
 

 : מדיניות ניהול כח אדם בשירות המדינהטבלה השוואתית

 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.     

 
די הממשלה בדנמרק יש חופש להפעיל שיקול דעת נרחב למשר■ 

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.
        

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

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

 

מספר התקנים של הסגל הבכיר ושכרם נקבעים באופן ריכוזי ■ 
 ע"י הנציבות.

 

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

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

 

רוב העובדים כפופים לחוקי העבודה המקובלים במשק ותנאי ■ 
העובדים עבודתם נקבעים במו"מ קיבוצי. לעומת זאת, כשליש מ

מוגדרים כ'עובדי ציבור' )סגל בכיר, שופטים וכוחות הביטחון(. על 
עובדים אלה חלים רוב חוקי העבודה הרגילים וחוקים ייחודיים 

המסדירים את חובותיהם הרשמיות )כללי משמעת, איסור 
 שביתה( ואת זכויותיהם היתרות )מבחינת פיצויי פיטורין ופנסיה(.

 

ם קצובה בזמן במטרה להגדיל את ישנם  תפקידים שכהונת■ 
הניידות ולהרחיב את מאגר המגויסים למשרות )בעיקר משרות 

 ניהול(.

 

הסגל הבכיר אינו מנוהל ע"י נציבות מרכזית אלא ע"י השר ■ 
הממונה בכל משרד ומשרד. אולם, שכר הסגל הבכיר נקבע באופן 

 ריכוזי ע"י הנציבות.
 

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

לבחור במועמדים המתאימים כל עוד הם עומדים במגבלת 
 התקציב.

 

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

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

 

: 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 
יכולים עובדי הציבור להיעזר בהיתקלם בדילמות במהלך עבודתם 

 השוטפת.
 

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

(. הכלים מוקנים באמצעות קורסים רגולציה, פיננסים, תקשורת וכו'
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.

 
בשירות קביעת הסטנדרטים המקצועיים עבור כל דרגה ומקצוע ■ 

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

 

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

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

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

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 )
 

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

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

 

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

 ביצועי העובד נעשית ע"י המשרדים עצמם.
 

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

 הנציבות. 
 

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

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

 

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

 

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

וכישורים מקצועיים )דוגמת משאבי אנוש, ראיית חשבון, הנדסה 
וכו'(. העקרונות המשותפים עליהם מושתתת ההכשרה מאפשרים 

 קלות מיחידה ליחידה בתוך השירות. לעובדים לעבור ביתר
 

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.

 
-ת כללנציבות השירות הציבורי הבריטי עורכת הכשרות מרכזיו■ 

שירותיות לחברי הסגל הבכיר ויתר ההכשרות ניתנות על ידי 
 המשרדים.

 
השירות הציבורי הבריטי מגדיל את כושר התעסוקה של עובדיו ■ 

 על ידי הקניית כישורים שעומדים בסטנדרטים של המגזר הפרטי.
 

השירות הציבורי הבריטי מאפשר לקבל הכרה פורמלית ■ 
בודה לפי קריטריונים אחידים בכישורים שנרכשו תוך כדי הע

ומוכרים ברמה הארצית ויוצר סטנדרטים למקצועות שאינם קיימים 
 מחוץ לשירות הציבורי.

 

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.
 

כל יח' קצה אחראית לניהול מו"מ על השכר ועל תנאי העבודה ■ 
עם העובדים שלה )בניגוד להסכמים קיבוציים המקובלים במגזר 

הציבורי הכללי: שוטרים, מורים, רופאים(, לקביעת הדירוג של 
העובדים ולהערכת ביצועיהם. חלק מהתגמול הכספי לעובדים 

 קשור לביצועיהם.
 

העבודה של הסגל הבכיר נקבעת באופן  מדיניות השכר ותנאי■ 
ריכוזי במשרד הקבינט. התגמול של הסגל הבכיר מורכב משלושה 
רבדים: הראשון, שכר בסיסי אחיד בהתאם לדרגה; השני, תוספת 

הקשורה למשרד או לסוכנות; השלישי, תגמול אישי בהתאם 
 לביצועים ולעמידה ביעדים.

 

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

 הסגל הבכיר במשרדים ואת אנשי הנציבות.
 

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

 להתברג לתפקידי מפתח בהמשך הדרך.
 

