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 הקדמה

 בין יתר הדברים מדיניות שכר קובעתובמגזר הציבורי הוא מנוע מהותי לממשל אפקטיבי, כשיר לייעודו כוח אדם 
את יכולתן של ממשלות למשוך ולשמר את העובדים הנחוצים להן. לאור זאת, מדיניות שכר היא חלק מהותי 

לנצל בצורה הטובה המשכיל  ,לפתח כוח אדם מיומן ואמין מאסטרטגיות שירות ציבורי הצופות פני עתיד, שמטרתן
עטיה אינו הסיבה היחידה שבאמנם שכר הביותר את הטכנולוגיות המתפתחות כדי לפתור בעיות מדיניות מורכבות. 

תנאי כלים הקובעים את המדיניות וה. מרכזיגורם  הואאנשים מגישים מועמדות או עוזבים מקום עבודה, אך 
 .תאים לשינויים שחלים בשוק העבודה הכללילים במגזר הציבורי צריכים להההעסקה והתגמו

הדוח שלפניכם מנתח את מערכת השכר במגזר הציבורי בישראל, ומציע המלצות כיצד להתאים אותה לסדרי 
דרכים לפשט את סיווג המשרות ולהתאים טוב יותר את  מציגותהעדיפויות האסטרטגיים של הממשלה. ההמלצות 

 יציגהדוח  ,שוק, במיוחד בתחומים שבהם המגזר הציבורי מתקשה להתחרות על כישרונות. כמו כןמקובל בהשכר ל
עבודה. בישראל, לא ניתן לבצע רפורמה בשכר בואחריות  תפוקהביצועים, על לתגמל טוב יותר כיצד הזדמנויות 

תמקד ביחסי עבודה ידוח בק השני במגזר הציבורי, ולכן החל כמה ושיתוף פעולה פעיל של איגודי עובדיםללא הס
הוא דוח התפקוד תהליך המיקוח הקיבוצי במגזר הציבורי בישראל. ציג המלצות כיצד לשפר את וי ,במגזר הציבורי
ונועד , בנושא תעסוקה וניהול ציבוריים OECD-הארגון לעבודה השוטפת של קבוצת העבודה של  תרומה נוספת

 ציבורי.השירות בת וא מנהיגות ויכולהמלצת המועצה בנוששל לתמוך ביישום 

בכיר הממונה על התעסוקה  יםעל ידי מאיה בקאצה (יועצת), בהנחייתו של דניאל גרסון, מנהל פרויקט נכתבח הדו 
סייע בניסוח ובעריכה,  OECD-. דונאל מוליגן ממזכירות הOECD-והניהול הציבורי במנהל הממשל הציבורי של ה

של סנדרין ניהול ציבורי, ותקצוב וגון בלונדל, ראש האגף לשל ביקורתית עבר סקירה  חוכן בתיאום הפרויקט. הדו
גם לגיימי נייטס, שהשתתף  מבקש להודות OECD-הארגון במנהל התעסוקה, העבודה והרווחה. קייזס וקלואי טוזה 

 ההכנסות והמכס בבריטניה.רשות עמית מ בהיותווסיפק תשומות חיוניות בוועדת המחקר 

על תמיכתם ושיתוף הפעולה  OECD -מבקש להודות לממשלת ישראל ולמשלחת הישראלית ל OECD-ון הארג
 המתמשך שלהם.
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 תקציר מנהלים

 כוח העבודהעל שכר שלהן מההוצאה הציבורית  20%-כמהתמ"ג ו 9.5%-ממשלות מוציאות כ ,OECD-הבמדינות 
עובדי , שכן לכסף זהבתמורה לאת הערך שממשלות מקבלות  הבליטוהקורונה  במגזר הציבורי. אירועים כמו מגפת

העבודה במגזר הציבורי  כוח. לשם כך, תהכלכליפעילות האזרחים והציבור יש תפקיד קריטי בשמירה על ביטחון ה
המושתתת מותאמת לייעודה, שכר מודרנית ו לשינויים. מערכתיערך , מעורב ומסוגל לתכנן ולהןחייב להיות מיומ
 יתרמו, שבתורם בעלי ערך מיומנויות וכישרונותלממשלות למשוך, לשמר ולתגמל תאפשר  ,חיובייםעל יחסי עבודה 

 .ויציבלממשל ציבורי יצרני 

יה, בישראל, מסגרת השכר הכוללת במגזר הציבורי נותרה כמעט ללא שינוי מאז שנות החמישים. מאז, הגלובליזצ
למיומנויות ודרישה צרכים חדשים  ים, הביאו עמםהדמוגרפיבמיוחד ו יםכלכלי-יםהחברתי יםוהשינויציה, הדיגיט

. עתיד העבודה במגזר הציבורי יחייב את השירות הציבורי להיות חדשות נשענות על טכנולוגיותושיטות עבודה ש
מערכת השכר, שתדע למשוך ולשמר את הכישרונות  של הולמתעתיד, גמיש ומגוון. פירוש הדבר מודרניזציה -מוכוון

ישראל על , כדי להשיג זאת. יםהציבורי יםהשירותמתן הדרושים למגזר הציבורי בישראל ולהגביר את יעילות 
 על אמון ומקצועיות במגזר הציבורי;הראשון הוא לעדכן את מערכת השכר תוך שמירה  כפול: אתגר להתמודד עם

במגזר  ותל רפורמשיש להם יכולת להשפיע רבות עבמגזר הציבורי,  ח מול איגודי עובדיםהמיקו לשפר אתשני הוא ה
 הציבורי.

בצורה  שכר במגזר הציבורילקבוע את ההישראלי משרד האוצר כיצד יוכל  בוחןהנוכחי דוח ה, דברים אלהבהמשך ל
יבחן ) 1( :. הדוחביצועים גבוהים המשיג תוצאות-ומוכוון. המטרה היא לפתח כוח אדם ציבורי גמיש יותר אסטרטגית

פתח גישה יזומה ) י2המשרות במגזר הציבורי, וכן (סיווגי תוספות השכר ושכר, יסוד האת העקרונות העומדים ב
עיקריות המלצות ההלממשלת ישראל את ציג יח הדות התהליך. במטרה לפשט א ,קיבוצי מיקוחליותר ובונה 
 :הבאות

 תוספות השכר מערך פישוט

או  הדרכות, עלדוגמאות כוללות תשלום מיוחד ההן מרכיב חשוב בשכר המגזר הציבורי בישראל.  שכר תוספות
בגינן נוצרו ללו מיושנות ואינן תואמות עוד את הסיבה שמתוספות השכר ה. אולם רבות החזקת רכבעבור 

ך את השכר ליותר במבנה השכר הרגיל יהפותוספות שכר . שילוב ות פשוט כהטבותנתפסהן כיום ו, מלכתחילה
את להגביר מועמדים חיצוניים ומהלך כזה יעזור גם למשוך הן עבור העובדים והן עבור ההנהלה.  ,שקוף וצפוי

 השכר הכולל. גובהחייב להשפיע על  מבנה השכר אינו פישוטהניידות בשירות המדינה. 
 וימיםהשכר לרמות השוק בפרופילים מס על מנת להתאים אתכישורים מרכזיים זיהוי 

פוטנציאל עתידי, שהביקוש עם ומבוקשות מיומנויות  בעליהמגזר הציבורי צריך להיות מעסיק אטרקטיבי עבור 
ותק וטבלאות שכר מיושנות  לפיהשכר במגזר הציבורי עדיין נקבע בעיקר  ,במגזר הפרטי. בישראלגובר  אליהן

קישור חיזוק הבעלי ערך. מבוקשים ושורים כיכך שימשוך וישמר שכר ונוקשות. התוצאה היא קושי להתאים את ה
יאפשר העלאת שכר  ,גורמים סטטיים כמו השכלה או ותקלבין  בין שכר , על פני הקישורכישורים וביצועיםלשכר בין 

 .שימור העובדיםאת המשרות ואטרקטיביות , ויגביר את ממוקדת לפרופילים מסוימים

 פישוט מערכת סיווג המשרות

דרכי לטוב יותר לשינויים בטכנולוגיה,  בטיח מענהיותר במגזר הציבורי בישראל תגמישה מערכת סיווג משרות 
קטגוריות משרה ייחודיות יעניק גמישות  ן שלשינויים בלתי צפויים בתנאי הפעולה. צמצום מספרולעבודה חדשות, 

ילי משרה עדכניים רבה יותר למעסיקים לבצע שינויים ממוקדים. המפתח להטמעת גמישות רבה יותר הוא פרופ
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הוא  ותהמשר י. שינוי סיווגתכולת המשרהשכל המשרות חייבות לשנות את להפנים כלומר  שיתמקדו בכישורים,
 שקשה לגייס.מבוקשות גם הזדמנות להתאים טוב יותר את השכר לשכר השוק עבור מיומנויות 

 לעסוק במשא ומתן קיבוצים מנהלי הסמכת

יכול להיות כלי אסטרטגי לשיפור תנאי העבודה בתמורה לרפורמות  בשכר. הואקיבוצי לא מתמקד רק משא ומתן 
ם לימעורבות מוגברת של מנהזקוק ל משא ומתן כזהניהול המשפרות היבטים כמו גמישות ומודרניזציה טכנולוגית. 

. עליהם יתהליכי מיקוח קיבוצלמרכזיים השותפים השרים, בהיותם של ו) line managers( בכירים ומדרג ביניים
 של חוק ותקציב.  במסגרת מוגדרת היטבהרלוונטיים  איגודיםהלהיות מוסמכים לנהל משא ומתן עם 

 יצירת מוסדות ליישוב סכסוכים חלופי
 המהירהטב. הפנייה קיבוצי המתפקדות הימיקוח איכות יחסי העבודה היא אחד הפרמטרים המרכזיים של מערכות 

 מקוםימי עבודה בשירות הציבורי בישראל כתוצאה מכך, מוכיחים שיש ובדן אוהמספר הגבוה של  ,ת שביתהלפעול
להסכמות במסגרת  ולהגעהלפתרון סכסוכים  יתרוםלשיפור הדיאלוג החברתי. פיתוח חלופות מעשיות לשביתה 

ן פעולתה הכוללת של המערכת. בין האפשרויות המסייעות למנוע שביתות ניתישפר את של משא ומתן קיבוצי, ולכן 
מגוון הכלים שיעמדו לרשות  בוררות וגישור בלתי תלויות. הרחבה שלועדות ליישוב סכסוכים או ועדות  למנות

 .כלכליים וחברתייםלצמצם שיבושים  תוכלים להשגת מטרותיהם השותפים החברתי

 כדי לעודד משא ומתן יעיל יותרשל השביתות עיתוי ההיקף וה תהגבל
ישראל בבמגזר הציבורי עם זאת, מעסיקים. מול יתה כמוצא אחרון במשא ומתן שבהפעולת על האיגודים לראות ב

הסכם קיומו של שאלת או ים, העיתוי מבחינת המניע ,יחסית כמעט לא מוגבלתשביתה פתוח ביכולת להלאיגודים 
ינוי החוקים נה על שירותים חיוניים מפני פעולות שביתה. שי, ישראל אינה מגOECD -קיבוצי. בניגוד לרוב מדינות ה

תוצאות פרודוקטיביות יותר עבור הממשלה, ניב יפתיחה בשביתה, הומשא ומתן שקובעים את כללי הוההנחיות 
 עובדי הציבור והאזרחים המשתמשים בשירותים ציבוריים.
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 –: השכר במגזר הציבורי בישראל 1פרק 
 רקע והקשר

ציג משראל ובי איגודי העובדים בתפקיד דןמאפייני המגזר הציבורי בישראל. הוא תמקד במפרק ה
 הוא יעסוקהשכר. כמו כן, משא ומתן על השכר ובקביעת את הגורמים המוסדיים המעורבים ב

קריירה -ל מהמגזר הציבורי (העסקה מבוססתבחלק גדוכפילות בשיטת ההתקשרות הרווחת ב
. מתחייבים כהציבורי יםשירותיישום העל כך השלכות שיש לבו ,)משרה-העסקה מבוססתלעומת 
 הקורונה.  הלקחים מהתגובה הראשונית למשברבניתוח סיים הפרק מ

 מבוא 

מתמודדות עם אתגרי ממשל שהולכים ונעשים מורכבים בסביבות עם חוסר ודאות גוברת  OECD-מדינות ה
והשתנות מהירה. לשם כך נדרש כוח אדם בעל כישורים ומנהיגות, שישכיל למצוא פתרונות חדשניים לבעיות 

ניות קיימות וחדשות. עתיד העבודה במגזר הציבורי ידרוש כוח אדם זריז וגמיש יותר, עם יכולות דיגיטליות מדי
חדשות ומערכות ניהול המתאימות לנסיבות המשתנות במהירות. פירוש הדבר מדיניות תעסוקה ציבורית מותאמת 

מיומנויות הנכונות את השוך ולשמר שכר, באופן שיבטיח שהמגזר הציבורי מסוגל למהמערכות  לרבות, לייעודה
  ולתגמל ביצועים.עודד ול

נעשה  OECD-רחבי הכל במגזר הציבורי. ב ןומיומעבודה גמיש  מגפת הקורונה הדגישה את הצורך הדחוף בכוח
חוללו מהפכה ואלה  ,וק כדי למתן את התפשטות המגפהשל עבודה מרח נרחבעובדים חיוניים ואימוץ סיווג שימוש ב

היו בדרכים חדשות, ושינויים שצפויים  החלו לפעולמגזר הציבורי עובדי השיטות העבודה. בות העבודה ומקומב
מחדש של  ותכנון, דיגיטציה של מקומות עבודה מבוזריםלמשל צוותים , כמו שנים התרחשו כמעט בין לילהארוך ל

, תוך כדי תנועהגיה ובכלים חדשים כיצד להשתמש בטכנולו נאלצים ללמודבמגזר הציבורי  גופיםשיטות הניהול. 
עבודה וזמן אישי כדי  להתאים בין זמן נאבקיםעובדי ציבור בפן האישי, כאשר  ם ישנים,לרוב לצד נהלים ותהליכי

 .טיפוליותלעמוד בהתחייבויות משפחתיות ו

משבר הקורונה מסוגל לנהל אתגרים כמו יהיה ישנם שלושה מרכיבים חשובים לשירות ציבורי יעיל ואפקטיבי, ש
הבסיס. שנית,  הואבצורה יעילה. ראשית, הרכב כוח האדם, ובכלל זה המיומנויות, הכישורים, הערכים והמוטיבציה, 

התשלום, מה יהיו ) תפקיד מרכזי בקביעת האופן שבו כוח האדם נבחר ומנוהל, וHRMמערכות ניהול משאבי אנוש (ל
לעצב מגזר ציבורי יעיל  יעזרואלוג חברתי ואיכות יחסי העבודה התמריצים ההדרכות והקידום שיקבל. שלישית, די

 .ומכליל
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,  )OECD, 2019[1]( ציבוריהשירות בת ומנהיגות ויכולההמלצה בנושא את  OECD-מועצת האימצה  2019בשנת 
מלצה, המוסכמת על כל המדינות ה. הכשיר לייעודושירות ציבורי שיבטיחו  עקרונות 14-לתחומים אלה  שתרגמה

של רפורמות בשירות המדינה. שכר ויחסי עבודה  כוונה, מציגה מסגרת נורמטיבית לבנייה והOECD-החברות ב
מיומנים, לפתח תרבויות  ר עובדיםבפרט הצורך למשוך ולשמוונות אלה, יסוד ברבים מעקראבני הם  יעילים

 ולהציע מגוון יעיל של תנאי העסקה. ,שמעייהעובד  ו שלולשקביצוע, להבטיח -מוכוונות

  

 

 בשירות הציבורי בנושא מנהיגות ויכולות  OECD-. המלצת מועצת ה1 מסגרת

הצהרות ברורות לגבי החשיבות של פונקציית ממשל מסוימת ותרומתה  מנסחות OECD-המלצות מועצת ה
בכוחה . יעדים מכתיבי חזוןו דה מומלצותשיטות עבועל עקרונות מוסכמים של  ותמבוססן ליעדי ציבור מרכזיים. ה

שבוצעה  היסודית, לאמץ המלצות שהן תוצאה של העבודה OECD-ההגוף המנהל של של המועצה, שהיא 
נורמות ותקנים בינלאומיים, שיטות עבודה מומלצות והנחיות  יהיווצרים של עבודה כזו ת. הOECD-בוועדות ה

 .מדיניות

את  ותכמייצג ,חינה משפטית, אך הפרקטיקה מקנה להן כוח מוסרי רבאינן מחייבות מב OECD-המלצות ה
 .ליישום המלצת מועצה ןיעשו ככל יכולתהיא שהמדינות ציפייה החברות. המדינות ההרצון הפוליטי של 

 סדרת, מבוססת על 2019שירות ציבורי, שאומצה בשנת בת ובנושא מנהיגות ויכול OECD-מועצת ההמלצת 
באלה נכללו התייעצות נרחבת עם . OECD-פותחו בהתייעצות הדוקה עם מדינות העקרונות משותפים ש

רמה גבוהה של תשומות מצד עובדי ציבור, אזרחים ומומחים מרחבי העולם. המלצה זו  השהפיק ,הציבור
מגזר יושרה במצטרפת למגוון רחב של המלצות הקשורות לממשל בנושאים כגון קביעת מדיניות רגולטורית, 

ושוויון מגדרי בחיים  ,, רכש ציבורי, ממשל פתוחדיגיטלי ממשללי, ממשל תקציבי, אסטרטגיות הציבור
 הציבוריים.

 :עיקריים, כמוצג להלן עמודי תווך 3על פי כשיר לייעודו  עקרונות לשירות ציבורי 14ההמלצה מציגה 

 

3 

מערכות העסקה תגובתיות 
 ומסתגלות

2 

 עובדי ציבור מיומנים ויעילים

1 

 ערכים-ת ומנהיגות מוכווניתרבו

 . ניהול המערכת10

 . גישה אסטרטגית11

 . ניידות ואדפטיביות12

 . תנאים והגבלות נאותים13

 . קולו של העובד14

 . המיומנויות והכישורים הנכונים5

 . מעסיק אטרקטיבי6

 יכולות-. מבוסס7

 . תרבות למידה8

 ביצועים-. מוכוון9

 . ערכים מוגדרים1

 ת יכולת. מנהיגות בעל2

 . ביטחון והכללה3

 . פרואקטיביות וחדשנות4

 
 

   ,OECD (2019), Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capabilityמקור:
0445-LEGAL-org/en/instruments/OECDhttps://legalinstruments.oecd. 
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ות כדי למשוך ולשמר מיומנויות חדש כלפי שכר,דוח בוחן כיצד ישראל תוכל לפתח גישה אסטרטגית יותר ה
 עומדת בפני שני אתגרים:בתרבות ביצועים במגזר הציבורי. כדי להשיג מטרות אלה, ישראל ומתפתחות וכדי לתמוך 

מערכת השכר הנוקשה יחסית מבלי לסכן את האמון והמקצועיות במגזר הציבורי.  האתגר הראשון הוא לעדכן את
 במגזר הציבורי, המשפיעים רבות על יבוריים יעילים בשיתוף עם איגודי עובדיםהאתגר השני הוא לספק שירותים צ

השני  ההקשר. הפרקמבוא להצגת  הואראשון הפרק האתגרים. התמקד בשני דוח יהבמגזר הציבורי.  ותרפורמ
כיצד  באתגר יעסוקוהרפורמות המומלצות. הפרק השלישי שבה את מערכת השכר, אתגריה, נקודות החוזק  יבחן

 כדרך להפחית סכסוכי עבודה ולהגביר את יעילות השירות הציבורי.יותר, דיאלוג חברתי שיטתי לחזור ל

 הסביבה המוסדית והשחקנים המרכזיים

מערכת של חוקים  מדינהחוקה רשמית כתובה. במקום זאת, יש לוסחה לה לא נ 1948-מאז הקמת מדינת ישראל ב
 "חוקי יסוד". 11תחת  הכנסת חוקקה, שוזכויות בסיסיות בעלי מעמד חוקתי

 הרשות המבצעת: משרד האוצר ונציבות שירות המדינה
התקציב מעניק לחוק יסוד  29קיבוצי. במגזר הציבורי, סעיף דרך מיקוח במגזר הציבורי בישראל נקבע השכר 

על התשלום לעובדי ציבור. לשר האוצר יש סמכות וטו על  וספציפיתלמשרד האוצר סמכות על הוצאות ציבוריות, 
של של תקציב,  ,כל הסכם הנוגע לתנאי השכר בגוף מפוקח. מכאן שמשרד האוצר מרכז בידיו את שלוש הפונקציות

בוציים במגזר הציבורי מפוקחים על ידי אגף השכר והסכמי קיבוצי. כל ההסכמים הקי מיקוח/דיאלוג חברתישל שכר ו
 העבודה במשרד האוצר.

, מה שהופך אותה שלה היא המעסיקה של משרדי הממשלה והסוכנויות המרכזיות) "מנש(נציבות שירות המדינה 
קנות ת וקובעתא גם רגולטור של משרדי הממשלה, יה המדינה שירות נציבות למעסיקה הגדולה בישראל. בנוסף,

וסטנדרטים. תחומי  ארגוני המבנ של מיםבתחו וכןהכשרה של הון אנושי, ההערכה והקידום, ההגיוס,  בתחוםונהלים 
ומינוי עובדי מדינה, תנאי  עובדיםכוללים קביעת תקני עבודה, נוהלי גיוס  המדינה שירות נציבותהאחריות של 

, ומשמעת אתיקה שלחוק לקבוע סטנדרטים ונהלים  פי על מוסמכת גם הנציבותהעסקה, הפסקת עבודה ופנסיות. 
 לפתח אותה הביא המדינה שירות נציבות של התפקידבקוד תקנות שירות המדינה.  שמתפרסמים נוספיםוכללים 

 .תמפקח היא עליהםפורמת השכר במוסדות לר פהשות בה ולכן יש לראות ידע וניסיון רב

 

 במגזר הציבורי יגודי עובדיםא

אינה חובה,  באיגוד עובדים. חברות 1957בחוק ההסכמים הקיבוציים משנת  עובדים נקבעהלאיגוד הזכות להצטרף 
דמי  בו ישלמושאינם חברים מי  גםזה כייצוג מושג כאשר שליש מהעובדים מצטרפים לאיגוד, ובמקרה הרף אולם 

, החופשי נוסעור את בעיית הלפת נועדההחברות דמי  חובתקיבוצי. ההסכם הזכאים לכל היתרונות של יהיו ו חברות
 ה זו למימון איגודי עובדים היאההסכם החברתי מבלי לתרום לו. עם זאת, שיטייהנו מהתועלת של ובדים שמשמע ע

בית המשפט העליון פסק ובארצות הברית, , רק חברי האיגודים משלמים דמי חבר למשל, נדירה יחסית. בצרפת
 בו. שאינם חבריםת תשלום ממי גבוכי לאיגודים אסור עוד ל 2018בשנת 

ארגון העובדים הכללי בישראל, ההסתדרות, החל לפעול בתחילת המאה העשרים, עוד לפני קום מדינת ישראל, 
ומילא תפקיד מרכזי בהתפתחותה הפוליטית והכלכלית של המדינה. הארגון היה חלק מתנועת העבודה, שהשתייכה 

שיעור את הוחוקי הגנת עובדים ביר את המערכת הכוללת של חקיקת להס תמסייעעובדה זו . 1977לקואליציה עד 
הסכמים הסדירו  1957שנת בוציים וחוק יישוב סכסוכי עבודה מ. חוק הסכמים קיחברות באיגודי עובדיםגבוה של ה

ירידה מגמת הלבניגוד , עובדים יבאיגודהיו חברים בישראל מכוח העבודה  60% -כ ,קיבוציים. בשנות התשעים
 -בישראל ירד משיא של כבאיגודי עובדים . בשנים האחרונות, שיעור החברות OECD-הפתה בשאר מדינות שנצ

בשנות השמונים  6% -עלה מכ זאת, במגזר העסקי, שיעור זה . עם2012בשנת  25% -בשנות השמונים לכ 80%
מגזר ם אישיים ועובדי בחוזיהמועסקים . במגזר הציבורי, רוב העובדים (לא כולל עובדים 2012בשנת  10%-ל

 מאוגדים.הביטחון) נותרו 

שותפים שפועלת לצד נותרה שותפה חשובה במגזר הציבורי,  ,שמה "ההסתדרות החדשה"כיום ההסתדרות, ש
, הסתדרות (לבתי הספר התיכוניים)המורים ארגון , (לבתי הספר היסודיים)חברתיים אחרים כמו הסתדרות המורים 

מעבר לעיסוק ממלאים תפקיד חברתי חשוב  ארגוני העובדים ,. בישראלים הלאומיתוהסתדרות העובד ,הרופאים
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ההסתדרות להציע לחבריה הטבות סוציאליות, שירותי עד שנות התשעים  נהגה למשל,  כך  .בלבד ביחסי עבודה
 .בריאות, קרנות פנסיה וכו

 בתי דין לעבודה

, חוק בתי הדין לעבודה יצר 1969ית. בשנת מוסדהתפקיד מרכזי במסגרת אף היא מערכת המשפט ממלאת 
קיבוציים. מערכת בתי הדין לעבודה מורכבת אישיים או מערכת משפט נפרדת לפתרון סכסוכי עבודה משפטיים 

בית הדין הארצי לעבודה. בבתי הדין האזוריים לעבודה  - מחמישה בתי משפט אזוריים לעבודה ומערכאת ערעור
בתי , 1957שופטים מקצועיים. מאז הקמתם בשנת  לצד יושביםהבודה וההנהלה, העמספר שווה של נציגים מכוח 
 איגודי העובדים.חברתי לצד הדיאלוג הדין לעבודה הם שותפים ל

 )Line managers( ם בכירים ומדרג בינייםמנהלי

להם . למרות שיש בגופים הממשלתייםמשרדים ובם מנהלידרג הל גורמים חשובים במערכת הם קבוצה נוספת ש
. אין רפורמה מוצלחת ללא מנהיגות כוללתגורם מרכזי במערכת ה בלבד לקבוע רפורמות בשכר, הםסמכות מעטה 

רצון פוליטי אך גם תתקבל ותיושם, יש צורך בבמערכת השכר שרפורמה . כדי שתנהל את השינוי בצורה יעילה
  בה.מדרגי ביניים שיתמכו מנהלים בכירים וב

לרמה מסוימת של אוטונומיה וסמכות כדי לקבל החלטות ניהוליות שישפיעו על היעילות מנהלים מצליחים זקוקים 
של ארגוניהם. כאשר יש להם את הכלים הנכונים, את הכישורים להשתמש בהם בצורה יעילה והכללית התפעולית 

ויים תמיכה בשינ ולבנותואת הסביבה המאפשרת, המנהלים יכולים לנהל משא ומתן עם עובדים ואיגודים 
 וברפורמות הנדרשים לפיתוח ארגונים מודרניים ומותאמים לייעודם.

, איגודי עובדים ומשרד האוצר, כאשר לכל צלע במשולש יש םמשולש כוחות חשוב בין מנהלי מתקייםבישראל 
תפקיד כדי שהמערכת תהיה יעילה ביישום רפורמות מוצלחות ומוסכמות. עם זאת, באופן שבו הדברים מאורגנים 

מעדיפים לפעול כמייצגים חלק מהם צומצם למדי. הדבר נובע בין השאר מתפיסה ולפיה  םמנהליהום, תפקידי כי
עובדה שחלק ייתכן שחלק מהסיבה היא ההנהלה מול האיגודים. מייצגי העובדיהם מול משרד האוצר, ולא כ של

העובדים שלהם, אם כי רוב  אותם הסכמים קיבוציים כמוונהנים מבאותם איגודים, בעצמם מהמנהלים חברים 
, ביעילותהמתפקדות  OECD -ועסקים בחוזים אישיים. ברבות ממדינות הים היותר בכירים מדרגהמנהלים ב

 הדיאלוג החברתי תלוי בהבחנה ברורה בין המעסיק (ההנהלה) לעובד.

