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  . 25.01.2015מיו�  הממשלהשל  2424 מספר  החלטה

  

  

פיתוח ההו" האנושי במגזר השירותי� הציבוריי�  �"עתודות לישראל"   .2424

  בישראל

 

  

 17.01.2010מיו�  1244בהמש% להחלטת הממשלה מס' מ ח ל י  ט י �,   

תכנית "צוערי� לשירות המדינה" ובהמש% להקמת והפעלת בדבר הקמת 

שתיות תכניות צוערי� בתחומי� נוספי� כגו" השלטו" המקומי, ניהול ת

ובמטרה לקד� בחינה מערכתית ומקצועית של  תחבורה, תכנו" ובנייה ועוד

בניית עתודות ההו" האנושי במגזר השירותי� הציבוריי� בישראל במובנו 

ר השירותי� הציבוריי�") ולשפר את שיתו( הפעולה "מגז �הרחב (להל" 

בי" תכניות הצוערי� ותכניות אחרות כגו" מכינות לשירות הציבורי 

 ותכניות הכשרת דרגי ביניי� ודרגי� בכירי�:

"הצוות") אשר יגיש  �משרדי (להל" �למנות צוות בחינה מקצועי ובי"

עתודות  תלבנייימי� את המלצותיו בדבר אסטרטגיה  120לממשלה בתו% 

  הו" אנושי במגזר השירותי� הציבוריי�.

  בהחלטה זו:

שירות המדינה, השלטו" המקומי, כוחות  –"מגזר השירותי� הציבוריי�" 

הביטחו", חברות ממשלתיות, תאגידי� סטטוטוריי� וכ" גופי� 

1985�מתוקצבי� אחרי� כמשמעות� בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה.  

 ות:להל" עיקרי תפקידי הצו .1

גיבוש תמונת מצב עדכנית של תכניות בניית עתודות ההו"   .א

האנושי במגזר השירותי� הציבוריי�, לרבות תכניות בהתהוות 

 בחתכי� הבאי�:

� תכניות לדרגי כניסה, דרגי ביניי� ודרגי� בכירי�. 

�  תכניות בפילוח למגזרי� השוני�. 
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�  תכניות המקדמות נושאי� מהותיי� וחוצי ארגוני�. 

סקירה בינלאומית של חלופות לטיפול מערכתי או אחר   .ב

 ציבוריי�.השירותי� הבעתודות הו" אנושי במגזרי 

דיו" במידת מעורבותה של ממשלת ישראל בהכשרת עתודות   .ג

הו" אנושי במגזר השירותי� הציבוריי� בישראל בהתחשב 

במאפייניה� השוני� של הגופי� המרכיבי� את המגזר ובשי� 

ותה של הממשלה בקבלת החלטות בענייני כוח לב לגבולות סמכ

האד� שלה�, כמו ג� לעובדה שלא מתקיימי� יחסי עובד 

מעביד בי" המדינה לבי" עובדיה� של חלק ניכר מהגופי� 

המדוברי�. בתו% כ% בחינת תפישת הפעלה וגיבוש המלצות 

לטווח הקצר, הבינוני והארו% בנוגע למנגנוני� והמבני� 

פי העניי", �צוי למצוי לרבות, עללסגירת הפער בי" הר

קריטריוני� ותהליכי הערכת יעילות תכניות בניי" ההו" 

 האנושי.

בחינת מנגנוני שיתו( פעולה בי" תכניות בניית העתודה   .ד

הקיימות על מרכיביה", שישרת את כלל התכניות הקיימות 

והעתידיות ויסייע לתכניות בשלב הקמת", ניהול" השוט( 

 ושיפור" המתמיד.

יבוש המלצות לתאו� מיטבי של מהל% בניית העתודות ע� ג  .ה

 הרפורמה בשירות המדינה.

 הרכב הצוות יהיה כדלקמ": .2

 ראש הצוות�יושב –מנכ"ל משרד ראש הממשלה   .א

 חברה –החשבת הכללית במשרד האוצר או נציג מטעמה   .ב

  חבר –הממונה על התקציבי� במשרד האוצר או נציג מטעמו   .ג

  חבר –צר או נציג מטעמו הממונה על השכר במשרד האו  .ד

 –מנכ"ל משרד הפני� או נציג מטעמו לעניי" השלטו" המקומי   .ה

  חבר

  חבר –ראש מטה הרפורמה בנציבות שירות המדינה   .ו
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  חבר –ראש אג( בכיר צוערי� לשירות המדינה   .ז

שלושה נציגי ציבור שימנו במשות( נציב שירות המדינה   .ח

לבדיקת� , בכפו( אש הממשלהוהמשנה למנכ"ל משרד ר

  חברי� �ובהתא� להנחיות היוע/ המשפטי לממשלה  

הצוות יהיה רשאי להזמי" אליו להתייעצות נציגי ארגוני� שוני�  .3

המרכיבי� את מגזר השירותי� הציבוריי� כמו ג� נציגי צה"ל, נציגי 

ארגוני� אזרחיי� הפועלי� לקידו� מנהיגות ציבורית בישראל וכ" 

י� בה� מתקיימי� תהליכי� רבי היק( נציגי ארגוני מגזר פרטי גדול

 של פיתוח עתודות הו" אנושי.

אי" בהחלטה האמורה כדי לעכב פעילות קיימת בתחו� כגו" הקמת  .4

  תכניות עתודה. 

 


