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 תוצר מדיניות

   1פלקסיקיוריטי בשירות הציבורי

 מבוא
קורא להפיכתה של ישראל לאחת מחמש עשרה ה 15ראּות פועל לאור חזון ישראל  מכון .1

 חזון זה מחייב קפיצת מדרגה כלכלית באיכות החיים של תושביהן.בעולם המדינות המובילות 
  2באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחות.שתביא לסגירת הפערים חברתית, ו

קפיצת מדרגה מוגדרת כצמיחה  – מדרגה מוגדרת כצמיחה גבוהה, מתמשכת ומכלילהקפיצת  .2
בה בעת, קפיצת מדרגה מחייבת לשנה למשך שמונה שנים לפחות.  3.5%-למעלה מבשיעור של 

 . זאת,ם של כלל האוכלוסייהתרגום של העושר שנוצר כתוצאה מהצמיחה לשיפור באיכות החיי
יאות, רווחה, ציבוריים דוגמת ברהשירותים האיכות בשיפור ו/או תם עלייה בהכנסבאמצעות 

 3.איכות הסביבהו חינוך, ביטחון אישי

מתאפיינת צמיחה גבוהה  – מדרגה כרוכה בהאצת קצב השינויים בחברה ובמשקקפיצת  .3
לפיכך,  4לנוכח קצב השינויים בזירה הגלובלית.קצב השינוי בהרכב התוצר והייצוא של  הבהאצ

בהאצת קצב השינוי הכלכלי והחברתי. לכן היא מחייבת כינון, טיפוח  כרוכה קפיצת מדרגה
 5שתומכים בשינוי חברתי וכלכלי מהיר.מוסדות ותהליכים והטמעה של 

בזירה התחרות  .יכולת להשתנותאת הבת את השירות הציבורי לפתח יקפיצת מדרגה מחי .4
את מוסדות השירות הציבורי להשתנות  צתמאלוהאצת קצב השינויים הכרוך בה, הגלובלית 

  6שמר את הרלוונטיות שלהם.ללא הרף על מנת ל

השירות הציבורי נדרש לשלב בין היכולת ליצור מענה אפקטיבי למציאות המשתנה לבין  .5
 ל ערכי הליבה של השירות הציבורי: ממלכתיות, חוקיות, טוהר המידות, אמותשמירה ע

   7ושקיפות. תמידה שוויוניו

ליחסי העבודה בשירות הציבורי השפעה מכרעת על היכולת של השירות לענות על דרישות  .6
ש להם יחסי עבודה קובעים אילו עובדים יעבדו בשירות הציבורי ותחת אלו תנאים. לכן י –אלו 

 ערכית ורמת המוטיבציה שלו. ה, התנהלותו המקצועית והשפעה ישירה על איכות ההון האנושי

                                                      
( Flexibilityגמישות )משלבת בין   ,שפותחה בדנמרק בתחילת שנות התשעים ,פלקסיקיוריטימדיניות התעסוקה   1

 .בדנמרק Flexicurity עבור העובד. ראה מסמך מכון ראּות:  (Securityוביטחון )עבור המעסיק 
 )להלן: קפיצת מדרגה(.  עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתיתמסמך מכון ראּות:  'ר  2
הוא על פי מחקר של הבנק העולמי, צמיחה מכלילה הוא עקרון משותף לכל המדינות אשר קפצו מדרגה. מחקר זה   3

אנשי מדיניות, ממשל ועסקים מובילים שעסקה בנושא במשך שנתיים.  19 -של ועדה שהורכבה מ ה תוצר עבודת
elopment by the Commission Strategies for Sustained Growth and Inclusive Dev The Growth Report,

on Growth and Development,  .Washington DC: The World Bank, 2008  :להלן(Growth Report.) 
 . מדיניות פיתוח ייחודית וגלובליתמסמך מכון ראות :  'ר  4
 .15-16קפיצת מדרגה, עמ'   5
6  Growth Report, p. 5. 

 .  אתר נציבות שירות המדינהמופיעה בערכי השירות הציבורי רשימת   7

http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=2888
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3558
http://www.growthcommission.org/index.php?Itemid=169&id=96&option=com_content&task=view
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3677/
http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/About/DvarNaziv/
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 על: ך . זאת, בהסתמליחסי עבודה בשירות הציבוריבנוגע מסמך זה נועד להציע תפיסה חדשה  .7

המשאב האנושי יחסי העבודה וניהול הקיימים בתחום מיפוי הנחות היסוד והאתגרים  ◼
 כיום; יישראלהבשירות הציבורי 

 ;מסמכים רשמייםו ניתוח מחקרים אקדמיים ◼

  ;8ראיונות עם מומחים ◼

סקירה השוואתית של יחסי עבודה וניהול המשאב האנושי בשירות הציבורי של מספר  ◼
 10.הולנדאיטליה ובריטניה, אוסטרליה, דנמרק,  שנבדקו הן: המדינות 9מדינות בעולם.

 מה הבעיה? 
 – ציבוריה מאזן אימה בין העובדים למעסיקמגלמים יחסי העבודה בשירות הציבורי כיום,  .8

עבודה בשירות הציבורי מקור העובדים, המאוגדים בארגוני עובדים, רואים ב ,מחד גיסא
מאידך גיסא, המעסיק הציבורי  תנאי ומשך העסקתם מובטחים. שכן, מהימן יציב והכנסה 

שנות את תנאי העבודה של העובדים ואף ניהולית המתבטאת ביכולת לשואף לגמישות 
   11לפטרם.

