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בראש ובראשונה . ברצוני להודות על התרומה המקצועית והמורלית בכתיבת עבודה זו

, על ידידותו והכוונתו הנבונה והדרכתו המקצועית, מורה וידיד, פרנקל' דוד א' לפרופ

  .דיה חיבור זה לא היה מבשילאשר בלע, המסורה והאוהדת

  .חן ועדי, אחיותיי נטע ומוטי, הוריי רעיה ואמיר, סבתי ציפורה, למשפחתי

מיעה בי  לשופטת אלישבע ברק שהט;לשולמית אלוני; ר משה צודיקר ולבנו רואי"לד

 ,ד ערן גולן"עו, ד יואל חשין"עו, לחבריי ועמיתי רני רביב; את יסודות מקצוע המשפטים

  ... אמה ועדיין ברחם שבועות13 ילדתנו שבימים אלו היא בתעל ולוכמובן לי
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  תקציר

היקפו מסגרתו ואולם , "שירות הפרטי"מנוגד להינו לכאורה המגזר ה" השירות הציבורי"

וזאת נוכח העדרה של הגדרה , של מגזר זה אינו מובהר דיו מהבחינה המשפטית

 כל מה שאינו המילולית לפיה האבחנה ".שירות הציבורי"חקיקתית הולמת ואחידה ל

 את אינו תואם, הינו פשטני ואינו מתייחס למצבי ביניים רבים, "ציבורי" הינו" פרטי"

לפיה אבחנת , פסיקהואת ה" ציבוריות"התחום  בהגדרת רוויות הסתירותחקיקה ה

חיוניות וציבוריות , בלעדיות פעילותו,  אף ממטרותיו,בין היתר, נגזרת" יבוריצ"אירגון כ

  . 'אחוזי הבעלות וכו, המוצר

  

)  באמצעות הכנסת– חוקים(שהיא הן המחוקקת , )באמצעות הממשלה (המדינה

 ק ובעל ענייןוהן המעסיק הגדול ביותר במש, ) באמצעות השר הממונה– תקנות(ומתקינה 

המדינה מבחינה בין  .עושה שימוש ציני ומניפולטיבי בהגדרה זו, תמהבחינה הכלכלי

בכמה , אבחנה תועלתנית קרה" שירות המדינה"השירות שאינו לבין " שירות המדינה"

  : היבטים

  

שירות או עסק בהגדרה זו או אחרת , ות להגדיר מפעלכמהמדינה הינה בעלת הס, ראשית

חלות חובות ניהול " שירות המדינה"וד על בע". שירות ציבורי"או " שירות המדינה "–

השירות "הרי על , הסכמים והסדרים קיבוציים, מכח חוקות עבודה, ואחריות מחמירות

המאפשרים , אשר אין למדינה בלעדיות עליהם, יותר" רכים"חלים כללי ניהול " הציבורי

  .אלוושירותיה למדינה לווסת ולנהל טוב יותר את עסקיה 

  

שונים באמצעות התארגנות " שירותים ציבוריים"ולה להפריד בין המדינה יכ, שנית

וסיווג , מיקסומם והשאת רווח,  למדינה לשם ניהול עסקיהניהולית משפטית הנוחה

 "חברה ממשלתית"או " רשות סטטוטורית " - " שירות ציבורי"עסקים ושירותים שונים כ

-אמצעות תתיב. )דה זושלא יבחנו בעבו, משפטיות נוספות-לצד הגדרות אירגוניות(

) באמצעות חקיקת הכנסת והחלטות הממשלה ותקנותיה(צליחה המדינה מ, הגדרות אלו

לרבות הסמכות ליטול , בהיותה בעלת סמכויות רחבות בגופים אלו, 1למקסם רווחיה

נה ביחס לגופים אלו ידהפחתה באחריותה המבמקביל ל, עודפיהן ורווחיהן, מהונן

   .ועובדיהן

   

שירות "בהגדרת ) שירות או עסק(אורגן כאמור ות להגדיר כמינה בעלת הסשה, המדינה

מחילה על עסקיה השונים דינים , )על הגדרותיו השונות ("שירות ציבורי"או " המדינה

השירות "בין , כפי שאציג, בהפרידה שרירותית.  ומתודות ניהוליות שונותשונים

ת המשפט המנהלי  אמקרבתמנם אהמדינה , "שירות המדינה"ל" הציבורי) והמשפט(

את ,  ניהולית וכלכליתבאופן ציני ומושכל ,מעקרת מתוכןאולם , פרטיהלמשפט והציבורי 

כמו החובות לנהוג בתום לב , משפט הציבוריהדינים שהוחלו בשיח המשפטי על אודות 

                                                           
1
ולא למשמעות העקיפה ,  הכוונה למיקסום רווחיה הישירים של המדינה המדווחים בספרי התקציב 

  .ינה נאמן של הציבור אזי רווחיה ממילא הם רווחי הציבור בכללותווהרעיונית כאילו משהממשלה ה
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ת בהפרידה בין הגדרו. 'להחיל מקורות דין אחיד וכו, לנהוג בשוויון, לא להפלות, מוגבר

מבקשת המדינה לראות במפעליה אלו כאורגנים , "שירות הציבורי"ל" שירות המדינה"

מחמיר , להחיל על אירגונים אלו דין שונה ומכאן ,הפועלים בתחום המשפט הפרטי

  .הבכך מתרחקת המדינה ממחויבותיה כמעסיק ישיר וכמדינ. ונוקשה פחות

  

את הטעות הרווחת בהגדרתו קן אנסה לת ,וכאחת המסקנות ממחקר זה, בסיכום עבודתי

" היפרדות"אשר עולה בעקיפין מעבודה זו אגב תיאור , "הפרטה"הלא אחידה של המושג 

 כי בהוצאת ואעלה את הטיעון הראשוני ,המדינה מאופי העסקתה הישיר ומאורגניה

המדינה אינה , )לחברות ממשלתיות ולרשויות סטטוטוריות(שירותיה ועסקיה החוצה 

 אטען כי :נהפוך הוא. אי מעורבות המדינה במשקשל האידיאולוגיה ח עושה זאת מכ

ובבסיס החלטות ההפרטה של הממשלה לא עומדת , נעשה שימוש ציני" הפרטה"מושג ב

 הממשלה להמשיך בניהול הינה כלי עבודה שיצרה" הפרטה"אלא , תפיסה של הון פרטי

.  וסמכויותיהאחוזי רווחיהותוך העלאת ) ניהולית ומשפטית(במינימום אחריות עסקיה 

נועד לבטא את ניתוק או עמעום הקשר שבין המדינה לבין " מנימום אחריות"הביטוי 

וזאת , בתחולה ישירהבאופן שחוק השליחות וכלל יתר חובות המדינה לא יחולו , אורגניה

  ".המדינה" עוד שאינה, כאורה בין הנפגע לבין הגוףבהעדר יריבות ל

משהמדינה אינה מוותרת , ת איפוא את המדינה והממשלהבישראל משרת" הפרטה"

, מ"בין היתר באמצעות מיסוי המע, יה מהםבפועל על נכסיה ואולם מגדילה את רווח

להשתחרר מחובות , 'מינויים פוליטיים'לביצוע זכות מוקנית , זכות להלאמת יתרות

   .' וכוקיבוציות

  

היא ,  מבחינה כלכליתם רווחיהאימת שהמדינה מבקשת למקסכל א כי יההנחת עבודתי 

ובמסגרתם , "רשויות סטטוטוריות"או " חברות ממשלתיות"תבקש לפעול באמצעות 

מערכי השכר לכונן מערכות שכר חיצוניות שלא ישפיעו על ; ים ראוייםלמשוך עובד

ככל , מאידך. ' וכולהסיר את פיקוחי נציבות שירות המדינה על פעילותה; הקיבוציים

היא תמשיך , )'שירות'מדובר ב: היינו( מעסקיה אפשרויות רווח ניכרות למדינה שאין

שכן ממילא ומלתחילה אין למדינה אינטרס כלכלי " שירות המדינה"לפעול במסגרת 

) 'הופרטו'אותן מאפשרים אורגני המדינה ש(' גמישות ניהולית'ואף , משמעותי בגופים אלו

 ויכולת ור יחסי העבודה הקיבוצייםדרישות שכר וערעאלא ,  כל רווח שכזהלא תיצור

   .הניהול האחיד

  

היינו , בלתי תלוייחיד בעבודה זה כמשתנה תיאורטי יעשה שימוש " רווח כלכלי"בביטוי 

ממשתנים כלכליים ואחרים נוספים אשר עשויים להשפיע על " שדה השיח" תוך ניקוי –

 לא יבחנו משתנים - רטימודל ניהולי תיאוזו בעבודה  בכוונתי להציג מש.רווחי המדינה

אשר , ניות והמשפטיות שיתוארו במבנה הניהולי הקייםזולת הפרצות האירגו, נוספים

משפטי -העבודה תנסה לצייר מודל אירגוני. ברי כי יש בהם כדי להשפיע על רווחי המדינה

באמצעותו פועלת המדינה לשם הבטחת גמישותה הניהולית ולשם מיקסומם האפשרי של 

בפרק אמפירי לסקירת רווחי המדינה מעשית ות רש כי אין טעם ואף לא אפ,כאן מ.הרווחי

, וזאת בהינתן כי קיימים משתנים מתערבים רבים, כתוצאה מהמבנה המשפטי שתואר
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  .אשר כלל לא ידונו בעבודה זו

  

חוק :  כיצד מנהלת המדינה עסקיה בשים לב למספר חוקים מכונניםאבחןבעבודתי 

. חקיקה ספציפיתו חוק החברות הממשלתיות ,ת המדינה שירו חוק,יסודות התקציב

 על מנת להבהיר כיצד מסתייעת , ובהוראות נוספותחוקים אלואת הפרצות שיש באנתח 

הן בחקיקת דברי חקיקה אלו והן ,  הניהוליות והכלכליותבהם המדינה לקידום מטרותיה

עיקבית מבחינת  אולם ,מבחינה תוכנית(הבלתי עיקבית , צדדית-החד, בהחלטתה

לסווג גוף פעילות , והבלתי ניתנת לערעור משפטי או ניהולי) האסטרטגיה הניהולית

  . בסיווג משפטי כזה או אחר

  

) חברת ממשלתית ורשות סטטוטורית, שירות המדינה(ביחס לכל צורת התארגנות 

המדינה פועלת יותר בהרחקת כי ככל ש, טענתי היא. אסקור את הבקיעים בחקיקה

אל מקורות גבוהה בקירבה אך , פי רוב-על , בפועלכך מדובר, תיה באופן שתוארשירו

מידת הפיקוח והמעורבות של המדינה על חברות ממשלתיות .  אמת- ולא בהפרטתהרווח 

ואולם , פעם-מאיניהולית וכלכלית , משפטית להיות הדוק עשויורשויות סטטוטוריות 

 .אחריות בגין היתרונות מהתארגנותה זוות המדינה לנשיאה בחוב יחס ישיר לבלאזאת 

קיים יחס הפוך בפעילות המדינה באמצעות חברות ממשלתיות ורשויות בפועל 

  .סטטוטוריות בין מידת הרווח והסמכויות לבין מידת האחריות והיריבות

  

שירותיה ועסקיה מצמצמת המדינה את אחריותה " הפרטת"בעבודה זו אציג כיצד ב

, )'נושיהם וכו, ספקיהם, ביחס לעובדיהם" (מופרטים"ם הויריבותה עם האירגוני

אציג תיאוריה לפיה , מאידך. כלפיהםהישירה בצמצמה בפועל את תחומי אחריותה 

ך נהנית המדינה מאפשרות ניהולית גבוהה יותר ומהכנסות יא, במקביל לצמצום זה

" עסקי"ניכרות יותר אשר מגיעות לקופת המדינה דווקא בשל מתן שירות הנחזה כ

  .    המנותק מניהולה הישיר של המדינה ומגבלותיו, וכלכלי

  

חוץ -מיקור, מגמות הפרטהכנובע מ, "פרטי"לבין " ציבורי"טשטשות הגבול הרעיוני בין יה

בהיותה , נמצאת על שולחנות הדיונים בפני בתי המשפטוהשתנות שוק העבודה בכללותו 

אך , נה פורמלית אינם עובדי מדינהשאלה מכרעת להבנת התנהגותם של עובדים שמבחי

מתעוררת לאור עמדת המדינה שיש  השאלה .ממלאים תפקידים שהמדינה מטילה עליהם

   . להחיל על עובדים אלו נורמות של עובדי ציבור

  

 בית בנושא שקיים נוסף פלילי דיון במסגרת לאחרונה אך ניבחנה העבודה רלוונטיות

 לו יוחסו בו המחוזי המשפט לבית אישום כתב שהוג כהן ברק מר נגד. 2העליון המשפט

 מר .המשרה בכוח לרעה ושימוש הטרדה ,שוחד ללקיחת ניסיון ,שוחד לקיחת של עבירות

 חברת של "פרטי" עובד היותו נוכח כי המחוזי המשפט בבית ההליך במסגרת טען כהן

 של העבירותמ לזכותו יש כן ועל ;ציבור לעובד משפטית מבחינה נחשב הוא אין "מיקוד"

