
  

 

 המלצות צוות מדיניות

 

 מנגנונים לשילוב עובדים ותיקים
 בשירות המדינה

 
 

 2020יוני 



 ישראל מדינת

 נציבות שירות המדינה 
 ומדיניותאגף בכיר לתכנון אסטרטגי 

 
 

1 
 

 

  

 ראש הצוות 

 

 

 צוות המדיניות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכזת הצוות

 

  

נציבות מנהל תחום בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות,  –מר אלמוג שרב 

 )נש"מ( שירות המדינה

 

 )נש"מ(היועץ המשפטי,  –מר רון דול 

 ראש תחום תעסוקה ומיצוי זכויות, המשרד לשוויון חברתי –גב' יפית בר 

 )נש"מ(, פרישה וגמלאות -סגן מנהל אגף בכיר  -מר דני צדוק 

 )נש"מ(, אגף בכיר מערכת הבריאות מנהל תחום הון אנושי, -מר אסף בכר 

תנאי שירות ויחסי אגף מנהל תחום תנאי שירות,  - תאופיק עאסלהמר 

 )נש"מ( – עבודה

, מנהלת תחום הון אנושי, משרדי הממשלה ויחידות הסמך -דן -גב' שני בר

 )נש"מ(

משפטי,  יועץ(, משפטי ייעוץ) בכירה מחלקה מנהלת -גב' רינה גולדברג 

 )נש"מ(

  )נש"מ(ומכרזים,  בחינות בכיר פסיכולוגית תעסוקתית, אגף –גב' רחל חביב 

מרכזת בכירה פיתוח הדרכה, אגף הדרכה השכלה  -גב' מוריה אליאסזאדה 

 )נש"מ(ורווחה, 

, אגף מרכזת בכירה שיתופי פעולה בין מגזריים -אנצ'ינאלו סלומון גב' 

 משרד ראש הממשלה –ממשל וחברה 

 ותיקים, המשרד לשוויון חברתי אגף, ותיק אזרח -מר אברהם אמונה 

 

אגף בכיר לתכנון  ,מדיניות ויחסים בינלאומיים -גב' אלנה צ'רביצ'ניה 

 )נש"מ( – אסטרטגי ומדיניות



 ישראל מדינת

 נציבות שירות המדינה 
 ומדיניותאגף בכיר לתכנון אסטרטגי 

 
 

2 
 

 עניינים תוכן

 
 2 ........................................................................................ תוכן עניינים

 3 ..................................................................................... תקציר מנהלים

 4 ........................................................................................ עבודת הצוות

 מרחב הפעולה

 5 ....................................... ה: מגמות בשוק העבודה והשפעותיהןמרחב הפעול

 10 ................................................ מרחב הפעולה: מצב קיים בשירות המדינה

 13 ................................................... שירות המדינה כמעסיק במרחב הפעולה

 תפיסת הפתרון

 14 .......................................... תפיסת הפתרון: מטרות המדיניות ומודל מארגן

 16 ..................................................... תפיסת הפתרון: בחירת יוזמות לפעולה

 כיווני פעולה ויוזמות נבחרות

 17 .................................................. היוזמות הנבחרות בחלוקה לכיווני פעולה

 18 ..................................................................................... פירוט היוזמות

 25 ................................................................................................ סיכום

 נספחים

 27 .............................................................. כתב המינוי של הצוות – 1נספח 

 

 

  



 ישראל מדינת

 נציבות שירות המדינה 
 ומדיניותאגף בכיר לתכנון אסטרטגי 

 
 

3 
 

  מנהלים תקציר
 

לגידול שינויים דמוגרפיים, המובילים  מתרחשיםבישראל, כמו גם במדינות מפותחות אחרות, 

 .אוכלוסיית אזרחים ותיקים, פעילים וכשירים לעבודה מתמיד של

הוקם על ידי נציב  +( בשירות המדינה"60צוות מדיניות "מנגנונים לשילוב עובדים ותיקים )גיל 

לגבש כלים מעשיים לתמיכה במדיניות הון רה מטב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ',

ומתאימה לשינויים הדמוגרפיים ולהחלטות הממשלה בנושא העסקת עובדים  אנושי עדכנית

 .בשירות המדינה לפני ואחרי גיל הפרישה ותיקים

ל ידי חקר המגמות בעולם העבודה והשפעותיהן על הצוות ביצע הגדרה של מרחב הפעולה, זאת ע

שירות המדינה כמעסיק, סקירת המדיניות הממשלתית הקיימת וניתוח הפרויקטים המופעלים על 

 ידי משרדי ממשלה  בנושא.

בבסיס המלצות הצוות עמדה התפיסה כי כמעסיק אנו צריכים להיות ממוקדים בכישורים של 

של עובדים ותיקים  ירהימדיניות הקיימת ביחס לניהול קרה ,הלכה למעשה .גילםב ולאהעובדים 

מתוך תפיסה של ניהול קריירה  .קשורה באופן הדוק לגיל העובד ופחות לכישורים המקצועיים שלו

+, 50ארוכת טווח המליץ הצוות על יישום יוזמות לפעולה אל מול שלוש אוכלוסיות גיל: עובדים בני 

 + )לאחר גיל פרישה(.67+ ועובדים בני 60עובדים בני 

על מנת לאפשר לשירות המדינה כמעסיק לנצל בצורה מיטבית את היכולות של ההון האנושי הרב 

הצוות ממליץ על מימוש יוזמות בשלוש  , את התפוקות והפריון של שירות המדינה ולשפר גילאי

  :פעולה זירות

  ותיקיםחיזוק תשתיות מנהליות וחקיקתיות התומכות בהעסקת עובדים; 

 חיזוק כשירות המעסיק להעסקה רב גילאית; 

 המקצועית של העובדים הוותיקים חיזוק הכשירות; 

שנועד לסייע למקבלי ההחלטות במשרדים לבחון את המשך  למודל מארגןההמלצות גובשו בהתאם 

העסקת העובדים, עד כמה שניתן במנותק מהגיל הכרונולוגי של העובדים, תוך התמקדות 

 באינטראקציה בין הביצועיים המקצועיים של העובדים והביקוש למקצוע בו הם מועסקים.

 :יתמוך בהשגת היעדים הבאיםיישום המלצות הצוות 

 הותיקים בשירות המדינה. העובדים טנציאלפו מימוש 

 המדינה; בשירות מבוקשים במקצועות גבוה פריון בעלי הותיקים העובדים שיעור העלאת 

 והחוצה; פנימה המעסיק את מיתוג המחזק – ומכבד מעצים פרישה תהליך יצירת 
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 עבודת הצוות 
המדינה, המהווה מודל לחיקוי  נציבות שירות המדינה, כגוף האמון על עשרות אלפי עובדים בשירות

 לגופים ציבוריים רבים, מחויבת להיות פורצת דרך ומקדמת רעיונות אופרטיביים למימוש.

בש כלים אופרטיביים לתמיכה במדיניות הון אנושי עדכנית לגצוות המדיניות הוקם במטרה 

בשירות  ותיקיםולהחלטות הממשלה בנושא העסקת עובדים ומותאמת לשינויים הדמוגרפיים 

בשירות המדינה הן במקצועות במחסור והן  ותיקיםהמדינה, אשר קבעו כי יש צורך לשלב עובדים 

 בהסדרי העסקה גמישים, דוגמת חוזה העסקה שעתי בהתאם לצרכי המשרדים. 

מפגשי מליאה, זאת בנוסף למספר מפגשי עבודה וסיעור מוחות בקבוצות קטנות,  8הצוות קיים 

סת הפתרון, לבנות קריטריונים לבחירת היוזמות המומלצות ליישום, ולדייק במטרה לגבש את תפי

את תפיסת ההפעלה של המלצות הצוות. כמו כן, חברי וחברות הצוות המובילים את הפרויקטים 

שנסקרו במסגרת פעילותו, הציגו את עבודתם ובכך העשירו את תובנות הצוות ביחס להעסקת 

 בשירות המדינה.  ותיקיםעובדים 

 ופרויקטים, בתחום מדיניות צוותי של והמלצות דוחות, מודלים של בחקר עסקו הצוות מפגשי

 העבודה בשוק המגמות מופו כן כמו. המדינה בשירות ותיקים עובדים העסקת בנושא יישומיים

 ואופיינו, +60והאתגרים עבור שירות המדינה כמעסיק של עובדים בגיל  ההזדמנויות את המעצבות

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, ולאור השפעת ההתפרצות על  .עמם להתמודדות הפעולה דרכי

כלל המשק ועל אזרחים מבוגרים בפרט, הוחלט לכלול תת פרק המתייחס אל משבר הקורונה 

 כמגמה נוספת, לה השפעות והשלכות משלה.

 וועדה בין, 8341החלטת ממשלה מס' בוצעה סקירה של המדיניות הממשלתית הקיימת בנושא: 

, פרויקט "דרוש ניסיון" ותכנית הכנה לפרישה של המשרד 2משרדית לשילוב מבוגרים בתעסוקה

ופיילוט חוזה  4, עבודת השולחן העגול הבין מגזרי בהובלת משרד ראש הממשלה,3לשוויון חברתי

   אזרח ותיק המשותף לנציבות ולמשרד לשוויון חברתי.