שותף למנהיגים מ ים שיהיהבכירל מדינההקמת שירות ניתן לציין  ,המנהליםלהעצמת שיסייעו רפורמות בין ה
-ניהול, והגברת האוטונומיה בהקצאת התקציב. ההרשויות חלק מומנהלים בכירים, ביזור של  אדמיניסטרטיביים

OECD  ישראל בעניין זה. המודל מדגיש כדוגמה ללשמש  שיוכל, לבכירים שירות מדינהלמערכת של פיתח מודל
. הפן הראשון 1 תרשיםב גרףהשל ג על ידי שני הצירים בכיר אפקטיבי, המיוצ מדינהשני היבטים חשובים של שירות 

רים אלה לתפקידים הנכונים. השני מינוי אנשים בעלי כישובמתמקד בזיהוי סוגי הכישורים הנכונים הדרושים ו
מינוי שלביצוע העבודה. יש בכך כדי להציע הנכונים תמריצים הו תחומי האחריותניהוליים, הכלים הבמתן  מתמקד

תומכת.  פעולהחיוני אך לא מספיק; הם זקוקים גם לסביבת הכישורים הנכונים למשרות מנהיגות הוא אנשים בעלי 
עם  פורהלנהל משא ומתן כדי לרשות המנהלים שיעמדו כלים להתייחסות לתמריצים וסביבה תומכת מצריכה 

 תוצאות ורפורמות יעילות. , שיניבהעובדים ונציגיהם
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 מערכת שירות המדינה הבכירל OECD-. מודל ה1תרשים 

 

 
 
 
 

 Gerson (2020), Leadership for a high performing civil service: toward a senior civil service system in OECD מקור: 
countries, OECD Working Papers on Public Governance No. 40 

 העסקה במגזר הציבורי בישראל: היקף ועלות

; 2017שנת נכון למסך התעסוקה  19.7%-, שאחראי ל, בישראל יש מגזר ציבורי גדול יחסית2רשים כפי שמוצג בת
עמד  2007בשנת . שיעור זה נמצא בירידה, שכן   )OECD )[5]OECD, 2019 -מעל הממוצע בני אחוזים שמדובר ב

 . )OECD, 2019[5](ור עובדי ציב 700,000-שהם כמסך התעסוקה,  22.6%על 

 2017-ו 2009, 2007כאחוז מסך ההעסקה, ארצית . העסקה בממשלה 2תרשים 
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 מדינות מימין לשמאל:

פורטוגל, אירלנד, ארה"ב, טורקיה, הולנד, לוקסמבורג, איטליה, מקסיקו,  גרמניה, ,שוויץ, קוריאה, יפןקפריסין, 
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, בלגיה, סלובקיה, קנדה, ישראל,לטביה, הונגריה, OECDספרד, פולין, בריטניה, צכיה, אוסטריה, סלובניה, יוון,
 , פינלנד, דנמרק, שבדיה, נורבגיהליטאניה, צרפת, אסטו

 
 

הערה: הנתונים עבור יפן, קוריאה, מקסיקו, שוויץ, טורקיה וארצות הברית לקוחים מארגון העבודה הבינלאומי 
)ILO מסד הנתונים ,(, ILOSTAT .תעסוקה ציבורית לפי מגזרים ותתי מגזרים מדיווחים לאומיים 

  .OECD National Accounts Statistics (database) מקור: 

ה מסך ההוצא 26.3% -מהתמ"ג ו 10.4% מהווהבישראל  תייםממשל םשל עובדי השכר, 3כפי שמוצג בתרשים 
 ,OECD)  מסך ההוצאות 22.8% על ו מהתמ"ג 9.2%עומד על ש ,OECD-גבוה מהממוצע בה נתון -ת הממשלתי

את הכספים הזמינים לתחומים  לצמצם תיאורטיתציבורית עשוי  העסקהוה זה של הוצאות על נתח גב .2019]5[(
לתרום לשיפור שהיו יכולים  , כספים)OECD -נמצאת מתחת לממוצע הכמו למשל להשקעה ציבורית, שאחרים (

תשלומי ם, ואילו כאחוז מהתוצר נותרו יציבי תשלומי השכר, 2007האיכות במתן שירותים ציבוריים. בהשוואה לשנת 
לעובדי גדולה בתשלומי השכר ההשקעה ה לאור.  )OECD, 2019[5]( 1.5%-ב ,כאחוז מסך ההוצאות עלו מעט השכר

ביעדים אסטרטגיים כדי יעמוד ש, ולהבטיח דרך הוצאת הכסףלשפר את  יהיהציבור, אתגר מרכזי עבור ישראל 
במגזר הציבורי יכול להיות גם מנוף להגברת השכר . מגווניםופרופילים מקצועיים ישורים כלמשוך, לתגמל ולשמר 

רפורמה בחוזי עבודה ביצוע הענקת תוספות שכר ממוקדות בתמורה לבאמצעות  ,הארגונית, למשל היעילות
  ות רבה יותר בשעות העבודה ובמיקום.גמישתמורה לבמיושנים, או 

 

 )2017כאחוז מהתמ"ג (. שכר לעובדי ממשלה 3תרשים 

 
 

 מדינות מימין לשמאל:
יפן, קוריאה, אירלנד, גרמניה, טורקיה, שוויץ, הולנד, מקסיקו, ניו זילנד, לוקסמבורג, בריטניה, אוסטרליה, צכיה, 

לטביה, פולין, ישראל, ספרד, אוסטריה, הונגריה, פורטוגל, , איטליה, ליטא, צילה, ארה"ב, OECDסלובקיה, 
 אסטוניה, יוון, בלגיה, קנדה, פינלנד, שבדיה, צרפת, איסלנד, נורבגיה, דנמרקסלובניה, 

 
 

  ,http://dx.doi.org/10.1787/gov_glanceOECD (2017), Government at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris- מקור:
en-2017 

 

http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en
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 )2017. שכר לעובדי ממשלה כאחוז מסך ההוצאות הממשלתיות (4שים תר

 
 
 

 מדינות מימין לשמאל:
 

, OECDיפן, גרמניה, הולנד, איטליה, לוקסמבורג, קוריאה, אוסטריה, בריטניה, טורקיה, שוויץ, צרפת, ניו זינלד, 
"ב, יוון, שבדיה, ספרד, סלובניה, ישראל, סלובקיה, פינלנד, הונגריה, צכיה, בלגיה, פורטוגל, אוסטרליה, פולין, ארה
 אירלנד, לטביה, ליטא, אסטוניה, דנמרק, קנדה, נורבגיה, מקסיקו, איסלנד

 
  ,g/10.1787/gov_glancehttp://dx.doi.orOECD (2017), Government at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris- מקור:

en-2017 

 ציבורית מבוססת קריירה בישראל העסקהמסגרת 

יגייסו וינהלו הקובעים כיצד ממשלות  העסקה,המגבלות על הותנאים המדיניות, הכללי אוסף  מסגרת העסקה היא
 רונותולהתחרות על הכיש יםטכנולוגי יםשינוייערך ללהגובר ממשלות חוות לחץ שה ככלאת כוח האדם שלהן. 

 ,על צורכי השירות המשתניםשתענה גמישות בין יעיל האיזון את הלמצוא ישאפו העסקה המסגרות כך , המבוקשים
 .מרכזיותיומנויות הצורך לשמר מלבין 

-מערכות מבוססותקריירה ל-בין מערכות מבוססות הבחנה באמצעותהיא  העסקהאחת הדרכים לסווג מסגרות  
בשלב של עובדי ציבור  מיון תחרותיקריירה, הגיוס נעשה באמצעות -ת מבוססות). במערכו5 ו תרשיםתפקיד (רא

 ,תפקיד-רק לעובדי ציבור. במערכות מבוססותפתוחות יהיו המשרות הבכירות  כאשרקריירה, של ה תחלתיהה
 קריירה.-מבוססתישראל בעיקר ב. המערכת המסוים מועמדים מבפנים ומבחוץ גם יחדיסים לתפקיד מגי

תפקיד יכולות להיות גמישות יותר, ולאפשר למגזר הציבורי -תרונות וחסרונות. מערכות מבוססותרכות ילשתי המע
חוצי שימור ערכים לקריירה יכולות להיות טובות יותר -משתנות. מערכות מבוססותלהיערך ביתר מהירות לנסיבות ה

וגע לקביעת רפורמה. בכל הני מהיר ולהן עשויות להגיב פחות טוב לשינווכוח עבודה מסור ועצמאי; אולם  ממשל,
-, בעוד שמערכות מבוססותארגוני-קריירה מדגישות תיאורטית את שוויון השכר הפנים-שכר, מערכות מבוססות

 .התאמת השכר לשוק החיצוניפגין יתר גמישות בעשויות להתפקיד 

ט כל המדינות החברות , כמעןהראשונית שלה ההעסקהטהורה. ללא קשר למסגרת אחת אף מדינה אין מערכת ב
כגון גמישות, פתיחות, שקיפות ומקצועיות,  ,לאזן בין צרכים שוניםבמטרה  יישמו לאחרונה רפורמות OECD-ב

http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en
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אירופה, אם כי בצרפת ובגרמניה ישנה לאפיין את קריירה נוטות -משותפים ועצמאות. מערכות מבוססותערכים 
 תפקיד.-בדיה הן דוגמאות למערכות מבוססותד וש. הולנתפקיד-מגמה לעבר רפורמות מבוססותלאחרונה 

 )2016העסקה מבוססות משרה וקריירה (. מערכות 5תרשים 

 אינדיקטור מורכב   OECD33ממוצע 

 
 

 קריירה-תפקיד, מערכת מבוססת-: מערכת מבוססתYציר 
 : מימין לשמאל:Xציר 

ובקיה, ישראל, , איטליה, סלאוקראינה, רוסיה, ברזיל, יוון, טורקיה, פורטוגל, גרמניה, צרפת, ספרד, יפן, צילה
אירלנד, קוריה, צכיה, בלגיה, מקסיקו, קנדה, דנמרק, אוסטריה, ארה"ב, אסטוניה, שוויץ, פינלנד, נורבגיה, פולין, 

 ניו זינלנד, שבדיה, איסלנד, אוסטרליה, הולנד
 

 .OECD Survey on HRM in Central/Federal Government, OECD STAN Database 2016  מקור:

מזרח -ירופה ובדרוםאמרכז היא לפי המעמד בשירות המדינה. ב ,לסווג מסגרות העסקהוקשורה דרך נוספת 
מעמד מיוחד מכוח חוק שירות המדינה, במיוחד ברמת השלטון באירופה, חלק גדול מעובדי הציבור מועסקים 

צפון ומזרח  קריירה. בניגוד לכך, מרבית מדינות-נוהג שברוב הפעמים מקושר עם מערכות מבוססות ,המרכזי
אירופה משתמשות בהעסקה חוזית מכוח דיני העבודה הקיימים, שלרוב מתבססים על הסכמים קיבוציים. עם זאת, 

קריירה מסורתיות, -רכות מבוססות) מציינים כי גם במעDemmke and Moilanen, 2012[6]מחקרים רבים (לדוגמה, 
להחיל את מעמד עובדי  ה נטייה, במיוחד במדינות אירופה,השימוש בחוזים על פי דיני עבודה. יתרה מכך, ישנגובר 

 .משפטתחומי ליבה כגון משטרה והמדינה רק על 

תפלגות הלהלן מציג את ה 6 תרשיםאלה. עושות שימוש בשילוב של סוגי חוזים כ OECD-רוב המדינות החברות ב
. עובדי מדינה נוטים לבצע תפקידים OECD-מדינות הבמינהל הציבורי המרכזי של  ,עובדי מדינה ועובדים אחריםבין 

שונים בהשוואה לעובדי ציבור אחרים; שלהם גיוס הותהליכי  ,יותר ביטחון תעסוקתיליהנות מ), 7 תרשיםשונים (
קטגוריה עובדי סווגו לקריירה, אנשים -למדינה. במערכות מבוססות קטגוריות משתנה ממדינההבין  הגבולאולם 

-, במערכות מבוססותמנגדזמן קצוב. עבודה מבוססת פרויקט/ן העסקה זמנית או בגלל גם כדי לציי ציבור אחרים
עובדים המוגנים על ידי הסכמים שהושגו במו"מ נוטים להיות  עובדי ציבור אחריםנורדיות, ה, כמו במדינות תפקיד

אינם עובדים ציבור מעובדי ה 25%כמעט  ,. בצרפתהטבותותעסוקתית של יציבות  הגבוה המספקים להם רמו
. רפורמה בעלת עדיפותהיא העובדים בחוזה דומיננטית, והגדלת מספר שהיא ה ,קריירה-במערכת מבוססת
פועלות ושתיהן תפקיד, -ייה מבוססתקריירה והשנ-האחת מבוססת ,מערכת כפולהמסורתית בגרמניה קיימת 

תפקיד בתפקידים -רכת מבוססתמאפיינים של מעיש לה קריירה, -מערכת מבוססתבבלגיה, למרות שה. במקביל
 הנהלה הבכירה.כשמדובר במסוימים, במיוחד 
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 )2019נהל הציבורי המרכזי (י. עובדי מדינה לעומת עובדים אחרים במ6תרשים 

 עובדי מדינה  אחרים
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 : מדינות מימין לשמאל: Xציר 
קוסטה ריקה, קולומביה, שבדיה, דנמרק, מקסיקו, אירלנד, יפן, לטביה, אוסטריה, אוסטרליה, ניו זינלנד, גרמניה, 

צילה, בריטניה, יוון, בלגיה, פינלנד, טורקיה, , ספרד, אסטוניה, ארה"ב, קוריאה, OECDלוקסמבורג, צרפת, ליטא, 
 ישראל, צכיה, פורטוגל, איסלנד, קנדה, איטליה, שוויץ, סלובניה, פולין, הולנד

 
  ) en-38c5ccf10.1787/8org/https://doi., OECD Publishing, Paris, 2019), Government at a Glance 2019OECD. מקור:

 

 ITושירותים כגון  ,) מבוססות על קריירהומשפטמערכת כפולה שבה פונקציות הליבה המסורתיות (כגון משטרה 
ואחריות של עצמאות . תפקידים הדורשים דרגות גבוהות במיוחד אופטימליפתרון יכולה להיות  ,תפקידמבוססי הם 

נהנים גויסו למשרה על בסיס כישורים ואשר  ,הם חוזים מבוססי קריירהעובדי מדינה שיש לבבדרך כלל  יאוישו
ביטחון תעסוקתי גבוה. מערכות מבוססות קריירה שימושיות גם כאשר נדרשות השקעות ספציפיות בהון אנושי מ

 במהלך הקריירה, כמו למשל למורים.

צר, לא צריכות להיות מועסקות להשלמת פרויקט לטווח ק ITלעומת זאת, ייתכן שמשרות טכניות, כמו מתכנת 
לו היה  משתלםבמיומנויות של העובד או העובדת באותו אופן שהיה אם אין צורך להשקיע  ,בחוזה ארוך טווח

, חוזים בהתאמהבתחילת הקריירה שלהם. כאשר הכישורים משתנים ויש צורך  יםמדינה זוטר יעובדמדובר ב
 וקטיביות. להציע יתר גמישות ופרודיכולים  תפקיד-מבוססי

https://doi.org/10.1787/8ccf5c38-en


  | 15 

  
  

 )2016סוגי משרות נפוצים ( –. עובדי מדינה ועובדי ציבור אחרים 7תרשים 

 
 : Xציר 

צוות תמיכה 

 מנהלי

מומחים  מתן שירות ITמומחי 

 משפטיים

מחלקת 

 מדיניות

הנהלה דרג 

 ביניים

 הנהלה בכירה

 מקרא:

 רק עובדי מדינה  עובדי מדינה ועובדי ציבור אחרים י ציבור אחריםרק עובד

 .OECD Survey on Strategic HRM in Central/Federal Government, OECD STAN Database 2016 מקור: 

 מתפתחת שיטת התקשרות –חוזים אישיים במגזר הציבורי בישראל 

קריירה. למרות יתרונות מסוימים שהוזכרו לעיל, -טית בישראל דומה למערכת מבוססתהדומיננ ההעסקהמסגרת 
תיאורי של  עדכוןחסם בפני רפורמות נחוצות, כגון לפעול כ קריירה עשויים-קף של מערכות מבוססותורכבות וההיהמ

קריירה -, האתגרים הקשורים לכלל המערכת המבוססתתרשימים ארגוניים. בישראלשל אפילו ותפקיד מיושנים 
 ימעובדי משרד 10%-רי (כמעובדי המגזר הציבו 5%-המכונה חוזה אישי. ל ,חדשה העסקההובילו ליצירת מסגרת 

כגון עורכי  ,חוזים אישיים הם בעיקר אנשי מקצועבחוזים אישיים. עובדים מועסקים ב) 6 ראו תרשים –הממשלה 
  .ITדין, כלכלנים או מומחי 

החוזים האישיים נועדו לתת למנהלים המגייסים את הגמישות לגייס עובדים לתפקידים ספציפיים מחוץ למסגרת 
ולקבוע שכר בצורה גמישה יותר. עם זאת, לאחר מספר החלטות של בתי הדין לעבודה,  ,וצייםההסכמים הקיב

המכוסים בהסכמים תנאים לבתום חמש שנים מתכנסים בחוזים אלה נוגעים לביטחון תעסוקתי ולקביעות ההתנאים 
תנאי עבודה ואילוצים כמו קיבוציים, וכך מופחת יתרון הגמישות של המנהלים. לכן, חוזים אישיים מציבים את אותם 

 תפקידים סטטוטוריים ציבוריים (כלומר מבוססי קריירה).

קריירה, עלולה לייצר סיכון של -ווח הארוך על חשבון חוזים מבוססייתרה מכך, הגדלת מספר החוזים האישיים לט
שונה עשויים לשתף  שכרבויחס לא עקבי כלפי עובדי המגזר הציבורי. כך למשל, עובדים  ,שוק עבודה פנימי מקוטע

 פעולה במשימות דומות ולחלוק את אותם תנאי עבודה, מצב שעלול לעורר קונפליקט.
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יתן למקסם את היתרונות של שתי המערכות (ולמזער את החסרונות) באמצעות מערכת כללים ברורה ושקופה נ
קוראת  ,ציבוריהשירות בת ובנושא מנהיגות ויכול OECD-אלה. המלצת הכשימוש בחוזים כיצד ייעשה מתי וגבי ל

הקריירה חשובות ניידות והשכר, החוזים אישיים: ההשלכות על  דוגמת התקשרויותיישום בעת שקוף למערך כללים 
 ,במקבילשני סוגי החוזים התקיימות ידועות לכל המועמדים. להיות  וצריכות ,משיכת הכישרונות הנכוניםמאוד ל

לטשטש את תנאי הגיוס ולהחליש את האטרקטיביות של המגזר  העלול ,סוגמתי מיושם כל ללא קריטריונים ברורים 
 מומלץישראל ללהפחית את האמון במקום העבודה. לכן משותפים בקרב העובדים, והערכים הבניית את הציבורי ו

 ולכלתו ,שוניםהים חוזהיותר בין היתרונות והסיכונים בין סוגים  הטוב הבחנהשתייצר רפורמה אסטרטגית  להשיק
 .יישום עקבי שיבטיחוהנחיות 

 בישראל: לקחים מהמענה לקורונהזריז וגמיש לקראת שירות ציבורי 

, הוא הצורך OECD-דינות הלרוחב מבמגזר הציבורי השונים שנעשו רפורמה המשותף המקשר בין מאמצי מכנה 
של מתן דין וחשבון קרונות תוך שמירה על ע ,יםהארגונינהלים בובמבנה ("אגיליות") גמישות וזריזות  להטמיע

וכושר הסתגלות. נהלים ופרוטוקולים חדשים  גמישות הדגישה צורך זה בזריזותהקורונה  פתושקיפות. מג
פותחו במהירות חסרת תקדים.  במסלול מקוצרותוכניות ניידות  ,המסדירים עבודה מרחוק, תהליכי גיוס מואצים

אמצעים לדינות, בהתאם להקשרים מוסדיים וחקיקתיים ספציפיים ובאה לידי ביטוי באופן שונה בין מ "אגיליות"ה
ובתוכם במגזר הציבורי,  יםהקיימלמדיניות ולנהלים  ץמאמ, כך שנוצר מבחן שננקטו כדי להתמודד עם המגפה

 מערכות השכר ויחסי העבודה.ל

"ההסתדרות", במהלך  המרכזי במגזר הציבורי, ארגון העובדיםשלושה הסכמי עבודה עיקריים עם נחתמו  בישראל
). העדיפות העיקרית של כל ההסכמים הייתה להגן על עובדי המגזר 8 תרשים(פת הקורונה השנה הראשונה למג

שיא המשבר באפריל כמעט מחצית שם בבניגוד למגזר הפרטי, זאת באופן רשמי, מועסקים הציבורי ולהשאיר אותם 
 .ח הלאומימהעובדים פוטרו זמנית וקיבלו תמיכה כספית מהביטו

 . שלושה הסכמי עבודה לניהול משבר הקורונה בישראל8תרשים 

 הסכם ראשון

 הפחתה

23.3.2020 – 18.4.2020 

 הסכם שני

 המשך

19.4.2020 – 30.4.2020 

 

 הסכם שלישי

 גמישות

 נמשך - 3.5.2020

 

צמצום מספר האנשים המגיעים 
 לעבודה בכפוף לתקנות החירום

מהעובדים שלא הוגדרו  70%-כ
עובדים חיוניים הוצאו לחופשה כ

בתשלום (על חשבון ימי החופשה 
 של העובד)

צמצום מספר האנשים המגיעים 
 לעבודה בכפוף לתקנות החירום

המשך החופשה לעובדים לא 
חיוניים: מחצית על חשבון העובד 

 ומחצית על חשבון המעסיק

הגדלת מספר העובדים המגיעים 
 לעבודה בהתאם להנחיות

לעבודה מרחוק  הארכת האפשרות
עבור מרבית העובדים (כולל מי 

 שלא הוגדר כעובד חיוני)

הענקת גמישות למנהלים כדי 
לאפשר העסקה מקסימלית של 

 עובדים

פתרון פנימי לעובדים שלא יכלו או 
 לא נדרשו לעבוד לאור המגבלות
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למזער את מספר העובדים בתפקיד  חל שינוי במדיניות: שני ההסכמים הראשונים ניסו 2020במחצית הראשונה של 
פעיל רק לאלה שהיו חיוניים לשמירה על המשכיות עסקית. ההסכם השלישי לעומת זאת, נועד להחזיר את כל 

 הנגיף.כתוצאה ממגבלות הלשמור על שיאפשרו להם העובדים ולהעניק למעסיקים כלים גמישים 

 30%-יח המשכיות עסקית מינימלית. בהתאם, כ) שנחתם עם ההסתדרות נועד להבט18.4–22.3ההסכם הראשון (
מעובדי הציבור שהוגדרו כעובדים חיוניים (לא כולל מגזרי הבריאות והביטחון) המשיכו לעבוד, ואילו השאר  50%עד 

נדרשו לנצל את יחי החופשה בשכר שלהם. עובדים חיוניים הוגדרו ככאלו העוסקים בהשלכות התפשטות הנגיף או 
) היה המשך של ההסכם 30.4.2020–19.4.2020ת תפקודית ושירותי ליבה. ההסכם השני (בשמירה על המשכיו

 עם תוספת ימי חופשה מהמעסיק. ,הראשון

ההסכם השלישי שנחתם בתחילת מאי, אפשר את המשך פעילות השירות הציבורי בצורה גמישה ויעילה ובהתאם 
למעט אלה שאינם יכולים להיות מועסקים לאור  למגבלות הקורונה. על פי ההסכם, כל העובדים יחזרו לעבוד,

הירידה בפעילות השוק, או לאור מגבלות החקיקה (עובדי גבולות וכד). הוחלט כי עובדים שאינם יכולים לחזור 
משכר הבסיס שלהם, שישולם  67.5%-לעבודה או שעבודתם צומצמה, יהיו זכאים לתשלום מיוחד. השכר נקבע ל

 על ידי המעסיק.

סיק עובדים רבים ככל האפשר במתכונת יעילה. על פי מסגרת עשלישי דרש גמישות ניהולית על מנת לההסכם הה
זו, סוכם כי מעסיקים במגזר הציבורי יוכלו לשנות את שעות העבודה של העובדים (לרבות פיצול העבודה 

את העובדים לניידים למשמרות), להתאים את שבוע העבודה, לשנות את הגדרות התפקיד ותוכן התפקיד, להפוך 
ולהטמיע טכנולוגיות חדשניות. כל זאת בהחלטת המעסיק ומבלי לשלם תוספת שכר. עם חזרתם לעבודה של רבים 
מהעובדים שהוצאו לחופשה, הותרה עבודה מרחוק על מנת לשמור על ההגבלות על מספר האנשים בחדר. ברוב 

 הקורונה. לפניניתן לעשות זאת המגזר הציבורי לא היה 

בו הם פורצי דרך בהקשר לניהול השירות  שכלוליםהסכם תקף ל"תקופת הקורונה", כלי הגמישות הלמרות ש
הציבורי בישראל, וככל הנראה יאפשרו למגזר הציבורי לפעול ביעילות במהלך המשבר, לצד מתן מענה גמיש 

הציבורי להרחיב את כלי הניהול לספק הזדמנות למגזר כלים כאלה יכולים לעובדים שאינם יכולים להיות מועסקים. 
נתח את ההתנסות על ישראל ל הקורונה. ולהמשיך לפעול בצורה גמישה גם לאחר תקופת משבר ,בידי מנהליוש

את היעילות והפריון של המגזר הציבורי ככל  לשפר שיוכלולזהות שיטות חדשות הקורונה במטרה משבר שיצר 
  עתיד.שמתקדמים ל
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: לקראת מערכת שכר יעילה 2פרק 
 גזר הציבורי בישראלוחסכונית במ

וממליץ על שינויים באסטרטגיית  ,את מרכיביה של מערכת שכר יעילה במגזר הציבורי בוחןפרק זה 
בהערכה של פער השכר היחסי בין המגזר הציבורי  יפתחהשכר במגזר הציבורי בישראל. הפרק 

מערכת השכר.  שביסודהארכיטקטורה  -רכת סיווג המשרות מע ולאחריו יוצג ניתוח שלפרטי, ל
כיצד הוא מושך ומשמר ו ,של מערכת השכר, כיצד השכר בנוילעומק הפרטים  נצלולבשלב הבא 

 על מנת כיצד ניתן להשתמש במערכת השכר של ישראל בצורה טובה יותרנבחן ת שונות. יומיומנו
 .וניידות עובדים , קידוםיםביצוע-תלויולתגמל ביצועים באמצעות שכר תמרץ ל

 

את המגזר הציבורי בישראל הכשיר ל על מנת ,וחסכוניתפרק זה עוסק בצורך לתכנן מערכת שכר שקופה, יעילה 
לטיפול בבעיות ות העבודה. טכנולוגיות מתפתחות וחברות משתנות מולידות יכולות ומיומנויות חדששוק לעתיד 

ארגון לעמוד בקצב. צריכים במגזר הציבורי  הטבותהו העסקהאת העים שקובכלים המדיניות והמדיניות מורכבות. 
מעסיק גדול, הממשלות מתאימות את מערכות בהיותן ערך מחקרים על עתיד העבודה בשירות הציבורי.  OECD-ה

עתירי מיומנויות אתגרי הדיגיטציה, ונשארות מעסיקות אטרקטיביות עבור עובדים לת שלהן ההעסקה הציבורי
 ןמה קטגוריות, שלכל אחת שלושלהללו  ההתאמותאת  סיווג OECD-. השהולכות והופכות מגוונות בקבוצות
 :שכרה נפרדות על מערכתהשלכות 

 ,פני עתיד: מעסיקים בשירות הציבורי יצטרכו להשתפר ביכולת לחזות את השינויים באופקמבט צופה  •
לשלב שישכילו סיווג משרות לשות מערכות . לשם כך נדרעם יכולת הסתגלותובגיוס מיומנויות וכישרונות 

ריענון ב, ולמשוך אותן עם חבילות הטבות מתאימות. יש גם צורך בשדרוג ומתפתחותכראוי מיומנויות 
מצוידים בכישורים הדרושים כדי להתמודד עם יהיו כדי להבטיח שהעובדים הקיימים קיימות, מיומנויות 

 אתגרי המגזר הציבורי הנוכחיים והעתידיים.
המשמעות היא . להגיב לשינויים בלתי צפוייםכדי לאמץ גמישות וזריזות גמישות: שירותים ציבוריים יצטרכו  •

תחומיים בין משרדים -ולרכז צוותים רב ,תגרים המתעורריםאמיומנויות לנוכח המחדש  להטמיעצורך 
לבין  יומנויות וכישרונותמהתמקדות בזהיר בין האיזון את הלמצוא יצטרכו לפיכך שכר הוסוכנויות. מערכות 

 ניידות וזריזות. להבטיחכדי  ,ארגוניםחוצת סטנדרטיזציה 
יותר מיומנויות ורקעים. ועם בתוכו שלב התרחב ולשל כוח העבודה בשירות הציבורי ימשיך ל הגיוון: יישום •

ניהול  ואינדיבידואליזציה של ,תעסוקתייםהודלים הרחבת גיוון הממגיע הצורך בהרחבת הגיוון האנושי 
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צורך לחשוב על מערכות שכר שמכירות ומתגמלות מוטיבציה והישגים, מבלי שיהיה פירוש הדבר אנשים. 
 ציבור.השל עובדי  הפנימיתמוטיבציה לפגוע ב

רי מחישה את חשיבותם של שלושת הגורמים הללו בהתמודדות עם אתגמגפת הקורונה התגובת הממשלה ל
יכולת של הממשלות להגיב למגפה הייתה תלויה במידה רבה ב ות. יכולתןהמדיניות המודרניים, ובמיוחד הגמיש

ותאמות תנאים החדשים והמשתנים במהירות. מערכות שכר גמישות ומהיערך לשל מבנים ותהליכים ארגוניים ל
 .נחוצותת יולמטרה הן מרכיב חשוב בשינוי זה: הן מאפשרות לממשלות למשוך, לגייס ולהקצות מחדש מיומנו

האסטרטגיה האידיאל הוא שעתיד.  הצופה פנית שכר צריכות להיות חלק מהותי מאסטרטגיית שירות ציבורי מערכו 
בצרכים אלה. כך שיתמוך יותאם כי השכר את הצרכים המתהווים של כוח העבודה בשירות הציבורי, ו תיקח בחשבון

 למרות זאת,. מרכזיהוא גורם  עבודה, אך לעזיבת מקוםמועמדות או להגשת שכר אינו הסיבה היחידה האמנם 
שכר תוכננו המערכות  ,ברוב המקריםשל העבר ולא ממוקד בעתיד. נגזרת הוא  השכר במערכות שירות ציבורי רבות

ראשית,  :עיקריות סיבותזה נובע כנראה משתי מצב בשוליים. הן היו אזי התאמות נעשו כבר אם , ועידן שונה מאודב
המשמעות היא שקשה מאוד בסיס לקריירה ארוכה. הבות וצפויות, מכיוון שהן מערכות השכר צריכות להיות יצי

איגודי עובדים, ופירוש יש ם יהמעסיקים הציבורישל הסביבות ברוב בקנה מידה גדול. שנית, יעיל שינוי להטמיע 
על  המקשלהסכמים כאלה  המתלווההאינטרסים ריבוי . באמצעות משא ומתן קיבוצי חייב להתבצע שינויהדבר ש

, ונועדה לשנות את 2002-הייתה במגזרים שחצתה בישראל האחרונה הגדולה  רפורמת השכרלהסכמות. הגעה 
ובות במערכת השכר רפורמות חשהקושי בהעברת תוכנית הפנסיה. מאז לא הצליחה אף רפורמה גדולה בשכר. 

