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1.  

 בואמ .2

 ל''מנכשר או או מתוקף הסמכות השיורית של ועדות ציבוריות מוקמות מתוקף חוק או החלטת ממשלה,  

  "ל.מנכ ימוקבל או/ו משרד ממשלתיב

 :ציבוריותסוגים מרכזיים של ועדות  3להלן  

 :מוקבלי מנכ''ל מנכ''ל/ , המוקמות מתוקף הסמכות השיורית של שר/מייעצות ועדות ציבוריות 

ל ''או המנכבתחום פעילותו של השר  ,שונותכלליות לבחון סוגיות ובעיות  ועדות אלו הינו תפקיד

 ולייעץ לו בהן.במשרד 

ממלאות תפקידים בהתאם ועדות אלו  :או החלטת ממשלה המוקמות מכוח חוק ציבוריות ועדות 

  .אותן החלטת הממשלה המסמיכיםבאו למפורט בחוק 

הנוגעות שונות  סוגיותלהכריע ב ןתפקידש ,או החלטת ממשלה מכוח חוק המוקמות ערר ועדות 

 .1992-חוק בתי דין מינהליים, תשנ"בלפי  ,נהלייממהוות בית דין העדות ו, ופרטל

למקור הנורמטיבי המסמיך  בהתאםיהיה הוועדה )להלן: ''יו''ר''(  ויושב ראש תריה הציבווועדהמינוי חברי  

הנחיית  לפי ,לחוות דעת מטעם הלשכה המשפטית של המשרד הממשלתי )ככל שקיים( וכן בהתאם

היועץ המשפטי לממשלה בנושא "בדיקת מינויים על ידי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה", מס' 

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא "מינוי והרכב ועדות ציבוריות מייעצות ודרכי פעולתן",  ,1.1500

ות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא ''עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירו 1.1502מס' 

  .1.1555המדינה'', מס' 

הודעה, ''תעריפי ומתפרסמים בלחברי הוועדה נקבעים על ידי החשב הכללי המרביים תשלום התעריפי  

  .''תשלום ליושב ראש ולחבר ועדה ציבורית

 מטרת ההוראה 

בדבר כללי משרדי הממשלה ויחידות הסמך )להלן: ''משרדי הממשלה'' או ''המשרד''(  להנחות את

 .ועדות ציבוריותהעבודה בו

 הנחיות לביצוע  .3

 ותהוועד הרכב 

בהם נדרש ש במקרים .בחוק אחרת נקבע אם אלא, חברים 8עדה לא יעלה על וספר חברי הומ 

 משרדה ל''מנכ עם בתיאום ,זאתיהיה רשאי לאשר  המשרד חשבחברים,  8 -מיותר  למנות

 הוועדה חברי כמותלשיקולים הבאים:  ,בין היתר ,בהתייחסו המשרד של המשפטי והיועץ

 .של הוועדה הצפויה הפעילות תקופתו הוועדה נושא, מורכבות עובדי מדינה םשאינ

מינוי חברי ועדה ציבורית, אשר הינם עובדי מדינה, יתבצע בהתאם למפורט בהנחיות  

 .42.47תקשי"ר, "חברות בוועדות", פרק ה
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, יחולו על העסקתו חבר בוועדה אינור שא ,של יועץ חיצוני לוועדה שירות בהם נדרששבמקרים  

הוראת תכ"ם, "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים", מס' ב , כאמורכל הכללים המתחייבים

 להלן.  3.3ולהוראת סעיף  בכפוף לכל דין ,13.9.0.2

 חבר ועדה.כהמשמש גם  ,לא ניתן להעסיק יועץ חיצוני לוועדה 

 גורם מקצועי 

 לווה את הוועדה.אשר י ,משרד כגורם מקצועימטעם המנכ"ל המשרד יסמיך עובד  

תפעולה השוטף באמצעות על יהיה אחראי על הקמת ההתקשרות והגורם המקצועי  

 חשבות המשרד.