 לשוויון המשרד –" ניסיון דרוש" פרויקט :פעילות הצוותשנסקרו במסגרת  פרויקטים/מודלים

 תעסוקת לקידום הממשלה; תכנית במשרדי מיוחד בחוזה ותיקים אזרחים העסקת חברתי; פיילוט

 הישראלי המכון – מבוגרים תעסוקת צוות התעשיינים; המלצות התאחדות – בישראל מבוגרים

ראש  במשרד מגזרי-הבין השולחן המלצות; 5לעיצובן( שותפה הייתה הנציבות) לדמוקרטיה

  .לעיצובן שותפה הייתה שהנציבות, פעילה ותיקה אזרחות בנושא הממשלה

 המכון מטעם וחברה לכלכלה הורביץ אלי כנס במסגרת הוצגו הצוות תוצרי ביניים של עבודת

 במשק מבוגרים להעסקת המוקדש ממושב )כנס קיסריה לשעבר( כחלק לדמוקרטיה הישראלי

אנו מודים לכל חברי וחברות הצוות הבין אגפי ובין משרדי על שיתוף פעולה, הבאת ידע  הישראלי.

 וניסיון לשולחן הדיונים, הירתמות ונקודת מבט ביקורתית.

                                                           
 https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec834 834קישור להחלטה  1
 http://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Documents/shiluv180917.pdfקישור לדו"ח הוועדה  2
 nisayon.org.il/-https://darushקישור לפרויקט דרוש ניסיון  3

 https://www.gov.il/he/departments/news/retirement_prepקישור לתכנית הכנה לפרישה 
  http://beinmigzari.pmo.gov.il/Emergency/Pages/senior261118.aspxקישור לאתר השולחן העגול  4
  מוקרטיההמכון הישראלי לד –המלצות צוות תעסוקת מבוגרים  5

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec834
http://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Documents/shiluv180917.pdf
https://darush-nisayon.org.il/
https://www.gov.il/he/departments/news/retirement_prep
http://beinmigzari.pmo.gov.il/Emergency/Pages/senior261118.aspx
https://www.idi.org.il/media/13598/hurvitz2019_human-capital_employment-of-older-people-in-israel-policy-for-the-reintegration-and-retention-of-50-plus-in-the-labor-market-yotam-margalit-et-al.pdf
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  והשפעותיהן העבודה בשוק מגמות: הפעולה מרחב
 

פעילים וכשירים + להישאר 60תהליך ההזדקנות בעידן מודרני עבר שינויים רבים שאפשרו לבני גיל 

מאתגרים את המדיניות  מקצועית זמן רב, כולל לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק. שינויים אלה

והתפיסות הקיימות לגבי גיל הפרישה, תכנון פנסיוני ומסלולי קריירה. לצד זאת, ארגונים רבים, 

הקיים בידי  לרבות מוסדות ציבוריים נדרשים לעצב מנגנונים, המאפשרים לשמר ולהעביר את הידע

 +( לדור העובדים הבא.60)גיל  ותיקיםעובדים 

  :העיקריות המגמות

 
 

  המגמות:פירוט 

 עלייה בתוחלת החיים.1

חוקרים מזהים כי הזדקנות מהירה של האוכלוסייה, הנובעת מעלייה בתוחלת החיים ומירידה 

שבין האוכלוסייה בשיעור הילודה, עלולה להאט את קצב הצמיחה בעולם ולהעלות את היחס 

ומעלה בקרב כלל  65המבוגרת לזו שבגיל העבודה. תחזיות מראות, כי שיעור האזרחים בני 

-האוכלוסייה צפוי לעלות במרבית המדינות המפותחות. בישראל, צפוי מספר הקשישים לצמוח מ

  2030.6מיליון בקירוב בשנת  1.6-ל 2014אלף בשנת  900

                                                           
  113. עמי' 2017מכון ברוקדייל, אוגוסט  מך, חלאד קאדרי, "עתיד עולם העבודה סקירת מגמות מרכזיות",סמדר סו 6

-צפי השלכות . 3
משבר הקורונה

פגיעה כלכלית לא  •
שוויונית באוכלוסיות  

שונות כתוצאה מפיטורין  
לרבות  )ת במשק "וחל

+(60עובדים בגיל 

מתן לגיטימציה רפואית  •
לתפיסות גילניות

ייתכן שיוגבר השימוש  •
בתכניות פרישה  

מוקדמת כמנגנון חסכון

הרחבת העבודה מרחוק  •

הצורך בהתאמות מרחב  •
העבודה ולמידת הכלים  

הדיגיטליים

עולם העבודה . 2
המשתנה

הגברת תופעת העסקה  •
ביותר ממקום עבודה  

אחד

כניסת מגזרים חדשים  •
לשוק העבודה

צמתי קריירה מרובים•

יותר עבודה מרחוק•

דיגיטציית השירותים  •
ותהליכי העבודה

דרישה מוגברת לאיזון  •
חיים פרטיים-עבודה

הגברת הפעולות  •
להתאמת מקום העבודה  

לצרכי הפרט

עלייה בתוחלת  . 1
החיים

עובדים ועובדות נשארים  •
כשירים לעבודה זמן רב 

לאחר הפרישה

משבר פנסיוני•

קיימת השפעות חיוביות  •
של המשך שגרת עבודה  
,  ופנאי על תחושת הערך

איכות ואורך החיים  
בגיל מבוגר

http://employment.jdc.org.il/sites/default/files/knowledge-and-training/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20-%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9C.pdf
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וכי במקביל תעלה  ,ומעלה יעלה 65צופה, כי שיעור העובדים בני דוח של הפורום הכלכלי העולמי 

ההשפעה המצטברת של כמו כן,  7גם הדרישה למתן שירותים ייחודיים לאוכלוסייה בגילים אלה.

העלייה בתוחלת החיים מביאה לגידול משמעותי במשך הזמן שאדם נמצא מחוץ לשוק העבודה 

 8.הסוציאליים ועל השירותים וחייב להסתמך על חסכונותיו

שמטרתו גיבוש מגמות הליבה Deloitte חברת  ת בשיתוף עם"תב –ישראל  ג'וינטאגף  םמחקר שיז

האזרחים ה של אוכלוסיית ,מציע שלעלייה בשיעור 2022שישפיעו על שוק התעסוקה בישראל בשנת 

פורום בנוסף, על פי הסקירה של ה 9בכוח העבודה בישראל יש ערך חברתי וכלכלי רב. ותיקיםה

 עולה הגיל עליית עם. הזמן עם עולה המבוגרים בקרב המועסקים הישראלי לגיוון בתעסוקה שיעור

 10מתוכם. מרצון חלקית המועסקים במשרה של ושיעורם חלקית במשרה המועסקים שיעור

התווספותן של שנות  -כלכלנים שבחנו את תופעת העלייה בתוחלת החיים נקטו בגישה הכמותית 

בכך, הם התעלמו מהממדים האיכותיים של העלייה בתוחלת החיים ומהמשמעות חיים. ה

המחדשת שגלומה בה: התהוותה של תקופת חיים חדשה בחיי האדם. זוהי תקופת חיים שונה 

מהזקנה שבאה אחריה, וכן מתקופת הבגרות שלפניה, באיכויותיה ובאופקים החדשים שהיא 

הגישה שרואה ביציאה לפנסיה כמסמנת את המעבר עתידה לפתוח בפני האדם, המשק והחברה. 

מתקופת הבגרות לזקנה גורמת לסבל מיותר לאנשים שחווים אותה, ולהפסד לכלכלה ולחברה, אשר 

 11.אינן יודעות כיצד לנצל את הפוטנציאל שגלום בה

, זמותמשלבים עבודה, יהמדובר בתקופת חיים שבה בשל האדם לעבור לסבב שני של חיים פעילים 

 12.חברה ופנאי בצורה מאוזנת ושונה מזו שהתקיימה בתקופת הבגרות הראשונה של חייו ,פחהמש

הגיל את מצבו של האדם ואת תוחלת חייו, הוא  מהגיל הכרונולוגיקובע יותר המאפיין אשר 

משקף בפועל את מצבו התפקודי־גופני, הקוגניטיבי, השלו. הגיל התפקודי הוא מדד   יהתפקוד

 13.של האדםהנפשי והחברתי 

על מנת למצות את הפוטנציאל שגלום בבני תקופת החיים החדשה, יש צורך לא רק במחקר חדש 

ובשינוי הדימויים החברתיים בציבור על תועלתם החברתית והכלכלית, אלא גם בפיתוח הדרגתי 

של מדיניות ממשלתית וציבורית חדשה שתדע להפוך את האנרגיה האנושית החדשה הזו לחברה 

 14לה טובות יותר.ולכלכ

תקופת חיים הצרכים של הגיל החדש ולגבש מענה שמתאים לוהמאפיינים  עליש ללמוד לאור זאת, 

נדרשת גם למידה משותפת עם המעסיקים על שינוי הדימויים ועל חשיפת כשלי השוק בנוסף, . זו