  .היעדר הסכמה חברתית ופוליטיתבמגזר הציבורי נובע מ

 הציבורי לפרטיפערי שכר בין המגזר 

למועמדים כאשר ממשלות צריכות לגייס ולשמר עובדים יעילים ומיומנים. השכר הוא מרכיב מרכזי בכך, במיוחד 
בעלי כישורים מבוקשים יש אפשרויות לעבוד ולתרום לטובת הכלל גם מחוץ למגזר הציבורי. בהינתן שהתנאים 

בין השכר במגזר הציבורי למגזר הפרטי, כלומר פער שווים מבחינת שעות עבודה, מיקום ותנאי העסקה, ההבדל 
  השכר, משמש אינדיקטור לאטרקטיביות היחסית של כל מגזר.

התמודדו עם לחצים פיסקליים שהביאו להקפאת שכר או לקיצוצים. אולם  OECD-ה, רוב מדינות 2008מאז 
 ,טי: בעשר השנים האחרונותבישראל, משא ומתן על השכר הביא לעלייה בשכר במגזר הציבורי בהשוואה לפר

 Israel( 11%מבחינה ריאלית, בזמן שהגידול במגזר הפרטי עמד על  25%-השכר לעובד במגזר הציבורי גדל ב
Ministry of Finance, 2017 .( האטרקטיביות היחסית של המגזר הציבורי.כתוצאה מכך גדלה בשנים האחרונות 

משתלבים בתמונה הגלובלית של פערי השכר במדינות אחרות  למרות זאת, נראה כי אומדני פער השכר בישראל
סטטיסטית בדרך השפעה ה). השכר הממוצע במגזר הציבורי גבוה יותר, אך ה2(ראו מסגרת  OECD-החברות ב

כלל נעלמת ואפילו מתהפכת לשלילית כאשר מנטרלים רקע, ניסיון, השכלה או תפקיד. פער השכר הממוצע מוסבר 
 ית; העובדים מיומנים יותר בממוצע, ולכן שכרם גבוה יותר במגזר הציבורי.בעיקר בהשפעה המבנ

 הפער בהינתןישראל אינה סגירת הפער הכולל בין המגזר הציבורי והפרטי: לאור זאת, הדאגה העיקרית מבחינת 
 מהמול הריש פער ניכר בהם שכר למקצועות מסוימים שההתאמת במקום זאת בלהתמקד  ישהקטן יחסית בשכר, 

זה נתמך על מהלך כמבלי להשפיע על מעטפת התקציב הכוללת. ו(למשל מהנדסים אזרחיים),  בשוק הרלוונטית
מצא כי התשואה על כישורים גבוהה יותר במגזר הפרטי נערך לאחרונה על ידי בנק ישראל, וידי ממצאי מחקר ש

את העובדים על  מתגמליבורי אינו שכר במגזר הצהשמציע זה נתון ). Mazar, 2018[7]מאשר במגזר הציבורי (
ות למחסור בעובדים לצפ בהינתן שכל התנאים שווים, יש מקוםכישוריהם באופן תחרותי בהשוואה למגזר הפרטי, ו

 .מיומנים

 פערי שכר במיומנויות ספציפיות במגזר הציבורי בישראל

. ה אחד עם הכישורים המבוקשים, השכר אינו עולה בקנכאשר מבנה השכר אינו מותאם לשינוי חברתי וטכנולוגי
בישראל נראה שיש חוסר התאמה בתפקידים ספציפיים. בהשוואה למגזר הפרטי, המגזר הציבורי בישראל משלם 
לפעמים יותר ולפעמים פחות, תלוי בגורמים שונים. מכאן שהאטרקטיביות היחסית של משרות במגזר הציבורי 

בור יכולות חדשות (מהנדסים, יכולות דיגיטליות) ומנגד, משלם משתנה: כך למשל, המגזר הציבורי משלם פחות ע
 יותר לעורכי דין או לעובדי מינהל מעוטי מיומנויות.
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, ושכר נמוך יותר עבור משרות נמוכות (שכר גבוה יחסית למשרות זוטרות/מיומנויות מתכווץסולם שכר 
השפעה על האטרקטיביות היחסית של המגזר ) נפוץ במגזרים ציבוריים רבים. לכך יש גבוהות בכירות/מיומנויות

מאוד בעוד שמשרות בכירות הרבה פחות. משרות ות להיות אטרקטיביכאשר משרות בסיסיות יכולות הציבורי, 
שעשויות להיעלם או להשתנות בעתיד הן אלו שכרוכות במשימות פשוטות ושגרתיות, שרובוטים ואוטומציה יכולים 

. לפיכך, חשוב להישאר אטרקטיביים במשרות המצריכות  )OECD, 2018[8]( טיתלהוות להן תחליפים יעילים דרמ
משימות לא שגרתיות, ו/או כאלה הדורשות הבנת פעולות ותגובות אנושיות בהקשרים חברתיים. הביקוש למיומנויות 

ה כאלה עולה גם במגזר הפרטי, ולכן הצורך בהתאמת השכר ובבידול יעיל. זהו האתגר המרכזי של רפורמ
 .העתידי העבודהבשכר בשוק אסטרטגית 

בגיל מסוים או בתפקידים ספציפיים. למשל, בהשוואה פערים בין עובדים ספציפיים, , יכולים להיווצר ה מכךיתר
 Israel Ministry ofמהנדסים ציבוריים (לאך פחות  מנהלה לעובדילמגזר הפרטי, המגזר הציבורי משלם יותר 

Finance, 2018מהנדסים במגזר הציבורי. חשוב להדגיש כי של משרות אטרקטיביות יש בעיה בך ) וכתוצאה מכ
מרמזת הבדלים מבניים במגדר, במיקומים או בתנאי העבודה, אך היא הסתיר השוואה זו בין הממוצעים יכולה ל

 צורך בהתאמת רשת השכר ליכולות מפורטות.על ה

, במעסיק מסוים על בחירת עובדיםהם רים משפיעים גם אינו הגורם היחיד שתורם לאטרקטיביות. משתנים אח שכר
), יצרה מגפת הקורונהאלה שמשברים כלכליים כמו מהלך חשיבותו רק עולה בביניהם הרצון לביטחון תעסוקתי (שו

עבודה. הציבור, האיזון בין עבודה לחיים פרטיים ותנאי רצון לשרת את האוטונומיה בעבודה, ערכים משותפים, 
 ,Gallup( הצביעו על רצון לצמיחה והתפתחות כהעדפה מובהקת של מועמדים צעירים יותרון גאלופ של מכ מחקרים

. השעתי. מספר ימי העבודה, ימי החופשה ומספר שעות העבודה השונות משפיעים ישירות גם על השכר )2016]9[
כר . צריך לזכור כי פער השכישרונות ותנאי העבודה, הממשלה תוכל לשפר את האטרקטיביותהעל ידי שיפור זיהוי 

יש  יתרונות או החסרונותוכדי להעריך את מלוא ה בבחירת משרה, הוא רק היבט אחד של היתרונות או האילוצים
 .בארגוןלקחת בחשבון את תנאי העבודה והכללים 

 לפי הספרות הכלכלית OECD-. פערי השכר במדינות החברות ב2מסגרת 

מקצועות יכולה השוואה בין הת פערי השכר במגזר הציבורי. ראשית, הכימולישנם שלושה אתגרים עיקריים 
שוטרים. שנית, הגדרת השכר עצמה שכר שופטים בהשוואה לשכר , כמו למשל לא פשוטהלהתגלות כמשימה 

יכולה להיות בעייתית, שכן תשלומי הביטוח הלאומי והפנסיה יכולים להיות שונים מאוד בין המגזר הציבורי 
שהיא טובה יותר פנסיה תקציבית, משל, בישראל, העובדים המבוגרים במגזר הציבורי מקבלים לפרטי. כך ל

 .מהפנסיות במגזר הפרטי

מלבד נושאים מתודולוגיים, כדאי להיות זהירים כשמפרשים את פערי השכר. אפשר להסיק מקיומם שיש מקום 
מינימום הפלגות השכר. לדוגמה, שכר משפיעה על התסביבה הארגונית להקפאת שכר או לקיצוצים. עם זאת, ה

השפעה על הפער הממוצע בין המגזר הציבורי  , ולכך תהיהאת השכר בתחתית ההתפלגות במגזר הפרטי מכווץ
. למשל, אם השכר ם של הוגנות והיעדר אפליהלפרטי. יתרה מכך, מהמעסיק הציבורי מצופה לנהוג על פי ערכי

יש הזדמנויות  ן שהסיבה היא שיש פחות אפליה בשכר, שכן לנשיםייתכ ,הממוצע גבוה יותר במגזר הציבורי
 .השכלה וניסיון לגברים על אותםלהרוויח תשואה דומה 

. מרבית המחקרים מצביעים על בנושא פערי השכרספרות כלכלית יש שפע של , שפורטו כאןלמרות האתגרים 
) על חמש מדינות Grimshaw et al )2012 ,למשלראו פרטי, (ביותר במגזר הציבורי מאשר  מכווץמבנה שכר 

שכר (שכר גבוה יותר במגזר הציבורי) השנחקרו: צרפת, גרמניה, בריטניה, הונגריה ושבדיה). פרמיית 
הבדלים בהרכב בין כוח העבודה מנטרלים את המצטמצמת באופן משמעותי והופכת לבלתי משמעותית כאשר 

אצל נשים אך אינו  15%-ל  7%שונים, נע בין המשתנים ה בנטרולאומדן הפרמיה,  ,של שני המגזרים. בצרפת
, אך אין פרמיה לגברים. 19%-ל  8%בין שנעה יש פרמיה לעובדות במגזר הציבורי  ,משמעותי לגברים. בגרמניה

לעובדות אך לא  18%-ל 9%בין  נעהנראה כי אין פערי שכר משמעותיים. בבריטניה הפרמיה  בשבדיה, 
בעלי מיומנות שכר לעובדים ב "קנס"שקיים  מראיםת, פערי השכר יומיומנו מנטרליםר משמעותית לגברים. כאש

נראה  ,. ביוון, אירלנד, איטליה, פורטוגל וספרדבעלי מיומנויות נמוכותעובדים לפרמיה גבוהה באותן מדינות, ו
 .פרמיה גבוהה יותר מאשר במדינות אירופאיות אחרותהכי 

השכר צריך לקחת בחשבון את הסיכון לאבטלה ואת  יהעובדה שניתוח פערמחקרים מסוימים אף מצביעים על 
מעריכים כי פער השכר  ,) Turon &Vinay -Postel )10[2007 הקריירה.במקביל להתפתחות התפתחות השכר 
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כאשר כל הקריירה נלקחת בחשבון (כולל  ,עבור אנשים עם סיכון נמוך לאבטלה 0%-למצטמצם בבריטניה 
) הרחיבו 2012(אחרים ו Dickonsפרופילי שכר שונים ושיעורי אבטלה שונים בין שני המגזרים. פנסיות), בגלל 

גרמניה, הולנד,  - לאורך הקריירה בחמש מדינות אירופאיות השתכרותוניתחו פרופילי  ,את המחקר על בריטניה
נובעים  לפרטיהמגזר הציבורי בין בשכר בדלים הצרפת, איטליה וספרד. הם מתעקשים על העובדה כי ה

מגזר הציבורי והפרטי. פער השכר נובע מכך שהמגזר הציבורי בוחר מהבדלים בבחירת עובדים הטרוגניים ב
אלא מעסיק , לעובדים דומיםשכר שונה אנשים הטרוגניים: על פי מחקרים אלה, המגזר הציבורי אינו משלם 

 ם ולכן משלם להם שכר שונה.עובדים שוני
 

מקבלות אחרות שנהנות משכר גבוה יחסית בהשוואה למגזר הפרטי, בעוד שספציפיות משרות לסיכום, נראה כי יש 
מבחינה אסטרטגית. בשכר לא תהיה יעילה כללית  הורדהבהשוואה למגזר הפרטי. לפיכך, העלאה או נמוך שכר 

צורך בעדכון . יתרה מכך, ייתכן שיהיה אנשים במקצועות מבוקשיםסלקטיבית בשכר תעזור למשוך ולשמר  העלאה
תפקידים השכר להתאמות את  טוב יותר, על מנת שניתן יהיה למקד סיווג המשרה העומד בבסיס מערכת השכר

 .יםספציפי וכישורים

 סיווג משרות: הארכיטקטורה שביסוד מערכת השכר

משרות, מקבצים פרידים או שינוי סיווגי המשרות הוא שלב חשוב בתכנון כל מערכת שכר חדשה. סיווגי משרות מ
תפקידים, דרגים, ובסופו של דבר טווחי שכר. במהלך תהליך הגיוס מתפרסמים תיאורי המשרות במטרה לפנות 
לקהל היעד הספציפי שנדרש. סיווגים משמשים גם בעת תהליך הערכת ביצועים, קידום וקריירה. הם יכולים להיות 

 .שימושיים מאוד בתכנון כוח אדם אסטרטגי ובזיהוי צורכי הכשרה

מכיוון שעליו לשלב גמישות וקוהרנטיות. סיווג המשרה צריך להיות גמיש  ,תכנון מערכת סיווג משרות הוא מורכב 
כדי להתאים לצרכים המתפתחים של הארגון ולכישורים הקיימים בשוק העבודה. עם זאת, הסיווג צריך גם להיות 

צורכי לבעבודה, עובדים משלה לניהול קידום קוהרנטי ויציב לאורך זמן. זאת משום שהוא משמש ככלי עבור המ
וליישום תכנון אסטרטגי. כמו כן, הוא מספק לעובדים שקיפות ויכולת חיזוי בנוגע לשכר ולקריירה שלהם,  כשרותה

 ולכן הוא מרכיב חשוב באטרקטיביות.

דיוק רב מדי יקשה . ולדרגותתפקידים להנכונה  והפירוטחייבת למצוא את רמת הדיוק יעילה  משרותסיווג  מערכת
. מצד חדשות על המנהלים להתאים משרה לנסיבות משתנות, כגון הכנסת משימות, טכנולוגיה או שיטות עבודה

 תפגעוכך , המשרהמאפייני לשכר הגדרה רחבה מדי עלולה שלא להותיר מספיק מקום להתאים את השני, 
ייעוד ליהיה מקושר יעיל  משרהריירה. סיווג זה עשוי גם להקשות על ניהול מסלול הקמצב כ. האטרקטיביות שלב

דרישה הבין  לאחד-להקבלה של אחדרכי המגייסים צריכים להתאים למערכת סיווג המשרות. ו. מכאן שצהמשרה
צר מדי, יהיה צורך  המשרהלסיווג יש יתרון של דיוק, שקיפות ויעילות בתהליך ההתאמה. עם זאת, אם סיווג 

 .תכופים בעדכונים

 משימות השלמת, רכישת יכולות חדשות, למידהלי שבו טכנולוגיות מתפתחות מחייבות הסתגלות, בהקשר כלכ
או על תנאי העבודה ן ביטחוהמבלי לאיים על  דיוצריך להיות גמיש  המשרהחדשות, סיווג  משימותוקבלת  קיימות

מדינה מתקבל לעבודה בריטניה וצרפת), עובד לדוגמה של  3מסגרת  (ראו OECD-של העובד. ברוב המדינות ב
את  יפרטועבודה והסכמים כלליים הבסיווג משרה מסוים, אך מצפה שהתפקיד או תנאי העבודה יתפתחו. דיני 

 .האלה ייתכנו שינוייםתנאי העבודה או סביבת העבודה תוך עובד, אך בגבולות תפקיד ה
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 תנאי עבודה משתנים  .3מסגרת 

, עובדי למשל שונים מאפשרים שינוי בתנאי העבודה. בצרפת שכר, מנגנוני OECD-ברבות מהמדינות החברות ב
 ,זכאים לפיצוי או בונוס. באותו אופן יהיו למשך שלוש שנים לפחותבמיקום או  בתפקידניידות שמסכימים לציבור 
פעמי. -זכאים גם לפיצוי חדיהיו עובדי ציבור  לשנות מיקום,או לעבור ארגון מחדש צריכה יחידה שלמה כאשר 

תלוי במצב המשפחתי, במספר השנים בתפקיד ובמרחק בין המיקום הישן למיקום החדש.  סכום יהיההבה גו
לפיצויים מסוג זה. למשל, לא יהיה זכאי ולכן  ,ניידות גיאוגרפיתמעצם התפקיד כולל המשרות עם זאת, חלק מ

 קריירה שלהם.לאורך ה בתפקיד ובמיקוםחובת ניידות למורים או לשופטים יש 

ן ולא רק על התפקיד. ה לבצע, יצליחוולוגיות דיגיטליות משפיעות באופן דרסטי על המשימות שהעובדים טכנ
 OECD-אך לא את המטרה או השירות שהם מספקים. מדינות רבות ב ,לשנות את מה שהעובדים עושים צפויות

, בריטניה לדוגמה ות בהכרח את סיווג המשרות.דיגיטלית במגזר הציבורי מבלי לשנהמהפכה השיקו את ה
להשתמש יש כיצד , המגדירה 2019השיקה את אסטרטגיית החדשנות הטכנולוגית הממשלתית ביוני 

כוללת תוכנית רחבה למשיכת אנליסטים של  האסטרטגיה, במגזר הציבורי. בינה מלאכותית בטכנולוגיות, כולל
הגמיש בבריטניה מאפשר ניידות  ותהמשרלעובדי ציבור. סיווג  ארגונית-למתן הכשרה פניםנתונים, אך גם 

 .זופונקציונלית כ

 לקראת מערכת סיווג משרות גמישה אך עקבית בישראל

ואינם  ,מפורטים ביותר המשרותמערכת סיווג המשרות בישראל היא ספציפית מדי וכללית מדי. נראה כי תיאורי 
איזון מחדש של משימות העבודה עקב ך למשל לצורבמדינות רבות, כמו  רגיליםמשאירים מקום לשינויים שייחשבו 

, מה שמצריך משא המשרההמעסיק הציבורי לנסח מחדש את תיאור על זה במקרה כהכנסת טכנולוגיות חדשות. 
להתנגד לשיפורים ניהוליים כוח רב  יםזה נותן לאיגודמצב החדש.  המשרהומתן עם האיגודים על תנאי תיאור 

 שיתמקדו ,רחבים יותר משרותא יצרנית באופן ניהול עובדי הציבור. תיאורי יוצר קשיחות לוולמאמצי מודרניזציה, 
  מקומות עבודה דיגיטליים מודרניים.קראת נזיל יותר ל מעברולא במשימות ספציפיות, יאפשרו  וכישוריםבפונקציות 

במגזר בנציבות שירות המדינה יש פרויקט מתמשך לפשט ולהפחית את מספר המשרות במערכת סיווג המשרות 
 על מנת להכניס גמישות רבה יותר ולייצר מרחב תמרון. ,הציבורי

יתר בסיווג המשרות במערכת השכר, מה שמקשה מאוד על התמקדות אפקטיבית בשכר -מאידך, קיימת הכללת
עבור פונקציות תפקיד ספציפיות ובשיפור התחרות בשוק העבודה. לדוגמה, עובדים עם רקע של מדעי החברה 

רגולציה. במקרה כמו משאבי אנוש, פיתוח מדיניות או  תו טווח שכר, אך יכולים לעבוד בתחומים מגווניםנמצאים באו
זה, מערכת השכר במגזר הציבורי בישראל אינה מאפשרת לתגמל פונקציות מסוימות על פי שווי השוק שלהן, כ

תשומה כמו השכלה ושנות -ם מוכוונירשימת קריטריוניויותר למורכבות העבודה, לשכר נקשר פחות לתוכן והמכיוון ש
 ותק.

במגזר הפרטי. למשל, בישראל המגזר  משרותעקביות עם מערכות סיווג הבחוסר שמקורם אתגרים התוצאה היא 
את שני המקצועות האלה באופן שונה. לעומת זאת, , ומתגמל מהנדס חשמללמהנדס אזרחי בין הפרטי מבדיל 

מהנדס יום הוא משלם גבוה יחסית להנדסיים לצורכי שכר. לכן בסופו של  המגזר הציבורי אינו מבחין בין תארים
פחות לעבוד עבור המגזר  יטו יא כי סוגים מסוימים של מהנדסיםשני. משמעות הדבר ההלסוג אחד ופחות מסוג 

 הציבורי.

ספציפיות משימות  -מגזר הציבורי בישראל בכפול למערכת סיווג המשרות האתגר את האלה ממחישות כדוגמאות 
מיומנויות ספציפיות , בעוד שקטגוריות שכר רחבות מדי מקשות על התאמת ההנהלהמפחיתות את גמישות  מאוד

להפוך את תיאורי  :. לכן, המטרה של כל תיקון במערכת סיווג המשרות צריכה להיות כפולהלשווי השוק שלהן
ריירה, ובמקביל להפוך את רשתות השכר פחות מפורטים כדי לאפשר שינוי והתפתחות בקלהמשרות הספציפיים 

למקצועות שמקבלים שכר נמוך אך נהנים שונים, במיוחד  מקצועותשונה עבור  תגמולכדי לאפשר  ,ספציפיות יותרל
 מביקוש גבוה.

שינו את מערכות סיווג המשרות שלהן  רבותחוו אתגרים אלה. בשנות התשעים, מדינות  OECD-רבות ממדינות ה
, הן ניסו לצמצם את מספר המקצועות ולפשט את הסיווגים כדי להשיג גמישות. ביתר פירוט .)5ו – 4 (ראו מסגרת

 מהן גם האצילו את הסיווג לגופים ציבוריים מומחים כדי שיתאימו לצורכי המעסיק.הרבה 
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הבינלאומי ) הוא סיווג עבודה בינלאומי שתוכנן על ידי ארגון העבודה ISCO( לעיסוקים הבינלאומי התקניםסיווג  
)ILO ומסייע להשוות בין שוקי עבודה של מדינות. הנציבות האירופית פיתחה סיווג של מיומנויות, כישורים, הסמכות (

-ISCO( העיסוקיםהבינלאומי של  התקניםנצמדות לסיווג  OECD-). רק מעט ממדינות הESCOומקצועות באירופה (
סיווג משלהן שקרוב יותר לצורכיהן. הבחירה במערכת סיווג ) בבואן להתייחס למקצועות בממשלה, וחלקן בנו 08

מחייבת המשרות המתאימה תלויה ביעדים ובסדרי העדיפויות של המוסדות. מכיוון שמערכת סיווג המשרות 
. למרות בהתאם מבנים היררכייםעל או  מסוימותיכולות  שמות את הדגש עלחזון העתיד, מדינות שונות התייחסות ל

 אלה יכולות לשמש אמת מידה שימושית עבור ישראל.ככות סיווג בינלאומיות בדלים, מערהה

לסיום, הטכנולוגיה מתפתחת, בעיקר בעידן הדיגיטלי, ואופי והיקף המשרות משתנים עם הזמן. דרישות התפקיד, 
ם אות, להכשיר לגייס אנשיםחייבים להתאים את עצמם להקשר המתפתח כדי  ,התוכן שלו והמקצועות הנדרשים

שיידרשו כישורים התנהגויות ושל ההגם על הבנה מעמיקה  מלמדיםגמישים  משרותביעילות. תיאורי אותם ולנהל 
, כשהמטרה היא למפות את סיווגי רפורמה בסיווג המשרותהולך יד ביד עם בעתיד. תכנון אסטרטגי של כוח האדם 

 יכולות. חלק מהגמישות-ממוקדופיל פרלטובת הקיימים ולהתרחק מתיאורי משרות מבוססי משימות  המשרות
בפירוט רב יותר , שיידונו אלא גם ליחסי עבודה המשרהלא רק לסיווג  קשור ,כמו הסתגלות טכנולוגית הנדרשת,

 בפרק הבא.

בשירותי הבריאות  ,משרההמורכבות את כדי לאמוד ולתגמל  המשרחישוב משקל . 4מסגרת 
 הלאומיים בבריטניה

לרכיבי ערך מספרי מקצים  במסגרתו ,)Job Evaluationמרכיב בהערכת משרה (משרה הוא  חישוב משקל
כל גורם ל התרומה שחלק מחישוב המשקל (. השכראת גורמים) על מנת לקבוע  (המכונים השונים המשרה

יש גם  הסכמות. לרוב משרהההערכת עצם מבנה הסכמה של נגזר מתוך ) המשרהלציון המקסימלי של הערכת 
 ,יהיה משקל זההשלכל הגורמים חריג  . הרציונל לכך הוא בדרך כלל כפול:שנעשה בנוסף מפורש לחישוב משק

שלוקח בחשבון את שקלול כך מתאפשר לבצע יותר מאחרים. אחראים להבדלים מכיוון שגורמים מסוימים 
ערך  שוניםים מייחסים לגורמ, שייתכן שיהיה צורך להתאים אותם. כמו כן, ארגונים המשפיעים יותרגורמים ה

 , בהתאם לאופי הארגון.שונה

גורם כל ל. מספר הנקודות לכל היותרנקודות  1,000כולל  )NHSשירותי הבריאות בבריטניה (המודל המשמש ב
לציון המקסימלי הזמין בסכמה, המרבי הנקודות מספר מסגרת . בבקפיצות של מספרים שלמיםחולק בין הרמות י

פי להלן אופן הקצאת סך הנקודות ל .מקבלים ערך זההאשר גורמים דומים כ, באחוזיםכל גורם יש ערך של 
 גורמים:

 מכל הנקודות הזמינות בתכנית. x 60   =360  ,36% 6: 60גורמים: ציון מקסימלי  6אחריות:  •
 מכל הנקודות הזמינות. x 60   =60 ,6% 1: 60גורם: ציון מקסימלי  1חופש פעולה:  •
 מכל הנקודות הזמינות. x 240   =240 ,24% 1: 240גורם: ציון מקסימלי  1ידע:  •
 מכל הנקודות הזמינות. x 60   =240 ,24% 4: 60 -אחד  גורמים: ציון מקסימלי לכל 4מיומנויות:  •
 .מכל הנקודות הזמינות x 25   =100 ,10% 4: 25 -אחד  גורמים: ציון מקסימלי לכל 4מאמץ וסביבה:  •

  NHS מקור: 
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 רות בצרפת . סיווג מש5מסגרת 

חזון צרכים וללהתאים את כוח העבודה שלה לעל מנת צרפת שינתה את סיווג המשרות שלה בשנים האחרונות 
עובדי אימצה צרפת צעדים סטטוטוריים לשיפור מעמדם של מורים ו 1988האסטרטגי של המגזר הציבורי. בשנת 

, צרפת חידשה 1990. בשנת יכר הציבורעלייה כללית בש לגרורשכרם הבסיסי מבלי שהביאו לעלייה ב, סיעוד
המשתכרים את עובדים ושכר לקריירה אפשרויות לשפר  במטרהורשת השכר  המשרותאת כל מערך סיווגי 

מיומנויות ותחומי אחריות חדשים בקצה השני של טווח השכר. ניתן היה לקשר שקלל ביותר, וכדי ל השכר הנמוך
 bonification indiciaire וכונה "הוצמד למשרות ות שכר נוסף שבזכרשת שכר, ולא רק ל תספציפילמשרה שכר 

." 

 le repertoire interministériel des בצרפת נקראת " 2006שהוטמעה בשנת  מערכת סיווג המשרות החדשה
métiers de l’Etat "  או  ,משרהכל  תמזהה ומתאר. היאmétier .משרות הדרושות היא מציינת בשם ובכמות את ה

ניידות הגיוס, המלווה את הת יו; מספקת לוח מיומנולתפקידבין הסיווג קובעת את ההתאמה שירות; הבתוך 
בגיוס חיצוני ופנימי. על מנת להגביר את היעילות של סיווג מכוונת ומארגנת את התחרות על משרה הכשרה; הו

; ביצועחברתיים וכישורי  אך גם כישורים ,, פותחו כלים: מילון כישורים הכולל תעודה רשמית, ידעהמשרות
להגביר את גם יחד ; וערכת ניידות שתעזור למגייסים ולעובדים משרדיים-בין תפקידים לחילופיפלטפורמה 

 .הניידות
 

 סביבת שכר שקופה וברורה

של הגורמים המשמשים לקביעת  מדויקתמתאימה מחייב הקצאה  מערכת שכר סביב מערכת סיווג משרותתכנון 
 על:התבסס יכולים להמשמשים לקביעת שכר מתייחסים להיבטים ששכר. הגורמים ה

 תשומות, כגון רמת השכלה, מיומנויות וכישורים, ניסיון קודם; •

סכנה פיזית, זמן  כמו( לתפקיד מיומנויות, רמת אחריות, דרישות ספציפיותלמאפייני תפקיד, כגון דרישות  •
 );דעבודה וכ

 כגון ביצועים ופרודוקטיביות. ,תפוקות •

או  הטבותכגון  ףנוס םגורמים אלה יכולים לחול על מרכיבים מבניים שונים של השכר, כולל שכר בסיס וכל תשלו
מבנה תפקיד ולביצועים, ובפישוט שכר למאפייני הה התאמה צמודה יותר של בוחן. סעיף זה יםביצוע ם עלבונוסי

 .השכר המורכב

 שימוש במאפייני המשרה לקביעת רמות שכר

את הכישורים שהממשלה זקוקה לעודד אסטרטגית תעשה שימוש בשכר כדי למשוך, לפתח, לשמר ו מערכת שכר
יכולות מסוימות, תחומי אחריות או על להם בעתיד. בישראל, מערכת השכר מתגמלת בעיקר על השכלה וותק, ולא 

ולמתן שירות  לתפוקהכישורי ניהול. ביסוס השכר על תשומות כלליות הקשורות להשכלה ולוותק מגביל את הקשר 
יעיל. מצד שני, אם סיווג המשרה יהיה צר מדי, השכר ישתנה בעקבות השינוי הקטן ביותר בדרישת התפקיד, מצב 

 שלא רק קשה לניהול אלא גם מחליש את יכולת ההיערכות לשינוי (ראו דיון בסעיף הקודם).

