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 רדי הממשלה  אד  במשחהעסקה ותקינת כו

 תקציר
מציג את משרות הארגו  ואת המדרג )  התק  או התקני  להל  ( האד  חתק  כו

 1959 ט"התשי, )מינויי (בחוק שירות המדינה . ולמעשה את מבנהו, הניהולי בו
להל  (כי בסמכותה של נציבות שירות המדינה , נקבע)  החוק או חוק המינויי  להל  (
בי  , לאשר, זית לניהול משאבי האנוש של הממשלהיחידת המטה המרכ, )מ" נש 

לפרס  , להגדיר את המשרות ולקבוע את דרגותיה , את תק  משרדי הממשלה, היתר
 .ולקיי  פיקוח ובקרה על קליטת עובדי  לשירות המדינה, מכרזי  לשירות המדינה

וכל ת, המופקדת על תכנו  מדיניות הממשלה בכל הנוגע למינהל כוח אד , מ"כדי שנש
למלא את תפקידה היא חייבת שיהיו בידיה נתוני  מלאי  ועדכניי  על העובדי  

עובדי  קבועי  .  1:   על תפקידיה  ועל היק# העסקת , המועסקי  בשירות המדינה
    ;המועסקי  במשרות בתק , ) עובדי מדינה להל  (ועובדי  זמניי  לסוגיה  

)  עובדי  בשירות המדינה להל   (עובדי חברות כוח אד  וקבלני  למיניה .  2
 . כתחלי# להעסקת  בתקני  של עובדי מדינה

מ "א' נש, שבמש' השני  הל' וגדל היק# ההעסקה של קבלני  לסוגיה , התברר
ולא היה לה מידע של  על המועסקי  , עסקה במעקב ובפיקוח רק על עובדי המדינה

רכזי על עובדי  אלה לא למעשה לא היה רישו  מ. בשירות המדינה בדרכי  אחרות
להל  (מ ולא בגופי מטה אחרי  כגו  החשב הכללי באוצר "לא בנש, במשרדי הממשלה

 ). ל" החשכ 
על פי , א  עלולי  להתקיי  במקרי  מסוימי , מ ומשרדי הממשלה ג  לא בדקו"נש

יחסי עובד ומעביד בי  המשרד ובי  הקבל  למרות שלכתחילה לא , מבחני הפסיקה
 . נה לכ'הייתה כוו

כי , מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה במשרד המשפטי  ובמשרד הרווחה עלה
מ "בניגוד להוראות נוהל נש, קבלני  רבי  הועסקו בתנאי  ובתפקידי  שוני 

ובלי שנבח  א  אופ  , להעסקת עובדי  בעבודה בלתי צמיתה בשירות המדינה
 חלק  ; פי מבחני הפסיקההעסקת  היה יכול להביא להכרה ביחסי עובד ומעביד על

, הועסקו בתפקידי  אשר על פי הפסיקה והנוהל ראוי היה שעובדי המדינה ימלאו
 מהקבלני  שהועסקו במשרד 169: לדוגמה. בקרה ופיקוח, כגו  תפקידי ניהול

השתמשו בציודו והשתלבו , המשפטי  עשו את עבודת  דר' קבע בתו' המשרד עצמו
והיקפה היה גדול , בד מה  הייתה זו עבודת  היחידהלחלק נכ. בתכניות העבודה שלו

ג  במשרד הרווחה הועסקו עובדי  של עמותה במטה של אחד . ממשרה מלאה
מקו  מושב  הקבוע היה : מ"העסקת  הייתה בניגוד להוראות נוהל נש; מאגפיו

,  ה  דיווחו על נוכחות  בעבודה באמצעות שעו  הנוכחות המשרדי;מטה המשרד
 . רי  לדוחות הנוכחות מהממוני  במשרד וחתמו על ניירות עבודה בשמוקיבלו אישו

במהל' השני  הכירו בתי הדי  לעבודה ביחסי עובד ומעביד במספר מקרי  שבה  
כמו כ  בתיקו  לחוק העסקת עובדי  על ידי ; הועסקו עובדי קבל  במשרדי ממשלה

נקבעו תקופות , 2000ולי מי, )א" חוק קבלני כ להל   (1996 ו"התשנ, חברות כוח אד 
 2001בינואר . העסקה שבסיומ  יהפו' עובד חברת כוח אד  לעובד המעסיק בפועל

) ת" אג להל  (הממונה על אג# התקציבי  , ל"החשכ, הקימו נציב שירות המדינה
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משרדי בהשתתפות נציגי  מטעמ  ונציגי  הממונה על השכר צוות עבודה בי , באוצר

הוק  במטרה לבחו  את נחיצות ) ' צוות א להל  (צוות ה. המשרדי  הרלוונטיי 
העסקת עובדי חברות כוח אד  בכל תחו  או בכל נושא שבה  מעסיקי  אות  

ולקלוט לשירות המדינה את מי שעבודת  נכללת , במשרדי הממשלה וביחידות הסמ'
הממונה על , ל"החשכ, נציב שירות המדינה. בתחומי פעילותו העיקרית של המשרד

לבחו  את נחיצות העסקת עובדי כוח האד  ' ת והממונה על השכר הנחו את צוות א"אג
כי יש ' ובהתא  לכ' קבע צוות א, במשרות שבתחו  פעילותו העיקרית של המשרד

 משרות1,619 לקלוט עובדי חברות כוח אד  ב
1

.  במשרדי הממשלה וביחידות הסמ'
ל עובדי חברות כוח אד  יש לוודא שהעסקת  ש"כי , ל"בעקבות זאת קבע החשכ

 31 תופסק עד ל' במשרדי הממשלה במשרות שלא אושרו במסגרת מסקנות צוות א
 משרות2,389  נקלטו ב2004בשנת ". 2003בדצמבר 

2

 במשרדי הממשלה וביחידות 
; ת"עובדי  אלה נקלטו כעובדי מדינה באישור אג. הסמ' עובדי חברות כוח אד 

 ממספר המשרות שמלכתחילה אושר 770 במספר המשרות שה  נקלטו בה  חרג 
 . לקלוט בה  עובדי חברות כוח אד  כעובדי מדינה

מ לא קבעו מדיניות אשר תחייב את משרדי הממשלה לבחו  את קליטת  "ונש' צוות א
חלק מעובדי חברות כוח אד  שלא נקלטו ; בי  היתר לפי הוותק שלה , של העובדי 

הגישו תביעות , י  במשרדי הממשלה זמ  רבבאותו שלב כעובדי מדינה והיו מועסק
 . להכרה בה  כעובדי מדינה

בעבודות אלה .  בזמ  עבודות מסוימות בשירות המדינה מוגבלות על פי טבע  ואופיי
ובכלל זה עובדי  ללא , עובדי  זמניי , בדר' כלל בתחומי תקציב מסוי , מועסקי 

יצרו בפועל , לחוק המינויי בניגוד ).  העסקה במשרות מסגרת להל  (כתב מינוי 
ת משרות מסגרת למשימות אשר מטבע  ה  חלק מהפעילות המרכזית של "מ ואג"נש

מצב זה הגדיל את ההסתברות שעובדי  . המשרד ומחייבות העסקה לטווח ארו'
 .שהועסקו בה  ייהפכו קבועי 

 להציג למקבלי ההחלטות מידע על היק# המועסקי , בי  היתר, ספר התקציב נועד
בניגוד להוראות חוק יסודות . ועל תקציב השכר לכוח האד  המועסק בשירות המדינה

שיא כוח אד , 2004צוי  בספר התקציב של שנת , 1985 ה"התשמ, התקציב
3

 למשרדי 
א' בפועל הועסקו בשירות המדינה ,  משרות43,598הממשלה וליחידות הסמ' הכולל 

הכללת  של אלפי   מוסבר באי18% הפער של.  משרות51,224 באותה שנה עובדי  ב
תקצוב משרות אלה נעשה בנפרד לפי חודשי ; עובדי  המועסקי  במשרות מסגרת

 לא נתנה למקבלי 2004הצעת התקציב של שנת , על כ . עבודה בתקנות נפרדות
 . ההחלטות מידע מלא על כל המועסקי  במסגרת שיא כוח האד 

  המבנה הארגוני של משרדי הממשלה לאשר את , בי  היתר, מ"בסמכות נש, כאמור
בפועל .  ולעסוק בגיבוש הצעות להחלטות ממשלה בעניי  כוח אד  התק  בלשו  החוק 
מ לחוות דעה לממשלה בקשר להצעות החלטה שהוא "ת מנש"לא תמיד ביקש אג

 על תפקיד 90 כבר בשנות ה, למעשה, מ מצדה ויתרה"נש. הגיש בנושאי כוח אד 

__________________ 
 . לא כולל משרות שאושרו לקליטה במערכת הבריאות 1
 .לא כולל את מערכת הבריאות 2
 .קציב מסוימתהמספר המרבי של המשרות שאות  רשאית הממשלה לאייש בשנת ת 3
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ובפועל היא , המדיניות ואחריות לשינויי  מבניי  בשירות המדינהעיצוב , מרכזי שלה
 .ת"הכפיפה עצמה בעניי  זה לאג

, כאשר משרד ממשלתי עושה שינויי  ארגוניי  ויש לשקול לבטל תקני  או להוסיפ 
לידיו את הסמכות ת "אג נטל בפועל. מ"היא של נש, לפי החוק, הסמכות לאשר זאת

שנדרשת לכ' , מ"ואילו נש, קשו משרדי הממשלה שביצור' בתק לקבוע א  יש 
קביעת רשומת סמכויותיה והפכה לגו# שעיקר עיסוקו במו מכוחהבדה יא, בדיעבד
התק 
4

 . ובהזנתו למערכת הנתוני 
שינויי  במבנה הארגוני של המשרדי  נועדו לייעל את עבודת  ולהביא לניצול מיטבי 

ג  , ה הארגוני של המשרדי מ אינה בוחנת את המבנ"ואול  נש. של משאביה 
ועדות בדיקה , מבקר המדינה(במקרי  שהומל0 לעשות כ  בידי גורמי  חיצוניי  

 . או כשהיו שינויי  משמעותיי  בסביבת הארגו  או שינויי מדיניות) ב"וכיו
משרדי אשר מספר המסגרות הלא ממשלתיות בשני  האחרונות חל גידול ניכר ב

 של המסגרות במקביל להקפאה או צמצו  ,י  שירות מה הממשלה רוכשי 
שינוי זה מקנה לפיקוח על נותני השירותי  .  שנותנות אות  שירותי הממשלתיות

 להתאי  אתמ "נשואת המשרדי  המעורבי  בתהלי'  מחייב אתמשנה חשיבות ו
א' הלי' . מחדש של תקני הפיקוחולשקול ארגו  למציאות החדשה תקני כוח האד  

 .תקני הפיקוח הראויי  לא התקיי שיטתי של קביעת 
במנותק (אישור של תקני כוח אד  חדשי  צרי' שייעשה מסיבות ארגוניות מבניות 

שבמקרי  מסוימי  אושרו תקני  חדשי  במשרדי , התברר). משיקולי  אישיי 
 .הממשלה כדי להביא לשיפור תנאי עבודה של עובדי  או לש  פתרו  בעיות אישיות

כי במש' השני  נוצרו בשירות המדינה צורות העסקה , להמממצאי דוח זה עו
מ  הראוי לקבוע הסדרי . א' ה  וסדרי הטיפול בכוח האד  לא נבחנו מחדש, מגוונות

, העסקה אשר ייתנו אמנ  בידי משרדי הממשלה את הגמישות הניהולית הראויה
קבוע יש ל. אול  ג  יעלו בקנה אחד ע  הוראות הדיני  החלי  על עובדי מדינה

מדיניות אחידה בכל הנוגע למשרות שבה  יועסקו עובדי  בתק  לפי הוראות חוק 
על גופי המטה ". עובדי  בשירות המדינה"ובעניי  משרות מחו0 לתק  של , המינויי 

לממש את אחריות  ולהפיק את הלקחי  הנדרשי  על מנת למנוע קליטה לא מבוקרת 
  .  מדינהשל עובדי  נוספי  בשירות המדינה כעובדי
♦  

 מבוא
קרי את , מציג את משרות הארגו  ואת הדרגות הצמודות לה ) א" ג  כ להל  ( האד  חתק  כו .1

מסדיר )  חוק המינויי  להל   (1959 ט"התשי, )מינויי (חוק שירות המדינה ).  התק  להל  (מבנהו 
בחירת עובדי  למשרות את קבלת העובדי  לשירות המדינה וקובע הליכי  ליצירת תק  ולאישורו ול

__________________ 
 .מתח הדרגות, המדרג, הכישורי  הנדרשי ,  תיאור התפקיד רשומת התק   4
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על דרגותיה  ועל היחס ביניה  תו  ,  ליצור כלי לפיקוח על מספר המשרותההכוונה היית. התק 

, על פי החוק. ניתוק בי  התק  לממלא המשרה ובמטרה להבטיח אחידות במשרדי הממשלה השוני 
חידת המטה י, )מ" נש להל  (העומד בראש נציבות שירות המדינה , מונה נציב שירות מדינה

הנציבות מופקדת על תכנו  מדיניות הממשלה בכל . המרכזית לניהול משאבי האנוש של הממשלה
 התק   לאשר את המבנה הארגוני של משרדי הממשלה , בי  היתר, ובסמכותה, א"הנוגע למינהל כ
 ולקיי  פיקוח ובקרה על קליטת עובדי ,  לקבוע את הדרגות ולהגדיר את המשרות בלשו  החוק 

 .לשירות המדינה
 :מ להתחשב באילוצי  שוני "בבואה לקבוע את המבנה הארגוני של משרדי הממשלה על נש

הממשלה היא הקובעת את הרכבה ואת חלוקת , הממשלה:  לחוק יסוד13מכוח סעי#  )א(
" הפנימי"מ אמורה לקבוע את המבנה " ואילו נש;התפקידי  והסמכויות בי  משרדי הממשלה

 .  אד חפונקציות ניהול ותקני כו, רגו  יחידות מטהשלה  מבחינת א
מוסדר , ) חוק יסודות התקציב להל   (1985 ה"התשמ, מכוח חוק יסודות התקציב )ב(