 15.דשהוהאסדרה אשר מונעים את שילובם של בני הגיל החדש בעולם העבודה כחלק מהתפיסה הח

                                                           
 114שם, עמ' 7
 10שם, עמ'  8
 שם 9

 10עמ'  ון בתעסוקה", הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה.מתוך חוברת "כלים שימושיים לניהול הגיו 10
 10. עמי' 2017מכון ברוקדייל, אוגוסט  סמדר סומך, חלאד קאדרי, "עתיד עולם העבודה סקירת מגמות מרכזיות", 11
 13שם, עמ'  12
 11שם, עמ'  13
 18שם, עמ'  14
 שם 15

http://diversityisrael.org.il/wp-content/uploads/ogdan-final-with-cover.pdf
http://employment.jdc.org.il/sites/default/files/knowledge-and-training/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20-%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9C.pdf
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קידום פוטנציאל הגיל החדש מתקשר עם המגמות החדשות בעולם העבודה. הטכנולוגיה מייתרת 

נדרשים  ,את העבודה הידנית ואת התפקידים ברמותיהם הנמוכות של ידע, פריון ושכר. מצד שני

תכונות   –ותתפקידים שמחייבים תבונה, רגישות ומגע אישיים וכן התמודדות עם בעיות סבוכ

בני תקופת הבגרות המאוחרת  ים המאוחרים יותר של חייו.אשמתפתחות באדם בעיקר בגיל

יחסר  צפוי כי ידע זהם, בהם הון אנושי חשוב, בעל מיומנויות גבוהות וניסיון רב בתחומי מהווים

 16.))ברפואה, בחינוך, בשירותי הרווחה, בחשיבה ובייעוץ אסטרטגי וכדומה בשנים הבאות

 המשתנהעולם העבודה .2

הספרות המקצועית מצביעה על שלושה מנועי שינוי עיקריים הצפויים להשפיע על שוק העבודה ועל 

רמת התעסוקה במדינות המתועשות: חידושים בתחום הטכנולוגיה והמדע המשנים הרגלי חיים, 

הרכב תהליכי עבודה וייצור )התייתרות משרות ויצירת משרות חדשות(, שינויים דמוגרפיים )שינוי 

האוכלוסייה, הזדקנות האוכלוסייה, כניסה של אוכלוסיות מוחלשות לשוק התעסוקה( ושינויים 

 17.חיים פרטיים, גמישות בעולם העבודה(-חברתיים )איזון עבודה

 היעלמות המקצועות בעקבות התפתחויות טכנולוגיות:

, ועל התחזקותם מרבית המחקרים בתחום מצביעים על היעלמותם של מקצועות בעלי אופי שגרתי

של מקצועות מורכבים בעלי אופי יצירתי. הפורום הכלכלי העולמי, שבחן את המגמות שצפויות 

משרות עתידות להיעלם, מרביתן  שבעה מיליוןכ,צפה כי  2020-2015בשוק העבודה הגלובלי בשנים 

 18משרות שעתידות להתווסף. כשני מיליוןמשרות אדמיניסטרציה רוטיניות. זאת, לעומת 

המאמץ לבחון את השפעת ההתפתחויות הטכנולוגיות על הרכב המקצועות בשוק העבודה מלמד, 

כי לרבים מהמקצועות הקיימים התווספו רכיבים טכנולוגיים ודיגיטליים ששינו את מהות העבודה 

ואת הכישורים שנדרשים בה. מכאן הדרישה לעובדים לעדכן את הידע והכישורים שלהם, על מנת 

 19רלוונטיים לשוק העבודה.להישאר 

 שינויים בסביבת העבודה:

ת מואצת, לרבות יהתפתחות טכנולוג .ניתן לראות כי גם סביבת העבודה המסורתית הולכת ומשתנה

מאפשרים עבודה מרחוק. האפשרות לעבוד במקום שאינו  המרחבים הווירטואליים וטכנולוגיות

לאיזון רב יותר בין העבודה לחיים האישיים יחד מבנהו הפיזי של הארגון מתיישבת עם השאיפה 

זמינות גבוהה  :עם זאת, מחקרים מראים שלעבודה מרחוק יש גם השפעות שליליות על העובדים

 20.של העובד למעסיק, צמצום היציבות התעסוקתית והיעדר קהילה חברתית ומקצועית זמינה

                                                           
 שם 16
  112. עמי' 2017י, "עתיד עולם העבודה סקירת מגמות מרכזיות, מכון ברוקדייל, אוגוסט סמדר סומך, חלאד קאדר 17
 116שם, עמ'  18
 117שם, עמ'  19
 שם 20

http://employment.jdc.org.il/sites/default/files/knowledge-and-training/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20-%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9C.pdf
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העבודה לבין החיים הפרטיים כאחד  על הצורך באיזון בין עולם Deloitte בישראל, הצביעה חברת

ממאפייניו הבולטים של העובד בעולם העבודה העתידי, וכי הפרה של איזון זה צפויה להיות גורם 

 21משמעותי בשיקוליו לבחור במקום העבודה.

 צורות חדשות של השתתפות בתעסוקה:

)שכוללת דפוס במדינות מערביות רבות ניכר בעשורים האחרונים מעבר מצורת העסקה מסורתית 

לינארי של התפתחות קריירה, ועבודה אצל מעסיק אחד לאורך שנים ארוכות(, לעבר צורות העסקה 

מעבר בין כמה מעסיקים, החלפת מקצוע במהלך החיים, עבודה אצל כמה  :חדשות, ביניהן

הוא  תעסוקה נוסף שנמצא במגמת עלייה דפוס 22מעסיקים בו־זמנית, עבודה מבוססת שוברים ועוד.

 23.שנותנים שירות למשימות מוגדרות מראש" עבודת ה"פרילנס

מחקרים בתחום מצביעים על תרומתם של הסדרים גמישים לרווחת העובד, לפריון ולמעסיק, אך 

במקביל גם על הצורך של העובד לקחת אחריות על ניהול הקריירה שלו עצמו ולפעול באופן 

 24לו.פרואקטיבי כדי לשרוד במסגרות התעסוקה הל

 נדרשות לעובד בשוק העבודה המשתנה:ההמיומנויות 

התפתחויות טכנולוגיות מהירות צפויות כי עוסקים בעולם העבודה העתידי חוזים הגורמים שונים 

לגרום לשינויים תכופים, ולאורך זמן, בעולם העבודה. דגש רב מושם על התאמה מתמדת של ההון 

של העובד להסתגל להתפתחויות הטכנולוגיות ולהתאים האנושי לשינויים אלה, במיוחד על הצורך 

  25את כישוריו לצרכים המשתנים בשוק העבודה.

כישורים ומיומנויות  מחויב להמשיך ולרכושהעובד על מנת לשמור על רלוונטיות ומקצועיות, 

לאורך הקריירה. במקביל, גידולן המהיר והמתמיד של טכנולוגיות תקשורת וזמינותו ההולכת 

תהליך שמוגדר כרכישה מכוונת  -וגוברת של מידע הרחיבו את האפשרויות ללמידה לאורך החיים 

את רף הציפיות ומתמשכת של מיומנויות ושל מידע לאורך חייו של אדם. בד בבד, העלו כל אלה גם 

 26מהעובד ללמידה מסוג זה.

 משבר הקורונה.3

 

התפרצות נגיף הקורונה בישראל בחודש מרץ ומעבר המשק למתכונת העבודה בחירום השפיעו רבות 

לפי 27על שוק העבודה. מספר המובטלים והעובדים שהוצאו לחל"ת הלך וגדל עם התגלגלות האירוע.

מוקרטיה, ביחס לכלל המשק, שתי האוכלוסיות שנפגעו המחקר שבוצע על ידי המכון הישראלי לד

( ואוכלוסייה לקראת או בגיל הפרישה 24-18הוצאו לחל"ת או פוטרו הן: צעירים ) –בצורה קשה 

                                                           
 115שם, עמ'  21
 118שם, עמ'  22
 119שם, עמ'  23
 שם 24
 121-120שם, עמ'  25
 שם 26
  מתוך: אתר שירות התעסוקה 27

https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/Pages/JobMarketPulse.aspx
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פיטורין והוצאת העובדים והעובדות לחל"ת פגעו בתחושת הביטחון התעסוקתי של  28+(.65)

יותר לאובדן העבודה, מאשר האוכלוסייה  הצעירים הפגינו חשש רב –האוכלוסייה בעוצמה משתנה 

. זאת בעוד ששתי האוכלוסיות המדוברות נפגעו בעוצמה רבה מבחינת השכר בחודשי 29המבוגרת

  30אפריל.-מרץ

עובדים ועובדות  1387עולה כי: מתוך  04.06.2020-בהתייחס לשירות המדינה, מניתוח שנעשה ב

+. שיעור העובדים 60( הם בני 8.5%-)כ 117 שהיו בהסדר באיזשהו שלב במהלך העבודה בחירום,

, זאת בעוד ששיעורם בכלל אוכלוסיית העובדים הוא 9.85%+ שהוגדרו כחיוניים הוא 60בגיל 

. תת ייצוג זה מתורגם 0.96%+ נמצאת בתת ייצוג של 60, כלומר אוכלוסיית עובדים בגיל 10.81%

 לא הוגדרו כחיוניים.+ שלא זכו לעבוד כיוון ש60עובדים בגיל  8.9%-בפועל ל

מחקרים רפואיים אשר התפרסמו בתקופת המשבר על ידי גורמים לאומיים ובינלאומיים הצביעו 

ומעלה  COVID-19על כך, כי גיל האדם מהווה גורם סיכון משמעותי לחלות בצורה קשה במחלת 

  31את סיכון התמותה מהמחלה.

