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 שכר עובדי מבקר המדינהלמידע על בקשה הנדון: 

 23.6.22סימוכין: 

 

 ביקשתם לקבל את המידע הבא: 2022ביוני  23בפנייתכם מיום  .1

 מספר העובדים המועסקים במשרד מבקר המדינה, לפי חלוקה לעובדים העוסקים .א

 בביקורת ולעובדים בדירוג ניהולי.

 נהלי משרד מבקר המדינה לפיהם נקבעת כמות התקנים של משרות בדירוג עובדי .ב

 ביקורת ובדירוג מנהלי.

ם שלהם, המועסקים במשרד מבקר המדינה מספר העובדים ופירוט התפקידי .ג

 תוספת תמ"ה. 100% המקבלים

מספר העובדים ופירוט התפקידים שלהם, המועסקים במשרד מבקר המדינה  .ד

 מתוספת התמ"ה. 2/3 המקבלים

 נהלי משרד מבקר המדינה לגבי שכר עובדי משרת אמון במשרד המבקר. .ה

 רוט התפקידים שלהם.מספר העובדים המועסקים במשרד המבקר במשרת אמון ופי .ו

 החלטות הנוגעות לנהלים המאפשרים לעובדים לעבור מדירוג מינהלי לדירוג עובדי .ז

 ביקורת.

 נוהל הקובע שעובדים שנקלטו במשרד מבקר המדינה לתפקידים בדירוג מינהלי .ח

ומשלימים תואר ראשון, מועברים לדירוג עובדי ביקורת ומקבלים תוספת תמ"ה 

 ם בביקורת.גם אם אינם עוסקי מלאה,

ההמלצות העדכניות של הועדה הציבורית לבחינת נושא העברת עובדי הדירוג  .ט

 (.להלן: "הועדה")לדירוג עובדי ביקורת  המינהלי

 הפרוטוקולים וההחלטות מהדיונים בנוגע לאימוץ המלצות הועדה. .י
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 להלן תשובתנו: .2

 43 .מנהליותעובדים במשרות  55מתוכם , מדורגים בדירוג ביקורתעובדים  492 .א

 .בדירוג מנהלימדורגים  מנהליותבדים במשרות וע

 לא קיים נוהל כמבוקש. .ב

בתפקידים שונים בחטיבות הביקורת,  תוספת תמ"ה 100%עובדים מקבלים  492 .ג

בנציבות תלונות הציבור )להלן: נת"צ"(, בחטיבת המינהל ובמטה. כך למשל: מנהלי 

מזכירות רת, מנהלי חטיבות הביקורת, ביקורת, סגנים בביקורת, מנהלי אגפים בביקו

עוזרים בנת"צ, סגנים בנת"צ, מנהלי במטה ובמינהל, מנהלות לשכה בביקורת, ו

, תומכים עוזרים ליועץ המשפטימנהלות לשכה בנת"צ, מזכירות ואגפים בנת"צ, 

מרכזי במערכות מידע, רכזות לשכה, עוזרים למינהלן, עובדי ביטחון, אחראי בקרה, 

 .ניםמרכזמידע ו

בתפקידי מזכירות ומנהלות לשכה,  מתוספת תמ"ה 2/3עובדים מקבלים  43 .ד

 מזנונאים, רכזי לשכה, עוזרים למינהלן, נהגים, מרכזנים, תמיכה ומערכות מיחשוב.

 לא קיים נוהל כמבוקש. .ה

עובדים במשרות אמון: חמישה בלשכת מנכ"ל המשרד ושלושה בלשכת  8ישנם  .ו

למבקר המדינה, מנהל כללי, מנהלת לשכת מנהל  בתפקידים הבאים: יועצים המבקר

המנכ"ל, ראש מטה ועוזר בכיר  קר המדינה, נהג מנהל כללי, עוזרכללי, נהג מב

 למנכ"ל.

מטעם משרד נמסר לכם זה מכבר במסגרת כתב התשובה שהוגש המידע המבוקש ח. -ז

 ,המדינה מבקרמשרד איכות השלטון נ' מען התנועה ל 28826-12-21עת"מ במבקר המדינה 

לבחינת  מינה ועדה ציבוריתמבקר המדינה הנוכחי  לכתב התשובה. 49-51ובפרט בסעיפים 

ואימוץ המלצותיה נמצא בדין ודברים מול ההסתדרות  ("ועדת אדלר"להלן: ) הנושא

 בדוח "ועדת אדלר" להלן.עוד ראו ונציגות העובדים. 

 

ר המדינה דוח הממונה על בימים האחרונים פורסם באתר האינטרנט של משרד מבקט. 

שור לדוח: יחופש המידע של המשרד, ובתוכו מופיע דוח "ועדת אדלר". להלן ק

2021.pdf-https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Din/Din 

העובדים ונציגות בין הנהלת המשרד להסתדרות דין ודברים יצוין, כי בימים אלו מתקיים 

זאת לאחר שבשנה האחרונה חלו תמורות בוועד  הוועדה,המלצות לאימוץ באשר 

והתקיימו בחירות לוועד החדש שנבחר לגמלאות ועד פרשו הונציגי חלק מהעובדים, 

 לאחרונה.

 

 

https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Din/Din-2021.pdf
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כאמור, אימוץ המלצות ועדת אדלר נמצא כיום בדין ודברים מול ההסתדרות ונציגות  .י

נוכח העובדה  לקבלת הפרוטוקולים מהדיוניםאין בידי להיענות לבקשתכם העובדים. 

)להלן:  1998-, התשנ"ח( לחוק חופש המידע4)ב()9שהפרוטוקולים חוסים תחת סעיף 

... שניתנו  תרשומות של התייעצויות פנימיות, "החוק"(, בהיותם "דיונים פנימיים

 לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין".

 

לעתור על החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים  כםעל זכות כםהריני ליידע .3

 לחוק. 17יום מיום קבלת מכתב זה, בהתאם להוראות סעיף  45בירושלים, בתוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


