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                                                      משה דיין 

                                        

                                                               ב ב ר כ ה, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בכך לסייע לאזרחי ולעובדי המדינה. 

כמו גם נושאי התפקידים, היחידות ודרכי התקשרות. אני מקווה שיהיה 

דו"ח זה הוא תמציתי ויש בו לתן מידע תמציתי ועיקרי אודות הנציבות, 

מכך בהיבטי ההון האנושי והמבנים הארגוניים. 

הבחירות לכנסת ובעיקר עם כינונה של ממשלה חדשה, על כל הנדרש 

מדרגה ביישום הרפורמה בשירות המדינה, וגם בפעילות הנדרשת בשל 

שנת העבודה 2015 התאפיינה, לצד העבודה השגרתית, בעליית 

המופקד על ניהולו של ההון האנושי בשירות המדינה. 

בישראל. מכאן חשיבותו הרבה. נציבות שירות המדינה היא גוף המטה 

שירות המדינה מהווה את עיקר התשתית האנושית של השלטון 

 

         שלום רב, 

 

         

דבר נציב שירות המדינה 
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נציבות שירות המדינה אחראית מכוח החוק והחלטות הממשלה לתחומים הבאים: 

 
 

המדינה -  על ארגונו, יחידותיו וכלל עובדיו.  
האנושי בשירות המדינה, תוך הבטחת ערכיו, מצוינותו ותקינות התנהלותו של שירות 
הנציבות מופקדת על ייזום, הובלה, הכוונה, הנחלה ובקרה של מערך ניהול ההון 

המדינה. 
ארגון המטה האחראי והמוסמך לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות 

 
ייעוד: 

 
 

נציבות שירות המדינה 

 אישור המבנה האירגוני במשרדי הממשלה וביחידות הסמך; 

 אישור התקנים בשירות המדינה; 

 קביעת מסלולי הקידום לתפקידים שונים בשירות; 

 קליטת ומינוי עובדים; 

 הכשרה והדרכה של עובדים לשיפור רמת השכלתם ומיומנותם המקצועית; 

 טיפול בתחום הרווחה של עובדי המדינה; 

 טיפול במשמעת ואכיפתה בשירות המדינה; 

 קידום האיכות והמצוינות בשירות המדינה; 

 קידום השוויון המגדרי וקידום נשים בשירות המדינה; 

 גיבוש מדיניות תנאי שירות וטיפול בפניות עובדים; 

 מתן ייצוג הולם לקבוצות מיוחדות על-פי חוק המינויים; 

 טיפול בפרישה של עובדים לגמלאות. 

 http://www.csc.gov.il/Pages/HomePage.aspx   :קישור

בלשונית "מאגרי  מידע" . 
כל חוזרי הנציבות, ההנחיות והדו"חות מתפרסמים באתר האינטרנט של הנציבות, 

 
 יישום הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה  

 
 
 

 

http://www.csc.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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נציבות שירות המדינה –  בעלי תפקידים )2015( 
כתובת  -  e-mail פקס בעבודה טלפון בעבודה תפקיד שם ומשפחה מס' 

 naziv@csc.gov.il  02-5795016  02-6705495 נציב שירות המדינה  1.  דיין משה 

 meirah@Csc.gov.il  02-6705145  02-6705110 סגן נציב שירות המדינה )איכות ומצוינות + הסגל הבכיר(   2.  אהרונוב מאיר 

 motyah@csc.gov.il  02-6705238  02-6705206 סגן נציב שירות המדינה  )בקרה לניהול ההון האנושי(  3.  אהרוני מוטי 

 ednaal@Csc.gov.il  02-6705244  02-6705192 סגנית נציב שירות המדינה  )מינהל ומשאבי אנוש(  4.  אלפסי עדנה 

 anatas@csc.gov.il  02-5605234  02-6705602 מנהלת אגף א' )הדרכה והכשרה במטה ליישום הרפורמה(  5.  אסרף ענת  

 gabya@csc.gov.il  02-5795358  02-6705183 מנהלת אגף בכיר )בחינות ומכרזים(  6.  אשכנזי גבריאלה 

 ofirbe@csc.gov.il  02-6705618  02-6705220 מנהל  אגף בכיר )הדרכה השכלה ורווחה(  7.  בניהו אופיר 

 ayalaga@csc.gov.il  03-7634907  03-7634913 הממונה על מערכת הביטחון   ג ונן – אשרי איילה   .8

 dover@Csc.gov.il  02-6705266  02-6705561 דובר וממונה על ההסברה , פרסומים וקשרי חוץ  ג רינבלט  אריה   .9

 omrida@csc.gov.il  02-6705621  02-6705133 מנהל תכנית צוערים  לשירות המדינה  10.  דגן  עמרי  

 rondu@csc.gov.il  02-6511979  02-6705108 היועץ המשפטי  11.  דול  רון 

 yonidu@csc.gov.il  02-5630418  02-6705204 מנהל אגף בכיר )בפועל( מערכת הבריאות  12.  דוקן יוני 

 revitalw@csc.gov.il  02-6705266  02-6705175/6 מנהלת אגף בכירה )מערכות מידע(  ו יצמן רוויטל   .13

 urich@csc.gov.il  02-6517901  02-6547333 אב בית הדין למשמעת                14. כ הן אורי 

 yakovlu@Csc.gov.il  02-6705131  02-6705104 מנהל אגף א'  )ביקורת פנימית(  15.  לוזון  יעקב 

 ziyonle@csc.gov.il  02-6706125  02-6705186 מנהל אגף בכיר )פרישה וגמלאות(  16.  לוי ציון 

 natanell@Csc.gov.il  02-6541049  02-5089571 מנהל אגף בכיר )חקירות משמעת(  17.  לויט נתנאל 

 irisne@csc.gov.il  02-5605234  02-6705273 מנהלת אגף תורה מחקר וניהול ידע –מטה הרפורמה   18. נ חמיה איריס 

 rontz@csc.gov.il  02-5605234  02-6705273 ראש המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה   19.  צור רון 

 asafro@csc.gov.il  02-6705476  02-6705226 ממונה בכיר )משמעת(  20.  רוזנברג אסף 

 ilanrm@csc.gov.il  02-6705266  02-6705197 מנהל מינהל הסגל הבכיר )החל מ-15/02/2015(  21.  רם אילן 

 talilas@csc.gov.il  02-6705246  02-6705583 מנהלת האגף לשוויון מגדרי ויועצת הנציב לקידום נשים  22.  שחל-רוזנפלד טלילה 

 ronensh@csc.gov.il  02-6705234  02-6705273 מנהל אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות –מטה הרפורמה   23.  שפירא רונן 

mailto:naziv@civil-service.gov.il
mailto:naziv@civil-service.gov.il
mailto:motyah@civil-service.gov.il
mailto:motyah@civil-service.gov.il
mailto:ednaal@Civil-Service.gov.il
mailto:ednaal@Civil-Service.gov.il
file:///C:/Users/netaga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WWVEGL0M/anatas@csc.gov.il
file:///C:/Users/netaga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WWVEGL0M/anatas@csc.gov.il
mailto:gabya@civil-service.gov.il
mailto:gabya@civil-service.gov.il
mailto:ofirbe@civil-service.gov.il
mailto:ofirbe@civil-service.gov.il
mailto:ayalaga@civil-service.gov.il
mailto:ayalaga@civil-service.gov.il
mailto:dover@Civil-Service.gov.il
mailto:dover@Civil-Service.gov.il
mailto:omrida@civil-service.gov.il
mailto:omrida@civil-service.gov.il
mailto:rondu@civil-service.gov.il
mailto:rondu@civil-service.gov.il
mailto:yonidu@civil-service.gov.il
mailto:yonidu@civil-service.gov.il
mailto:revitalw@civil-service.gov.il
mailto:revitalw@civil-service.gov.il
mailto:irisre@civil-service.gov.il
mailto:irisre@civil-service.gov.il
mailto:yakovlu@Civil-Service.gov.il
mailto:yakovlu@Civil-Service.gov.il
mailto:ziyonle@civil-service.gov.il
mailto:ziyonle@civil-service.gov.il
mailto:natanell@Civil-Service.gov.il
mailto:natanell@Civil-Service.gov.il
file:///C:/Users/netaga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WWVEGL0M/irisne@csc.gov.il
file:///C:/Users/netaga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WWVEGL0M/irisne@csc.gov.il
mailto:rontz@civil-service.gov.il
mailto:rontz@civil-service.gov.il
mailto:asafro@civil-service.gov.il
mailto:asafro@civil-service.gov.il
mailto:talilas@civil-service.gov.il
mailto:talilas@civil-service.gov.il
mailto:ronensh@csc.gov.il
mailto:ronensh@csc.gov.il
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 http://www.csc.gov.il/Csc   - אתר האינטרנט

 

 דרכי התקשרות  - יחידות הנציבות 

 https://www.facebook.com/Civil.service.Israel       - דף הפייסבוק

 

כתובת הנציבות: רחוב קפלן 3, קריית בן גוריון, ת"ד 34076, ירושלים, מיקוד 91340 
 

פניות ע"פ חוק חופש המידע ופניות ציבור ועובדי המדינה: 
 

)במקרה של יחידות בכתובת אחרת- הכתובת תצוין ( 

 dover@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון: 02-6705120,  פקס : 02-6705266   

לשכת נציב שירות המדינה 
 

  naziv@csc.gov.il:דוא"ל

טלפון: 02-6705495, פקס: 02-6705496  

אגף בכיר בחינות ומכרזים 
 

 http://chat.bynetos.co.il/chat/rchat.aspx - פניות- דרך מרכז השירות בצ'אט

 gabya@csc.gov.il :דוא"ל לפניות בנושאים אחרים בלבד

טלפון:2-6705183 0,  פקס:  02-5795358 

אגף פרישה וגמלאות  
 

 ziyonle@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון:2-6705186 0,  פקס:  02-6706125      

מטה יישום הרפורמה 
 

 rontz@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון: 02-6705273  ,  פקס:02-5605340      

דובר וממונה על הסברה, פרסומים וקשרי חוץ 
 

  dover@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון: 02-6705561  ,  פקס:02-6705266      

אגף המשמעת  
 

  asafro@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון: 2-6705226/7 0 ,  פקס:   02-6705476   

בית הדין למשמעת של עובדי המדינה 
 

שלוחת ירושלים :טלפון: 02-6547333  ,   פקס:02-6517901   

 karinde@csc.gov.il :דוא"ל

כתובת: רח' בית הדפוס 12, בית השנהב, כניסה ה' )קומה 2(, ירושלים 

שלוחת חיפה -טלפון:04-8631222  ,  פקס:04-8631224    

 

 orlyah@csc.gov.il :דוא"ל

כתובת: קריית הממשלה, שדרות פל-ים 15   )קומה 8 (, חיפה 

אגף  חקירות  משמעת 
 

  natanell@csc.gov.il :דוא"ל

כתובת: רח' בית הדפוס 12, בית השנהב, כניסה B )קומה 5(, ירושלים 

טלפון: מזכירות 2-5089571 0,   מרכזיה 02-5089590,  פקס:02-6541049      

 
 
 

http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service
https://www.facebook.com/Civil.service.Israel
mailto:dover@csc.gov.il
http://chat.bynetos.co.il/chat/rchat.aspx
mailto:gabya@csc.gov.il
mailto:ziyonle@csc.gov.il
mailto:rontz@csc.gov.il
mailto:dover@csc.gov.il
mailto:irisre@civil-service.gov.il
mailto:orlyah@csc.gov.il
mailto:natanell@csc.gov.il
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אגף איכות ומצוינות 

   carmelal@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון:2-6705125 0,  פקס:02-6705145        

הסגל הבכיר 
 

אגף מינהל ומשאבי אנוש 
 

 ilanrm@csc.gov.il  :דוא"ל

טלפון: 02-6705197 , פקס 02-6705621 

  shiraav@csc.gov.il   :דוא"ל

טלפון: 2-6705192 0,  פקס:02-6705244        

אגף הדרכה, השכלה ורווחה 
 

  0firbe@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון:2-6705220 0,  פקס:  02-6705618      

תכנית הצוערים 
 

     tzoarim3@mail.gov.il   :דוא"ל

טלפון:2-6705133 0,  פקס:02-6705621        

היועץ המשפטי 
 

  rondu@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון:2-6705108 0,  פקס:02-6511979        

אגף בכיר מערכת הבריאות 
 

  yonidu@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון:2-6705204 0,  פקס:02-5630418        

אגף מערכות מידע 
 

  revitalw@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון:2-6705175 0,  פקס:02-6705622        

אגף ביקורת פנימית 
 

     yakovlu@csc.gov.il:דוא"ל

טלפון:2-6705104 0,  פקס:02-6705131        

האגף לשוויון מגדרי ויועצת נציב שירות המדינה לקידום נשים 
 

  talilas@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון: 2-6705583 0,  פקס:02-6705246        

אגף לתכנון אסטרטגי ומדיניות 
 

  ronensh@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון:2-6705273 0,  פקס: 02-6705234        

אגף תורה, מחקר וניהול ידע 
 

 irisne@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון: 02-6705273     פקס:     02-6705234 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carmelal@csc.gov.il
mailto:shiraav@csc.gov.il
mailto:0firbe@csc.gov.il
mailto:rondu@csc.gov.il
mailto:yonidu@csc.gov.il
mailto:revitalw@csc.gov.il
mailto:talilas@csc.gov.il
mailto:ronensh@csc.gov.il
mailto:irisne@csc.gov.il
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נוהל הגשת בקשה 
 

  
 
 
 

ומטפל  בפניות ובקשות למידע בנושאים השונים שבטיפול נציבות שירות המדינה.  
הממונה על יישום החוק בנציבות  פועל על מנת לקדם את יישום הוראות חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998, 

 
 

והטיפול בהן.   
הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות 
החוק קובע מי זכאי לקבל מידע, סוגי מידע שמותר או אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן 
חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. 