                                                           
2
  .19.11.08 ביום ניתן, 2199, )4(2007על -תק, מדינת ישראל' ברק כהן נ, 766/07פ "ע  
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 הנאשם של היותו שבהן ,המשרה בכוח לרעה ושימוש שוחד ללקיחת ניסיון ,שוחד לקיחת

 המחוזי המשפט בית .העבירה של העובדתיים היסודות מן יסוד הינה "הציבור עובד"

 של עונש עליו והטיל לו שיוחסו בעבירות הרשיעו ,העותר של המשפטיות טענותיו את דחה

 חודשי שישה או ח"ש 15,000 בסך וקנס ,תנאי על מאסר שנה ,בפועל מאסר שנות שש

  .תמורתו מאסר

   

 בפסק "נוסף דיון" של נדיר הליך לקיים החליט אשר ,העליון המשפט לבית עתר כהן מר

 אשר השופט סבר 4העליון המשפט בית בפני המקורי הדין בפסק .3שנתן המקורי הדין

 המספקת פרטית שמירה משחברת כי ,5בולאבוט הלכת בסיס על כי ,היתר בין ,גרוניס

 .כהן מר העותר את אף לזכות יש ,"לציבור שירות המספק תאגיד" אינה למדינה שמירה

 המקורי בדיון וקבעה הסבר ארבל עדנה והשופטת ,ביניים בגישת נקט לוי אדמונד השופט

 הציבורי השירות את המאפיינים ההפרטה תהליכי רקע על מובן הוא זה כרסום כי

 הלכת שנקבעה בעת לאופיו בהשוואה באופיו לשינוי שהביאו ,האחרונות בשנים בישראל

 כי למסקנה ארבל השופטת הגיעה ,ולוי גרוניס השופטים מעמדת בשונה .אבוטבול

 בסעיף הקבועה "הציבור עובד" המונח להגדרת החלופה גם העובד לגבי מתקיימת

 ,זאת ".חיקוק פי על תפקיד או משרה נושאש מי"ב הוא שעניינה ,העונשין חוקל )10(כד34

 והצביון הביטחון להסדרת בחוק ציבורי בגוף המאבטח תפקיד של ההסדרה נוכח

 רק לא העותר את להרשיע יש כי ארבל השופטת מצאה ,משכך .זה לתפקיד שיש הציבורי

 לרעה שימוש של בעבירה גם אלא ,שוחד ללקיחת וניסיון השוחד לקיחת של בעבירות

   .המשרה בכוח

  

 ,בקצרה .ןהעליו המשפט בבית הנוסף בדיון "לעובד קו" עמדת את ייצג זו עבודה כותב

 נוכח וזאת "המשפט בית ידיד"כ להליך להצטרף ביקשה אשר ,"לעובד קו" עמותת סברה

 בלא משפטיות חובות יתכנו לא כי ,העבודה שוק על הדין פסק של העקרוניות השלכותיו

 אף שיש הרי ,המוגברת אחריותו על "ציבור עובד" הינו העובד כי נקבע ואם ,זכויות

 אין ,כאמור ,שכן ,"ציבור עובד" של המשופרים העבודה ובתנאי העבודה בשכר לזכותו

 שהופרטו המוסדות של "פרטיים"ה בעובדים לראות יש ,לפיכך .זכויות בלא חובות

 תחולת ,תנאים השוואת – למשל ,העבודה שבדיני זכויותיהם לעניין אף "ציבור עובדי"כ

 זכתה אולם התקבלה לא זו עמדה .חובותיהם לעניין רק ולא ,'וכו קיבוציים הסכמים

  .6הדין בפסק נכבדה להתייחסות

  

                                                           
3
 עובד" העותר של היותו בשאלת השופטים דעות נחלקו הנוסף הדיון נשוא הדין בפסק  

 לתוצאות הגיעו ולפיכך ,העונשין חוקל )ב(290-ו דכ34 בסעיפים זה מונח של כהגדרתו ,"הציבור
 ,אגב ,בדיון שעלו המעניינות השאלות אחת .העובד את להרשיע יש בהן לעבירות באשר שונות
 ניתן" כאשר לפיו ,העונשין חוקל כא34 בסעיף הקבוע הפרשני הכלל של ויישומו תחולתו הינה

 מי עם ביותר המקל הפירוש לפי יןהענ יוכרע ,תכליתו לפי אחדים סבירים לפירושים דין
  ".דין אותו לפי פלילית באחריות לשאת שאמור

4
   .19.11.2007 מיום ,]בנבו פורסם[ 07867/ פ"עו 07766/ פ"ע ,העליון המשפט בית 

 
  .301 )2(ד כט"פ, מדינת ישראל'  אבוטבול נ74472/פ "ע . 5
6
  . לפסק הדין של בינייש25 סעיף  
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 השופטים נחלקו )13.5.2008 ביום התקיים( העליון המשפט בית בפני הנוסף בדיון

 מוסדשה היות יכ בינייש דורית הנשיאה היתר בין סברה ,האומר בקצירת .בדעותיהם

 ,הציבורי מהשירות חלק והינו ,לציבור שירות מספק ,העבירות בוצעו בו ,לאומי ביטוחל

 ערבית מאוכולוסיה שמורכב ,הציבור בפני נחזה אשר ,בו הוצב אשר כהן מר גם אזי

 ,אבטחה אנשי ובהם ,יהיו אשר יהיו ,הרשות מטעם פניהם את המקבלים אלה שבעבורם'

 הרב המגע בשל ,זאת ".ציבור עובד" הינו – 'הרשות הם הם ,הראשוני הקשר שעמם

 כהן מר ,ואכן .7המקום באותו להם שיש הסמכות או הדעת ושיקול ,הציבור עם שלהם

 הדין בפסק .8לפונים מספרים וקביעת תורים סידור בנושאי וסמכות דעת שיקול בעל היה

   .9הנהוגות ההתנהגות בנורמות וערכי ישיר דיון אף

  

  :)במקור אינן ההדגשות( 10בייניש הנשיאה פסקה וכך

  

 בין שנוצרו התלות יחסי ואת לו שניתן הכוח את לרעה ניצל ,חולק אין כך ועל ,העותר"

 מנהל ללשכת פונים הכנסת עבור תשלום גביית לשם ללשכה הפונים לבין המאבטחים

 .ציבור לעובד בבירור נחזה הוא פונים לאותם כאשר ,התור עקיפת תוך האוכלוסין

 ומחייבות "מיקוד" לחברת ביחס מתקיימות השוחד עבירת של תכליותיה אלה בנסיבות

 החברה מטעם תפקיד שמילאו ,העותר ובהם ,עובדיה מבין לאלה התייחסות להשקפתי

 שירות המספק תאגיד" של כעובדים ,האוכלוסין מנהל לשכת של האבטחה במערך

 של האבטחה במערך עובדיה באמצעות "ודמיק" חברת שמילאה התפקיד נוכח ".לציבור

 ידי על מתוקצבת שאינה פרטית בחברה שמדובר ,בעובדה כי סבורה איני ,הפנים משרד

 תאגיד"כ אופייה את לשלול כדי יש ,כרצונה לקוחותיה את לבחור ושרשאית המדינה

 סמכויות בעל תפקיד ממלאת היא כאשר ,השוחד עבירת לצורך "לציבור שירות המספק

  ."הציבור כלפי המדינה םמטע

  

 'א לנשיאה המשנה ,ביניש 'ד הנשיאה של דעות ברוב כאמור הוחלט ,הדין פסק בחתימת

 ובראן'ג 'וס רובינשטיין 'א ,ארבל 'ע ,נאור 'מ ,לוי 'א 'א ,יה'פרוקצ 'א והשופטים ריבלין

 לע ולהותיר העותר של עתירתו את לדחות - גרוניס 'א השופט של החולקת דעתו וכנגד

 כן .שוחד ללקיחת וניסיון ציבור עובד של שוחד לקיחת של בעבירות הרשעתו את כנה

 ,לוי 'א 'א והשופטים ריבלין 'א לנשיאה המשנה ,ביניש 'ד הנשיאה של דעות ברוב הוחלט

 ארבל 'ע ,יה'פרוקצ 'א השופטים של החולקת דעתם וכנגד ובראן'ג 'וס נאור 'מ ,גרוניס 'א

 מהעבירה העותר זיכוי את כנו על ולהותיר המדינה עתירת את לדחות רובינשטיין 'וא

 הנוסף הדיון נשוא הדין בפסק העותר על שנגזר העונש .המשרה בכוח לרעה שימוש  של

  .כנו על הוא אף נותר

  

*  * *  

                                                           
7
  . לפסק הדין של בייניש15פיסקה   

8
  . לפסק הדין של בייניש19 פיסקה  

9
  .ובראן' לפסק הדין של השופט ג4סעיף ,  לפסק הדין של בייניש14 סעיף  

10
  . לפסק הדין של בייניש19סעיף   
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ל מבטא לא רק את השניות וחוסר העיקביות בהגדרת "מקרהו של מר ברק כהן הנ

אשר במקרה הזה בית ,  את המניפולציה הניהוליתאלא אף, "עובד ציבור"ו" ציבור"

 משפטית ולשוויון בסטטוס הגדרת חובותיו ט לא פתר אותה ולא גרם להרמוניותהמשפ

 הפרדת חובותיהם –אלא אך תרם לביסוסה של המניפולציה , "עובד ציבור"וזכויותיו של 

 אקטואלית הינה שאלת אמתשאלה זו כי ,  נמצא אפוא.וזכויותיהם של עובדי הציבור

 שיוחלו על אירגונים ועל עובדים בגופים – חובות כזכויות –רבת משמעות באשר לדינים ו

 אימתי יש להשוואת כלל הדינים שיוחלו על גופים ועובדים אלו – ציבוריים או פרטיים

 אשר 11 פסק דיןבודתי זועת מסגרבחנתי ב, כך? "שירות המדינה"לחובות החלות על 

החיל אף על גוף שאינו כפוף לחוק החברות ' שיפוטית) םטוויזאק(חקיקה 'באמצעות 

 ,כמוסבר בפסק הדין, זאת. חובות מכח חוקים אלו, הממשלתיות או לחוק שירות המדינה

שיטת המשפט בכללותה ותוך רצון שלא ליתן כלל  משפטית עם נוכח הצורך באחידות

 פסק דין זה רלוונטי ."מדינה"למדינה להתחמק מחובותיה כמנהלת וכמעסיקה בהיותה 

לצד השאיפה , לשם הצבעה על הקושי בפיצול הדינים בין הגופים הציבוריים השונים

 דוגמא לפיצול רבדי הסטטוס אף בתוך הגוף הציבורי –ובעניינו ,  משפטיתלהרמוניה

 בתיו המשפט בתי עמדת אף כי,  עם זאת כבר יוער.בין שכבות עובדיו השונים(!) עצמו 

 שאין ,מובנית מבעיה תוסובל תעקבי אינה זו משפטית אחידות לחוסר ביחס לעבודה הדין

 .לחלוטין חוקי הינו זו בעבודה שיתואר המבנה שכן ,להתירו הכח המשפט בתי בידי

 מבנה כל – האירגוני המבנה ,ככלל ,ולפיכך ,חוקיםה קביעת על שולטים הממשלה/סתהכנ

 שמדובר ככל ,זאת עם .לפוסלו אפשרות אין המשפט ולבתי ,חוקי הינו – שכוננו – אירגוני

 הנקראים "הסל מיותשס" את המנהלי המשפט פיתח ,ריגותוח גבוליות בסיטואציות

 במבנה גם דברם את לומר מנת על 12'וכו מידתיות ,סבירות ,"לב תום" ,"הציבור תקנת"

 ,השיטה מעצם ,אפוא מוגבלים המשפט בתי ".חוקי"כ פורמלי הנחשב משפטי-אירגוני

 המבנה לעצם בקשר והממשלה הכנסת ותוצרי החלטות על שיפוטית בביקורת מנקיטה

 שנגרמות לעוולות ביחס "בשוליים" זאת עושים כי אם ,הציבורי השירות של הארגוני

 מחייבם הדברו ,)הדואר ברשות לדוור בקשר נקש ד"פס – למשל( זה מצב בגין לצדדים

   .13רבה לביקורת הנתונה מדיניות ,כך םלש "שיפוטי אקטיביזם" של מדיניות בנקיטת

   

רשות  – בחנתי את הדין המשתנה שחל בתקופות שונות על שלושה גופים עבודה זולצורך 

 החברה הישראלית –בזק "ו)  דואר ישראל–בעבר  (מ"חברת דואר ישראל בע, השידור

, )תקשורת(פועלים באותו הענף בחרתי בשלושה גופים אלו בהיותם ". מ"לתקשורת בע

, מחמת חשיבותם, בעלי זיקה ישירהכל השלושה ; ונתנו בעברם שירות מונופוליסטי

מפוקחים על ידי אותם האורגנים וחלק , בעבר, בהיות שלושתם; לממשלה ולגופיה

, עם זאת. "הפרטתם"עם , השינוי האירגוני שחל בהםנוכח ו; משירות המדינה בעברם

בעוד ,  מבין השלושה.ח האפשרי מפעילותם זה מזה במידת הרווניבדליםשלושת הגופים 

                                                           
11

  .630, )3(ד נב "פ', והרווחה ואחשר העבודה ' שדולת הנשים בישראל נ, 2671/98צ "בג  
12