 מאזן האימה –מיכולת השירות להשתנות מאזן האימה ביחסי העבודה בשירות הציבורי גורע  .9
ביחסי העבודה בשירות הציבורי מוביל לשתי צורות העסקה מקוטבות. כל אחת מצורות 

 השירות להשתנות כיוון ש: של  וההעסקה פוגעת ביכולת

 –הם לשפר את ביצועימקטינה את התמריץ של עובדים מן המניין  הקביעות במשר ◼
השירות הציבורי פוגעים ביכולת של הקשיחים של העובדים מן המניין ההעסקה תנאי 

                                                      
מוטי שפירא יו"ר אגורא מדיניות;   – ד"ר נרי הורביץת מודה למומחים הבאים על תרומתם למסמך זה: מכון ראּו  8

בית הספר למדעי המדינה במרצה  –פרופ' ערן ויגודה ; )להב( למנכ"ל לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישרא –
  ת ועל אחריותו בלבד.תוכנו של מסמך זה הוא על דעת מכון ראּו .באוניברסיטת חיפה

 המדינות נבחרו על פי הקריטריונים הבאים:   9

הגלובלית הנגזרת מביצועי מדורגות מעל ישראל מבחינת יכולת התחרותיות שמדינות  – מדינות מובילות ◼
(. הפורום הכלכלי העולמי Global Competitiveness Indexהממשלות שלהן במדד התחרותיות העולמי )

(World Economic Forumמפרסם מדי שנה את מדד התחרותיות. המדד מורכב משלושה תתי ,)- מדד
מאיצי יעילות, חדשנות ותחכום. משתנים: דרישות בסיסיות,  90-הבנויים מתשעה עמודי תווך המאגדים כ

הכולל משתנים כמו יעילות  ,מדובר במדינות שמדורגות מעל ישראל בתת המדד דרישות בסיסיות
, מדד התחרותיות העולמיהמוסדות ותשתיות הנחוצות לפיתוח כלכלי. להרחבה ראה מסמכי מכון ראּות: 

 . מקרה בוחן לשימוש במדד לתכנון מדיניות: מדד התחרותיות העולמי

ה של ימדינות בעלות מאפיין פוליטי או ממשלי הדומה למאפיינ – מדינות בעל מכנה משותף עם ישראל ◼
 מדינת ישראל. 

מדיניות ניהול כח אדם בשירות  –טבלה השוואתית ': אנספח בו שולייםהבהערות  צגיםוממצאי הסקירה מ  10
 . המדינה

גיבוש מודל ההעסקה חדש בשירות ':  09/08/2005מתאריך  4146להחלטת ממשלה מס. לראייה, הרציונל   11
"במצב הקיים אין למשרדים יכולת ממשית לצמצם את היקף כוח האדם על מנת לייעל את עבודת  –' המדינה
להקטין את הוצאות השכר ולהקצות משאבים גדולים יותר לשיפור השירות לאזרח. כמו כן, קיים קושי  המשרד,

לסיים את העסקתו של עובד שאינו מתאים לתפקידו. התוצאה היא שביצוע שינויים מבניים במשרדים לטובת 
ו להיות קשים מאד האזרח שכרוך בהם סיום העסקה של עובדים, או החלפת עובד שאינו מתאים לתפקידו הפכ

עד בלתי אפשריים... שיפור באפשרות הממשלה לנהל את המערכת הממשלתית, לבצע שינויים מבניים ארוכי טווח 
דעות: בימה לדעות ומידע , מתוך: ולייעל ולפר את השירות לאזרח, מחייב שינוי במבנה העסקה בשירות המדינה.."

  הנושאי ממשל ומנהל ציבורי.
 .28/08/2005, מרקר דהטל, "נגד מסמרים בלי ראש", . עוד בנושא: א

http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1298
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2193/http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2193
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3783
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3783
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/08/des4146.htm?DisplayMode=Search
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/08/des4146.htm?DisplayMode=Search
http://www.deot.org.il/single_article.asp?artID=1189
http://www.deot.org.il/single_article.asp?artID=1189
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20050828_617829
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מנויות חדשות או לייעל את עבודתו, לרכוש מיותמריציו של העובד ללמוד ולהשתנות. 
 אלא בותק שצבר.ביצועיו כיון שהעסקתו ותנאי העבודה שלו אינם תלויים ב נפגמים

העדרה  –פוגמת במחויבות העובדים ובלמידה הארגונית  12באמצעות קבלנים'העסקה ' ◼
גורמת למעסיק הציבורי להעסקתם של עובדים מן המניין בנוגע של גמישות ניהולית 

פוגם ביכולת השירות הציבורי דפוס התנהלות זה  .לאמץ דפוסי העסקה עקיפים
הישיר של עובדי הקבלן, היות שהמדינה אינה המעסיק משני טעמים: ראשית,  להשתנות

ו מחויבותנחלש הקשר בין העובד למקום עבודתו ובהתאם לכך עשויה להיפגע גם 
אינו  באופן עקיףמועסקים ה עובדים שנית, הידע והניסיון הנאגרים אצל .המקצועית

 13.ומנוהל לצורך למידה ארגונית והשתנותמתועד 

 :של העדר יכולת השירות הציבורי להשתנות השלכותלהלן ה .10

על פי מדד  –במדדים בינלאומיים בישראל מפגין ביצועים נמוכים השירות הציבורי  ◼
בעמדת נחיתות בהשוואה  ישראל נמצאהמגזר הציבורי ב(, GCI) התחרותיות העולמי

תשתיות, היקף הבירוקרטיה ואיכות השירותים רמת הלמדינות מפותחות בכל הקשור ל
  14הניתנים לאזרח.

כוח אדם איכותי  –רכת למשוך כוח אדם איכותי אל תוך המעהשירות הציבורי מתקשה  ◼
מערכת שמתקשה  .שואף לעבוד במערכות דינמיות אשר יספקו לו עניין ויכולת להתקדם

 לגייס כוח אדם שכזה.מתקשה לעמוד בדרישות אלו ולכן מוגבלת ביכולתה להשתנות 

  קיוריטי בשירות הציבורי יפלקסהמענה: 
 ת בין משלב קיוריטייפלקסהגישת  –הסטת ההגנה ממקום העבודה לעובד : פלקסיקיוריטי .11

מאזנת בין היכולת של העובד להסתגל הגישה (. Security( וביטחון )Flexibilityגמישות )
להתאים את השימוש במשאב העבודה לצרכים  )ביטחון( לבין היכולת של המעסיקלשינויים 

  15.ההון האנושי של העובדיםמתמשך של במרכז הפלקסיקיוריטי, טיפוח משתנים )גמישות(. 