 
   

הממונה על יישום חוק חופש המידע 

 

http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/gethtmlform.aspx?formType=hofeshmeyda%40justic

 
ובלשונית   הבאה לבחור "נציבות שירות המדינה".   מצורף הקישור לטופס: 

יש למלא את הטפסים לבקשת מידע באתר משרד  המשפטים . בלשונית של סוג הארגון יש לבחור  "יחידת סמך" 
 

 

 e.gov.il

הממונה על יישום חוק חופש המידע:   
 
 
 

 
את האגרה , בסך 20 ₪, יש לשלם  בבנק הדואר, לחשבון 0-02212-5. 

כמו כן,  יש לשלוח ההתחייבות לתשלום  המרבי וכן את צילום תשלום האגרה כקובץ סרוק. 
 
 

 dover@csc.gov.il : לפניות בדוא"ל

  
כתובת: רחוב קפלן 3, קריית בן גוריון, ת"ד 34076, ירושלים, מיקוד 91340  

טלפון: 02-6705561         פקס: 02-6705266  
 

מר אריה גרינבלט 
 

 
 

 
 

 
 

http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/gethtmlform.aspx?formType=hofeshmeyda%40justice.gov.il
http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/gethtmlform.aspx?formType=hofeshmeyda%40justice.gov.il
mailto:dover@csc.gov.il
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מספר    

דו"ח אודות הטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע בשנת 2015 
  

 

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש   28

 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי  3

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע  4

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה  1

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה  0

הטיפול בבקשה טרם הסתיים  1

 37 סה"כ  בקשות  שטופלו  

מידע אודות בקשות שסורבו  או שהמידע נמסר באופן חלקי 

 

מספר בקשות  העילה )סעיף בחוק( 

 

 2 8)1( - הקצאת משאבים 

 0 8)2( - נוצר לפני 7 שנים 

 1 8)3( - לא ניתן לאתר 

 1 8)4( - המידע פורסם 

 2 8)5( - המידע נוצר בידי רשות אחרת 

 0 9)א()1( - פגיעה בביטחון 

 0 9)א()2( - צו 

 0 9)א()3( - פגיעה בפרטיות 

 0 9)א()4( איסור על פי דין 

 0 9)ב()1( - שיבוש תפקוד הרשות 

 0 9)ב()2( - מדיניות בעיצוב 

 0 9)ב()3( - משא ומתן 

 1 9)ב()4( - דיונים פנימיים 

 0 9)ב()5( - ניהול פנימי 

 0 9)ב()6( - סוד מסחרי 

 0 9)ב()7( - תנאי לאי מסירה 

 0 9)ב()8( - רשות אכיפה 

 0 9)ב()9(- משמעת 

 0 14- החוק אינו חל 

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו 
 

במספר  זמן הטיפול 

 11 עד 15 יום 

 8 בין 16 ל-30 יום 

 14 בין 31 ל-60 יום 

 2 בין 61 ל-120 יום 

 0 מעל 120 יום 

 35 סה"כ 

                         • אגרות: בסה"כ נגבו אגרות בקשה בסך 200 ₪  ועוד אגרת טיפול בסך 150 ₪.                                                       

 
                        רוב המבקשים היו פטורים לפי החוק. 
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נציב שירות המדינה 

 

 

במילוי תפקידיו הסטטוטוריים הנציב עצמאי ומעמדו בלתי תלוי. 
)משמעת( התשכ"ג – 1963, חוק שירות המדינה )גמלאות( )נוסח משולב(, התש"ל – 1970 ועוד.  

הנציב נקבעו בחוקים שונים וביניהם חוק שירות המדינה )מינויים( התשי"ט – 1959, חוק שירות המדינה 
 נציב שירות המדינה עומד בראש הנציבות, מתמנה בידי הממשלה וכפוף לראש הממשלה. סמכויותיו של 

מנכ"לים שכיהנו כחברים בוועדה  בשנת 2015:   הראל לוקר – מנכ"ל משרד רה"מ )עד 12.7.15(; אלי 
 

המתמנים ע"י הממשלה. 
בראשות הוועדה עומד נציב שירות המדינה וחבריה הם חמישה מנהלים כללים וחמישה נציגי ציבור 

וחוק שירות המדינה )גמלאות(.  
 ליד הנציב פועלת ועדת שירות המדינה, אשר הוקנו לה סמכויות שונות לפי חוק שירות המדינה )מינויים( 

נציגי ציבור: עו"ד יעל גרוסמן,  גב' דליה פדילה,  פרופ' מינה טייכר , גב' נגה קינן ,  רו"ח איריס שטרק .  
 

המשרד לביטחון פנים )מיום  12.7.15( ; 
והספורט )עד 12.7.15(; אורנה הוזמן בכור, מנכ"לית משרד הפנים )מיום  12.7.15( ;רותם פלג, מנכ"ל 
התיירות ; רמי כהן - מנכ"ל משרד החקלאות )עד 12.7.15(; אורלי פרומן- מנכ"לית משרד התרבות 
גרונר, מנכ"ל משרד רה"מ )מיום  12.7.15( ; עוזי יצחקי-מנכ"ל משרד התחבורה ; אמיר הלוי- מנכ"ל משרד 

 
הסתדרות עובדי המדינה בדבר הצורך בפיטורי צמצום בשירות המדינה והיקפם ועוד.   

הארכת שירותם של עובדים מעבר לגיל פרישה, הכרעה במחלוקות בין נציבות שירות המדינה לבין 
הוועדה קובעת כללים בדבר דרכי ופרטי המכרזים, בחינות ומבחנים בקבלת עובדים לשירות המדינה,    

 

עו"ד גלי מיארה  )מיום  7.6.15(;  מר יוחנן לוקר   )מיום  7.6.15(;     
מר אריה בר; פרופ' דב גולדברגר; עו"ד אלון גלרט; פרופ' מינה טייכר; גב' נגה קינן; רו"ח איריס שטרק;    

יו"ר הוועדה הוא נציב שירות המדינה וחברים בה נציגי ציבור. בשנת 2015 כיהנו כנציגי ציבור:  
ומשרות בכירות אחרות שהמינוי להן טעון אישור הממשלה.  

 כמו כן פועלת ליד הנציב וועדת המינויים, המחווה דעתה בפני הממשלה על מינויים של מנהלים כלליים 

 

# קישור לדו"ח ולהחלטות הממשלה הנ"ל- בפרק הבא )מטה הרפורמה(. 
יישום הרפורמה הוקמה ופעלה ועדת היגוי בראשות נציב שירות המדינה.  

18.12.2011. דו"ח הוועדה הושלם, הוגש לממשלה ועקרונותיו אומצו על ידה ביום 30.6.2013. במסגרת 
בשירות המדינה. הנציב שימש גם כיו"ר הוועדה שמונתה לצורך כך בהחלטת הממשלה מס' 3993 מיום 
 מרכיב מרכזי בתפקידיו של הנציב בשנת 2015 וכעת, הוא הובלת  רפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי 

דרכי התקשרות -  לשכת הנציב:  
 

 

 החל מיום 29.05.2011 מכהן עו"ד משה דיין כנציב שירות המדינה. 

 טלפון:02-6705495, פקס.02-5795016 
 

   naziv@csc.gov.il :דוא"ל



  11

תפקידי המטה: 

מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, לאור החלטת הממשלה  מס' 3993 מיום 18.12.2011. 
המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה הינו  זרוע הביצוע של נציב שירות המדינה ליישום הרפורמה לשיפור 

  

המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה 

 

שהוקמה מתוקף החלטת הממשלה. 
 ריכוז וליווי עבודת וועדת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, 

 ריכוז ותכלול עבודת צוותי העבודה המקצועיים שהוקמו ליישום הרפורמה. 

 ריכוז נתונים, הכנת ניירות עמדה וסקירות מקצועיות הנוגעות לרפורמה. 

המיטבית. 
 גיבוש הצעות ליישום המלצות וועדת הרפורמה בדרכים ושיטות אשר תבטחנה את הטמעתן 

עדיפויות, לו"ז ומשאבים. 
 הובלת תהליכי יישום הרפורמה והטמעתה במשרדים ויחידות הסמך, תוך קביעת סדרי 

נוספים בכל הנוגע ליישום הרפורמה. 
 קיום קשרי עבודה עם הנהלות משרדי הממשלה ויחידות הסמך וכן גורמים רלוונטיים 

הרפורמה, בשיתוף גורמים רלוונטיים נוספים. 
 בחינה, התאמה ועדכון כללים ודפוסי עבודה קיימים, לרבות בחינת נחיצותם עם יישום 

הרפורמה, בשיתוף גורמים רלוונטיים נוספים. 
 הכנת תיקוני חקיקה, עדכון נהלים, חוזרי מדיניות ותיקון הוראות הנדרשים לצורך יישום 

יחידות משנה במטה היישום 

הנדרשים בעקבות יישום הרפורמה ותפקידה העדכניים. 

 ייעוץ וסיוע לנציב שירות המדינה בנושא התאמת המבנה הארגוני בנציבות למאפייני השינוי 

צפויות להיטמע במבנה הנציבות העתידי. להלן רשימת היחידות במטה: 
תחת ראש מטה יישום הרפורמה הוקמו מספר יחידות שלאחר פירוק מטה היישום – 

 אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות. 

 האגף לשוויון מגדרי )תחת אגף בכיר תכנון אסטרטגי(. 

 אגף תורה , מחקר וניהול ידע. 

 אגף הדרכה והטמעת הרפורמה. 

ממונה:  

 המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול. 

 rontz@csc.gov.il :טלפון: 02-6705273, פקס: 02-5605234.   דוא"ל

ראש המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה, מר רון צור 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des481.aspx 

 # להלן קישורים  להחלטת הממשלה  מיום 30.6.2013    ולדו"ח  יישום הרפורמה:

http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/Documents/reformReport20

13.pdf 

   

mailto:rontz@csc.gov.il
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des481.aspx
http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/Documents/reformReport2013.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/Documents/reformReport2013.pdf
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http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Pages/default.aspx            

 # להלן קישורים  לפרסומי המטה:

  

אגף הדרכה והכשרה )ראו פירוט בהמשך פרק זה(. 
תחת מטה זה פועלים האגף לתכנון אסטרטגיה ומדיניות;  אגף תורה, מחקר וניהול ידע; 

   

http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Pages/default.aspx
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      יעוד האגף: 
 

  
 

אגף בכיר לתכנון אסטרטגיה ומדיניות במטה ליישום הרפורמה 

 

פעילויות האגף: 
 
 

במסגרת אגף בכיר לתכנון אסטרטגיה ומדיניות משולבים אגף בקרה ותנאי שירות ואגף לשיווין מגדרי . 
ועובדי השירות הציבורי בכלל, ולנושא הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בשירות המדינה 

בתחום ניהול ההון  האנושי בשירותי המדינה. סמכות מקצועית לנושא תנאי השירות לעובדי המדינה בפרט 
מדיניות בתחום תכנון ניהול משאבי האנוש בשירות המדינה אחריות על קביעת אסטרטגיה ומדיניות 
אגף בכיר לתכנון אסטרטגיה ומדיניות משמש כגוף מטה מקצועי בנציבות שירות המדינה, לקביעה והובלת 

 

 

תכנון שנתי ורב שנתי של ההון האנושי במשרדי הממשלה. 
    התאמת תכנון  ההון האנושי לאתגרים הקיימים ולהשגת יעדי הממשלה על ידי הטמעת תהליכי 

 

 הובלת תהליך יצירת והטמעה של מפה אסטרטגית בנציבות ומשרדי הממשלה. 

 

 פיתוח ובניית תורת התקן לשירות המדינה. 

 
 הגדרה תפיסה ופיתוח המידע הניהולי בתחום ההון האנושי בשירות המדינה. 

 

 הובלת בניית הערכת מצב שנתית בתחום הוון האנושי. 

ממונה: 
 
 

 

 בניית ראיה תכנון רב שנתית  של ההון האנושי בשירות המדינה. 

 ronensh@csc.gov.il :דוא"ל
 

טלפון: 02-6705273,  פקס: 02-6705234. 
 

מנהל אגף בכיר לתכנון אסטרטגיה ומדיניות, מר רונן שפירא 
 

  
 

mailto:ronensh@csc.gov.il
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בשביל העתיד - הערכה דיפרנציאלית של תפקוד עובדים – מודל הערכת עובדים שפותח בידי האגף ומוטמע באופן 

תחומי התוכן והעשייה של אגף תורה, מחקר וניהול ידע:  

המדינה. 