אלא גם לפי השכר היחסי בסיווגי  ,משרהשהשכר נקבע לא רק לפי סיווג ההעובדה אתגרים נוספים בישראל הם 
משרות אחרים. המשמעות היא שעלייה בשכר של משרה ספציפית אחת, תביא להשפעות לא מידתיות הן בטווח 

העלאות גלובליות אוטומטיות בכל רשת השכר. האתגר  , בעקבותהקצר (בשכר) והן בטווח הארוך (הפנסיה)
אירוע בתפקיד -כך שהתערבות ספציפית ותלוית ,ם ורשת השכרבישראל הוא לפרק את רשת ההסכמים החברתיי

 מסוים לא תביא להשפעה אוטומטית גורפת.
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לטבלאות שכר המבוססות גם על  ,אפשרות אחת תהיה לעבור מטבלאות שכר המבוססות אך ורק על השכלה וותק
על מאפייני  שתתבססכר . מערכת ש6 מסגרתפורט במאחריות וכישורים ספציפיים, כתחומי , דירוגיםמקצועות, 

שוק) מבלי בוא מתחת למקובל הלקבוצות ספציפיות (אם  השכרלהתאים את תאפשר גם למעסיקים  ,משרה
  שוק).שאולי כבר מקבלות מעל לערכן ב(אחרות השכר של קבוצות להשפיע על 

, הזוטרים יםדרגשכר ותנאי העסקה ל יעתהסמכות לקב אתהממשלה האצילו  משרדיבשירות המדינה בבריטניה, 
הקובעת פרמטרים  ,בכפוף לעמידה בבקרות מסוימות. בקרות אלו כוללות את ההנחיה השנתית לתשלום שכר

הגבוה ממה  שכר תגמול העברת צורךל עסקי טיעון הציגל אפשרות כוללת היאשכר.  תגמולי המעניקים למשרדים
 ;בכוח העבודה מהפכניתרפורמה  (i) :איםהקריטריונים הבמעל אחד  הסתמךעסקי יכול ל טיעוןבהנחיה.  שנקבע

(ii) וכן (עובדים גיוס ושימור של סוגיות ;iii למעטפת השכר הרגילה  - לא אחידשכר  -בונוסים ) בעת העברת כספי
)[11]Cabinet Office, 2020 .( רפורמה גדולהמדובר בישראל. עם זאת, למודל מעניין אפשרות כזו יכולה להציע 

פוליטיקאים, מנהיגים, מנהלים,  לרבותעם כל בעלי העניין,  שיחעל יסודי, שיתבסס ניהול שינויים) תחייב תכנון (וש
 .ואיגודי העובדיםעובדים 

 

 בבריטניה. השכר בשירות הציבורי ושירות המדינה הבכיר 6מסגרת 

שאחראי  ,הניהול הכולל של שירות המדינה מוטל על משרד הקבינטבבריטניה אין מערכת שכר אחת יחידה. 
, (המכסות את השכר לדרג הזוטר בשירות המדינה) ההנחיות לתשלומי השכר בשירות המדינהלפרסם את 

יוכלו ליישם אותן במסגרת התקציב  המשרדים הרלוונטייםיהיו סבירות וגמישות דיין כדי שכל הן שלהבטיח ו
הבכיר  המדינהלשירות  יותשנתבאמצעות הנחיות שכר  ,בכירים נקבע באופן מרכזיה דרגיםל שכרה .םשלה

)SCS(, יש למשרד האוצר . בכירים שכר לביקורתהגוף  - בהתבסס על המלצות של גוף ביקורת שכר עצמאי
על ההוצאה הציבורית, שליטה על שמירת האחריות כוללת על מדיניות השכר והפנסיה של המגזר הציבורי, ו

ר מוטלת האחריות ליישם את מדיניות השכ דיםהמשרעל הממשלתיים.  המשרדיםבכל הנוגע להוצאות לרבות 
דינה, אך שירות המשיעלה בקנה אחד עם הנחיות השכר של באופן  ,כוח העבודה שלהםבשירות המדינה על 

השכר חייבים להיות מאושרים על ידי מזכיר  תשלומיומצבם בשוק העבודה. כל הם העסקיים רכיושקף את צגם י
 השכר לצוות.תשלומי על תקינות  החשבונות שלו, אחראיבאמצעות מנהל  ,משרדאחראי, וכל השר ההמדינה או 

לצרכים הספציפיים. ך שיתאים כ לדרג הזוטר םסולם השכר שלהאת  יםמתכננ משרד ממשלתיאו  כל סוכנות
 משרדבכל  דרגות 7תפקיד. בדרך כלל יש ה דירוג/הנמדד לפי משקל, לארגון" הפרטל"ערך שכר הבסיס מקושר 

לא  שכר. מכאן שה(השכר של הבכירים נקבע בצורה מרכזית על ידי משרד הקבינט) ניהול בכירות ותדרג 3וכן 
גודל הסולם שכר הקשור להשכלה או ניסיון, אלא תלוי במשתנים שונים המשקפים את "לפי ניתן אוטומטית 

 ".פרטניוהאתגר של העבודה; יכולת מקצועית ומנהיגותית; שווי שוק 

 שכרמודל דחף ל הדוחרפורמות לשיפור השירות הציבורי הבכיר. הוצעו  2008נת ינט משדוח למזכירות הקבב
שכר בחמישה סעיפים, שכר בסיס לפי סיווג משרה, פנסיה, שכר נוסף ביחס למשקל את ההמבדל  ,חדש

גמל ובונוסים לתגמול ביצועים. שכר הבסיס מתהתוכן והאחריות, פרמיה על כישורים ומומחיות נדירים התפקיד, 
 .ניסיוןעל לתגמול  דרגות 5עד  4ויש לו  וכישורים, על השכלה

 

החליטה  2015תפקידים ספציפיים. בשנת הרחבת השימוש בחוזים קצרי טווח עבור אפשרית תהיה גישה משלימה 
 חוזים קצוביםב) סגניםוחלק מהמנכ"לים ממשלת ישראל להעסיק את רוב הדרגות הבכירות בשירות המדינה (

אלה כחוזים שכן  ,שנים. מטרת הרפורמה הייתה ליצור סביבה תחרותית לעובדים בכירים 8עד  6-הוגבלו לש, בזמן
שיעור תחלופה גבוה יותר בהנהלה וכן מעוררים מאפשרים לשלם משכורות גבוהות יותר עבור כישורים מבוקשים, 

מדינות שיטות עבודה מומלצות ברבות מעולה בקנה אחד עם שיטה זו ארגונים דינמיים יותר.  יוצריםהבכירה, ובכך 
מכלל המשרות הממשלתיות  1.5%-פחות מ . הרפורמה כללה מספר מצומצם של תפקידים, המהוויםOECD-ה
 ,למשל ,או ,נוספותניהול בכירות זה למשרות  העסקהלשקול להרחיב מודל  יכולהישראל  ממשלתישראל. ב

 .לתפקידים טכנולוגיים ספציפיים
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  תוספות השכר הבהרתר, פישוט מבנה השכ

כל תשלום נוסף המשולם באופן קבוע (כמו תוספות עבור היבטים של שכר הבסיס ולמאזן שכר מתייחס המבנה 
מסוימים כגון בונוסים עבור ביצועים. אמנם יהיה צורך בתשלומים נוספים  ,קבועלא ובאופן  ,ספציפיים של התפקיד)
רשתות השכר, בתוך ולרוחב לאפשר רמה מסוימת של גמישות כדי ו ,מהתפקידיםשל חלק בגין מאפיינים מיוחדים 

להבטיח כך קל יותר האפשר.  ככלגדול החלק האך בדרך כלל עדיף לבנות את השכר כך ששכר הבסיס יהיה 
חישוב השכר מ משמעותי, תשלומים נוספים יכולים להוות חלק עם זאתשהתשלום יהיה שקוף, הוגן וקל לניהול. 

באיטליה, ספרד וצרפת, תשלומים נוספים עשויים להוות עד  הציבורי המרכזי , בממשלי. לדוגמהבמגזר הציבור
 גבוה.דרג תפקידים בכירים או תפקידים ניהוליים בבבמיוחד  ,50% אף מהשכר ברוטו, ולעתים 30%

ללת בלבד מהתמורה הכו 46%-שכר הבסיס הוא כ ,. בממוצעגדולהוא חלקם של התשלומים הנוספים בישראל 
מערכת הבריאות, שם יכולים בקרב עובדי  28% עומד על הנמוך ביותר  החלקעובדי מדינה, כאשר שמקבלים 
 חינוך.קרב עובדי מערכת הב 80%-מגיע לחלק הגבוה השכר נוסף במגזר הפרטי, ו השתכרהרופאים ל

עבור המעסיקים. בנוסף פישוט מבנה השכר הקיים יהיה תרגיל שימושי להגברת השקיפות הן עבור העובדים והן 
אלה כתוספות שכר נוספים תלויים בגורמים כמו ניסיון, מיקום ומצב משפחתי. התשלומים רבים מהלשכר הבסיס, 

, יושמים באופן לא אחידשמקיבוצי, ולכן נוטות להיות שינויים מצטברים יקוח הן בדרך כלל תוצאה של תהליכי מ
ה מהחלטות אסטרטגיות שקיבלה הממשלה לבניית כוח עבודה ציבורי , ולא כתוצאארגון העובדיםכוחו של בהתאם ל

 את מורכבות השכר בקטגוריות משרות שונות.ומגדילים , מצטבריםשונים הרכיבים היעיל. עם הזמן 

ניידות של הגיוס והמשרות ספציפיות, וחוסר השקיפות מגביל את בשכר ההמורכבות הזו מטשטשת את המידע על 
כלומר  -שה למגייסים לפרסם את השכר הספציפי עבור משרה משום שהוא ספציפי להקשר עובדים. בישראל קה

כולל המצב הספציפי של המועמד. מצב זה מקשה מאוד על פרסום מידע על השכר בקמפיינים  ,תלוי בגורמים רבים
נה יתקשו למשל לגיוס ומשיכה של מועמדים טובים. מצב זה משפיע גם על הניידות בתוך הארגון, שכן עובדי מדי

גוף ממשלתי אחר. הסרת תוספות שכר שונות מההסכמים באו  אחרתפקיד ללדעת מה השכר הפוטנציאלי 
 כסף להעלאת שכר הבסיס בתפקידים שכרגע מקבלים שכר נמוך מדי.  לפנות תוכל הקיבוציים

 מייחסים להןת כאחד במקרים רבים המעסיק והצווושוב בשכר במגזר הציבורי בישראל, הן מרכיב ח תוספות שכר
ישן עם ארגוני רבות הן תוצאה של משא ומתן  תוספותלמוטיבציה ומעורבות. עם זאת,  בזכות הקשר שלהןערך 

טובה מועמדת  היארכב  תוספתלמשל, כך מנותקות מהסיבות שבגללן יושמו מלכתחילה. יום כבר , וכעובדים
וכדי לשפר את תנאי העבודה.  ,ש ברכבת השימונועדה לפצות את העובדים על עלו התוספתבמקור  להבהרה:

הדבר תורם לזיהום, כיום תמריץ לרכוש רכב ולהחזיק אותו במקום להשתמש בתחבורה ציבורית. התוצאה הייתה 
הם תשלומים עשויים להיות יעילים תיאורטית היו שאחרים ודרישה לספק חניה. תשלומים נוספים  ,עומסי תנועה

משולמים לעובדים הזמינים לאחר ה כונןנדרש, ויצרו פרדוקס של צבירה. למשל, דמי הורחבו ליותר עובדים מהש
 .מקצועות ספציפיים בלבדבשעות העבודה ועשויים להיות פחות רלוונטיים בימינו, למעט 

רכישת מיומנויות שם לעובדים ל מוענקתזו כ תוספת. למודרניזציההן מועמד נוסף שכר על הכשרות תוספות 
, ולכן הם לא תמיד להסכמים קיבוציים ישנים משנות השבעים שייכת המפורטתרשימת הקורסים  חדשות, אולם
הכשרה הייתה להגדיל את התמריצים על  שהמטרה הראשונית של תגמוללמרות רכי המעסיקים. ותואמים את צ

 ת להזדמנויותמראים פחות נכונו: עובדים מעוותותלתופעות כיום לעובדים להשקיע בכישוריהם, מצב זה מביא 
תפקידים הניידות בין ההערכת המעסיק; ול קשר ללא ,; רכיבי השכר קבועיםמביאות לתוספת תשלוםלמידה שאינן 

פחות כמרכיב חיוני ת ונתפס הכשרותלתפקיד. נראה כי במקרים מסוימים  נקשרשכר לא המצטמצמת מכיוון ש
מצד המעסיק. לכן, על ישראל לבחון בקפידה  ת עם ויתוריםרך החיים, ויותר כאי נוחות המתקזזבלמידה לאו

 .שכבר אינם עומדים ביעדים שלשמם תוכננו ,תשלומים אלה

לצורכי האזרחים. לתת מענה כדי להיערך לשינויים טכנולוגיים וולמידה מתמשכת היא חיונית להתפתחות בקריירה, 
, לבצע להן הערכות תקופתיות ולשדרג שיתקיימוויש לשמור  ,תוכניות למידה מתוכננות ומותאמות הן משאב חיוני

הצורך. הרעיון הוא ליישם את מערך התמריצים הנכון הן למעסיק והן לעובדים כתגמול על הלמידה.  על פיאותן 
את הביצועים  תשפריעילה, היא  ההכשרהבאמצעות מתן תוספת שכר. אם על הכשרות אין צורך לתגמל  לכאורה

על תשלומים כספיים ישירים כדי יסתמכו  OECD-מדינות הש השכר. נדיר ת הקריירה ולהגדיל אתקדם אולכן ל
מקובל לקשר את , האישיים. במקום זאת, כדי להגדיל את תמריצי הלמידה הכשרותעבור להניע את הצוות ל

לביצועים להם הדרושה  כדי להבטיח שעובדי המדינה יקבלו את ההכשרהוזאת לתהליכי ניהול ביצועים,  ההכשרות
יכולות גם והשמות לצורך ניידות  . משימות חונכות, למידת עמיתיםתואם בצורה יעילה, ובאופן המקריירהום הולקיד
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ם הקשר ולמידה. לפיכך, ישראל תרוויח מחשיבה מחודשת על תמריצי ההכשרה שלה ומצמצ בעידודלסייע הן 
 .הדרכההישיר בין שכר לשעות 

. פישוט מבנה תוספות השכרמספר  ה ניכרת שלת השכר ולהפחתמבנה מערכולייעול משמעותי  מרחבלסיכום, יש 
מערכת שכר לשהטבות) הוא הצעד הראשון לשקיפות ומכאן  שעות עבודה,השכר (שכר בסיס, תשלומים נוספים, 

. תשלומים נוספים שנקבעו היסטורית כבר אינם תואמים את מטרתם ואינם דרך יעילה להגדיל את ומכלילהיעילה 
יחס למגזר באלא גם על אחריות ניהולית, שכר  ,ותקעל שכר צריכה להסתמך לא רק על השכלה והשכר. מערכת ה

רכי השירות ומערכת השכר היא תנאי הכרחי להתאמת הרכב כוח האדם לצהתאמת הפרטי ותנאי עבודה. יכולת 
בהתאם לסדרי על שכר הקימו גופי ביקורת שכר עצמאיים על מנת להמליץ  OECD -הציבורי. חלק ממדינות ה
 ).7 מסגרתהעדיפויות האסטרטגיים (

 השכר לבחינת. גופים בלתי תלויים 7מסגרת 

שתייעץ  ,)PSPCעצמאית לשכר ציבורי (הנציבות ההקמת את אישרה ממשלת אירלנד  2016: בשנת אירלנד
להוצאה  כוללת יו"ר ושבעה חברים, כולם מונו על ידי השר הנציבותציבורי. הלממשלה ביחס לשכר בשירות 

ציבורית ורפורמות. הנציבות הפיקה שורה של דוחות שהציגו המלצות לממשלה על היבטים שונים של השפעת 
 אטרקטיביות ועל גיוס ושימור עובדים.ההשכר על 

המגבשים  ,שכר בחינתלשמונה גופי שירותים מנהליים עצמאיים כלכלת כוח אדם מספק למשרד ה: בריטניה
מיליארד  100שכר של תשלומי על מעובדי המגזר הציבורי) ו 45%-מיליון עובדים (כ 2.5המלצות שמשפיעות על 

); DDRBרופאים ורופאי שיניים (ל התשלום לבחינתגוף ה); AFPRB( לכוחות הצבאשכר ה לבחינתליש"ט: הגוף 
ת לבחינגוף ה); PSPRBשכר בשירות בתי הסוהר (ה לבחינת; הגוף NHS (NHSPRB)-להתשלום  לבחינתגוף ה

); PRRBלמשטרה ( תשלומי השכר לבחינתגוף ה); SSRBבכירים (ה שכר לבחינתגוף ה); STRBורים (שכר המ
 ).NCARRB(הלאומית לחקירת פשעים וכנות לס תשלומי השכר לבחינתהגוף 

), מועצת השכר FEPCA( 1990העובדים הפדרליים משנת שכר השוואת לחוק ה: על פי ארצות הברית
; הקמה תעריפים המקומייםאומדן ההתייחסו ל, המלצות אלה 2019שכר פדרלי. בשנת הפדרלית ממליצה על 

) לשימוש BLSשכר שערכה הלשכה לסטטיסטיקה של עבודה ( סקירות; כיסוי מקומיים שכרתעריפי או שינוי של 
 שכר) לGeneral Scheduleהכללי ( השכר; גובה תשלומי ההשוואה; ותהליך השוואת המקומיבתכנית לשכר 

 .שאינו פדרלי

 ביצועים-שכר תלוי

בשכר או העלאות /ום בונוסימייצרות זיקה בין ) Performance-Related Pay - PRPביצועים (-תלוישכר של מערכות 
תלויה בתכנון המערכת ובהקשר הארגוני. בעת תכנון  PRPמדדי ביצוע מוגדרים. האפקטיביות של מערכות בין ל

 ישה היבטים מרכזיים:יש לקחת בחשבון חמ PRPמערכות 

 .בביצועים הערכת מצוינותלהגדרת ביצועים: יעדים ברורים ומדידים המוערכים באמצעות מערכות  •

 .אופק זמן: תמריצים לטווח הקצר או לטווח הארוך, בהתבסס על הערכות ביצוע תקופתיות •

 .רצויותהשלכות לא המעורר מוטיבציה ומונע גודל התמריץ: תמריץ  •

 .ביצועים גבוהים המציגיםעובדי מדינה תגמול להיהיה  נפוץכמה עד מריץ: תה תסיכוי לקבל •

 .אישי או קבוצתי מענקהמקבל: מי  •

קישור שכר לביצועים נועד להניע עובדים, ולתגמל אותם על מאמץ יוצא דופן. עם זאת, עובדי המגזר הציבורי הם 
ים. לכן תהליכי ההערכה צריכים להיות עקביים לרוב אנשי מקצוע מיומנים העובדים בסביבה שקשה למדוד בה ביצוע

והנכונות לבצע. כאשר היעדים הכלליים של המוסד תואמים  ,עם שאיפות העובד, המוטיבציה הפנימית שלו או שלה
ביצועים. -יכוי גבוה יותר ליעילות שכר תלויליעדים האישיים של העובדים וכאשר איכות הניהול נוכחת היטב, יש ס

 מערכת השכר הנוכחית לא מאפשרת למנהלים לתגמל באופן יעיל על כישרון וביצועים. בישראל נראה כי
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טות הצליחו לתכנן מערכת ביצועים, אולם רק מע-שכר תלוי צורה כלשהי של מיישמות OECD -כמעט כל מדינות ה
ת להגברת ועל עדויות מועטו ,במגזר הציבורי PRP-ב נקודות תורפהיעילה של בונוסים. מחקרים דיווחו על 

שכר חלקם הקטן של הבונוסים בקשיים נפוצים שדווחו הם עלייה באיכות השירותים הציבוריים. להמוטיבציה או 
סימון בעידוד ויכול להיות שימושי ב PRPובעיית ריבוי המשימות. עם זאת,  ,יםהכולל, מורכבות הערכת הביצוע

 נורמות ביצוע בארגונים במגזר הציבורי.

מספר ישנם . עם זאת, אחתשיטה מומלצת בולטת , ואין PRP-ה רב בשיטותקיים גיוון  OECD-הת בסך הכל, במדינו
 : טובה PRPמערכת לעקרונות 

מעסיקים מסכימים שהיא מתגמלת את העובדים והעובדת רק אם  PRPמערכת  -לגיטימציה נתפסת  •
להבחנה ברורה בין ות, צורך בפשטות ושקיפפירוש הדבר שיש האנשים הנכונים על הדברים הנכונים. 

 תגמולים.ה

אמור לתגמל אנשים שהתנהגותם  PRP -קריטריונים בין ביצועים אישיים לתוצאות ארגוניות ה התאמה של •
מאוד, במיוחד כאשר אולם זיהוי נכון של קשר כזה הוא מאתגר עבודה תורמת להשגת יעדים ארגוניים. ב

ון עובד בסביבות לא ודאיות שבהן ייצור פשוט של יעדי הארגון נשענים על שיתוף פעולה, וכאשר הארג
 להשגת התוצאות הרצויות. מקביל תפוקות מדידות אינו בהכרח 

מתמקדים בדרך כלל בתגמול לקבוצה העליונה,  PRPדיונים על  -כלים להתמודדות עם ביצועים נמוכים  •
את ך. אם למנהלים אין דירוג ביצועים נמוהקבוצה שקיבלה להתמודד עם חשוב הוא לדעת  אך לא פחות

אם בכלל להשתמש במערכת יהססו הם הביצועים הנמוכים, העובדים עם תמריצים לנהל את הכלים וה
 ביצועים.

תפגע , היא יתר-כפיקוח תיתפסהשיטה  אםגורם מפתח להצלחתה.  תהיה PRPמערכת  תיתפסהאופן שבו 
יא יכולה להשלים ולחזק את המוטיבציה תומכת, השיטה מוטיבציה הפנימית. עם זאת, כאשר היא נתפסת כב

) מראים כי "תכנון הוגן, משתף ושקוף" עשוי גם להפחית את עלות המורכבות 2017]12[( ואחרים  Wenzelהפנימית. 
בחוזה הסמוי שעומד  מרכזיאת המוטיבציה הפנימית של העובדים. הוגנות היא גורם  לעודדוגם  PRPשל מערכת 

שאינם תבסס על דירוגי ביצועים ישכר על ביצועים התיתפס כהוגנת כאשר  PRP. מערכת PRPמאחורי מערכת 
הביצועים לבין איכות הביצועים הנתפסת. מערכת שכר תיתפס  עלתקיים קשר ישיר בין הסכום כאשר מאקראיים, ו

מציעה כבלתי הוגנת אם השכר על ביצועים יתבסס על העדפה, על שיטות הערכת ביצועים לקויות, או על מערכת ש
 כלומר רמה נמוכה של תשלום בונוס. -רמות נמוכות של בידול 

 OECD-ה. שני שליש ממדינות 80-ברוב הרפורמות במגזר הציבורי מאז שנות ה מרכזיקיבלו מקום  PRPמערכות 
עבור בעיקר השיטה משמשת  ,בצרפת, בקנדה ובניו זילנד). OECD, 2005[13]לעובדי ממשלה ( PRP-משתמשים ב

 PRPעבור רוב עובדי הציבור. ישראל יישמה האחרות היא משמשת  OECD-הבכירים, ואילו ברוב מדינות  מנהלים
אינדיקטור מורכב המודד את היקף לפי , 9 תרשיםשניתן לראות מ. כפי מנהליםבעיקר לעובדים שאינם  שמכוון

-במערכות מבוססות נעשהמאשר  PRP-בשלטון המרכזי, ישראל עושה שימוש נרחב יותר ב PRP -השימוש ב
 צרפת או ספרד.בכמו  ,קריירה אחרות
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 )2016ביצועים בממשלות מרכזיות (-. הרחבת השימוש בשכר תלוי9תרשים 

 
 

 : מדינות מימין לשמאל: Xציר 
קולומביה, קוסטה ריקה, ליטא, פולין, הולנד, אוסטריה, נורבגיה, פורטוגל, ספרד, צרפת, איטליה, אסטוניה, צילה, 

לד, ארה"ב, בריטניה, גרמניה, קנדה, שבדיה, לטביה, ישראל, פינלנד, קוריאה, אוסטרליה, סלובקיה, אירלנד, ניו זינ
 הונגריה, צכיה, סלובניה, שוויץ, יפן, דנמרק

 
-OECD (2017), Government at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance מקור:

2017-en 

כמעט לכל עובדי הציבור. נעשה שימוש בהערכות ביצועים למעט איסלנד ונורבגיה,  OECD-בכל המדינות החברות ב
לשכר. שבו הביצועים נמדדים, מוערכים ומתורגמים באופן ישנה הטרוגניות חיונית  OECD-העם זאת, בקרב מדינות 

נדיר שנעשה שימוש ו ,ממוניםהמשוב בכתב מל לקבממונים או הם נהוג לקיים אחת לשנה שיחה עישראל, ל בדומה
 OECD-המדינות שאר קריטריונים הנהוגים בדומים ל. קריטריוני הביצוע הנהוגים בישראל נראים 360°בהערכות 

מוסדות נתונים בידי , הבחירה והשימוש בקריטריונים בדרך כלל אחרות OECD. עם זאת, במדינות )10 תרשים(
מאפשר לקריטריונים לענות על הצרכים והספציפיות של המגזר והסביבה  עין זהמ. ביזור משרדים מקומייםו

 .הארגונית

 

 

 

 

 

 

 

 



32 |   

  
  

 )OECDמספר מדינות לפי . קריטריוני ביצוע המשמשים בארגונים ציבוריים (10תרשים 

 . מהם קריטריוני הביצוע הנוכחיים המשמשים במרבית הארגונים?51ש

 

 
 

 תפוקות/השגת היעדים

 עשופעילויות שנ

 איכות התפוקות

 ציר זמנים לפעילויות שנעשו

 שיפור יכולות

 מיומנויות ניהול/בין אישיות

 הקפדה על ערכים ותשומות

 תועלת של תוצר התפוקות-עלות

 משתנה מאוד בארגון

 אחר 

 מקרא: מספר המדינות המשיבות
 

 OECD (2016), Survey on Strategic Human Resource Management מקור: 

לובש צורות שונות  PRP. 20%בסיס אינו עולה על הלשכר  מקושרהמקסימלי ש PRP-היקף ההמדינות, ברוב 
 העלאת שכר קבועהכתמריצים, או  של מתןרעיון בהתאם ל על ביצועים פעמי-ניתן כבונוס חד), ולרוב 11 תרשים(
 .שכר הבסיסהעלאת ל PRP-שימוש בואם בעקבות  קידום אם בעקבות -



  | 33 

  
  

 )OECDמספר מדינות לפי ( OECD-ביצועים המשמשים במדינות ה-י תשלום תלוי. סוג11תרשים 

 ב. האם הארגונים משתמשים בעיקר ב:116ש

 
 

 אחר

 קידום עובדים

 תוספות שכר קבועות תלויות ביצועים

 בונוס ביצועים חד פעמי

 מקרא: מספר המדינות 
 
 

  OECD (2016), Survey on Strategic Human Resource Management : מקור

(ההסכם הקיבוצי  60-ביצועים לאחר הסכם קיבוצי שנחתם בסוף שנות העל שונות של שכר צורות בישראל הונהגו 
 ,2017חופשה. בשנת תוספת ו הכשרותתוספת על , תוספות תשלוםוכלל  ,)1969 לתשלום תמריצים משנת

-ביצועים, ומתוכם כ-תלוייכאים לבונוסים חולים היו זהממשלה ובתי המשרדי של העובדים  72,000כמחצית מבין 
 ) .Israel Ministry of Financeמהסכום המרבי של הבונוס האפשרי ( 11%-95%קיבלו  95%

 ביצועים במגזר הציבורי-אתגרים ביישום שכר תלוי. 8מסגרת 

נמדדות ביתר קלות : שירותים ציבוריים מייצרים מספר רב של תוצאות, חלקן  השירות הציבורייהמורכבות של תוצר •
מאחרות. בנוסף, התוצאות הסופיות של רבות מפעילויות המגזר הציבורי עשויות להתגלות רק בטווח הארוך, מה שמעלה 

 .PRPשאלות בנוגע לכדאיות של מדדי ביצוע מדויקים ומשמעותיים במסגרת תוכנית 
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פוטנציאליים (משתמשי השירות, מנהלים, איגודים,  : המגזר הציבורי כולל מגוון רב של בעלים ובעלי ענייןריבוי מנהלים •
במגזר הציבורי חייבת להיות מסוגלת ליישב בין מגוון התוצאות  PRPגופים מקצועיים, הממשלה, משלמי המסים). כל תוכנית 

 של בעלי העניין והאינטרסים המרובים הללו.