ההיק# הכולל של כוח אד  תקני באמצעות קביעת המספר המרבי של המשרות שאות  רשאית 
ות להפעלתו של החוק האחרי).  שיא כוח אד  להל  (הממשלה לאייש בשנת תקציב מסוימת 

ובכלל זה הסדרת שיא כוח האד  היא בידי שר האוצר אשר אצל מסמכותו לממונה על אג# 
 ). ת" אג להל  (התקציבי  

מגבלה נוספת נובעת מחיקוקי  אשר קובעי  דרישות מיוחדות בנושא תק  או מפסיקת  )ג(
ת  ותנאי כשירות  של תק  עובדי  והכשר(תקנות הפיקוח על מעונות : לדוגמה. בתי המשפט

 ה"התשכ, הנגזרות מחוק הפיקוח על מעונות, 1977 ז"התשל, )מנהלי מעונות ללוקי  בשכל 
 פסק כי יש 5בית המשפט הגבוה לצדק; תקני  למטפלי  במעונות, בי  היתר, קובעות, 1965

ולהוסי# ולהשוות את התקני  במעונות , לקיי  את תק  כוח האד  הקבוע בתקנות
 .   לתקני  שהחיל משרד הרווחה על המעונות הלא ממשלתיי הממשלתיי

כמו הדרגות הצמודות , באחדי  ממשרדי הממשלה התקינה עצמה או חלקי  ממנה )ד(
נתוני  למשא ומת  במסגרת הסכמי שכר ומעוגני  בהסכמי  קיבוציי  שנחתמו בי  , למשרה

 .6הארגו  היציג של העובדי  ובי  נציגי הממשלה
 :שנית  לחלק  לשניי , המדינה מועסקי  עובדי  בצורות העסקה שונותבשירות  .2
‰ )א(  È „ Ó  È „ · Â Ú  :יש למנות  לתפקידי  שעניינ  הפעילות המרכזית , על פי הפסיקה

, חוק המינויי  קובע. 7של המשרד ובכלל זה תפקידי פיקוח ובקרה על ביצוע המדיניות של המשרד
מינוי במעמד קבוע של עובד מדינה . ה פנויה בתק שלא יתמנה אד  לעובד מדינה אלא למשר
שישמש ראיה לכ  שעובד המדינה נתמנה למשרתו , ייעשה בכתב מינוי חתו  על ידי נציב השירות

חוק יסודות התקציב מתיר לממשלה להעסיק במסגרת שיא כוח האד  . במועד ובדרגה שפורטו בו
למעט עובדי  ארעיי  ,  ועובדי  ארעיי עובדי  זמניי , עובדי  קבועי : המאושר עובדי  אלה

 .  יו 120למשימה חולפת המועסקי  עד 
__________________ 

˘¯ ‰È˜‡" Ï‡¯˘È Ì-Á‡Â Ï‡¯˘È· ÌÈ¯‚ÙÓ ÌÂ„È˜Ï ˙ÈÓÂ‡Ï ‰„Â‚‡  '  ' ‰„Â·Ú 5631/01  "בג 5
Á‡Â ‰ÁÂÂ¯‰Â ,'936) 1(ד נח"פ. 

, תורנות, נוכחות, תקני   רופאי בתי חולי  ) "È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2004 ראו לדוגמה  6
 .474 472' עמ, "כוננות ועבודה פרטית

 .537) 2(ד לו"פ, '¯‡˘ Á‡Â ‚ ÈÏÙ ‰ '  'Á‡Â „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ 39/82  "ראו בג 7
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, שה  משרות בתק ,  עובדי  במשרות קבועות51,224בעת הביקורת הועסקו בשירות המדינה 
) ר" התקשי להל  (על עובדי המדינה חלות הוראות תקנו  שירות המדינה . 8ובמשרות מסגרת

ות אלה מותירות למנהלי  בשירות המדינה גמישות ניהולית הורא; בהתא  למעמד  התעסוקתי
 . נמוכה באשר ה  מגבילות את האפשרויות לנייד עובדי  או לפטר עובדי  לא יעילי 

‰ )ב(  È „ Ó ‰  ˙ Â ¯ È ˘ ·  Ì È „ · Â Ú  : מחמת הגמישות הניהולית , בגלל הגבלת התקני
י  על ידה לגורמי  חו, הנמוכה ועקב מדיניותה של הממשלה להעביר שירותי  ותפקידי  המבוצע

התפתחו במשרדי הממשלה במש  השני  צורות העסקה שונות המבוססות בעיקר  על , ממשלתיי 
לרבות קרנות , א והתקשרויות ע  קבלני "קניית שירותי כוח אד  מחברות כ: רכישת שירותי 

  להל  () outsourcing(קבלני  עצמאיי  וקניית שירותי  ממקורות חו, , 9ועמותות למיניה 
צורות העסקה אלה נועדו שלא ליצור יחסי עובד ומעביד בי  המדינה ובי  ). עובדי  בשירות המדינה
 . עובדי  בשירות המדינה

מ " בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הבקרה והפיקוח של נש2004אוגוסט  בחודשי  מרס .3
את , ירות המדינהאת צורות ההעסקה השונות בש, על העובדי  בשירות המדינה לסוגיה 

כ  נבדקו יחסי הגומלי  בי  יחידות ; השפעותיה  ואת סדרי התקינה של משרות עובדי המדינה
המטה השונות במשרד האוצר העוסקות בכ  ופעולת  ליזו  ולביצוע שינויי  ארגוניי  כוללי  

 . במשרדי הממשלה
, )ל" החשכ להל  (ר ת ובאג# החשב הכללי באוצ"באג, מ"בנש: הבדיקה נעשתה במשרד האוצר

ובמשרד )  משרד השיכו  להל  (במשרד הבינוי והשיכו  , במשרד המשפטי , במשרד הרווחה
   .החקלאות

 "עובדי  בשירות המדינה"העסקת קבלני  כ
 שאי  לתת בידי המעסיק את האפשרות לנער את חוצנו 10בבתי הדי  לעבודה התגבשה התפיסה

, ג  א  ה  אינ  עובדיו לכאורה,  מעסיק בדרכי  שונותמהחובות המוטלות עליו כלפי מי שהוא
ויש לבחו  בכל מערכת יחסי  בי  מעסיק למועסק לא רק את צורת ההתקשרות אלא את מהותה 

 .לרבות סממני  של העסקת עובד
 11מ נוהל להעסקת עובדי  בעבודה בלתי צמיתה בשירות המדינה"מתו  אותה מגמה פרסמה נש

 :בע כיבו נק, ) הנוהל להל  (
 הוא מבצע ;אלא א  הוא בעל עסק עצמאי)  קבל  להל  (לא יועסק אד  בחוזה קבלני  .1

 הוא אינו משולב במער  ;עבודות או מספק שירותי  בנושא מוגדר לתקופה קצובה ומוגדרת
,  הוא אינו נהנה משירותי  מנהליי  של המשרד כגו  חדר;הפונקציונלי הקבוע של המשרד

 .'וכדטלפו  , מזכיר-ת
__________________ 

בעבודה שלפי טבעה , משרה שבה מועסק עובד מדינה במעמד זמני, מ"לפי הגדרות נש, משרת מסגרת 8
 . בתחומי תקציב מסוי , אינה צמיתה

 .721' עמ, "רכישת שירותי  חברתיי "וח זה בפרק ראו בד 9
 .535ע כד "פד', È¯‰Ï‡ ‰‡ÈÏÚ ÔÒÁ 'Á‡Â ˙Â¯ ¯ÙÎ ‡˙   3 142/ע נב"ראו דב 10
 .20/ נו  ו48/מ נב"הודעות נש 11
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 אד  של עובדיה בעבודה חעובד המועסק במשרד באמצעות חברה שעיסוקה מת  שירותי כו .2

יועסק רק בעבודות טכניות או במבצעי  מיוחדי  כמו ) א" עובד חברת כ להל  (אצל זולתה 
או במילוי מקו  של עובד מדינה הנעדר באופ  זמני לתקופה שאינה עולה על ' קלדנות וכד, כתבנות

 .דשי  חו10
פיקוח , רישוי(לא יועסק קבל  או עובד חברת כוח אד  במשרה בעלת סמכויות סטטוטוריות  .3

 ).'וכד
 . יועצי  או עוזרי שר או סג  שר לא יועסקו כקבלני  או כעובדי חברות כוח אד  .4
, קבלני  ועובדי חברות כוח אד  לא יהיו מעורבי  בפעילות בתחומי  הייעודיי  של המשרד .5

לא יעבירו הוראות לעובדי  אלא באמצעות הנהלת המשרד או על ידי ,  ישתלבו בהיררכיה שלולא
לא יוקצו לה  שירותי  מנהליי  , מקו  מושב  העיקרי לא יהיה במשרד, עובד אחראי שנקבע לכ 

ה  לא ייצגו את המשרד כלפי חו, ולא ישתמשו בנייר הרשמי של המשרד לצור  , של המשרד
 .התכתבות

 פרטי  על סדרי העסקת עובדי  בשירות המדינה ועל ההשפעות הנובעות מכ  על היק# להל 
  . המועסקי  כעובדי  בשירות המדינה

  תמונת מצב  העסקת קבלני  
מ תוכל למלא את תפקידה כיחידת מטה מרכזית לניהול משאבי אנוש ותוכל "על מנת שנש .1

 מידע מלא על כל המועסקי  בשירות המדינה ראוי שיהיה לה, לקבוע תק  בהתא  לחוק המינויי 
, לצור  כ  ראוי כי היא תעשה עבודת מטה בשיתו# משרדי הממשלה. לפי צורות העסקת  השונות

 הממונה על ההתקשרות הכספית ע  הקבלני  או חברות  ל "והחשכ,  האמו  על התקציב ת "אג
ובכלל זה , ירות המדינהשעיקרה בדיקה שיטתית כמותית של מספר העובדי  בש, כוח האד 

מ תבח  את השפעת העסקת  של העובדי  "ראוי שנש. ומיפוי תפקידיה , הקבלני  לסוגיה 
תהא , בשירות המדינה על התק  ועל שיא כוח האד  בשירות ותנהל רישו  מרכזי על כל המועסקי 

 . צורת העסקת  אשר תהא
‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,˘  ÈÎ"‰ÓÒ¯Ù Ì Ó‡ Ó ,Î¯ÂÓ‡ , ÈÓ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÁ ‰

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ˘ , ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ÏÚ ˜¯ ÁÂ˜ÈÙ· ‰˜ÒÚ ÏÚÂÙ· Í‡) ÌÈ„·ÂÚ
˙¯‚ÒÓ È„·ÂÚÂ ÌÈÚÂ·˜ .( ÌÈÎ¯„· ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ˜ÒÚÂÓ˘ ÈÓ ÏÚ ‰Á˜ÈÙ ‡Ï ‡È‰

˙Â¯Á‡ ; ‰˘ÚÓÏ-ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈ Â˙  ÔÈ‡ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ  .˘ "Ó ,‚‡"Î˘Á‰Â ˙" ÂÙÈÓ ‡Ï Ï
ÚÂÓ‰ ÌÈ Ï·˜‰ ˙‡ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ Ì‰È„È ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ˜Ò ;˘ " Ó

ÏÂ‰È  È„È˜Ù˙ Â‡ÏÈÓ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ Ì‡ Â Á· ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÂ , ‰¯˜·
Â‡ÏÓÈ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ Ï‰Â ‰Â ‰˜ÈÒÙ‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÁÂ˜ÈÙÂ ; Ì‡ Â Á· ‡Ï Ì‚Â

ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÈ˜˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ,‰˜ÈÒÙ‰ È Á·Ó ÈÙ ÏÚ ,È „¯˘Ó‰ ÔÈ· „È·ÚÓÂ „·ÂÚ ÈÒÁ
ÔÏ·˜‰ ÔÈ·Â ,ÍÎÏ ‰ ÂÂÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ˘ ˙Â¯ÓÏ .ÍÎÈÙÏ ,˘ "Ó ,‚‡"Î˘Á‰Â ˙" ‡Ï Ï

Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘· ÏÂÏÎ Â È‡˘ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ Û˜È‰ ÏÚ Ì˙Ú„ Â ˙  ,
 ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

‰ È„Ó‰ . 
בשני משרדי  ממשלתיי  שבדק ) לרבות עובדי עמותות(להל  פרטי  על העסקת קבלני   .2

 677  עובדי  במשרות קבועות ו1,185 שבו הועסקו כ,  משרד המשפטי  משרד מבקר המדינה 
  עובדי  במשרות קבועות ועוד 2,350 שבו הועסקו כ,  משרד הרווחה;עובדי  במשרות מסגרת

 .  במשרות מסגרת526 כ
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כי ביחידות משרד הרווחה ובמעונות הממשלתיי  שלו , בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה
עובדי מדינה הועסקו במשרות קבועות ; הועסקו עובדי  רבי  במגוו  תפקידי  בצורות שונות

לרבות כאלה שהועסקו באמצעות , קבלני ,  הועסקו בו עובדי חברות כוח אד ;ובחוזי מסגרת
כי בהלי  המכרז ובחירת הקבל  אי  , יצוי . חרו בוועדת המכרזי  המשרדיתהקבלני  נב. עמותות

 . גור  המופקד על בחינת מעמדו המשפטי של מבצע העבודה כעובד
‰ÏÚÂ‰ , ‰˜ÒÚ‰ Â˜ÒÚÂ‰˘ ÈÓ ÏÎ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈ Â˙  ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ÈÎ

„¯˘Ó· ˙È Ï·˜ ,·Á ˙ÂÚˆÓ‡· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ Â˙  ÈÎ Ì‡ ÂÈ‰ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯
 ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ˘Â ‡ È·‡˘ÓÏ Û‚‡· ÌÈÈÂˆÓ-Ì˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ¯˘È‡ Û‚‡‰Â  . È Â˙  ÌÏÂ‡

 ‰ÊÂÁ· Â‡ ˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰) ‰¯·Á‰ ÌÚ Â‡ „·ÂÚ‰ ÌÚ Ì˙Á ˘
‰˜ÈÒÚÓ‰ ( ˘Â ‡ È·‡˘ÓÏ Û‚‡· ÌÈÈÂˆÓ ÂÈ‰ ‡Ï Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ô˙Ó ¯Á‡Ï Â‡ Ê¯ÎÓ ˙Â·˜Ú·

‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ . 
 לאחר שני  רבות של העסקת קבלני  2002כי במהל  שנת , משרד מבקר המדינה העלתהבדיקת 

בסו# שנת . ל המשרד במיפוי הקבלני  אשר הועסקו בו"הוא החל ביוזמת מנכ, במשרד המשפטי 
ל משרד " פנה ג  למנכ2004ובינואר , ל המשרד ליוע, המשפטי לממשלה בעניי  זה" פנה מנכ2002
 .  בתו  מתקניו  מה  139 ו,  עובדי  קבלניי 384כי משרד המשפטי  העסיק , ל ציי "המנכ. האוצר

 :ל משרד המשפטי  שתי בעיות עיקריות בעניי  זה"במכתבו ליוע, המשפטי לממשלה ציי  מנכ
 .נוצרי  סממני  של יחסי עובד ומעביד במקו  שלא הייתה כוונה לכ  )א(
פקידי  אשר לפי הנוהל אי  להטיל  על מי שאינו לקבלני  ניתנו סמכויות והוטלו עליה  ת ) ב(

ל כי מבנה העסקה זה נובע ככל הנראה מ  "במכתבו הסביר המנכ. חלק מהשירות הממשלתי
אול  ההגבלות שנקבעו . א ומ  הרצו  ליצור גמישות תעסוקתית"ההגבלות החלות על הוספת תקני כ

מ "לנוכח נוהל נש). במשרדי  אחרי ולהערכתו ג  (מ בנוהל לא קוימו במשרד המשפטי  "י נש"ע
על המשרד לבחו  כיצד יוכל לקיי  את , המגביל את האפשרות להעסיק עורכי די  בחוזי  קבלניי 

 . פעילותו השוטפת
‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,˘  Â Á· ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ˘"‚‡Â Ó" ÈÂ‡¯ Ì‡ ˙

Â „¯˘Ó‰ Ï˘ ÚÂ·˜‰ Ô˜˙· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ Ô ˜˙ÏÂ ·ˆ˜˙Ï ‰ËÓ ˙Â„Â·Ú· ÂÏÁ‰ ‡Ï
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó· ·ˆÓ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î . 