הידע לכדי תורה מקצועית המשמשת לתהליכי קבלת החלטות ולניהול אפקטיבי של ההון האנושי בשירות 
תשתיות  אנושיות ,טכנולוגיות ותרבותיות של ניהול ידע ; שיתוף ידע מתוך מקורות הארגון ומחוצה לו וגיבוש 

תכנונית חדשה הנסמכת על ניהול ידע כמנוף להתחדשות ארגונית . האגף נועד לתמוך ביעד זה באמצעות פיתוח 

מטה מקצועי ומשפיע המוביל בתחום ניהול ההון האנושי כשהדבר מבוסס במידה רבה על יצירת מציאות 
אגף תורה, מחקר וניהול ידע הוקם בשנת 2013 על מנת לסייע בחיזוק נציבות שירות המדינה והפיכתה לגוף 

 

אגף תורה, מחקר וניהול ידע  במטה ליישום הרפורמה 

 

תוכנית עץ הדעת ליצירת מדיניות – פלטפורמה ליצירת מדיניות שמטרתה להצמיח תורת עבודה מקצועית בכלל 

לשימור הישגים, לצמצום פערים אם ישנם, לשיפור ביצועים ולעידוד מצוינות. 
ההתאמה שבין התפקוד והביצוע הנדרשים והמצופים מהעובדים לבין תפקודם וביצועיהם בפועל, ולחולל פעולות 
הדרגתי בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, המאפשר ראייה רחבה שנועדה לבחון אחת לשנה את מידת 

תורתיים בעולם, ממשלות זרות וארגונים בין לאומיים.  
המדינה לבין מוסדות וארגונים בארץ ובעולם ובכלל זה אקדמיה ומכוני מחקר, סקטור עסקי ומגזר שלישי, גופים 
פיתוח קשרי חוץ ואקדמיה נועדו לקידום מנופי השפעה, תשתית קשר ושיתופי פעולה מקצועיים בין נציבות שירות 

קשרי אקדמיה וקשרי חוץ: 

 

 

תרבות ארגונית וראיית מאקרו. 
התאמת הארגון למשימותיו )מבנה ארגוני(, מעגל חיי העובד בארגון, יחסי עבודה ושכר, פיתוח ההון האנושי, 
הנושאים הנוגעים לניהול ההון האנושי ולמבנה הארגוני בשירות המדינה. התוכנית מתרכזת בחמש אבני בניין: 
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 irisne@csc.gov.il :דוא"ל

טל': 02-6705273, פקס': 02-5605234 

מנהלת אגף תורה, מחקר וניהול ידע – ד"ר איריס נחמיה 

ממונה: 

 

וייזום מחקרים עצמאיים ומשותפים בתחום ניהול ההון האנושי. 
על התרבות הארגונית והניהולית בממשלה.  פיתוח ממשק אינטרנט להצגת ממצאי סקר העמדות ושוקד על פיתוח 
 bottom-up תחום המחקר באגף כולל ביצוע סקר עמדות עובדים "מקום העבודה הטוב בממשלה ", הנותן מבט

לרכז ולהוביל את מעורבותו של המשרד בפעילות מדעית הקשורה לתחומי ניהול ההון האנושי.  

בשנת 2015 צורפה נציבות שירות המדינה לפורום המדענים הראשיים, ואגף תורה, מחקר וניהול ידע, הוסמך 

מחקר: 

בהובלת הנציבות ובשיתוף גורמי מטה. 
ידע שנתי בשירות הציבורי, פיתוח מאגר מתודולוגיות לניהול ידע, הקמת רשתות עמיתים מקצועיות רוחביות 
ממשלתית, וכוללת הטמעת מודל שימור והעברת ידע בין דורית כחלק מתהליך תכנון כוח אדם, מיסוד כנס ניהול 
האגף מקדם את תוכנית "כלים שלובים לניהול ידע" המתמקדת בפיתוח תחום חדש ונחוץ זה ברמה כלל 

מאגד בתוכו תרבות ארגונית, תהליכים עסקיים שבליבת הארגון ותשתיות אנושיות, פיזיות וטכנולוגיות תומכות . 

לשפר את פעילות הארגון ולאפשר לו לממש את החזון והיעדים הארגוניים בצורה יעילה. תהליך אסטרטגי זה 
ניהול ידע הוא אסטרטגיה ניהולית שנועדה למצות באופן מושכל את הידע הקיים ולייצר ידע חדש וזאת במטרה 

ניהול ידע: 

לפיתוח אזורי של OECD, השתתפות בתחרויות פרסים בינלאומיים וייצוג הנציבות בכנסים בארץ ובעולם. 

עם אגפי הנציבות, הקמת אתר ומאגר מידע, הגשת TAIEX, נוכחות ישראלית בפורום PEM, כניסה לוועדה 

קשרי אקדמיה, מיסוד ועדה מייעצת לאגף תורה ולנציב שירות המדינה, מיסוד כתב עת מקצועי, תיאום עבודה 
תוכנית העבודה השנתית, משקפת את סדרי העדיפויות הנושאיים של הנציבות, וכוללת כנס מקצועי שנתי של 

  

 
 

 
 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2
mailto:irisne@csc.gov.il


  16

האגף עוסק בשני נושאים מרכזיים: 
 

יוצא של תהליכי יישום הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה.  
אגף הדרכה והכשרה במטה יישום הרפורמה אמון על כלל פעולות הלמידה, ההכשרה, וההטמעה שהן פועל 

 
 

אגף הדרכה והכשרה במטה ליישום הרפורמה 

 

 

 

לוגיסטי של כלל הפעילות וליווי המשרדים בתהליך ההטמעה בכל אחד מהנושאים. 
מתודולוגיה ועזרי הדרכה, מיון והכשרת מנחים, הכשרת ציוותי משאבי אנוש במשרדים, ניהול 
הפעילות כוללת הקמת מערך הכשרה לרבות פיתוח תפיסת ההפעלה, פיתוח תכנים, פיתוח 

 
המלצות ועדת שטאובר, הטמעת מסמכי מדיניות.   

הרפורמה כדוגמת מודל חדש למשוב והערכת ביצועים, תורת התקן, הטמעת הקוד האתי, יישום 
 הכשרה והטמעת המדיניות, תהליכי העבודה והמתודולוגיות השונות שפותחו במסגרת יישום 

 anatas@csc.gov.il :דוא"ל

טל': 02-6705602  
מנהלת אגף הדרכה והכשרה במטה ליישום הרפורמה – ענת אסרף 

ממונה: 
 
 

ציר פיתוח קבוצתי ואישי המחובר למסלולי הקרירה של הסגל הבכיר.  
במדרשה יפעלו תכניות יישומיות ורלבנטיות למציאות הניהולית, במתודולוגיות חדשניות המשלבות 

ובהתאם להערכת הצרכים הממשלתית.  
להכשרת הסגל הבכיר המכהן והעתידי בשירות המדינה, בהתאם למסלולי הקידום והפיתוח  
 הקמת מדרשה לאומית למנהיגות, ממשל וניהול לבכירי השירות, שתהווה את הגוף המרכזי 

  
 

mailto:anatas@csc.gov.il
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אגף בכיר מינהל  ומשאבי אנוש 

 

 

 
תקציב, הדרכה, רווחה, רכש, לוגיסטיקה ותיקיון.  

 מופקד על הטיפול בהון האנושי בנציבות שירות המדינה והטיפול השוטף בעובדי הנציבות בנושאי משאבי אנוש, 

 

 
נציבות שירות המדינה והוראות התקשי"ר.  

 ממונה על קביעת המדיניות, כללי העבודה ואמות המידה לניהול משאבי אנוש בנציבות, בהתאם למדיניות והנחיות 

משאבי אנוש : טיפול בהון האנושי מקליטת העובד,  מעקב על קידומו,  פרסום מכרזים ועד טיפול בפרישת העובד. 
 

תחומי משנה: 
 
 

 מתכנן את צרכי כוח האדם במשרד בהתאם ליעדים ומגבש את המסגרת התקציבית. 

הדרכה: טיפול שוטף בבקשות העובדים להדרכה וללימודי תואר, קיום קורסים משרדיים והשתלמויות. 
 

רווחה:  טיפול שוטף ברווחת העובדים והגמלאים של המשרד , לרבות  פעולות תרבות וסל רווחה. 
 

תיקיון: טיפול לוגיסטי במעבר לארכיון אלקטרוני. 
  

יחידת הרכש, נכסים ולוגיסטיקה:  מספקת שירותי רכש, תפעול, תחבורה, וכן תחזוקת מבנים וציוד משרדי  עבור כל 
 

צוערים לשירות המדינה:  טיפול בתהליכי הקליטה של 30 צוערים, בכל שנה, למצבת כח-האדם של הנציבות. 
 

היחידה מופקדת על כל ההתקשרויות עם קבלנים ויועצים חיצוניים הנותנים שירותים למשרד. 
הנכסים, רכש ולוגיסטיקה באגף החשב הכללי במשרד האוצר. 

יחידות המשרד. זאת, בהתאם לחוק חובת המכרזים, הוראות התכ"מ )תקנות כספים ומשק של החשכ"ל( והנחיות חטיבת 

ממונה:  

 

 ednaal@csc.gov.il :דוא"ל

טל. 02-6705192, פקס. 02-6705244  

סגנית נציב שירות המדינה  )מינהל ומשאבי אנוש( -  הגב' עדנה   אלפסי 

 



  18

תפקידי מינהל הסגל הבכיר: 

 
 

מינהל הסגל הבכיר 

 
 

הנמנים על הסגל הבכיר בשירות המדינה.  
 טיפול שוטף בסגל הבכיר – הליכי קליטה, העסקה, קידום, בקרה ופרישה של עובדים 

לדו"ח הרפורמה בהון האנושי והחלטות הממשלה בנושא. 
 פיתוח, קידום ובניית תהליכים ומנגנונים לניהול הסגל הבכיר בשירות המדינה, בהתאם 

 קביעת מנגנונים ומיסוד של מעגל תכנון כ"א שנתי לסגל הבכיר בשירות המדינה. 

 קביעת מדיניות מקצועית בנושאים העוסקים בניהול  הסגל הבכיר בשירות המדינה.  

 בניית עתודה ניהולית לטובת הזנת הסגל הבכיר בשירות המדינה. 

בשירות המדינה הן בראייה אישית והן בראיה ארגונית. 
 ניהול קריירה - ייזום והפעלה של תכניות השכלה, הכשרה ופיתוח של הסגל הבכיר 

והן בהיבטים הארגוניים.  
 יצירה וטיוב של מערכות ממוכנות התומכות את הטיפול בסגל הבכיר הן בהיבטי הפרט 

ממונה: 
 

וכו'. 
 טיפול בנושאים נוספים כגון:  קידום עובדי מחקר, קידום מהנדסים/טכנאים בתקן הפתוח 

 ilanrm@csc.gov.il  :דוא"ל

 
טלפון: 02-6773615/6 , פקס 02-6705146 

 
מנהל מינהל הסגל הבכיר: מר אילן רם 
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תפקידי האגף לאיכות ומצוינות: 

 
האגף לאיכות ומצוינות 

במסגרת זאת פועל האגף ל: 
והוראות פרק 60 בתקשי"ר. 

ממונים על איכות ומצוינות בכל הקשור לקידום איכות ומצוינות, ברוח החלטות הממשלה 
האגף מנחה מנהלים, אחראים על קידום איכות ומצוינות, מנהלי יחידות ממשלתיות וכן 

 
 

 גיבוש, פרסום ועדכון המדיניות לקידום איכות ומצוינות ארגונית בשירות המדינה. 

 הנחלת ערכים ומתודולוגיות של איכות ומצוינות ארגונית בשירות המדינה. 

 מתן סיוע ותמיכה להטמעת תרבות של שיפור מתמיד. 

 ייזום תכניות הדרכה והכשרה למנהלים ועובדים בתחום ניהול איכות ומצוינות ארגונית. 

 הסברת חשיבות הטמעת התשתיות העיקריות לקידום איכות ומצוינות ארגונית. 

איכות ומצוינות בשירות המדינה. 
 הוקרת ארגונים, יחידות, מנהלים, עובדים וצוותים בעלי הישגים מיוחדים בקידום 

 

 ייזום וניהול הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי ע"ש יצחק רבין ז"ל. 