להיות פעילות מורכבת ומשותפת. מטבעה נוטה  : אספקת שירותים ציבורייםמשימות ופעילות שיתופית של ריבויבעיות  •
 עבודת הצוות.פגוע בעלולים ל אישייםייחוס אחריות פרטנית לביצועים ולתוצאות עשוי אפוא להיות מאתגר, ותמריצים 

), ולעודד OECD, 2009(יותר קלות ומיידיות למדידה עשויות לתמרץ תוצאות  PRPתוכניות  מאמץ:ההקצאה לא נכונה של  •
 מבחן בחינוך.בשביל הד וללמגישת בדומה ל, ותאלה על חשבון אחרכלהתמקד בתוצאות עובדים 

 ,Nealאת המערכת (תמרן עובדים עשויים לנסות ל קשים להשגה, ופכיםהביצועים לם אינדיקטוריה: כאשר תמרון המערכת •
זה מצב כהגדלת הביצועים. ללא למקסם את הרווחים שלהם תוך צמצום המאמץ או יבקשו עובדים ). פירוש הדבר ש2011
 .חברתית רחבההשפעה  תהיהלתוצאות שבו במגזר הציבורי,  ממשיותלהוביל לבעיות  עלול

-The Work Foundation (2014), A review of the evidence on the impact, effectiveness and value for money of performance מקור:
, related pay in the public sector

/PRP_final_report_TWF_Nohttps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/381600
v_2014.pdf 

ביצועים אישיים. בתחילת הדרך, מדידת הביצועים נעשתה על ישראל לא נועד לתגמל שהנהיגה המקורי  PRP-ה
זה יכול להיות יעיל כאשר קשה למדוד את כה ליחידה. תמריץ קולקטיבי תופנה השכרתוספת ברמת הקבוצה ו

לקטיביים נוטים להגביר את הוא מכריע. תגמולים קובתפקיד או כאשר שיתוף פעולה  ,הביצועים ברמה האישית
. כישוריםהלכידות הקבוצתית ואת שיתוף הפעולה בין העובדים, אך אינם מגדילים את ביצועי הפרט ואינם מושכים 

 יותר שיחפשו קבוצות ,העובדים היצרניים ביותרשימור קולקטיבי יכולה להיות השפעה שלילית על  PRP-ואכן, ל
 בציה עבור מי שנמצא מעל הביצועים הממוצעים.או השפעה שלילית על המוטי ,יצרניות

 דרכים למדידת ביצועיםהראשית,  :מחייבים שני תנאיםיפעלו היטב הם אלה כתמריצים קבוצתיים בנוסף, כדי ש
. משמעות הדבר היא ניתנת להשוואהלהיות צריכה הקבוצות שמבצעות , ושנית, העבודה חייבות להיות לגיטימיות

של  מערך ספציפיאו  ,למשל, משרדים המעבדים רישיונות נהיגה -בות תפעוליות יציבות סביהמתאימה ל שיטהשזו 
 .למשרדים אחרים בדרכים דומות יםאזרח םשירותי

 ארגוני עובדיםלראשונה לצוותי עבודה עם פריון מדיד. ועדה הכוללת הנהלה ונציגות  ניתןבישראל, שכר משתנה 
 ובים. עם זאת, במהלך השניםלהסכים על כל שינוי בחישנדרשו העניין  , וכל בעליהמוסכמתאת המתודולוגיה  קבעה

מטה. קביעת מדדי פריון עבודת כלול עבודה מינהלית וכך שתהורחבה השיטה  ובעקבות משא ומתן עם העובדים
  ).8 מסגרת ידים מנהליים היא קשה במיוחד (ראולתפק

ברגע שהוגדר, קשה מבחינה פרוצדוראלית לשנות את אופן מדידת הביצועים עבור כל אחת מהקבוצות במערכת 
כאשר לכל אחד  –איגודים) שצריכים להסכים ההישראלית. זאת בשל ריבוי בעלי העניין (למשל ההנהלה, העובדים ו

וע מיושנים, שכבר לא הגיוניים בסביבת מהם יש זכות וטו על כל שינוי שיוצע. נראה כי מצב זה מביא למדדי ביצ
במקום ככזו שמבדלת ומתגמלת על  ,עבודה מודרנית. עם הזמן, התשלום נתפס כזכות יתר שמחולקת באופן שווה

 ביצועים אמיתיים. במצב כזה, לאיגודים אין תמריץ להסכים לשינויים שישפרו את מדדי הביצוע הקיימים.

ביצועים הפך לתוספת תשלום שרק  על, שכר OECD-ינות רבות אחרות בבעיה זו אינה ייחודית לישראל. במד
לעתים נדירות מקושרת למדדי ביצוע יעילים. שימוש לקוי זה בשכר משתנה אינו מניב תועלת, מכיוון שהוא אינו 

 גורמים הסיבה לכך יכולה להיות. מתואמותתסכולים וציפיות לא ויותר מכך, מייצר ביצועים, על מצליח לתגמל 
 .PRPריכוזי של תהליך האופי הו ,היעדר יכולת ניהולית, הגדרות מוסדיות וביניהםשונים, 

בשל . אישייםבתמריצים תמקדת מה ,אחרת PRPוכנסה לשימוש ביחידות מטה שיטת הכרה באתגרים, המתוך 
באופן ובדים שירותים, הוצגה לאחרונה "מערכת דיפרנציאלית" המשווה ביצועי עמתן מדידת ביצועים בהאתגר שב

 ,מנהלים אינם צריכים להעריך במדויק את מדדי הביצועהקלה יותר ליישום מכיוון שהחדשה מערכת ה. נראה כי יחסי
להזיק גם אך עלולה  ,זו יכולה להיות יעילהכ פרטנית. גישה שוניםאלא רק להיות מסוגלים להשוות בין עובדים 
"סכום  נקוט בגישתעמיתיה ללכאורה יוכלו לקבוצה מסוימת,  זמיןהבקבוצות עבודה משותפות. אם יש סכום נתון 

שמעודדים לפעול תמריצים שגויים התוצאה היא  פחות עבור אחרים. פירושושיותר בונוס לעצמם בהנחה אפס", 
 מת התחרות והסכסוכים במקום העבודה.סכנה של הגברת רנגד ביצועי עמיתים, ו

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/381600/PRP_final_report_TWF_Nov_2014.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/381600/PRP_final_report_TWF_Nov_2014.pdf
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 -בהמשך ו ,כלים הנכונים להערכת ביצועים נכונהים בכישורים ובהמצוידתלויה במנהלים  PRPהאפקטיביות של 
לניהול של צוות עם ביצועים נמוכים. כאשר למנהלים אין מספיק שיקול דעת כיצד לטפל בביצועים נמוכים, וכאשר 

יכול לפגוע ביעילות  PRPמנהלים חוששים מההשפעה החברתית או מלחץ העמיתים בעקבות אי מתן תגמול, 
שכן מדדי הביצוע  ,, למנהלים אין שיקול דעתיצועים כולה. במקרה של שיטת הערכה קבוצתיתרכת הבמערכת הע

נקבעים בוועדה המשותפת לעובדים ולאיגודים. כאמור, הדבר עשוי לעבוד היטב במסגרת תפעולית עם מדדי ביצוע 
 -ה שבהן היא מיושמת כיום ברורים ומשווים. עם זאת, סביר להניח שהיא אינה מתאימה לרבות מסביבות העבוד

 עם תמיכה ניהולית יעילה. אישית, לשיטהיהיה לעבור ביותר טוב הפתרון האלה ייתכן שכבמקרים 

קשה לפטר קריירה -מכיוון שבמערכות מבוססות. יכול להיות גם תוצאה של הסביבה המוסדית PRPתכנון גרוע של 
לא לכולם וכך ל שווהעלייה למנגד, סוכים חברתיים, או סכעליית שכר יחסית, עם פוטנציאל ליביא ל PRP, אנשים

תנאי ביעדים או בלשינוי  מותאמיםנוקשים ואינם בעבר נוטים להיות השפעות תמריץ. מדדי הביצוע שהוחלט עליהם 
או אפילו  ,ברמה הריכוזיתשמוחלטים בונוסים ה בקביעת, למנהלים לא תמיד יש שיקול דעת ה מכךהעבודה. יתר

  העובד בוועדות השכר המקומיות.יצגים את מישעל ידי מי 

, PRP -הקיימות, ובהתחשב במערך הרחב של תופעות לא רצויות עקב שימוש ב PRP-בהתחשב במגוון תכניות ה
שתתוכנן לפי הצרכים  PRPירוויחו ממערכת  משרדאופטימלית. כל מוסד וכל אחת על שיטה לא ניתן להמליץ 

צפויים  ,תרגום שלהן לשכרוב התרבות של העובדים. ביזור ובידול בשיטות המדידההמקומיים ותשקף את הערכים ו
ניצול לרעה. מומלץ לישראל  נגדבקרות יעילות ידאגו ללתרום ללגיטימיות ולגמישות של כלל המערכת, בהנחה ש

ם הכפופים לסקור בצורה גורפת את כל ההסדרים הקיימים, תוך התמקדות בשני יעדים: הראשון הוא זיהוי צוותי
. באלה ייכללו קבוצות שעושות עבודה שלא ניתן לשיטה פרטניתתהליכי ביצוע שאמורים לעבור עבור לשכר קבוצתי 

את אותן קבוצות שעבורן תגמול קולקטיבי יהיה הגיוני, אך הוא לבחון השני הסקירה למדוד ולהשוות בקלות. מוקד 
 חייב את עדכון מנגנוני התגמול שלהן.י

וחלט על העלאות שכר ברמה מיותר. כאשר צפוי הוא הופך את חישוב השכר ל - יש יתרון נוסף PRPלביזור 
מתוקף היותו מקבל  ,כללית, מכיוון שניתן ללחוץ על משרד האוצריביא לכך שתחול העלאה  PRPהריכוזית, 

שכר הוז קטן מאחלכל גוף . לחלופין, משרד האוצר יוכל לתת , להעלות את השכר עבור כולםההחלטות העליון
כראות עיניה, עם הנחיות מתאימות  יםביצוע עללשכר  זה תוכל להשתמש בסכוםשל אותו גוף ההנהלה , והכולל

בכירה וביקורת  הנהלה שלבדרך כלל מנגנונים להבטחת שקיפות, פיקוח  יכללואלה כ. הנחיות לרעה למניעת ניצול
בפני משרד, ולהצדיק את הרציונל הל אישור ממנכ"ל להעניק בונוס יצטרך לקב שירצה, מנהל העמיתים. לדוגמ

 .עמיתים בצוות הניהול שלו או שלה

למשרדים ם ברמה המבוזרת. בבריטניה לדוגמה, ויותר לייש יםהעלאת שכר ממוקדת ותגמולים על ביצועים קל
כר מבוזר עובדים ספציפיים. שתגמולי שכר לתפקידים ולהפנות משלהם והם מחליטים כיצד יש תקציב  השונים

משאיר למנהלים הפרטניים יתר גמישות לתגמל על ביצועים טובים ולמשוך מיומנויות נדרשות, מבלי להשפיע על 
 חשבון השכר הכולל.

ביצועים על לתגמל לא פשוט מצוינות וביצועים יוצאי דופן. עם זאת,  ולתגמלזהות ם, מערכת שכר צריכה ללסיכו
תיאורטית ו ,שלנוהטבעי פונה לתחושת הצדק  PRP שיטת ערכים ציבוריים.מבלי לסכן מוטיבציה פנימית, אמון ו

ערכות שתוכננו בצורה גרועה ועלולות לפגוע במוטיבציה של די והותר דוגמאות למיש , אך הלהיות יעיל היכול
יעילה חייבת להיתפס כהוגנת בעיני כל בעלי  PRPהעובדים, בלכידות הצוות ובאפקטיביות הארגונית. מערכת 

עובדים תבונה ניהולית. העל עובדים וה מחויבותעל  להישעןבפרט העובדים והמנהלים, ולכן  -העניין המעורבים 
על מנת שיקול דעת יכולת להפעיל או נציגיהם צריכים להיות מעורבים בתכנון המערכת, אך המנהלים זקוקים ל/ו

תמודד עם האתגר של ביצועים מתגמלים, אינה הדרך היחידה לה PRP שיטת עבוד ביעילות. עם זאת,שהמערכת ת
עובדים. הם מוצגים בצורה ברורה לכאשר להתגלות כיעילים  יםניידות יכולההזדמנויות הרחבת וסולם שכר גמיש או 

 .קריירה היא גם תמריץ יעיל מאוד, עליו נדון בחלק הבאבניידות 

 ביצועים למורים באנגליה וויילס -תלוי. מערכת שכר 9מסגרת 

למורים בבתי ספר יסודיים ותיכוניים ממלכתיים.  יםביצועעל הונהגה מערכת חדשה של שכר  2013בשנת 
הראשי". "סולם לפי התקדמות מבוססת ביצועים ב ,אפשרה שש תוספות שכר שנתיות הקודמתמערכת השכר 

" עליון"ל )main" (הראשי"סולם השכר מהתקדמות ה היו להכניס את אלמנט הביצועים כמטרות המערכת החדש
)upper(דים מוסכמים בתחילת יותר את אלמנט הביצועים בשלוש נקודות בסולם השכר העליון. היעשקלל נכון , ול
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את  משווההערכה סופית ולאחר שנערך משוב באמצע השנה, בסוף שנת הלימודים,  שנת הלימודים, כאשר
הספר בוחנת את המלצת השכר  יעדים המוסכמים. ההנהלה הבכירה בביתלוהארצי למורים תקן התוצאות ל

חינוך,  המשרד לתקני. פקחי בתי ספר ארציים מלפי הנתוניםומחליטה על שכר  ,שניתנה בהערכה הסופית
 .ביצועיםבמענקי ההאם נעשה שימוש יעיל מופקדים לבדוק 

 Marsden, D. (2015) Teachers and performance pay in 2014: first results of a  מקור:
survey, Centre for Economic Performance, CEP Discussion Paper No. 1,332 

 ותק וניידות בקריירה

עבור משרות דומות, הם יכולים לעודד עובדים  האו דומ הטווח שכר זהמייצרים שכר הת ומערכ משרותהכאשר סיווג 
י יכולה להגביר את המוטיבציה, הניסיון לעבור בין ארגונים ויחידות, וכך להגביר את הניידות. ניידות במגזר הציבור

והשימוש היקף והכשירות. ניידות בקריירה יכולה להיות דרך יעילה לתגמל על כישרון וביצועים. בישראל, בהתחשב ב
גיוס מאמץ. כאשר לעודד השקעה ו מרכזיתדרך הוא , קידום פרטני )PRPבשכר תלוי ביצועים (שנעשים עטים והמ

 –ניהול הון אנושי המבוסס על כישורים  כלומר –של יכולותיהם וביצועיהם הם נגזרת ם ממשלתייעובדים  קידוםו
 .משתפרתכולה  מערכת הציבוריתה

וותק משתי סיבות עולה במקביל לשכר התפקיד. בברוב מערכות השכר במגזר הציבורי, השכר עולה עם הוותק 
; בתפקידהזמן על משך ר יעילה חייבת לתגמל ומכאן שמערכת שכ ,עיקריות: ראשית, הניסיון מגדיל את התפוקה

משתמע בין המעסיק לעובדים הוא לשלם החוזה המשתמע". הרעיון של הוא "חוזה עם הוותק שעולה שנית, שכר 
עובדים בתפקיד. בכך שהוא משלם פחות היום אבל הבוגר, על מנת לשמור על יותר לעובד המצעיר והעובד לפחות 

או  הבמנהלימור העובדים להישאר ולהמתין כדי ליהנות מאפקט הוותק. ש ץייותר מחר, המעסיק נותן תמר
הכשרה, מתייחס למתמחה  כאשר יש הון אנושי ספציפי להשקיע בו. הון אנושימועיל  כשהם צעירים יםבמשרד

ן במגזר הפרטי או בתפקיד אחר. אם העובד מתכנואולי חסרי תועלת  ,מגזר הציבוריב שרלוונטייםידע והיכולות ה
מהר יותר  יעלוהמשכורות המשמעות היא ש. מתמחהלא כדאי להשקיע בהון אנושי  ילעזוב את המגזר הציבורי, אז

 ולשמר כישרונות צעירים.התמחות ל ץלהגדיל את התמריהיא מטרה כתוצאה מוותק, כשהמהתפוקה 

למשל כמו , OECD-האך גם במגזר הציבורי ברוב המדינות  ,במגזר הפרטי משתטחת גיל -שכרעקומת ה ,כיום
יותר  כדאיבטכנולוגיה  יםקצב השינויעם אך גם בארצות הברית ובצרפת. אחת הסיבות היא ש ,קוריאהבביפן, 

של היחלשות היא נוספת אפשרית להעסיק עובדים צעירים ומוכשרים מבלי להתחייב לעבודה ארוכת טווח. סיבה 
בנושא יכולות דיגיטליות, למשל, תועיל בשוק העבודה משרות בסקטור הציבורי. הכשרה מתמחה עבור הון אנושי 

 ולא רק במוסד הספציפי.

ניידות בין המגזר הפרטי לציבורי וניידות בין חברות מחלישה את החוזה המשתמע. מכאן שמנהלים יכולים לשלם 
 על פי תפוקה לאורך כל הקריירה, וקצב עליית השכר עם הוותק צפוי להיות נמוך יותר.

שכר עובדים מבוגרים לעובדים צעירים ין זר הציבורי עדיין נותן משקל גבוה לוותק בשכר. אם היחס בהמג ,בישראל
לצפות למחסור בעובדי ציבור צעירים. גם אם בממוצע  נוכלגבוה יותר במגזר הציבורי מאשר במגזר הפרטי, יישאר 

פחות גיל. אם המגזר הפרטי י מבחינת הייתכן פער משמעותפערי שכר בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, עדיין אין 
עובדים צעירים יקבלו שכר בהתאם לתפוקה שלהם ולא והמגזר הציבורי,  מאשרלאפקט החוזה המשתמע יתייחס 

 פחות ממבוגרים, עובדים צעירים יימשכו פחות למגזר הציבורי.

 OECDי בהשוואה למדינות השכר בין מורים צעירים ומבוגרים בישראל גדול למד י, פערלדוגמה במגזר החינוך
רוויח רה מבוגר שמגיע לשכר בראש הסולם, ימו) 21(תרשים  בקרב המורים התיכוניים). OECD, 2019[14](אחרות 

עומד על  הארגון מדינותשאר שכר התחלתי בישראל, בעוד שהיחס בשמקבל יותר ממורה צעיר  2.7פי בממוצע 
השפעה לכך יש בשבדיה ובגרמניה. ככל הנראה  1.3ועל  ת, רצות הבריבא 1.7בצרפת,  2.1על  , בממוצע 1.8

. כדי להגביל את האטרקטיביות בישראל היות מורים במערכת הציבוריתשירצו להצעירים שלילית על כמות ואיכות 
הממשלה, הרשויות עם הסכם עבודה  2018במרץ נחתם מורים צעירים, י עבור המופחתת של המגזר הציבור

-כ היומורים אלה . למורים בתחילת דרכם 20%-כשל העלאת שכר  שנותן, התיכונייםמורים המקומיות ואיגוד ה
 .2018מהמורים בישראל נכון לשנת  6%
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 )2018. שכר סטטוטורי נמוך יותר של מורים תיכוניים בנקודות שונות בקריירה שלהם (12תרשים 
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 PPP: שווה ערך לדולר אמריקני, המרה באמצעות Yציר 

 שכר התחלתי/מינימום מיומנות מקרא: 

 שנים של ניסיון/רוב המיומנויות נרכשו 15שכר לאחר  

 ראש הסולם/מקסימום מיומנותשכר ב 

 

 :: מדינות מימין לשמאל Xציר 

קוסטה ריקה, פולין, לטביה, ברזיל, סלובקיה, הונגריה, קולומביה, יוון, ליטא, ישראל, צכיה, טורקיה, מקסיקו, 
 , אירלנד,EU23, ממוצע OECD, איטליה, פורטוגל, ממוצע 4, צרפת3סלובניה, בריטניה, יפן, ניו זינלד, קוריאה

, אוסטריה, הולנד, 1, ארה"ב 1.2בלגיה צרפתית, פינלנד, קנדה, בלגיה פלמית, איסלנד, נורבגיה, שבדיה 
 אוסטרליה, ספרד, דנמרק, שוויץ, גרמניה, לוקסמבורג

 
. 3. משכורות בראש הסולם וכישורים מינימליים, במקום כישורים מקסימליים. 2. משכורות בסיס בפועל. 1הערות: 

. כולל את ממוצע הבונוסים 4הסולם והכישורים הרווחים ביותר, במקום הכישורים המקסימליים.  משכורות בראש
 הקבועים על שעות נוספות. 

 מדינות וכלכלות מדורגות בסדר יורד של משכורות התחלה למורים תיכוניים עם כישורים מינימליים.
 

  .OECD (2019), Table D3.1a, Tables D3.1c and D3.6, available on lineמקור: 
 .).https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en(  3ולהערות ראו נספח  Sourceלמידע נוסף ראו בחלק 

 

 ,רפורמה בפנסיה 2002בשנת התפתחות השכר לאורך הקריירה קשורה למערכת הפנסיה. בישראל התרחשה 
מבטיח המעביד  ,ית הטבה מוגדרת)בפנסיה תקציבית (תכנ. פנסיה תקציבית לפנסיה צוברתשהחלה את המעבר מ

ת על ידי העובד, שמפנה והפרשות ממומנבפנסיה צוברת, העל בסיס משכורת העובד ושנות שירותו.  תשלום פנסיה
לצורך כך חלק מהמשכורת ברוטו שלו, כאשר המעסיק מפריש עבורו סכום זהה. ישראל בחרה ליישם את המעבר 
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מכיוון שהעובדים החדשים  לפנסיה תקציבית.צטרף ובדים חדשים להלעעוד בין שתי המערכות בכך שלא אפשרה 
 ., מספר העובדים בפנסיה התקציבית יורד עם הזמןות הפנסיה הצוברתתוכנימצטרפים ל

תמריצים בין עובדים להגדלת שכר. העובדים החדשים בפנסיה הצוברת חוסכים לכל אורך  תמעבר מעוותתקופת ה
חיים; שכן חיסכון מגיל מוקדם מציע יתרון לאורך ה ,וד לשכרם כאשר הם צעיריםהקריירה שלהם, ולכן דואגים מא

עובדים הוותיקים בתוכניות הפנסיה התקציבית דואגים יותר לשכר שיקבלו לקראת סוף הקריירה שלהם, ואילו ה
פנסיה עובדים עושים את אותה עבודה אך מערכות מצב שבו חשב את תגמולי הפרישה שלהם. ימכיוון שזה מה שי

לחץ נוסף על איזון גם פנסיה מפעילה האת המוטיבציה. רפורמת יוצרות פערים ביניהם הוא מאתגר ומחליש שונות 
לוותק בקביעת מופחת , כלומר מתן משקל בהמשךשכר גבוה יותר בתחילת הקריירה ופחות לעבר של השכר מחדש 
 השכר.

על הערכת יכולת וביצועים, וא מתבסס וכישרון כאשר הביצועים על כלי יעיל לתגמל כום, קידום בעבודה הוא לסי
שישראל יישמה  עולה בקנה אחד עם רפורמת הפנסיה ותק. חשיבות הוותק בשכר אינהאוטומטית על במקום 

לסייע  תוכלותק בהשוואה למשתנים אחרים הישענות מופחתת על העבודה, ושוק והשינויים הצפויים בעתיד 
 במשיכת כישרונות צעירים.

 

 למערכת שכר יעילה יותר בישראל OECD-מלצות הה
צופה פני עתיד, יבורי הבשירות צתתמוך ולהבטיח ש ,על מנת לשפר את מערכת השכר במגזר הציבורי בישראל

 מומלץ לממשלת ישראל לחתור למימוש הבאים:מגוון רחב של שירותים ציבוריים, ונותן מענה לגמיש 

החזון לכלול התמקדות ספציפית על . ר הציבורי בישראללפתח חזון אסטרטגי משותף לעתיד המגז .1
מגזרים, סוכנויות ן לעשות זאת באופן מרכזי, אך גם לפי פתח וכיצד. ניתשחשוב למיומנויות בכישורים וב

מנהלים שתאגד את משרד האוצר, נציבות שירות המדינה,  ,פעילות כוללתתידרש ומשרדים נפרדים. 
  .םהסכמים קיבוציינחים לרפורמות בשכר ולתהליכי כקווים מ החזון ישמשועובדים. 

אפשר ימגזר הציבורי ה משרותבסטנדרטיזציה שיפור ה. צמצום המספר והפירוט של סיווגי המשרות .2
שיסייעו לצוות  ,התערבויות ממוקדות יאפשרוניידות בין ובתוך משרדים. מיפוי וקיבוץ סוגי משרות 

יגיטציה ומגמות אחרות מעצבות מחדש את שוק העבודה, להיערך ולשדרג מיומנויות בסביבה שבה הד
בכישורים הם המפתח להטמעת מעודכנים שיתמקדו כוח האדם ומקומות העבודה. סיווגי משרות 

 .תכולת התפקידחייבות לשנות את צפויות וגמישות רבה יותר, כלומר ההבנה שכל המשרות 
המלצה בהמשך ל הנדרשים בתפקיד.הכישורים והמורכבות לבין שכר התאמה הדוקה יותר בין ה .3

במקום מדדים סטטיים של המשרה,  "משקל"המורכבות ובין השכר להבין ברור יותר שלעיל, קישור 
משרות הערכת תרגיל ייתכן שיידרש ת נדרשות. יויעודד ביצועים גבוהים וימשוך מיומנו השכלה,כמו 

שסובלים בצורה בשירות הציבורי  מיםולאחר מכן ישמש כפיילוט לתחו מקצועות ספציפיים,שיתמקד ב
 .ומבוקשות ותחוסר יכולת מתמשכת לגייס ולשמר מיומנויות מיוחדברורה מ

. רבות מתוספות השכר כבר מבנה השכר כדי להגדיל את שכר הבסיס לעומת תוספות השכרפישוט  .4
ם. הטבות אחרות אינן מקושרות לסיבה שבגינה נוצרו מלכתחילה. מורכבות זו מעכבת גיוס וניידות עובדי

. בחינה ותהשתתפות בהכשרתשלום על עשויות לגרור תופעות לוואי לא מכוונות, כגון יצירת ציפייה ל
שיופנו כספים וישחררו והבהרה של תוספות שכר מסוימות יעזרו ליצור בהירות רבה יותר בשכר, 

 .לשימוש אסטרטגי יותר, כמו למשל להעלאות שכר ממוקדות
היא קושי רשת ההסכמים הקיבוציים המשמעות של . נכון להיום, בתוך קבוצות שכרביטול הזיקה בין ו .5

להתאים את השכר בתחום אחד מבלי ליצור ציפיות ישירות או התאמות אוטומטיות בתחומים אחרים 
שאינם קשורים. אמנם יש לכבד את הזכות של איגודי עובדים להגן על חבריהם, אולם יש לתחם בצורה 

המשא ומתן על היקף המשא ומתן בין הממשלה לאיגודים. משמעות הדבר היא כי  ברורה יותר את
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באופן , קיבוצייםההסכמים ניואנסים בואפשר התאמות להתמקד באוכלוסייה מוגדרת בבירור, ול
 .רווחים הדדייםיניב  בסופו של דברש

לתאם את השכר גיבוש רשימה של פרופילים/משרות שקשה לגייס, ופיילוט לדרכים יצירתיות כיצד  .6
. שכר אינו הגורם היחיד הקובע מדוע אנשים מגיעים למגזר הציבורי או נשארים בו, עם המקובל בשוק

, תוכל השכר לרמה המקובלת עבור תפקידים ספציפיים ומבוקשים העלאתאך הוא בהחלט גורם חשוב. 
שכר תלוי  שכר הבסיס, או באמצעותשבהם הועלה התייעלות במקומות אחרים להיות ממומנת מ

 ביצועים על סמך קריטריונים מחמירים.
. יש לבחון ולאזן מחדש את הכפילות במערכת השכר ביצועים עלביזור ובחינה של מערכות תשלום  .7

ולהתמקד בהתאמה טובה יותר של המערכת לאופי העבודה.  -על ביצועים בישראל (קבוצתי או אישי) 
מצאים כיום תחת המשטר הקבוצתי יעברו למשטר סביר להניח שהדבר יביא לכך שמספר תחומים שנ

שתאפשר להם לקבוע נורמות ביצועים ולתגמל  ,האישי. לשם כך יזדקקו המנהלים למידה של אוטונומיה
צריך להיות מוגבל  הניהוליעל ביצועים גבוהים תוך שמירה על תקרת תקציב מוסכמת. שיקול הדעת 

עבור קבוצות שיישארו במערכת הקבוצתית, יהיה צורך שייבדקו מעת לעת.  ותומחמיר ברורותבהנחיות 
לעדכן את מדדי הביצוע באופן קבוע כדי להבטיח המשך רלוונטיות. גם שיטת הוועדה צריכה לעבור 
 בחינה, כדי להבטיח שהיא מספקת למנהלים ולעובדים את הכלים הנכונים לקביעת מדדי ביצוע יעילים.

תמריצים, יש ליצור זיקה בין שכר וקידום לבין ייעל את הל . כדיצמצום חשיבות מרכיב הוותק בשכר .8
שכר התחלתי או בסיסי ביצועים בפועל, ולא רק לאינדיקטורים סטטיים כמו ותק (משך הזמן בתפקיד). 