שעות היקף , יאשר את הייעודי לנושאתקציב האשר אחראי על  הגורם המקצועי, 

ה ועדהו נושאלבד שאינו מצוי בניגוד עניינים עם בעדה, ווהוויו''ר חברי  עבודת

היועץ יקבע מצוי בניגוד עניינים, זה  במקרים שבהם גורם מקצועי הציבורית.

 מיהו הגורם המאשר.  משרדבהמשפטי 

 עדהוהומרכז  

, בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה עדה יהיה עובד מדינהומרכז הו 

  .לעיל 2.3המפורטות בסעיף 

מנכ"ל המשרד או מי מטעמו רשאי למנות מרכז  לעיל, 3.1.5.1 על אף האמור בסעיף 

בכפוף לאישור חשב המשרד והיועץ המשפטי של  ועדה אשר אינו עובד מדינה,

המינוי יבוצע בכפוף לכל דין  המשרד ובהתקיים טעמים חריגים המצדיקים זאת.

 והוראות התכ"ם. 1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ''גול

כאחראי  את הגורם המקצועימנכ"ל המשרד יסמיך במקרה האמור,  .3.1.5.2.1

  ר שעות העבודה של מרכז הוועדה.ושיאעל 

של ועדה ווחברי השל  הםאחראי להעביר לחשבות המשרד את פרטיהמרכז יהיה  

 ורית'',בוועדה ציב חבר יושב ראש/טופס, ''פרטים אישיים לבכמפורט  ,''ר הוועדהיו

 לאחר שאישר אותם בחתימתו. ,וכן את כל הדיווחים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום

 עבור הוועדות עבודה תכנית 

 :מוקבלי מנכ''ל מנכ''ל/ המוקמת מתוקף הסמכות השיורית של שר/ ,מייעצת ציבורית ועדה 

הגורם בציון היקף השעות שהוקצה לפעילותה.  זו, עדהעבור ו, תוגדר תכנית עבודה ניתןשככל 

 .בהתאם להיקף העבודה השנתי הנדרש ,וודא כי שוריין תקציבי המקצועי

 ,עבודה שנת כל בתחילת, ככל שניתן :או החלטת ממשלה חוק מכוח המוקמתציבורית  ועדה 

 של הפעילות היקף בגין הערכה המשרד לחשב תגיש הוועדהאת  המפעילה המקצועית היחידה

 השנתי העבודה להיקף בהתאם ,תקציב שוריין כי יוודא הגורם המקצועי .העבודה שנתב הוועדה

 .הנדרש

בתחילת כל שנה, גורמי המקצוע  :ת ערר המוקמת מכוח חוק או החלטת ממשלהועד 

המפעילים את ועדת הערר יעבירו הערכה לחשב המשרד בדבר היקף פעילותה הצפוי בשנה 
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הגורם  היקף פעילותה בשנה הקודמת ועל מגמות צפויות, ככל שישנן.הקרובה, בהתבסס על 

 .הנדרש השנתי העבודה להיקף בהתאם ,תקציב שוריין כי יוודאהמקצועי 

 ניגוד עניינים 

ת והנחיול 13.6הסדרים למניעת ניגוד עניינים'', פרק תקשי''ר, ''עריכת ה בהתאם להוראות 

בנושא "בדיקת מינויים על ידי היועצים המשפטיים למשרדי  היועץ המשפטי לממשלה

בנושא "מינוי והרכב ועדות ציבוריות מייעצות ודרכי פעולתן", מס'  ,1.1500מס' הממשלה", 

טרם , 1.1555ניגוד עניינים בשירות המדינה'', מס' בנושא ''עריכת הסדרים למניעת ו 1.1502

לתפקיד, ויינקטו מועמד כל לגבי  ניגוד הענייניםתיבחן סוגיית  ,ציבוריתהוועדה החברי  מינוי

 ימנעו מצבים בהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים. אשר צעדי מנע, לפי הצורך, 

ייעשה כנגד הצהרה כתובה על היעדר ניגוד  לעיל, 3.1.4, כאמור בסעיף מינוי גורם מקצועי 

 עניינים לגבי נושא הוועדה ו/או חברי הוועדה.