ממונה: 
 

              והתשתיות היחידתיות העיקריות לקידום איכות ומצוינות. 
              במסגרת זאת פועל האגף להסברת חשיבות הטמעת התשתיות המשרדיות    

והוראות פרק 60 בתקשי"ר. 
ומנהלי יחידות ממשלתיות בכל הקשור לקידום איכות ומצוינות, ברוח החלטות הממשלה 

 הנחיית מנהלים האחראים לקידום איכות ומצוינות וכן ממונים על איכות ומצוינות 

 meirah@csc.gov.il  :דוא"ל

 
טלפון: 02-6705110,  02-6705125,   פקס: 02-6705145 

 
סגן נציב שירות המדינה )הסגל הבכיר, איכות ומצוינות(: מר מאיר אהרונוב 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



  20

דוא"ל : motyah@csc.gov.il :טלפון– 6705257 - 02 

סגן נציב שירות המדינה (בקרת ניהול ההון האנושי( :מר מוטי אהרוני 

ממונה : 

 
 
 

ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. 
תהליכי בקרה וניטור לצורך תיקוף ועדכון מדיניות הנציבות וייעול תהליכי העבודה של 
ולאיתור מגמות , פערים וחסמים להשגת יעדי התכנון בניהול ההון האנושי ,בעת ביצוע 
 אחריות על איסוף וריכוז נתונים ומידע לצורך הצגת תמונת מצב מערכתית והשוואתית 

יעיל והתנהלות תקינה בניהול ההון האנושי בכל שדרות הניהול.  
שגרות ניהול, מדידה והערכה. מטרת החליפה לוודא את הבטחת מימוש המדיניות, ניהול 
בקרת מדיניות וביצועים. החליפה נבנית באמצעות פיתוח סט מדדים למטרות, וניסוח 
 אחריות לפיתוח "חליפות בקרה" - מערך ניהולי, ייעודי לעולם תוכן ספציפי, ועיקרו 

המדינה 
שקיפות והתייעלות בקרב הנהלות משרדי הממשלה ויחידות הסמך ובנציבות שירות 
 אחריות להטמעת תרבות ארגונית, תשתיתית, אנושית וטכנולוגית, תומכת בקרה, 

בקישור הבא: 
המדינה מופקדת עליהם. ניתן לעיין במסמכי תורת הבקרה באתר הנציבות באינטרנט 
 אחריות לגיבוש,תורה, מדיניות ,כללים ,ונהלים לביצוע בקרה בתחומים שנציבות שירות 

סיכונים  בעולמות התוכן של ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. 
 מהווה סמכות מקצועית עליונה בנושאי בקרה , מדידה והערכת ביצועים ארגוני, וניהול 

תפקידיו העיקריים של האגף  
 

במשרדי הממשלה ויחידות הסמך ובנציבות שירות המדינה. 
 הקניית מערך שיטות ,מנגנונים וכלים לבקרה לשם שיפור ניהול ההון האנושי 

 הבטחת פעילות תקינה של ניהול ההון אנושי על פי כללי מנהל תקין. 

 שיקוף מידת יישום האסטרטגיה הארגונית בהיבטי אפקטיביות ויעילות. 

מטרות האגף 
 

מתמיד של התורה והמדיניות. 
למדידה ,הערכה ולמידה כאמצעים משמעותיים ופורצי דרך להערכת הביצועים ושיפור 

בשירות המדינה והשבחתו למען שיפור השירות לאזרח ,באמצעות שיטות ומנגנונים 
להוות מערך היוזם ,מקדם ומעצב מציאות ניהולית ותרבות ארגונית לניהול ההון האנושי 

חזון מערך הבקרה 
 

את דוח הרפורמה הוחלט על הקמת אגף בקרה על ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. 
בהחלטת ממשלה מס 3933  מיום 18.12.2011 והחלטה מס 481 'מיום 30.6.2013 שאימצה 

 

האגף לבקרת ניהול ההון האנושי 
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האגף מופקד על שלושה תחומים עיקריים: 

מנהל האגף וסגנית הממונה על מערכת הביטחון.  
הממונה על הממונה על מערכת הביטחון, הממונה בפועל על מערכת הבריאות, סגנית 
במהלך שנת 2014, עקב המעבר של מנהל האגף לכהונה אחרת בנש"מ, הוטלו סמכויות 

האנושי בשירות המדינה לצורך ייעול ושיפור השירות לאזרח .  
שירות המדינה(  וחוקי העבודה. מטרת עבודת האגף היא להביא למיצוי מרבי של ההון 
לאופן הטיפול בהון האנושי בהתאם להוראות נציבות שירות המדינה, התקשי"ר )תקנון 
המדינה. האגף אחראי על הנחייה ובקרה של 53 משרדי ממשלה ויחידות סמך באשר 
האגף הבכיר למשרדי הממשלה ויחידות הסמך מהווה יחידה מנהלית בנציבות שירות 

  

אגף בכיר משרדי הממשלה ויחידות הסמך 

 

 תקינה - קביעת מבנים ארגוניים למשרדי הממשלה ויחידות הסמך. 

המדינה )התקשי"ר(. 
 פרט – מיצוי זכויות וקיום חובות עובדי המדינה בהתאם לקבוע בתקנון שירות 

תחומי פעילות 

סמך ונותן להם שירות בכל אחד משלושת התחומים הנ"ל . 

האגף מורכב ממספר רפרנטים שכל אחד מהם מופקד על מספר משרדי ממשלה/יחידות 

ואיגודים מקצועיים לשם השגת פתרון לסכסוכי עבודה במשק. 

 סכסוכי עבודה – שותפות פעילה כנציגי המעסיק )המדינה( במו"מ מול נציגי עובדים 

תקינה 

פרט 

וכן כל הליך אחר המתחייב על-פי כל דין.  
המתאר את עיסוק המשרה אשר על-פיו יפורסם מכרז לאיושה כמתחייב מחוק המינויים 

/מהנדסים וכו'( בהתאם למטלות המשרה ודרישותיה; עריכה ואישור תיאור תפקיד 

דרוג מתאים מבין הדרוגים הקיימים בשירות המדינה )דרוג  מנהלי /טכנאים /מח"ר 
קביעת מבנה ארגוני כוללת בתוכה: קביעת אופי ומהות המשרות באותה יחידה; קביעת 

 

והשגת מטרותיהן. 
ושינויים מבניים וזאת על-מנת לאפשר ולסייע ליחידות ממשלתיות בהגשמת יעדיהן 
נציב שירות המדינה. תפקיד האגף להמליץ בפני נציב שירות המדינה על שינויי תקינה 
והבלעדית בשינויי תקינה בשירות המדינה, ובכללם קביעת מבנים ארגוניים, נתונה בידי 
המדינה )מינויים( התשי"ט - 1959 )להלן: "חוק המינויים"(, קובע כי הסמכות החוקית 
מבנה ארגוני נכון הנו כלי ניהולי חשוב להשגת יעדיו ומטרותיו של כל ארגון. חוק שירות 

תקנון שירות המדינה )התקשי"ר( קובע את חובותיו וזכויותיו של עובד המדינה. עיקר 
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סכסוכי עבודה   

פתרונות חריגים במידה ולא נמצא מענה לסוגיות ייחודיות.  
בתקשי"ר, אכיפת קיום חובות העובד ומיצוי זכויותיו בהתאם להוראות. כמו כן, מתן 

מכרזים, גמלאות ועוד.( עיקר תפקידו של האגף בפיקוח ובקרה על יישום האמור 
התקשי"ר עוסק בתנאי שירותו של העובד )כללי קידום, משמעת, הדרכה, סדרי מינהל, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עובדי המדינה, אשר מולה מתנהלים המגעים הפורמליים למציאת פתרון לסכסוך.  
באשר לתנאי עבודתם. הגורם המייצג את מרבית עובדי המדינה במו"מ היא הסתדרות 
סכסוכי עבודה מתהווים כאשר מתעוררות מחלוקות בין קבוצות עובדים לבין המעסיק 
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תפקידי האגף 
 

וגריאטריים(. 
והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, וכן 22 בתי חולים ממשלתיים )כלליים, פסיכיאטריים 
ובכללן לשכות הבריאות, המעבדות לבריאות הציבור, המכון הלאומי לרפואה משפטית 
מערכת הבריאות הממשלתית מונה את משרד הבריאות הראשי על יחידותיו המנהליות 

 
הבריאות. זאת, לשם הבטחת ערכי ואיכות שירותי הבריאות הניתנים לציבור.  

התאמה למאפיינים הייחודיים של מערכת הבריאות הממשלתית ושל מקצועות 
המדינה, במכלול נושאי ניהול ההון האנושי והמערך הארגוני, לצד הנחייה ובקרה, תוך 
אגף בכיר מערכת הבריאות יוזם ושותף בתכנון, גיבוש ועיצוב מדיניות נציבות שירות 

 

אגף בכיר מערכת הבריאות  

 

לשכות הבריאות( ושל מקצועות הבריאות.  
למאפיינים הייחודיים של יחידות מערכת הבריאות )בתי חולים, מכונים, מעבדות, 
 יוזם ומשתתף בתכנון, גיבוש ועיצוב מדיניות נציבות שירות המדינה ופועל להתאמתה 

הבריאות הממשלתית בנושאים של ארגון, תקינת כ"א, עניני פרט ותנאי שירות.  
 אחראי על יישום מדיניות נציב שירות המדינה בתחום ניהול משאבי אנוש במערכת 

הפרופסיה במערכת הבריאות הממשלתית. 
 אחראי על הטמעת עקרונות הרפורמה לשיפור ניהול ההון  האנושי  לרבות יישום 

נושאי ניהול ההון האנושי והמערך הארגוני.  
 מייעץ, מנחה ונותן שירות ומענה ליחידות מערכת הבריאות הממשלתית במכלול 

ושכר במערכת הבריאות הציבורית.  
של העובדים בדירוגים השונים, ומשתתף בפורומים לתיאום מדיניות יחסי עבודה 
 מייצג את נציב שירות המדינה במכלול יחסי והסכמי העבודה עם הארגונים היציגים 

ודרגותיהם( במערכת הבריאות הציבורית. 
 מרכז ומתאם את הכנת ותחזוקת הסכמי התפקוד )היררכית סוגי תפקידים 

ממונה: 

 מבצע בקרה על הטיפול בהון האנושי במערכת הבריאות הממשלתית.  

 yonidu@csc.gov.il :דוא"ל

 
טל.02-6705204, פקס. 02-5630418 

 
מנהל  אגף בכיר )בפועל( מערכת הבריאות: מר יוני  דוקן 

 

 
 
 

 

mailto:yonidu@csc.gov.il
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ועדת השירות 
 

שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט-1969. 
שרים, ועדות הכנסת, וגם ועדות מעין-שיפוטיות כגון הועדה למתן היתרים לפי חוק 
הלשכה אף מייצגת את עמדת נציבות שירות המדינה בוועדות ציבוריות, כגון ועדות 

 
קיבוציים.  

אישיות של עובדי המדינה ובקשר לסכסוכי עבודה המתייחסים להסכמים ולהסדרים 
בתביעות שונות ובהליכים משפטיים בבתי דין, במוסד לבוררות מוסכמת, בתביעות 
כמו כן, הלשכה עומדת בקשר רצוף עם הפרקליטות המייצגת את עמדת המדינה בטיפול 

 
בפרשנות חוקי היסוד, חוזים, חוקי העבודה והתקשי"ר וכן המשפט המינהלי. 

הסמך. היא נדרשת לתת חוות דעתה במגוון רחב של סוגיות, ביניהן בשאלות שמקורן 
המשרדים ויחידות הסמך הממשלתיות, וליועצים המשפטיים של המשרדים ויחידות 
יחידות סמך ממשלתיות, סמנכ"לים למינהל ומשאבי אנוש( כמו גם לאגפי כוח-אדם של 
וליחידות הנציבות, להנהלות המשרדים והיחידות הממשלתיות )מנהלים כלליים, מנהלי 
הלשכה המשפטית בנציבות שירות המדינה מעניקה ייעוץ משפטי לנציב שירות המדינה 

 
הלשכה המשפטית 

ייעוץ משפטי לוועדות הפועלות מכוח סמכותו של נציב שירות המדינה 
 

לפרוט אודות ועדת השירות ראה הפרק "נציב שירות המדינה". 
התש"ל-1970.  

1959, ולה סמכויות הן מכוח חוק המינויים והן מכוח חוק שירות המדינה )גמלאות(, 
סטטוטורית המתמנה על ידי הממשלה מכוח חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-
הלשכה המשפטית מלווה ומרכזת את פעילותה של ועדת השירות, שהינה ועדה 

יעוץ משפטי בדיונים פנימיים וועדות משרדיות 
 

בראשות נציב שירות המדינה. 
ועדות ציבוריות לאיתור מועמדים לתפקידים בכירים בשירות המדינה וכן ועדת המינויים 
נציב שירות המדינה, כגון ועדות בוחנים )למכרזים פומביים, פנימיים ובין-משרדיים(, 
בנוסף, נותנת הלשכה המשפטית ייעוץ משפטי לוועדות שונות הפועלות מכוח סמכותו של 

ממונה:  
 
 
 

אחרים.  
חוק זה. ועדות אלה מורכבות מנציגי נש"מ יחד עם נציגים ממשרדים ויחידות ממשלתיות 
ועדת המכרזים על פי חוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992 ותקנות חובת המכרזים על-פי 
הלשכה המשפטית משתתפת גם בדיונים פנימיים שונים ובוועדות פנימיות של נש"מ, כגון  

  rondu@csc.gov.il :דוא"ל

 
טל. 02-6705108, פקס. 02-6511979 

 
היועץ המשפטי, עו"ד רון דול.  
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תפקידיו  של בית הדין למשמעת 
 

 
 

בית הדין למשמעת של עובדי המדינה 

מבנה בית הדין וסמכויותיו 
 

האמור, ותקנות יסודות התקציב )שיפוט משמעתי(, תשמ"ט – 1988. 
עבירות משמעת בניגוד לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה – 1985 )ראה סעיף 39)א( לחוק 
כמו כן, בית הדין מוסמך לשפוט עובדי מדינה ועובדי גופים מתוקצבים ונתמכים בגין 

עובדי מדינה ועובדים אחרים מפני הפרת הדין.  
השירות הציבורי ולשמר את אמון הציבור בשירות הציבורי ובטוהר שורותיו, ולהרתיע 
הדואר, רשות שדות התעופה וגופים אחרים, על מנת לשמור על תדמיתו הראויה של 
המדינה וגופים אחרים, שהחוק הוחל עליהם, ביניהם: המוסד לביטוח לאומי וחב' 
בית הדין למשמעת של עובדי המדינה נועד לאכוף את הדין ואת סדרי המשמעת על עובדי 

יצויין כי בדיונים על עבירות משמעת לפי חוק יסודות התקציב, ההליך מתקיים לפי 
בסיס פסיקתם של בית המשפט העליון ובית הדין.  