להוביל לקיצוצים תקציביים במגזר ההשפעה הכלכלית השלילית של המשבר ככל הנראה צפויה 

הציבורי. יחד עם זאת, מעבר המשק למתכונת העבודה בחירום האיץ את תהליכי העבודה מרחוק 

הנחות מוקדמות  –והדיגיטציה במתן השירותים ותהליכי העבודה. לכן, צפוי חיזוק הנטיות לגילנות 

צויות ויסתגלו לאט יותר לשינויים )וקדומות( שעובדים מבוגרים לא יצליחו להגיע לרמות תפוקה הר

 הנדרשים בכלל ולעבודה בסביבה דיגיטלית בפרט. וגם יהיו פחות זמינים במקרה של גל שני.

+ בשוק העבודה בכלל ובשירות המדינה בפרט ככל הנראה 60השלכות המשבר לגבי אוכלוסיית בני 

ולות להיכנס לשימוש הרחב צפויות להיות שליליות. על מנת להתמודד עם קיצוצים תקציביים, על

תכניות פרישה מוקדמות ככלי לקיצוץ סעיף ההוצאות בתקציבים משרדיים. זאת, בנוסף לעלייה 

אפשרית של הקולות הקוראים לפטר את הדור המבוגר יותר של עובדי המדינה על מנת לתת מקום 

 לחדש את "שורות". –לעובדים הצעירים 

  

                                                           
הבא, המכון הישראלי  המשבר לגבי מכך ללמוד ניתן הקורונה ומה במשבר שונות אוכלוסיות של מצבן מתוך: דוח ניתוח 28

 לדמוקרטיה
 שם 29
 שם 30
  CDC-מתוך אתר ארגון ה 31

https://www.idi.org.il/media/14343/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8.pdf
https://www.idi.org.il/media/14343/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html


 ישראל מדינת

 נציבות שירות המדינה 
 ומדיניותאגף בכיר לתכנון אסטרטגי 

 
 

10 
 

 המדינה בשירות קיים מצבמרחב הפעולה: 
 

אך   ,50ורכב מעובדים ועובדות מעל גיל מההון האנושי המועסק בשירות המדינה מ 30%-כיום, כ

כפי שמשתקף בירידה  זאת, אין מימוש מספיק של פוטנציאל הידע, המומחיות והניסיון שלהם.

-כמהווים  60מעל גיל העובדים  . 50ההדרגתית אך מובהקת של ציוני הערכות העובדים החל מגיל 

 . 67עובדים ועובדות הם מעל גיל מתוכם הם  750-, כמסך ההון האנושי  11.5%

, "הארכת שירות מעבר לגיל הפרישה"מנתוני דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם בנושא: 

על ידי אגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי בנציבות שירות המדינה, עולה כי  2019שפורסם בשנת 

הפורשים הפוטנציאליים הם מאריכי שירות. זאת כאשר עובדים בדירוג המנהלי מאוכלוסיית  30%

 62%ודירוג הרופאים מהווים חצי מאוכלוסיית מאריכי השירות. עובדים בהארכת שירות מהווים 

. נקבע בדוח, כי נציבות שירות המדינה שואפת לצמצם את 67מסך העובדים הפעילים מעבר לגיל 

ועות הפקידים הכלליים ולעודד שימוש בכלי זה עבור עובדים מספר מאריכי שירות במקצ

 32במקצועות במצוקה או עובדים חיוניים ליישום שינויים ארגוניים או רפורמות.

 מדיניות קיימת ופרויקטים נבחרים בהובלת חברי וחברות הצוות:

ותכניות  גופים שונים במגזר הציבורי בישראל גיבשו ואימצו מסמכי מדיניות, החלטות ממשלה,

קיים צורך מערכתי בהמשך הסדרה ועדכון נהלי העסקה הרצה )פיילוט(, המגבים את התפיסה כי 

 ויש לנקוט צעדים פרואקטיביים של מוסדות המדינה בנושא.  לאחר גיל הפרישה,

, 34משרדית לשילוב מבוגרים בתעסוקה וועדה בין, 83433בין הצעדים שננקטו: החלטת ממשלה מס' 

, עבודת השולחן העגול 35ניסיון" ותכנית הכנה לפרישה של המשרד לשוויון חברתי פרויקט "דרוש

 .36הבין מגזרי בהובלת משרד ראש הממשלה

 תיאור השולחן העגול בהובלת משרד ראש הממשלה בנושא אזרחות ותיקה פעילה:

שלישי. פעילות השולחן התמקדה באזרחים -עסקי-נציגות מהמגזר הממשלתי כללעגול השולחן ה

 להיות פעילים יותר בכלל היבטי החיים. זאת על ידי: להםותיקים לקראת הפרישה ואיך לגרום 

 הנגשת מידע מכלל המגזרים; -

 ;ותיקיםמיפוי הצרכים של האזרחים ה -

 פיתוח הזדמנויות לפנאי; -

מה אפשר ללמוד,  –ונה לפנאי ולא רק הכוונה פנסיונית הכוונה נכונה: סל כלים של הכו -

 איך ואיפה, היכן ובמה אפשר להתנדב;

                                                           
 2018הפרישה לשנת  לגיל מעבר שירות הארכת: בנושא מסכם ביצועים והערכת מדידה, בקרה מתוך דוח 32
 https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec834 834קישור להחלטה  33
 http://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Documents/shiluv180917.pdfקישור לדו"ח הוועדה  34
 nisayon.org.il-https://darush/קישור לפרויקט דרוש ניסיון  35

 https://www.gov.il/he/departments/news/retirement_prepקישור לתכנית הכנה לפרישה 
  http://beinmigzari.pmo.gov.il/Emergency/Pages/senior261118.aspxקישור לאתר השולחן העגול  36

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/service-extension2018/he/service-extension2018.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec834
http://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Documents/shiluv180917.pdf
https://darush-nisayon.org.il/
https://www.gov.il/he/departments/news/retirement_prep
http://beinmigzari.pmo.gov.il/Emergency/Pages/senior261118.aspx
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 איך אפשר לעבוד ולעשות שימוש בידע וניסיון. –תעסוקה  -

נציבות שירות המדינה הייתה שותפה לשולחן העגול ולקחה חלק בצוות ההכוונה לאזרחים 

לפני הפרישה. הצוות הציג תכנית סדורה של המשך הפעילות שמיקודה בפיתוח היכולת  ותיקיםה

לעשות הכוונות נכונות, בה למעסיק תפקיד פעיל בתהליך ההכוונה. אחת התובנות המרכזיות של 

, דרך התחברות למסלולי 67ולא  60נקודת זמן הנכונה לתחילת הטיפול היא גיל  –הצוות היא 

 ודת זמן זאת לצומת קריירה לעובדי המדינה.קריירה והפיכת נק

  המשרד לשוויון חברתי: –תיאור פרויקט "דרוש ניסיון" 

בהובלת המשרד לשוויון חברתי, כיוון שמדובר במשרד  834הפרויקט נבנה על בסיס החלטת ממשלה 

בשוק העבודה, במסגרתו נבנה אתר  ותיקיםמומחה בתחום. הפרויקט עוסק בשילוב האזרחים ה

 +. 60בגילאים  ותיקיםעודי לחיפוש עבודה עבור האזרחים היי

המשרד לשוויון חברתי מצא כי קיים צורך בהקמת אתר ייעודי נובע מתופעת הגילנות שנפוצה הן 

בקרב המעסיקים והן בקרב המועסקים ומחפשי העבודה. לאתר עולות משרות ייעודיות מעת 

הפרויקט התמקד בשתי אוכלוסיות: מחפשי . ותיקיםהמעסיקים המעוניינים להעסיק אזרחים 

 עבודה ומעסיקים.

 אתגרים הזדמנויות אוכלוסייה

 רתימת המועמדים לחזור לשוק העבודה מחפשי עבודה

עובדים ומועמדים ותיקים הם  מעסיקים

אנשים בעלי ידע וניסיון רב ומגוון 

שניתן לעשות בו שימוש לטובת 

 הפעילות הארגונית

הענקת דימוי העובד הותיק, 

משרות איכותיות לאזרחים 

 ותיקים

 

אדם פג "שינוי תפיסתי: אזרח ותיק או גמלאי הוא לא  –המטרה וגם האתגר העיקרי של הפרויקט 

 , אלא שווה ככל אדם אחר ויש להתייחס אליו בהתאם."תוקף

נועד להניע את שוק העבודה להעסיק אזרחים  "פחות שווה ותיק אזרח להעסיק" ראשוןהקמפיין ה

" על מנת לעודד את 60ולעורר מודעות בקרב המעסיקים. פתיחת מרכזי תעסוקה "פלוס  ותיקים

 . ותיקיםלגשת למשרות מוצעות. התמקדות בקליטה ושימור העובדים ה ותיקיםהאזרחים ה

לשוק  ותיקיםלחזרת האזרחים הלפי נתוני המשרד לשוויון חברתי קיימות שלוש סיבות עיקריות 

; להרים את הראש מעל המים :העבודה או המשך ההשתתפות בו גם לאחר ההגעה לגיל הפרישה

 .שמירה על איכות החיים; משמעות
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  פיילוט חוזה אזרח ותיק:

מסלול תעסוקה ייעודי לאזרחים ותיקים הכולל תנאי  ליצורקבעה כי יש  834 הממשלה החלטת

העסקה, לרבות אופן הקליטה ומשך ההעסקה, מיפוי תפקידים מתאימים והמשרדים בהם יופעל 

 בתפקידי תהיה ותיקים אזרחים במסגרת ההחלטה הוגדר כי העסקתמסלול התעסוקה הייעודי. 