  כישורים.-ם מבוססדגש מוגבר על ניהול ביצועים וקידואם יושם יותר  אטרקטיבייהיה 
הרחבת השיטה החוזית למשרות ניהול נוספות או  .בזמןקצוב מודל העסקה בחוזה  בה שלהרח .9

לתפקידים טכנולוגיים עשויה לשמש כמפתח להשגת גמישות ואטרקטיביות רבות יותר. מטרת 
חוזים מאפשרים לשלם משכורות ההרפורמה הייתה ליצור סביבה תחרותית לעובדים בכירים, שכן 

תחלופה גבוה יותר בהנהלה הבכירה, וכך גבוהות יותר עבור כישורים מבוקשים ובמקביל ליצור שיעור 
 לעודד ארגונים דינמיים.
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: שיפור יחסי העבודה במגזר 3פרק 
 הציבורי בישראל

העוסקים פרק זה דן ביחסי העבודה במגזר הציבורי בישראל. הוא מתמקד במוסדות ובשחקנים 
דוגמאות בינלאומיות לשיטות הפרק יישען על בדינמיקה של סכסוכי עבודה. ו, יםקיבוציהסכמים הב

הגנה על במשרד האוצר, ידי אתגרים שבריכוז המשא ומתן במומלצות כדי לדון ביתרונות ובעבודה 
לסיכום . הקמת מבנים חלופיים יעילים ליישוב סכסוכיםבו ,שירותים חיוניים מפני פעולות שביתה

 למיקוח קיבוצי.גישה הכללית המלצות לרפורמות במסגרת המשפטית וביובאו 

 

יחסי העבודה בישראל תוכננו בשנות החמישים, ומעניקות מידה ניכרת של כוח המרכזיות להסדרת המסגרות 
הולך לארגוני העובדים במגזר הציבורי. כיום, עולם העבודה והציפיות החברתיות משתנים בקצב מהיר שרק 

כך שהשירות הציבורי בישראל יוכל  ,לבנות מחדש את הדיאלוג החברתי ולשפר את יחסי העבודהודוחקים מתגבר, 
כי "האקלים  זיהו) 2007]15[ואחרים ( Cohen , 2007ליישם את הרפורמות הדרושות כדי לעמוד בקצב. בשנת 

ים תמיד היו, וממשיכים להיות, לוחמניים ביותר הפוליטי השורר הביא לטיעון הפופולרי כי איגודים מקצועיים ישראל
באסטרטגיות שלהם ולא מתחשבים באילוצים כלכליים". כיום תפיסה זו עדיין שוררת בקרב רבים מהמשקיפים 

המנהלים במגזר הציבורי, החשים כי לאיגודים יש השפעה בלתי מידתית על ענייני הניהול במגזר הציבורי, בקרב ו
מצד שני, נציגי האיגודים חשים נפגעים ממה שהם  מותאם לייעודו. שפטי שכבר אינובין השאר בשל משטר מ

  ., שלא מקבלים פיצוי סביררחיקי לכת בתנאי העבודה של חברי האיגודיםתופסים כשינויים מ

הכנסת  כמו, ההנהלות שיוזמותשל רפורמות מודרניזציה שורה ארוכה לשבש יש את היכולת בישראל, לאיגודים 
להפוך את כוח האדם  במטרהוגיות חדשות המעצבות מחדש את משימות העבודה, יישום רפורמות ניידות טכנול

המלצות הפרק הקודם. לכן, על האיגודים להיות בהתאם לוכל בחינה מחודשת של מערכת השכר  ,לגמיש יותר
ומוסכם חזון משותף לש הפורום הדרושיווצר כדי  לשפר את הדיאלוג החברתי חשובו ,מעורבים כשותפים מרכזיים

לשנת  OECD-ארגון ה של אסטרטגיית המשרותלפי ל עתיד התעסוקה הציבורית במגזר הציבורי בישראל. ע
מבלי לערער את התעסוקה  ,הפריון יתרונותיותר של חלוקה רחבה למוסדות לקביעת שכר יכולים לתרום  ,2018

 שתבטיחואמון משני הצדדים, ומסגרת משפטית טוב רצון ו יידרש ). לשם כךOECD, 2018[16]או את הבסיס לפריון (
 .מימול משא ומתן, מתי ומה פתוח ל שוויוני במונחים שלמגרש 

העבודה. שוק קיבוצי עוזר לתמוך באתגרים העומדים בפני עתיד עולה כי מיקוח  OECD-עדכני של ארגון ה חדומ
יכולות לסייע למעסיקים ולאיגודים  מיקוח קולקטיביתוכננים היטב, מערכות של מוסדות מהש בהינתן"לפי הדוח, 

לכל החברות והעובדים. עם זאת, חילופי דברים  יםשוויוניתנאי פתיחה הציע למצוא פתרונות מועילים הדדית ול
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צריכות למצוא איזון בין הכלה  מיקוח קולקטיבישל ומערכות  מובן מאליו,הבין שותפים חברתיים אינם  מועילים
 ). "D, 2019OEC[17]וגמישות (

ולשקול מחדש את  ,הוא לבסס מחדש את האיזון בין הכללה לגמישות , האתגרהמגזר הציבורי בישראלמבחינת 
 שביתהה לאופצייתהפנייה והמוסדות הדרושים. עם זאת, נראה כי הדיאלוג החברתי במגזר הציבורי בישראל תקוע, 

, מצב ם לאיגודים מתרחשות בעיקר כשיש משבר או בעיה. נראה כי שיחות בין מעסיקים ציבורייקוראת מהר מדי
על מנת  ומכליל יציבבניית אמון. על ישראל למצוא דרך לבנות מחדש דיאלוג חברתי שמקשה על שיתוף מידע ו

שירות ציבורי יעיל ללא אמון ושיתוף פעולה של כל בעלי ים, מכיוון שלא ייתכן הציבורי יםהשירות מתןלשפר את 
 .העובדים לרבותהעניין, 

 מיקוח קיבוצי במגזר הציבורי

שלב  :, המיקוח במגזר הציבורי התפתח בארבעה שלביםאירופה וארצות הבריתובמיוחד ב, OECD-ברוב מדינות ה
מצמיחה ומחוקים שאפשרו מיקוח קיבוצי במגזר וא נהנה בהן הש ,)1982(אמצע שנות השישים עד  שנות ההרחבה
בסימן שעמדו  ,)90-שנות הנסיגה (שנות ה ;מתקפההיה נתון תחת בהן ש ,)1982-1990( הריסוןהציבורי; שנות 

בסימן התרחבות כלכלית, שיקום היציבות הפיסקלית שעמדו ) 1998ושנות האיחוד (לאחר  ארגון מחדש וצמצום;
על  וניהלו משא ומתן ,בהםבמגזר הציבורי הגדילו את החברות  איגודי העובדיםוגידול בתעסוקה הציבורית. גם 

אופיינת בקיצוצים והקפאה של המ ,. עם המשבר הכלכלי החלה תקופה חדשה)Rose, 2004[18]בשכר ( העלאה
 דיאלוג חברתי.המאתגר מצב ושכר, תעסוקה 

להיסטוריה זו של יחסי עבודה. התקופה האחרונה לא מאופיינת בקיצוצים בתקציב או המגמה מנוגדת ישראל ב
; רמות גבוהות של חוסר אמון קשיםשנות השמונים: סכסוכי עבודה ריסון של ה לתקופתאלא דומה  ,בהקפאת שכר

החלשת האיגודים. את דרך לרפורמות מחייבת הבין איגודים למנהלים, התנגדות גבוהה לרפורמות, והרעיון ש
ימים לדרך, המסכתקופה מתוחה זו גילו כי איגודים יכולים להיות שותפים חברתיים  שצלחו OECD-המרבית מדינות 

 .התייעלותפורמות ולר

נועדו לחזק את המיקוח ברמת  OECD-המדינות רבות מרפורמות בה, 2008של מאז המשבר הפיננסי העולמי 
הן  במקרים מסוימים ), אך10 מסגרתולתת גמישות רבה יותר למעסיקים במקרה של זעזועים כלכליים ( החברה,

. האתגרים וברמה הארגוניתברמה הלאומית  שחקניםאום בין יותר תי אפשרבשנים האחרונות, כדי לעברו עדכונים 
, רפורמה ביחסי העבודה: בעתות משבר בריאותי וכלכליבצע לחץ נוסף ל עשויים לעוררשמציבה מגפת הקורונה 

, חיוני להגיע ואת ביטחונם של עובדי המגזר הציבורי יםהשירות הממשלה מבקשת להבטיח את רציפות מתן כאשר
, האתגר העומד בפני ישראל הוא לתכנן רפורמה ביחסי העבודה מבלי לפגוע באמון לאור זאת. תלהסכמות ופשרו

 .מצמצוםאו אורגניזציה -מרהבמידת האפשר מוטיבציה ולהימנע בו
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 . הרפורמות במיקוח הקיבוצי במהלך המשבר הפיננסי הגלובלי 10מסגרת 

המשבר או בעקבותיו, ששינו גם את  תוך כדיבודה ספרד, פורטוגל, יוון וצרפת עברו רפורמות מקיפות בשוק הע
 מתכונת המשא ומתן הקיבוצי.

ביוון, מערכת המיקוח הקיבוצי עברה שינוי מלא במהלך המשבר. עקרון העדיפות הושעה לטובת הסכמים ברמת 
ל"התאגדויות של אנשים" (כלומר התאגדויות עובדים שלא גם . יתרה מכך, הוראות חדשות אפשרו החברה

בוציים . הרחבת ההסכמים הקיהחברהעל הסכמים ברמת גם הם עובדים) לחתום  לארגוןרח מסונפות בהכ
פעילות של -הזמן ועל האולטרהמשך הגבלות על הוטלו וגם היא, הושעתה  לחברות שאינן חתומות עליהם

התמיכה ית צדדית לבוררות. מאז שיוון יצאה מתוכנ-הפנייה החד שיטתבוטלה  ,ההסכמים הקיבוציים. לבסוף
(כלומר תוכנית התמיכה הכספית שהוקמה במהלך המשבר)  תהאירופיהפיננסית מנגנון היציבות של 

אפשרות להאריך את ההסכמים הקיבוציים המגזריים שנחתמו על הו העדיפותעקרון  ו, הוחזר2018בספטמבר 
 -יותר מהאחראים למיים, הסכמים קיבוציים או מקו 12הוארכו  2018מייצגים. מאז ספטמבר ה צדדיםהידי 

היא מכוח צדדית לבוררות הוחזרה גם -). הפנייה החדEuropean Commission, 2019[75]עובדים ( 200,000
כמה תמריצים לפתרון בהסכמה. ממשלת יוון החדשה  שולבו בה, אך 2014פסק דין של מועצת המדינה בשנת 

ארכת שימוש בהאת הלבוררות ו צדדית-נייה החדהפהביעה את כוונתה להגביל שוב את  2019שנבחרה ביוני 
 ם.ימגזר יציאה מהסכמיםוכן להכניס מנגנוני , ההסכמים

על פני  החברההמעניק עדיפות להסכמים ברמת  ,העדיפותאת עקרון  הפכה 2012של רפורמה הבספרד, 
או ברמה לצאת מהסכמים ברמת החברה הסכמים ברמה מגזרית או אזורית. הרפורמה גם הקלה על חברות 

גוף  שלצדדי לבוררות -הפניית העניין באופן חדבאמצעות הסכם עם נציגי העובדים או במקרה של , גבוהה יותר
 .. לפי שעה, נראה כי חברות ספרדיות לא עשו שימוש משמעותי בהוראות החדשות הללוצדדי-תלת ציבורי

, ולאחר מכן כת ההסכמים הקיבוצייםהקפיאו בתחילה את האר 2015-ל 2011בפורטוגל, רפורמות עוקבות בין 
פעילות של -הזמן והאולטרהרק אם ארגוני המעסיקים החתומים עמדו בקריטריונים מסוימים. משך קיבלו אותם 

) לנהל 500-עובדים (ירידה מ 150עובדים בחברות המונות לפחות  ועדיהותר לו. צומצמוההסכמים הקיבוציים 
אפשרות למעסיקים להשעות זמנית  והוכנסה ,איגודיםממנדט תן בהינ החברהמשא ומתן על הסכמים ברמת 

הסכם  ,2017, הרפורמות הללו התהפכו בחלקן: בשנת 2015את ההסכם הקיבוצי במקרה של משבר. מאז 
יום כדי להימנע מהעיכובים  35וקבע מגבלה של  ה,הארכביטל את הקריטריונים של ייצוגיות לצורך ה צדדי-תלת

-ל 2017חודשים בין  18פעילות הושעו למשך -אולטרהלרפורמה. המגבלות על  קודמיםשהרגילים והארוכים 
לתיקון חוק העבודה. כעת התחדש המיקוח המגזרי.  צדדי-תלתכדי ליצור יציבות למשא ומתן על הסכם  ,2018

כמעט לא  אפשרות לנהל משא ומתן ברמת החברההלעומת זאת, למרות ההוראות החדשות שעדיין תקפות, 
 .צלהנו

) חיזק Loi El Khomri, חוק העבודה (2016בצרפת התרחשו בשנים האחרונות שתי רפורמות עיקריות. בשנת 
את הסף  הקשיחגם  הואעבודה, חופשה ומנוחה.  החברה בהגדרת שעותאת תפקידם של הסכמים ברמת 

והכניס את  ברה,החלחתום על הסכמים ברמת ומורשים  מייצגיםייחשבו אילו איגודים מקצועיים  שמגדיר
וכן במקרה של קשיים כלכליים,  יציאההאפשרות לאשר את ההסכמים באמצעות משאל פנימי. נקבעו גם סעיפי 

החוק המאשר את פקודות ספטמבר התרחב  2018על תעסוקה (אך לא על שכר עבודה). בשנת  שמירהיעד של 
עובדים.  50-בחברות עם פחות מ ם, געובדים איגוד כאשר אין החברהמשא ומתן ברמת כך שיעודד  2017

להגיש הצעה להסכם ישירות למשאל פנימי.  רשאיעובדים המעסיק  20-, בחברות עם פחות מה מכךיתר
פחות אוטומטית, בכך שהתנתה את ההארכה ההסכמים המגזריים ל הארכתהרפורמה גם ביקשה להפוך את 

 ם שלמשיקולי הארכהסת האפשרות לחסום ועל ידי הכנ החברה,גודל , בהתאם להוראות שונות בקיומן של
בהתבסס על  ,)ותחרות נגד חברות שאינן חתומות עלימונע סכם משמש ככלי האינטרס ציבורי (בפרט אם ה

בקשה להארכה ואף הסכם לא אף שנתיים לאחר הפקודות, לא נדחתה אולם הוק. -הערכת קבוצת מומחים אד
מיזגה וייעלה גופי ייצוג עובדים שונים ברמת גם  הרפורמה כלל הוראות שונות עבור חברות גדולות וקטנות.

 .החברהבמטרה לפשט את הדיאלוג ברמת  ,לגוף אחד החברה
 OECD (2019), Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work, OECD מקור: 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1fd2da34-en. 
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 דינמיקה של דיאלוג חברתי במגזר הציבורי

בכל מה שקשור ליחסי עבודה, המדינה היא גם המחוקקת וגם המעסיקה. לכן המיקוח הקיבוצי במגזר הציבורי אינו 
 סמכות הממשלה.לאור אותו נתח זהה לזה שבמגזר הפרטי, ויש ל

 התקציבמגבלת בוריות. במגזר הפרטי קיימת יצהוצאות הסמכות כוללת הקמת תקציבים ציבוריים הקובעים ומקצים 
)affordability(  אינטרס לנהל משא ומתן על גובה שכר שאינו בר קיימאאין לאף איגוד קיבוצי, מכיוון שמיקוח על, 

עבודה. עם זאת, במגזר הציבורי אילוץ זה פחות טבעי, מכיוון את אנשיה ללא על שרידות החברה וישאיר המאיים 
הלוואות או הקצאה מחדש. /ת שכר באמצעות הגדלת מיסים, הגדלת הגירעוןשרויות לממן העלאושלממשלות יש אפ

מעל ל(ו OECD-ת במדינות הה הציבורימההוצא 20%מעל אחראי בממוצע לציבור הלעובדי השכר בהתחשב בכך ש
  .בישראל), לאיגודים יכולה להיות השפעה משמעותית על התקציב הציבורי 26%

לרמת השכר: כאשר האיגודים מנהלים  מקומות העבודהבין מספר לא נוצר יחס של פשרה , יבהתקצללא מגבלת 
 םמכיוון שהתוספת תמומן מכספי משל ,אינו מאיים באופן ישיר על משרותיהם, הוא משא ומתן על העלאת שכר

איגודים יכולים , והמקומות העבודההמסים. במגזר הפרטי לעומת זאת, קיים יחס ישיר בין העלאות השכר למספר 
 להסכים להקפאת שכר בתמורה להגדלת מספר המשרות ואפילו להשארת המצב הקיים.

עובדים פרטיים. כמו לזכויות מיקוח את אותן ובדי ציבור רצון להעניק לעהחוסר נוספים שמסבירים את טיעונים ישנם 
משום שקשה מאוד לפטר משא ומתן את כוח האיגודים במגזר הציבורי יכולים לנצל ן ולפיו טיעוהלמשל ביניהם 

מתן יש כוח מונופוליסטי על לעובדי ציבור וניים, ואספקת שירותים חיפוגעת בזכות השביתה עובד ציבורי, או ש
בניגוד אוכלוסייה, על כלל הרבות יכולת להשפיע יש לפיכך שביתה במגזר הציבורי לשירותים ציבוריים חיוניים. 

 בעלי עסקים פרטיים.ל

משתמשי  ושאר : סטודנטים, חוליםעדיין יש לו אילוצי משתמשים, בשירות הציבורי שוק אילוציאם אין גם  אולם
לפגוע בשירותים. נראה כי דעת הקהל מטילה  ולאהשירותים הציבוריים מפעילים לחץ על עובדי ציבור שלא לשבות 

מספקת ציבורית מורים ללא הצדקה מגבלות על מה איגוד מקצועי במגזר הציבורי יכול לעשות. כך למשל, שביתת 
פחית מכוחם של האיגודים בשולחן תליצור את הרושם כי ארגוני המורים מענישים ילדים ומשפחות, וכך  תוכל

להימנע משביתות גם הם כיווני, מכיוון שהפוליטיקאים וההנהלה ירצו -להיות דוהמשא ומתן. אולם אילוץ כזה יכול 
 מור על תדמית ציבורית חיובית, במיוחד ברגעים פוליטיים רגישים.שכרוכות בעלויות גבוהות כדי לש

ליציבות השחקנים שאיגודי עובדים, ומכאן בחברות ביציבות תורמת גם ליציבות תעסוקתית במגזר הציבורי 
השותפים למיקוח הקיבוצי. לחברי איגודים יש יותר כוח במשא ומתן בזכות העובדה שהוותק שלהם במוסדות 

נוטה להיות ממושך יותר מזה של הפוליטיקאים שמייצגים את הממשלה. היציבות התעסוקתית גם הציבוריים 
בו כשותף חברתי להתחשב  שיאלץויכולה להיות מנוף  ,מגדילה את הידע של האיגוד לגבי רפורמות נדרשות

 לצמיחה. מנגד, היא גם נותנת כוח להתנגד לשינויים.

 ,על הרעיון שאיגודים עלולים לפגוע בפריון מערערים), Freeman(פרימן  ריצרדלמשל כמו  ,כלכלני עבודה רבים
שפר . איגודים יכולים להפריוןשגם את והראו כי האיגודים מגבירים את המורל והמוטיבציה של העובדים, ומכאן 

 הכנסת חידושים למקום העבודה תלויה. תחלופת עובדיםולהפחית  ,עבודהמסוג למידה תוך כדי הכשרה  מתן
טובים יותר,  ייצורקני הביא לירידה בשיעור העזיבה, לתאיגוד. איגודים יכולים לשל ה בשיתוף פעולה משמעותי

זו במגזר הפרטי, ישנם מעט מחקרים כחילופי מידע ותקשורת. למרות שישנן עדויות להשפעה חיובית ולשיפור 
, )21[1987[( Eberts and Stone, למשל). כך  warz, 1983(Ehrenberg and Sch[19]( ,Lonti, 2002)[20]((במגזר הציבורי 

 )Hoxby )]22[1996מנגד, . בממוצע התלמידים פרודוקטיביים יותר בשבעה אחוזיםבבתי ספר מאוגדים, כי מצאו 
, למרות שהם הפריוןבגלל השפעה מזיקה על  למידיםוללת שלילית על ביצועי התמצא כי לאיגודי המורים השפעה כ

 .נוטים להשפיע באופן חיובי על משאבי בתי הספר
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. מיקוח קיבוצי במגזר הפרטי, הקול של העובדים, וביצועים: ממצאים נבחרים מתוך 11מסגרת 
 דרך למעלה: מיקוח קיבוצי בשוק עבודה משתנה"כל ה"מתמקחים 

היות מחויבים למצב המחזור העסקי י מרכזי המסייע לשותפים החברתיים לתיאום שכר הוא כל •
כלכליות של הסכמי שכר על התחרותיות. מערכות מיקוח מתואמות נקשרו -קרואהשפעות המול

מיומנויות נמוכות) בעלי לתעסוקה גבוהה יותר ולאבטלה נמוכה יותר (כולל לצעירים, נשים ועובדים 
 .החברהוח מתקיים רק ברמת מיקהבהן שבהשוואה למערכות 

את התנאים שנקבעו בהסכמים לעצמן מערכות מיקוח שלא משאירות מקום רב לחברות להתאים  •
בדרג גבוה יותר, נוטות להיקשר לצמיחה נמוכה יותר בפריון, אם כיסוי ההסכמים גבוה. תוצאה שנחתמו 

 הצמיחעלות ב, עשוי לזיותריכומערכות מיקוח  ןכי חוסר הגמישות ברמת החברה, המאפיי מלמדתזו 
 בפריון. נמוכה יותר

כאשר הסכמים מגזריים  מושגות ,נראה כי התוצאות הטובות ביותר מבחינת תעסוקה, פריון ושכר •
 .החברהלמשא ומתן ברמת את הסעיפים המפורטים אך משאירים  ,קובעים תנאי מסגרת רחבים

הקיבוצי להשגת מיקוח מערכות ה האתגר העיקרי של שותפים חברתיים וממשלות הוא להתאים את •
תוצאות טובות יותר מבחינת התעסוקה, איכות התפקיד וההכללה, תוך השארת מקום לחברות להתאים 

 הסכמים למצבן.את ה

דיאלוג מעורבים ב"מעורבת" (כאשר נציגי העובדים היכולת להשמיע קול, הן בצורה ישירה והן בצורה  •
מצב של לאיכות גבוהה יותר של סביבת העבודה (לעומת  הנמצאה קשורישיר בין עובדים למנהלים) 

חילופי בהן אין אמצעים מקבילים לשהיעדר קול). לעומת זאת, נוכחותם של נציגי עובדים בחברות 
 לאיכות טובה יותר של סביבת העבודה. נקשרה, לא בין עובדים למנהליםדברים ישירים 

 OECD (2019), Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work, OECD   מקור: 
Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/1fd2da34-en. 

 מי נושא ונותן, על מה, ומתי

מי, באיזו תדירות, באילו נושא ונותן בשם : מי מקום לענות על כמה שאלות בסיסיותיש  ,למשא ומתן שנכנסיםלפני 
של המסגרות המשפטיות והמוסדיות  הללוהיבטים יבחן את ההמשא ומתן? חלק זה יהיה מחייב  וכמה ,נושאים

שלהלן השגת איזון אידיאלי בין שלושת הגורמים שנוכל לראות יחסי העבודה בישראל. הקובעות ומנהלות את 
  יבורי.במגזר הצרשו תששההלכי הרוח בגורמים המוסדיים וכן ו ,מחייבת שינויים במסגרות המשפטיות

 ריכוזימי: משא ומתן 

למשל, בתחום החינוך (ישנם כך הם מבוזרים בחלקם.  -בניגוד למה שנראה מבחוץ אך  ,בישראל אין הרבה איגודים
, מועסקים ישירות במשרד החינוך), ישנם שני איגודים 130,000 ,מורים במערכת החינוך בישראל, רובם 200,000

 ךלהתאגד, א מורשיםצבא אינם אנשי ו קול. בתחום הביטחון, שוטרים ושלא תמיד מסכימים או מדברים באות
בין מה שעובדי מדינה  )הוראה ביצועית מושפעים ישירות מאיגודים אחרים: קיים קשר ישיר (באמצעות חוק או

למגזרים רבים, הישגים, הם יועילו וד אחד משיג גכאשר אישכך  ,קבלעליו משא ומתן לבין מה שהצבא ימנהלים 
מסגרות מאוגדים מאורגנים היטב באמצעות  לא אותם גופי ביטחוןלמגזרים שאינם מאוגדים. (ראוי גם לציין כי  וללכ

, נמצא בעלייה OECD-למדינות אחרות בובניגוד  ,הוא גבוה למדיוצאי צבא). שיעור ההתאגדות אחרות, כמו ארגון י
ספי ציבור, גם אם הם מסתמכים בעיקר על הכספים כדים יכולים להיות ממומנים חלקית מ. איגובשנים האחרונות

נשענים אך האיגודים  OECD-שני שליש ממדינות ה. ביותר מOECD -מצב זה שונה ממדינות אחרות בגם שלהם. 
 ורק על כספם.
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תפיסה הלל גם תמיכה ישירה בעובדים. נראה שושכר, וכהתרחב מעבר למשא ומתן על בישראל תפקיד האיגודים 
דבר אחר שקשור לעבודה, או כל  ,שכאשר לעובד יש בעיה עם המנהלים, עם סביבת העבודה, השכרהרווחת היא 

גורמים או  ועדהחברי ת באמצעו, למשל נושא ישירות מול ההנהלהאת הלאיגוד במקום להעלות הוא או היא יפנו 
 .מתווכים

רוב כל ההסכמים, ול אשר אתבכל העניינים; הוא מפקח ומ הממשלה, משרד האוצר מייצג את הממשלה בחינתמ
מסגרת התעסוקה במגזר הציבורי מרוכז במשרד  לכלומוביל את המשא ומתן. המשא ומתן במגדיר את האסטרטגיה 

 .ריכוזיות היא מאפיין בולט בתהליך המשא ומתןלכן ההאוצר. 

של מיקוח מרכזי. לריכוזיות המשא ומתן יש יתרונות וחסרונות. הספרות הכלכלית מציינת את היעילות היחסית 
במשא ומתן,  המעורביםהסיבה לכך היא שמשא ומתן על השכר יוצר לא רק השפעות ישירות על העובדים והחברות 

. ריכוזיטוב יותר בחשבון במיקוח  יילקחואלא גם השפעות עקיפות על שוק העבודה כולו. השפעות חיצוניות אלה 
תוספת גם . בעיריות שכנותהשפעה שלילית  כך לגרוםמבחוץ, ו, העלאת שכר בעירייה יכולה למשוך עובדים לדוגמה

עובדים אחרים יביא לכך ש ,"קנאה" כמוגורם חיצוני על הערים השכנות;  משניתשכר מקומית יכולה ליצור השפעה 
 . השפעותמוטיבציהה) וwell-beingחוסר שביעות רצון וירידה בתחושת השלומות (יחושו הסכם נהנים מהשאינם 

 .ריכוזיבתהליך מיקוח ממשלים מקומיים אחרים יטופלו טוב יותר של משא ומתן מקומי על  האלכגון 

ממצבים שבהם הטבות שמעניק משרד הרצון להימנע הוא  ,ישראלבאחד הטיעונים העיקריים לרמת הריכוזיות 
) 1957שנת בכל הקשר. הסכמים קיבוציים (חוק הסכמים קיבוציים מנחלת הכלל ויהפכו לאחד בהקשר ספציפי 

השפעות שונות על המשרדים האחרים.  יהיו מסוים. לכל הסכם במגזר מדדבאמצעות דרך חיבור ביניהם או נקשרים 
ישתנה. התיאום מנוהל על ידי אגף השכר  מסויםמשא ומתן, הממשלה צריכה לצפות מה יקרה אם הסכם לכן בעת 

 והסכמי העבודה במשרד האוצר.