‚ ‡  È „ È ·  Ì È  Ï · ˜  ˙ ˜ Ò Ú ‰  „ Â „ È Ú"˘   Ï ‰ Â  Ï  „ Â ‚ È  ·  ˙"Ó  : בדיקת משרד
ג  לאחר שבתי הדי  , ת עודד את העסקת הקבלני  במשרד המשפטי "כי אג, מבקר המדינה העלתה

מקרי  מסוימי  יחסי עובד לעבודה פסקו בכמה מקרי  כי צורת העסקת  עשויה ליצור בנסיבות וב
 :כמפורט להל , ומעביד
 הגישה הסנגוריה הציבורית למשרד האוצר ולמשרד המשפטי  מסמ  המפרט צעדי 2001במאי 

במסמ  הציגה הסנגוריה הציבורית . ח מתקציבה"התייעלות וחיסכו  כתוצאה מחריגה של מיליוני ש
בניגוד לעורכי די  ,  עורכי די  אלה17 ש, ההיא הבהיר.  עורכי די  חיצוניי 17את דרישתה להעסיק 

 . יעבדו בתו  משרדיה ויועסקו כל זמנ  במטלותיה, חיצוניי  אחרי  שאות  העסיקה
ת בעת "שהיה הממונה על אג(ת דאז " אצל סג  מנהל אג2001בדיו  בעניי  שהתקיי  במאי 

יבורית ובלי נציג ל ונציגי משרד המשפטי  והסנגוריה הצ"בהשתתפות נציגת החשכ) הביקורת
 עורכי די  60 תשכור הסנגוריה הציבורית 2001כי החל מאוקטובר , בי  השאר, הוחלט, מ"נש
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אלה מכוני  ( אשר ֵישבו במשרדיה וישתלבו בפועל במער  הארגוני שלה 17מה  , קבלני 

 "). ריטיינרי  פנימיי "בסנגוריה 
‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,˘  ÈÎ"„· ‰Ù˙Â˘ ‡Ï Ó ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰·Â ÔÂÈ

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰È¯Â‚ Ò· ÌÈ Ï·˜‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ,˘  Ï‰Â Ï „Â‚È ·"Ó . 
נוס# על אחרי  שכבר היו ,  עורכי די  כאלה19בעקבות ההחלטה נקלטו בסנגוריה הציבורית 

העסקת  של . 12 עורכי די  כאלה34במועד הביקורת הועסקו במשרדי הסנגוריה . מועסקי  ש 
, מ מאחר שה  יושבי  דר  קבע במשרדי הסנגוריה הציבורית"די  אלה היא בניגוד לנוהל נשעורכי 

 . משתמשי  בשירותיה ומשתלבי  בהיררכיה שלה
כי כתוצאה מהמשבר התקציבי שבו הייתה , ת" הסביר הממונה על אג2004בתשובתו מאוקטובר 

קבלני  היושבי  במשרדי שרויה הסנגוריה הציבורית והואיל והבי  שהעסקת עורכי הדי  ה
עד , כחלופה שאינה מועדפת, הסנגוריה תהיה שלב ביניי  עד מסירת העבודה למשרדי  פרטיי  או

הוא נאל, לדבריו להסכי  בשלב מאוחר יותר מחוסר , קליטת אות  עובדי  בשירות הממשלתי
קלטו בשירות שיי, ברירה כי העבודה בסנגוריה הציבורית תיעשה בידי אות  עורכי די  קבלני 

 .המדינה לאחר מכ  כעובדי  קבועי 
מ כי משרד המשפטי  מעסיק עורכי די  בחוזה " ידעה נש2001כי כבר בדצמבר , הביקורת העלתה

חוקיות העסקת  במשרד  ת ובפני משרד המשפטי  על אי"לאחר שהיא התריעה בפני אג. קבלני
יב שירות המדינה ולממונה על ל משרד המשפטי  לנצ" סמנכ2003פנה בחודש מרס , המשפטי 

 תקני  כדי שהוא יוכל להפסיק את העסקת עורכי די  הקבלני  26ת בבקשה להוסי# למשרד "אג
 . בסנגוריה הציבורית

 2004דנה באפריל , ת"שחבריה היו נציב שירות המדינה והממונה על אג, 13ועדת החריגי  העליונה
דחתה אותה ואישרה למשרד המרת , משפטי ל משרד ה"בבקשה להוספת תקני  שהפנה אליה סמנכ

 .חודשי עבודה שהוקצו למטרה זו לתקציב לקניית שירותי  לביצוע המטלות של הסנגוריה הציבורית
 È‡ÓÓ ÔÂÈ„· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Â·˜Ú·2001 ÂËÏ˜  19 ÈÂ‡¯ ÌÚ·Ë ÈÙÏ ¯˘‡ ÌÈ„È˜Ù˙· ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ 

‰ È„Ó È„·ÂÚ È„È· ÂÚˆÂ·È˘ ‰È‰ .‚‡ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ È¯·Ò‰· ÔÈ‡"‰Ï ˙ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ˜È„ˆ
˘  Ï‰Â Ï „Â‚È ·"Ó ,˘  ÛÂ˙È˘ ‡ÏÏ"Ó , ¯¯ÂÚÏ ‰ÈÂ˘Ú ÂÊ ‰˜ÒÚ‰ ˙¯Âˆ Ì‡ Ï˜˘ ˘ ÈÏ·ÓÂ

 ¯ÂˆÈÏ ‰ ÂÂÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ˘ Û‡ ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· „È·ÚÓÂ „·ÂÚ ÈÒÁÈ Ï˘ ÌÓÂÈ˜Ï ‰ ÚË
‰Ï‡Î ÌÈÒÁÈ .ÌÈ ˜˙‰ ˙ÙÒÂ‰ È„È ÏÚ ·ˆÓ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ‰ Ù ¯˘‡Î Ì‚ , ‡Ï

‚‡ Â¯˘È‡"˘ Â ˙"‰˘˜·‰ ˙‡ Ó. 
Ô Â ‚ ¯ ‡ ·  ˙ Â · Ï ˙ ˘ לא יועסק אד  בחוזה קבלני אלא א  הוא , לפי הנוהל, כאמור.  1  : ‰

אינו משולב במער  הפונקציונלי של המשרד , קבל  המספק שירותי  בנושא מוגדר לתקופה קצובה
 .'טלפו  וכד, מזכיר-ת, ואינו נהנה משירותיו המינהליי  כגו  חדר

__________________ 
 נעשה ניסוי החלו  להעסקת עורכי די  כקבלני  ובו נקלטו בסנגוריה הציבורית שבעה 90 בסו- שנות ה 12

בשני  שלאחר מכ  נקלטו שמונה עורכי ;  עובדי 19, כאמור, ת נקלטו"שור אגבעקבות אי; עורכי די 
 . די  נוספי 

.  נקבע כי יש להקפיא קליטת עובדי  חדשי  למשרדי הממשלה2003 ממר  66' בהחלטת הממשלה מס 13
שרק היא הייתה מוסמכת לאשר ולהוסי- , לקליטת עובדי  באופ  חריג הוקמה ועדת חריגי  עליונה

 .  חדשות לשירות המדינהמשרות
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·‰˙ÏÚ‰  ,˘-169 Â˘Ú ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ Ï·˜‰Ó 
ÂÓˆÚ „¯˘Ó‰ ÍÂ˙· ¯˜ÈÚ· Ì˙„Â·Ú ˙‡ ,ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· Â·Ï˙˘‰Â Â„ÂÈˆ· Â˘Ó˙˘‰ .

‰„ÈÁÈ‰ Ì˙„Â·Ú ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ Ì‰Ó „·Î  ˜ÏÁ ¯Â·Ú , ‰‡ÏÓ ‰¯˘ÓÓ ÏÂ„‚ ‰È‰ ‰Ù˜È‰Â)210-
240˘„ÂÁ· ˙ÂÚ˘  .( 

בדק משרד מבקר המדינה העסקת קבלני  ועובדי , היות שבמשרד הרווחה לא מופו הקבלני  .2
 . במעונות הממשלתיי  שהוא מפעיל ובשלושה מאגפיו, עמותות ביחידות המטה

‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , Ô‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙„Â·Ú· ÌÈ·Ï˙˘Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈ Ï·˜Â ˙Â˙ÂÓÚ È„·ÂÚ˘
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ÂÚÓ· Ô‰ Â‰ËÓ·. 

 : להל  דוגמאות
במסגרת ההתקשרות של משרד , ניגוד להוראות הנוהלב, למשרד מבקר המדינה התברר כי )א(

הועסקו עובדיה דר  קבע במטה אחד האגפי  , לצור  הפעלת קר  ייעודית' הרווחה ע  עמותה א
קיבלו אישורי  לדוחות , דיווחו על נוכחות באמצעות שעו  הנוכחות המשרדי, של משרד הרווחה

 . ש  המשרדהנוכחות מהממוני  במשרד וחתמו על ניירות עבודה ב
הועסקה דר  קבע , שהייתה רכזת קר  ייעודית) ' עמותה ב להל  (עובדת עמותה אחרת  )ב(

השתמשה בציוד המשרד והעבירה הנחיות והודעות , בניגוד להוראות הנוהל, במבנה של המשרד
לאחר מכ  ; באמצעות חברת כוח אד , העובדת עבדה בתפקיד כשבע שני . בשמו ליחידותיו

 . באות  תנאי ' עסקה באמצעות עמותה בהועברה לה
Ì È È ˙ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˙ Â  Â Ú Ó ·  ‰  È „ Ó ‰  ˙ Â ¯ È ˘ ·  Ì È „ · Â Ú  ˙ ˜ Ò Ú משרד :  ‰

הרווחה מספק שירותי מעונות ללקוחותיו באמצעות מפעילי מעונות פרטיי  וציבוריי  ובאופ  ישיר 
אול  , בעבר הפעילה המדינה את המעונות באמצעות כוח אד  משלה. במעונות ממשלתיי 

,  הדרגתי שנמש  שני  רבות היא העבירה את ניהול המעונות לגורמי  פרטיי  וציבוריי בתהלי 
 . המעונות מופעלי  על ידי המדינה650  מ20 ובעת הביקורת נותרו כ

דרכי , נוס# על העסקת עובדי המדינה, כדי לספק את צורכי המעונות אימ, כל אג# במשרד הרווחה
הוספת . אלה אינ  נכללי  במבנה הארגוני של משרד הרווחהו, העסקה שונות של עובדי  קבלניי 

באמצעות הסכמי  למת  שירותי  , עובדי  למעונות נעשית ברובה באמצעות חברות כוח אד 
חלק  בתפקידי  , ובאמצעות התקשרות ע  עמותות) בדר  כלל מתקציב הקר  הייעודית(

הועסק במעו  במשרה מלאה קבל   1997משנת , למשל. המשולבי  בפעילות השוטפת של המעונות
התשלו  בגי  שכרו הועבר מהתקציב השוט# של . אשר נות  שירות טכני חשוב ביותר לדייריו

באותו מעו  . המעו  באמצעות הגזברות המחוזית של משרד הרווחה ישירות לחשבו  הבנק שלו
 1998עסקה מאז במעו  אחר הו. הועסקו שלוש פיזיותרפיסטיות באמצעות חוזה לקניית שירותי 

 . שעות עבודה בחודש120מורה לספורט 
˘ Â „¯˘Ó‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ˙¯Â˜È·· Â‡ˆÓ  ‡Ï" Í˘Ó Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ Â˜„· Ó

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â‡ ˙˜ÒÚ‰ ,‰ÈÙ˜È‰ , ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÔÈ· ‰ÙÈÙÁ‰Â Ì„È˜Ù˙ ˙Â‰Ó
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚÂ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ÌÈ‡ÏÓÓ˘ ,˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ ‰Ï‡ Ì‡ ˜Â„·Ï ˙ Ó ÏÚ ˙Â‡¯Â‰‰ 

˘  Ï‰Â ·˘" ÈÒÁÈ· ‰¯Î‰Ï ˙ÂÚÈ·˙Ï ÒÈÒ· ¯ÂˆÈÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÈÂ˘Ú Ì È‡ Ì‡Â Ó
„È·ÚÓÂ „·ÂÚ. 
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Ì È „ ¯ ˘ Ó ‰  Ï ˘  È  Â ‚ ¯ ‡ ‰  ‰  · Ó ‰  Ï Ú  Ì È  Ï · ˜  ˙ ˜ Ò Ú ‰  ˙ Ú Ù ˘ כוח :  ‰