 עד של קצוב זמן לפרק(, בתקן שאינן משרות) המדינה בשירות קיימים שאינם המדינה לעובדי עזר

 .חודשיות עבודה שעות 120 ועד שנים שלוש

 שירות במסגרת ייעודי העסקה למסלול ניסיונית בתכנית המדינה שירות החל שנים כשלוש לפני

. בפיילוט 834הפרישה, זאת כחלק מיישום החלטת ממשלה  לגיל מעבר ותיקים לאזרחים המדינה

 במסגרת החוזה. ותיקיםמשרות לאיוש על ידי אזרחים  60משרדי ממשלה, והוקצו  21לקחו חלק 

הופץ סקר בקרב העובדים והעובדות המועסקים במסגרת החוזה  2020במהלך חודש מרץ 

 ונים במסגרת צוות המדיניות. ומנהליהם/ן הישירים, זאת במטרה לגבש החלטות מבוססות נת

ממצאי הסקר מצביעים על הצלחה של הפיילוט, נרשמה שביעות רצון הן של המנהלים והן של 

העובדים. יחד עם זאת, מתוצאות הסקר עולה כי נקודות החולשה של תהליך יישום הפיילוט הן: 

דיגיטלית והצורך בחיזוק תהליכי המיון והכשרת העובדים, בדגש על כלים בתחום העבודה בסביבה 

 המיומנות הניהול הרב דורי בקרב המנהלים והמנהלות הישירים.
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 הפעולה במרחב כמעסיק המדינה שירות
 

הזדקנות האוכלוסייה ועולם מרחב הפעולה של צוות המדיניות נמצא בהצטלבות של שתי מגמות על 

עובדים ועובדות מעל  עבודה המשתנה ביחס למדיניות הממשלתית הקיימת בהתייחס להעסקת

לכל מגמה השלכות משלה, כאשר החיבור בין ההשלכות משפיע רבות על שירות המדינה  .60גיל 

 כמעסיק ומייצר אתגרים והזדמנויות אליהם יש להיערך. 

 +:60הזדמנויות ואתגרים עבור שירות המדינה כמעסיק עובדים בגיל 

 הזדמנויות:

תכונות אלה  –הם בעלי ידע וניסיון מקצועי רב  ותיקיםהעובדים ה פריון, אפקטיביות ומקצועיות:

מאפשרות להם להפיק תוצרי עבודה איכותיים ומעמיקים. לצד זאת, תקופת החיים החדשה של 

הידע המעמיק  מאפשרת להם פניות רבה יותר לעיסוק בלעדי בנושאי העבודה. ותיקיםהעובדים ה

יקיהם להשתמש בהם כמנטורים וחונכים לדור מקנה הזדמנות למעס ותיקיםשל העובדים ה

 העובדים הבא ובכך לייעל את תהליכי שימור הידע המקצועי בארגון.

העסקת עובדים ותיקים מגדילה את מאגר המועמדים שעשויים לייאש  מעסיק אמין ואטרקטיבי:

כמו כן, הטמעת מדיניות המתמקדת במנגנונים  משרות במחסור וכן מייצרת מקום עבודה מגוון.

מהווה צעד מיתוגי הן כלפי העובדים הקיימים בשירות המדינה והן כלפי  ותיקיםלהעסקת עובדים 

 העובדים הפוטנציאליים המעוניינים בפיתוח קריירה שנייה.

 אתגרים:

מצריכה מהמנהלים לשנות את התפיסה שלהם  ותיקיםהעסקה מוצלחת של עובדים  שינוי תפיסה:

כלים כלא יעילים ולא מתחדשים;  ותיקיםבנוגע ל: תהליכי ניהול וסיום קריירה; דימוי העובדים ה

מתח הקיים בין מדיניות . כמו כן, יש צורך להתמודד עם הותיקיםלשימור ושחרור העובדים ה

מול הצורך בעידוד התנועתיות  יםותיקהעובדים ההעסקת ממשלתית המגדירה את הצורך בהמשך 

 .בשירות המדינה

שירות המדינה כמעסיק נדרש לפתח כלים מותאמים לגיוס העובדים  פיתוח כלים חדשים:

 וכן לעצב כלים המאפשרים ניהול קריירה בסביבה רב דורית. ותיקיםה

רה של בניתוח ההזדמנויות והאתגרים, ובגיבוש הפתרונות קיבלנו השראה ממודל ההשמה וההכש

העובדים במקצועות "אדומים", אסטרטגיות להגברת העסקה של אוכלוסיות גיוון, כלים ארגוניים 

בעיצוב הפתרונות נלקחו בחשבון תהליכי מדיניות לניהול ההון  לבניית מסוגלות ומניעת שחיקה.

 האנושי הקיימים בשירות המדינה, כמו ניוד עובדים וניהול קריירה.
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 מארגן ומודל המדיניות מטרות: הפתרון תפיסת
 

העבודה,  מול המעסיקים האחרים בשוק ומתחרה, עובדיו בקרב מצוינות מעודד המדינה שירות

זאת יחד עם הצורך להתמודד עם המגמות בשוק העבודה המשתנה והשינויים הדמוגרפיים, לרבות 

 עלייה בתוחלת החיים ובכשירות לעבודה.

 :המדיניות המוצעתמרכזיות להשגה באמצעות המטרות ה

 

 ;המדינה בשירות הותיקים העובדים פוטנציאל מימוש -

 ;המדינה בשירות מבוקשים במקצועות גבוה פריון בעלי הותיקים העובדים שיעור העלאת -

 ;והחוצה פנימה מעסיק מיתוג המחזק – ומכבד מעצים פרישה תהליך יצירת -

ההחלטה על המשך הקריירה של העובד כיום מהווה פרמטר הגיל קריטריון יחיד, כמעט, לגבי 

. אנו ממליצים להרחיב את מרחב ההסתכלות ולהביא בחשבון את השינויים בתמהיל ותיקה

 הביקוש למקצועות השונים ואת השונות ברמת ביצועים והפריון של העובדים.

 ותיקים עובדים של קריירה מודל מארגן: ניהול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ישראל מדינת

 נציבות שירות המדינה 
 ומדיניותאגף בכיר לתכנון אסטרטגי 

 
 

15 
 

למעסיק להסתכל על עובדיו בצורה דיפרנציאלית, תוך הדגשת הפעולות המודל המארגן מאפשר 

 הנדרשות לביצוע מול כל קבוצת עובדים.

 פירוט הקבוצותמודל מארגן: 

עובדים ועובדות בעלי פריון עבודה וביצועים גבוהים, המועסקים במקצועות בביקוש  קבוצה א':

 גבוה או יציב. הפעולה הנדרשת מצד המעסיק ביחס לעובדים אלו היא שימור ומניעת שחיקה.

מדובר בעובדים ועובדות המועסקים במקצועות נדרשים אך בעלי רמות פריון נמוכות.  קבוצה ב':

זה צריכה להתמקד במציאת הגורמים לרמת פריון נמוכה )שחיקה, ירידת  גישת המעסיק במקרה

יות: טיפול ומוטיבציה, היעדר ניהול מתאים( והטיפול בהם. ביחס לקבוצה זו ישנן שתי אפשר

בגורמים המשפעים על הפריון והגברתו והכוונת העובד להמשך העסקה במקצועו בהגיעו לגיל 

מועד. )מובן שאם תפקודו של העובד בעייתי פתוחה למעסיק הפרישה, או הסללה לכיוון פרישה ב

 האפשרות בכל גיל לבחון הליך של פיטורי אי התאמה(.

קבוצה זו כוללת עובדים בעלי פריון גבוה, המועסקים במקצועות אדומים. היות  קבוצה ג':

ר את על מנת לשמ reskillingולעובדים אלה פוטנציאל רב, נדרש המעסיק לנקוט באסטרטגיית 

 העובד במקום העבודה הנוכחי, אך במקצוע נדרש יותר.