מתן, וגוף מרכזי זוכה ליתרון יחסי בהתמודדות עם בוררות, חוזי עבודה וסכסוכי ישנה גם עקומת למידה במשא ו
נופל עבודה. לכן, ריכוז המשא ומתן במשרד האוצר עשוי להיות נחוץ כדי להימנע ממצבים שבהם משא ומתן מבוזר 

תמיד תואמת אינה מנהלים , נאמנותם של 1משא ומתן. כפי שנדון בפרק לידי מנהלים שפחות מוכשרים בניהול 
יעיל רק אם נושאי המשרה הבכירים הם מנהלים יהיה . ביזור המשא ומתן המוטלת עליהם את פונקציית הניהול

אותם ל כפופיםשמנהלים לא יהיו נדרש גם . שלהם עובדיםהשיכולים להיכנס למו"מ בונה עם ומתומרצים, מקצועיים 
 רה במגזר הציבורי בישראל.וזה לא תמיד המק -הסכמים קיבוציים כמו העובדים שלהם 

. מדינות רבות שלהם אינו מיטבי אם הוא מחליש את תמריצי המנהלים ואת האוטונומיה ריכוזי עם זאת, מיקוחיחד 
ביזור מעניק למנהלים את היכולת והתמריץ הבעיקר משום ש ,משרדים וסוכנויותחוו מיקוח מבוזר בין  OECD-ב

הולך יד ביד ביצועים. ביזור על רכיהם העסקיים, ולשלוט ולתגמל וצ לתכנן מערכות תעסוקה ושכר התואמות את
ביצועים, שכן מערכות תעסוקה הן כלי חשוב להשגת יעדי ביצוע ארגוניים. ושל יכולות  מותאם אישיתעם ניהול 

כן התקציב הכולל, ש שלמותולשמור על  ,)affordability(  התקציבר יכול להיות גם דרך להכניס את מגבלת ביזו
השכר תקציב כיצד לחלק את בשאלה תמקד יכול להמדות למשא ומתן, ולכן המשא ומתן הקצאות רחבות אינן עו
 .היכן להתייעל בצורה פנימית כדי לתמוך בכךבצורה הטובה ביותר ו

המנהלים לנהל משא ומתן למען רפורמות שאינן והמוכנות של  יכולתהגם להפחית את  ה עשויהריכוזיות גבוה
 לשלבניתן  OECD-ה מדינותרבות מ, ביש להן השפעה על השירות הציבורי. לדוגמהישירות לשכר, אך  קשורות

בתוך  -צועים או שיפורים בסיווג המשרות כמו הכנסת טכנולוגיה חדשה, שינויים במערכות הערכת הבי - רפורמות
בישראל גם . התעסוקה הציבוריתשיגמישו את רפורמות בתמורה ל יינתנושכר הקיבוציים, כך שתוספות ההסכמים ה

אפקטיבי, למשל, כאשר משא ומתן עם עובדי השלטון המקומי איפשר הכנסת סוג כזה של משא ומתן הוכח כ
 חששמשרד האוצר, קיים חלק מטכנולוגיות חדשות. עם זאת, מכיוון שהמוסדות האחראים לרפורמות אלה אינם 

 יחידה אחת.מרוכז בידי המשא ומתן כל זמן שבמלואן צלו ינושההזדמנויות האסטרטגיות הללו לא ימומשו או 

 ריכוזי, הביזור אינו משפיע באותה מידה על כל הנושאים הנתונים למשא ומתן. מיקוח קיבוצי OECD-ברוב מדינות ה
מבוזר  יהפוךהוצאות שכר כלליות או לתנאי עבודה גלובליים. מנגד, המשא ומתן לתייחס לשכר הבסיס, ילרוב 

ביצועים. שבדיה היא דוגמה לביזור המוטמע בתהליך מיקוח ריכוזי -תלוישכר בכלי ניהול חדשים או  כשמדובר
לדוגמה לביזור המשא ומתן בשבדיה ובבריטניה). ביזור השכר,  12משתי המערכות (ראו מסגרת  הטובשלוקח את 

לתגמול על תקציב שלהם ה כיצד לנצל אתיותר  רבכמו בשבדיה ובבריטניה, פירושו שלמנהלים יש שיקול דעת 
אלמנטים שונים בהתאם החליף בין פרופילים ספציפיים. למנהלים יש גם אפשרות ל ולמשיכתביצועים גבוהים 

שכר גבוה יותר עבור פחות עובדים (או להיפך). בנוסף, הן המנהלים והן האיגודים יודעים  להציע ,לצרכים, למשל
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בהקצאות תקציב או בהסכמי מסגרת, מה שיוצר גבול זה נקבע שכר שלהם, שכן ההעלאת למה הגבול העליון 
 .מידע נוסף בהמשך) וברמה הנמוכה יותר (רא תקציבמגבלת 

על צריכים להיות מעורבים יותר במשא ומתן  במשרדי הממשלהם מנהליהללא קשר לרמת הריכוזיות בישראל, 
את משרד הרבה יותר ערב ולנסות ל ,מגזרהייחודיות של הלקחת בחשבון את כדאי , למשל בריאותתחום השכר. ב

עבודה. בישראל נראה כי שיווי המשקל בין שני המשרדים, משרד האוצר ומשרד סוגיות של כוח בפתרון הבריאות 
. כוח המשרותאחריות מבוזרת על תקציבים, שכר ומספר , כאשר משרד הבריאות מקבל יותר משתנה ,הבריאות

זו יכולה לשמש  יותר מאשר במגזרים אחרים, ודוגמה רופאים, חזקהומר ציבור, כלהעובדי ו מול שלמיקוח ה
 שגיאה! מקור הפניה לא נמצא).ו סטנדרט לביזור עתידי של משא ומתן (ראכ

כאשר המשא ומתן מתמקד  ,קיבוציה"מ) היא שותפה אסטרטגית נוספת למשא ומתן נשנציבות שירות המדינה (
מלווה את משרדי הממשלה בניהול  המדינה שירות נציבות. דינההמ שירות דרך המועסקים הממשלהבעובדי 

 שירות נציבותמקצועי בנושאי ניהול הון אנושי. ההידע  אתשמרכז  והגוף הרגולטור מהיותהכחלק  ,סכסוכי עבודה
ולהביא ראייה רחבה בנוגע לניהול  ,ניםהדיו שולחן סביב כמעסיק לייצג את נקודת המבט של המדינה צריכה המדינה

 את שפרל מסוגלת היאמומחיות מיוחדת בתחום ההון האנושי,  יש לנציבות, רגולטורכשכמעסיק ו כיווןהון אנושי. מ
משותפת עם משרד העבודה הם הסכמים. וישלי סייעיצירת אמון בין ההנהלה לעובדים ול באמצעותת הניהול ויכול

יחסי  את בחשבון שייקחות צופים פני עתיד פתרונו מאפשרתמעסיקה, וה המדינה עבור התהליך את מייעלתהאוצר 
 הממשלה במשרדי האנושי ההון ניהול שכן, יםתיאום בין שתי היחידות חשובהשותפות וה. יםהעבודה המלא

 .משולבים היבטים שני הםכלכליים השיקולים הו
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 . ביזור המיקוח במגזר הציבורי בשבדיה ובריטניה 12מסגרת 

מפותחת חזקה ומערכת בזכות ניתן להסביר בין השאר  2008של שנת  את חוסנה של שבדיה למשבר הכלכלי
). שיטת המיקוח השבדית Anxo, 2017[23] של דיאלוג חברתי ומעורבות פעילה של השותפים החברתיים (ראו

. ישנה ברמת הארגון ואחר כך ,המיקוח מתקיים ברמה המגזרית בשלב הראשון: שלבית-דוריכוזית היא מערכת 
 לביזור קביעת השכר ונושאים אחרים ברמת הארגון. נטייה ברורה

לכל העובדים יש זכויות  ,עובדי ציבור בשבדיה כפופים לאותן תקנות שוק עבודה כמו עובדים פרטיים. לכן
. יש חוק עבודה אחד לכולם (למעט מקרים ספציפיים מאוד כמו שביתות מאורגנותמובטחות משפטית למיקוח ול

 שופטים).

עובדים  240,000-סוכנויות ו 250, מונה )SAGE )Arbetgivarverket ת למעסיקים ממשלתייםהסוכנות השבדי
האיגוד השבדי של הרשויות במגזר הממשלתי המרכזי. ברמת השלטון המקומי, ארגון המעסיקים נקרא 

 20-ת ורשויות מקומיו 290מייצג ו ),SALAR, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR( והאזורים המקומיים
 .אזורים

 המכירהסכם לאומי מרכזי  1938בשנת  נחתםשל סכסוכים חברתיים בשוק העבודה השבדי, המספר הרב בשל 
הן עבור המעסיקים והן עבור העובדים. בהסכם נקבע כי אין להתיר סכסוכים  ,הסכמים קיבוציים כם שלבער

עבודה וקי החלתקנה זו  הוכנסה 1974. בשנת שבה חל ההסכם הקיבוציבתקופה  או המגזרית הארציתרמה ב
 דיה.בבש

עדיין  ההסכם. שכר קביעתשיתוף פעולה בנושא פיתוח תעשייתי ול" התעשייההסכם "נחתם  1997בשנת 
 יתחילשכר על משא ומתן השכר בשוק העבודה השבדי. ההסכם קובע כי עדכוני הבסיס לומשמש כ, בתוקף

הסקטוריאליים יידונו הסכמים ואילו שאר ה, חרות בינלאומיתתזהו מגזר שמתנהל במכיוון ש תיתעשיימגזר הב
את תקופת המשא ומתן הסכמה הרמונית זו הפכה . מדד להשוואהשימוש בהסכם התעשייה כתוך , לאחר מכן

אך אין צורך  ,חברתיים מחייביםההסכמים הסכסוכים חברתיים.  נטולתכמעט ול, לווהשכר להרבה יותר שעל ה
שוק  ימשלימים את חוק, ביטחון תעסוקתים על הסכמי פנסיה והסכמידוגמת מים משפטיים. הסכצעדים ב

 .העבודה

, בהתאם המשרד הממשלתי, המשא ומתן עם האיגודים המקצועיים בנושא שכר מתקיים ברמת בבריטניה
לעבוד באופן קונסטרוקטיבי עם איגודים מקצועיים על פיתוח המשרדים מוזמנים . למסגרת השכר הנדונה

לעבוד באופן קונסטרוקטיבי עם איגודים המשרדים גם צריכים טגיות השכר והתגמול הכלליות שלהם. אסטר
המשרדים שכר. בגמישות תרחישים עסקיים לוהן בפיתוח  השנתייםשכר ה בתשלומימקצועיים לצורכי שכר, הן 

 .ר המדינה הרלוונטיאושר על ידי מזכישהסכום  ברגעלהיכנס למשא ומתן רשמי עם איגודים מקצועיים ם רשאי

. מרוויחיםשבהן כל הצדדים של הסכם קיבוצי  עסקאות לייצרמיקוח מבוזר יכול  כשורה,עובד הכל כאשר 
רפורמות בכוח העבודה כדי לשפר  יבחן) י הממשלהמשרדאחד מבמקרה זה כל (הארגון אופטימלי, התרחיש ב

להיות תערובת של ביטול תשלומים  תוכל רפורמה כזובשירות הציבורי.  והחידושיםאת היעילות, התפוקה 
שיפורים מוצע הוכו. החיסכון מ ,ושיטות מיושנות, הסדרי עבודה ארוכים וגמישים יותר עבור כוח העבודה

יביא לרפורמה שכר גבוה יותר שיינתן אם ההסכם הקיבוצי , בצורת הסדר "חלוקת רווחים"לאיגודים/עובדים כ
גיוס ושימור טובים יותר התוצאה הסופית היא מערכת שכר שקופה יותר, . בהסדרי העבודהתנאים ובחוזים, ב

ועובדים בעלי מוטיבציה רבה יותר ויחסי עבודה טובים יותר.  ,עובדים מיומנים, שיפור השירותים הציבוריים של
 הצדדים כל שלושתשיעבדו היטב לזמן ומיומנות לתכנן עסקאות נדרשים ו ,תהליך פשוטב מדובר לא

 ארגונים).הוהכסף/משרד האוצר, /ציבורהעובדים, הם/איגודיה(

 

  תקציבלקראת מגבלת 

הפרדה כזו המיקוח הקיבוצי.  לעולםהתקציב  עולםמצאו דרכים ליצור מרחק הכרחי בין  OECD-מרבית מדינות ה
הוצאות הדמוקרטית של ממשלות נבחרות להקצות  ןלהגן על זכותכדי ו ,על השולחן"מונח "מה הבהיר כדי ל תהכרחי

 משרדי ממשלהשבמסגרתו  ,זה נעשה באמצעות ביזורלרוב ציבוריות על סמך סדרי העדיפויות הפוליטיים שלהן. 
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או הגוף הממשלתי משרד הברמת  מת, המיושהתקציבמגבלת ". כולל"סכום  הקצאה של או סוכנויות מקבלים
לקים לחומתן, ולהגביל את השפעות הזליגה למשא לגבי מה זמין שקיפות רבה יותר לאיגודים  הציעל ה, יכולהפרטני

 כוח האדםעל ידי הפרדת פונקציות התקצוב ו תקציב מגבלתאחרים במגזר הציבורי. אפשרות נוספת היא ליצור 
לא משרד והאוצר,  ועדת, מזכירות ריכוזי , שם המשא ומתןלמשל בקנדה .יםמשא ומתן נפרד גופיבאמצעות יצירת 

ת אפשרות שלישית היא לקבוע את מגבלהשכר. על משא ומתן האת כל י שמנהל הגוף המעסיק ומהאוצר, היא 
זה כדי להגביל ככלכליים, ולהשתמש בהסכם -קרואבהסכמי מסגרת לאומיים, תוך התחשבות בנתונים מ התקציב

 הסכמים ברמה המקומית בהתאם.

ר, אם כי הפיקוח על המו"מ מתנהלים על ידי משרד האוצקביעת התקציב שכר וגם המשא ומתן על הבישראל, גם 
והסכמי עבודה, והדבר מייצר הפרדה חשובה בין שתי אגף השכר על שכר נעשה על ידי אגף נפרד שנקרא 

הפונקציות. כיום אגף התקציבים אינו נוכח באופן פעיל במשא ומתן שאינו כולל שינויים ורפורמות מבניות. מדי פעם 
אינו יושב לשולחן אך  ,גבולות התקציב לכל עסקה סכמי העבודה עלאגף התקציבים מסכים מראש עם אגף השכר וה

לחזק עוד יש אפשרות . עם זאת, התקציב, וכזו שיכולה לעזור להבטיח את מגבלת המשא ומתן. זו הפרדה חשובה
פונקציית התקצוב לפונקציית המשא ומתן על או הפרדה נוספת בין /באמצעות ביזור הדרגתי ו המגבלה,יותר את 

כלכליים בתהליך המיקוח כדרך להגבלת המשא ומתן. צד שלישי -אקרו. בכל מקרה, ניתן להשתמש במדדים משכרה
להסכמים ברמה יציבו תקרה  בתורםוהם הסכמי מסגרת,  עלזה, שיעזור ליידע כיכול להכין ניתוח  בלתי תלוי
 המקומית.

הדיאלוג החברתי. במצב הנוכחי של  מה שלתלויה באיכות ובעוצריכוזיות ההרמה האפקטיבית של בסופו של דבר,  
השולטת  המשפטיתלרפורמה משמעותית במסגרת לא יהיה יעיל אם לא יקושר ביזור ההדיאלוג החברתי בישראל, 

 ממשלתיות , סוכנויותלים וראשי גופים ציבוריים (משרדי ממשלהמנהלהבא.  חלקב שיוסברעבודה, כפי הביחסי 
וגם לעמוד מול סכסוכי עבודה גם הנתפסת כמסוגלת  ,ומתן לרמה הריכוזית נוח להשאיר את המשאאולי וכו) 

 לשלוט בהוצאות התקציב.

 מה נידון במשא ומתן: טווח רחב של תנאי עבודה

 ,רחבים. בישראל קיימת הגדרה רחבה של תנאי העבודההם  OECD-במשא ומתן במדינות השנידונים הנושאים 
כל שינוי בתנאי העבודה. למעשה, עקב השלכות משביתה לפתוח ב והאיגודים רשאים לדרוש משא ומתן או

. כלי העבודההעובדים, כולל שינוי במיקום, היקף העבודה או  להיות מוסכם עלהמשמעות היא כי כל שינוי קל חייב 
האיגודים משתמשים בכוחם כדי לכלול במסגרת הסכמי השכר מערך נושאים מפורטים. לפיכך, האיגודים מעורבים 

 עט בכל שינוי קטן בתנאי העבודה, וכל הנושאים מכוסים על ידי אותו ארגון מוסדי.כמ

 בתחומיםיותר  רבהנראה כי חשיבות המשא ומתן עם האיגודים בישראל , OECD-בהשוואה למדינות אחרות ב
 ביצועים עלאו שכר  תוספות שכרלגבי שכר בסיס והטבות סוציאליות, כאן, הסכם עם איגודים ). 13 תרשיםרבים (

הניהול או למבנה ולתנאי , לזכות השביתה, לכלי ההעסקהרפורמות הנוגעות למסגרת . גם לגבי הוא בגדר "חובה"
, ופירוש הדבר . בפועל, אין הגדרה מדויקת של תנאי העבודהיש להתייעץ עם האיגודים העבודה הממשלתיים

  ות השביתה בכל פעם שהם לא מסכימים.זכ ותישמר להםבכל הנושאים, שיתייעצו איתם איגודים מצפים שה
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 . מעורבות האיגודים13תרשים 

 
 

 
 OECD (2020), Survey of members of the OECD Working Party on Public Employment and Management מקור: 

חלק  סווגותמ OECD-גורם נוסף שיש לקחת בחשבון הוא שאלת ההגנה על שירותים חיוניים. מרבית מדינות ה
יש למצוא את אכן, ו. שביתותשל אזרחים פגיעים ל החשיפהאת  לצמצםעל מנת  ,ציבוריים כחיונייםהשירותים המ

ייחשב רווחת האוכלוסייה הכללית. ההגדרה וההיקף של מה בין ת עובדי הציבור לשבות להאיזון הנכון בין זכו
חדות. הקריטריון המשמש להגדרת שירות כ"חיוני" במדינה ובנסיבותיה המיו התלויו ,משתנה ל"שירות חיוני"
של ומיידי לחיים, לביטחון האישי או לבריאות "קיומו של איום ברור  , הואארגון העבודה הבינלאומיהמומלץ על ידי 

כמו שירותים  עדיין לנהל משא ומתן על אותם נושאים רשאיםיים כחיונ שסווגושירותים . כלל האוכלוסייה או חלקה"
יותר. בישראל רק שירותי הביטחון מוגבלים  תהיה מחייבתבוררות הפנייה לאך מוגבלים ביכולתם לשבות.  אחרים,

דיון בנושא ל קייםלישראל כדאי יהיה ל, על רקע מגפת הקורונהחיוניים כשירותים  בסיווג. לאור הניסיון האחרון כך
 הרלוונטיים. החברתייםזה בממשלה ובקרב השותפים 
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?כיצד תגדירו את מעורבות האיגודים עבור כל אחת מהסוגיות הבאות

בדרך כלל לא מעורב כלל בתהליך המשא ומתן ההתייעצות היא על בסיס וולונטרי

חוק מחייב, חובת התייעצות הסכם עם האיגוד הוא חובה
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 ותים חיוניים וזכות השביתה. שיר13מסגרת 

פינוי , שירותי משפטבאיטליה, שירותי ציבור חיוניים מוגדרים בחוק וכוללים שירותי בריאות, הגנה אזרחית, 
פסולת, אנרגיה, חינוך, תחבורה, שירותי דואר ושירותי טלקומוניקציה. בבריטניה אין הגדרה של שירותים 

תמיכה שביתה מאורגנת מחייבת כי ב"שירות ציבורי חשוב", מציין  2016חיוניים, אך חוק האיגוד המקצועי משנת 
וביטחון גבולות.  מתקני הגרעיןמכוח העבודה בתחום הבריאות, החינוך, שירותי הכיבוי, התחבורה,  40%של 

שירותים חיוניים. עם זאת, בבצרפת אין הגדרה מדויקת של שירותים חיוניים ואין הגבלות כלליות על שביתה 
מדינות אחרות הסדירו את ו, צרפת יםציבורי יםשירות מתןנת להגביל את עלות השביתות במונחים של על מ

 .יםמינימלי יםציבורי יםאספקת שירותכך שתבטיח  זכות השביתה

על אותם  זכות השביתה על מנת לשמור, מיושמות מגבלות מסוימות על OECD-במדינות רבות אחרות ב
ם לא ניתן להגיע להסכמות, ניתן להשתמש במנגנוני יישוב סכסוכים חלופיים כגון , אשירותים חיוניים. לדוגמה

ם אינם בוררות במקרים בהם הצדדיאכוף חובת בוררות מחייבת. ארגון העבודה הבינלאומי קובע כי "מותר ל
). בספרד למשל, הממשלה עשויה להחליט על שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא מגיעים להסכמה [...]" (ראו

  חידוש העבודה כשיש איום או "נזק חמור" כתוצאה משביתה.

 מתי לשאת ולתת: עיתוי המשא ומתן ופעולת השביתה

, שיש הסכם לפניפרוץ עשויים לשביתה מאורגנת יחסי עבודה: משא ומתן וניהול ל אין עיתוי מוגדר מראשבישראל 
יכול  הואאין עיתוי ספציפי למשא ומתן;  ,ה מכךהסכמים. יתרולהיגרר גם אחרי חתימה על  ,להימשך תוך כדי

, ה מכךשביתה. יתרשל איום בלחץ יסטי הטוב ביותר, ולעתים קרובות תחת להתרחש בכל עת, ברגע האופורטונ
 תמונע הזמן, איננכון לאותו תעשייתי  שקטהקובעים  סעיפיםחתימה על הסכם קיבוצי, גם כאשר הוא כולל 

 בתנאים מסוימים: בהפסקת עבודהמלקחת חלק מהעובדים 

תם של העובדים להשתתף בשביתה כדין לפי כללי תעשייתי אינה גורעת מזכו לשקט ההתחייבות
משפט העבודה שתוכרז על ידי ההסתדרות ברמה הארצית, לרבות לגבי הסכם מסגרת או 

ת הסכם קיבוצי בין ממשל -(מקור הדירוגית, וזאת מבלי לגרוע מטענות כל צד לגבי שביתות כאמור. 
 )2015באפריל  28ישראל להסתדרות העובדים הכללית החדשה, 

לישראל להתקדם למערכת שבה מוגדר מראש עיתוי המשא ומתן, ושבה ההסכם שנחתם חייב להימשך  מומלץ
 שתהיהוצריך  ,לפרק זמן מינימלי לפני שניתן יהיה לפתוח אותו מחדש. יתר על כן, משא ומתן לא יכול להיות נצחי

לאורך כל תקינים יחסי עבודה שמור על ), קיימת חובה משפטית ל12יאה. בשבדיה למשל (מסגרת נקודת יצלו 
חברתי בנוי על אמון, המשא ומתן הדיאלוג הכאשר . דומהישראל יכולה לאמץ גישה התקופה המכוסה בהסכם. 

 אלא רק ברגע מוגדר מראש בין ההסכמים.תקף, ההסכם שאינו מתקיים בזמן 

סכסוך  פותחיםמועד השביתות. על מנת לשבות, האיגודים בנושא בישראל לבחון את הכללים  מומלץכמו כן,  
אין תאריך תפוגה לסכסוך העבודה, אולם מכיוון ש. יום לפני שיפתחו בשביתה מאורגנת 14נדרשים להמתין עבודה ו

 שקט תעשייתיסעיפי  יעדרעובדה זו, לצד הללא התראה. והלאה ניתן לפרוץ בשביתה  יום 14מרגע שחלפו הרי ש
משך חודשים רבים ואף סכסוכים פתוחים ל להשאירבו האיגודים יכולים ש, יוצרים מצב שביתה מאורגנתלמניעת 
, סכסוך שנפתח על ידי ארגון המורים באפריל, עשוי תוח בשביתה בכל רגע מתאים. לדוגמהלפכן רשאים שנים, ול

מיידית שאז הארגון יאיים בשביתה ני פתיחת שנת הלימודים, לפספורים ללא משא ומתן עד ימים ורדום שאר להי
 .יואלא אם כן ייענו לדרישות

במדינות רבות יש חוקים ספציפיים יותר לגבי מתי וכיצד ניתן להפעיל שביתות. בבריטניה למשל, העובדים חייבים 
. חברי )secondary picketingוחל איסור על משמרות מחאה משניות ( ,להצביע כדי לצאת לשביתה מסיבה ספציפית

שפתחו הרוב בשביתה. ניתן לפטר עובדים את תמיכת רוב וגם את השתתפות האיגודים מקצועיים צריכים להשיג גם 
 .תה בלתי חוקיבשבית

דוגמה ל 14 מסגרתמשא ומתן וכיצד הם מייצגים את כוח העבודה (ראו כום, חשוב מאוד לדעת מי השחקנים בלסי
. ברוב מדינות יש יתרונות וחסרונות זו). למערכת הריכוזית בישראלבצרפת להבהרת סוגיה  רפורמות האחרונותעל 

ריכוזי על דרישות האיגודים. משא ומתן להתאים בין הצורך בשינוי ובין משא ומתן מסייע מבוזר של כוח  ,OECD-ה
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ים לנושאים מקומיים היבטים הקשורחלק מהדרכים לביזור וסביר שיש חיצוניות,  לצמצם הפרעותשכר מסייע 
 שכר.הבסיס ולמערכת ההעלאת שכר לושוליים לשיפור היעילות. מיקוח מרכזי יכול להיות מוגבל 

ביצירת התנאים, העיתוי והמקום  שתסייעיש צורך במסגרת משפטית  ,זה יהיה בר ביצועכעם זאת, כדי שביזור 
למשא ומתן צריך להינתן  המועדבפתרון סכסוכים. הציפיות ו בהסדרתסייע י ושיטתילמשא ומתן מאוזן. תזמון קבוע 

. מהמיקוחציבוריים לא יופרעו השירותים הו הציפיות שלהםאת  ישפרומראש לכל בעלי העניין, כך שאיגודים ועובדים 
הפר באופן ברור את ההסכם ומסרב  כלשהואלא אם צד  תקיניםיש לשמור על יחסי עבודה במהלך תקופת ההסכם, 

 ניתן לדון ברמה הריכוזית,  הנושאים העיקריים על צריכים להיות ברורים. גם נושאי המשא ומתן הפרה זו.ב לטפל
 טוב יותר ברמה המבוזרת. ייקבעואך תנאי העבודה המדויקים 

 צרפתבחברתי במערכת מבוססת הקריירה הדיאלוג ה. חידוש 14מסגרת 

כוח העבודה. ההחלטה מי משתתף במשא ומתן  להיות נציגים שלכדי שאיגודי עובדים יהיו לגיטימיים, עליהם 
ורפורמות קרב העובדים בחירות בעריכת תה לעתים קרובות באמצעות או לבחוןחשובה אם כן מאוד, ויש צורך 

" והחוק les accords de Bercy"מכוח הקיבוצי במגזר הציבורי שונה המיקוח , תהליך 2008ות. בשנת ימוסד
אשר ), loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue socialשלאחריו ( 2010משנת 
לייצג רשמית את  יוכלואיגודים אילו השפעה על הייתה להסכמים קיבוציים. לכך משפטית חדשה מסגרת הציגו 

 .מיליון עובדים) 5השירות הציבורי הגדול בצרפת (מעל 

לחתום על הסכמים  ורשאיותשנחשבו "מייצגות" של איגודים יות לפני הרפורמות היו חמש קונפדרציות עיקר
הציגו הרפורמות  2008קיבוציים, אם כי לא היו קריטריונים ספציפיים להגדיר או להדגים את מושג הייצוג. בשנת 

. בקרב העובדים בחירות לייצוג מקומישל בהתבסס על תוצאות  ,"מייצג"שקבעו מהו איגוד קריטריונים חדשים 
. במגזר הארציתמהקולות ברמת המגזר וברמה  8%כדי להיחשב נציג על האיגוד לקבל לפחות זר הפרטי, במג

 ).1996בשנת  ,(תוצאה של שינויים שבוצעו קודם לכן 3%הציבורי הרף נמוך יותר, ועומד על 

ינה. החוק משנת קיבוצי עדיין אינו מחייב: רק החוק יכול לשנות את מעמדם של עובדי מדמיקוח במגזר הציבורי, 
והוסיף לשולחן המשא ומתן את המרכיבים הבאים, שבעבר התמקדו  ,העניק היבט רשמי למשא ומתן 2010

גיהות ובריאות , מגדרי, ביטוח לאומי, נכות, אי שוויון ותבעיקר בשכר: תנאי עבודה, קריירה וקידום, הכשר
 תעסוקתית. 

 מחלוקות בעבודה ודיאלוג חברתי

חילופי מידע בין הצדדים, אחר כך . בשלב הראשון הוא כולל א עמוד התווך של מוסדות ציבורייםדיאלוג חברתי הו
מכלילים הם קיבוצי או הסכמים פורמליים יותר. כאשר יחסי העבודה  הסכםהתייעצות, משא ומתן, ובסופו של דבר 

פורמלית. עם זאת, השותפים תייעצות בדרך כלל יתרמו למיקוח הקיבוצי ולהסכמה ההמידע וההויציבים, חילופי 
הראשונים, וכך להחליף את  השלביםהחברתיים עלולים להתפתות להוזיל את עלות הדיאלוג החברתי ולשחוק את 

המיקוח הקיבוצי בייעוץ. בישראל נראה כי השותפים החברתיים מתמקדים בהסכמים הפורמליים. נראה כי האיגודים 
רשמיים, בעוד שהיה יעיל ומכליל יותר להחשיב אותם כשותפים  הם שחקנים פעילים בתהליכי מיקוח קיבוצי

המיומנויות שיידרשו. ברוב בחיזוי הטכנולוגיות המתפתחות, שותפים חברתיים יכולים לעזור  לנוכחחברתיים. 
 ,OECDהערכת כישורים, תכנון אסטרטגי והכשרות (ל, איגודים מקצועיים מעורבים בתכניות OECD-מדינות ה
2019[24].( 

הן , צורות אחרות של דיאלוג חברתי חוקיתמוגדר רשמי ובדרך כלל הוא שהמיקוח הקיבוצי גם לציין שלמרות  ראוי
ולכן קשה יותר למדוד ולהשתמש בהשוואות בינלאומיות. למרות שהדיאלוג החברתי  ,ומשתמעותמעורפלות יותר 

, קיימת שונות גבוהה בין מדינות, מכיוון OECD-הוא עמוד התווך של מוסדות ציבוריים ברוב המדינות החברות ב
. )Bordogna and Pedersini, 2013[25]שיחסי העבודה נעוצים עמוק בהיסטוריה, המסורת והתרבות של המדינה (

 תפקיד מפתח בבנייה הפוליטית והכלכלית של המדינה.מילאה ההסתדרות , לדוגמה ישראלבמקרה של 

 ,כולל הממשלה הצדדים,. המטרה הפוליטית של כל בחלקםנכשלו  סכסוכים הם סימפטום לכך שיחסי העבודה
לא יישוב סכסוכים. סכסוכי עבודה הם דרך יקרה להגיע להסכם. מסגרת יחסי מניעת סכסוכים ובדרך כלל  תהיה

 לדיון, משא ומתן והסכמה משותפת. ערוצים תציע ומכלילהעבודה יעילה 
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. ההתעוררות האחרונה של פעילות האיגודים םלהגיע להסכ ובלתהמקבישראל נראה כי סכסוכי עבודה הפכו לדרך 
 מכלילהיחסים ולהבטיח צמיחה לשקם את ההרמוניה בסוגיה דחופה לרוצים  והפכ המתנגשיםויחסי העבודה 

 רשאים. כאשר המשא ומתן נכשל, העובדים יש חשיבות מכרעת למשא ומתןיציבים ומסגרת  לקביעת בסיסבישראל. 
בו הם עובדים, עבור שעבור עצמם, עבור הארגון התגלות כמשבשת ויקרה ל וזו עלולה ,אורגנתעבור לשביתה מל

במונחים של  שלהם עלותהוהשביתות ו הסכסוכיםכלכלת ישראל. בישראל מספר עבור האזרחים שהם משרתים ו
 .OECD -מאוד בהשוואה למדינות אחרות ב יםגבוה, ימי עבודה אבודים

בגלל היעדר נתונים  ארצית,שביתות ברמת , ובמיוחד של סכסוכי עבודה שלינלאומית השוואה בקשה מאוד לבצע 
המגזר הציבורי לא בחלק ושביתות חלקיות,  קצרותהפסקות עבודה  לא כולליםחלק והבדלים בהגדרות ובמדידה: 

-ה קרי שפרסם. המדד העיכן הלאהו לא חוקיות,שביתות  (אך לא תמיד) כוללים בנתונים, לפעמים נכלל בחישובים
OECD גזר הציבורי והן למגזר הוא היחס בין מספר ימי העבודה שאבדו בגלל שביתות לסך ימי העבודה, הן למ

 ).14 הפרטי (ראו תרשים

 עובדים בשכר 1,000. ממוצע שנתי של אובדן ימי עבודה לכל 14תרשים 

 
 

 מדינות מימין לשמאל: 
 

טריה, קוסטה ריקה, דנמרק, ישראל, ספרד, קנדה, צילה, נורבגיה, צרפת, בלגיה, פורטוגל, גרמניה, לטביה, אוס
קוריאה, איטליה, אירלנד, פינלנד, בריטניה, סלובניה, אוסטרליה, הולנד, אסטוניה, ליטא, ארה"ב, ניו זילנד, שבדיה, 

 הונגריה, פולין, מקסיקו, שוויץ, יפן, סלובקיה
 

 כל הסקטורים   מגזר פרטי או תעשיות ספציפיות
 

-OECD Employment Outlook 2017, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/empl_outlook-2017-graph49 מקור:
en.  