וקבלני  בלי , עובדי חברות כוח אד , עובדי עמותות, האד  במשרד הרווחה כולל עובדי מדינה
, המבנה הארגוני של המשרד כולל. ש  ההעסקה לאופ  ההעסקההבחנה בי  אופי התפקיד ומ

 .רק את עובדי המדינה, כאמור
לתוספת משרות ולשינוי מבנה ארגוני , מ לשינויי תק "כי בבקשות של משרד הרווחה לנש, התברר

 2004במרס , לדוגמה. ביחידה מסוימת לא היה מידע על כל העובדי  ביחידה בה התבקש השינוי
 התקצוב במשרד שינוי ארגוני שעיקרו איחוד יחידת התקצוב המשרדית ע  היחידה נעשה בתחו 

אול  בשינוי הארגוני המוצע לא הובאו בחשבו  תפקידיה  של עובדי . לתקצוב רשויות מקומיות
לא כלל את ,  עובדי 15הכולל , כ  שהמבנה הארגוני החדש, עמותה ממנה רכש המשרד שירותי 

ואחד מה  בתפקיד ניהולי ,  בפועל ה  המשיכו למלא תפקיד ביחידהאבל, שני עובדי העמותה
 . בכיר

Ì È  Ï · ˜  Ï ˘  Ï Â ‰ È   ˙ Â È Â Î Ó Ò  :קבל  לא ישתלב בהיררכיה של , כאמור, לפי הנוהל
הוא לא ייצג , מקו  מושבו העיקרי לא יהיה במשרד, המשרד ולא יעביר הוראות ישירות לעובדי 
 . שמי של המשרד לצורכי התכתבותאת המשרד כלפי חו, ולא ישתמש בנייר הר

‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· , ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Â˘Î¯ Ì‰Ó ÌÈ Ï·˜‰Ó ˜ÏÁÏ ÈÎ
ÏÂ‰È  ˙ÂÈÂÎÓÒ ÂÈ‰ ÌÈ˙Â¯È˘ ,ÌÈÚÂ·˜ ‰ È„Ó È„·ÂÚÏ ÌÈ‡¯Á‡ ÂÈ‰ Ì‰Â. 

 :להל  דוגמאות
)1(  ¯·Óˆ„Ó ‰˜ÒÚÂ‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰„ÈÁÈ· ˙È Ï·˜2003 È ÂÈ „ÚÂ 2004 

‰˙ÈÈ‰Â ˙Ï‰ ÓÎÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ Ï·˜ ÌÈ„·ÂÚÏÂ ‰ È„Ó È„·ÂÚ È ˘Ï ˙È‡¯Á‡  . ‰˜ÒÚÂ‰ ˙„·ÂÚ‰
 Ò¯ÓÓ ÏÁ‰ ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· „¯˘Ó· ˙È Ï·˜Î1998. 

)2( Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · , ÌÈˆÚÂÈ ‰˘ÈÓÁ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ Û‚‡ ‰ËÓ· Â˜ÒÚÂ‰
ÌÈ Ï·˜ .ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ‡¯Á‡ ÂÈ‰ Ì‰ ,‰Î¯„‰Ï ,ÌÈÏ‰  ˙ÚÈ·˜Ï , ˙Â ÂÚÓ· ˙Â˘ÈÎ¯ ¯Â˘È‡Ï

‰ ‚ÂˆÈÈÏÂ˙ÂÈ„¯˘Ó È· ˙Â„ÚÂÂ· „¯˘Ó .„¯˘Ó‰ ‰ËÓ ‰È‰ È¯˜ÈÚ‰ Ì·˘ÂÓ ÌÂ˜Ó , ÂÏ‰È  Ì‰Â
„¯˘Ó‰ ˙Â ÂÚÓÏ ˙ÂÈÁ ‰ ÂÓ˘· Â¯È·Ú‰Â ˙ÂÈÂ·˙Î˙‰. 

)3(  ˙ ˘Ó1998 ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ È˙Ï˘ÓÓ ÔÂÚÓ· ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ‰˜ÂÒÚ˙ ÊÎ¯ ˜ÒÚÂ‰ 
ÌÈ˙Â¯È˘ ˙ÈÈ ˜Ï ‰ÊÂÁ· .Ó È‡¯Á‡ ‰È‰Â ÔÂÚÓ‰ Ï˘ ÈÏÂ‰È ‰ ˙ÂÂˆ‰ ˘È‡Î ¯„‚Â‰ ÊÎ¯‰ ˙ÈÏ‰ 

ÔÂÚÓ‰ È„·ÂÚ ÌÂ˜È˘ ÈÎÈ¯„Ó ‰˘È˘Ï ˙ÈÚÂˆ˜ÓÂ ,‰ È„Ó È„·ÂÚ . 
)4( ÔÏ·˜Î ˜ÒÚÂ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· Û‚‡Ï ıÚÂÈ .‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· , ÈÎ

ÌÈÈ„¯˘Ó È· ÌÈ ÂÈ„·Â ˙Ò Î‰ ˙Â„ÚÂÂ· „¯˘Ó‰ ˙‡ ‚ˆÈÈ ‡Â‰ .Ì‚ ¯¯·˙‰ , Û˙˙˘‰ ıÚÂÈ‰ ÈÎ
·Ù ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÍÏ‰Ó· ˙Ò Î‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ ÂÈ„ ‰Ú·¯‡·¯‡Â¯- Ò¯Ó2004 ‰˙ÂÓÚ Ï˘ ‚Èˆ Î 

Ô˙‚˘‰ ˙‡ Ì„˜ÏÂ Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘ ‡‰ ¯Â·Èˆ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ Ô‚‰Ï ‰˙¯ËÓ˘ ,
„¯˘Ó· Â˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· ‰˙˘Ú  ÂÏÈ‡Î ‰Ï‡ ÌÈ ÂÈ„· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ‡Â‰Â . Ì‡˙‰·

Â¯Â·Ú· ÚˆÈ· ‡Ï˘ ‰„Â·Ú ÔÈ‚· „¯˘Ó‰ ÂÏ ÌÏÈ˘ ÍÎÏ.  
✩  
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‰ ˙¯Â˜È·· Â˜„·  ¯˘‡ ÌÈ„¯˘Ó· ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÌÈ„È˜Ù˙·Â ÌÈ‡ ˙· ÌÈ·¯ ÌÈ Ï·˜ Â˜ÒÚÂ
˘  Ï‰Â "Ó ,Ì˙˜ÒÚ‰ ÔÙÂ‡· ˙ÂÈ‰Ï ‰È‰ ÏÂÏÚ Ì‡ ÔÁ· ˘ ÈÏ·Â ,‰˜ÈÒÙ‰ È Á·Ó ÈÙ ÏÚ , È„Î

„È·ÚÓÂ „·ÂÚ ÈÒÁÈ· ‰¯Î‰ ¯ÂˆÈÏ; Ï‰Â ‰Â ‰˜ÈÒÙ‰ ÈÙ ÏÚ ¯˘‡ ÌÈ„È˜Ù˙· Â˜ÒÚÂ‰ Ì˜ÏÁ 
 Â‡ÏÓÈ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯-ÏÂ‰È  È„È˜Ù˙  ,ÈÙÂ ‰¯˜·ÂÈÎÂ ÁÂ˜"· .˘ " Ì ÓÂ‡ Ó

Ì˙˜ÒÚ‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÈÁ ‰ ‰ÓÒ¯Ù ,ÌÈ˙Â‡  ÌÈÏÎ Á˙ÙÏ ‰‚‡„ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,‚‡ ÛÂ˙È˘·" ˙
Î˘Á‰Â"Ï ,ÂÚˆÂ·È ‰È˙ÂÈÁ ‰˘ È„Î ;˘ " ‰Ú·˜˘ Ï‰Â ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯˜· ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï Ó

‰È˙ÂÈÁ ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï Ì„ˆÓ ÌÈ„¯˘Ó‰Â . 
ÁÈÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰· ‰ËÓ‰ ˙Â„È

Ô‰ ‰ È„Ó‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏÂ Ì„‡ ÁÂÎ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜ Ì˘Ï ıÂÁ ‰ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰
ÌÈÈ Â‚¯‡ ÌÈÈÂ È˘ , ˙ÏÂÎÈ· ‰ÚÈ‚ÙÂ ÌÈ„¯˘ÓÂ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó· ˙Â„ÈÁ‡ ¯ÒÂÁ

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˜ÒÚÂÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Û˜È‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰Â ÔÂ Î˙‰ . 
 הסביר משרד 2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר . בות המשרדי הדבר ג  עולה מתגו

משרד האוצר דרש , ומאיד  גיסא, נוספו לו משימות שדרשו גיוס כוח אד , כי מחד גיסא, הרווחה
 השני  האחרונות דפוס 15 לכ  התפתח ב. א אלא לקנות שירותי  ממקורות חו,"לא להוסי# תקני כ

 . ת קניית שירותי  ועל ידי עמותותשל העסקת כוח אד  באמצעו
עלולה להוביל למשבר " במתכונת הקיימת"כי הפסקת קניית השירותי  , משרד הרווחה הדגיש

, נכי , עיוורי : שיפגע פגיעה חמורה בשירותי  לקבוצות אוכלוסייה נזקקות שבאחריות המשרד
יהיה על המשרד , תי א  יוחלט שלא להמשי  בהעסקת נותני השירו. אוטיסטי  ועוד, מפגרי 

לקלוט אות  לשורותיו או לחלופי  לצמצ  באופ  ניכר שירותי  הניתני  בסיוע עובדי  שאינ  
 .עובדי מדינה

אול  למרות , כי מדובר בבעיה אשר הטרידה אותו, 2004משרד המשפטי  ציי  בתשובתו מנובמבר 
מחד : מצא במלכוד בלתי נסבלכי הוא נ, המשרד ציי . ת לא נמצא לה פתרו "מ ואג"מגעיו ע  נש

מאיד  ; תפקוד  התקי  יהווה הפרת חוק ואי, יחידות רבות שלו מעניקות שירותי  לפי החוק, גיסא
את האפשרות לעמוד במטלות הקבועות ) בלשו  המעטה(מעמיד בצל כבד "כוח האד  שלו , גיסא

 ". בהוראות הדי  השונות
הסדרי ההעסקה הקיימי  של עובדי "כי , לי הסביר סג  החשב הכל2004בתשובתו מאוקטובר 

מיצוי המשאבי  ואפקטיביות פעילויות משרדי , המדינה יוצרי  בעיות קשות ביותר בניהול
. 14"בעיה זו באה לידי ביטוי ג  באשר להעסקת  של בעלי קשרי  פוליטיי  בממשלה. הממשלה

סג  החשב ;  בחינה כוללתהנחה החשב הכללי לבחו  את הנושא, לאור הערות משרד מבקר המדינה
במסגרת הבדיקה . ת ומשרד המשפטי "אג, מ"והיא תיעשה בשיתו# נש, הכללי יהיה אחראי לה

בבחינת מהות העבודה , ל"הכפו# מקצועית לאג# החשכ, תיבח  מעורבות החשב של כל משרד
 ,חוזי ההתקשרות עמ , ייבחנו הסדרי ההעסקה של העובדי  העושי  אותה, המתבצעת במשרד

התשלו  לה  והכדאיות הכלכלית של ביצועה בדר  העסקה זו או אחרת לנוכח הפסיקה של בתי 
המשפט באשר ליחסי עובד ומעביד בתביעות של עובדי  שהועסקו במתכונת של קניית שירותי  או 

 . א"על ידי קבלני כ
שכר ה  כי הוצאות ה, ת" הסביר הממונה על אג2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

הוצאות השכר ה  הוצאות קשיחות כתוצאה מהסכמי .  מההוצאות בתקציב המדינה20% יותר מ
. העבודה בסקטור הממשלתי המגבילי  מאוד את האפשרות לפטר עובדי  בשירות הממשלתי

__________________ 
  ).È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ÌÈÈÂ ÈÓÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ) 2004·‰בעניי  זה ראו דוח ביקורת על  14
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ת במש  שני  את ניפוח המנגנו  הממשלתי והגדלת חלק  של הוצאות השכר "לפיכ  חס  אג

המקובלת בכל ( פעל האג# לרכישת שירותי  קבלניי  ממקורות חו, בהנחה במקרי  רבי . בתקציב
אשר לפיה רכישת שירותי  מ  הסקטור הפרטי כתחלי# להעסקת עובדי  נוספי  תוזיל את ) העול 

רכישת שירותי  מרחיבה את הגמישות הניהולית , יתרה מזו. עלות השירותי  ותשפר את איכות 
ודע להתקשרויות של משרד המשפטי  ע  קבלני  לביצוע ת היה מ"אג. של משרדי הממשלה

 . משימות שונות של המשרד ללא יצירת יחסי עובד ומעביד בי  המשרד ובי  נות  השירות
כי לדידה ההבחנה בי  עובדי מדינה ובי  עובדי  בשירות , 2004מ הסבירה בתשובתה מנובמבר "נש

כתוצאה מהבחנה זו . יות במקו  הנכו המדינה אינה מציבה את קו ההפרדה בי  שתי הקטגור
לכ  מ  . היכולות הניהוליות של הממשלה וזכויותיה  של העובדי  כאחת, מ"לטענת נש, נפגעות
אות  ] ההדגשה במקור [כלכי הקבוצה שתוגדר כעובדי מדינה תכלול את ", מ"לדעת נש, הראוי

המדינה תכלול  די  בשירותואילו קבוצת העוב, "עובדי  המבצעי  פעולות המוטלות על המדינה
את העובדי  שאינ  מבצעי  משימות סטטוטוריות או ממשלתיות וא# אינ  נותני  שירותי תמיכה 

, אול  מסיבות אשר נובעות בעיקר  ממדיניות משרד האוצר. של השירות" הליבה"חיוניי  להפעלת 
בניגוד , הממשלההל  וגדל מספר  של עובדי כוח האד  ונותני השירותי  שהועסקו במשרדי 

 .מ"לנוהל ולמדיניות נש
התקשרות ע  הקבלני  וע  חברות כוח אד  אינה בסמכותה כי , כי לשיטתה, מ"עוד הבהירה נש