מול עובדים אלו  –כוללת עובדים בעלי פריון נמוך המועסקים במקצועות אדומים  קבוצה ד':

הקרובים לגיל פרישה, על המעסיק לקדם תהליך של פרישה מכבדת, והכנה של העובד לאזרחות 

 ותיקה פעילה.
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 לפעולהיוזמות בחירת : הפתרון תפיסת
 

בעקבות הגדרות הפעולות הניהוליות הנדרשות לביצוע ביחס לכל קבוצת עובדים, הצוות גיבש 

 אופרטיביות לביצוע.  יוזמותרשימת 

 כלל היוזמות חולקו לשלושה כיווני פעולה עיקריים:

  ותיקים עובדים בהעסקת התומכות וחקיקתיות מנהליות תשתיות חיזוק •

  גילאית רב להעסקה המעסיק כשירות חיזוק •

 הותיקים העובדים של המקצועית הכשירות חיזוק •

לאור ריבוי היוזמות שגובשו על ידי הצוות, הוגדרו קריטריונים לסינון היוזמות לפי מידת הישימות 

וההשפעה של כל יוזמה, זאת כאשר מדד הישימות וההשפעה מורכבים ממספר גורמים, המוצגים 

 מטה.

 קריטריונים לבחירת היוזמות

 

 

  

 ישימות  

בליבת האם המשימה נמצאת •

העשייה המקצועית ובתחום  

 ?האחריות של הנציבות

 הפסדים ונפגעים אפשריים•

האם נדרש, האם ניתן   –תקצוב •

 להשיג?

רתימת שותפים: האם יש לנו  •

שותף/ים שמעוניין בהצלחת  

 היוזמה?

 האם אפשר לייצר –זמן •

 QUICK WIN? 

 השפעה

עד כמה היוזמות עוזרות להשיג את  

 .המטרות שהוגדרו ע"י הצוות

 :במונחים של 

  היקף )האם היוזמה נוגעת

בכלל העובדים או בקבוצה  

 מסוימת?(

עצמת השינוי 

  רווחים משניים נוספים

 מהיוזמה.
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 פעולה לכיווני בחלוקה הנבחרות היוזמות

 

  פת היוזמות:מ
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  זמותהיופירוט 
 

 וחקיקתיות התומכות בהעסקת עובדים ותיקים מנהליות חיזוק תשתיות

תשתיות מנהליות וחקיקתיות מותאמות מייצרות תהליכים ארגוניים מובנים וברורים הן עבור 
המנהלים והן עבור העובדים בשלבים השונים בקריירה. נהלים סדורים מבנים תהליכי קליטה 

תשתיות אלו הנן קריטיות לצורך יישום הלכה והמשך העסקה שקופים והוגנים לכלל האוכלוסיות. 
זדמנויות תוך הקפדה על שימור שוויון ה למעשה של מדיניות המעודדת העסקה של עובדים ותיקים

 .בשירות המדינה ועידוד תנועת עובדים

בניית מנגנון המשך העסקה לאחר גיל הפרישה במקצועות בביקוש גבוה בהינתן גיל הפרישה .1

 הקבוע 

תופעל מדיניות למקצועות הבריאות( בהם  בנוסף) /קשיי גיוסמקצועות/תפקידים במחסורהגדרת 

של הארכת שירות מחד ואפשרות לגייס עובדים מן החוץ לאחר גיל הפרישה מאידך. נציבות שירות 

המדינה תגדיר עקרונות לאפיון המקצועות במחסור/ קשיי גיוס, בהתבסס על נתוני הלמ"ס, משרד 

ות הגיוס של אגף בכיר בחינות ומכרזים בנוגע למשרות קשות איוש בשירות המדינה. העבודה, ודוח

 מומלץ כי מעת לעת תבחן רשימת המקצועות בתאום עם המשרדים המעסיקים.

אלו יעודכנו ויתוקשרו באופן שוטף לעובדי המדינה ולציבור במטרה לאפשר ועיסוקים מקצועות 

, לגבי עובדי מדינה בהארכת צועות אלו. במקצועות אלולמועמדים פוטנציאלים להכשיר עצמם למק

עובד בטרם גיל הפרישה )משרה מלאה, העסקה הההעסקה תהיה בדומה להעסקת  שירות,

עובדים אלו יהיו רמת התפקוד כאמור במודל המארגן, הבסיס לבחינת המועמדות של  .חודשית(

 .ו הכרונולוגיילכשירות שלו לביצוע התפקיד ללא קשר לגוההמקצועי של העובד 

, יוגדרו צרכים נוספים נחוצים מנקודת )או קשיי איוש( לגבי איוש של מקצועות שאינם בחוסר

בקביעת תנאי הסף שימור ידע, חניכה, מנטורניג וכדומה(. בדגש על הצורך המבט של המעסיק )

לתפקידים אלו יינתן הדגש על המומחיות המיוחדת הנובעת מעיסוק ממושך בתחום העשייה 

הייחודי. במשרות אלו יתאפשר גיוס בהליך של מכרז פנימי, או במכרז פומבי תוך מתן דגש לתנאי 

ובד יחודיים אלו, מטלות העיסוק יהיו שונות מאלו שביצע העבתפקידים המומחיות הנדרשים. 

בטרם הגיעו לגיל פרישה ויתמקדו כאמור בשימור והעברת ידע. במקצועות אלו ההעסקה תהיה ע"פ 

במודלים שונים של העסקה )משרה מלאה, משרה חלקית, העסקה שעתית  רוב ע"פ חוזה מיוחד

 , ועוד(.בדומה למשרת סטודנט

 טריונים נימוקים והקריהרחבת  :נקודות להתייחסות לקראת ובמהלך ביצוע היוזמה

משיכו ; בחינת סוגיות הקשורות לזכויות הפנסיוניות של עובדים שיהארכת שירותל

 העסקה בחוזה שונה או חלקי.
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 מעגלים ( 2נהלי גיוס מעל גיל הפרישה ) במקום שיטת .2

תיבחן, יחד עם אגף בכיר בחינות ומכרזים, המדיניות הקיימת  הצוות עבודתיישום במסגרת 

בהתייחס למועמדים מעל גיל פרישת חובה, המכונה מדיניות 'שני המעגלים'.  )הכוונה למדיניות, 

לפיה כאשר מועמד מעל גיל פרישת חובה מתמודד למשרה בשירות המדינה, מועמדותו בשלב ועדת 

רק אם לא נמצא מועמד מתחת לגיל פרישת חובה המתאים  הבוחנים לא נבחנת באופן רגיל. אלא

 37המעגל השני(. -למשרה המוכרזת, יזומן המועמד מעל גיל פרישת חובה לראיון בפני ועדת הבוחנים 

, כך שלגבי מקצועות אלו, במחסור למקצועותאנו ממליצים לבטל מדיניות זו, לכל הפחות בהתייחס 

להתמודד למשרה כמו כל מועמד אחר במסגרת 'המעגל מועמדים מעל גיל פרישת חובה יוכלו 

הראשון'. אנו סבורים שגם במקצועות שאינם במחסור ניתן לבטל מדיניות זו, שכן היצע המעומדים 

 הגבוה יבטיח כי יתקבלו המועמדים המתאימים ביותר ללא קשר לגילם.

ביטול המדיניות נכונה הגם שאין בהכרח פגם משפטי במדיניות הקיימת, בחנו את הנושא ולדעתנו 

יותר בהיבט המשפטי ואף עשויה להיות טובה יותר הן למעסיק )הגדלת מאתר של מועמדים 

 מקצועיים( והן למועמדים )הגדלת גיוון ההזדמנויות לעובדים ותיקים(. 

 בניית מנגנונים המאפשרים פרישה מדורגת )לפני גיל הפרישה ואחריו(.3

( 60שים עם צרכים שונים, ולסייע לעובדים ותיקים )מעל גיל המטרה לייצר פתרונות שונים לאנ

 להיערך בצורה טובה יותר לשינוי בתמהיל העיסוקים לקראת אזרחות ותיקה פעילה.

לאפשר לעובדים  אנו ממליצים להרחיב את ההעסקה במשרות עובד ותיק )דומה לחוזה סטודנט( וכן

רגת בכפוף ( ולאחריה )פרישה מדו60ל לעבוד במשרות חלקיות לפני הפרישה )למשל החל מגי

: התנדבות, פרילנסר גוןלבחון שיטות העסקה מגוונות יותר ככמו כן, . לאישור הארכת שירות(

 .וכדומה

במטרה להבטיח את זכויות העובדים בדגש על בטחון פנסיוני, אנו ממליצים לבחון ולפתח מנגנונים 

על רמת ההשתכרות. אנו ממליצים לבחון  שיבטיחו שמירה על רמת הפנסיה ובמקרים אחרים גם

חלופות כגון: שימוש בכספי קרן השתלמות )בדומה ל"שנת שבתון" לעובדי הוראה(, הגמשת 

הכללים המאפשרים עבודה פרטית, בחינת האפשרות להרחבת ההפרשה הפנסיונית לעובדים אלו. 

לאחר  –חות בהסכמתו בכל מקרה יישום מדיניות זו בשטח תותנה ביוזמה של העובד או לכל הפ

 שיובהרו לו מכלול השיקולים.