 ,בעבר – השירות הציבורי'מבורג לשבב': העידן הגלובלי מחייב את העצמת יכולתם של עובדי  .12
הפקידות עבדה על פי נהלים שהוכתבו  הבירוקרטית היה יישומי בעיקרו. רכתתכליתה של המע

  .לה על ידי קברניטיה ולא היה מקום רב להפעלה של שיקול דעת

להתמודד  נדרשים , לאור קצב השינויים הגובר של העידן הגלובלי, עובדי השירות הציבוריכיום
אתגרים דעת. השיקול מרחב הגדלת ו תגובה מהירהיוזמה, מיומיים הדורשים רים יוגעם את

וכלה בדרגי והיחידות משרדים האלו הם נחלתם של כלל העובדים במערכת, החל ממנהלי 
  16הביצוע.

                                                      
 העסקה. 1מגוון צורות ההעסקה הלא סטנדרטית בשירות המדינה: המונח 'העסקה באמצעות קבלנים' מייצג את   12

 העסקה .4; עמותות באמצעות עסקה. ה3 ;שירותים קבלני באמצעות העסקה. 2; אדם-כוח קבלני באמצעות
מזרחי מ., "העסקת עובדי קבלן ונותני שירותים מן החוץ במשרדי -טביביאןר' חוץ.  מיקור חברות באמצעות

   .2007, יולי הכנסת: מרכז המחקר והמידעממשלה", 
". אותנו מעניינים אינם הם" :במשרדם הקבלן עובדי על לשאלות הממשלה במשרדי למינהל לים"סמנכתגובת   13

הכנסת: מרכז מזרחי מ., "העסקת עובדי קבלן ונותני שירותים מן החוץ במשרדי ממשלה", -מתוך:טביביאן
 .2007, יולי המחקר והמידע

 . 15חזון ישראל המגזר הציבורי כחסם ל, מגמת ירידה בתחרותיות של ישראלמסמכי מכון ראּות: ' ר  14
  .Flexicurity-גישת הר' מסמכי מכון ראּות:   15
16 bureaucratic organization and public service values", -Kernaghan K., "The post 

, 2000.International Review of     Administrative Sciences :להלן( bureaucratic-post)  

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01826.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01826.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01826.pdf
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3520
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1103
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1103
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3733
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3733
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ככל שעובדי  – דעת מגבירה את הצורך בהטמעת ערכי השירות הציבוריההגדלת מרחב שיקול  .13
השירות הציבורי נהנים משיקול דעת רחב יותר, עולה החשיבות של שמירה על ערכי השירות 

 17.ערכים אלו נועדו להבטיח את הגשמת תכליתו הייחודית, לשרת את הציבור .הציבורי
מול הגורמים  הציבוריבמסגרת זאת, חשוב להבטיח לעובדים את החופש לייצג את האינטרס 

יהיה אפשרי רק כאשר הדרג המנהל לא יוכל לפגוע בתנאי התעסוקה  הממונים עליהם. חופש זה
   18.של הכפופים לו על רקע חוסר הסכמה מקצועי

יכולתו של ) 19כיום, הביטחון הכלכלי – וניידות וח כושר התעסוקהפביטחון כלכלי הנובע מטי .14
של עובדי השירות הציבורי מובטח באמצעות  (הפרט לתמוך בעצמו ובמשפחתו לאורך זמן

לשם הגברת האפקטיביות של השירות הציבורי תוך שימור הביטחון הכלכלי קביעות במשרה. 
  קיוריטי מושתת על שני עקרונות:ישל עובדי השירות, גישת הפלקס

  ;כושר תעסוקהטיפוח  ◼

 . ניידות בין התפקידים השונים לרוחב השירות הציבורי ◼

 כושר תעסוקה

תעסוקה הוא יכולת הכושר  –מגביר את יכולת ההסתגלות של העובדים כושר התעסוקה  .15
מיצוי מתמשך של יכולותיו פיתוח ו , על ידיהעובד לשמור על רלוונטיות לדרישות שוק העבודה

יכולתו לענות על הביקושים באמצעות ביטחון כלכלי כושר תעסוקה מאפשר לעובד  20.וכישוריו
  21.העבודההמשתנים בשוק 

 במקביל,

נהנה  המעבידכישורים חדשים, הקיימות ואף מאמץ  ומחזק את יכולותיככל שהעובד 
מגוון בכושר התעסוקה שלו יכול לשמש  מטפח אתעובד ה  – פריון גבוהים יותרגמישות וממ

רחב יותר של פונקציות ובכך מאפשר למעביד גמישות רבה יותר בניהול כוח האדם. מעבר לכך, 
   22.משפר את פריון העבודה של העובד כושר תעסוקהטיפוח 

 ניידות

 מיצוי – של ההון האנושימיצוי ות ראייה מערכתית ניידות בתוך השירות הציבורי מאפשר .16
את ניידותם בין  תהשירות הציבורי מחייבשם הגברת האפקטיביות של של העובדים ליכולתם 

תפקידים, לרוחב השירות הציבורי. כך, ניתן יהיה לשלב בין שימור הידע וההון האנושי לבין 
 באמצעות: . זאת, הצורך להגיב ולהשתנות

מעבר סדיר של עובדים בין תפקיד  –ים זרימה של רעיונות בין תחומי הפעילות השונ ◼
 .צורות מחשבה חדשותלו , לשיטות עבודהרעיונותחשיפה ללתפקיד מאפשר 