היא אינה מעורבת בהליכי ההתקשרות בי  המשרד הממשלתי לבי  נות  . ל"א  בסמכותו של החשכ
, עקבות הערות מבקר המדינהב, למרות האמור לעיל. השירות וא# אינה מאשרת התקשרויות אלה

ת וע  משרדי "אג, ל"מ ליזו  מיפוי כולל של קבלני  בשיתו# ע  החשכ"קיבלה על עצמה נש
בהתא  לממצאי המיפוי ולחוות הדעת . הממשלה ובליווי משפטי מטע  הלשכה המשפטית שלה

אילו סוגי התקשרויות מתאימי  להמשי  , ת"ל ואג"בתיאו  ע  החשכ, יוחלט, המשפטית
ואילו תחומי פעילות צריכי  , ומה  הסייגי  וההנחיות בעניי  זה, ולהיעשות כקניית שירותי 
 .להישאר בידי עובדי המדינה
Î˘Á‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È"Ï ,ÌÈ„¯˘Ó‰ È·˘Á ˙ÂÚˆÓ‡· , ÏÚ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰¯˜·Ï È‡¯Á‡

Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙Â¯·Á ÌÚ Â‡ ÌÈ Ï·˜‰ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ , ‰ ·Ó‰Â ‰˜ÒÚ‰‰ ˙¯Âˆ ˙ÚÈ·˜ ÌÏÂ‡
 È Â‚¯‡‰˘  Ï˘ Ì˙ÂÈ¯Á‡ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ‡È‰ ‰ ÓÓ Ú·Â ‰" ˘Â ‡‰ È·‡˘Ó ÈÏ‰ Ó Ï˘Â Ó

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,‰ËÓ‰ ÈÙÂ‚ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ¯Â‡Ï , ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÈÙÏ
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙Â·Â˘˙ ÁÎÂ ÏÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÈÂ‡¯ , ÔÁ·˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘

˙Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰˜ÒÚ‰‰ È¯„ÒÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ ¯ÙÒÓÔ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÎ¯„ Ú·˜:1 . ÌÈ¯„Ò‰
‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÈÏÂ‰È ‰ ˙Â˘ÈÓ‚‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó È„È· Â ˙ÈÈ˘ , „Á‡ ‰ ˜· ÂÏÚÈ Ì‚ ÌÏÂ‡

˘  ˙ÂÈÁ ‰ ÌÚÂ ‰„Â·ÚÏ ÔÈ„‰ È˙· ˙˜ÈÒÙ ÌÚ"Ó; 2 . Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰„ÈÁ‡ ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙ÂÈ È„Ó
 ‰ È„Ó È„·ÂÚ Â˜ÒÚÂÈ Ô‰· ¯˘‡ ˙Â¯˘Ó ÔÈ· ‰ÈÂ‡¯‰ ‰˜ÂÏÁÏ)Ô˜˙· ˙Â¯˘Ó (˘ ˙Â¯˘Ó ÔÈ·Â Ï

 ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ)Ô˜˙Ï ıÂÁÓ ˙Â¯˘Ó(; 3 . Ï˘ ‰ËÓ‰ ÈÙÂ‚ ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ
 ËÂÏ˘Ï ÏÎÂ˙ ‰ È„Ó‰˘ ˙ Ó ÏÚ Ì‰È‚ÂÒÏ ÌÈ Ï·˜ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÔÈÈ Ú· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó

È˙Ï· ‰ËÈÏ˜ ÚÂ ÓÏÂ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ËÈÏ˜·-ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙  ÎÂ˙Ó ‡ÏÂ ˙¯˜Â·Ó ,
ÒÁÈ· ‰„Â·ÚÏ ÔÈ„ È˙· Ï˘ ‰¯Î‰Ó ˙Ú·Â ‰„È·ÚÓÂ „·ÂÚ È , ‰ ÂÂÎ˙‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰˘ ÌÂ˜Ó·

‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‰Ï‡Î ÌÈÒÁÈ ÂÓÈÈ˜˙È˘.  
 העסקת עובדי  של חברות כוח אד  

 להיעזר בעובדי חברות כוח אד  לש  90 נהגו משרדי הממשלה בשנות ה, ת"בידיעת אג .1
 2003 בשנת 8,000  והיה כ90 מספר  של עובדי  אלה גדל בסו# שנות ה. ביצוע תפקידי  שוני 

 ).  במערכת הבריאות4,000  במשרדי הממשלה וכ4,000 כ(
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, 15ת"מ ואג"הגידול במספר  של עובדי חברות כוח אד  לא לווה בעבודת מטה מסודרת של נש
לא נבחנו אפוא התועלות בהעסקת  של עובדי חברות כוח אד  . למעט הכנת הנוהל שצוי  לעיל

לעומת עלויות העסקת  , עסקה זו נועדה לאפשרבמיוחד בכל הנוגע לגמישות הניהולית שצורת ה
במקרי  שבה  , ובכלל זה ההוצאות העלולות לנבוע מתביעות עתידיות להכרה ביחסי עובד ומעביד

לא ניתנה הדעת לצור  במנגנו  בקרה שיתריע על התהוות סממני  של יחסי .  סממני  לכ וייווצר
ת עובדי  בשירות המדינה ועובדי חברות העסק. עובד ומעביד במקו  שהמדינה לא התכוונה לכ 

ואלה קבעו לא אחת שבהעסקת  של , כוח אד  בפרט הגיעה מעת לעת לדיוני  בבתי הדי  לעבודה
וכתוצאה מכ  חויבה המדינה לקלוט אות  , עובדי חברות כוח אד  היו סממני  של העסקת עובד

 .16כעובדי  במשרדי הממשלה
 חוק קבלני  להל   (1996 ו" התשנ די קבלני כוח אד  בתיקו  לחוק העסקת עובדי  על י .2
לא יועסק עובד של קבל  כוח אד  אצל מעסיק בפועל )  א:   (נקבע בי  היתר, 200017מיולי , )א"כ

להתיר העסקה של , במקרי  חריגי , השר רשאי)  ב   (;תקופה העולה על תשעה חודשי  רצופי 
 שהתקופה הכוללת לא תעלה על חמישה עשר עובד לתקופה העולה על תשעה חודשי  ובלבד

הועסק עובד אצל אותו מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה חודשי  רצופי  או על ) ג (;חודש
 . י השר ייחשב העובד כעובד המעסיק בפועל"התקופה שהוארכה ע

, החשב הכללי,  נציב שירות המדינה2001הקימו בינואר , לש  היערכות ליישו  התיקו  לחוק
מאג# , ת"הממונה על התקציבי  והממונה על השכר צוות עבודה בינמשרדי שכלל נציגי  מאג

לבחו  את ' שעל צוות א, נקבע). ' צוות א להל  (מ ומ  המשרדי  הרלוונטיי  "מנש, החשב הכללי
נחיצות העסקת עובדי חברות כוח אד  בכל תחו  או בכל נושא שבו ה  מועסקי  במשרדי 

ולקלוט כעובדי מדינה במשרות מסגרת את מי שעוסקי  בפעילותו ,  הסמ הממשלה וביחידות
, לאחר בחינת המשרות בהתא  להנחיות אלה. המחייבת העסקה לטווח ארו , העיקרית של המשרד

 נוספות במשרדי הממשלה 18 משרות1,619 א ל"כי יש לקלוט עובדי חברות כ', קבע צוות א
 .  במערכת הבריאות משרות נוספות1,685 וביחידות הסמ  ול

החשב הכללי קבע בהמש  . 'כי יש לייש  את מסקנות צוות א,  החליטה הממשלה2003במרס 
יש לוודא "כי , י  למינהל ולחשבי  במשרדי הממשלה"להחלטת הממשלה בחוזר לסמנכל

שהעסקת  של עובדי קבלני כוח אד  במשרדי הממשלה במשרות שלא אושרו במסגרת מסקנות 
 ". 2003 בדצמבר 31 ק עד לתופס' צוות א

 ˙ ˘·2004· ÂËÏ˜  ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú -2,389˙Â¯˘Ó 19 ˙Â„ÈÁÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· 
Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ ÍÓÒ‰ .‚‡ ¯Â˘È‡· ‰ È„Ó È„·ÂÚÎ ÂËÏ˜  ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ"˙ ; ¯ÙÒÓ

· ‚¯Á Ô‰· ÂËÏ˜  Ì‰˘ ˙Â¯˘Ó‰-770 Ô‰· ËÂÏ˜Ï ¯˘Â‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ˘ ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓÓ 
Î ˙Â¯·Á È„·ÂÚ‰ È„Ó È„·ÂÚÎ Ì„‡ ÁÂ . Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ ÂËÏ˜  ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ·
‰ È„Ó È„·ÂÚÎ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈÈ„Ú Â˜ÒÚÂ‰ Ì‰Â. 

ÔÈÂˆÈ , ÂÙÒÂ‰ Â· „ÚÂÓÏ ‰ÎÂÓÒ‰ ‰ÙÂ˜˙· ÈÎ2,389 ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó 
 ÌÈ ˘·2001-2004Û˜È‰· ˙¯‚ÒÓ‰ ˙Â¯˘ÓÂ Ô˜˙‰ ˙Â¯˘Ó· ÌÈˆÂˆÈ˜ ÏÚ  Ï˘ 2,742˙Â¯˘Ó . 

__________________ 
 .745' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„50·  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘)2000 בעניי  זה ראו  15
 .)·ÚÓ„ÂÚÂ ‰„Â( ‰ ‰Ô‰Î È ·‡ È Á 'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó - ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï  ) א"ת (911583/99' ראו עב 16
, עד סיו  הביקורת, כשהמועד האחרו  שנקבע לכ/, כניסתו של התיקו  לתוק- נדחתה מספר פעמי  17

 .31.12.04הוא 
 . לא כולל משרות שאושרו לקליטה במערכת הבריאות 18
 .לא כולל את מערכת הבריאות 19
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כי החל מתארי  , י  למינהל ולחשבי  במשרדי הממשלה"עוד קבע החשב הכללי בחוזר לסמנכל

 יידרש להעסקת עובדי  קבלניי  בשירות המדינה אישור של ועדת חריגי  בהרכב של 31.12.2003
 .ת"ל אגוסג  הממונה ע) למשרדי הממשלה וליחידות הסמ (סג  נציב שירות המדינה , ל"סג  החשכ
שהתשלו  בגי  העסקת עובדי חברות כוח אד  ייעשה רק ממקור תקציבי , בהנחיות נקבע, זאת ועוד

 . הול 
ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ Ì‚ ÌÈ„¯˘Ó ¯ÙÒÓ· ‰Î˘Ó  Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ .

‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó , Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ Â˜ÒÚÂ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·˘
ÙËÂ˘ ÌÈ·Èˆ˜˙ÓÌÈ .‰Ó‚Â„Ï , ˜ÈÒÚ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó38 ‰ËÓ· Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ 

„¯˘Ó‰ ,˙ÂÈÓÈ Ù· ÌÈ„ÏÈ ˙˜ÊÁ‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ·Èˆ˜˙Ó ‰˘Ú  ˙Â¯·ÁÏ ÌÂÏ˘˙‰Â . ÏÚ ÛÒÂ 
ÍÎ ,ÔÂÚÓ· ÌÈ ¯ˆÁÎ Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á È„·ÂÚ È ˘ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˜ÈÒÚ‰ , ˙¯·ÁÏ ÌÂÏ˘˙‰Â

ÔÂÚÓ‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ·Èˆ˜˙‰Ó ‰˘Ú  Ì˙˜ÒÚ‰ ÔÈ‚· Ì„‡‰ ÁÂÎ . ÁÂÎ ˙¯·Á È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰
ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰‡·Â‰ ‡Ï Ì„‡‰ ;˘ · ÌÈÓÂ˘¯ ‡Ï Ì‚ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ"Ó . 

א התקבל כתוצאה מ  העובדה שעובדי חברות כוח אד  רבי  הועסקו "התיקו  לחוק קבלני כ
תקופת . בשירות המדינה במש  תקופות ארוכות א  לא זכו לתנאי העסקה כשל עובדי  קבועי 

לכ  מ  הראוי היה כי לצור  . א אחד הקריטריוני  בפסיקה ליחסי עובד ומעבידהעסקה ממושכת הי
ייבח  ' א אשר ייקלטו במשרדי הממשלה למשרות אשר אושרו בידי צוות א"בחירת עובדי חברות כ

 . ג  מש  העסקת 
‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,‡ ˙ÂÂˆ ÈÎ '˘ Â" È¯„Ò ¯·„· ˙ÂÈÁ ‰ ÂÓÒ¯Ù ‡Ï Ó

 ˙¯ÈÁ·· ˙ÂÙÈ„ÚÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ"ÂËÏ˜ÈÈ˘ ‡ ,Â˘ÚÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ . 
È‡Ó ‰‡ˆÂ˙Î-¯ÂÓ‡Î ˙ÂÈÁ ‰ ÌÂÒ¯Ù , ˙Â¯·Á È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ËÈÏ˜ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰ Á·  ‡Ï

Î"ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï Ì‡˙‰· ‡ ,˜˙ÂÂ‰ Ì‰·Â , ˙ÂÚÈ·˙ Â˘È‚‰ ÌÈ˜È˙Â‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆ˜ÓÂ
‰ È„Ó È„·ÂÚÎ Ì‰· ¯ÈÎ‰Ï20. 