הוצאת , " עילות ההתערבות–המשפט המנהלי ", רועי שחר, ראה אליעזר שרגא" מושגי השסתום" לעניין  
  . לעניין דרישת הסמכות ותכליותה10ובעיקר בעמוד , 2008, תל אביב, שש
13

הוצאת , ירושלים,  בעד ונגד–אקטביזם שיפוטי , מרדכי, קרמניצר, רות, גביזון: למשל,  לעניין זה ראה 
  .2000, ל מאגנס"ש י"ספרים ע
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הרי הדואר היה בעל חובות כבדים אולם הוא בעל , פוטנציאל הרווח המקסימאלי" בזק"ל

הן  הינה לעומת רשות השידור אשר במתכונתה ובהעדר פרסומות, פוטנציאל רווח רב

  .  פוטנציאל רווחבעלת חובות והן נעדרת

  

אף מהבחינה , מיטיבה הממשלה את מעמדתה סקרתי כיצד, ביחס לשלושת גופים אלו

. ניהולי משתנה ממנה- והצבתם במרחק אירגוני"שירות המדינה"בהרחקתם מ, הכלכלית

משפטי וכלכלי באשר , אירגוני, תקציבי, בכך משכילה הממשלה ליתן לעצמה חופש ניהולי

 .וחיהן ולהנאה מרו לניהולםהזיקות הישירות לאי ויתורה בפועל על במקביל, להפעלתם

ואת יתרונות ,  האירגונייםשחל על גופים אלו בכל אחד משלביהםאסקור את הדין 

באשר , ובאופן כללי, בין היתר .משירותיה,  על עובדיהן, המדינה בהרחקת אירגונים אלו

  .לאופן רישום גרעונות ויתרות בספרי התקציב של המדינה

  

שבביטוי ' מכבסת המילים'אציע שלא לאמץ את ,  וכאחת ממסקנותיהבסיום העבודה

" מצמותהצט"אידאולוגי של הרעיון את הבהכרח באשר הוא אינו משקף , "הפרטה"

כוללת ,  במובן זה".מופרטים"המדינה מנכסיה או משיכת ידה משירותים ועסקים 

שבה נוקטת המדינה " כפל הלשון "בעיקר כנגד; נורמטיביערכי ו רכיב  במשתמעהעבודה

אשר ,  השירות הציבורי לצרכניפגיעה בערך השוויון ביחסה על; "ציבורי"בביטוי 

) 'כספקים וכו, כעובדים" (רשות ציבורית" המתקשרים עם אותה זהיםכאובייקטים 

אטען כי   '; וכו)  ביחס לסיווג הארגון איתו הם מתקשריםשוניםחלים עליהם דינים 

 מופרטתה אינה באשר המדינ, "הפרדה"ראוי להיות מומר בביטוי " הפרטה"הביטוי 

, שכן כלל השירותים נותרים, בדרך משפטית מלאכותית,  מהםמופרדתמנכסיה אלא רק 

מעורבות , סוג השירות, בלעדיות השירות(על פי חלק מההגדרות " ציבוריים", לכאורה

 אין מדובר בהפרטת אמת -" שירות המדינה" אף אם בפועל מצטמצם בכך .)'המדינה וכו

הן מבחינת האידיאולוגיה שבבסיסה והן מבחינת תוצאות , "בכאילו הפרטה"אלא ב

   .זו" הפרטה"

  

רשויות ; שירות המדינה;  חברות ממשלתיות;שירות ציבורי; הפרטה: מילות מפתח

  ;דיני עבודה; סטטוטוריות
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  מבוא

  

משפטי החל על גופים ורשויות -עיקרה של עבודה זו הינה במיון ואיפיון המבנה הניהולי

הכלכלית והניהולית משפטי זה על התנהלותם -תוך ניתוח השפעת מבנה ניהולי, יותציבור

 עשיית רווח כספי או מתן שירות שאין בצידו –בשים לב לנקודת מוצאם , של גופים אלו

 –לראיה , עיסקית" נקודת מוצא"כי לגופי המדינה יש ,  ההנחה המתלווה לכך.רווח כספי

לא שונה המדינה ,  מבחינה זו. העיסקית המטיביתהם כוננו משפטית מראש לפי הדרך

פעילויותיה שב, )ואין מניעה שתהיה שונה (ממעסיק פרטיבחלק מאופני התארגנותה 

משפטי - ניהולי-לשם כך בוחרת המדינה להשתמש במודל אירגוני .מבקשת להשיא רווחים

  .ומניפולציות כלכליות וניהוליות, שיאפשר לה גמישות ניהולית

  .מהו" גוף ציבורי" להגדיר יש, ראשית

כי גוף פרטי מוקם בעיקרו לשם עשיית , הינוגוף ציבורי  לגוף פרטיהבדל ראשוני בין 

גופים ציבוריים . וגופים ציבוריים מוקמים בעיקר לשם מתן שירות לציבור, רווחים

  .  אולם אין זו מטרתם העיקרית, יכולים להשיא רווחים

, אמורה לספק שירותים לאזרח, לת את המדינההממשלה שהיא רשות ציבורית המנה

, שהממשלה היא הגוף המבצע שלה, מדינת ישראל. מבלי לצפות לרווחים עבור שירותיה

אף מוגבלת בדרכי ניהול כלכלי חופשי של עסקיה בעיקר מפאת הוראות חוק יסודות 

, ינההדבר נובע בין היתר מערכים שהכנסת מצאה כיאים למד. 1985 –ה "התשמ, התקציב

הוצאה מותנית "כי , 14הקובע בין היתר, שמצאו את ביטויים בחוק יסודות התקציב

להבדיל . ולא עסקים, ואף משכך מוגבלת המדינה לניהול שירותים, "בהכנסה

יכולת בעל , נסמך על פי רוב על העדר יכולת חיזוי" עסקים"איפיונם של , "שירותים"מ

שיקול דעת בהשקעת , ולית וגמישות פיננסיתגמישות ניה, עסק לספוג גרעון בלתי צפוי

  ". שירותים" איפיונים הניבדלים מ–סיכוי לרווח ובמקביל לסיכון להפסד , הרווחים

אינו מתאפשר באופן גמיש וחופשי לפי חוק , על פי אמות מידה אלו" עסקים"ניהולם של 

  .יבהעל כיצד צריכה מדינת ישראל לנהל את תקצ- הקובע מסגרת, 15יסודות התקציב

מכח , "עסקים"המדינה מוגבלת בדרכי הספקה של שירותים וניהול כח אדם במובחן מ

. הסכמי עבודה קיבוציים ואישיים והסדרים קיבוציים,  חוקים-מקורות נוספים 

אשר על מימושם אחראית נציבות שירות , דוגמאות לכך הם חוקי שירות המדינה השונים

וחוקי העדפה ) לרבות חוק חופש המידע(ידע לרבות חוקים בדבר פומביות מ, המדינה

הסדרים ; )סולמות שכר אחידים, למשל, המעגנים(הסכמים קיבוציים ; 16מתקנת

; הקובע את הוראות ותנאי ההעסקה, )ר"התקשי(קיבוציים כגון תקנון שירות המדינה 
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  .1985 –ה "התשמ,  לחוק יסודות התקציב8 - ו5, )ג(2 סעיפים  
15

נוסף על "...: הקובע, "תקציב מפעלים עיסקיים"באשר ל,  לחוק יסודות התקציב8סעיף , למשל,  ראה 
ית להוציא בשנת כספים פלונית את היא רשא, 5 עד 3הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים 

הסכומים הנקובים בתקציב המפעלים העיסקיים שבחוק התקציב השנתי וזאת בתנאי שהסכום המוצא 
לא יעלה על סכום התקבולים שיתקבל למעשה לאותו , בסעיף תקציב פלוני שבתקציב המפעלים העיסקיים

מוציא או מתחייב להוציא סכום ובלבד שבשעה שהמפעל העיסקי , סעיף תקציב לאותה שנת כספים
 מתקציב ההוצאה הכולל 5%ההפרש בין הוצאותיו בפועל לבין הכנסותיו בפועל אינו עולה על , כלשהו

  ."לאותה שנת כספים
16

הקובע כי , )'א('א15 לחוק הוסף סעיף 7' מכח תיקון מס. 1959 –ט "התשי, )מינויים( חוק שירות המדינה  
  . לייצוגם של בני שני המינים, בנסיבות העניין,  יינתן ביטוי הולםבקרב העובדים בשירות המדינה
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המקפידים עם המדינה יותר ,  שפותחו בבתי המשפט', עקרונות יסוד של השיטה'וכן 

  17.'שקיפות וכו, שוויון, על של תום לב- במילוי חובות,בין היתר, ר עם מעסיק פרטימאש

המדינה שירותים אלו " מוציאה", על מנת לקיים שירותים שהם עיסקיים, משכך

  ".  החוצה"

 הינה הדרך המסורבלת ביותר -כי דרך ניהול עסקיה באמצעות שירות המדינה , מכאן

  . יהול עסקיהוהכלכלית פחות עבור המדינה בנ

, בהיותן נוקשות פחות, יותר" כלכליות"לרשות המדינה עומדות אופציות ניהוליות 

  : והעיקריות שבהן הן

  

רשויות אלו כפופות הן לדין . )תאגיד עצמאי(טורית ורשות סטהינה באמצעות , הראשונה

במצב זה יכולה המדינה להנות . 1985 –ה "התשמ, הכללי והן לחוק יסודות התקציב

, חוקי שירות המדינה השונים" עקיפת"תוך , מחירות גבוהה יחסית בניהול עובדיה

וזאת מבלי שניהולם ישפיע על  מסגרת , ר וכלל מסגרות המדינה המחייבות"התקשי

על " ישפיעו רוחבית"התקציב ומבלי שגרעונות או יתרות רשות סטטוטורית כאמור 

כולל חוק יסודות התקציב פרק נפרד לא בכדי . התקציב כולו ועל יתר משרדי הממשלה

במקרה של העסקה ". שירות המדינה"במובחן מ, להסדרת תקציביהם של תאגידים

המדינה אף נמנעת מלשאת באחריות ישירה להעסקת , באמצעות תאגיד סטטוטורי

  . העובדים

או שיקולים /כי אין משתנים מתערבים ו, לצורך הדיון, ונניח, מבחינה תיאורטית נקיה

בעוד , במקרה של פעילות באמצעות תאגיד סטטוטוריהרי ש, )פוליטיים, למשל(ים אחר

 23אשר מכח סעיף ,  תהנה אף המדינהמרווחיההרי ,  הרשות תישא הרשות לבדהבהפסדי

לחוק יסודות התקציב בדבר שינויים ושימוש בעודפי תקציבי רשויות סטטוטוריות 

 שימוש בסכומיו העודפים כשיקול רשאים מאשרי התקציב לרשות סטטוטורית לעשות

מכוחו רשאית המדינה , דות התקציב לחוק יסו4מתייחס אף סעיף , לעניין זה. דעתם

   -  עודפי כספים של מוסדותיה 'להלאים'בפועל 

  

, ראתה הועדה כי נתקבלו תקבולים מעל לתחזית התקבולים והמילוות לשנת הכספים"...