הדרושות למען קיומו של הליך הוגן וצודק, שמיושמות במהלכו של הדיון המשפטי, על 
)משמעת( )סדרי הדין של בית הדין(, התשכ"ג – 1963 והוראות נוספות ומשלימות 
ההליכים בפני בית הדין מתנהלים לפי סדרי דיון, שנקבעו בתקנות שירות המדינה 

 
בנוסף, אפשר שההליך המשמעתי יפתח בעקבות הליך פלילי שננקט נגד העובד. 

משיג את מינויו שלא כדין  -  עובר עבירת משמעת, שבעטיה ניתן להעמידו לדין משמעתי. 
תפקידו, או פוגע בתדמית שירות המדינה, מתנהג התנהגות שאינה הוגנת במילוי תפקידו, 
דיניה של מדינת ישראל, או מתרשל בקיומם, מתנהג התנהגות שאינה הולמת את 
עובד, שלא מקיים את הוראות התקשי"ר ו/או את נוהלי ונוהגי מקום העבודה, מפר את 

 
ובעקבות חקירה שמקיימת יחידת החקירות. 

ההליך המשפטי נפתח בעקבות הגשת תובענה לביה"ד, באמצעות התביעה בנציבות 
 

על חבר בית הדין אין מרות בענייני שפיטה, זולת מרותו של הדין. 
 

מיוחדים  בדיונים על עבירות משמעת לפי חוק יסודות התקציב.   
בקבוצות עובדים מסוימות כגון: עובדי הוראה ועובדי רשות השידור, וכן הרכבים 
המשמעת(. בנוסף נקבעו בהחלטות ממשלה הרכבים מיוחדים של חברי מותב הדנים 
המותבים נקבע בסעיף 6 לחוק שירות המדינה )משמעת( התשכ"ג – 1963 )להלן-חוק 
מקומו, או משפטן ברשימת המשפטנים, הכשיר להתמנות לפחות לשופט שלום. הרכב 
בדיון משפטי יושב הרכב של שלושה, כאשר בראש ההרכב מכהן אב בית הדין או ממלא 

 
מועד פרישתם, לפי המוקדם מבין השניים. 

של חמש שנים. ניתן להאריך את תקופת כהונתם  עד גיל 70, או עד חמש שנים לאחר 
חברי בית הדין מתמנים על ידי שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש הממשלה, לפרק זמן 

 
שעבירותיהם בוצעו באזורים אלה. 

בבית הדין למשמעת בירושלים, עומדים לדין נאשמים שמתגוררים דרומית לנתניה, או 
שהעבירות אשר ביצעו, בוצעו באזורים אלה. 

למשמעת בחיפה, בפניו עומדים לדין נאשמים שמתגוררים מהעיר נתניה וצפונית לה, ומי 
שפרסם שר המשפטים, בית הדין דן בשני אזורי שיפוט: באזור הצפוני – בית הדין 
בראש בית הדין עומדים אב בית הדין וממלא מקומו. לפי צו לחלוקת אזורי שיפוט 
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להטיל עליו אחד או יותר מאמצעי המשמעת הבאים:  

הסדר טיעון, או בעקבותיו של הליך פלילי )פסק דין חלוט( -  מוסמך בית הדין בגזר דינו 
אם הורשע עובד המדינה בדינו, בעקבות ניהול משפטו, הודאתו בעבירות או על בסיסו של 

  
כמוכחים בדיון נגד אותו אדם לפני בית הדין למשמעת".  

המשמעת "הממצאים והמסקנות של פסק דין פלילי שנוהל נגד אדם, יראו אותם 
יש לציין  כשמתקיים הליך משמעתי בעקבותיו של הליך פלילי,  מכוח סעיף 61ג לחוק 

לזכותו, ובית הדין מפרסם את הכרעת דינו.  
לאחר ניהול ההליך המשפטי, מחליט בית הדין אם קיים יסוד להרשיע את הנאשם, או 

 
סנגור ממונה על ידי אב בית הדין. 

בחירתו, שאת שירותיו עליו לשכור, אך יכול גם לבקש, מטעמים כלכליים ואחרים, מינוי 
עובד מדינה או עובד אחר שמואשם בבית הדין, רשאי להיות מיוצג על ידי סנגור על פי 

 
המשמעת, לרבות בעניין מבנה בית הדין וסמכויותיו. 

***יש לציין כי נציבות שירות המדינה בוחנת מזה זמן ביצוע תיקונים מקיפים בחוק               
  

המדינה )משמעת( )סדרי הדין של בית הדין( תשכ"ג – 1963.  
תקנות יסודות התקציב )שיפוט משמעתי( תשמ"ט-1988 כפי ששולבו בתקנות שירות 

 התראה;  

 נזיפה; 
  נזיפה חמורה; 

 הורדה בדרגה או הקפאתה, במידה ולתקופה שיקבע; 

החודשית של העובד לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים; 
 הפקעת משכורת בסכום שיקבע בית דין ושלא יעלה על החלק השישי ממשכורתו 

אחרת או למקום עבודה אחר במשרדו, בהגבלת זמן או בלי הגבלה; 
 העברה – בתיאום עם המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא מינה לכך – למשרה 

מסוימים, לצמיתות או לתקופה מוגבלת; 
 פסילה, לאחר העברה למשרה אחרת או למקום עבודה אחר למילוי תפקידים 

 פיטורים בתשלום פיצויי פיטורין, כולם או מקצתם, או ללא תשלום פיצויי פיטורים; 

למילוי תפקידים מסוימים לצמיתות או לתקופה שיקבע; 
 פסילה למלא תפקיד לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך אחרת, 

אחרת, לצמיתות או לתקופה שיקבע; 
 פסילה משירות המדינה לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך 

 

שיקבע בית הדין.  
 בצירוף לאמצעי משמעת אחר – פרסום החלטת בית הדין, כולה או מקצתה, באופן 

נפסל לשירות. 
כמו כן, מוסמך בית הדין בתנאים מסוימים, לשלול קצבה או להקטינה, גם כלפי מי שלא 
מובהר בזה, כי עובד שנפסל משירות המדינה אינו זכאי לקבל גמלה בתקופת הפסילה. 

 
מדינה שלא כדין מהמדינה, עקב ביצוע העבירה, עד לסכום של 6 משכורות קובעות. 

כמו כן, מוסמך בית הדין להורות על השבת כל זכות בעלת מימד ממוני שקיבל עובד 
 

עובד מתפקידו. 
נזיפה חמורה בהליך לפי חוק יסודות התקציב, וקיימת פרוצדורה מיוחדת של העברת 
זהים )סעיף 34 לחוק המשמעת, בהתאמתו לחוק יסודות התקציב(. כך לא ניתן להטיל 
 יצוין כי בעבירות משמעת על חוק יסודות התקציב אמצעי המשמעת דומים אך לא 
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אב בית הדין: עו"ד אורי כהן.  
 
 
 

דרוש לשם פעולתו התקינה של שירות המדינה. 
להחליט על עריכת הדיון, כולו או חלק ממנו, בדלתיים סגורות אם הוא סבור שהדבר 
דלתיים מטעמי ביטחון או יחסי החוץ של המדינה או מטעמי מוסר, וכן בית הדין רשאי 
ההליכים בפני בית הדין הינם הליכים פומביים, אלא אם בית הדין הורה על סגירת 

 
העליון. 

לאחר פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט 
מקום מושבו של בית הדין.  

ממועד הינתנו, בפני שופט דן יחיד של בית המשפט המחוזי בירושלים או בחיפה, לפי 
הנאשם או התביעה רשאים להגיש ערעור על פסק דינו של בית הדין למשמעת, תוך 30 יום 

 

שלוחת ירושלים: טלפון: 02-6547333   פקס:02-6517901   

 

 karinde@csc.gov.il :דוא"ל

כתובת: רח' בית הדפוס 12, בית השנהב, כניסה ה' )קומה 2(, ירושלים 

שלוחת חיפה: טלפון:04-8631222  פקס:04-8631224   

 

 orlyah@csc.gov.il   :דוא"ל

כתובת: קריית הממשלה, שדרות פל-ים 15   )קומה 8 (, חיפה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:karinde@csc.gov.il
mailto:orlyah@csc.gov.il
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ממונה בכיר )משמעת(: עו"ד אסף רוזנברג 
 

 
הנושאים המצויים בטיפול האגף.  

להלן תרשימים המשקפים את ממשקי העבודה השונים של אגף המשמעת וכן את עיקרי 
 

)משטרת ישראל, פרקליטות המדינה, ומשרדי ממשלה השונים(. 
אף שיתוף פעולה עם גופים ממשלתיים שונים כחלק מהטיפול בתיקים ולשם קבלת החלטות 
וכן עם יחידת החקירות באגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. בתיקים רבים  מתקיים 
אגף המשמעת עובד בשיתוף פעולה מלא עם אגף חקירות משמעת בנציבות שירות המדינה 

מנת לאפשר את תפקודם התקין של משרדי הממשלה ויחידות הסמך.  
כלפיו )עיכוב בדרגה, הבאת המידע המשמעתי בפני ועדת מכרזים והשלכות נוספות(, והן על 
מתוך התחשבות בעובד ובזכויותיו, מתוך הבנה והכרה בהשלכות שיש להליך המשמעתי 
וביעילות )העמדה לדין משמעתי, הליכים לפי סעיף 31 לחוק המשמעת, סגירת תיקים(, הן 
אגף המשמעת מייחד מאמצים ומשאבים רבים על מנת לטפל בתיקים המשמעתיים במהירות 

 
מעת לעת על ידי אגף המשמעת.  

בכללי האתיקה של עובדי המדינה; בהודעות נציב שירות המדינה, ובחוזרים המתפרסמים 
)משמעת( )סדרי הדין של בית הדין(, התשכ"ד – 1963; בתקנון שירות המדינה )התקשי"ר(; 
המדינה )משמעת(, התשכ"ג – 1963 )להלן – חוק המשמעת(; בתקנות שירות המדינה 
המסגרת הנורמטיבית שמכוחה פועל אגף המשמעת מצויה, בין היתר, בהוראות חוק שירות 

השירות הציבורי, על שמו הטוב ועל תדמיתו בעיני הציבור.  
כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985, וזאת במטרה לשמור על תפקודו של 
הכפופים לחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג – 1963,  והגופים הנתמכים והמתוקצבים 
בקרב כלל עובדי המדינה במשרדי הממשלה, יחידות הסמך, התאגידים הסטטוטוריים 
אגף המשמעת אמון על הטמעתם, שמירתם ואכיפתם של ערכי המשמעת וטוהר המידות 

 

אגף המשמעת 
 
 

סגנית ממונה בכיר )משמעת(: עו"ד אילה הוניגמן 

 asafro@csc.gov.il  - דוא"ל

טלפון:  02-6705226/7, פקס:  02-6705476 
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ממשקי עבודה של אגף המשמעת 
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נושאים בטיפול  אגף המשמעת 
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אגף בכיר – חקירות משמעת 

 

 מופקד על חקירות משמעת מכל הסוגים, פעילות מונעת ומודיעין. 

 

מקצועית. 
עצמאיות, מכוון ומנחה מקצועית את חוקרי המשמעת במשרדים הכפופים אליו 
 עוסק בהכוונת מדיניות המשמעת ויישומה במשרדי הממשלה, מבצע חקירות 

 

בשירות המדינה.  
 מייעץ לנציב שירות המדינה בהפעלת שיקול דעתו לקבלת החלטות בתחום החקירות 

ממונה: 
 

 

 
ידי יחידת התביעה ובהתאם לצורך - ע"י פרקליטות המדינה.  

 בראש היחידה עומד הממונה – מנהל היחידה, כאשר היחידה מונחית מקצועית על 

 natanell@csc.gov.il  - דוא"ל

 
פקס: 02-6541049   

טלפון: מזכירות – 02-5089571  , מרכזיה: 02-5089590  

 
אזור התעשייה גבעת שאול, י-ם. 

כתובת:  רח' בית הדפוס 12  בית השנהב, )בנייןB   קומה5  (, 

 

מנהל אגף בכיר חקירות משמעת: מר נתנאל )נתי( לויט 
 

   

 
 

 

mailto:natanell@csc.gov.il
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מבוא 

 
אגף בכיר בחינות ומכרזים 

אגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה אמון על תחום הגיוס, האבחון והמיון 
התעסוקתי בשירות המדינה.  

