הקמת רשויות פיקוח פני  , לשינויי  המבניי  שראוי לעשות  בשירות המדינה
, ללא מיפוי, ת ומשרד המשפטי  היו אקראיות"אג, מ"פעולות נש. ממשלתיות וסוכנויות ניהול

שלעתי  , ופעולותיה  התבססו על סדרי העדיפות שלה , ה כוללת של שירות המדינהוללא תפיס
 .סתרו זו את זו
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ולשקול למנות גורמי  בני , כי על הממשלה לחזור ולדו  בענייני  אלה, מבקר המדינה המלי"

 .שיציעו לה מדיניות כוללת בנושא השינויי  המבניי  שראוי לחולל בשירות המדינה, סמכא
 ˙¯Â˜È·‰ÏÚÓ ·˜ÚÓ‰ , ÌÈÈÂ È˘‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ È„Ó ˙Úˆ‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ‰˘‚Â‰ Ì¯Ë ÈÎ

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÏÏÂÁÏ ÈÂ‡¯˘ ÌÈÈ ·Ó‰ .˙‡Ê ÌÚ ,‰Ó˜Â‰ ,ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÏÂÎÈ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰„ÚÂÂ·7 ,
ÏÂ‰È  ˙ÂÈÂ ÎÂÒ ˙Ó˜‰· ˜ÂÒÚ˙˘ ‰ ˘Ó ˙„ÚÂ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙Â˘‡¯· , ˙ÂÙ˙˙˘‰·Â

˘  È‚Èˆ "Ó ,‚‡"˙ ,Î˘Á"Ï ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó „ÂÚÂ ) ÔÏ‰Ï-‰„ÚÂÂ‰  .( ˘‚Â‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„
 È‡Ó· ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï2004 , „¯˘Ó‰ ÔÈ· ‰¯Â¯· ‰„¯Ù‰ ¯ÂˆÈ˙˘ ÏÂ‰È  ˙Â ÎÂÒ Ï˘ Ï„ÂÓ ‚Èˆ‰Â

ÏÂ‰È ‰ ˙Â ÎÂÒ ÔÈ·Â ˙ÂÈ È„Ó Ú·Â˜‰ .˙ÂÈÂ ÎÂÒ Ï˘ ÌÈÓ‚„ ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,
 ¯·ÂË˜Â‡· ÏÁÈ ÌÓÂ˘ÈÈ˘2004 , ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜· Â„ÓÚÈ˘ ıÂÏÁ ˙Â„ÈÁÈ ¯˘ÚÎ·ÌÈ˘¯„ ‰. 

לבחו  בחיוב את הפיכתו של אג! , 2004באפריל , כי שר האוצר החליט, מביקורת המעקב עלה
לצור  הקמת . שתשמש ניסוי חלו" למודל המוצע, הפטנטי  במשרד המשפטי  לסוכנות ניהול

. והוא יקבע את הדג  והמתכונת המפורטת שבה תפעל סוכנות הניהול, סוכנות הניהול הוק  צוות
 . סיו  המעקב טר  התקבלה החלטה מהי המתכונת שבה תפעל סוכנות הניהולבמועד

‰˜È„·‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÈÂ‚È‰ ˙ÂÂˆ Ì˜Â‰ Ì Ó‡ ÈÎ , ËÚÓÏ ÌÏÂ‡
ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ÏÂ‰È  ˙Â ÎÂÒ ˙Ó˜‰· ÏÂÙÈË‰ , ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‰¯ˆÚ 

‰„ÚÂÂ‰;Â„ÈÁÈ ÂÚ·˜  ‡Ï ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú  ÂÏÚÙÈ˘ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙
ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÈÂ ÎÂÒ Ï„ÂÓÎ , ‰Ê Ï„ÂÓ ÌÂ˘ÈÈÏ È‡¯Á‡‰ Ì¯Â‚‰ Ú·˜  ‡ÏÂ 

כי גובשה טיוטת מסמ  העוסק בהקמתה של ,  ציי  משרד המשפטי 2004בתשובתו מדצמבר 
 .והיא תוצג לפני שר האוצר כדי לקבל את הסכמתו להתחיל בתהלי  היישו , סוכנות פטנטי 

כי טר  נקבע הגור  שתוטל עליו האחריות , ציי  הממונה על השכר, 2004ר מנובמב, בתשובתו
 .ליישו  מודל סוכנויות הניהול