הוצאת הסכומים הנוספים לכיסוי להרשות , לפי הצעת הממשלה, רשאית היא

או להקטנת חובות , להקטנת ההתייקרויות או למניעתן, התייקרויות בתוכניות קיימות

  ..."הכל לפי שתקבע הועדה, המדינה

  

חברות לרבות , חברות ממשלתיותהיא באמצעות ,  לניהול עסקי המדינהאחרתדרך 

כפופות לדין הכללי ולחוק ה, ")גופים מתוקצבים(" 19ממשלתיות-חברות בת ו18מעורבות

                                                           
17

עקרון תום הלב במשפט ", אלישבע ברק: ראה,  לעניין תום הלב המוגבר הנידרשת מרשות ציבורית 
, )2000, תל אביב, נבו(בני סברה ,  כרך שני–ספר ברנזון , )עורכים(חיים , ברנזון, אהרון, ברק: ב, "העבודה
  .531בעמוד 

18
 מכח ההצבעה באספותיה מחצית או פחותחברה שאינה חברה ממשלתית ואשר : "כהגדרתה בחוק  

  ". מהדירקטורים שלה הם בידי המדינהמחצית או פחותהכלליות או הזכות למנות 
19

יותר  כח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות שיותר ממחציתחברה : "כהגדרתה בחוק  
בידי חברת בת ממשלתית או בידי חברה ממשלתית , שלה הם בידי חברה ממשלתית הדירקטורים ממחצית

  ".ממשלתית-יחד עם חברת בת
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המדינה מוציאה מתחומי אחריותה , במקרה זה. 1975 –ה "התשל, החברות הממשלתיות

, ואולם; ולכאורה לא תהנה במישרין מריווחיהן, והעסקתה שירותים על פי בחירתה

באופן זה תצמצם . המדינה תהנה אף ביתר מהבחינה הכלכלית, בניגוד לדיעה הרווחת

  .ככל שיהיו, ותיה הניהוליות ואולם תמשיך להנות מרווחיםהמדינה את מיגבל

שכן המדינה (רווחי המדינה מחברות ממשלתיות עולה מרווחיה האפשריים כבעלת מניות 

וכן , ) לחוק החברות הממשלתיות10רשאית להשקיע בחברה ממשלתית מכח סעיף 

המדינה היא ( 20לרבות מס ערך מוסף, באמצעות מיסוי, רווחיה גם ממקורות נוספים

 –הרי רווחי המיסוי מגיעים לאותו המעסיק , המעסיק היחיד אשר נהנה מעצם מיסויו

' הלאמתם'(באמצעות העברת עודפי תקציב ; 21ח"באמצעות הנפקת אג; )היא המדינה

ככל שהינן , אף על חברות ממשלתיות, בפועל, כאמור בחוק יסודת התקציב  החל, )בפועל

כי בניגוד , מכאן; )ורובן עומדות בו (22 לחוק יסודות התקציב)2(21עומדות בהוראות סעיף 

) העברת שירותים לידי חברות ממשלתיות או פרטיות: היינו" (ההפרטה"לרושם כי 

עובדה כי עדיין מצויה , הכלכלה והמסחר, משחררת את המדינה ממעורבותה בחיי הניהול

כעולה בין , 23לות העולםשל כלכ" החופשיות" בלבד בדירוג 37-כלכלת ישראל במקום ה

  .היתר מהוראות מעין אלו

 כיצד שיטה של העברת שירותים לידי רשויות סטטוטוריות אנסה להראותבעבודה זו 

כיוון שבדרך זו לא נושאת המדינה , היא יעילה ומועילה למדינה, וחברות ממשלתיות

 הכרוכים לתיגמול העובדים ולכל יתר הסיכונים, לאופני הניהול, באחריות להפסדים

באשר ההפרטה , ההפרטה אינה הפרטת אמת. בידה הכח להנות מרווחיהן; בניהול עסק

כשחסרונות השירות יוצאים מידי המדינה אבל , בישראל היא בעיקרה פורמלית בלבד

  .יתרונותיהם נשארים בידי הממשלה

* * *  

ם מידיה  כי כל אימת שהמדינה רוצה להוציא שירותי,הנחת היסוד של עבודה זו הינה

 היא תנהלם כרשויות סטטוטוריות או כחברות -אולם עדיין לשאת בריווחיהם 

כי בהוצאת תחומי אחריות מידיה מוותרת המדינה על יכולה , בניגוד לסברה. ממשלתיות

 מהשירותים שהינה יכולה לתת על בסיס  כלכליתועל מנת להרוויח, הרי בפועל, להרוויח
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אגרות ותשלומי חובה ביחס לגופים , לחוק יסודות התקציב קובע את מנגנון הטלת מיסים' ב39 סעיף  
  .נתמכים

21
  .לחוק החברות הממשלתיות) 6(11סעיף   

22
ובו ,  חוק יסודות התקציביחולעליו " תאגיד"ב קובע לעניין הגדרת  לחוק יסודות התקצי21 סעיף  

  :הכספים" ניוד"אפשרות 
והוא מוסד של המדינה או , תאגיד שהוקם בחוק או מכח סמכותו של שר שניתנה בחוק) 1 (–תאגיד "

  )ההדגשה אינה במקור: (אחד מאלהשנתקיים בו 

  ;במישרין או בעקיפין, הממשלה משתתפת בתקציבו  )א(

למעט בנק ; מתמנים בידי הממשלה או בידי שר, כולם או מקצתם, יו או חברי הנהלתוחבר  )ב(
 ;רשות מקומית וחברה ממשלתית, ישראל

אשר שר או ראש רשות מקומית ממנה להם , חברה מוגבלת בערבות או הקדש )2(
כולן או , ואשר שר האוצר קבע שהוראות פרק זה, לפי העניין, דירקטור או נאמן

  ..."ליהםיחולו ע, מקצתן
23

 2007ישראל מדורגת לשנת , "ורנל'וול סטריט ג" ועתון הThe Heritage Foundation - לפי דירוג ה 
 מתוך 68.4ישראל זכתה לציון .  ברשימת המדינות בעלות הכלכלה החופשית בעולם157 מתוך 37-במקום ה

בשלושת המקומות . יהסינגפור ואוסטרל, כאשר בשלושת המקומות הראשונים מצויות הונג קונג, 100
, לפי המחקר. שוויץ וקנדה, לוקסנבורג, ולאחריהן אירלנד, זילנד וברטניה-ניו,  ארצות הברית–הבאים 

המכסים נמוכים ואף . חופש בהשקעות וגמישות בשוק העבודה, חופש מוניטרי, נהנית ישראל מחופש סחר
ופש מהתערבות הממשלה בכלכלה בח, בישראל נימצאה חופשיות נמוכה בעסקים, ואולם. האינפלציה

  .ומבירוקרטיה סבוכה
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שירותים אלו במסגרת גופים הנתונים לפיקוחה " טהפרי" המדינה מעדיפה ל–עיסקי 

  . ושליטתה שמנוהלים בנפרד

  

 ,נה הנוכחי של המנהל הציבורי בארץ המב באופן ממוקד וביקורתיבעבודה זו ישורטט

 לרשות העומדיםוהאירגונים ' בירוקרטיה'משפטי של ה-ניהולי- מבנה אירגוניאותו 

, אגבי במהלך העבודה ובסיומהעשה שימוש י" הפרטה" במילה ). על ידהמכוננתו(המדינה 

העסקה ישירה (האירגון הציבורי מטבורה של המדינה ' מרחק' את על מנת להגדיר

  ). י נציבות שירות המדינה"באמצעות המדינה ע

  

 העבודה בסיום בקצרה אדון ,הציבורי השירות של משפטי- האירגוני המודל הצגת לאחר

 העבודה מתוך כמסקנה יעלה הדבר .בישראל "הפרטה" המילה של האמיתית במשמעותה

 באחת אלא המחקר לשאלת במענה מדובר שאין היות ,וקצר כללי יהיה בו והדיון

 מעבר הינה הפרטה כי היא ,הרווחת היסוד הנחת .עצמאית בדיקה שדורשות ,ממסקנותיו

 בהמצ בהכרח לא כי אטען .אינדוידואליסטית לאידיאולוגיה קולקטיבית מאידיאולוגיה

 כי ,24זמיר יצחק 'פרופ של להנחתו בניגוד ,למשל ,זאת .זו עמדה משקף הקיים המשפטי

 מתפיסה מעבר של אידיאולוגיה אלא פרקטיקה רק לא כולל ההפרטה תהליך

 ולא ,הפרט את לשרת צריך הכלל לפיה ,אינדוידואליסטית לתפיסה קולקטיביסטית

 אלא זו אידיאולוגיה תואמת אינה בישראל ההפרטה פרקטיקת ,שאציג כפי ,בפועל .להפך

   בישראל ההפרטה של היותה .ציני ובאופן ,עין למראית

 כאמור הינה אולם ,זו בעבודה מחקר שאלת או כהשערת עמדה לא "חלקית הפרטה"

 סיכום עם באשר ,הישראלי הציבורי המנהל של ארגונית המשפטית הבחינה של מסקנה

 של רבה מידה בה ונשמרת ,מלאה אינה בישראל ההפרטה כי לראות ניתן הארגוני המבנה

 נעדרת לפיכך .המופרטים בגופים אף ,מבניות אחזקות - מכך למעלה לא אם ,רגולציה

 מעורקי מוחלט ניתוק כדי עד בהפרטה להמשיך יש אם משמעית חד מסקנה זו עבודה

  .אגב כבדרך להתייחסות ולא עצמאי למחקר הראויה שאלה ,לאו אם ,השלטון

  

אידיאולוגיה כלכלית ) רק(לא , אפוא, עומדתבישראל " הפרטה" רעיון הבבסיס

של חוסר כדאיות להמשיך , אלא אינטרס כלכלי עצמי, התערבות-תיאורטית של אי

בעבודה זו .  של ההפרטהכלכלית תועלתניתוהעדפה , בניהול השירות כפי שהוא נוהל

לא ) המלאה של המדינההוצאת אירגונים מחסותה ( 'הפרטה'אתייחס אפוא להיבטי ה

אלא כשיטת ניהול אופציונאלית שהמדינה , אידיאולוגית-פוליטית-מהבחינה הכלכלית

זו כדרך ' הפרטה'ואשאל אימתי ובאילו אופנים היא תשתמש ב, לנקוט בהבמודע בוחרת 

  .וכאסטרטגיה ניהולית

  

טית משפ- המסגרת הניהולית–" מניפולציה הניהולית"לבהרחבה בעבודה זו אתייחס 

                                                           

 
 ,)2005-ה"תשס( 'ב ועסקים משפט ,"פרטית פעילות על ציבורי פיקוח" ,זמיר יצחק :ראה 24

   .83 'מע
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מבחינה , ופירצותיה המאפשרות למדינה לבחור את הדרכים הניראות לה ככדאיות ביותר

. מתי תבחר בכל אחת מהאפשרויות וכיצד תבצען,  לניהול עסקיה,כלכלית ופוליטית

ומלכתחילה מסגרת פעילותו מוגבלת , אין חופש בחירה זו" פרטי"למעסיק , כאמור

 למדינה כמחוקקת יש את היתרון בארגון ).'עוסק מורשה וכו/עמותה/מ"חברה בע(

לרבות בחוק מסמיך , משפטי של המבנה האירגוני לפעילותה כפי שהיא מוצאת לנכון

שבידי " הגמישות הניהולית"סקירה רחבה של . )למשל, חוק החברות הממשלתיות(

מעסיק "חשובה הן לכשלעצמה והן כאישוש להנחתי כי המדינה אינה נוהגת כהמדינה 

  . ניהוליים וכלכליים–במקרה זה , אלא הינה בעלת אינטרסים, "רגיל

  

באשר בפעילותה למען , בבסיס העבודה מוכר קיומו של מתח בין הכלכלה לבין המשפט

השאת רווחיה מוציאה את עצמה המדינה מתחולת המשפט הציבורי לטובת עקרונות 

ק למתחים ניתן לראות את המתח כמשי, ברמה מופשטת יותר". פרטיים"- כלכליים

על , )או מדינת רווחה/ו" (מדינה סוציאליסטית"לבין " מדינה קפיטליסטית"אחרים שבין 

ואולם אין דיון זה , המתח הגלום בהן בין הכלכלה לבין החברה והארגון הממשלתי

באבחנה בין נושאים שהמדינה , השאלה כיצד המדינה מנהלת עסקיה השונים. נורמעיק

לתת כגוף נותן שירותים מבלי ' מחוייבת'ן עניינים שהמדינה לבי, מצפה בהם לרווח כספי

אך לא מזוית , קיימת ספרות עניפה בנושא ההפרטה. לא ניבדקה, לצפות לרווח כספי

 די לראות את .25כלכלי-אלא מההיבט הפוליטי, משפטית-הניהול והמסגרת האירגונית

ואת , 26יותהמצוי בחוק החברות הממשלת" הפרטה"ההגדרה הכללית של הביטוי 

   .27 של ההגדרה המילונית המוסכמת לעניין זהכלליותה

,  כי השיטה בה בוחרת המדינה פסולה ניהוליתני טועןנכי בעבודה אי, נוסיף ונאמר

ואף אם יש ,  נזק מאופן אירגון זה"אין"או " יש"לא בהכרח . ציבורית או אחרת, כלכלית

. חסרון אחר/עם יתרון" מתקזז"וא  עולה השאלה מאיזה נקודת מבט ייבחן והאם אין ה–

 בשרטוטו הביקורתיחשיבות העבודה אלא , לא אטען כי אופן ארגון זה שגוי רעיונית

 כפי .על פרצותיו הניהוליות התיאורטיות, של המבנה הניהולי הקייםהראשוני והמרוכז 

וזאת עם השתנות , אקטואלית ורלוונטית, מדובר בשאלה חדשה, ד ברק כהן"שעולה מפס

ייחס לשאלות לא את ,משכך. שוק העבודה בעולם ובמדיניות האחזקות של המדינה

 קיומם של משתנים מתערבים נוספים בין – ובכללן,  זה משורטטהניגזרות ממבנהנוספות 

הניהולים והמקצועיים בתוך , ליחסי הכוחות הפוליטיים; "הפסד"לבין " רווח"

                                                           
25

כרך , )1996, ירושלים, הוצאה לאור, נבו(הסמכות המנהלית , זמיר' י: ' דיון בנושא ההפרטה והרקע לו ר 
  . 1626-1647' עמ', כרך ד, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, דיני עבודה, רות בן ישראל; 31' עמ' א

26
, בבת אחת או בהדרגה, פעולות שמטרתן להביא"הינה " הפרטה" חוק החברות הממשלתיות קובע כי  

ביטול או הקטנה של חלק הממשלה בכח ההצבעה באסיפות הכלליות של החברה או ) 1: (לאחד מאלה
והכל , או ביטול או הקטנה של מעורבות אחרת של הממשלה בחברה, בחברהבזכותה למנות דירקטורים 