ציבות השירות הציבורי הבריטי מעודדת ניידות פנימית נ■ 
משרדית -וחיצונית של העובדים בשני מסלולים: השאלה בין

והעברה זמנית בין מגזרים. זאת, על מנת שיוכלו להגדיל את 
ההזדמנויות לרכוש ניסיון, להחליף רעיונות עם עמיתים, להכיר 

זר הציבורי טוב יותר את קהל היעד, לשפר את השירותים של המג
 ובמקביל להגביר את החשיפה של הציבור הרחב לשירות הציבורי.

 

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

 של גיוס עובדים חדשים לשירות הציבורי. 
 

'. העברת הדגש מהקניית ידע ותניהול יכול' העיקרון המנחה:■  הולנד
פורמלי לפיתוח יכולות מעשיות. במסגרת זו, ניסח משרד האוצר 
ההולנדי תפריט של כעשרים יכולות. כל תפקיד מורכב מתמהיל 

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

 
על בסיס שיח בין  פיתוח האינדיקטורים ליכולות הנדרשות נעשה■ 

 העובד למעביד כדי לסייע בהפנמתם ע"י העובד. 
 
הסגל הבכיר נדרש לרכוש שבע יכולות בסיס, בראש ■   

 ובראשונה יכולת למידה ויכולת הערכה עצמית.
 

קיים שרות ריכוזי לייעוץ קריירה אשר נועד להגביר את הניידות ■ 
פר את משרדית של הסגל הבכיר. ניידות זו אמורה לש-הבין

 האיכות, היושרה והמקצועיות שלו.  
 

כחלק ממערך התגמול הכספי עבור עבודתו של העובד, ניתנת ■ 
לעובד זכות לראיון עם המעביד הישיר. תכליתו של הראיון היא 

לאפשר לעובד להביע את עמדתו ולאפשר בנוגע לתגמול למעביד 
 לקבל החלטה מושכלת בנושא.

 

שאמונה על ניהול הסגל הבכיר. ישנה נציבות חוצת משרדים ■ 
מטרתה להגביר את הגמישות הניהולית ואת התיאום בין 

 המשרדים השונים.  
 

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.
 

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

במשרדי הממשלה בהולנד, כהונתם של חלק מהפקידים ■  
בתפקיד מוגבלת לקדנציות בנות שלוש עד ארבע שנים. תחימה זו 

של שירות בתפקיד מסויים אמורה לשרת את הרעיון של 'ניהול 
 יכולות'.

 

צאת בוטלה וכעת עובדים שרוצים ל 65החובה לפרוש בגיל ■ 
 לגמלאות צריכים להתפטר.

 

עובדים מגויסים לרוב לעבודה קבועה ורק אם יש צורך לעבודה ■ 
זמנית. עובדים יכולים לעבוד באופן זמני עד שנתיים, ולאחר מכן, 

 העסקתם הופכת לקבועה.
 

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

עצמאי של צרכי הכשרתו הספציפיים והפעילויות הנדרשות 
 להגשמתם.

 
הדרכת הסגל הבכיר נעשית ע"י גורמים מתוך השירות הציבורי, ■ 

 גופים פרטיים והמגזר השלישי.
 

חלק מהצעת הרפורמה באיטליה כרוך בהקמת מערך אשר ■ 
תו לזהות עובדים עוקב אחר פריון העבודה במשרדים. תכלי

מיותרים ולהכשיר אותם לתפקידים אחרים במערכת בהם הם יהיו 
 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

נטים ולמיקוד המחקר האקדמי לצרכי השירות בפני הסטוד
 הממשל.

 
 הקידום של הסגל הבכיר מבוסס על יכולות וביצועים מוכחים.■ 

  

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

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

גיוס מנהלים מהסקטור הפרטי מוגבל ללא יותר מעשרה אחוזים ■ 
 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 
 נתון לשיקול הדעת של המשרד.ה
 

מערכת יחסי העבודה במגזר הציבורי כפופה לאותה חקיקה ■ 
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 ■ 
 אתי בהקשר הספציפי של המשרד. דיון על יישום הקוד ה

 

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

 

ניתן לגייס מנהלים מהסקטור הפרטי לתקופה מוגבלת. תכלית ■ 
הגיוס היא יצירת תחרות בין מנהלים והתנסות בשיטות ניהול 

 חדשות.
 

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

 

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.

 



 
 