כידוע, נציבות שירות המדינה בעיצומה של רפורמה לגיבוש ועדכון סדרי המנהל בניהול ההון 
האנושי לשירות המדינה. אגף בכיר בחינות ומכרזים שותף מרכזי לרפורמה זו ושם לו למטרה 
לפעול, לעצב ולחזק את מערך הגיוס והמיון התעסוקתי לבחירת העובדים הטובים והמתאימים 

ביותר בשירות המדינה.  
בשנים האחרונות ביצע האגף שינויים מערכתיים ורוחביים שנועדו להביא את עולם הגיוס והמיון 
בשירות המדינה למחוזות חדשים, עדכניים ומותאמים לתמורות בעולם התעסוקה. האגף ממשיך 
ושוקד על קידום שיטות גיוס ומיון מתקדמות תוך שילוב טכנולוגיות חדשות והתמקדות בלקוחות 

האגף ובשביעות רצונם )משרדי הממשלה השונים והציבור הרחב (.  
אגף בכיר בחינות ומכרזים רואה בהון האנושי גורם מפתח בהשבחת השירות הממשלתי והעשייה 
הציבורית, במסגרת ממשקי העבודה השוטפים מול משרדי הממשלה, האגף משקיע בהעמקת 
השותפות האסטרטגית והמקצועית זאת לשם הובלת שינויים ארגוניים ותפיסתיים והגברת 

המודעות לחשיבות המשאב האנושי.  

 מטרות האגף  
 

בחירת העובדים הטובים והמתאימים ביותר לעבודה בשירות המדינה, על פי צרכי הארגון ומתוך 
היצע נרחב של כוח אדם המבקש להתקבל לעבודה במשרדי הממשלה השונים. 

כל זאת תוך התמקדות בלקוח ובשביעות רצונו באמצעות מתן שרות אפקטיבי ואיכותי, תוך 
שמירה על עקרונות ההזדמנות השווה, ההוגנות וההגינות כלפי האזרחים המתמודדים על 

המשרות הפנויות. 

תפקידי האגף  
 

 קביעת מדיניות בכל הנוגע להליכי הגיוס והמיון התעסוקתי בשירות המדינה. 

 פיקוח ובקרה על ביצוע הליכי המיון במכוני המיון הפרטיים. 

 שילוב דרכי גיוס ואיתור אקטיביים לגיוס מועמדים לשירות המדינה. 

 ניהול וביצוע מכרזים למשרות בדרגה 23 ומעלה בדירוג המנהלי ובדירוגים המקבילים. 

 ניהול וביצוע תהליכי ועדות איתור. 

 מעקב, פיקוח ובקרה על מכרזים עד דרגה 43 בדירוג המח"ר לרבות, הדרגות המקבילות 

בדירוגים האחרים ע"פ נוהל האצלת סמכויות בנושא מכרזים למשרדי הממשלה ויחידות 

הסמך.  
 קידום נושא גיוון והכלה )Diversity/Inclusion( לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם 

בנושא גיוס ומיון תעסוקתי. 
 ביצוע מחקרים וסקרים. 

 טיפול בהשגות ופניות ציבור בנושא מכרזי כ"א. 

לקוחות האגף  

 ניהול והפעלת מרכז שירות למועמדים למשרות בשירות המדינה. 

 

 

 עובדי מדינה המבקשים להתקדם או להתנייד. 

  אזרחי המדינה המבקשים להתקבל לעבודה במשרדי הממשלה השונים. 

 משרדי הממשלה ויחידות הסמך המבקשים לגייס עובדים. 
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הרפורמה במערך הגיוס והמיון בשירות המדינה 

הסיבות העיקריות שהובילו לרפורמה במערך הגיוס והמיון 
 

שיתנהל בהתאם לצרכים הייחודיים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך השונים.  
ניכר את תהליך בחירת העובדים הטובים והמתאימים ביותר לעבודה בשירות המדינה, תהליך 
מועמדותם למכרזים מידי שנה. ייצוב תהליכי הרפורמה המורכבים צפוי לייעל ולהשביח באופן 

לשירות המדינה, תוך מתן הנגשה ושקיפות מלאה מול עשרות אלפים המועמדים המגישים 
יישום הרפורמה צפוי להקנות לנציבות שירות המדינה יתרון אסטרטגי בגיוס ומיון עובדים 

האנושי בשירות המדינה שמהווה, כידוע, אמצעי ומשאב מרכזי להשגת מטרות הממשלה. 

המדינה למגמות המודרניות הקיימות כיום בשוק העבודה, מתוך רצון לחולל שינוי ושיפור בהון 
במנגנוני ניהול ההון האנושי. רפורמה זו נועדה להתאים ולייעל  את מערך הגיוס והמיון בשירות 
הרפורמה במערך הגיוס והמיון בשירות המדינה הינה נדבך מהותי במסגרת הרפורמה הכללית 

מטרות הרפורמה  
 

 צורך בהנגשת מכרזי כוח אדם לאוכלוסייה רחבה ככל שניתן על מנת לפעול בשוויון והגינות. 

 העדר מערכות מחשוב מותאמות ותומכות בהליכי הגיוס והמיון. 

  משך זמן ארוך עד איוש משרה הוביל לנשירת מועמדים פוטנציאליים. 

 שיטות גיוס לא מותאמות שדרשו למידה ושדרוג למגמות הקיימות בתחום הגיוס בעולם.  

המשתנים. 
  כלים אבחוניים לא עדכניים שחיזקו את הצורך בביצוע רוויזיה והתאמה כוללת לצרכים 

למכרזים לאורך השנים. 
 שינויים מתמידים במשק ומצב התעסוקה הדינמי שהביאו לעלייה מתמדת במספר המועמדים 

 
 
 
 

 יכולת מחקר ומעקב לאורך זמן. 

 ניהול ידע ויישום סטנדרטיזציה של תהליכי עבודה בנושא מיון וגיוס בשירות המדינה. 

 שיפור השליטה, הבקרה והמדידה הארגונית והתפעולית, תוך תחקור וניתוח בזמן אמת. 

מידות, חוקיות המכרזים ועוד. 

 יישום הליכי פיקוח ובקרה אפקטיביים ויעילים: שמירה על כללי מנהל תקין, טוהר 

משרדים וציבור המועמדים.  
 מכוונות לקוח ושותפות HRBP: השבחת השירות ושיפור שביעות רצון הלקוחות - 

 הפחתת שיעור הנשירה של מועמדים פוטנציאליים. 

 קיצור משך זמן הגיוס והמיון בשירות המדינה, תוך שמירה על איכות הגיוס והמיון. 

התעסוקתי בשירות המדינה. 

שנבנה לצרכי השירות הממשלתי:  העלאת איכות ומהימנות תהליך האבחון והמיון 
 התאמת הליכי האבחון על-פי עיסוק ורמת תפקיד זאת באמצעות מודל אבחוני מודולרי 

לאפקטיביות מרבית, לחיזוק אמון הציבור ולהעלאת טיב השירות לאזרח. 
 התאמת העובד לצרכיי הארגון בצורה האופטימלית, דבר שיתרום לשיפור ההון האנושי, 
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פניות הציבור בנושאי מכרזים ומבחנים 

 http://chat.bynetos.co.il/chat/rchat.aspx  :קישור לצ'אט

 
בימים א'-ה' בין השעות    20:00-08:00  ,  וביום ו' עד השעה 13:00. 

 להלן שעות הפעילות: 
מרכז השירות פועל בכל ימי השבוע )למעט ביום שבת( ובשעות נרחבות. 

המקוונת. 
מרכז השירות מעניק מענה לפניות בנושאי בחינות ,מכרזים  ושימוש במערכת הגיוס 
אגף בכיר בחינות ומכרזים מפעיל מרכז שירות אינטרנטי לטובת ציבור המועמדים. 

 

  netzivotservice@bynetos.co.il  :או באמצעות כתובת הדוא"ל

 

ממונה 
 
 
 
 

  gabya@csc.gov.il  :דוא"ל

טל': 02-6705183 , פקס: 02-6707170.  

מנהלת אגף בכיר )בחינות ומכרזים( , גב' גבריאלה אשכנזי  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://chat.bynetos.co.il/chat/rchat.aspx
mailto:netzivotservice@bynetos.co.il
mailto:gabya@csc.gov.il
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תפקידי האגף  
 

ההדרכה וההשכלה ובתחום הרווחה בשירות המדינה. 
אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה הינו הסמכות המקצועית העליונה בתחום הלמידה, 

 
 

אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה 

 

 

 
 
 
 
 

 

בתחומים אלו. 
 קביעת מדיניות למידה, הדרכה, השכלה ורווחה בשירות המדינה והנחיית המשרדים 

לרווחתם של עובדי וגמלאי שירות המדינה. 
העובדים באמצעות הכשרתם השיטתית והדרכתם המתמדת, וכן תכנון וביצוע פעולות 
 פיתוח, טיפוח וקידום המשאב האנושי בשירות המדינה, והעלאת רמתם המקצועית של 

כולל פיתוחם ההדרכתי של פעולות ההדרכה השונות. 
 ארגון וניהול פעולות הדרכה לאוכלוסיות שונות בשירות המדינה בעיקר בעיסוקים רוחביים 

למנהלים בכירים ועתודה לסגל הבכיר בשירות המדינה. 
 הכשרת הסגל הבכיר בשירות המדינה ושותפות בתכנון, הכוונה, היגוי והפעלה של תכניות 

וחידוד הנהלים וההנחיות למשרדים. 
 מיצוב תחומי ההדרכה והרווחה בשירות המדינה, באמצעות חיזוק עבודת המטה, והבהרת 

 פיתוח מתודולוגיות, כלים ומוצרי למידה והדרכה לכלל שירות המדינה. 

תחומים אלו במשרדים וביחידות הסמך לשיפור ושימור רמתם המקצועית. 
 הכשרת העובדים העוסקים בתחום ההדרכה, ההשכלה, הלמידה והרווחה והמופקדים על 

שירות המדינה ומחוצה לו.  
 פיתוח וחיזוק שיתופי פעולה עם גורמים העוסקים בתחום הלמידה, ההדרכה והרווחה בתוך 

 ניהול ומימוש מכרזים מרכזיים בתחום הלמידה, ההדרכה, ההשכלה והרווחה.  

 הובלת תכניות אקדמיות מוסדיות המיועדות לעובדי שירות המדינה.   

העוסקים בתחום הלמידה וההדרכה בחו"ל. 
 פיתוח קשרים בינלאומיים ושיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל ועם מוסדות 

 מתן מענה שוטף לפניות מהמשרדים ומגורמי חוץ בתחומים עליהם מופקד האגף. 

  ofirbe@csc.gov.il  :דוא"ל

טל.02-6705220, פקס. 02-6705618 
מנהל אגף בכיר )הדרכה השכלה ורווחה(: מר אופיר בניהו 

ממונה: 
 

להשתלמות של עובדי מדינה ופעולות הדרכה הנובעות מהסכמי עבודה. 
כגורם המקשר בין המעסיקים לבין האיגודים המקצועיים בכל הנושאים הקשורים 
 קביעת מדיניות וליווי מימוש הסכמים קיבוציים הנוגעים לתחום ההדרכה וההשכלה ומשמש 

mailto:ofirbe@csc.gov.il
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כללי 

 

 

 אגף בכיר - 'צוערים לשירות המדינה'

 
 
 

רקע 
 
 

בהתאם לדו"ח הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. 
כמו כן מופקד האגף על יצירה והסדרת ערוצי הזנת מצוינות לתוך שירות המדינה 

 
 

שנים, לאחריהן היא משתלבת בעמדות מפתח בשירות המדינה. 
בנוף הממשלתי. עתודה זו מאותרת, ממוינת ומגויסת למסלול הכשרה והשמה של כשש 
שינוי בשירות המדינה באמצעות תכנית הצוערים לשירות המדינה –מיזם חדשני וייחודי 
אגף בכיר צוערים לשירות המדינה מופקד על בנייה והכשרה של עתודה ניהולית נושאת 

 

שלב א' – הכשרה: שלב ההכשרה אורך כשנתיים, הכוללות נדבך אקדמי )תואר שני 

 

התכנית היא  בת שש שנים ומורכבת משני שלבים:  
 

המדינה כך שתכניה, מפעיליה ומדיניותה מותווים על-ידי הממשלה ועל-פי צרכיה.  
עפ"י החלטת הממשלה מס' 1244 הנ"ל, התכנית מנוהלת באופן ישיר ומלא על-ידי 

 
הוועדה אומצו במלואן בהחלטת ממשלה מס' 1244 מיום ה- 17.1.2010.    

התכנית לשנים הבאות ולשמירה על היקפה והעלאה מתמדת של איכותה. המלצותיה של 
השירות הציבורי ואף החליטה על הקמת "ועדת היגוי – צוערים למינהל הציבורי" לעיגון 
צוערים למינהל הציבורי" יוזמה מרכזית ומשמעותית בעלת חשיבות גדולה לטיוב 
בהחלטת הממשלה מס' 4473 מיום 8.2.09 נכתב כי הממשלה רואה בתכנית "עתידים – 

  
הציבורי" שהכשירה עד היום 6 מחזורים וכ- 150 צוערים.  