                                                      
   : ניטרליות, אפקטיביות, יעילות, יושרה, תגובתיות ואחריותיות.(ערכי השירות הציבורי על פי קרניגן )ראה לעיל  17
18        Brown,  (Boston: , Speaking truth to power: the art and craft of policy analysisAaron Wildavsky, 

.                                                                                                                          ).1987 
   .איכות חיים בישראלת: מסמך מכון ראּו' ר  19
 .'כושר תעסוקה'ת: ר' מסמך מכון ראּו להרחבה  20
21    -Jersey, (Transaction publishers, New, Employability: From Theory to PracticeWeinert Patricia, 

2001), p.41.                                                                                                                                
 שם.  22

http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2844
http://www.reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3816
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לרוחב עובדים ניידותם של  – הטמעת ראייה מערכתית בקרב עובדי השירות הציבורי ◼
של מכלול השיקולים ה יהמערכת מאפשרת קבלת החלטות מאוזנת יותר, מתוך ראי

 23.הממלכתיים

כושר  – הניידות לרוחב השירות הציבורי מעצימה את כושר התעסוקה של העובדיםבנוסף,  .17
מבחינת  24התעסוקה הוא תולדה של שילוב בין הכשרה בסיסית, הכשרה הקשרית וניסיון.

העובד בשירות הציבורי, הניידות לרוחב השירות מעמיקה ומרחיבה את שלושת המרכיבים, 
 . ותוכך מעצימה את כושר תעסוק

 הטמעת התפיסה החדשה

יחסי העבודה בשירות כאמור, כיום  –ממאזן אימה לשותפות ביחסי העבודה בשירות הציבורי  .18
המעסיק שאיפת בין לכלכלי  ביטחוןבקביעות כצורך העובד  קונפליקט ביןבמתמקדים הציבורי 
בין העובד לבין שותפות לעומת זאת, גישת הפלקסיקיוריטי מאפשרת . לגמישות הציבורי

יכולת תשומה לכטחון עבור העובד ויכושר התעסוקה כבהמעסיק. שותפות זו תתבסס על טיפוח 
 .הציבורילהשתנות עבור השירות 

 – השינוי ביחסי העבודה היא הזדמנות לאימוץ תפיסת ניהול חדשה של המשאב האנושי .19
חשיבה מחודשת על האופן שבו נציבות שירות המדינה מתכננת, יחסי העבודה מחייב השינוי ב

להלן  (.הוסוכנויותיעל יחידות הקצה של השירות הציבורי )משרדי הממשלה מתאמת ומפקחת 
  מספר קווים מנחים לחשיבה מחודשת זו: 

במסגרת תכנון מדיניות כוח האדם בשירות  – הגברת הניידות בתוך השירות הציבורי ◼
 ,הציבורי, על הנציבות ליישם מדיניות שתרחיב את אפשרויות התעסוקה בתוך השירות

 זו עשויה להתבטא בקציבת קדנציות ניידות העובדים. מדיניותבאמצעות הגברת 
כמו כן,  25.מקצועיים )כלכלנים, עורכי דין וכו'( תפקידיםב ואבכירים  םתפקידיב

עובדים, מחוץ למאגר העובדים בהגבלת האפשרות לקלוט מדיניות זו יכולה להתבטא 
 של שירות המדינה. 

ציבות תהיה הגוף הנ –בסיסיות הכשרות באמצעות  הציבורחיזוק האתוס של משרתי   ◼
אשר יהיה אמון על הכשרתם הבסיסית של עובדי המדינה. ההכשרה הבסיסית תכלול 

השירות עובדי כלל שישמשו את מקצועיים כלים ים אתיים ולשל כל הבעיקר הטמע
  26הציבורי.

הכשרות ייחודיות המתואמות לצרכי יחידת הגברת המיומנות המקצועית באמצעות  ◼
אחריותן של יחידות הקצה תהיה לאתר את צרכי ההכשרה הספציפיים של כל  –הקצה 

   27לשם מענה לצרכיהם הייחודיים. מקצוע, וליצור מערך הכשרה הולם

                                                      
 אחת הסיבות להגברת הניידות בשירות הציבורי ההולנדי, הייתה הרצון ליצור תיאום רב יותר בקבלת החלטות:  23

Frits m. Van der meer and Theo A.J. Toonen, 'Competency Management And Civil Service 

, Volume 83 Issue 4, p. 841.Public AdministrationProfessionalism In Dutch Central Government',  
 .'כושר תעסוקה'להרחבה ר' מסמך מכון ראות:   24

 .eironlineמתוך אתר  ' Denmark —Industrial relations in the public sector'' :הלדוגמר'   25 

Franco Bassanini, 'Reinventing Government and Its Impact on Citizens: Reflections from the Italian   

Experience', Fifth Global Forum on Reinventing Government, November 2003, Mexico.  
 . נציבות השירות הציבורי באוסטרליהאת מערך ההכשרה של למשל ר'   26
 ציבות. נ, כגוף המשלים את ההכשרות היותר כלליות של המרכז ההכשרות באוסטרליהאת  הלדוגמר'   27

http://www3.interscience.wiley.com/journal/118519412/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118519412/home
http://www.reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3816
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0611028s/dk0611029q.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/index.htm
http://www.apsc.gov.au/apslearn/index.html
http://www.apsc.gov.au/learn/custom.htm
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לאור חשיבות הניידות בין התפקידים בתוך השירות, גיוס  – גיוס לשירות ולא לתפקיד ◼
משרה מתוך ראייה ארוכת טווח ולא רק מתוך הרצון לאייש  תכוח האדם צריך להיעשו

, תבחן התאמת המועמד לשירות בכללותו ולא רק מסוימת. כלומר, בעת גיוס כוח אדם
  .אליו הוא הגיש את מועמדותו תהספציפי משרהל