או להביא להפיכת חברה לחברה שחוק , אם יש בהם כדי להביא להפיכת חברה ממשלתית לחברה מעורבת
או כדי להקנות לציבור או , או להביא לשינוי מהותי אחר ביחסי הכוחות בין חברי החברה, זה אינו חל עליה
הקטנת חלקה של ) 2(;  או יותר מכח ההצבעה בחברה או זכות למנות דירקטור10%ברה לחבר חדש בח

צמצום מהותי בפעילות החברה על ידי ) 3(;  או יותר10%בשיעור של , הממשלה בהון המניות של החברה
  ". העברת עסקים ונכסים לאחרים

  : PRIVATIZATIONה  את הביטוי הפרט2002  לשנת  OXFORD DICTIONARY OF LAW וכך מגדיר  27

"A programme of denationalization – removing the provision of the public sector 
into the private sector under the auspices of public companies with the public 
shareholdrs. The shareholders may or may not include the government, but 
increasingly do not". (Ibid, page 382). 
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לבין משרדי , "רווח"אמון על השלכאורה ,  בין משרד האוצר–למשל " (הממשלה"

השוואה לאירגונים בהם בוצעה ; ")ניהול"הממשלה האחרים שלכאורה אחראים על ה

 דיון בשאלה האם שלא בתחום ; ומשמעותה הכללית של הפרטה זו מלאהההפרט

התייחסות לתזמון ; התקשורת יש איפיונים כלכליים נוספים למודלים הניהוליים

 לדיון כמותי בשאלת –ובעיקר ?; רי ההשקעה בתשתיות האם לפני או אח–ההפרטה 

 לבד .'שכאמור אינו ניתן למדידה בהעדר התייחסות למשתנים נוספים וכו, "הרווח"

-איתורן הניהוליאגב (משפטיות -והצבעה על פרצותיו הניהולית, משרטוט המצב הנוכחי

רגונית ירוויחו ברי כי אין תשובה כללית מאיזה סיטואציה אי, )משפטי של פרצות אלו

אינו אחיד בין אופני ההתארגנות ' עובד'כאשר ברור כי סטטוס ה ( העובדים,למשל, בעיקר

בשרטוט המבנה עיקר העבודה , כאמור. או כמה כסף יחסך לקופה הציבורית/ ו, )השונים

לגבי מבנה , עם זאת.  המובנותהנוכחי באופן ביקורתי תוך איתור פרצותיו המשפטיות

מדוע בוחרת המדינה להפריד בין רשויותיה הציבוריות באופן שאלה תישאל ה, זה

אלו שלא  ל"המופרטים"בין סוגי השירותים ומרכזי ויוצג קו מקשר אחד , מלאכותי

  .הופרטו
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ואופני התארגנותו " המיגזר הציבורי ":הקדמה

  הניהולית והמשפטית
  

עומדים בפני המדינה יתרונות שאינם עומדים בפני , בבואה לכלכל עסקיה ולנהל עובדיה

בידי המדינה האפשרות לבחור את צורת ההתארגנות . בעל חברה ומעסיק פרטי

על מנת להשיג את יעדיה השלטוניים והכלכליים באופן בו , האופטימלית מבחינתה

, לתכלית זו פועלת המדינה על פי חקיקה והסדרים שהיא מתקינה. תוכלם למקסמם

ביותר " האפקטיביים"שרים לה לפעול כדי להשיג יעדיה תוך התאמתם לאורגנים המאפ

חברות , מ"חברות בע, רשויות סטטוטוריות, לרבות שירות המדינה(מבחינתה 

; )חברות מעורבות וחברות בבעלות ממשלתית מלאה, ממשלתיות-חברות בת, ממשלתיות

אף יכולתה להבחין בין ,  המדינההמצויה בידי, קודמת לבחירת צורת התארגנות וניהול זו

-וראוי להתחיל עבודה זו באבחנה מילולית, "שירות המדינה"לבין " השירות הציבורי"

על מנת ללמד על , זאת. שבצילה חוסים ההתארגנויות המשפטיות שאתאר, משפטית זו

האבחנה המטושטשת שבין שתי ספירות אלו ועל השימוש המניפולטיבי שיכול להעשות 

  .ם אלובמינוחי

  

אינה מוגדרת בחקיקה הישראלית באופן אחיד והיא ניתנת לאופני " ציבור"המילה 

החקיקה כוללת ". ציבור"החקיקה אינה עקבית ואף סותרת בהגדירה . פרשנות שונים

בבעלות  לשירות שבבעלות המדינהשעיקריהן אבחנה בין שירות , התייחסויות שונות

אבחנה בין ; 29למסחר בבורסהשומם כחברה הגדרה אחרת ניגזרת מעצם רי; 28פרטית

ואתרים שהמחוקק ,  לכלל הציבורנגישותםשירותים שהינם ציבוריים באופיים מעצם 

הגדרה פורמלית ; 30לעניין איסור האפליה בנגישות אליהם" ציבוריים"רוצה לראותם כ

ג סו לפי ,"ציבורי"הגדרת אתר כ; 31 הפורמלייםמסמכי כינונםעל פי " גוף ציבורי"של 

הגדרת מסמך ; תוך החרגת פעילות חינוכית מתחום העינוגים, 32 הקשור בוהעינוג

הסדרת  או עצם קיומו של תקנון ובו 33 שהוא מעוררהעניין הציבורילפי סוג " ציבורי"כ

; 34 בעלות עניין ציבורימטרות ומשימותלצד קיומו של האתר ,  לאתרגישת הציבור

                                                           
28

  .37סעיף ', פרק ד,  חוק ישוב סכסוכי עבודה 
29

חברה שמניותיה רשומות "הינה " חברה ציבורית", 1999 –ט "התשנ,  לפי סעיף ההגדרות בחוק החברות 
, "ומוחזקות בידי הציבור, למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך

  ". חברה שאינה חברה ציבורית: "שהגדרתה" חברה פרטית"בניגוד ל
30

בשירותים ובכניסה , לפי חוק איסור אפליה במוצרים" מקום ציבורי"אף חנות נחשבת ל, למשל,  כך 
וכן חוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי , 2000 –א "התשס, למקומות בידור ולמקומות ציבוריים

  ; 1993 –ג "התשנ, נחיה
31

 כולל, על פי הגדרתו הפורמלית" גוף ציבורי"המגדיר , חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות – למשל  
תאגיד שלפחות מחצית מכוח , רשות מקומית, ולרבות יחידותיו ויחידות הסמך של, משרד ממשלתי

תאגיד , קומיתההצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים שלו הם בידי רשות מ
  ;שהוקם בחוק

32
הצגות של תיאטרון או "כ" עינוג ציבורי) "ב(3מגדיר בסעיף , 1968 –ח "התשכ,  חוק רישוי עסקים 

בין שהם , וכל עינוג כיוצא באלו, קרקס או ספורט, קברט, ריקודים, מופעי מחול, דיסקוטק, קונצרט, קולנוע
אף אם הם מלווים , מטרתם העיקרית היא חינוכיתלמעט הרצאה או ויכוח ש, בתמורה ובין שלא בתמורה

        "הצגת תמונות או השמעת צלילים, לצורך הדגמה
33

 –ו "התשמ, )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות( לתקנות הארכיונים 4 סעיף  
1986;  

34
  .1957 –ח "התשי, )תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם( לתקנות הארכיונים 1 סעיף  
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 שנעשה העיסוק והיצורסוג ואופי ; 36יבורי של מסר כצתוכנו; 35 פורמלי בהקדשרישום

 לפי חוק מבקר מבוקר גוףהיותו ; 38 על דעת הממשלההחלטת שר; 37באתר מסויים

 לפי; 198539 –ה "התשמ,  לפי חוק יסודות התקציבנתמך או 1958 –ח "התשי, המדינה

אבחנות תיאורטיות נוספות בין . 42 המוצרזמינות וחשיבות; 41 היצוגתכני; 40 האתרגודל

בלא קשר , יתכנו בין שירותים חיוניים לשירותים שאינם חיוניים" פרטי"לבין " ציבורי"

לא ניתן , מכיוון שקשה למצוא עיקביות מובנית בהגדרות השונות;  ועוד43לשאלת הבעלות

אין שיקולים וממילא הדבר תומך בסברה כי , לערוך מיון וקטגוריזציה של תכני ההגדרות

  .ן אישיות משפטית כזו או אחרתאחידים וזהים ביחס לכינו

ולחלופין , וכל היתר הינו פרטי, ההשקפה כי הציבורי הינו השלטון וזרועות הממשל, ככלל

 הינה – 44"ציבוריים"וכל היתר יחשבו כ,  המשפחה ולעיתים אף הקהיליה הינם הפרטי–

 כי ההבחנה בין הפרטי לציבורי ניתן לומר.  וחלקית בלבדפשטנית, כאיתרהשקפה א

ואולם האבחנה . יום בה- להסדרת החברה וחיי היוםהראוימשרתת רעיונות בדבר האופן 

אחת הדוגמאות .  עומד על עליה45וכבר הגל, אינה תמימה" ציבורי"ל" פרטי"בין ה

ניזם והביקורת יהינה הפמ, ולה המבקרת את האבחנה בין פרטי לציבורילאסכ

, "ציבוריים"ת ובחדרי הבית הינם על פיה הנעשה בחדר המיטו, ניסטית של המשפטיהפמ

  . ומשכך אף הציבורי הינו הפרטי

  

למשל במסגרת " ציבורי"ל" פרטי"המשפט והכלכלה מתלבטים בנושא האבחנה בין ה

, בפועל; והשאלה האם יחול לגביהם המשפט הפרטי או המשפט הציבורי, גופים מופרטים

, רה אחת כעניין פרטישכן מה שנתפס בחב, האקלים התרבותי נחשב כפקטור מכריע

, מסוג זה" מעורבים"באשר לגופים . 46נתפס בחברה אחרת כעניין ציבורי מובהק

אשר לגביו הוא מחיל , "מהותי- גוף דו" את ההגדרה  על פסיקותיוהמשפטבית " המציא"

, ואולם. 47"דואליות הנורמיטיבית"באמצעות גיבוש תפיסת ה, דוקטורינות משולבות

כשהיא נעשית על ידי המדינה מיטיבה " ציבורי"ל" פרטי"בין אפשרות האבחנה , ככלל

                                                           
35

  .1979 –ט "התשל,  חוק הנאמנות 
36

בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שיש בו ): "בזק ושידורים( לכללי ההתקשרות 36 כאמור בסעיף  
  ".ציבורי או כלכלי השוני במחלוקת הציבור, חברתי, העברת מסר בנושא פוליטי

37
, מחילה הוראותיה על פי סוג העיסוק המבוצע, 1970 –ל "התש, )נוסח חדש( פקודת הבטיחות בעבודה  

, וכן מכרה', גלילה השלמה או אריזה של מטווה או אריג, קיפול, חצרים בהם עוסקים באינקול '–ובהם 
  . 'וכו, כריכת ספרים, קידוח מיים, מחצבה

38
נוסח [ לחוק הביטוח הלאומי 9מכח סעיף ,  לעניין הטבות הסוציאליות שמוסמך הביטוח הלאומי לתת 

, )קביעת גופים ציבוריים(וכן החלטת שר המשפטים מכח צו הגנת הפרטיות , 1995 –ה "התשנ] משולב
  .1986 –ו "התשמ

39
  ".גוף ציבורי"להגדרת , 1992 –ב "התשנ,  לחוק הביקורת הפנימית1 וראה גם סעיף  

40
 500מעל ( המתכנסים יוגדר לפי גודל" ציבור", 1962 –ג "תשכ,  לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים 

  ). בארוע ספורטיבי7,000מעל , באסיפה
41

מוכר , 2002ג "התשס, )תיקוני חקיקה( לפי חוק יצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה  
  .כגוף ציבורי" אדם טבע ודין"למשל 

42
  .1998 –ח "התשנ, כגוף ציבורי בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים" סלקום" כך מוגדר  

43
  .1957 –ז "התשי,  כאחת ההצעות לחוק ישוב סכסוכי עבודה 

44
  ).ב"תשס, משרד הביטחון (זכויות ומשפט, פמניזם,  כעמדתה של אורית קמיר 

45
  .1975, ו"תשל, הקיבוץ המאוחד, משנתו המדינית של הגל, גאורג ויליהלם פרדריך, הגל  

46
ושהרי . 11, ד"תשנ, 'משפט וממשל ב, "ים פרטייםתחולת המשפט המינהלי על גופ",  אייל בנבנישתי 

  ".הפרונוגרפיה היא עניין של גאוגרפיה"נאמר כי 
47

כי , יוער. 464, )2(ד מו"פ, ליונל אריה קסטנבאום' א קהילת ירושלים נ"חברה קדישא גחש, 294/91א " ע 
וטרם הוחלה די , חלה עד כה בעיקר על המדינה שביקשה לפעול במשפט הפרטי" דואליות הנורמטיבית"ה

  .על חובות וזכויות שחלות על האזרח בקשר עם מדינתו, אם בכלל, הצורך
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בוחרת בפלטפורמה המשפטית המתאימה ביותר מבחינתה אשר , המדינהכמובן עם 