הפעילים בתחום עבודתה של  ,למנות נותני שירותים חיצוניים למשרד יהיה ניתן לאככלל,  

אשר מינוי כאמור, . היועץ המשפטי של המשרד רשאי לועדה ''רועדה או כיוכחברי , הוועדה

  .ומתן חוות דעתלוניגוד עניינים בגין בדיקה ביצוע בכפוף ל

 הוצגה בפניורק לאחר ש ,ו''ר הוועדהועדה וליותשלום לחברי ההעברת  חשב המשרד יאשר 

ניגוד  נמצאלא  מינויםבמועד  כיאשר מציינת  ,משרדבחוות דעתו הכתובה של היועץ המשפטי 

  .לגבי יו''ר הוועדהעדה וועניינים לגבי כל אחד מחברי הו

 עדהותשלום לחברי הו 

תעריפי הודעה, ''בבהתאם לתעריפים המפורסמים כאמור התשלום לחברי הוועדה יבוצע  

 חבר ועדה ציבורית''.יושב ראש וללתשלום 

 ייחשב לעניין זה כישיבת ועדה. ,הוועדה עבודת במסגרתביקור/סיור מקצועי  

יהיה בהתאם למספר שעות הישיבה שבוצעו בפועל  ''ר הוועדהיולעדות ווהתשלום לחברי הו 

-מ ביותרהיום הסתכמו אותו בהישיבות  שעותסך וזאת גם אם  ,שעות ביום לכל היותר 12ועד 

 שעות. 12

החזרי , לרבות עדה כולל כיסוי בגין כל ההוצאותוהו ''רויוועדה הועבור חברי התשלום תעריף  

 .נסיעה, אש"ל ושעות ביטול זמן

הוצאות החזר  לאשר תשלום בגין המשרדחשב  בסמכות לעיל, 3.4.4 למרות האמור בסעיף 

ובשים לב לתדירות  חשב המשרד בהתאם לשיקול דעתזאת  .הגורם המקצועי בהמלצת, נסיעה

 :ההוצאהלסבירות והנסיעות 

למקום מתן  ,הוועדה"ר יו או חברעבור נסיעה ממקום עבודתו הקבוע של  התשלום 

 ,החזר נסיעותלקבלת יינתן במקרים שבהם התקיימו כל התנאים  ,השירות

 .13.9.0.2, מס' שירותים חיצוניים" נותניעם  התקשרות" ,"םתכ הוראתבמופיעים ה

http://www.mof.gov.il/Takam
http://www.mof.gov.il/Takam
http://mof.gov.il/Takam/Pages/MailRegistration.aspx
http://mof.gov.il/Takam/Pages/MailRegistration.aspx
mailto:takam@mof.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/takshir_full/he/takshir-full.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/1.1500.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/1.1500.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/1.1500.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/1.1502.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/1.1502.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/1.1502.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/1.1555.pdf
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.3
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.3
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2


 חברי ועדות ציבוריותכללי עבודה עבור  הוראת תכ"ם:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

גמלאות  ,ניהול תקציבי שכר –תכ"ם 
 וכוח אדם

 גמלאות וכוח אדם ניהול תקציבי שכר, פרק ראשי:

 פרק משני:
העסקת עובדי קבלן כוח אדם ונותני שירותים 

 חיצוניים

 13.9.0.3 מספר הוראה:

 01 תת מהדורה: 01 מהדורה:

 

  8מתוך  4עמוד  27.04.2020 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר הוראות תכ"ם:אתר 

 

 במכפלת שביצע הקילומטרים מספר עבור שבוחיחיצוני  שירותים לנותן התשלום 

הודעה, ''החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים ב מפורטכ, התעריף

  תעריפים''. –

עובד בשירות המדינה ובגוף מתוקצב/ גוף נתמך, המקבל במסגרת תפקידו החזר  

זר הוצאות נסיעה במסגרת הוצאות נסיעה בתפקיד, לא יהיה זכאי לתשלום בגין הח

 השתתפותו בוועדה.