הסגל הבכיר הוא גורם בעל ניידות מוגברת בתוך  כבר כיום –סוכן שינוי כ הסגל הבכיר ◼
להיות הגורם , הסגל הבכיר יכול מעמדו ויכולתו להשפיעתוקף מ .השירות הציבורי

משאר חברי הסגל  במובחןאליו יחס על כן, רצוי להתי 28שינויים בתוך המערכת. המוביל
  29 וליצור עבורו מנגנון ייחודי של גיוס, הכשרה, טיפוח ותגמול. מבחינה ניהולית

  'חלון הזדמנויות לשינוי'למה עכשיו? 
 הציבורי: להלן מספר מגמות ותהליכים שיוצרים יחד 'חלון הזדמנויות לשינוי' ביחסי העבודה בשירות

לאחרונה התקבלה החלטת ממשלה בדבר  –נציב שירות המדינה הנוכחי סיום כהונתו של  .20
הזדמנות לשינוי חילופי גברא אלו מהווים  30סיום כהונתו של נציב שירות הממשלה הנוכחי.

, בנוגע לניהול יחידות הקצהחלוקת התפקידים והסמכויות בין נציבות שירות המדינה לבין 
 המשאב האנושי.

תוקפם של ההסכמים קיבוציים  – קיבוציים חדשים בשירות הציבורימו"מ על הסכמים  .21
מו"מ בין הממשלה )משרד האוצר, נציבות כעת התחיל ה. 31.12.09-בשירות הציבורי תם ב

שירות המדינה( לבין נציגי העובדים )ההסתדרות( על הסכמים קיבוציים חדשים. מו"מ זה 
 מהווה הזדמנות לשינויים ביחסי העבודה בשירות הציבורי. 

בעבר, יחסי  – הקמת 'השולחן העגול' בהשתתפות נציגי הממשלה, המעסיקים והעובדים .22
התאפיינו בעוינות ובהעדר אמון. יחד עם זאת, בשנים האחרונות חלה  קבכלל המשהעבודה 

התקרבות זו באה לידי ביטוי מעשי כאשר  31התקרבות בין ארגוני המעסיקים וארגוני העובדים.
באמצעות 'השולחן העגול' בדיונים על את ארגוני המעסיקים והעובדים הממשלה שיתפה 

ולחן העגול' טרם עסק בכלל הסוגיות הדורשות 'השלמרות . 2010–2009שנתי -התקציב הדו
הוא מבטא את רצונם ונכונותם של הצדדים להגיע לידי טיפול והסדרה בתחום יחסי העבודה, 

 32הסכמה משותפת.

                                                      
 eironline :Further. מתוך אתר הנפרדת לסגל הבכיר בשירות הציבורי האיטלקי התייחסותאת  הר' לדוגמ  28

approvednt employme reform of public sector . 
ממשלתית למשרדי הממשלה -בהולנד, כדוגמה, שבה חלו תהליכים נרחבים של ביזור סמכויות מהמסגרת העל  29

השונים דווקא סוגית הטיפוח של הסגל הבכיר נותר בידי הנציבות. מטרתה להגביר את גמישות הניהולית ואת 
למנהל , מומחה דר' בראם שטייןן ראּות עם התיאום בין משרדי הממשלה השונים. על סמך ראיון שניהל מכו

   נציבות הסגל הבכיר של השירות הציבורי בהולנד. אתר. להרחבה ראה: ציבורי
 .23.05.2010, מיום 1719החלטת ממשלה מספר להרחבה ר'   30
31        "Despite reduced collective agreement coverage and decentralization of wage bargaining, the social 

partners have been working together in recent years on a number of issues that do no pertain to usual 

collective bargaining…". OECD, Reviews of Labor Market and Social Policies: Israel, 2010, 

p.88.                                                                                                                                      
                                                                                                                                               

שנתי -השולחן העגול מבחינתי והתקציב הדומטרת שרגא ברוש, יו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים: "  32
אלף דולר לנפש בשנה, ואנחנו לא יכולים  35היא להגיע בתוך חמש שנים לתוצר של  - שאני מקווה שאכן יבוצע -

, גלובספילוט, "אי אפשר כל הזמן להסתכל דרך החור של הגרוש",  .אנקורי וא. " מתוך: מלוותר על זה בשום שלב.
12/05/2010. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1998/02/feature/it9802320f.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1998/02/feature/it9802320f.htm
http://www.algemenebestuursdienst.nl/
http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2010/05/des1719.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2010/05/des1719.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2010/05/des1719.htm
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?QUID=1055,U1273759524173&did=1000559293
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ממשלות בישראל סובלות  – כהזדמנות להנעת שינוייםהשנתיים הראשונות לכהונת ממשלה  .23
של ממשלות הממוצע יחד עם זאת, ניתוח משך הכהונה  33מחוסר יציבות ומקדנציות קצרות.

תקופה זו  ,בהתאם לכך 34בישראל מלמד כי הממשלות יציבות בשנתיים הראשונות לכהונתן.
 לקבל החלטות קשות ולהניע שינויים.  תהזדמנוהיא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
ממשלות. רק שתי ממשלות שירתו את מלוא  32שנות קיומה של מדינת ישראל כיהנו בה ושתיים במשך שישים   33

להרחבה ראה:  תקופת הכהונה הממוצעת של שר היא שנה וארבעה חודשים. 1996-מהתקופה של ארבע שנים. 
 . אתר המרכז הישראלי להעצמת האזרח

  . אתר הכנסת. להרחבה ראה: חות משנתייםרק כנסת אחת )הכנסת הרביעית( פוזרה אחרי פ  34

http://www.ceci.org.il/heb/index.asp
http://www.knesset.gov.il/history/heb/heb_hist_all.htm
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 : מדיניות ניהול כח אדם בשירות המדינהטבלה השוואתיתנספח א': 

 גיוס ופיטורין תנאי עבודה טיפוח הון אנושי 

: יכולות העובדים מטופחות לאורך השירות עיקרון מנחה ■ דנמרק

בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה של הארגון ובהתאם ליעדים אישיים 
 שמוצבים להם במסגרת פיתוח קריירה אישית.     