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó· ‰ËÓ‰ ÈÓ¯Â‚Ó „Á‡ ÏÚ ÏÈËÈ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÏÂ‰È ‰ ˙Â ÎÂÒ Ï„ÂÓ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ Ì„˜Ï ,ÂÁÈÈ·„ÂÓÂ˘ÈÈ Ï˘ ıÂÏÁ‰ ·Ï˘·  . ÏÚÂ ÌÈ¯˘‰ ÏÚ

È ÏÚÂ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÂ‡¯˘ ÌÈÈ ·Ó ÌÈÈÂ È˘ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚Ï ÛÂ‡˘Ï ‰ËÓ‰ ˙Â„ÈÁ
‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÏÏÂÁÏ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ ‰ÁÈ ‰ÏÂ ,¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙·.  

✯  
__________________ 

כדי שתציע דרכי  , בראשות נציב שירות המדינה, 2001ועדה שהוקמה על ידי ראש הממשלה ביולי  7
 .לשיפור איכות הניהול במשרדי הממשלה ויחידות הסמ 
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 ÁÂ„· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ53ÂÏÚ‰ · , ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙Ï ÈÎ
‰¯Â„Ò ‰ËÓ ˙„Â·Ú „ÈÓ˙ ‰Ó„˜ ,„·Ï· È˜ÏÁ ‰È‰ ÔÚÂˆÈ· È¯Á‡ ·˜ÚÓ‰Â . ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú Ì‚

‰¯˜··Â ÔÂ Î˙· ‰¯ÒÁ ‰‡ˆÓ  Â˜„· ˘ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ‰ÓÎ· ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰·Â ÌÂ‡È˙· . ‡Ï
‰ÙÈ˜Ó ÏÂ‰È  ˙¯Â˙ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰˘·Â‚ ,˙Ó˙ÂÈÓ ‰¯˙Â  ‰Ê ‡˘Â Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰Â. 

‰ÏÚÓ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,˙ÈÏÏÎ ÏÂ‰È  ˙¯Â˙ ÁÂ˙ÈÙÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÈÎ , ˘‡¯ „¯˘Ó· È ·Ó ÈÂ È˘Ï
‰Ï˘ÓÓ‰ ,Â˜ÈÙ È¯„ÒÏÂÁ ,ÏÂ‰È  ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ÌÂÊÈÈÂ ÁÂÂÈ„ ,È˙Â‰Ó ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï .

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ Ï˘ ˘ÚÓ ¯ÒÂÁÓ ‰‡ˆÂ˙Î ˙‡Ê ,˘ "‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÂ Ó . ÏÁ Ì‡
 ÁÂ„Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÓ˘ÂÈÂ ¯ÂÙÈ˘53· , „¯˘Ó· ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÓÊÂÈÓ ‰‡ˆÂ˙Î ‰Ê ‰È‰

ÌÈÂÒÓ È˙Ï˘ÓÓ . ÔÈÈ Ú· ‰¯ÓÁ‰ ‰ÏÁ Û‡ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó· ‰„Â·Ú ˙ÂÈ ÎÂ˙ ˙ Î‰
˙ÂÈ˙ ˘. 

·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ‰ÏÚÓ ˙‡Ê ÌÚ ,ÌÈ‡˘Â ‰Ó ˜ÏÁ· ÌÈÂÒÓ ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ÈÎ , Ú‚Â ‰ ÏÎ· ¯˜ÈÚ·
·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰Â ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙È Î˙‰ ˙Úˆ‰ ˙˘‚‰ ÍÈÏ‰Ï ,‚‡ ˙ÓÊÂÈÓ ‰‡ˆÂ˙Î" ıÚÂÈ‰Â ˙

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î ÈÂ È˘ ÌÂ„È˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰Ê ·˜ÚÓ È‡ˆÓÓ ÌÈ˘È‚„Ó ÏÏÂ

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú· .‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï ˙ÏÏÂÎ ÏÂ‰È  ˙¯Â˙ ÔÂ‚Î ÌÈ‡˘Â  , ÔÓ
ÂÓ„Â˜È˘ ÈÂ‡¯‰ ,Ì·ÈË ÌˆÚÓ ,˙ÂÈ„¯˘Ó ÏÏÎ‰ ‰ËÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ È„È· ,˘  ÔÂ‚Î"Ó ,‚‡"˙ ,

Î˘Á"ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ Ï.  