תכנית הצוערים לשירות המדינה נוסדה בהמשך לתכנית "עתידים – צוערים למינהל 
 

לצד המשך לימודים לתואר השני ופעילות חוץ אקדמית. 
השני. בשנתם השנייה לתוכנית הצוערים מבצעים התנסות מעשית במשרדים ממשלתיים 
חשיפה מירבית לפעילות משרדי הממשלה, במקביל לבניית הקבוצה וללימודי התואר 
בשנתם הראשונה בתכנית  הצוערים מבצעים לימוד וחניכה קבוצתית, תוך דגש על 

 

קטנים כגדולים. 
לאומית; )5( הקניית כלים ניהוליים שנועדו לסייע בידי משרת הציבור להוביל שינויים – 
ההיסטוריה של העם היהודי, החברה בישראל, הזירה המזרח-תיכונית והזירה הבין-
מנהיגות בקרב קבוצות בעמדות סמכות והשפעה; )4( העמקת התודעה בנושאי 
)1( הקניית ידע רב-תחומי; )2( עיצוב מדיניות ציבורית; )3( למידה והטמעת מודלים של 
מורחב במדיניות ציבורית( ונדבך חוץ אקדמי. הנדבכים מבוססים על האשכולות הבאים: 
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שלב ב' – השמה: שלב ההשמה אורך כארבע שנים וכולל תקופת השתלבות בשירות 

 

 

הניתנים על-ידי צוות התכנית.  
השיבוץ להתנסות במשרדים השונים מלווה בתמיכה באמצעים פרטניים וקבוצתיים 

ממונה: 

 

 

המחייבים אותם לשרת את המדינה במשך לפחות 4 שנים עם סיום תכנית ההכשרה.  
הצוערים מוגדרים מרגע קבלתם לתכנית כעובדי המדינה וחותמים על חוזים אישיים 
בכל מחזור בתכנית זו מתקבלים כ- 30 צוערים מצטיינים אקדמית, חברתית ואישית.  

על חיזוק משרדים שההנהגה שלהם מתבגרת או שדורשים חיזוק. 

משרדים ומוקבלי מנכ"לים ביחידות ובמשרדים השונים; )4( חלוקה  למשרדים עם דגש 
)2( אגפי תכנון מדיניות ומוקדי ידע משרדיים או לאומיים; )3( לשכות מנכ"לים של 
מערכתיים בדגש על: )1( משימות לאומיות, כפי שמוגדרות על-ידי הממשלה מעת לעת; 
השאיפה היא, שהבוגר יעבוד בשני תפקידים בתקופה זו, כאשר הוא יוצב בצמתי השפעה 

לכישוריו.  
המדינה בה הצוער נהפך לבוגר שלב ההכשרה ועובד במשרד הקולט ומתקדם בהתאם 

  mailto:tzoarim@mail.gov.il :דוא"ל

טל. 02-6705133, פקס. 02-6705621 

מנהל אגף בכיר, 'צוערים לשירות המדינה': מר עמרי דגן 
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תחומי פעילות 

 
 

 אגף בכיר לפרישה וגמלאות

 
 

 

 

התקשי"ר על פיו; 

 יישום חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל- 1970, התקנות והוראות 

והכוונת משרדי הממשלה ויחידות הסמך בדרכי היישום; 

 מיצוי זכויות העובדים הפורשים לגמלאות;קביעת מדיניות בתחומי הפרישה והגמלאות 

נוספים וכן בנושאי "הקפאת" זכויות לגימלאות ; 

לרציפות זכויות פנסיונית בין המדינה לבין קרנות הפנסיה, רשויות מקומיות וגופים 
 טיפול בנושא ביטוחם הפנסיוני של עובדי המדינה המועסקים בחוזים השונים, בהסכמים 

ממונה: 
 

התעסוקה, רשות השידור. 
חולים ממשלתיים, מורים באגף כח אדם בהוראה, עובדי המוסד לביטוח לאומי, שירות 
 אחריות לכלל עובדי המדינה בתחום הגמלאות והפנסיה : עובדי משרדי הממשלה, בתי 

 ziyonle@csc.gov.il  דוא"ל

טל. 02-6705186, פקס 02-6706125 
מנהל אגף בכיר לפרישה וגמלאות:  מר ציון לוי 

  

 
 

 

mailto:ziyonle@csc.gov.il
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תפקידי האגף: 

 
גבוהה, צה"ל, משטרה, שב"ס ותאגידים ציבוריים שונים.  

מקצועי לחברות הממשלתיות, לשלטון המקומי ורשויות מקומיות, מוסדות להשכלה 
לביטוח לאומי, מבקר המדינה, בית הנשיא וכנסת ישראל. כמו-כן עוסק האגף במתן ייעוץ 
לעובדי המדינה בפרט ועובדי השירות הציבורי בכלל, כגון: שירות התעסוקה, המוסד 
מקצועי להובלת שינויים בתחום ניהול משאבי האנוש בשירות המדינה ותנאי השירות 
אגף בכיר לתכנון ובקרה משמש כגוף מטה מקצועי בנציבות שירות המדינה, המהווה כלי 

 
 

  

אגף בכיר לתכנון, בקרה ותנאי שירות  

 

שנקבעות מדי שנה בישיבות משותפות של האגף עם כל אחד ממשרדי הממשלה.  
הממשלה בתחום הייצוג ההולם לבני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, כפי 
מוגבלות. במסגרת זו מקיים  האגף מעקב אחר ביצוע תכניות העבודה של משרדי 
האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, לבני קהילת יוצאי אתיופיה ולאנשים עם 
 מוביל הטמעת ערכי שוויון ההזדמנויות לכלל אזרחי המדינה והייצוג ההולם לבני 

 

וקיום ההסכמים הקיבוציים.  
 מקיים  מעקב ובקרה אחר יישום החלטות ממשלה, תנאי שירות של עובדי המדינה 

 

אזרחי המדינה, אקדמיה וכלל הארגונים במדינה.  
כגון: לשכות השרים , לשכות חברי הכנסת, עובדי המדינה ועובדי השירות הציבורי, 
האגף מהווה כתובת מקצועית למענה לפניות  לשאלות מקצועיות של גורמים רבים 

 מהווה כתובת לפניות עובדי המדינה ופניות ציבור בנושאים הקשורים לעובדי המדינה. 

ממונה: 
 

 
צ'רקסית.  

מתנדבים/עמיתים, ועדת ביגוד, ועדת מענק שכר דירה לאוכלוסייה הערבית, דרוזית 
 האגף אמון על ועדות שונות כגון: ועדת פיצויים, ועדת פיצויי ימי מחלה, ועדת 

 sigalav@csc.gov.il :דוא"ל   

טל. 02-6705120     פקס. 02-6705266  
   מר רונן שפירא               

   מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, מ"מ מנהל אגף תכנון ובקרה-  
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ייעוד האגף לשוויון מגדרי: 
 

1  האגף לשוויון מגדרי וקידום נשים 

יעדי האגף לשוויון מגדרי: 
 

לנושא, והכרה ביכולתן ובפוטנציאל הגלום בהן, כחלק מרכזי מההון האנושי בשירות המדינה. 
הבטחת הזדמנויות שוות לנשים, בדגש על קידום לדרגי הניהול הבכיר, תוך הטמעת המודעות 

תפקידי האגף 
 

ה. צמצום ההטרדות המיניות, ההתנכלויות והאפליה.  

ד. הסרת חסמים המקשים על נשים להתקדם למשרות בכירות.  

ג. חיזוק המודעות לחשיבות ולכדאיות בקידום נשים בפרט ובשוויון מגדרי בכלל.  

בפרט.  
ב. הטמעת חשיבה מגדרית בהחלטות מערכתיות שמתקבלות בנש"מ- בכלל, ובראי הרפורמה- 

א. שיפור הייצוג ההולם לנשים בכל הדרגים, ביחס סביר  לשיעורן הכולל באותו משרד / דירוג.  

האגף מופקד על התחומים הבאים: 
 

בהתאם למדיניות האגף. 
המגדרי, בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, מערכת הבריאות ומשרד הביטחון – הפועלות 
האגף אחראי על איתור, מינוי, הכשרה, הנחייה וניהול שוטפים של כ-80 ממונות על השוויון 

צבא ומשטרה. 
השרים ולשכות חברי הכנסת, עובדי המדינה ועובדי השירות הציבורי, האקדמיה, ארגוני נשים, 
האגף מהווה כתובת מקצועית למענה לפניות לשאלות מקצועיות של גורמים רבים כגון: לשכות 

נשים,  זכויות נשים והורים ומניעת הטרדה מינית. 
האגף מהווה גורם מנחה לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנושא שוויון מגדרי, קידום 

הטרדה מינית.  
בשירות המדינה, לרבות טיפול במגוון נושאים הקשורים לזכויות נשים, זכויות הורים ומניעת 
כלי מקצועי להובלת שינויים בתחום שוויון הזדמנויות לנשים ושיפור ייצוגן בעמדות הבכירות 
האגף לשוויון מגדרי ולקידום נשים משמש כגוף מטה מקצועי בנציבות שירות המדינה, המהווה 

 

בשירות המדינה, ויישום עקרון ההעדפה המתקנת. 
 יישום חוק שירות המדינה מינויים, התשי"ט  - 1959 בנושא קידום הייצוג ההולם לנשים 

 יישום המלצות דו"ח שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה. 

שיעור הנשים המיוצגות בעתודות ניהוליות. 
 פעילות לשם העלאת שיעור הנשים בתפקידים הבכירים בשירות המדינה, ובכלל זה העלאת 

הסמך, וביצוע מעקב אחר העמידה בהם. 
  קביעת יעדים דיפרנציאליים לייצוג נשים בתפקידים בכירים לכל משרדי הממשלה ויחידות 

אות למשרד ולבית החולים המצטיינים בקידום נשים. 
 עריכת תחרות "אות המעסיק המתקדם", בין כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, והענקת 

 שיפור תהליכי המעקב והבקרה לאיתור חסמים לקידום נשים בשירות המדינה. 

משפחה. 
 הגברת האיזון בין חיים לעבודה של העובדות והעובדים, תוך ביסוס הסדרי עבודה תומכי 

 חיזוק הרישות החברתי )Network( של נשים בשירות המדינה. 

                                           

ומניעת הטרדה מינית. 
 פיתוח, הדרכה והסברה בנושא שוויון מגדרי, שוויון הזדמנויות בעבודה, קידום נשים 

 שם האגף שונה בשנת 2014 בהמשך לשינוי תיאור תפקיד הממונה על השוויון המגדרי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך. 
1
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 פעילות לגיבוש הנחיות בנושא יישום ההעדפה המתקנת בשירות המדינה. 

להטיות מגדריות בתהליכי מיון וצמצומן. 
 פיתוח הדרכה לחברי ועדות איתור וועדות מכרזים, בין היתר,  לשם העלאת המודעות 

 פעילות לצורך צמצום פערי שכר מגדריים, הנובעים מרכיבי שכר משתנים בשירות המדינה. 

מדרגי הביניים למשרות ניהול בכירות יותר. 
 פיתוח והעצמה של חניכת נשים לנשים )מנטורינג(, מתוך מטרה ללוות ולקדם מנהלות 

לכנסת. 
 ניתוח נתונים לגבי ייצוג נשים בתפקידים בכירים, פרסומם והגשת דו"ח שנתי בנושא 

גורמי הדרכה, פיתוח אמצעי הדרכה, והכנת פרסומים בנושא.  
 יישום החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, לרבות הכשרת הממונות, אישור 

 ייזום והובלת תיקוני תקשי"ר וגיבוש נהלים בנושאים שבאחריות האגף. 

 טיפול בתלונות על הטרדה מינית ,התנכלות, אפליה וקיפוח מגדריים. 

 ייעוץ והנחייה למשרדי הממשלה בתחומי הפעילות של האגף. 

בהתאם למדיניות האגף. 
בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, מערכת הבריאות ומשרד הביטחון – הפועלות 
 איתור, מינוי, הכשרה, ליווי, הנחייה וניהול שוטפים של כ-80 ממונות על השוויון המגדרי, 

  

לפעילותם/ן:  
הייחודיים של המשרד, יחידת הסמך או בית החולים הרלוונטי. להלן קווים מנחים משותפים 
הממשלה וביחידות  הסמך מתבצעת בנוסף לתפקידם/ן במשרד. עבודה זו נבנית על פי צרכיו 
עבודתם/ן של הממונים/ות על השוויון המגדרי ויועצי/ות המנכ"ל לקידום נשים במשרדי 

 
במשפחה וכו'. 

הרמטכ"ל לענייני נשים, מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית, מרכזים לטיפול באלימות 
הממשלה, היועצות למעמד האישה בשלטון המקומי, גורמים שונים באקדמיה, יועצת 
 פיתוח ושימור קשרי חוץ עם  ארגוני הנשים, הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש 

אדם במשרד, איתור אקטיבי של נשים ועידודן להגיש מועמדות.  
 פעילות אקטיבית לשם קידום ושילוב נשים בעמדות בכירות, לרבות השתתפות בתכנון כוח 

למכרזים וניהול קריירה.  
 ארגון קורסים וסדנאות לעובדות המשרד בנושאים שנועדו לסייע בקידומן, כגון: הכנה 

עבודה, שוויון בין המינים. 
 ארגון קורסים וסדנאות לעובדי ולעובדות המשרד בנושאים מגדריים, כגון: איזון חיים – 

 הדרכת העובדים והעובדות בנושא החוק למניעת הטרדה מינית.  