 הזדמנות לאוורור עבור עובדים  :נקודות להתייחסות לקראת ובמהלך ביצוע היוזמה

מודל של משרד הבריאות עבור בדומה ל –שימור ידע, ריענון שורות, מוטיבציה ; שחוקים

 , תצורות עבודה נוספות.ניוד מנהלי מחלקות

  

                                                           
 מדיניות זו אושרה כחוקית בבג"צ קלנר. 37
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 הארכת שירות . גיל הפרישה בתום 4

לפנסיה.  67לחוק הגמלאות, מחויב נציב שירות המדינה להפריש עובדים בגיל  18בהתאם לסעיף 

כי יש אפשרות לנציב שירות המדינה, באישור ועדת שירות המדינה,  18יחד עם זאת נקבע בסעיף 

מקסימלי כגיל  70לאשר את הארכת השירות, בהתאם לתקנות שיקבעו. בתקנות שנקבעו נקבע גיל 

  38להארכת שירות.

)בעקבות  72בימים אלו, אנו פועלים לעדכון התקנות והעלאת גיל המקסימום להארכת שירות לגיל 

(. יחד עם זאת, עולה השאלה האם יש מקום להגביל בגיל 67לגיל  65העלאת גיל פרישת חובה מגיל 

מקסימום את גיל הארכת השירות )נוכח חוק גיל פרישה שנחקק ובשים לב לפסיקה כדוגמת פס"ד 

, המעסיק 67אף האפשרות של המעביד להפסיק העסקתו של עובד בגיל -שם נקבע כי על -ברגר וינ

 מחויב לשקול את האפשרות להמשיך את העסקתו(. 

לפיכך, מומלץ לבחון האם לשנות את הקריטריון לסיום העסקת עובד בהארכת שירות, ולשנותו 

דומה למשל לעובדים במקצועות כמו מפרמטר של גיל לפרמטר אחר דוגמת מבחן תפקוד מקצועי. )ב

 נהיגה(. 

 מחקר מקדים על מוטיבציות של עובדים ותיקים לפרישה מדורגת ועל היתכנות כלכלית.5

ביצוע מחקר בקרב אוכלוסיית היעד במטרה לזהות צרכים וכוונות התנהגות בצורה מדויקת יותר, 

לפנסיה צוברת גם אם בפועל היקף  להתייעץ עם יועץ פנסיוני לגבי היכולת לשמור על רמת ההפרשות

המשרה יורד, וכן לגבי היכולת של עובד ותיק לקבל פנסיה וקצבת זקנה גם אם הוא ממשיך את 

 .עבודתו לאחר גיל פרישה

 :התייעצות וגיבוי של משרד האוצר  נקודות להתייחסות לקראת ובמהלך ביצוע היוזמה

יממש את המנגנון ואיך לשווק את מי  –לחשוב על היבט מגדרי ך; עבור יישום המהל

 .המנגנון

  

                                                           
 .1968-(, תשכ"ט65תקנות שירות המדינה )גמלאות( )המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל  38
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 :המעסיק להעסקה רב גילאית חיזוק כשירות 

כשירות המעסיק הוא מונח המגיע מתחום הגיוון התעסוקתי ונוגע ליצירת אקלים ארגוני המעודד 
ומעצים גיוון. האקלים הארגוני מורכב מכללי התנהגות, תפיסות ודימויים הקיימים בקרב 

והעובדים במקום העבודה ביחס לקבוצות אוכלוסייה שונות. כלל היוזמות המופיעות המנהלים 
בחלק זה נועדו: להכשיר את הדרג הניהולי להוביל צוות רב גילאי, להעצים את העובדים המבוגרים 
על ידי הדגשת הערך שלהם לארגון, לוודא כי קולם של העובדים המבוגרים נכלל בתהליכי קבלת 

  החלטות.
ניית מיומנויות לניהול צוות רב גילאי עבור המנהלים, ושילוב תפיסה של עבודה בסביבה הק.1

 רב דורית בשגרות הכשרה לעובדים

חובה עבור המנהלים העתידיים וגם תעבור בתכנית חובה  תהכשרה זו תהיה חלק מתכנית הכשר

למנהלים הקיימים. ההכשרה תסייע בפריצת המחסום התודעתי של המנהלים שעלולים לחשוש 

תפקיד  עלשעשוי לערער  )העובדים המבוגרים( בגלל הניסיון הרב שלהם ותיקיםמהעסקת עובדים 

הצוותים להתנהלות בסביבה רב  להכשרת יאינטראקטיב. בנוסף יש לבנות מערך הכשרה מנהליהם

על פי מחקר עדכני של חברת דלוייט העולמית שנערך בקרב מנהלים בכירים בארגונים  דורית.

מהארגונים מאמינים שיכולת  70%ממשלתיים ועסקיים ברחבי העולם, שהתפרסם בימים אלו, 

 39יבית של צוות רב דורי.ערוכים להובלה אפקט %6הניהול הרב דורית חשובה להצלחתם , אולם רק 

 :אגף שירות למשרדי הממשלה בכיר הדרכה, השכלה ורווחההמדרשה, אגף  שותפים ,

 ויחידות סמך.

 אוכלוסיית יעד  –מנהלי ביניים  :נקודות להתייחסות לקראת ובמהלך ביצוע היוזמה

 –גורם אחראי על פיתוח תוכן והעברתו  ;בדיקה של התכנים המועברים במדרשה ;עיקרית

סמנכ"לי ההון  –גורם אחראי במשרד על היישום  בכיר הדרכה, השכלה ורווחה;אגף 

 .האנושי

  ותיקיםקבוצת מיקוד אזרחים .2

הבנת צרכים, אתגרים, רצונות והזדמנויות של אוכלוסיות יעד. היוזמה נועדה לייצר תהליכים 

שתואמים את הצרכים והרצונות שלה. הפעולה צריכה לבוא כשלב הנוגעים לאוכלוסייה מבוגרת 

מקדים לעיצוב המדיניות או הרחבת המודלים הקיימים. יישום היוזמה יסייע בבניית תהליכי 

 עבודה יעילים וכשירים תרבותית.

 :לקיים  , בהם יש צורךנושאים הגדרת נקודות להתייחסות לקראת ובמהלך ביצוע היוזמה

בהיבט של תהליכי שיתוף ציבור גיוס של משרד ראש הממשלה  ;את קבוצות המיקוד

אנו ממליצים לחזור  .ויצירת קשרים עם ארגונים מתווכים, להם יש גישה לאוכלוסיית יעד

 על קיום קבוצת מיקוד כזו פעם בשנתיים לצורך זיהוי מגמות.
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 ק מחוזה "אזרח ותיק" מנטורינג במקצועות במחסור או עתירי ידע כחל.3

, על ידי עובדים בעלי תפקיד חדשיםארגוני באמצעות תיעוד והקניית ידע לשימור ידע  - מטרה

אלו קריטריונים לבחירת המנטורים ) להגדיריש ותיקים שמילאו תפקידים אלו או דומים להם. 

קיום חלופות , ותיקיםרמת המומחיות של העובדים ה, האם יש פוטנציאל לשימור ידע, תפקידים

מעצים את  WinWinולהגדיר את התהליכים והשיטות לעבודתם  מהווה מצב של  (לשימור ידע

 מחד ומבטיח רצף תפקודי בתפקידים קריטיים מאידך.  ותיקיםדימוי העובדים ה

חשוב לציין כי סוגיית שימור הידע הופכת קריטית יותר ויותר בארגונים, מחקר גלובלי של חברת 

מהארגונים מצביעים על סוגיית שימור הידע כסוגיה  75%הצביע על כך ש  2020 דלוייט משנת

 40ערוכים לכך באופן יעיל. %9קריטית, אך רק 

 + 60בגיל  , הכולל מומחיםמאגר מומחים.הקמת 4

יש  תהליכי קבלת החלטות.ומבטיח גיוון ב 60יתן כלי שיבטיח נגישות למומחים מעל גיל המאגר 

להגדיר את תמהיל המאגר בהתאם לתחומים בהם אין ייצוג מספיק לעובדים מבוגרים בלבד. כמו 

לחיזוק המיצוב של העובדים  כלי המנטורניג המאגר יתרום הן לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות והן 

  "דרושים מומחים עם ניסיון". -כחיוניים לארגון.  ותיקיםה

 הגדרת  בדיקת הצרכים המשרדיים; :ביצוע היוזמה נקודות להתייחסות לקראת ובמהלך

לייצר קריטריונים שיבטיחו כי קריטריונים,  –הדרך לבחירת המומחים שיכנסו למאגר 

כיצד להקים המאגר ישמש רק בתחומים בהם אין ייצוג מספיק לאוכלוסייה המבוגרת. )

 .במשרד לשוויון חברתי( בדיקה מול מיזמים דומים שהצליחו –מאגר שכזה 

 

  

                                                           
 שם 40



 ישראל מדינת

 נציבות שירות המדינה 
 ומדיניותאגף בכיר לתכנון אסטרטגי 

 
 

23 
 

 :ותיקיםהעובדים ה של המקצועית חיזוק הכשירות

 הנתפסת של המקצועית בכשירות ישנה ירידה וחברתיות שונות ארגוניות סיבות בשל כיום,
בניתוח ראשוני של נתוני  )ישנה כמובן שונות בין מגזרים ותחומים( לדוגמא: ותיקיםה העובדים