כי לא , הקובע,  בחוק המינויי 19אוישות בהתא  לסעי%  מ21מרבית המשרות בשירות המדינה .3
הסעי% חל ; יתמנה אד  כעובד מדינה אלא לאחר שנציב שירות המדינה הכריז על המשרה בפומבי

גיוס עובדי  באמצעות מכרז פומבי . בי  א  המשרה היא משרת תק  ובי  א  היא משרת מסגרת
 . יקטיביות ומאפשר לבחור בטוב מהמתמודדי הגינות ואובי, נועד להגשי  עקרונות של שוויו 

אשר חייב את קליטת  של עובדי חברות כוח אד  שהועסקו , כתוצאה מהסב  המשפטי שנוצר
נקלטו בשירות המדינה עובדי  בניגוד לעקרונות חוק המינויי  , תקופות ארוכות בשירות המדינה

 . ובכלל זה בחירת הכשיר מבי  הכשירי  באמצעות מכרז פומבי
כי משרדי הממשלה , ת" הסביר הממונה על אג2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

. ת לא היה מודע לממדי התופעה וחומרתה"ואג, היו הגור  המניע להעסקת עובדי חברת כוח אד 
, וכאשר נודע לו על כ , ת לא היה מודע לכ  שהמשרדי  הממשלתיי  עוקפי  את חוק התקציב"אג

__________________ 
, רי לעבודה בירושלי  בבית הדי  האזו, ‚„ Á‡Â ÏÂ˘ËÏ‡ ‰ È‡ 'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó 15292/04א "למשל בש 20

ההליכי  בשני . בבית הדי  האזורי לעבודה בבאר שבע, Ï‡¯˘È ˙ È„Ó „‚  ¯Á˘ ÈÓÒ 4861/03' ועב
 .התיקי  טר  הסתיימו

 .ר"להוציא משרות הפטורות ממכרז פומבי בהתא  להוראות התקשי 21
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 המשרדי  לפתוח תקנות ייחודיות במיו  כלכלי ייעודי במטרה להגביר את הפיקוח הוא הנחה את
 .והבקרה

כי התקשרות ע  חברות כוח האד  היא בסמכותו של , מ" הסבירה נש2004בתשובתה מנובמבר 
* ו1998בשני  . מ באשר להתקשרויות אלה"ועד אותה תקופה לא נמסר כל מידע לנש, ל"החשכ
ת בעניי  "ני שר האוצר ובפני מזכיר הממשלה על העצמת המדיניות של אגמ בפ" התריעה נש2002

מ "השתתפה בו נש' ע  הקמת צוות א. העסקת עובדי  מחו+ לתק  ובכלל זה עובדי חברות כוח אד 
"ÔÈÈ Ó‰ ÔÓ ÌÈ„·ÂÚÎ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï ÔÏ·˜‰ È„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜ È¯„Ò ÏÚ ˙È‡¯Á‡˘ ÈÓÎ"]  ההדגשה

  באופ  לא רשמי כי ייקלטו בה  עובדי חברות כוח האד  בעלי מ הנחתה את המשרדי"נש]. במקור
ראוי היה לפטור מחובת המכרז הפומבי את , כי לפי עמדתה המקורית, היא ציינה. הוותק הרב ביותר

אול  הנחייה זו לא , עובדי חברות כוח האד  אשר הועסקו במשרדי הממשלה יותר מחמש שני 
ואול  לאור הממצאי  החמורי  . הממשלה בנושא זהפורסמה כתוצאה מעיכוב בקבלת החלטת 

תקיני  במשרד לאיכות *בדוח מבקר המדינה על המינויי  הפוליטיי  ועל המינויי  הבלתי
הוחלט ,  ובמסגרת בחינת היק% נגע המינויי  הפוליטיי  בתיאו  ע  משרד המשפטי 22הסביבה

 .להקפיא באותו שלב את נושא הפטור ממכרז
‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó ,˘  ˙ÂÈÁ ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡Â ˙Â‡  ‰Ê ÔÈ‡"Ó , Ô‰ ÔÚ·ËÓ ¯˘‡

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎÏ ˙ÂÚ‚Â ˘ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÈÁ ‰ ,‰Ù ÏÚ·Â ÈÓ˘¯ ‡Ï ÔÙÂ‡· Â ˙ ÈÈ .ÔÈÂˆÈ , ÈÎ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ú·˜ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ÏÚ ÁÂ„· ¯·Î , ÈÎ

 „¯˘ÓÏ ¯˙ÂÓ ˙Â¯˘Ó ÂÏÈ‡· ¯˘‡Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï È˙Ï˘ÓÓ‰
˘  ‡È‰ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á"Ó .‚‡"˙ ,Î ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ Ú„È ¯˘‡" ‡

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ‰È˙Â Â¯˙È ÏÚÂ , ·˜ÚÓ Ì˘Ï ÌÈ˙Â‡ ‰ ‰¯˜·‰ È Â ‚ Ó ˙‡ Â„ˆÓ ¯ˆÈ ‡Ï
ÂÊ Í¯„· ˘ÂÓÈ˘‰ Û˜È‰ ¯Á‡ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ¯ÒÂÁÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙ÂÈ È„ÓÓ ‰‡ˆÂ˙Î

 Ï˘ ˘ÚÓ‰‚‡"˘ Â ˙"· ÏÈ„‚‰Ï ‰ È„Ó‰ ˙‡ ıÏÈ‡˘ ÈËÙ˘Ó Í·Ò ¯ˆÂ  Ó-2,389 ˙‡ ˙Â¯˘Ó 
‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ Û˜È‰ ;Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ Û‡ ÌÈ„·ÂÚ Âˆ·Â˘ Ô˜ÏÁ· , ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙·

ÂÎ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈˆÓ‡Ó ‰˙˘Ú ‰Ï˘ÓÓ‰Á˙Â¯˘Ó Ï˘ ‰ÓÂ„ ¯ÙÒÓ· Ì„‡‰ .   
 העסקת עובדי מדינה קבועי  במשרות מסגרת

1.  ˙ Â ‡   È ˙ Ï ·  ˘ Â Ó È ˘˙ ¯ ‚ Ò Ó  ˙ Â ¯ ˘ Ó מרבית המשרות החדשות שנוצרו :  ·
קבעו , בניגוד לחוק המינויי , לדוגמה. בשירות המדינה בשני  האחרונות נוצרו כמשרות מסגרת

כי כל המשרות שיוקצו ', ת בהנחיות לצוות א"נציב שירות המדינה והממונה על אג, החשב הכללי
. חומי הפעילות המרכזיי  של הארגו למשרדי  יהיו משרות מסגרת למרות שהתפקידי  ה  בת

 . משרות מסגרת חדשות2,389בעקבות זאת נוצרו בשירות המדינה 
__________________ 

  .14ראו מראה מקו  בהערה  22
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‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,Î ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ-2,600 ÌÈ ˘· Â¯ˆÂ ˘ ˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó 

1994-1998 ,Â-1,550 ˙ ˘ È ÙÏ Â¯ˆÂ ˘ ˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó 1994 .‰Ó‚Â„Ï , ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·
 Â¯ˆÂ 137Ó -174Â¯˘Ó  ˙"ÏÙËÓ "· „ÂÚ-1990 ; ˜ÏÁÔÓ ¯ÎÈ ÌÈ„·ÂÚ‰  ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ 

Â‡ÏÈÓ ˙¯‚ÒÓ ˙¯˘Ó·„È˜Ù˙ ˙‡ ‰ÈÌÌÈÈ ÓÊ ÌÈ„·ÂÚÎ ˙Â·¯ ÌÈ ˘  :1,445 ÌÈ„·ÂÚ Â˜ÒÚÂ‰ 
 „Ú ˘˘10ÌÈ ˘  ,Â-541 ÌÈ„·ÂÚ Ó ¯˙ÂÈ Â˜ÒÚÂ‰-10ÌÈ ˘  .˙‡Ê , ‰Ï‡ ˙Â¯˘Ó ¯ÂÓ‡Î˘ Û‡

˙Â˙ÈÓˆ Ô È‡ Ô·ÈË ÈÙÏ˘ ˙Â„Â·ÚÏ ˙Â„ÚÂÈÓ . È ÂÈ·1997 ‰Á ‰  ˙‡ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ 
 ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó¯ËÙÏ ÌÈ„·ÂÚ Ó ¯˙ÂÈ Â˜ÒÚÂ‰˘-5 ÌÈ ˘  ˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó· È„Î"ÚÂ ÓÏ 

 ÂÏ·˜˙È ÂÏ‡ ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ˜Ó·˘ È„¯ÂÒ·‡ ·ˆÓÌÈ„·ÂÚ ˙Â ÓÂÈÓ‰Â ÔÂÈÒÈ ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈ˘„Á 
‰˜ÒÙÂ‰ Ì˙„Â·Ú˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ Â˘Î¯˘."  

˘ "‚‡Â Ó"Ó ¯˘‡ ˙ÂÓÈ˘ÓÏ ˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó· ÔÎ Ì‡ Â˘Ó˙˘‰ ˙ ˙Â¯˘Ó Â·ÈÈÁ ÔÚ·Ë
ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Â ˙ÂÚÂ·˜. 

2. ‰  È „ Ó ‰  È „ · Â Ú  Ï ˘  ˙ Â ¯ ˘ Ó ‰  Ï Î  Ï ˘  ‰ ˙ Â ‡   ‰ ‚ ˆ חוק התקציב :  ‰
על מנת שאישור הכנסת ייעשה לאחר שיקול . מובא לאישור הכנסת לפני תחילתה של שנת העבודה

וצאות על התקציב בכלל ועל תקציב השכר בפרט לשק% את כל ה, דעת ובעקבות בחינה נאותה
השכר המתוכננות ואת חלוקת  לפי המשרדי  השוני  וכ  את היק% כוח האד  המועסק בשירות 

 .המדינה
חוק יסודות התקציב מתיר לממשלה להעסיק עובדי  במסגרת שיא כוח אד  שצוי  בחוק התקציב 

ובדי  למעט ע, עובדי  זמניי  ועובדי  ארעיי , ובכלל זה עובדי  קבועי  במשרות קבועות, השנתי
 .  יו 120ארעיי  למשימה חולפת המועסקי  עד 

‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,‚‡ ÈÎ" ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ˜¯ Ì„‡ ÁÂÎ ‡È˘· ÏÏÂÎ ˙
˙ÂÚÂ·˜ . ˙ ˘ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ¯ÙÒ· ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î2004 Ï˘ Ì„‡ ÁÂÎ ‡È˘ ÔÈÂˆ 43,598 
˙Â¯˘Ó , ˙Â˘ÈÂ‡Ó ÍÓÒ‰ ˙Â„ÈÁÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó·˘ „ÂÚ·51,224˙Â¯˘Ó 23 .‰ ¯ÚÙ

È‡· ¯·ÒÂÓ-˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏ‡ Ï˘ Ì˙ÏÏÎ‰ ; ‰Ï‡ ˙Â¯˘Ó
˙Â„¯Ù  ˙Â ˜˙· ‰„Â·Ú È˘„ÂÁ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘Ó „¯Ù · ˙Â·ˆ˜Â˙Ó .¯ÓÂÏÎ , „Â‚È ·

·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï ,Î ‡È˘Ó ˜ÏÁ Ô È‡ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙Â¯˘Ó"‡ , ˙Úˆ‰ ÔÎ ÏÚÂ
„ Î ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ˙ ˙Â  ‰ È‡ ·Èˆ˜˙‰˘¯ . 

כי העסקה במשרות , ת"הסביר הממונה על אג, 2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
מסגרת נועדה לאפשר גמישות ניהולית ולספק דר  פשוטה יותר לסיי  את העסקתו של עובד שאינו 

ת להעסקה בדר  זו שונה מהתייחסות של האג% להעסקה "לכ  ההתייחסות של אג. מתאי  לתפקידו
כי ג  ההסתדרות רואה בהעסקת עובדי  בדר  זו , עוד ציי  הממונה בתשובתו.  קבועותבמשרות

. ולפיכ  דורשת בעקביות כי יותר עובדי  יעברו ממשרות מסגרת למשרות תק , יתרו  למעסיק
, כי לאור העובדה שבשירות המדינה מועסקי  עובדי  במשרות מסגרת שני  רבות, הממונה הסביר

,  משרות שבה  מועסקי  עובדי  יותר מחמש שני  לתקני כוח אד 1,900*ת להמיר כ"החל אג
 . מ"בהתא  לרשימות אשר גובשו בידי נש

כי הנתוני  המספריי  של משרות המסגרת אינ  מוצגי  בתקציב המדינה , ת הסביר"הממונה על אג
ציב  יהיה אפשר להציג בהצעת התק2006לקראת שנת . בגלל בעיה במערכת המחשוב של האג%

__________________ 
 .2.5.04הנתוני  מעודכני  לתארי/  23
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 הציג 2005כפתרו  זמני לקראת הצעת התקציב לשנת . נתוני  מספריי  על כל משרות המסגרת
 .משרד האוצר בחוברת עיקרי התקציב את מספר המשרות הזמניות

כי לדידה אי  הצדקה להבחנה בי  עובדי  קבועי  , 2004מ ציינה בעניי  זה בתשובתה מנובמבר "נש
שספק א  היא מועילה מבחינת ניהול ספרי , ו הבחנה מלאכותיתז, מ"לדעת נש. ובי  עובדי מסגרת

א  לבטח אינה נלמדת מהוראות חוק , במיוחד לאחר יישו  ההסכ  על פנסיה צוברת, התקציב
רק העסקה זמנית ", מ"לדעת נש. והיא אינה מעוגנת בחוק יסודות התקציב, המינויי  או נתמכת בה 
מבנה ההעסקה , על כ ]. ההדגשה במקור ["ו+ לתק מח היא ורקהיא , בעבודות בלתי צמיתות

עושה שימוש ציני באופ  , שבו התרבו עבודות המתיימרות להיות זמניות,שהתפתח בעשור האחרו 
כי היות שהחלוקה בי  , מ"עוד הסבירה נש. ההעסקה זה שנועד במקורו למקרי  ספציפיי  בלבד

אי  בידי , ת ובאחריותו"י א  בסמכות אגכ, א ובי  חודשי עבודה אינה בסמכות הנציבות"שיא כ
עוד . מ לשנות חלוקה פנימית זו למרות שהיא אינה משקפת את המבנה הארגוני שהיא אישרה"נש

היא נתנה ,  מהחלוקה הפנימית דלעילושעל מנת שהעובדי  עצמ  לא יינזק, מ"הבהירה נש
 לקיי  מכרזי  *האחרת ;  לא לפטר עובדי מסגרת אחרי חמש שני *האחת : למשרדי  שתי הוראות

 פנתה לשר האוצר 1998כי כבר בשנת , מ"נוס% על כ  ציינה נש. פומביי  לאיוש משרות מעי  אלו
 .בעניי  העסקת עובדי  בשירות המדינה ובכלל זה עובדי מסגרת מחו+ לתק 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘  Ï˘ ‰˙Ú„Î"Ó , ‰ÚÂ·˜ ‰„Â·ÚÏ ˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó· ˘ÂÓÈ˘
ÒÙ ‰Ú·Ë ÌˆÚÓÏÂ .˘ ˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï˘ ‰ÂÓ˙ ÌÏÂ‡" ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˙ Ù ‡Ï Ó