 

למשרדי הממשלה בדנמרק יש חופש להפעיל שיקול דעת נרחב  ■
לגבי בחירת מועמדים וכמעט ואין סטנדרטים קשיחים הקבועים 

, ברוב המקרים המועמד יבחן ע"פ התרשמות כללית מראש. לפיכך
 בראיון מניסיונו ומכישוריו ולא ע"פ תעודות פורמליות או מבחנים.

        

עובדי ציבור רשאים לעסוק בעיסוק )בשכר או בהתנדבות( נוסף  ■
על עבודתם בשירות הציבורי. עיסוק כזה עשוי לתרום להרחבת 

הציבור והגברת הנראות של ידיעותיהם, חיזוק הקשר שלהם עם 
 השירות הציבורי.

 

ספר התקנים של הסגל הבכיר ושכרם נקבעים באופן ריכוזי מ ■

 ע"י הנציבות.

 

התגמול לעובדים מורכב משלושה רבדים: הראשון, שכר בסיסי  ■

אחיד; השני, תוספות הקשורות לייחודיות התפקיד או העובד; 
ועמידתו ביעדים  השלישי, תגמול אישי בהתאם לביצועי העובד

 הנתון לשיקול הדעת של מנהליו.

 

רוב העובדים כפופים לחוקי העבודה המקובלים במשק ותנאי  ■

עבודתם נקבעים במו"מ קיבוצי. לעומת זאת, כשליש מהעובדים 
מוגדרים כ'עובדי ציבור' )סגל בכיר, שופטים וכוחות הביטחון(. על 

חוקים ייחודיים עובדים אלה חלים רוב חוקי העבודה הרגילים ו
המסדירים את חובותיהם הרשמיות )כללי משמעת, איסור 

 שביתה( ואת זכויותיהם היתרות )מבחינת פיצויי פיטורין ופנסיה(.

 

ישנם  תפקידים שכהונתם קצובה בזמן במטרה להגדיל את  ■

הניידות ולהרחיב את מאגר המגויסים למשרות )בעיקר משרות 
 ניהול(.

 

מנוהל ע"י נציבות מרכזית אלא ע"י השר  הסגל הבכיר אינו ■

הממונה בכל משרד ומשרד. אולם, שכר הסגל הבכיר נקבע באופן 
 ריכוזי ע"י הנציבות.

 

מדיניות הגיוס והפיטורין של כח האדם נמצאת תחת אחריות  ■
משרדי הממשלה השונים. למשרדי הממשלה יש חופש פעולה 

במגבלת  לבחור במועמדים המתאימים כל עוד הם עומדים
 התקציב.

 

למשרדי הממשלה בדנמרק יש חופש להפעיל שיקול דעת נרחב  ■
לגבי בחירת מועמדים וכמעט ואין סטנדרטים קשיחים הקבועים 

מראש. לפיכך, ברוב המקרים המועמד יבחן ע"פ התרשמות כללית 
 בראיון מניסיונו ומכישוריו ולא ע"פ תעודות פורמליות או מבחנים.

 

 

 

 

 



 9 
 ' תמוז תש"עא

 2010 ,יוניב 13
 

 
126 Yigal Alon St., Tel Aviv 67443, Israel ▪ 36744תל אביב  ,126גאל אלון י  

(580419513ע"ר   ) +972-(0)3-6950090 ▪ office@reut-institute.org ▪ www.reut-institute.org 

 

 

 

 

: הקוד האתי הוא אוסף העקרונות והערכים עיקרון מנחה■  אוסטרליה
המנחים את עובדי הציבור ומבטיח קיומה של תרבות של 

אחריותיות: השגת היעדים בכפוף למסגרת נורמטיבית משותפת. 
הקוד האתי מלווה במערכת תומכת של יועצים וספרות עזר, בהם 

מות במהלך עבודתם יכולים עובדי הציבור להיעזר בהיתקלם בדיל
 השוטפת.

 

לרשות העובדים עומד מרכז להכשרות שמקנה כלים רוחביים ■ 
הדרושים לכל עובד מדינה באשר הוא וכלים מקצועיים )כגון: 

רגולציה, פיננסים, תקשורת וכו'(. הכלים מוקנים באמצעות קורסים 
גנריים ובאמצעות קורסים המותאמים לצרכי הלקוח )יח' הקצה או 

 . העובד(

 

הנציבות מאפשרת לקבל הכרה פורמלית בכישורים שנרכשו ■ 

 תוך כדי העבודה לפי קריטריונים אחידים ומוכרים ברמה הארצית.

 

קביעת הסטנדרטים המקצועיים עבור כל דרגה ומקצוע בשירות ■ 

הציבורי האוסטרלי נעשית באופן ריכוזי במשרד החינוך, התעסוקה 
 ויחסי העבודה.

 

ת של מדיניות תנאי העבודה בשירות הציבורי המסגרת הכללי■ 
האוסטרלי נקבעת במשרד החינוך, התעסוקה ויחסי העבודה, וכל 

 משרד בפני עצמו מנהל מו"מ עם העובדים על ההסכם המשרדי.