-חוק יסודות התקציב, תשמ''הבגוף נתמך, כהגדרתם  /בגוף מתוקצבשירות המדינה ובעובד  

מתוקף תפקידו )אחת או יותר(  ציבורית החבר בוועד, ה"(הציבורי)להלן: "השירות  1985

שעות העבודה בוועדה יחשבו ) בוועדה וזכאי לתשלום בגין חברות לא יהיה, ציבוריבשירות ה

"דמי תקשי''ר, הבכפוף להוראות , נתמך(גוף  גוף מתוקצב/ בשירות המדינה/ עבודתוכשעות 

  .27.15, פרק השתתפות בוועדה ציבורית"

הודעה, מפורט בלצורך העברת התשלום,  ,אופן ביצוע ההזמנה במערכת מרכב"העניין ל הסבר 

 שירותים חיצוניים"."הנחיות לאופן העבודה במרכב"ה בהתקשרות עם נותני 

בהתאם  ,בקרה שוטפת על תהליך התשלום לחברי הוועדהלקיים  המשרד חשב באחריות 

 לכללים המפורטים בהוראה זו.

 עבודה שעות דיווח 

  תציבוריו ועדות 

 לעיל. 2.2.2-ו 2.2.1וועדות המוגדרות בסעיפים היחולו על סעיף זה הנחיות  

אם בוצעו  ,חבר ועדהשל או הוועדה  יו''רשל  לדווח עבור שעות הכנהיהיה ניתן  

לאמת  . נדרשהישיבה ובאותו היום שבו מתקיימת הישיבה באתר שבו מתקיימת

 .בגינן מבוקש תשלום עבור שעות הכנהש ,קיום הישיבותאת בפועל 

 יהיה חשב המשרד ,תכנסות הוועדהבהם הופץ חומר הכנה לקראת השבמקרים  

באתר בוצעו שלא שעות ההכנה אם  גם ,הכנה שעות 3עד של  לאשר דיווח רשאי

  .מתקיימת הישיבהביום בהם לא ו

ועדה או חבר ועדה לכתיבת מסמך המלצות או דוח ובהם נדרש יו"ר השבמקרים  

עדה, בסמכות חשב המשרד לאשר שעות כתיבה לאחר הדיון ובהתאם לסמכויות הו

 בוועדה, בהתבסס על המלצת הגורם המקצועי.

שעות זה, שעות עבודה ביום. למניין  12 -לא יהיה ניתן לאשר יותר מ ,בכל מקרה 

 הכנה בטרם ולאחר הדיון.השעות ו תיכללנה שעות התכנסות הוועדה

  ערר דותעו 

אם בוצעו  ,חבר ועדהשל או הוועדה  יו''רשל  לדווח עבור שעות הכנהיהיה ניתן  

לאמת באתר שבו מתקיימת הישיבה ובאותו היום שבו מתקיימת הישיבה. נדרש 

 .ם עבור שעות הכנהבגינן מבוקש תשלוש ,קיום הישיבותאת בפועל 
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המשרד  בהם הופץ חומר הכנה לקראת התכנסות הוועדה, בסמכות חשבשבמקרים  

אם שעות ההכנה בוצעו שלא  גם ,בוועדה לאשר שעות הכנה וכתיבה לקראת הדיון

 המלצתבהתבסס על  . אישור זה יינתןביום בהם מתקיימת הישיבהלא באתר ו

 .רכבות התיק הספציפי בפרטוולאור מורכבות הסוגיות בכלל או מ הגורם המקצועי

לכתוב פסקי דין במסגרת הליך או חבר ועדה הוועדה יו"ר בהם נדרש שבמקרים  

 חשב המשרד לאשר שעות כתיבה לאחר הדיון בוועדה.בסמכות משפטי, 

 שעות עבודה ביום. למניין שעות זה, 12 -לא יהיה ניתן לאשר יותר מ ,בכל מקרה 

 הכנה בטרם ולאחר הדיון.השעות ו תיכללנה שעות התכנסות הוועדה

 אופן הדיווח ואישור השעות 

ועדה ציבורית, טופס, ''דיווח בגין ישיבות ה את אימל ממשתתפי הוועדהכל אחד  

השתתפות את יאשר את השתתפותו ו הוועדהמרכז  .ועדה'' יחברול ב ראשליוש

  חברי הוועדה.