-אתאר את חלופות הדגמים הניהוליים.  כפי שאתאר בעבודה זו,כמנהלת וכמעסיקה

שפט ואתאר פסקי דין בהן בוחר בית המ, ציבוריים שבוחרת המדינה להשתמש בהן

, כי כוחו של בית המשפט יהיה מוגבל, יוער(למזער את ההחצנות הגלומות בדגם הנבחר 

 ).היות שהמדינה אינה פועלת בהכרח בניגוד לחוק או בחוסר סמכות באירגונה שיתואר

בין היתר יכול לנבוע מתח זה משאיפות קולקטיביות או כלכליות של המדינה לבין בית 

ובוחן אם ועד כמה המצב , ערך מרכזי של השיטה" שוויון"המשפט אשר רואה ב

  .'בהיקף סביר ומידתי וכו, האם בסמכות, האישי" שוויון"ציבורי פוגע ב- האירגוני

  

אין אף הגדרה , בחקיקה הישראלית" ציבור"כפועל יוצא של אי הגדרתו האחידה של 

 כפי ,אולם, 48הגם שהביטוי מופיע במספר דברי חקיקה, "עובד ציבור"אחת לאחידה 

הבלבול בהגדרה יוצר עשרות . 49בלא הגדרתו המפורשת אף בדברי חקיקה אלו, שיידון

מחד ראיית כלל שירותי הבריאות כציבוריים מעצם : למשל, סתירות בחקיקה הישראלית

 רק על בתי חולים 51המוטלת, ומאידך חובת הבדיקה ואיסור האפליה בחדרי מיון, 50טיבם

" גוף ציבורי" לא יחשב כאחדלעניין " אתר ציבורי"או " וריגוף ציב"ש, כך יוצא. ציבוריים

 כל מקום עבודה פרטי וקטן יחשב כציבורי לעניין –למשל . אחרלעניין " אתר ציבורי"או 

כציבורי במהותו לעניין , 521983 –ג "התשמ, חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים

, 53והם אינם בני משפחה, םאיסור אפליה בקבלה לעבודה רק אם גודלו מעל ששה עובדי

  . ולא יחשב כציבורי בכל מקרה לעניין פרטיות הכנסות בעליו וחובות הדיווח החלים עליו

  

עד כדי שפעמים הוא , "ציבור"דומה כי המחוקק עצמו מודע לאי האחידות בהגדרת 

פעמים נמנע מכל , "54מוסד בעל אופי ציבורי"הרחיבו עוד יותר בההגדרה התאוטולוגית כ

כי , כאשר קבע לעניין ציבוריותו של גוף" הרים ידיים"ופעמים אחרות פשוט , 55רההגד

הוא לכשלעצמו יהפכו את הגוף - הוא–עצם פרסום ברשומות של דבר קיום הבחירות בו 

או קבע כי ועדה מרכזית שתוקם מכוחו של אותו חוק היא שתקבע היות , "56גוף ציבורי"ל

  .57הוק-בהחלטתה אד, שירות מסויים ציבורי

  

, "ציבור"הניגזרים מהגדרת , "תקנת הציבור"ובעיקר " 58סדר ציבורי"לא בכדי המושגים 

                                                           
48

  .1978 –ח "התשל, לחוק האפוטרופוס הכללי) א(5 ראה למשל סעיף  
49

  .על מבחניו פורש בפסיקת בתי הדין ולא בחקיקה הראשית" עובד" יצויין כי גם הדיבר  
50

  .1986 –ו "התשמ, )ים ציבורייםקביעת גופ( וכאמור בצו הגנת הפרטיות  
51

  .1980 -א"התשמ, )אשפוז בבתי חולים( לתקנות בריאות העם 2 סעיף  
52

  .המגדירה מהם הגופים הציבוריים,  כאמור בתוספת לחוק זה 
53

בסעיף , התרת אפלייה למעסיקים עד ששה אנשים, 1988 –ח "התשמ,  חוק שוויון הזדמנויות בעבודה 
  .לחוק) 'ג(21

54
, מכח חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התייחס לאקדמיה הישראלית למדעים וזאת ב 

  .'א4בסעיף , 1961 -א"התשכ
55

אלא , אין לשכור מקומות קלפי בתשלום" אך קבע 1973 –ג " לתקנות הבחירות לכנסת התשל10 בסעיף  
  ".אם לא נמצא מקום קלפי מתאים בבניין ציבורי

56
על פי בקשתו של , הממשלה רשאית: "1954 –ד "התשי, ות לגופים ציבוריים לחוק בחיר2 כאמור בסעיף  

ההכרזה תפורסם . להכריז שבחירות הנערכות למוסד ממוסדותיו יהיו בחירות לעניין חוק זה, גוף ציבורי
  ".ברשומות ותשמש ראיה חותכת שהגוף הוא גוף ציבורי לעניין חוק זה

57
  .לעניין קביעת שירותים ציבוריים, 1969 –ט "התשכ]  משולבנוסח[לחוק הבחירות לכנסת ' א71 סעיף  

58
  . הנתונות לכשלעצמן במחלוקת, 1945, )שעת חירום( לתקנות ההגנה 10בסעיף , בין היתר,  הביטוי נזכר 
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  . 59נתונים במחלוקת באשר לעצם השימוש בהם ולגבי תוכנם

  

הצעת חוק סדרי ", משה ניסים,  אמנם הוצעה על ידי שר המשפטים דאז1982בשנת 

שנועדו להסדיר את ,  סעיפים62ההצעה כללה . 61ה קלינגהופר"י' שניסח פרופ, 60"המנהל

גוף או אדם הממלאים , כל רשות"ותחולתה נקבעה באשר ל, 62פעילות המנהל הציבורי

אולם אף הצעה זו אינה מגדירה מהו ". 63)...עובד הציבור: להלן(תפקיד ציבורי על פי דין 

, חוק שירות המדינה"הינה , שנידחתה" המנהל הציבורי"הצעה נוספת להגדרת ". ציבורי"

, בהצעת החוק נכללו הוראות בעניין מינויים של עובדי המדינה, "1953 –ג "תשי

אולם . שיפוט משמעתי ועוד, פיטורים והתפטרות, זכויות ותנאי עבודתם, חובותיהם

במסגרת הרפורמה שניסה נציב , 1994בשנת . ההצעה לא אושרה בקריאה שניה ושלישית

הוצע  ,רביןראש הממשלה יצחק ממשלת  תחתיצחק גלנור לכונן ' שירות המדינה פרופ

אשר יסדיר את כלל ענייני העסקה של עובדי , 64שירות המדינה: חוק יסודלחוקק את 

ואף כיום אין הגדרה , לא יצאו אל הפועל, כמו הרפורמה כולה, אולם חוק זה. המדינה

  ".השירות הציבורי"כללית ואחידה לעניין מידת היקפו של 

  

פסק . עולה אף ביחס לסטטוס העסקת עובדי גופים אלו"  ציבורישירות"הבלבול בהגדרת 

במובנם (דין המטיב לתאר את השניות והבלבול בסטטוס בין עובדי המדינה השונים 

ד "פ', שר העבודה והרווחה ואח' שדולת הנשים בישראל נ, 2671/98צ "בגהינו , )הרחב

  .לתאר שניות זוהמיטיב , ארחיב מספר מילים על פסק דין זה. 630, )3(נב 

  

, ל בביטוח הלאומי"עתרה שדולת הנשים בישראל כנגד מינויו של סמנכ, בפסק דין זה

' א15לחוק החברות הממשלתיות וסעיף ' א18בטענה שמינויו סותר את הוראות סעיף 

ביטוי הולם ליצוגם של בני שני "בדבר חובת מתן , )מינויים(לחוק שירות המדינה 

  ". המינים

, כי על הביטוח הלאומי אמנם לא חלות הוראות סעיפים אלו, עליון מצאבית המשפט ה

, משכך". חברה ממשלתית"ואינו " שירות המדינה" מוגדר כאינווזאת היות שהוא 

על אף , זאת. לא חלות עליו הוראות בדבר חובת יצוג הוגן והעדפה מתקנת, כביכול

ובהרחבת תחולת סעיף , ךמשכ. אם לא שירות המדינה,  הינו שירות ציבורישבמהותו

, ל"הנ) מינויים(לחוק שירות המדינה ' א15לחוק החברות הממשלתיות וסעיף ' א18

אף על , בשם ערכי היסוד של השיטה,  עקרונות אלותכליתהחליט השופט חשין להרחיב 

וזאת בניגוד ,  חלה אף עליו– השיווין –תוך שקבע כי חובת היצוג ההוגן , הביטוח הלאומי

 בית .הוראות החוק אינן חלות עליהמבחינה פורמלית אשר טענה כי , משיבהלטענת ה

                                                           
59

 –בין המחלוקות שהתגלו בפסק הדין .  השופט ברק מול השופט אלון– קסטנבאום 294/91א "ד ע" פס 
  .ובאיזה ציבור מדובר" ורתקנת הציב"השאלה מהי 

60
 .B: ראה למשל, 1946-מ,  המתבסס רעיונית על החוק הפדרלי לפרוצדורה מנהלית בארצות הברית 

Schwartz, Administrative Law (1976).  
61

  .347עמוד , ב"תשמ, ב"י" משפטים" הצעת החוק פורסמה ב 
62

בירור , המצאה,  הופעה לפני עובד הציבור,פתיחת הליכים, ייצוג, איסור משוא פנים,  בכל הנוגע לסמכות 
  .ותקפות החלטות

63
  . להצעת החוק10 סעיף  

64
הוצאת , תל אביב('  מאחורי הקלעים של הפוליטיקה והמנהל בישראל–! אדוני הנציב, לא, 'יצחק גלנור 

  .41' בעמ, )2003, ידיעות אחרונות
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לרבות ערכי , "ערכי היסוד של השיטה"המשפט פיתח אפוא דוקטורינה אותה ביסס על 

 על אף שבפועל הינה סותרת, צפיפית נרחבת בתחום השוויוןחוקי היסוד ועל חקיקה ספ

  . בענייננואת הוראות החוק הספציפי והמפורש

  

ל מהווה לטעמי דוגמא לחוסר האחידות החקיקתי באשר לחובות ולזכויות "פסק הדין הנ

בה רק , ועל מוסדות הציבור והמדינה) במובנה הרחב(החלים על עובדי הציבור והמדינה 

בשיטת הפרשנות התכליתית ובניגוד לדין ,  יצירתית- בדרך פרשנות אקטיביסטית 

  . 'שירות המדינה' עובדי השירות הציבורי כיכול בית המשפט לראות את כלל, החרות

  

לבין " שירות המדינה"בין , עליה עמדתי, בבסיסה של עבודה זו מונחת האבחנה המבלבלת

 –" גופי הביניים"על המשמעויות המשפטיות הנגזרות מכך לעניין , "השירות הציבורי"

ל יוצא כפוע. מעורבת-חברת בת, חברה מעורבת, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטרי

הרי שחלים עליהם הוראות ודינים , "עובדי ציבור"או כ" עובדי מדינה"מהגדרת קבוצה כ

עושה שימוש מניפולטיבי מושכל , באופן ההגדרה, טענתי הינה כי המדינה. אחרים

לבצע , וזאת על מנת לנהל ולהפעיל גופים אלו, בישויות המשפטיות שהיא מכוננת

,  עבורהככדאית ביותרדרך בה היא מוצאת לנכון התקשרויותיהם ולהעסיק עובדיהם ב

הינם , )הן בשירות הציבורי והן בשירות המדינה(כלל עובדים אלו , וזאת על אף שבפועל

  . 65"משרתי הרעיון הציבורי"

כלכלי כוונתי בעיקרה למיקסום רווח  -" כדאיות"או " מיקסום רווח"כי בביטוי , אציין

 רווח – זה אינו עצמאי ולרוב נלווים לו רווחים עקיפים ואולם ברי כי רווח, בעבור המדינה

על פי , עבודתי תכוון.  ועוד)ביסוס כח השליטה(רווח שלטוני , רווח אידאולוגי, פוליטי

 ואולם מעת ,כלכלירווח את הפרצות הגורמות להתקיימותו של למצוא , השערת מחקרה

פיזור המבנה האירגוני לשם ,  למשל– קיומם של רווחים נוספים ןלעת ארגיש חופשי לציי

העבודה לא תעסוק במתודיקות , עם זאת. אפשרות למינויים פוליטיים

אלא תחפש למצוא , רים"אירגוניות מקבילות של הסקטור השלישי ושל מלכ/ניהוליות

  .רווח כלכליליצור , ) המנהלים–קרי (את המקום בו יכולה המדינה 

  