 

מדיניות השכר של הסגל הבכיר היא תמונת ראי של מדיניות ■ 
בעיקרון השכר של הסגל הזוטר: שכר הבסיס של העובדים נקבע 

ע"פ הדרגה, אם כי לעיתים ניתן להעלותו לפי שיקול הדעת של 
המשרד. בנוסף, ניתן לקבל תגמול עבור ביצועים, שיעור הבונוס 

 (.52%-11%מהשכר גדל ככל שהדרגה גבוהה יותר )

 

שכר הבסיס של הסגל הבכיר נקבע בעיקרון ע"פ שיקול הדעת ■ 
ינימום המקובל של המשרד, אם כי לעיתים הוא נקבע לפי המ

בדרגה. בנוסף, הסגל הבכיר זוכה להטבות שונות וכן זכאי לתגמול 
 עבור ביצועים. הדגש במדיניות השכר הוא על התגמול הכולל. 

 

התגמול מתבסס על העיקרון לפיו העלאת שכר ושיפור תנאי ■ 
עבודה צריכים לעמוד ביחס ישר לביצועיו של העובד. הערכת 

 י המשרדים עצמם.ביצועי העובד נעשית ע"

 

ניהול כח האדם מצוי באחריותם של משרדי הממשלה ■ 
והסוכנויות השונים, אשר כפופים להוראות החוק ולהנחיות 

 הנציבות. 

 

אסטרטגיית הפיטורין, כאשר הפיטורין נעשים כתוצאה ■ 
מהתאמות מבניות לצרכים המשתנים, מכוונת לשימור ההון 

פנימי שמנייד את  ז השמהמרכהאנושי במערכת. זאת, באמצעות 
 עובדי השירות הציבורי לפי הצרכים החדשים של המערכת. 

 

השירות של מרכז ההשמה מאפשר גמישות, שימור ידע וניסיון ■ 
 במערכת והקטנת העלויות הכרוכות בגיוס חיצוני.

 

: טיפוח ההון האנושי בשירות הציבורי הבריטי עיקרון מנחה■  בריטניה
בכים: ערכים ויכולות מנהיגות; כישורי ליבה; מתבסס על שלושה נד

וכישורים מקצועיים )דוגמת משאבי אנוש, ראיית חשבון, הנדסה 

מסגרת תנאי העבודה )למעט בכירים( נקבעת במו"מ קיבוצי בין ■ 
הנציבות לארגוני העובדים. מסגרת זו היא המסגרת המנחה למו"מ 

 המפורט שנערך לאחר מכן ברמת המשרד.

לצד מסלולי הגיוס הרגילים לשירות הציבורי, קיים בבריטניה ■ 
מסלול ייעודי המכשיר ומטפח אקדמאים מוכשרים שמיועדים 

 להתברג לתפקידי מפתח בהמשך הדרך.
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וכו'(. העקרונות המשותפים עליהם מושתתת ההכשרה מאפשרים 
 לעובדים לעבור ביתר קלות מיחידה ליחידה בתוך השירות.

העובדים מקבלים הכשרות רוחב, שנדרשות לכל עובד ציבור, ■ 
והכשרות מקצועיות ספציפיות )באחריות ראשי המקצוע בכל 

משרד ומשרד(. חלק מההכשרות הן גנריות וחלקן מותאמות לצרכי 
 יח' הקצה.

-נציבות השירות הציבורי הבריטי עורכת הכשרות מרכזיות כלל■ 
שירותיות לחברי הסגל הבכיר ויתר ההכשרות ניתנות על ידי 

 המשרדים.

 

הציבורי הבריטי מגדיל את כושר התעסוקה של עובדיו השירות ■ 

 על ידי הקניית כישורים שעומדים בסטנדרטים של המגזר הפרטי.

 

השירות הציבורי הבריטי מאפשר לקבל הכרה פורמלית ■ 

בכישורים שנרכשו תוך כדי העבודה לפי קריטריונים אחידים 
שאינם קיימים ומוכרים ברמה הארצית ויוצר סטנדרטים למקצועות 

 מחוץ לשירות הציבורי.

 

כל יח' קצה אחראית לניהול מו"מ על השכר ועל תנאי העבודה ■ 

ניגוד להסכמים קיבוציים המקובלים במגזר עם העובדים שלה )ב
הציבורי הכללי: שוטרים, מורים, רופאים(, לקביעת הדירוג של 
העובדים ולהערכת ביצועיהם. חלק מהתגמול הכספי לעובדים 

 קשור לביצועיהם.

 

מדיניות השכר ותנאי העבודה של הסגל הבכיר נקבעת באופן ■ 
יר מורכב משלושה ריכוזי במשרד הקבינט. התגמול של הסגל הבכ

רבדים: הראשון, שכר בסיסי אחיד בהתאם לדרגה; השני, תוספת 
הקשורה למשרד או לסוכנות; השלישי, תגמול אישי בהתאם 

 לביצועים ולעמידה ביעדים.

 

בבריטניה קיים מנגנון לתיאום ולעיצוב מדיניות ניהול ההון ■ 
 האנושי בשירות הציבורי אשר כולל את מנכ"לי המשרדים, את

 הסגל הבכיר במשרדים ואת אנשי הנציבות.

 

נציבות השירות הציבורי הבריטי מעודדת ניידות פנימית ■ 

משרדית -מסלולים: השאלה ביןוחיצונית של העובדים בשני 
והעברה זמנית בין מגזרים. זאת, על מנת שיוכלו להגדיל את 

ההזדמנויות לרכוש ניסיון, להחליף רעיונות עם עמיתים, להכיר 
טוב יותר את קהל היעד, לשפר את השירותים של המגזר הציבורי 
 ובמקביל להגביר את החשיפה של הציבור הרחב לשירות הציבורי.

ות הפנימית בין יחידות מאפשרת לאזן בין ביקוש לעובדים הנייד■ 
במקום אחד לעודף עובדים במקום אחר. כך, היא חוסכת עלויות 

 של גיוס עובדים חדשים לשירות הציבורי. 

 

'. העברת הדגש מהקניית ידע ניהול יכולות' העיקרון המנחה:■  הולנד

ניסח משרד האוצר פורמלי לפיתוח יכולות מעשיות. במסגרת זו, 
ההולנדי תפריט של כעשרים יכולות. כל תפקיד מורכב מתמהיל 

של חלק מאותן יכולות וההתקדמות של העובד במסגרת תפקידם 
 נבחנת לאור יכולות אלו.