 ובחתימת הוועדה מרכזעל ידי  הרלוונטי לחשבות המשרדאחת לחודש הדיווח יועבר  

, שעות ההכנה שאושרובגין כן ו עבודה בפועלהשעות פירוט בגין  יכלול''ר הוועדה, ויו

 .(הוראה זוהנחיות ל בהתאם) אושרוככל ש

שעות שאינן שעות על שעות נסיעה או חבר ועדה לא ידווח על יו"ר הוועדה יוודא כי  

 :, כשעות לחיוב(ובכללן הפסקת צהריים)בפועל  הכנה /ישיבה דיון/

 3.4.4בסעיפים בהתאם למפורט , הוצאות נסיעהככל שאושר החזר  .3.5.3.3.1

הוראת תכ"ם, על פי האמור ב הנסיעות יבוצעדיווח לעיל,  3.4.5 -ו

 . 13.9.0.2"התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים", מס' 

בשיתוף חשב  הגורם המקצועירכי המשרד, ותואם את צ בו הטופס אינושבמקרה  

פיקוח ובקרה ראויים  נהאפשרר תשאחלופיות, רשאים לקבוע דרכי דיווח  ,המשרד

 .לחברי הוועדותתשלום הביצוע  לע

 מסמכים ישימים .4

 .1992-תשנ"בחוק בתי דין מינהליים,  

 .1985-חוק יסודות התקציב, תשמ''ה 

 .1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ''ג 

, בנושא "בדיקת מינויים על ידי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה" ת היועץ המשפטי לממשלהיהנחי 

 .1.1500מס' 

בנושא "מינוי והרכב ועדות ציבוריות מייעצות ודרכי פעולתן", מס' הנחיית היועץ המשפטי לממשלה  

1.1502. 

ים בשירות המדינה'', מס' בנושא ''עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינ ת היועץ המשפטי לממשלהינחיה 

1.1555. 
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  .13.6תקשי''ר, ''עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים'', פרק  

 .27.15תקשי''ר, "דמי השתתפות בוועדה ציבורית", פרק  

 .42.4'', פרק טיתעבודה פרטית, עבודה נוספת ופרקטיקה פר, ''"רתקשי 

 .42.47"חברות בוועדות", פרק  ,תקשי"ר 

 .13.9.0.2, מס' שירותים חיצוניים" נותניעם  התקשרות" ,"םתכ הוראת 

 תעריפים''. –הודעה, ''החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים  

 מרכב"ה בהתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים".הודעה, "הנחיות לאופן העבודה ב 

 ר ועדה ציבורית''. חביושב ראש ולתשלום ל הודעה, ''תעריפי 

 חבר בוועדה ציבורית''.  יושב ראש/טופס, ''פרטים אישיים ל 

 ''. ועדה ילחברו יושב ראשלועדה ציבורית, טופס, ''דיווח בגין ישיבות  

 נספחים .5

 .הגדרות -נספח א  

 .טבלת שינויים שבוצעו בהוראה - בנספח 
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 נספח א

 הגדרות

 

 אין הגדרות בהוראה זו.
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 נספח ב

 טבלת שינויים שבוצעו בהוראה

 

 טבלת שינויים

 תיאור השינוי/נימוקים סעיף/ים מושפע/ים תאריך מהדורה

01 27.04.2020 

 מרבית סעיפי ההוראה
שכתוב מרבית חלקי ההוראה והוספת 

 ציבוריות תועדוהתייחסות בעניין סוגי 

 

 -ל 13.1.0.7 -שינוי מספר ההוראה מ

ומספרי  ההודעה מו כן, מספר. כ13.9.0.3

 שונו בהתאם.  הטפסים

 

http://www.mof.gov.il/Takam
http://www.mof.gov.il/Takam
http://mof.gov.il/Takam/Pages/MailRegistration.aspx
http://mof.gov.il/Takam/Pages/MailRegistration.aspx
mailto:takam@mof.gov.il

	2. מבוא
	3. הנחיות לביצוע
	4. מסמכים ישימים
	5. נספחים
	הגדרות
	נספח ב
	טבלת שינויים שבוצעו בהוראה