מגדרית. 
 עריכת פעילויות להגברת המודעות בנושא אלימות נגד נשים, ובנושא בריאות האישה ורפואה 

 ציון יום האישה הבינלאומי באירוע "יום השוויון בין המינים" לכל עובדי ועובדות המשרד. 

 ציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. 

 השתתפות בתחרות "אות המעסיק המתקדם". 

 תפקוד כאחראית מכוח החוק למניעת הטרדה מינית – לרבות מתן תמיכה וסיוע למתלוננות. 

 טיפול בפניות עובדים ועובדות בנושאים מגדריים, ובנושא זכויות הורות. 

עובדות בכירות כמנטוריות לעובדות במשרות בדרגות הביניים. 
 עבודה על חיזוק התמיכה ההדדית בין נשות המשרד, כגון פעילות לחיזוק סולידריות ומינוי 

נושא מעמד האישה על סדר היום המשרדי. 
 עבודה פנים משרדית בדרכים שונות לשם הובלת נושא שילוב וקידום נשים, ולשם העלאת 

 ייעוץ למנכ"ל המשרד בנושא קידום נשים. 

 הגשת השגות על מכרזים, בהן לא זכו נשים. 
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 חברות בוועדות רלוונטיות )כגון: ועדה לצמצום פערי השכר, ועדת שינויי תקינה( 

ממונה: 
 

שעורך האגף לשוויון מגדרי  וכו'. 
השוויון המגדרי, השתתפות בכנסים ובימי עיון של האגף לשוויון מגדרי, סיום קורס הסמכה 
שנתי, מסירת עדכונים שוטפים, הפצת חומר המועבר אליהן מתוקף תפקידן כממונות על 
 מילוי חובות שוטפות מול האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה, כגון: הגשת דו"ח 

 talilas@csc.gov.il :דוא"ל

פקס. 02-6705246  
טל. 02-6705583, 

עו"ד טלילה שחל-רוזנפלד.  
מנהלת האגף לשוויון מגדרי ויועצת נציב שירות המדינה לקידום נשים,  
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מחשוב: 
א. אגף בכיר למערכות מידע בנציבות שרות המדינה מונה כ- 24 איש ומטפל בשתי סביבות 

 

אגף בכיר מערכות מידע 

                                                                 

 SHARE POINT )פורטל, ניהול וועדות ועוד(.    

לעבודת המשרד בחומרה, תוכנה, תקשורת ותמיכה תפעולית; פיתוח מערכות מבוססות 

 מערכות נציבות שירות המדינה - תשתיות, רשת ויישומים ייעודיים:  תמיכה מלאה 

ב. האגף מחולק לארבעה גפים: 

 

תוכית העבודה.  
לפיתוח היא של משרד האוצר. אחריות האגף היא בהגדרת צרכים, אישורים וקביעת 
המדינה, העיסוקים והאיושים. צוות האגף שותף בפיתוח וביישום. האחריות הכוללת 
המבנה הארגוני של כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, תיקים אישיים של כל עובדי 
 מערכת מרכב"ה )SAP( : בה מיושם מודול משאבי אנוש )HR(. מודול זה כולל את 

תיקים אלקטרוניים ובקרה. 
 מערכות כ"א -  אחריות על פיתוחים הנוגעים למע' מרכב"ה – מע' אחזור מידע, 

הממוחשב(, תוכנה, חומרה ותמיכה. 
 PC ורשתות – אחריות כוללת לסביבת ה- PC המשרדית – סע"ר )המשרד 

לניהול יעדים, סע"ר, פורטל משרדי, מע' ניהול משימות ועוד. 
 פרויקטים מיוחדים – ביצוע פרויקטים רוחביים בתחום הניהולי, מערכות תמר 

 .CRM ,ממשלתית

 BI 'מע ,PC בסביבת Sharepoint בשרות המדינה, פיתוח מערכות בטכנולוגית

 PMO – אחריות כוללת לניהול הפרויקטים ביחידה, התאמת מרכבה לרפורמה 

ממונה: 
 

תקציבים במשרד האוצר.  
ה. אחריות כוללת לניהול תקציב הנציבות – תכנון, בקרה, עבודה מול הנהלת הנציבות ואגף 

 
במודול  HR מרכבה.   

משרדי, הסבת התקשיר לתשתית SharePoint, מערכת הדרכה, שינויים מהותיים 

ד. הפרויקטים המרכזים שהושלמו בשנה זו – הרחבת מערכת הערכת עובדים, פורטל 

 

מודולים, וכן שילוב ביישום, פיתוח וניהול הרשאות.  
עיקר הפעילות בנושאים הקשורים לאפיון תהליכי העבודה, הגדרת תכנית עבודה, אישור 
ג. פעילות במרכבה – האגף משתתף בפיתוח פרויקט מרכבה )מודול HR) המפותח באוצר. 

            

 ניהול מדיה – אחריות כוללת לאתר, תקשי"ר, עיתון חודשי לעובדי המדינה.  

  revitalw@csc.gov.il :דוא"ל

טלפון:    02-6705175/6  פקס.02-6705266   
מנהלת אגף בכיר )מערכות מידע(: גב' רוויטל  ויצמן  

 
 
 

mailto:revitalw@csc.gov.il
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תחומי האחריות של  הביקורת הפנימית 
 

הפנימי בארגון.  
סח/11 , מיום 13.1.2008, אשר קבע, בין היתר כי יש לחזק את העברת המידע באמצעות המבקר 
והתקנות שהותקנו  מכוחו.  נציב שירות המדינה פרסם את דברי המבקר בנושא זה בהודעת נש"מ 
שחיתויות, כפי שפורסמו בעקבות התיקון לחוק טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992, 
כמו כן פועלת הביקורת הפנימית, בהתאם להמלצות מבקר המדינה בדבר הגנה על חושפי 

החלטות הממשלה, והוראות התקשי"ר  בפרק משנה 03.5.  
הביקורת הפנימית בנציבות שירות המדינה פועלת על פי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב- 1992,  

 

אגף הביקורת הפנימית 

פעולות הביקורת הפנימית בנש"מ 
 

לענייני ביקורת המדינה, ובוועדת הכנסת לפניות הציבור. 
תחום אחריות ייחודי נוסף מתייחס לייצוג נש"מ  בפורום וועדות הכנסת השונות, בעיקר בוועדה 

שירות המדינה,  בתיאום עם הלשכה המשפטית לנש"מ.  
וחובותיו של העובד, פניות של משרדי ממשלה ויחידות הסמך, טיפול בפניות לפי דרישת נציב 
תחומי אחריות אחרים מתייחסים לטיפול בפניות מיוחדות של עובדים הנוגעות לזכויותיו 

בתקשי"ר( .  
הממשלה ויחידות הסמך )ביקורת על ביצוע המדיניות בהתאם להוראות פרק משנה 03.5 
נש"מ ואכיפתה נעשית באמצעות עריכת ביקורות פנימיות תוך ארגוניות  וחוץ ארגוניות במשרדי 
נש"מ ,ובפרט על רקע האצלת סמכויות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך. הבטחת ביצוע מדיניות 
האגף נדרש להבטיח את ביצוע מדיניות נש"מ כפי שבאה לידי ביטוי  בתקשי"ר, הודעות וחוזרי 
לקביעת  מדיניות בתחומי ניהול משאבי אנוש בשירות המדינה, אכיפתו  וביצועו.  במסגרת זו 
המדינה, המשמש  מצד אחד כזרוע הביצועית של הממשלה בנושאי כוח אדם ומצד שני אחראי  
תחומי האחריות של האגף נגזרים  מתפקידיה הייחודים של נש"מ כגוף מטה מרכזי של שירות 

משאבי אנוש במשרדי הממשלה.  
האנוש והתקינה בשירות המדינה, ובאה לידי ביטוי בזיקות גומלין רבות מול סמנכ"לים ומנהלי 
לאגף הביקורת הפנימית סביבת ביקורת ייחודית ומורכבת, הנוגעת לכלל תחומי ניהול משאבי 

המוטלות מעת לעת על ידי נציב שירות המדינה. 
תכניות עבודה שנתיות מאושרות מראש על ידי נציב שירות המדינה  ולפי מטלות אד- הוק 
הביקורת הפנימית בנציבות שירות המדינה )להלן - נש"מ(,  מתבצעת, כנדרש על פי חוק, על בסיס 

ממונה: 
 

ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי." 
1992: "דו"ח, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר הפנימי במילוי תפקידו לא 
משמעתיים. ובלשון החוק , כפי שקבע המחוקק בסעיף 10 )א( לחוק הביקורת הפנימית התשי"ב-
ממצאיה אינם  יכולים  לשמש ראיה בהליך משפטי אך הם לא פסולים לשמש ראיה בהליכים 
הפנימי כלפי הרשות המבצעת, במקרה שלנו פעולות  נש"מ  שהיא המושא לביקורת. ככזו, 
יודגש כי ביקורת פנימית בהגדרה, היא פעולת הערכה )סובייקטיבית( בלתי תלויה של המבקר 

 
כמוגדר בסעיף 03.5 בתקשי"ר. 

דוחות ביקורת בנושאים פנים ארגוניים בתוך נש"מ ובנושאים הנוגעים ישירות למדיניותה, 
למדיניות נש"מ וביצועה. עם זאת יודגש כי גולת הכותרת של הביקורת הפנימית היא כתיבת 
הביקורת הפנימית נדרשת לטיפול במגוון רחב מאוד של נושאי ביקורת המתייחסים כאמור 
פעולות הביקורת הפנימית מורכבות ודורשות ידע מקצועי רב ההולך ומסתעף עם השנים. 

 yakovlu@csc.gov.il :טלפון: 02-6705104  פקס.02-6705131.  דוא"ל

מנהל אגף א'  )ביקורת פנימית(:  עו"ד  יעקב לוזון. 
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יחידת הממונה על מערכת הביטחון 

 
ובגופים ביטחוניים שבהם מועסקים עובדי מדינה. 

 יחידת הממונה על מערכת הביטחון  מטפלת בכל נושאי הארגון והפרט במשרד הביטחון 

 
הקיימים בהן. 

להתאמתם למאפיינים הייחודיים של היחידות במערכת הביטחון ולהסכמים הייחודיים 
 היחידה שותפה לגיבוש המדיניות בנושאים שבהם מטפלת  נציבות שירות המדינה ופועלת 

 
ומשרדים ממשלתיים. 

העבודה עם הארגונים היציגים של עובדי מערכת הביטחון  בדרוגים השונים, ומול גופים 
 היחידה מייצגת את נציב שירות המדינה במכלול הנושאים הקשורים ביחסי והסכמי 

ממונה: 
 

באשר ליחידות אלו, כגון ניהול והשתתפות בוועדות . 
הטכנולוגיים, תכניות פרישה ייחודיות  ועוד.  כמו כן מרכזת היחידה פעילויות אחרות 

 היחידה מטפלת בנושאים ייחודיים כגון: עובדי מחקר, חוזים אישיים לעובדים בתחומים 

  ayalaga@csc.gov.il   :דוא"ל            

 טלפון: 03-7634913    פקס.03-7634907  
 

הממונה על מערכת הביטחון:  גב' איילה גונן - אשרי 

  
 
 

mailto:ayalaga@csc.gov.il
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ייעוד היחידה: 
 
 

ויישום חוק חופש המידע 

דובר הנציבות  וממונה על הסברה, פרסומים , קשרי חוץ  

תפקידי הדובר: 
 

ובהתאם ליעדיה, תוך חיזוק דימויה המקצועי בעיני עובדי המדינה והציבור-בכלל. 
טיפול יעיל, יזום ותגובתי בכל צרכי הדוברות וההסברה של נציבות שירות המדינה 

 
תחומים הנוגעים לפעילותן של יחידות הנציבות. 

ומקיים קשר יום יומי עם כתבים ופרשנים מכל אמצעי התקשורת וממגוון של 
 מטפל בשאלות, בפניות ובקשות שמופנות לגורמי המשרד על ידי עיתונאים  

 
ובתיאום עימם. 

ומכין  תגובות רשמיות, תיקונים או הבהרות, בהתייעצות עם גורמי המשרד 
 עוקב אחר פרסומים באמצעי התקשורת אודות פעילות הנציבות ויחידותיה 

 
 מפקח על הזנת תכנים לאתר האינטרנט של הנציבות  ומנהל  את דף הפייסבוק. 

 
 מפיק את הדו"ח השנתי של הנציבות ומפיץ מידע על פעולות הנציבות. 

ממונה: 
 
 
 
 

 ממונה )בפועל( על יישום חוק חופש המידע. 

  dover@csc.gov.il   :דוא"ל            

 טלפון: 02-6705561    פקס.02-6705266  
 

 מר אריה גרינבלט 
דובר הנציבות וממונה על הסברה, פרסומים ,קשרי חוץ ויישום חוק חופש המידע:  

 
 

mailto:dover@csc.gov.il