‰Ï˘ÓÓÏ ,‚‡ Ï˘Â ‰Ï˘ ˙Â„‚Â ‰ ˙Â„ÓÚ‰ ÔÈ· ·˘ÈÈÏ Â˙ÂÎÓÒ Û˜Â˙Ó˘"˙ , ˙¯‚ÒÓ·˘ ‡Ï‡
‡ ˙ÂÂˆÏ ˙ÂÈÁ ‰‰ ' ˙ÙÒÂ‰Ï „È ‰ ˙  Û‡2,389 Ô‰ ÔÚ·Ë ÌˆÚÓ˘ ˙Â„Â·ÚÏ ˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó 

˙ÂÚÂ·˜.   
 י  התקינהמ בהל"ת ובי  נש"שיתו  הפעולה בי  אג

 בחינת הצור  בתק  
מחייבות את , ) תקנות הצעת תק *לה   (1959* "התש, )הצעת תק ) (מינויי (תקנות שירות המדינה 

ראוי . כלומר רשימת משרות על הדרגות הצמודות לה , השר להגיש כל שנה הצעה לתק  משרדו
בה וייבדק הצור  מ ייבח  הצור  בתקני  הכלולי  "שבמסגרת הצעת התק  שמגיש השר לנש

מ תועבר בקשת "רק לאחר הבדיקה המקצועית ואישור נש; בהמרת תקני  ובניצול תקני  פנויי 
ראוי למצער , א  הדבר לא ייעשה בהלי  כזה; ת לתקצוב המשרות שבהצעת התק "השר לאג

 ת לבחו "שכ  תפקידו של אג, שהלי  אישור התק  החדש יתנהל במקביל בשני אגפי המטה ובתיאו 
 .הליכי  אלה לא התקיימו, כפי שיפורט להל . מ במגבלות התקציב"א  נית  לממש את החלטות נש

 ·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ· ÈÎ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ Ê‡Ó ÈÎ ¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
ÂÎ ‡È˘ Ú·˜ÈÈ È˙ ˘‰ÁÌ„‡‰  ,‚‡ ÏË " Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ÚÈ¯Î‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ÂÈ„ÈÏ ˙

˘˜Â·Ó Ô˜˙· ,˘ Â"Ó ,˙˘¯„ ˘„·ÚÈ„· ÍÎÏ  ,‰È˙ÂÈÂÎÓÒÓÂ ‰ÁÂÎÓ ‰„·È‡ , ÛÂ‚Ï ‰ÎÙ‰Â
Ô˜˙‰ ˙ÓÂ˘¯ ˙ÚÈ·˜· Â˜ÂÒÈÚ ¯˜ÈÚ˘24ÌÈ Â˙ ‰ ˙Î¯ÚÓÏ Â˙ Ê‰·Â . 

__________________ 
 .מתח הדרגות, המדרג, הכישורי  הנדרשי ,  תיאור התפקיד  רשומת התק  24
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 2003ת למשרדי החינו  והשיכו  במהל  שנת "אישר אג' במסגרת יישו  המלצות צוות א, למשל

קני  החדשי  רק מ קיבלה מידע על הת"נש. 'מ וחברי צוות א"משרות מסגרת נוספות בלי שיתו% נש
 .ואישרה אותו בדיעבד, כאשר ביקשו המשרדי  פתיחת רשומת תק 

כי הסמכות לאשר , ת"הבהיר הממונה על אג, 2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
מ "ורק לאחר ההחלטה על התקני  הנוספי  צריכה נש, ת"הוספת תקני  צריכה להיות בידי אג

ת פועל בנושא זה ליישו  מדיניות הממשלה "אג. ג התק  ורמתולקבוע את אופ  ההעסקה ואת סו
 2004בתשובתה מנובמבר , לעומת זאת. שתכליתה צמצו  כוח האד  הממשלתי והוצאות השכר

שכ  , שלדעתה יש פג  בכ  שחיוניות המשרה נבחנת לעתי  לאחר אישורה התקציבי, מ"ציינה נש
במיוחד לנוכח העובדה שהמשרד עלול , יבעניי  זה צרי  להיות אחד השיקולי  למת  התקצ

שבשיתו% , ת כאחת ציינו"מ ואג"נש. להעסיק עובד במשרה חיונית באמצעות קניית שירותי 
הפעולה בי  שני הגופי  בעניי  הוספת תקני  חל שיפור ע  הקמתה של ועדת חריגי  משותפת 

  . שבוחנת את נחיצות המשרה טר  הקצאת תקציב2003במאי 
 מ בשינויי  ארגוניי "שמעורבות נ

È ‡-˘   È „ È ·  Ì È È  · Ó  Ì È È Â  È ˘  Ì Â Ê È È"Ó :  בעיצוב השלטו  המרכזי נדרשת
25המופקדת על הניהול המרכזי של משאבי האנוש בשירות המדינה, מ"וחיונית מעורבותה של נש

; 
א  כי הדי  לא קובע כי היא מחויבת ליזו  בדיקה של המבנה הארגוני של משרדי הממשלה מעת 

 . לעת
 אול . השר או מי שהוסמ  על ידיו יציע לנציב שירות המדינה שינוי בתק , ל פי חוק המינויי ע

תקנות הצעת תק  אינ  מחייבות את השר או את מי שהוא הסמי  לבחו  בנסיבות מוגדרות את תק  
 . משרדו ולהתאימו לצרכיו המשתני 

מכוח תיקוני חקיקה במסגרת  80*שינויי  ארגוניי  במשרדי הממשלה התחוללו מאמצע שנות ה
רפורמות ושינויי  מבניי  במשק , מ"לרוב בלי שיתו% נש, ת"במסגרת זו יז  אג. חוקי ההסדרי 

 .26אשר חלק  נגעו לשינוי מבנה של משרדי ממשלה שוני 
‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,˘  ÈÎ" Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ Ï˘ ‰ ÈÁ· ‰ÓÊÈ ‡Ï Ó

ÌÈ„¯˘Ó‰ ,ÏÓ‰ Â ˙È  ¯˘‡Î Ì‚‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÁÂ„· ‡˘Â · ˙Â Â˘ ˙Âˆ :‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,
˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ ,˙ÂÈ„¯˘Ó ˙Â„ÚÂ ,ÔÈ· ˙Â„ÚÂ-ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ‰ËÓ ÈÙÂ‚Â ˙ÂÈ„¯˘Ó. 

 :להל  דוגמאות אחדות בולטות
‰ Á Â Â ¯ ‰  „ ¯ ˘ Ó  : משרדי הממשלה רוכשי  הגופי  הלא ממשלתיי  אשר הגדלת מספר

מקנה לפיקוח משנה  , של המסגרות הממשלתיותבמקביל להקפאה או צמצו  ,י שירותמה  
מ "נשואת המשרדי  המעורבי  בתהלי   מחייב אתדבר זה , לדעת משרד מבקר המדינה. 27חשיבות

 .מחדשולשקול ארגו  למציאות החדשה  תקני כוח האד  להתאי  את
__________________ 

תפקידה של הנציבות בעיצוב המבנה "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„53 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2003  בבעניי  זה ראו 25
 .71' עמ, "של השלטו  המרכזי

עבודת המטה של "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„53 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2003 ממצאי" בעניי  זה פורסמו ב 26
 .30' עמ, "רד האוצר לקראת חוק ההסדרי"מש

 .19' עמ) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„)2004 לעניי  חשיבות הפיקוח ראו  27



 57  אד" במשרדי הממשלהחהעסקה ותקינת כו

‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· , ÈÎ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó  ÌÊÈ ‡Ï ˙‡ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ˙ ÈÁ·
ÂÏ˘28, ˘  Ì‚Â"Ó ‡Ï ÔÎ ‰˙˘Ú. 

˙ Â ‡ Ï ˜ Á ‰  „ ¯ ˘ Ó  :  בתחו  החקלאות חלו שינויי  טכנולוגיי  ומדעיי  אשר מאפשרי
הפעילות בקרקע חקלאית משרתת . ייצור חקלאי בשטחי  קטני  יותר א  בכוח אד  מיומ  יותר

 עיבוד שטחי  לשמירת קרקעות המדינה: כיו  מטרות נוספות על אלו שהיו למשרד בעת הקמתו
 . ושמירה על שטחי  פתוחי  וירוקי 

 לעשות במשרד החקלאות 30 הציעו ועדות משרדיות שונות במשרד החקלאות199029החל משנת 
. שינויי  ארגוניי  אשר יתאימו את מבנהו לשינויי  בחקלאות ולתפקיד פיתוח הכפר שנוס  לו

: כגו ,   רבי משמעות ההצעה היא הפיכת המשרד ממשרד הממלא תפקידי  ביצועיי, למעשה
למשרד מטה העוסק , חיסוני חיות וחוות דעת על טיבה של קרקע לחקלאות, בדיקות קרקע, הדרכה

 . בקביעת מדיניות ובהקצאת אמצעי 
בעיקר , הוקט  מספר העובדי  ביחידות מסוימות, כי אמנ  חלו שינויי  במשרד החקלאות, הועלה

ומספר העובדי  , ת הבראה ביחידות הסמ כתוצאה מהחלטות על קיצוצי רוחב ומהטמעת תכניו
אול  כמעט שלא חל שינוי בארגו  יחידות המשרד ובתחומי . 753" ל1,257"במשרד זה קט  מ

לרבות פעולות , 50"עיסוק  והמשרד המשי  להיות מעורב באות  נושאי  שעסק בה  בשנות ה
לאות של שירות ההדרכה כמו פעילויות ההדרכה בתחו  החק, הניתנות לביצוע בידי המגזר הפרטי

 . והמקצוע
כי במסגרת מדיניות הממשלה לצמצו  , בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע משרד החקלאות

, למשל,  את מעורבותו בתחומי  אחדי 2005מעורבותה בתחומי  ביצועיי  יצמצ  המשרד בשנת 
ההדרכה החקלאית ובמהל  השנה ייעשה ניסוי חלו' שבמסגרתו תופסק , בנושא ההדרכה והמקצוע

̆ . בשלושה ענפי 
  ˙ Â · ¯ Â Ú Ó"‚ ‡  È „ È ·  Ì È Ó Â Ê È  Ì È È  · Ó  Ì È È Â  È ˘  Ì Â Ê È È ·  Ó"˙: החלטות 

' על איחוד יחידות וכד, על ביטול פעילויות, ממשלה על צמצומי  רוחביי  במשרדי הממשלה
 . המופקדת על המבנה הארגוני של משרדי הממשלה, מ"ת יוז  ראוי שיגובשו בשיתו  נש"שאג

 „¯˘ÓÏ¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,‚‡ ÈÎ"˘  ˙‡ „ÈÓ˙ Û˙È˘ ‡Ï ˙" ˙ÂÚˆ‰ ˘Â·È‚· Ó
˘È‚‰˘ Ì„‡ ÁÂÎ È‡˘Â · ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰Ï ;˘ "‰¯˙ÈÂ ‰„ˆÓ Ó ,‰˘ÚÓÏ , ÈÊÎ¯Ó „È˜Ù˙Ï

‰Ï˘ ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÈ ·Ó ÌÈÈÂ È˘Ï ˙ÂÈ¯Á‡Â ˙ÂÈ È„Ó‰ ·ÂˆÈÚ ,‰ ˙Â ˘· ¯·Î-90 
‚‡Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ÓˆÚ ‰ÙÈÙÎ‰ ‡È‰ ÏÚÂÙ·Â"˙31. 

שהתקבלה ביוזמת משרד האוצר במסגרת התכנית , 15.9.03" מ779בהחלטת ממשלה , ללמש, כ 
 ולהקי  במקומה חברה 31.12.03צ על מחוזותיה עד "הוחלט לסגור את מע, 2004הכלכלית לשנת 

 . מ"התברר שההחלטה לא גובשה בשיתו  נש ;ממשלתית
__________________ 

 .721' עמ, "רכישת שירותי" חברתיי""ראו בדוח זה בפרק  28
הוועדה לאסטרטגיה חקלאית בראשותו של יואש צידו  אשר המלצותיה אומצו בידי שר החקלאות  29

 . 1999יולי , Â¯È‰ ¯ÙÒ‰ , Ï‡¯˘È· ¯ÙÎÏÂ ˙Â‡Ï˜ÁÏ ˙ÂÈ È„Ó ÈÂÂ˜2000'2005˜ ;1991באפריל 
  .636'635' עמ, "פיתוח המרחב הכפרי", )È˙ ˘ ÁÂ„54 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2004 ראו ב 30
 .84' עמ, "עבודת המטה של משרדי הממשלה", )È˙ ˘ ÁÂ„53 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2003 ראו  31
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ות מעשית לבחינת מבנה שבהיעדר אפשר, מ"בכל הנוגע לייזו  שינויי  מבניי  הסבירה נש

היא בודקת א  יש מקו  לשינוי ארגוני רק כאשר המשרד מבקש ממנה , המשרדי  כדבר שבשגרה
, מ" התקיימה עבודת מטה משותפת של נש2005כי לקראת הכנת תקציב , היא ציינה ג . לעשות כ 

נויי  ת והממונה על השכר מול משרדי הממשלה במטרה לגבש את הצעות משרד האוצר לשי"אג
 .מבניי  לקראת אישור התקציב

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚‡ ÔÈ· ¯ÙÂ˘Ó‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘"˘ Â ˙" ˙‡ ¯˙ÈÈÓ Â È‡ Ó
˘ ˘ Í¯Âˆ‰"‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ‰ ·Ó ˙‡ ÔÁ·˙ Ó , Â‡ Ì˙·È·Ò· ÂÏÁ˘ ‰Ï‡Î ˙ÂÁÙÏ

ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ È˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÈ È„Ó· , Ì‚ ‡Ï‡ Ì„‡ ÁÂÎ ÌÂˆÓˆ ÈÏÂ˜È˘Ó ‡˜ÂÂ„ Â‡Ï
˘ ÌÈÏÂ˜È˘Ó¯ÂÓ‡Î ÌÈÈÂ È˘Ï È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ˙Ó‡˙‰ Ï .Ï˘ÓÏ , È ˜˙Ï ÚÂˆÈ· È ˜˙Ó ¯·ÚÓ

È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó‰ È˙Â¯È˘Ó ˜ÏÁ ˙Ë¯Ù‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÁÂ˜ÈÙ.  
 שינויי  בתקינת עובדי המדינה 