במטרה להבין טוב יותר  ,חברותהמדינות במפולח  )benchmark(ייחוס סקר  OECD-הביצע להשלמת נתונים אלה, 
שכיחה הסיבה ה). הנתונים מראים כי 15 תרשיםה (את המסגרת החוקית המסדירה את מקורות פעולות השבית

על שינויים ביחסים החוזיים כמקור פוטנציאלי  , אך גם מצביעיםהיא דרישה להגדלת השכר לשביתה מאורגנת
נדירות מאוד או בלתי חוקיות  הן בישראללשביתה מאורגנת  התרשים מראה גם כי סיבות נפוצות אחרותלמחלוקת. 

 .OECD-ממדינות הברבות 



  | 55 

  
  

 . סיבות לפתיחה בשביתה במגזר הציבורי15תרשים 

 

 האם עובדי ציבור רשאים לשבות מהסיבות הבאות במסגרת החוק המסדיר את יחסי העבודה? 

 
 :Xציר 

בתגובה 
לשינויים 
במיקום 

מקום 
 העבודה

כדי 
להגדיל 

את מספר 
המשרות 
 הזמינות

בתגובה 
לשינוי 
בתנאי 
 החוזה

בתגובה 
לשינויים 

בסוג 
התפקיד 

או הסיווג 
 שלו

בתגובה 
לשינוי 

המעסיק 
בתוך 

 הממשלה 

בתגובה 
לרפורמות 
פוליטיות 

או 
ציאליות סו

שרלוונטיות 
לתחום 

 המקצועי

סולידריות 
עם 

שביתה 
של 

איגודים 
 אחרים

בתגובה 
לעומס 

ולחץ 
 בעבודה

כדי 
להגדיל 

את 
 השכר

 מקרא:
 לא  כן, אבל נדיר שיקרה  כן, וזו סיבה שכיחה לשביתה

 
 

עבור צילה,  . נתונים לא היו זמיניםOECDמדינות  37מתוך  29הערה: תגובה על סמך נתונים שסופקו על ידי 
 -אך אישרה את ההצטרפות שלה ל OECD -אסטוניה, איסלנד, ליטא, טורקיה, ארצות הברית. קולומביה חברה ב

OECD  לאחר השקת הסקר.2020באפריל , 
 OECD poll of PEM Working Party Delegates, January 2020 מקור: 

של שביתות ומספר רב של חוותה ישראל , OECD-המדינות שאר בעשרים השנים האחרונות, ובניגוד למגמה ב
שביתות כלליות במגזר בשנעשה ניתן להסבר אם מבינים את השימוש . הזינוק הזה הןימי עבודה כתוצאה מאובדן 

היו סיבה נוספת להגדלת אובדן ימי העבודה, חסר תקדים באופן משא ומתן. שביתות ארוכות לאסטרטגיה הציבורי כ
הקיפו ש ,שביתות שונות 46 בישראל אירעו 2018א דרך לפתרון סכסוכים. בשנת למצוומדגישות את הצורך 

שביתות שונות  48 עםיותר,  אףהמספרים היו גבוהים  2017בודה. בשנת מי עי 150,000עובדים ועלו  42,000
 שביתות התרחש במגזר הציבורי.הימי עבודה. הרוב הגדול של  672,000עובדים ועלו  815,000 שהקיפו

דרך היחידה להשיג את מבוקשם מהמשא גם יחד כעל ידי העובדים והאיגודים  נתפסותשביתות ארוכות ויקרות אם 
שביתות או פעולות כדי למנוע משא ומתן החברתי והדיאלוג את ה שישפרובניית מוסדות מישראל תרוויח  יומתן, אז
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חלופית ליישוב סכסוכים במגזר הציבורי" על "חיסול מוחלט של כל שיטה רים מצביעים אחרות. כהן ואח מאורגנות
 להלן. בכך נעסוק ). al., 2007 Cohen et[15](לפנייה לפעולות שביתה  הכסיב

 לקראת מסגרת משפטית יציבה ליישוב סכסוכים

. לאחר פתרון הסכסוך, יש מקום כמה שיותר מהר לפתרוןלהגיע משתלם שביתות הן יקרות מבחינת ימי עבודה, ו
רון שנדחה בתחילת המשא ומתן על ידי שני הצדדים הוסכם בסופו של דבר על ידי שני הצדדים. לתהות מדוע פת

, והמידע הזה בשני הכיווניםמידע את שיתוף העם זאת, פתרון סכסוכים לוקח זמן, בעיקר מכיוון שהזמן מאפשר 
שיפור הדיאלוג החברתי שיטות להקריטי לדיאלוג חברתי ולפתרון הסכסוך. בנוסף, דעת הקהל משתנה עם הזמן. 

כוללות בעיקר את הגברת חילופי המידע בין שני הצדדים, למשל באמצעות פגישות שוטפות ובאמצעות גופים 
 (בבריטניה). בחינת השכר מטעם גופים חיצונייםחברתיים כמו מועצות כלכליות וחברתיות (כמו בצרפת) או 

בין הממשלה לאיגודים.  להגיע להסכמהים מסייעים צדדי-ודוצדדיים -תלת, מוסדות OECD-הברבות ממדינות 
ללא התערבות  ,מעסיקים לעובדיםהאת כל חילופי המידע, הייעוץ והמשא ומתן בין  יקיףצדדי -דיאלוג חברתי דו

אפילו ו ,מהממשלה או ממשרד האוצר נציגיםאת הדיון בפני  יפתח צדדי-תלתממשלתית ישירה. דיאלוג חברתי 
הפועלים  ,כאלה צדדיים-תלתמותות צרכנים למשל. צרפת מספקת דוגמאות שונות למוסדות אחרים כמו ע לשחקנים

קיבוצי מיקוח הלאומית ל הנציבותהמועצה המייעצת לתעסוקה, לכלכלה חברה וסביבה, המועצה  מובאופן קבוע, כ
כסוכים או סים מוסדות דומים למניעת והמועצה הלאומית לתעסוקה, הכשרה מקצועית והכוונה. בישראל חסר

לפתרון. מועצות כלכליות וחברתיות או מועצה מייעצת לעבודה יכולות להיות דוגמאות למוסדות  מסלול לבניית
 לסייע לדיאלוג חברתי בישראל. שיכוליםחיצוניים 

שבתי הדין  יוצא מכךחברתי. השותפים לדיאלוג פועלים כ, 1969בתי הדין לעבודה, מאז הקמתם בשנת  ,בישראל
פיקוח  תחת צדדיםהבין  חברתייםהסכמים לבניית  אלא גם ,סכסוכים משפטייםלא רק לפתרון  מוסדפכו ללעבודה ה

 לחץ) של בית המשפט.תחת (ולעיתים קרובות גם 

משפט עליון המשמש גם מבית אזוריים לעבודה, ועבודה בישראל מורכבת מחמישה בתי דין מערכת בתי הדין ל
ובדים מהע נציגים תי הדין האזוריים לעבודה יושביםבבין הארצי לעבודה. בית הדשהוא לערעורים,  משפטכבית 

בחוקי היסוד או בחוקים  מוגנתשופטים מקצועיים. בישראל, הזכות לשבות אינה במספרים שווים, לצד ומההנהלה 
 תלעל ידי בתי המשפט כבע תעדיין נחשב זכות השביתהאלא נובעת מחופש ההתאגדות החוקתי. עם זאת,  ,אחרים

יוצר קושי משמעותי עבור מעסיקים המבקשים , מצב שלהגביל אותהנמנעים מבתי הדין לעבודה לכן מעמד חוקתי, ו
שביתה. מעסיקים ציבוריים רבים סבורים כי בתי הדין לעבודה אינם נותנים יחס הולם לסכסוכים נגד  מניעהצו 

. בית המשפט העליון כמעט ולא מוכן מאורגנותשביתות , במיוחד בכל הנוגע לבקשות לצווי מניעה נגד קיבוציים
היקף ההתערבות שלו מוגבל באופן כללי, על  ,בכל מקרהולהתערב ולשנות את פסיקות בית הדין הארצי לעבודה (

 ).פסיקות קודמותפי 

בהן יחסי שא סימפטום לקריסת נורמות ואמון. במדינות שהתפקיד המרכזי שממלאת מערכת המשפט הוניתן לטעון 
שביתות הואילו , כשלב ראשוןודה מבוססים על אמון, הצדדים יכולים לדון ולנהל משא ומתן כדי להגיע להסכמה העב

ומובילות במהירות למשא ומתן  ,הן קצרותבכל זאת פורצות השביתות המעטות שהן המוצא האחרון, כאשר 
ויש לבנות אותו מחדש.  ,חסר . בישראל התהליך הזהחיצוניתלבוררות  - או, במקרה הגרוע ביותר -ולהסכמה 

. הליכי גישור ובוררות קיבוצי יציבהמערכת מיקוח למרכיב מרכזי היא הערכת איכות יחסי העבודה היא מאתגרת, אך 
חיזוק בבמסגרת משא ומתן קיבוצי ו ויעזרו בהגעה להסכמותיעילים יכולים למלא תפקיד חשוב בניהול סכסוכים, 

 מערכת הניהול הציבורית.

הם תרון האופטימלי ליחסי עבודה תקינים. מוסדות אפקטיביים לפתרון סכסוכי עבודה ין לעבודה אינם הפבתי הד
בשל היעדר . חוסכים בעלויותשביתות ארוכות ומפחיתים , מלכתחילה סכסוכיםההתרחשות כאלה שמונעים את 

עבודה הסכסוכי  ניהול שלהופיקוח , בתי הדין לעבודה לקחו על עצמם את המניעתםלמוסדות לפתרון סכסוכים ו
במקומות אחרים. בתי הדין לעבודה לכאורה יש את הסמכות והלגיטימציה שחסרה  הדין. לבתי פתחםהמגיעים ל

 .תפקיד חיוני זהממלא אף מוסד אחר אינו שמכיוון  ,ממלאים למעשה את תפקיד הגישור

ות בסופו של דבר לדרישות האיגוד), (לחץ על הממשלה להיענ שהדרך לפתור שביתה ברורה לכולםבישראל דומה 
ולכן ניתן היה לצפות לפתרון מוקדם יותר של הסכסוך, שיימנע את העלות חסרת התועלת של שביתות ובתי משפט. 

לאותת באמצעותו  הכלי, כוח השביתה הופך להיות דרישהאולם מכיוון ששביתות נתפסות כדרך היחידה להביע 
 שתיזוםדרישות. תהליך זה אינו יעיל בעליל, ודרך חלופית הבין  להכריעורך חשיבות הלחץ החברתי, ומכאן הצ על
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 מתןאיכות את הן ה והאמון בממשלוהן את , ההוצאה הציבוריתלהסכמה תשפר הן את הגעה דיאלוג חברתי ו
 .יםהציבורי יםהשירות

לשיפור מקדימים . מנגנונים קין הם המניעה הטובה ביותר לסכסוכיםקיבוצי ודיאלוג חברתי תמיקוח תהליך הוגן של 
) בנושא 1988. עבודתו המכוננת של אולסון (בדיעבדיעילים יותר ממנגנוני פתרון סכסוכים הם דיאלוג חברתי 

מיקוח, או ללא הליך בוררות  דיניבמדינות ללא יותר הראתה כי שביתות נוטות להתרחש  ,שביתות במגזר הציבורי
מנגנון ראוי ליישוב סכסוכים.  לנסחיש צורך זמן; לכן זקוק ברוב המקרים ל ופימחייב. עם זאת, פתרון סכסוכים חל

ובמקרה של  ,אך היא חסרת כוח יישום ,צדדים להגיב על הסכםשתוכל לגרום לרשות עצמאית כרוך בפנייה לגישור 
 יציג, יקוחהמהסכסוך או הליך את  שיבחן חיצוניצד  מחייבתיישוב הסכסוך. בוררות את  תעכבסכסוך קשה היא רק 

אינה יכולה לחייב את הצדדים להסכים במקרה זה, בוררות גם פעיל לחץ פוליטי לנהל משא ומתן. יו ,נתונים והמלצות
 ,לעבר האמצע להתקרבבעמדות קיצוניות במקום התקבע פתרון הסכסוך. בוררות עשויה גם לעודד את הצדדים לל

לפתור קשיים אלה היא סוג של יישוב סכסוכים הנקרא דרך האמצע. העמדת  מתוך ציפייה שהפשרה שתוצע תהיה
שני הצדדים מגישים הצעה  ובו, )final offer arbitration( "המוגבלת להצעות האחרונות של הצדדים"בוררות 
את הצדדים להציע תוצאה סבירה  תמעודדשיטה זו לבחור אחת משתי ההצעות.  הבוררעל הצד , כאשר לבוררות

 ).Carrell and Bales, 2012(ולהתכנס לעבר האמצע 

ף בין עלות המשא ומתן. איסוף נתונים ומחקר משות צמצוםהבנה בין השותפים החברתיים חשובה לבניית אמון ול
לבניית ערכים משותפים, ניתוח , יסייעו צדדים שלישיים כגון גופי מחקר עצמאייםהממשלה, השותפים החברתיים, ו

בדיקת גישות חדשות, התנסות בשילובים חדשים ואיסוף היות עניין יקר, שכולל תכנון רפורמה יכול למשותף ואמון. 
את רמת האמון ולהפחית את עלות המשא ביר כדי להגההתחלתית הזו חיונית עלות ההדרושים לכך, אולם נתונים ה

 בבריטניה).דוגמה ל 15 מסגרת וומתן. (רא

צריכה לעבור בחינה ורפורמה. אין  ניעת סכסוכיםמסגרת המשפטית והמוסדית להסדרת משא ומתן ולמהלסיכום, 
החלטת בית הדין באיום ללא שביתה או הללא לחץ  שיכול לפעול, עבודהמנגנון חלופי משמעותי ליישוב סכסוכי 

חקיקה הנוגעת הלקחת חלק בתכנון ובקידום  יוכלולעבודה. כל הצדדים המוכנים לחדש את יחסי העבודה בישראל 
עובדים בסכסוכי עבודה. שקיפות ואיסוף נתונים, מחקר המעסיקים והזכויות גם למסד את תן ליישוב סכסוכים. ני

הסכמים בני משותף וליות נקודת מוצא להגעה לפתרון צדדים שלישיים יכול להלאיגודים ולממשלה, המשותף בין 
 קיימא. 

 שכר ואיסוף נתוניםביקורת . בריטניה: 15מסגרת 

 שהםמיליון עובדים ( 2.5ממליצים על התאמות שכר עבור ה ,שונים לביקורת שכרשמונה גופים ישנם בבריטניה 
מהמעסיק ומאיגודים מקצועיים ומגיש המלצה לממשלה  עדויותמעובדי המגזר הציבורי). כל גוף אוסף  45%-כ

יט כיצד להשתמש במידע שמוצג להחלוהממשלה רשאית בנוגע לרפורמות בשכר. ההמלצות אינן מחייבות, 
להשכיל את מוצדקות ו יהיו רפורמות בשכרהעצמאית ופומבית מסייעת להבטיח כי  בחינה. למרות זאת, הבפני

שונים להסכים על תיאור המציאות וכתוצאה מכך על לשחקנים הביקורות השכר עוזרות  ,דעת הקהל. בבריטניה
ת המיקוח הקיבוצי לעובדים החליפו אבבריטניה שכר המערכת השכר. גופי ביקורת בליקויים בפתרונות לטיפול ה

 וסוהרים.צבא כמורים בבתי ספר, עובדי בריאות, כוחות שמועסקים 

 מסקנות: חזרה לדיאלוג חברתי משותף

דומה שאין מחלוקת על כך שההסדרים הקיימים כיום בתחום יחסי העבודה במגזר הציבורי בישראל אינם 
ואשר מורווחים,  יצאווליישם רפורמות שבהן כל הצדדים  מגביל את ההזדמנויות לתכנןהנוכחי מצב האופטימליים. 

 ).2בפרק  שהוצגיספקו לעובדים שכר הוגן וחוזי העסקה בתמורה לגמישות רבה יותר עבור המעסיק (כפי 

דש על יחסי עבודה וליישם רפורמות שטובות והזדמנות לנהל משא ומתן מחהיא דוגמה ל הכנסת טכנולוגיה חדשה
גיות מתפתחות הן הזדמנות לחשוב מחדש על יחסי העבודה בישראל. למרות שטכנולוגיות לכל הצדדים. טכנולו

להמרה גורמות לשינויים בתנאי העבודה ויכולות להיחשב כהפרת חוזה על ידי האיגודים, הן יכולות להיות הזדמנות 
האיום הדגיש את ) OECD )][21OECD, 2019-ארגון השדרוג טכנולוגי. או שעות עבודה לבין בין שכר, הכשרות 
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יותר, לשנות את האופן שבו  מכליליםלאך גם את ההזדמנויות להפוך את יחסי העבודה  ,שינויים הטכנולוגייםשב
 צמיחה.עבר להמתקדם  מכליל ערוץתכנון החברים בהם, ולשתף פעולה בהאיגודים מתקשרים עם 

מגזר הציבורי, והאמון הוא ברתיים בעם זאת, בישראל קיימת רמה גבוהה של חוסר אמון בקרב השותפים הח
 בתכנוןאותם כשותפים חברתיים  לערבאלא  ,תרון הוא לא לבטל איגודיםהמפתח לרפורמות מוצלחות. הפ

במגזר הציבורי נכשלו בגלל היעדר דיאלוג האחרונות רפורמות רבות מהכמתנגדים לשינוי. הרפורמות במקום 
למטרות הרפורמה. בניית מסגרת של שיתוף פעולה ודיאלוג חברתי  בקרב העובדיםלעורר התגייסות חברתי ויכולת 

ושותפות מחייבת מעורבות כשיר ומקצועי מודרניזציה. בניית שירות ציבורי היא חיונית ליישום רפורמות של אפקטיבי 
 ים.יציבמנגנוני דיאלוג חברתי חזקים והצורך בפעילה של עובדי ציבור, ומכאן 

 עלולותבאמון שיש להם בשלטון המרכזי. רפורמות  יםתלוי ,המוטיבציה שלהם תוך כךמו ,המורל של עובדי ציבור
היה בארה"ב (בשנת ), כפי שבישראלשרק ילכו ויתגברו (ונראה שאלה פני הדברים להוביל לסכסוכים חברתיים 

 וביניהןרופה, מדינות רבות באיכפי שקרה בלחידוש הדיאלוג החברתי, , או לחלופין בוויסקונסין ובאוהיו) 2011
 צרפת, שבדיה והולנד. לכן, השבת האמון תלויה בהחזרת הדיאלוג החברתי.

דיגיטליים השירותים הכלומר  -הקורונה התפשטות מגפת שחלו בעקבות שינויים ה לנוכחבמיוחד החשיבות עולה 
די המגזר הציבורי שינויים אלה נועדו להגן על עוב במקור,והיישום הנרחב של עבודה מרחוק. שהוכנסו לשימוש 

לטווח אולם מוגבלים בזמן, אמנם מנהלים היו בידי המנכ"לים וה שניתנוהמשכיות השירות. הכלים את ולהבטיח 
, שם דוגמהמגזר הציבורי. לכלל הב הטמיע אלמנטים מועילים של הגמישות החדשהתכנו הזדמנויות ליהארוך י

להגביל את , כחלק מהרצון פיזיבאופן מקוון ולא באופן במהלך המגפה לגשת לשירותים ציבוריים הציבור התבקש 
לחשוב מחדש על מתן השירות הציבורי לאחר המשבר. עבור עובדי המגזר נוצרה הזדמנות התפשטות הנגיף, אך 

לדפוסי עבודה גמישים יותר, כמו עבודה מרחוק. אלמנטים אחרים  מנועהציבורי, הדיגיטציה המוגברת שימשה גם 
יהיה . יםדרושהיו הכי שבהם  הפניית משאבים למקומותוגזר הציבורי, מכל הניידות רבה יותר ב כללושל גמישות 

התאמת שעות העבודה והמיקום היא עדכון של תיאורי המשרות ומבני השכר (כפי שנדון בפרק הקודם). ב צורך
 .ניהול הביצועיםלהתאמה של מסגרות הוא שיחייב גם  ,מד נוסף של גמישותמ

חלק מרכזי במצבי שגרה ומשבר.  יםהציבורי יםהשירות מתןעומדים להגביר את יעילות שחשובים ים בצעד מדובר
איגודים. שקיפות ואמון הם המעורבות קונסטרוקטיבית עם קיימא הוא -בהטמעת שינויים חיוביים כאלה בצורה בת

. עם זאת, שינוי שיווי ורצון טוב ותחוקים, מוסדבניית יחסי עבודה יציבים תזדקק ל. ומכלילהחיוניים לממשלה יעילה 
בתום שתדון ועידה  לכנסיש את היכולת ממשלה ל. מאוד ויקר מורכבעניין מוסדי יכול להיות החברתי והמשקל ה

כדי לבנות את רמת : מי מנהל משא ומתן, על מה ומתי. בצורה מכלילה בשאלות של יחסי העבודהלב, בשקיפות ו
כל הצדדים. לשם כך על הממשלה לפעול לשינוי הכללים והמוסדות בשיתוף  האמון והשקיפות הנדרשת יש צורך

 בישראל, ולשקול את ההמלצות שלהלן. שמבנים את הדיאלוג החברתי

לשיפור מערכת המיקוח במגזר  OECD-ארגון ה המלצות
 הציבורי בישראל:

צופה השירות ציבורי באת תמיכתה על מנת לשפר את מערכת המיקוח של המגזר הציבורי בישראל ולהבטיח 
 על ממשלת ישראל לשאוף למטרות הבאות:ציבור, המגוון עובדי ומשביע את רצון פני עתיד, גמיש 

. הפנייה לפעולות שביתה וכמות ימי העבודה האבודים הקמת מוסדות חלופיים ליישוב סכסוכים .1
קיימא לפעולת  מרבית בעלי העניין. פיתוח חלופות בנותעובדת לטובת מלמדים על מערכת שאינה 

בטיח שייעשה שימוש הולם בכלי השביתה כמוצא אחרון. החלופות יכולות , שינחוץמהלך השביתה הוא 
להיות נציבות יחסי עבודה, או ועדות בלתי תלויות לבוררות וגישור. הרחבת מגוון הכלים שיעמדו לרשות 

ותפחית את  שביתהה לבפנייתסייע במיתון הצורך  ,השותפים החברתיים כדי להשיג את יעדיהם
 .ים לכלכלה ולחברההשיבוש

מגדירות חלק מהשירותים הציבוריים כחיוניים  OECD-מרבית מדינות ה הגנה על שירותים חיוניים. .2
דרג היררכי במטרה לצמצם את חשיפת האזרחים להפסקות עבודה. לפעמים הסיווג יתייחס גם ל

. אם לא ניתן להגיע להסכמות בין מעסיקים שירות המדינה, כמו למשל למנהלים בכיריםב ספציפי
לאיגודים, ניתן לבחון מנגנונים חלופיים ליישוב סכסוכים כגון חובת בוררות עבור עובדים ושירותים 
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חיוניים. על ישראל לפתח גישה זו באמצעות מעורבות רחבה עם מנהיגי עובדים ומנהיגים פוליטיים 
 ודרך דיון ציבורי.

, על השולחן"מונח ).  המגבלה תסייע ליצור מסגרת של "מה affordability( תקציביצירת מגבלת   .3
על זכותם הדמוקרטית של ממשלות נבחרות להקצות הוצאות לשמור תהליך המיקוח וכדי לשפר את 

כל זמן שמדיניות התקציב נדונה ומוסכמת במשרד ציבוריות על סמך סדרי העדיפויות הפוליטיים שלהן. 
ת המגבלה באמצעות הפרדה ברורה יותר בין פונקציות המשא ומתן לבין פונקציית ניתן לאכוף אהאוצר, 

-קרואבאופן שיטתי אינדיקטורים מלב למצוא דרכים לשגם התקצוב במשרד האוצר. ישראל יכולה 
 . ארציתברמה העל מסגרת מיקוח  תהליכיולהשתמש בהם ב, בשיקולים לייםכלכליים ופיסק

: יש לראות במיקוח הקיבוצי ן נקודות מבט רבות יותר של המעסיקלהביא למשא ומתדרכים בחינת  .4
כלי אסטרטגי שיכול לשמש לשיפור תנאי העבודה בתמורה לרפורמות ניהול, למשל לשיפור הגמישות 
ו/או להכנסת מודרניזציה טכנולוגית. פירוש הדבר שיש צורך להרחיב את נקודת המבט מעבר לשכר 

 כשותפים מרכזיים בתהליך המיקוח הקיבוצי.המשרדים הרלוונטיים  תוא םמנהליאת ההעבודה, ולכלול 
המתירים לאיגודים תנאים שינוי ב: על ישראל לשקול הגבלת העיתוי והשימוש בהכרזת סכסוכי עבודה .5

. חשוב שיהיה כלי שיאותת על מחלוקות ויקצה זמן לפתרון עבודה כל עוד יש הסכם תקףסכסוך ב לפתוח
כדי לופי מידע. ישראל יכולה להשתמש או להתאים את המסגרת המשפטית באמצעות משא ומתן וחי

יעמדו תאריך תפוגה להכרזות על כוונת שביתה. כללי המדיניות להגדיר כללים ספציפיים יותר, ו לקבוע
  כדי לוודא שהם משמשים למטרה המיועדת.לביקורת תקופתית 

ומחוץ להקשר של  ,ות גבוהה יותרהאיגודים וההנהלה במגזר הציבורי צריכים להיפגש בתדיר .6
, יסייעו לפוגג את . שיתוף מידע, קביעת סדרי עדיפויות ותקשורת קבועהמשבר או סכסוך ספציפיים

מאפיינת חלק ניכר מהמשא דומה שהיא ש ,לוקח הכל" המנצחהמנטליות של "את תחושת השיתוק ו
 ומתן בשוק העבודה בישראל.

. משא ומתןנציגי האיגודים הנושאים שעליהם מנהלים את היקף  לבחון מחדשמשרד האוצר על  .7
לבין חובת המשא ומתן  ,בין חובת המגזר הציבורי להתייעץ עם איגודיםטושטש הגבול שעם הזמן נראה 

בענייני עבודה יומיומיים, יכולת להתערב  כיוםעם האיגודים בנושאים מסוימים. איגודים מקבלים 
ממשלת ישראל לשנות מומלץ ל. ו כשייכים לתחום ההנהלהייחשב OECD -שבמדינות רבות אחרות ב

 ניהולברפורמות של איגודים את היקף המושג "תנאי עבודה", למצוא דרכים לעודד השתתפות בונה 
 ולבנות אמון הדדי.

מנהלים ה. כאשר על ידי אותם איגודים כמו עובדיהםמיוצגים הפרדה שתמנע מצב שבו מנהלים  .8
משא ומתן עם בניגוד אינטרסים בעת המצויים כמו העובדים, הם  וצייםאותם הסכמים קיבכפופים ל

-. בחלק ממדינות הלדרגים שנכללים בהסכמים של איגודיםהעובדים. על ישראל להציב גבול ברור 
OECD  מנהלים מוסמכים לנהל היש איגודים נפרדים לייצוג האינטרסים של עובדי ציבור בכירים. כאשר

להבטיח אובייקטיביות תסייע זו כ, הפרדה של אנשי הצוות ודה והמעורבות, תנאי העבםביצועיהאת 
 החלטות הנוגעות להיבטים כגון שכר ויחסי עבודה.יתבקשו לקבל כאשר 
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