עולה כי ישנה ירידה בציוני הערכת עובדים  2017-2019הערכות עובדים בשירות המדינה מהשנים 
. אנו סבורים כי אין מדובר בגזרת גורל אלא בתהליך שניתן לנהל אותו. ע"י שימוש 50מעל גיל 

הזמן; הקניית  לאורך המקצועית של העובדים והעובדות הכשירות על ביוזמות העוסקות בשמירה
ים לקראת תהליך פרישה מכבד והקניית יכולות לניהול קריירה; הכנת העובדים והעובדות המבוגר

 ה פעילה לאחר הפרישה.ותיקכלים לניהול אזרחות 

 

בעידן הדיגיטציה, לרבות הכשרות  הרלוונטייםהמיומנויות והכישורים  לבניית/חיזוקהכשרות .1

, כחלק + על פי המודל המארגן50-לכל בני ה -לאוריינות דיגיטלית וכישורי עולם העבודה העתידי 

 ארגוני של ניהול קריירה מתהליך

המטרה הינה לזהות את העובדים לפי המודל המארגן ולשלוח אותם להכשרות מקצועיות 

המתאימות ביותר עבורם. על מנת להעלות את מוטיבציית העובדים לצאת להכשרות הרלוונטיות 

הגברת יש צורך בשיווק נכון של תכניות ההכשרה. ההכשרות משיגות שני יעדים: מניעת שחיקה ו

 .שימור הרלוונטיות של העובדים והעלאת פריונם, מתן תחושת מסוגלותומוטיבציה, 

כדי לאפשר איתור יעיל של העובדים הרלוונטיים וסנכרון מערכתי הגורם האחראי על ההפעלה 

משאבי אנוש בשותפות עם מנהלים אישיים, ממוני הגיוון, מנהלי ההדרכה במשרד,  –במשרדים הוא 

 את הפתרונות המתאימים.  הם ידעו לתת

 :מנהלי משא"ן ירכזו את הנושא בשטח  נקודות להתייחסות לקראת ובמהלך ביצוע היוזמה

; יש לקבוע קריטריונים המקנים זכות לקבלת וישקפו את הביקוש להכשרות לנציבות

לאחר ההכשרות  של העובדים בין משרדי  ניתוב; מיקור חוץ להכשרותיש לשקול  הכשרה;

אוכלוסיית יעד לא מחליפה עבודות הרבה, לכן חשוב להשקיע  ;בדומה למנגנון הוויסות

 ולטפח אותה.
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ומעלה לנהל את הקריירה שלהם בצורה מיטבית בתוך שירות המדינה  60.כלים שמסייעים לבני 2

 ומחוצה לו, בתהליכי פרישה/ פרישה חלקית

 צומת קבלת החלטות – 60כנס מקצועי לעובדים בגיל  2.1 •

. כמו כן יסופק מידע אודות הכנס יעסוק בהקניית מידע לעובדים לגבי האפשרויות העומדות בפניהם

 העובד  כנס לאחד מהמסלולים: שמירה על כשירותו והרלוונטיות שליעל מנת לההפעולות הנדרשות 

זה אזרח ותיק, לארגון, מתן כישורים לתעסוקה לאחר גיל הפרישה, מסלול העסקה במסגרת חו

 מסלול הארכת שירות, מסלול פרישה מדורגת, פרישה רגילה.

 שנתיים לפני הפרישה –עדכון קורס וכנס הכנה לפרישה  2.2 •

תכני הקורס יתבססו על תכני הקורס הקיים, אך יעברו עדכון בהתאם למסקנות של השולחן העגול 

תהליך העברת ידע בארגון לקראת  ב, לרבות עיצובנושא אזרחות ותיקה פעילה ודרישות קהל היעד

 , והכוון לאזרחות ותיקה פעילה.הפרישה

 :אגף בכיר בכיר הדרכה, השכלה ורווחהמשאבי אנוש במשרד, אגף  שחקנים מרכזיים ,

 .פרישה וגמלאות, המשרד לשוויון חברתי
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 סיכום

 

דמוגרפיים, יישום היוזמות המוצעות יתרום להטמעת המדיניות הממשלתית המותאמת לשינויים 

לשינויים בשוק העבודה, ויסייע הן לשימור וגיוס הון אנושי איכותי בקרב עובדים ועובדות בגיל 

+, והן ליצור ערך מוסף שיבוא לידי ביטוי בהשגת היעדים האסטרטגיים והעסקיים של נציבות 60

 שירות המדינה כמעסיק וכארגון.

ן, הקניית מיומנויות לניהול קריירה על ידי שמירה על כשירות המועסקים והמועסקות לאורך הזמ

העובדים והעובדות, הבניית תהליכים סדורים ושקופים של הארכת שירות ואפשרויות העסקה 

בצמוד לגיל הפרישה ואחריו, במקביל ליצירת תרבות ארגונית המשקפת בהחלטותיה ומכילה 

יצרים את האפקט המצטבר, בתוכה את הפסיפס הגילאי הקיים בשירות המדינה כמקום העבודה מי

 אשר צפוי להתבטא ב:

 

 

המודל שואף לייצר מערכת נהלים ופרקטיקות ארגוניות התומכות בטיפוח  :הגברת אמון הציבור

ושימור הון אנושי איכותי בשירות המדינה. שימור של הון אנושי איכותי המניב תועלת לארגון 

בצורת רמות פריון גבוהות מוביל בתורו לניצול יעיל של המשאבים הארגוניים וכן מבטיח כי כספי 

ישולמו להון אנושי איכותי. כמו כן, היות והמודל  –ות לעובדי המדינה הציבור המשולמים כמשכור

מתמקד בהיבטי הגיוון, הוא גם מקדם הסתכלות מגוונת על השירותים וכלי המדיניות המעוצבים 

  בשירות המדינה לטובת האזרחים.

המודל המארגן מסתמך על מערכות ותהליכים קיימים במשרדי  :כלי יישומי למשרדי הממשלה

הממשלה, כאשר נהלי ההפעלה שלהם מוכרים ומופעלים על ידי המנהלים ברמות השונות באופן 

קבוע. המודל מאפשר לסווג את העובדים לארבע קטגוריות ומציע דרכי פעולה בהתאם לקטגוריית 

העובד. בכל הכלי מנגיש כללים מנחים למנהלים ומשאירים מרחב פעולה ומקום ליצירתיות מצד 

 שיים.המנהלים האי
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ארגון, המשקיע בהון האנושי הקיים בו ובכשירותו  :שיפור המוכנות לשינויים בשוק העבודה

לביצוע המשימות, התורם ליצירת שיח שוויוני במקום העבודה, והמבנה את תהליכי קבלת החלטות 

ה הוא הארגון שיזכה לנאמנות גבוה –שקופים וניתנים ליישום בכל הנוגע לשימור העובדים בארגון 

מצד העובדים בעתות משבר וחוסר וודאות, שידע לזהות את הצרכים של עובדיו ולעצב מענים 

 תואמים לדרישות בשטח ללא עיכובים.

: תרבות ארגונית המתבוננת ביכולות, חיזוק תרבות ארגונית של שיח של כישורים ותוצאות

יונית יותר וכן מסייעת כישורים ותפוקות העובד, בתהליכי ניהולו בארגון נתפסת כהוגנת ושוו

למנהלים אישיים בדרגים השונים לבחון את התפוקות של העובדים ושל היחידות הארגוניות ובכך 

מאפשרת לאתר נקודות חולשה, בהן יש להשקיע על מנת להעלות רמות הפריון הארגוני. זאת על 

 ידי התאמת ההכשרות והמטרות ליכולות וכישורים של העובדים השונים.

המודל המארגן, המאפשר לסווג את  :הגברת הפריון –טוב יותר של המשאב האנושי ניצול 

העובדים לקטגוריות שונות לפי רמת התפקוד המקצועי ומידת הביקוש למקצוע מצד המעסיק, 

והסדרת פעולות ארגוניות שנועדו לשמר, לטפח, לנתב או לשחרר את העובד בהתאם למקום 

תפוקתם. כמו כן, הימצאותו במודל מאפשרים לייעל את תהליך ניהול העובדים וכיוצא בזה גם את 

יצירת תרבות ארגונית משתפת ומכילה תורמת לתחושת הביטחון של העובדים ומסייעת ביצירת 

שיתופי פעולה בין העובדים השונים ובשיפור התקשורת בין העובדים, הדבר תורם בתורו לפריון 

 גבוה יותר בקרב העובדים.

מקומות עבודה  :ים ופוטנציאליםשיפור הדימוי של שירות המדינה כמעסיק בקרב עובדים קיימ

המשקיעים בפיתוח , המסוגלים לתת ביטוי ומקום לכל אוכלוסיות העובדים המועסקים בהם

ושימור עובדים, תוך הקפדה על מערכות ברורות של קבלת החלטות בנוגע לשימור וקידום העובדים 

ודה. כמו כן, הסתכלות ב העובדים הקיימים וכן בקרב מחפשי עבבמערכת זוכים לאמון רב יותר בקר

על פלחי גיל שונים באוכלוסיית העובדים כשוות ומניבות ערך עבור הארגון מאפשרת להגדיל את 

 מאגר המועמדים הפוטנציאליים.
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 נוי של הצוותיכתב המ – 1נספח 
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