 

פיתוח האינדיקטורים ליכולות הנדרשות נעשה על בסיס שיח בין ■ 
 העובד למעביד כדי לסייע בהפנמתם ע"י העובד. 

ר עבודתו של העובד, ניתנת כחלק ממערך התגמול הכספי עבו■ 

לעובד זכות לראיון עם המעביד הישיר. תכליתו של הראיון היא 
לאפשר לעובד להביע את עמדתו ולאפשר בנוגע לתגמול למעביד 

 לקבל החלטה מושכלת בנושא.

 

ישנה נציבות חוצת משרדים שאמונה על ניהול הסגל הבכיר. ■ 

ום בין מטרתה להגביר את הגמישות הניהולית ואת התיא
 המשרדים השונים.  

כהונתם של חלק מהפקידים במשרדי הממשלה בהולנד,  ■

בתפקיד מוגבלת לקדנציות בנות שלוש עד ארבע שנים. תחימה זו 
של שירות בתפקיד מסויים אמורה לשרת את הרעיון של 'ניהול 

 יכולות'.

 

בוטלה וכעת עובדים שרוצים לצאת  65החובה לפרוש בגיל ■ 

 לגמלאות צריכים להתפטר.
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ל הבכיר נדרש לרכוש שבע יכולות בסיס, בראש הסג■   
 ובראשונה יכולת למידה ויכולת הערכה עצמית.

קיים שרות ריכוזי לייעוץ קריירה אשר נועד להגביר את הניידות ■ 

משרדית של הסגל הבכיר. ניידות זו אמורה לשפר את -הבין
 האיכות, היושרה והמקצועיות שלו.  

 

 

עובדים יכולים להחליט כיצד לחלק את שעות העבודה שלהם ■ 
 4במהלך השבוע ואף להגביר ביוזמתם את היקף עבודתם )עד 

 שעות(, כל עוד אין פגיעה באינטרסים של המעסיק.

 כלל היבטי ניהול כח האדם נעשה ע"י המשרדים עצמם.■ 

 

ק אם יש צורך לעבודה עובדים מגויסים לרוב לעבודה קבועה ור■ 

זמנית. עובדים יכולים לעבוד באופן זמני עד שנתיים, ולאחר מכן, 
 העסקתם הופכת לקבועה.

 

מדיניות הכשרה המקצועית נקבעת בהתאם לסדרי עדיפויות ■  איטליה
כלליים ולצרכיו הספציפיים של המשרד. כל משרד אחראי לניתוח 

הספציפיים והפעילויות הנדרשות עצמאי של צרכי הכשרתו 
 להגשמתם.

 

הדרכת הסגל הבכיר נעשית ע"י גורמים מתוך השירות הציבורי, ■ 
 גופים פרטיים והמגזר השלישי.

 

חלק מהצעת הרפורמה באיטליה כרוך בהקמת מערך אשר ■ 

עוקב אחר פריון העבודה במשרדים. תכליתו לזהות עובדים 
רים במערכת בהם הם יהיו מיותרים ולהכשיר אותם לתפקידים אח

 נחוצים.

 

בשנים האחרונות הודק הקשר בין האקדמיה לשירות הציבורי, ■ 

בין השאר על ידי מחקר משותף ותוכניות הכשרה מיוחדות 
אקדמיה תורם לאטרקטיביות של -לסטודנטים. חיזוק קשרי ממשל

השירות בפני הסטודנטים ולמיקוד המחקר האקדמי לצרכי 
 הממשל.

 

קיימת הפרדה בין הדרג הבכיר לדרג הזוטר. סגל בכיר חותם ■ 
על שני חוזים: חוזה מתמשך עם המשרד הספציפי וחוזה עבודה 

 עם המנהל הישיר. -שמוגבל לקדנציה של עד שלוש שנים  -אישי 

 

תר מעשרה אחוזים גיוס מנהלים מהסקטור הפרטי מוגבל ללא יו■ 
 מההנהלה הבכירה של כל משרד.

 

התגמול לעובדים מורכב משלושה רבדים: הראשון, שכר בסיסי ■ 
אחיד; השני, תוספות הקשורות לייחודיות התפקיד או העובד; 

השלישי, תגמול אישי בהתאם לביצועי העובד ועמידתו ביעדים 
 הנתון לשיקול הדעת של המשרד.

 

העבודה במגזר הציבורי כפופה לאותה חקיקה מערכת יחסי ■ 
הנוגעת למגזר הפרטי. במסגרת זו הסדרת יחסי העבודה 

 באמצעות חקיקה צומצמה והסדרה ע"י מו"מ קיבוצי הורחבה.

 

המו"מ הקיבוצי בין העובדים לממשלה ברמת המשרד, כולל גם ■ 

 דיון על יישום הקוד האתי בהקשר הספציפי של המשרד. 

הול כח האדם עולה ככל שמדובר בניהול סגל יותר גמישות ני■ 
 בכיר.

 

ניתן לגייס מנהלים מהסקטור הפרטי לתקופה מוגבלת. תכלית ■ 

הגיוס היא יצירת תחרות בין מנהלים והתנסות בשיטות ניהול 
 חדשות.

 

המעבר לסוכנויות ביצוע לא היה כרוך בפיטורי העובדים אלא ■ 
 סוכנויות.בהעברתם לעבודה באותן 

 

הדרך העיקרית של משרדי הממשלה להתמודד עם עודף ■ 
עובדים היא שינוי היקף ושעות העסקתם של העובדים או 

העברתם למשרדי ממשלה אחרים בהם הם יותר נחוצים. תהליך 
 זה נעשה בשיתוף פעולה עם ארגוני העובדים.
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