 על ,לקבל המדיניות למתכנני תאפשר ציבוריה השירות של המשפטי המבנה הצגת ,לטעמי

 אודות על יותר מושכלות החלטות ,הציבורי המנהל ביחידות הפיצול הצגת בסיס

 המבנה של 'אינטגרציה- דיס'ל 'אינטגרציה' בין ובחירה ,דינים של תחולתם ,ההפרטה

 את הציבורי השירות של המשפטי המודל הכרת תתאפשר לעובדים .הקיים המוסדי

 אף על ,השונים מהגופים אחד בכל שכרם ולמבנה לזכויותיהם באשר המשפטית תהוודאו

 המדינה של חובותיה על – האזרחים ולציבור ,"ציבור עובדי" הינם כאחד שכולם

                                                           
65

ר מבקש לפתח ענף משפט יחודי שיקרא אש, )ולהצעת פתרונו(בכך הנני מצטרף לעמדתו של אייל פלג   
כדי שהמשפט המינהלי ". ואשר ישלב בין הספירה הציבורית לספירה הפרטית, "ענף משפט שירות הציבור"

-עליו להתחשב במציאות שבה גורמים פרטיים נוטלים חלק בפעילות השילטונית, ימשיך להיות רלוונטי
משפט שירות הציבור ישמש ... נהלי היא היררכיתשהתפיסה הנוכחית של המשפט המי) בעוד...(ציבורית

 גופים מפורטים במשפט –ההפרטה כהצברה ,  אייל פלג"כתחום ביניים בין המשפט הציבורי למשפט הפרטי
  .114' בעמ, 2005, תל אביב' או, הוצאת רמות, הציבורי

  

  



 23 

 איתם הציבור פקיד של והזכויות והחובות הסמכות היקף ,הדעת שיקול מרחב ,כלפיהם

 ריכוז .הציבוריים והגופים המדינה רשויות על לפיקוח יכולתם על כןו ,במגע באים הם

 הרשות על שיחולו וזכויות חובות בדבר מושכלות החלטות לקבל לאפשר יוכל המידע

 הדעת שיקול היקף על הציבורי השירות למנהלי וכן ,עובדיה ועל מתקשריה על ,הציבורית

 המבקש הפוליטיקאי את לשרת העבודה יכולה מידה באותה ;סמכותם ומרחב שלהם

 חשוף להיות מבלי ,הציבורי בשירות כלשהו לתפקיד שלומו ואנשי מקורבים למנות

 כ"ח כנגד האישום כתב ,זאת עם .כן לעשות שלו החופש מרווח ואת ,משפטיות לחקירות

 היועץ בעיני לפחות ,יחשבו אלו עמותות אף כי מלמדת ,"צלחה דרך" בעמותת הנגבי צחי

 ".הממשלה של" שאינם כאמור אף על ,יםפוליטי למינויים כפסולות ,לממשלה המשפטי

 ,תיאורטית ,נועד העבודה ועיקר ,הוכרע שטרם ,חריג אישום כתבב מדובר כי יודגש

 בין ,משרדו בתחום לבחור עסקית התארגנות דרך באיזה להחליט הממשלה לחבר לאפשר

  ".האישית תועלתו"ל אם ובין המשרד רווחי מקסום לשם אם

  

משפטית וביקורתית של " תמונת רנטגן"כאות את העבודה ניתן לר, מבחינה מסויימת

השערה מדוע קיים : היינו(כל שאלת מחקר אפשרי של אף בהעדר . השירות הציבורי

צילום תמונת מצב ב לדעתי יש צורך, )הוא משרת ומי נהנה ממנואת מי , פיצול זה

  . ביקורתית ומלאה של המבנה המשפטי לשם הצגת פרצותיו

  

העבודה , בשלב זה. בנושא שטרם זכה לתשומת לב מקיפה ומרוכזתהעבודה עוסקת 

, או תאפשרנה לממשלה/שמאפשרות ו, הקיימות בנושא" הפרצות"נועדה להראות את 

אנו מצויים עדיין . להיזדקק להן בתיכנון פעילותה כגוף כלכלי, לפחות באופן תיאורטי

רק בעוד . נתקותה מנכסיםבעיצומה של פעילות הממשלה לאירגון מחדש של פעילותה והי

מבחינת השימוש המעשי , מספר שנים ניתן יהיה לבדוק מה השימוש שנעשה בפרצות אלו

וכן הסיבות שיובילו את הממשלה בעתיד לבחור בשימוש בפירצה משפטית זו או , והיקפו

   .אחרת

  

הראשוניים באשר ' חוקי המשחק'משפטית של כינון - אתמקד במסגרת הניהוליתבמחקרי 

ובאבחנות המשפטיות המלאכותיות בין צורות ההתארגנות השונות שהמדינה , לולא

חברות , "השירות הציבורי", "שירות המדינה" העסקה באמצעות –נוהגת בהם 

שירות , חברות מעורבות, חברות בת מעורבות, רשויות סטטוטוריות, ממשלתיות

  .רשויות סטטוטוריות וכדומה, המדינה

  

המינהל וחובות הינה היקף הגנות , אך גם מעצם האבחנה, אחת מנפקויות האבחנה

הרי יחולו עקרונות , ככל שמדובר בשירות המדינה. הציבורי על הגופים מושא מחקר זה

חברות "ככל שמדובר ב. המשפט המינהלי שפותחו בפסיקת בתי המשפט בישראל

 ויידון ירחק הנושא מתחום המשפט המינהלי, "מעורבות-חברות בת"או ב, "מעורבות

באשר , לאבחנה זו נפקות באשר לתכלית החברה. בפריזמה של דיני החברות הכלליים

  .לחובת תום הלב ובאשר לכלל ההוראות החוקיות להסדרת פעולתה
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תכליות ואינטרסים עבור כל אחת , כי אבחנה בין יעדים, הנחת המוצא שלי היא

טתה לצורת התארגנות עומדים בבסיס החל, מהיישויות המשפטיות שמקימה המדינה

תכליות ויעדים עומדים , אבדוק אילו אינטרסים. מטעמה של המדינה, כזו או אחרת

שמבלי לבקר את עצם תוך , בבסיס כל בחירה להקמת ישות משפטית מסוג כזה או אחר

הנחת .  החיוביות והשליליות–הפיצול וההתארגנות אסקור את מקצת מהשלכותיה 

שירות " היא פועלת במסגרת –נה אינה מצפה לרווח הינה כי היכן שהמדיהיסוד 

 היא פועלת באמצעות אופני ניהול והעסקה –והיכן שהינה מצפה לרווח כספי , "המדינה

-חברות מעורבות וחברות בת, חברות ממשלתיות,  רשויות סטטוטוריות–אחרים 

על  שישפיעו ,ברמות חשיבות משתנה, נוספים" משתנים מתערבים"יתכנו . מעורבות

או לסיכון /ואולם הנחתי כי לסיכוי ברווח ו, החלטת הממשלה איך לארגן את פעילותה

האפשריים שיקולים בין ה .בהפסד חלק חשוב בהחלטה באשר לאופן הארגון המנהלי

הינו רצון לבצע מינויים פוליטיים ומכרזים ,  אותם אך אזכיר במהלך העבודה,נוספיםה

  .'ב ומפקח על החלטות הרשות וכולהמשיך ולהיות מעוררצון ; תפורים

  

 לציין שלוש ,ככלל, ניתן, שייסקר בהרחבה בעבודה זו, כלכלי-מעבר לשיקול הניהולי

 –והן , "שירות המדינה"לבין " השירות הציבורי"סיבות תיאורטיות לאבחנה בין 

סיבות אלו הינן השערות בלבד . מניפולטיבית-היסטוריות ופוליטית, אזרחית- קהיליתית

ואין בהן כדי לקבוע את הסיבה הבלעדית בפועל , ר לפיצול שיתואר בעבודה זובאש

ומאוד יתכן כי שלושת , בדיעבד קשה להתחקות אחר המכוונים לחקיקה זו. לפיצול זה

או ביחס לגופים /ויתכן כי בתקופות מסויימות ו, מצויות בבסיס הפיצול, בעירוב, הסיבות

אין , עם זאת. סבר אחד ולא אחר לפיצול זהנכון יהא יותר להשתמש בה, מסויימים

מה גם , ולפיכך לא היה טעם להתחקות אחר כוונת המחוקק, מדובר במחקר היסטורי

לא אצביע במחקר זה ,  כמו כן.66שעל פי רוב מדובר בכוונה שאינה ניתנת להוכחה מדעית

אלא , גוני האירלקיומו של הפיצול, לגיטימיים או בלתי לגיטימיים, נוספיםרציונאליים 

לגופו של , אף אם,  ויכולת ניהולהתית ביחס למדינהאתארו אך מתוך זוית ראיה ביקור

  . בפיצול האירגוני עליו אצביענוספיםשונים ואכן יש טעם והכרח , עניין

  

משירות המדינה קיימת " השירות הציבורי"לפיצול , אזרחי- הקהילתי, הראשוןבמישור 

מתן אוטונומיה לגופים , של ביזור כח) Community(ניטרית והאידיאולוגיה הקומ

") הפדראלי("ולניבדלות השלטון המקומי , ורשויות מקומיות לנהל ענייניהן בעצמן

, קנתה אחיזה בארצות הברית) קומיונטריזם(התפיסה הקהילתית . 67מהשלטון העיקרי

ת של מתוך תפיסה פרקטית ופילוסופי, שם מובחנות המדינות מהשלטון הפדרלי המרכזי

, לפי תפיסה זו. מזעור כח השלטון המרכזי ופיזורו לידי האזרחים, איזונים ובלמים

כדי לחזק את בין היתר , "השירות הציבורי"מוצדק להבחין בין שירות המדינה לבין 

יהיה מוצדק לתת לרשויות המקומיות כח עצמאי על מנת שיוכלו לנהל , כך. הקהילות

                                                           

   66
  .593, ב"תשנ, )3(טז, עיוני משפט, "כוונת המחוקק וסמכות החוק",   אנדרי מרמור 
67

, )עורכים(' דוד ואח, נחמיאס:ב, "פקטו-ביזור דה: ממשל מקומי", דוד דרי: למשל, לעניין זה ר  
  .159-173' עמ, 1999, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, המדיניות הציבורית בישראל
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, קול זה ניתן לתאר אף שיקולי אי תלות פוליטית בקירבה רעיונית לשי.68ענייניהן

 באופן שלא ביזור כוח, )שקיפות ובקרה, ייצוג(שיקולי דמוקרטיה , מקצועיות והמשכיות

 ושיקולים ניהוליים לגיטימיים אחרים  ,יהיה מרוכז בידי שלטון מרכזי הגמוני אחד

מבחינת , ציאל שבהמתייחס לעצם האבחנה בין האורגנים ולפוטנ" מניפולטיבי"הביטוי (

 ואין בה כדי לבטא תמיד ביקורת ,)או המבקש להתארגן/נקודת ההסתכלות של האזרח ו

, יותר ולפיכך מעשירה את הקופה הציבורית" כלכלית"שיתכן ו, על אופן התארגנות זו

  ). למשל

  

  . שראשיתו היסטורי', מכוון-יד'מדובר בפיצול בלא , השניבמישור 

מגבילות כוחן של ממשלות , ככלל, חוקות. דרת חוקה כתובהמדינת ישראל נע, ראשית

מטעמים הסטוריים לא . את גבולות הביקורת השיפוטית, לעיתים, לשלוט ומסדירות

, בהעדרה של חוקה. או את כח הרוב/שתגביל את כח הממשל ו, כוננה בישראל כל חוקה

בהעדרם . מצומצמתתיחום סמכויותיה של המדינה אינו קבוע והביקורת השיפוטית עליה 

טלאי על "חוקקו חוקי הכנסת כל השנים , )1992 וביתר שאת ב1958-מ(של חוקי יסוד 

, משכך. באופן בו חוקים שונים מגדירים את המינהל הציבורי באופן שונה, "טלאי

חוק (בדברי חקיקה שונים , "השירות הציבורי"התווספו במשך השנים הגדרות שונות של 

במישור יחסי ). ' חוק שוויוון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וכו,ישוב סכסוכי עבודה

ולאחר שהמדינה , חוקקו בישראל חוקי שירות המדינה רק בשנות החמישים, העבודה

אף מגמות ההפרטה המהירות של המשק הישראלי . כבר היתה למעסיק המרכזי במשק

לפי הפרק " יונישירות ח", כפי שיתואר. לא תאמו את קצב החקיקה, בעשור האחרון

לאחר , בעוד שכיום, הוגדר לפי הבעלות על השירות" חוק ישוב סכסוכי עבודה"הרביעי ל

אף " שירות ציבורי"והוא מגדיר , נישאר החוק על כנו בלא שתוקן, ביצוע ההפרטות

גופים שהיו של המדינה הופרטו והפכו לציבוריים מבחינת . שירותים פרטיים שניתנים

אל  "–תעופה (או במידת המונופול שלהם בשוק ") בזק "–תקשורת  (סוג השירות הניתן

 שלא בבעלות –היינו , וזאת על אף שבפועל הינם כבר פרטיים ולא ציבוריים עוד, ")על

  . המדינה

  