1. ˙ Â È Â  Ù  ˙ Â ¯ ˘ Ó  : בסביבה הארגונית של משרדי ממשלה מתרחשי  כל הזמ  שינויי :
שינויי  בשירותי הארגו  ובסביבה החוקית , תמשי שינויי  בטעמ  של המש, שינויי טכנולוגיה

 . על המנהלי  בארגו  להתאימו לסביבה לאחר בחינה ובאמצעות שינויי  במבנהו. שלו ועוד
‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·· , ˙ È˜˙ ‰Ó‡˙Â‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÓ ˜ÏÁ·˘

˘¯„ Î ÌÈ„·ÂÚ‰ .˘ ‡È‰ ‰„·ÂÚ-2,179 „Ú Â˘ÈÂ‡ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯˘Ó  ÌÈ ˘ ˘ÓÁ
) Ô‰Ó1,011Â ˙ÂÚÂ·˜ ˙Â¯˘Ó -1,167˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó ( ,Â-211 „Ú ˘ÓÁ Â˘ÈÂ‡ ‡Ï ˙Â¯˘Ó 

 ÌÈ ˘ ¯˘Ú) Ô‰Ó189Â ˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó -21˙ÂÚÂ·˜ ˙Â¯˘Ó .( 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï ,˘ ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ˙ÂÈÂ Ù‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˙·ˆÓ ˙‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÁ·˙ Ó

Ô‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡Â ÌÈ„¯˘Ó· ,·¯ ÔÓÊ Â˘ÈÂ‡ ‡Ï˘ ˙Â¯˘Ó „ÁÂÈÓ· . 
מ בכל שנה "כדי להתאי  את המבנה הארגוני של המשרדי  לסביבה הארגונית מאפשרת נש .2

כל שנה מפרס  . לכל משרד ולכל יחידה ממשלתית שינויי תקינה במסגרת מכסה שנתית מוגבלת
 הנחיות "להל  (נציב שירות המדינה את מדיניות התקינה לשנה מסוימת וקובע את הכללי  בנדו  

את מכסת , בי  השאר, כי הנחיות התקינה השנתיות החוזרות על עצמ  קובעות, י יצו). התקינה
הבקרה על שינויי התקינה של המשרדי  בהתא  להנחיות האמורות היא . שינויי התק  המותרי 

 הורשו משרדי הממשלה לעשות שינויי 2004בשנת . מ בעניי  זה"מרכיב משמעותי בעבודתה של נש
שינויי התקינה אמורי  להיות מבוקרי  ומבוססי  . שרות התק  שלה  ממ2%תקינה בשיעור של 

 .ולנבוע משינויי  ממשיי  במבנה הארגוני של המשרדי 
¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·· , ÌÈ ˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÂÁ˙Ù  ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·˘

˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙Ù Í¯ÂˆÏ Â‡ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰„Â·Ú È‡ ˙ ¯ÂÙÈ˘Ï ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : 
È ˜ ˙˙ È ˘ È ‡  ‰ תק  למשרה במשרד הממשלתי צרי  להיקבע על פי דרישות העיסוק ולפי :   

על נציב שירות המדינה לקיי  הלי  . התכונות והכישורי  הנדרשי  לביצוע יעיל של התפקיד
פיקוח ואישור בעניי  הבקשות המוגשות לו בהסתמ  על צורכי השירות ובמנותק , מקצועי של בקרה

לפי חוזר נציב שירות , בהתא  לכ . המאייש את המשרה או העתיד לאייש אותהמענייניו של העובד 
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אי  בי  קביעת התק  . התק  אמור להיקבע על פי צורכי השירות בלבד, המדינה למשרדי הממשלה
 . שאיפותיו ונסיבותיו האישיות של פלוני ולא כלו , ובי  נתוניו האישיי 

  אישיי  של עובדי  לצור  קביעת הדירוג והדרגה שמשרדי ממשלה לקחו בחשבו  נתוני, התברר
משרה למידותיו של עובד משרד " נתפרה"ובמקרה אחד א  , של המשרות שה  יועדו לה 

של משרד התיירות לחופשה ללא )  העובד הבכיר"להל  ( יצא עובד בכיר 2001באוגוסט : התיירות
אלא לשבצו ע  , את התפקיד שמילאמשרד התיירות לא התחייב לשמור לו ). ת" חל"להל  (תשלו  

ת "לאחר יציאתו לחל. ת"ודרגתה כדרגת משרתו בעת יציאתו לחל, שובו במשרה שתתאי  לו
בהתא  להתחייבות , נדרש המשרד, 2002ביולי , ע  חזרתו למשרד. אוישה משרתו בידי עובד אחר

 מקבילי  לאלו לשב' אותו במשרה שתנאיה ומעמדה, ת"שניתנה לעובד הבכיר טר  יציאתו לחל
אשר על כ  במועד חזרתו של העובד הבכיר למשרד . של המשרה ששוב' בה טר  יציאתו לחופשה

מתח הדרגות ; ל"איחד המשרד שני אגפי  והעמיד את העובד הבכיר בראש  בתפקיד של סמנכ
.  ותא  את מתח הדרגות של משרתו הקודמת של העובד הבכיר44"42שנקבע לתפקיד החדש היה 

הודיע , 2002שאישר את פתיחת התק  ביולי , מ"האג  למשרדי הממשלה ויחידות הסמ  בנשמנהל 
  . מחודש לבחינת רמת המשרהיתקיי  דיו  , למשרד התיירות כי כאשר העובד הבכיר יפרוש

✯  
1.  ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‰·˘ ˙Â·È˘Á ÈÏÚ· ÌÈ‡˘Â  Ì‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰ È˜˙‰Â ‰˜ÒÚ‰‰ È¯„Ò

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰ËÓ‰ ÈÙÂ‚ : ˘"Ó ,‚‡"Î˘Á‰Â ˙" Ï-‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎÂ  . Ì„‡‰ ÁÂÎ
È˙Ï˘ÓÓ‰ Í¯ÚÓ· ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á Í·„  ‡Â‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· , ‰ÏÂÎÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÈ‡ ÂÈ„ÚÏ·Â

Ì˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ‰ÈÁ¯Ê‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ . ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰
Ï˜˘Ó ˙Â„·Î Ô‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· :Ó ¯˙ÂÈ-20% ÌÈ„ÚÂÈÓ ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ï .

˙Ï·‚ÂÓ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰˜ÒÚ‰‰ ˙Â˘ÈÓ‚ ÌÏÂ‡Â ;ÌÈ„·ÂÚ „ÂÈ Ï ˙ÂÏ·‚Ó Ô ˘È , È¯ÂËÈÙÏ
‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈÏÈÚÈ ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ . 

‰ ˙Â ˘Ó ÏÁ‰ Â˜ÈÒÚ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó-90 Ô‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÈ Ï·˜ ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏ‡ 
ÌÈ Ï·˜Î Ô‰ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚÎ , ÈÙ ÏÚÂ ‰˜ÂÒÙ‰ ‰ÎÏ‰‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈ„È˜Ù˙· Ï‰Â 

˘ "‰ È„Ó È„·ÂÚ Ì‰· Â˜ÒÚÂÈ˘ ÈÂ‡¯ Ó ; ËÙ˘Ó ˙È·Ï ˙ÂÚÈ·˙ Â˘‚Â‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·
„¯˘Ó‰ ÔÈ·Ï Ì È· „È·ÚÓÂ „·ÂÚ ÈÒÁÈ Ï˘ ÌÓÂÈ˜· ‰¯Î‰Ï . ‰ËÓ‰ ÈÙÂ‚ ÂÁ˙ÈÙ ‡Ï ˙Ú· ‰·

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙ ÏÚÂ Ì¯ÙÒÓ ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÈÏÎ , Í˘Ó ÏÚ
 ÌÈÈÂ˘Ú˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È ÈÈÙ‡Ó ÏÚÂ Ì˙˜ÒÚ‰„È·ÚÓÂ „·ÂÚ ÈÒÁÈ· ˙ÈËÂÙÈ˘ ‰¯Î‰ ¯ÂˆÈÏ ÂÈ‰ ,

‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‰Ï‡Î ÌÈÒÁÈ ¯ÂˆÈÏ ‰ ÂÂÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ Û‡ .˘  ˙ËÏÁ‰Ó Ú·  ¯·„‰" ÏÙËÏ Ó
 ÏÚ ‰È˙ÂÚÙ˘‰ÓÂ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ó ÌÏÚ˙‰ÏÂ „·Ï· ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ·

‚‡ ˙ÂÈ È„ÓÓÂ ˙Â¯È˘‰"ÂÊ ‰˜ÒÚ‰ „„ÂÚ˘ ˙ ,Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · Ì‚ ,Ï È„Î ˙‡ ¯Ù˘
‰˜ÒÚ‰‰ ˙Â˘ÈÓ‚ . 

Î È Ï·˜ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙ ˙Â·˜Ú·"‡ , ˙Â¯·Á È„·ÂÚ ÈÙÏ‡ ÌÈÊ¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÂËÏ˜ 
Ì„‡ ÁÂÎ . ÂÏÁÈ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ ÍÈÏ‰˙Ó ˜ÏÁÎ˘ ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ Ô˙È  ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ËÈÏ˜ ¯Á‡Ï

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ Ï·˜‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯˙È ÏÎ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ ‰ ÈÁ·· ‰ËÓ‰ ÈÙÂ‚ , ‡Ï ¯·„‰ Í‡
‰˘Ú  .‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ·¯ ÌÈ Ï·˜ Â˜ÒÚÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ; ‰Ï‡ Ì‚˘ ¯˘Ù‡

ÂËÏ˜ÈÈ ,‰˜ÈÒÙ‰ È Á·Ó ÈÙ ÏÚ ,‰ È„Ó È„·ÂÚÎ . 
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ÈÂ ÈÓ ·˙Î ÌÚ Ô˜˙· ÌÈ„·ÂÚÎ ˜¯ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ·ÈÈÁÓ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˜ÂÁ , ÂÏÈ‡Â
ÔÓÊ· ˙ÂÏ·‚ÂÓ Ô‰ ÔÚ·Ë ÈÙÏ˘ ˙Â„Â·ÚÏÂ ÌÈÈ ÓÊ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â„ÚÂÈÓ ˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó .· Í˘Ó

 ˙ÂÓÈ˘ÓÏ ˙¯‚ÒÓ ˙Â¯˘Ó· Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘Ï ıÂÁÓ È ÓÊ „ÓÚÓ· ÌÈ„·ÂÚ Â˜ÒÚÂ‰ ˙Â·¯ ÌÈ ˘
˙ÂÚÂ·˜ ˙Â¯˘Ó Â·ÈÈÁ ÔÚ·ËÓ˘ ¯˘‡ . 

2. È‡-˘  ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘"‚‡ ÔÈ·Â Ó" ÔÙÂ‡· Ì‚ ÌÈ‡Ë·˙Ó ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈ È„Ó ¯„Ú‰Â ˙
‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ï ˙Â¯˘Ó‰ ˙ÙÒÂ‰ Í¯„·Â Ôe ˜ƒ̇‰ .„Á‡ „ˆÓ ,˘ "È‡˙‰Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï Ó ˙‡ Ì

˙ÂÈ È„Ó· Â‡ Ì˙·È·Ò· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ,È ˘ „ˆÓÂ ,
‚‡" ˙¯ÈˆÈÏÂ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â„ÈÁÈÂ ÌÈ„¯˘Ó Ï˘ È Â‚¯‡ ‰ ·Ó ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÏÚÙ ˙

˘  ÌÚ ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ ˙Â¯˘Ó"Ó . 
3. ÌÈÒÈÒ· ÏÂ‰È  ÈÏÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· Â¯ÒÁ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· : ‰ ·Ó‰ Ï˘ ¯Â‡È˙

 È Â‚¯‡‰ÔÂ‚¯‡‰ ˙Â¯˘Ó ÏÎ ˙‡Â ‰‡ÏÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙·ˆÓ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ ÂÏ˘ ‚¯„Ó‰Â . ÏÎ
 ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ Â‡ ‰ È„Ó È„·ÂÚ Ì‰ Ì‡ ÔÈ· ‚ÂÒ ÏÎÓ ÌÈ„·ÂÚ ÒÈÈ‚Ó È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó

ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î ‰ È„Ó‰ .Í˘Ó‰Ï ‰Ê ·ˆÓÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó ‰ËÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ,ÂÁ·Ï Í¯Âˆ ˘È˘ È¯„Ò‰ ˙‡ Ô

˙È˙Î¯ÚÓ ‰ ÈÁ· ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰ È˜˙‰Â ‰˜ÒÚ‰‰ : Â ˙ÈÈ ¯˘‡ ‰˜ÒÚ‰ È¯„Ò‰ ÚÂ·˜Ï ˘È
‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÈÏÂ‰È ‰ ˙Â˘ÈÓ‚‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó È„È· , ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÂÏÚÈ ÌÏÂ‡

˘˜˙‰"¯È ; ÈÙÏ Ô˜˙· ÌÈ„·ÂÚ Â˜ÒÚÂÈ Ô‰·˘ ˙Â¯˘ÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈ È„Ó ÚÂ·˜Ï ˘È
ÈÈÂ ÈÓ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙Â¯˘Ó ÔÈÈ Ú·Â Ì)Ô˜˙Ï ıÂÁÓ ˙Â¯˘Ó( ;

 ÏÚ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙÈÂ Â˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ˘ÓÓÈ ‰ËÓ‰ ÈÙÂ‚Ó „Á‡ ÏÎ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˘È
‰ È„Ó È„·ÂÚÎ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙¯˜Â·Ó ‡Ï ‰ËÈÏ˜ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó . ÔÓ

Î ÏÂ‰È · ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰"„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‡Ì‡Â˙ÓÂ „ÈÁ‡ ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙÈ ‰ È .
Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙ ‰Ó ¯Â¯· ‰È‰È ÂÊ ˙Î¯ÚÓ· Ì¯Â‚ ÏÎÏ˘ ÍÎ , ÈÓ¯Â‚ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏÂ

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÏÎ ÏÚ ˙˜ÈÂ„Ó ‰ ÂÓ˙ ‰È‰˙ ‰ËÓ‰ ÈÙÂ‚·Â ÌÈ„¯˘Ó· ‰¯˜·‰ ,
Ì˙˜ÒÚ‰ ˙ÂÏÚ ÏÚÂ .  