מדובר היסטורית בשלב השלישי להתארגנות : ביחס לחברות ממשלתיות, כך למשל

שרווחה בעולם " (מחלקה ממשלתית"לאחר שניזנח רעיון הפעילות באמצעות , המדינה

בתום מהלכי שנות החמישים של המאה העשרים ; )לפני מלחמת העולם הראשונה

בהם הוחלט למסד את פעילות , )שהגיעו כתגובה למשבר הכלכלי של שנות השלושים(

; שלב המאופיין בעצמאות רבה והעדר פיקוח ממשלתי, 69המדינה מחוץ למסגרת התקציב

וכתגובה לראקציה שנבעה מאובדן שליטת הממשלות באורגנים ובתום שלב שלישי 

 –ב לחקיקת ה "שהובילה לביטול המסגרת של חברות ממשלתיות ובארה(שיצרה 

Government Corporation Control Act 1945 – מ.(  
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 29יף באמצעות סע, כך למשל". קהילתיות" עדיין המדינה מתערבת אף במקומות בהן היא העניקה  
  .  חייב שלטון מקומי באישור שר האוצר על מנת לחרוג ממסגרת השכר של עובדיו, לחוק יסודות התקציב

69
והחברות הממשלתיות , אנגליה, ב" דבר שהוביל להקמת תאגידים סטטוטוריים ראשוניים בארה 

  ;אסיה ואמריקה הלטינית, הראשונות בקנדה
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באופן , בהיותו" (פרגון אידיאולוגי"אינו נהנה בהכרח מ" חברות ממשלתיות"שלב של 

 ת לא אחתוארהמת, ) שזרה היסטורית הן לקפיטליזם והן לקומוניזםצורת ארגון, מצוהר

 ומשכללת לתוך הסדרי החקיקה והישום 70"מטוטלת שנעצרה באמצע הדרך"בספרות כ

את ההכרח בעצמאות ניהולית ועיסקית לצד חובת הפיקוח של ממשלות על חברות 

  .ציבוריות

  

שירות "לבין " שירות ציבורי"האבחנה בין , אשר בה תתמקד עבודה זו, השלישיבמישור 

במישור . 71פוליטייםאו / ולצרכים ניהוליים, אבחנה מניפולטיביתהינה , "המדינה

יתכן ונמצא בשלב מסויים כי המשכורות בשירות המדינה לא שיקפו כראוי , "הלגיטימי"

למשל מנהלי מחלקות שמאחוריהם , את התגמול שיש לתת לממלאי תפקידים טובים

: לפיכך נמצא הפתרון. להרוויח כסף רב, בשוק החופשי, ואשר יכולים, ותשנות לימוד רב

אם כי מקובל לראות , "מניפולציה ניהולית"אף זוהי . העסקתם במסגרת חוץ תקציבית

כאשר " לגיטימית"יתכן ומניפולציה אירגונית שכזו תחדל מלהיות ". לגיטימית"בה 

יה של  קטגוריה רעיונית זו נועד פיצול בעטי. 72"הפרטה בהעדר אחריות"תכליתה היא 

בין אם כלפי , מחוזי או עירוני,  מדינתי– לנתק את מידת האחריות של השלטון המרכזי

באמצעות אי (ובין אם כלפי פנים ) באמצעות אי תחולת דברי חקיקה מסויימים(חוץ 

הל  לנ)גיאוגרפית" (פונקציורים אזוריים"ולהותיר ל, )פיקוח של נציבות שירות המדינה

תחת תפיסה זו יתבססו התקשרויות בלא . ענייניהם בלא מעורבות או פיקוח חיצוני

בהעדרה , למשל,  בהעדר החובה לנהוג בשוויון–למשל (חובות מתחום המשפט הציבורי 

משרות אמון ותנאי שכר חריגים ,  מינויים פוליטיים- וכלפי פנים , )של חובת מכרזים

וביססו עמדתם הפוליטית או הפנימית אל , הילתםלעובדים אשר זוכים למעמד בכיר בק

  . מול הממונה המקומי

כך . סוג אחר של מניפולציה אותה משרתת הפרדה זו הועלתה בקשר לרשות השידור

 כי רשות השידור הוקמה כרשות סטטוטורית והופרדה ממשרד 73קיימת טענה, למשל

במקום ,  הרשות ותכניהעל מנת לאפשר לראש הממשלה ולמשרדו פיקוח ישיר על, החינוך

נוסף המתקיים בהגדרת גופים " מניפולטיבי"עניין ". בלבד"להשאיר זאת לשר החינוך 

, הינו בהעברת אחריות כלכלית, ")עובדי המדינה"במקום " (עובדי ציבור"ונושאי תפקיד כ

ניתן לציין את , בקטגוריה זו. ניהולית ומשפטית לגופים אלו תוך הסרת אחריות המדינה

את " לגלגל"אשר נועד , "1998 -ח "התשנ, גופים ציבורייםבביטחון להסדרת הק חו"

באופן המאפשר להם תיפקוד , סמכויות האבטחה אף לשומרים ומאבטחים פרטיים
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המכון למחקרי חקיקה , ירושלים, החברות הממשלתיות דין וחשבון הועדה להכנתה של הצעת חוק  
  .1970, ולמשפט השוואתי

71
תתכן החלטה להעביר גוף מסויים ממשרד ליחידת : אינו חף מקשיים" פוליטי"לבין " ניהולי" הקשר בין  

משכללת , בהיותה גוף פוליטי, למרות שברור שהממשלה,  סמך לאו דווקא משיקולים פוליטיים
  . בתוצרי החלטותיה יכול שיעשו שיקולים פוליטיים עתידיים–ואף אם לא , ים פוליטייםבהחלטותיה רכיב

72
  :ראה לעניין זה  

Trebilcock, M.J. & Lacobucci, M.J., "Privatization and Acoountability", 116 Harvard 
Law Rew (2003), 1422. 

73
מכון לוי , עם עובד (1948-1990רת בישראל  אמצעי התקשו–המתווכחים , יחיאל, לימור, דן, ראה כספי  

  .99בעמוד , )1992 –ג "תשנ, האוניברסיטה העברית, אשכול
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ביטא , )1998(כי בעת בה חוקק החוק ,  נכון לומר.74כאילו היו מאבטחים מטעם המדינה

בו המאבטחים ,  המצב בפועלהחוק הן את ההשקפה הניהולית של הממשלה והן את

כאשר הרישיון ניתן על ידי רשויות המדינה בכפוף , נשקבנושאים ו  פזורים בשטחממילא

  .)'הכשרות תקופתיות וכו, מטווחים(לפיקוחה המקצועי 

אבחנה תחשד : 75יש להבין על דרך ההכללה" מניפולטיבי"את הדיבר , מכל מקום

, למשלכך (הביקורת של המשפט , כך. אחריםכמניפולטיבית בהעדר רציונאלים סיווגים 

; רואה באבחנות מעין אלו כממשיכות להנציח הגמוניה שלטת) 76הביקורת הפמינסטית

ביחס להיבט  (חברתי או פוליטי כלשהו, באשר האבחנה משרתת אינטרס תרבותי

  .)77 שליטה גברית בתא המשפחתי ובאשה–למשל , הפמיניסטי

  

ולסטטוס , תו המשפטית השונה של כל גוף וגוףתהא הסיבה להגדר, כך או אחרת

 הרי שבפועל דברי - כגוף ציבורי או כגוף של המדינה –המשפטי השונה שיחול עליה 

חלים על גופים ) ר"התקשי(הסכמים והסדרים , תקנות, ובהם חוקים, חקיקה שונים

   .שונים הממומנים כולם מכספי ציבור וכספי המדינה

  

תיאורטית ומעשיות משפטיות -ור מספר מסגרות ניהוליותבפני המדינה עומדות כאמ

): כלפי עובדיה(וכלפי פנים ) כלפי חוץ(באמצעותן היא יכולה לנהל את פעילותה העיסקית 

חברה ; 79רשות סטטוטורית; 78)מפעל עיסקי: או בשמו האחר(באמצעות מפעל מחלקתי 

 יסודות התקציב  או מכח חוק80לפי פקודת החברות או מכח חוק החברות הממשלתיות

וכולם , הקדשים, תאגידי בריאות, עמותות,  81עירונית-בנוגע לחברה עירונית וחברת בת

. על בלתי מוגדרת-שהינה ספירת" השירות הציבורי"ו" שירות המדינה"תחת הכותרת 

את המסגרות , 1985 –ה "התשמ,  לחוק יסודות התקציב21מגדיר סעיף , בפועל

גופיה "ו" 82גופיה המתוקצבים"המדינה לפעול באמצעות התאגידיות באמצעותן רשאית 
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מקבלים , 19.11.07פורסם ביום , 2199, )4(2007על -תק, מדינת ישראל' ברק כהן נ, 766/07פ " בע 
י מאבטח בחברה את הטענה כ, בניגוד לדעתו החולקת של אשר גרוניס, השופטים אדמונד לוי ועדנה ארבל

  .לעניין עבירת השוחד" תאגיד הנותן שירות לציבור"וכעובד " עובד ציבור"פרטית ייחשב כ
75

  .39' עמ, הפרטה כהצברה,  אייל פלג 
76

האוניברסיטה , הוצאת הפקולטה למשפטים, "דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית", למשל הלה קרן'  ר 
  .2004, העברית בירושלים

77
ואף הציעה , ה רעיון ביקורתי כיצד דיני החוזים מנוסחים ומשרתים את הקהל הגברי הלה קרן פתח 

  . יותר" נשיים"חלופה ניסוחית לדיני חוזים שיהיו 
78

כי הכנסות , בין השאר, הקובע, 1985 –ה "התשמ, מוקם מכח חוק יסודות התקציב" מפעל עיסקי" 
שניה לחוקי התקציב השנתיים כלולה בתוספת ה. מפעלים עיסקיים אמורים להשתוות להוצאותיהם

הם בתי החולים " יחידת סמך"שלעיתים מוגדרים גם כ, "מפעלים עיסקיים. "רשימת המפעלים העיסקיים
, המדפיס הממשלתי, )בעבר(ל "רפא, )בעבר(רכבת ישראל , מנהל מקרקעי ישראל, הממשלתיים הכלליים

  ).2001בשנת (ר בנק הדוא, נמל חדרה, נמל יפו, לשכת הפרסום הממשלתית
79

  .'רשות שדות התעופה וכו, כדוגמת רשות הנמלים 
80

לפי . 1957 –ח "התשי, מכח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, "חברה חיונית"ישנה הגדרה של ,  בנוסף 
המתיר לשר האוצר להורות בצו לחברה ממשלתית או לחברה ) א(11 הוסף בו סעיף 1985אשר ב, חוק זה

העוסקת או שנועדה , או לחברת בת של חברה כאמור, בחוק החברות הממשלתיותמעורבת כמשמעותה 
השר רשאי למנות בצו . כי תמשיך לפעול לפי הוראות השר, לעסוק בעניין שבו יש למדינה עניין כלכלי חיוני

אכיפה ופשיטות , סעדים זמניים, הוצאה לפועל, פירוקים, שאף תהיה מוגנת מפני כינוסים, מנהל לחברה
  . לרג
81

  1985 -ה "התשמ,  לחוק יסודות התקציב21 סעיף  
82

חברה ממשלתית וחברה , בנק ישראל, מועצה דתית, רשות מקומית, תאגיד" גוף מתוקצב מוגדר כ 
  ). לחוק יסודות התקציב21סעיף " (עירונית
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שההתפתחות , אגב,  אין הכרח.להלן אפרט את האורגנים שיבחנו בעבודה זו". 83הנתמכים

שכן יתכנו אירגונים , בין האורגנים תהיה כרונולוגית ותוך מיצוי מלוא האפשרויות

  .וכך ישארו, שמראש יוקמו באופן התארגנות מסויים

  

  נהשירות המדי .1

באשר היא קובעת כי עובדים הממונים לפי חוק , ביותר" הקלאסית"צורת שירות זו הינה 

לרבות חוקי , יחולו עליהם הזכויות והחובות של אנשי שירות המדינה, שירות המדינה

  .שירות המדינה והסדריו וכי פעילותם כלפי חוץ תחייב את המדינה כשולחתם

וקיבלה ביטוי תיאורטי , הבירוקרטיה והמנדריןבסיסו של שירות המדינה הינה בתפיסת 

מבחינה . על הבירוקרטיה, )Max Weber(מרכזי בין היתר בכתביו של מקס וובר 

 כישות משפטית ישירה המתקשרת –זוהי הדרך בה התחילה המדינה לפעול , היסטורית

, ראשית הבירוקרטיה ושירות המדינה כראשית ימי המדינה. בחוזים ומעסיקה עובדים

 נחשב המינהל הציבורי מקצוע שהעוסקים 17 –וכבר בפרוסיה ובאוסטריה של המאה ה 

  .84בו נידרשים להכשרה מקצועית אוניברסיטאית מיוחדת

 

י השני מצויה המיבנכי מן העבר , יאמר" שירות המדינה" לשם הנגדה ל- מ"חברה בע. 2

לפעול כחברה  רשאיתהמדינה . שהינה בסיס ההתאגרגנות העיסקית, החברה הפרטית

  . מ"בע

תכלית ". פקודת החברות"ו" חוק החברות"על חברות הפועלות בתחום הפרטי חלים 

לפעול על פי "הקובע כי התכלית הינה , לחוק החברות) א(11מ מוסדרת בסעיף "חברה בע

" חוק החברות"לא כל פעילות של המדינה במסגרת ".  להשאת רווחיהעיסקייםשיקולים 

 לשם כך נידרשת החלטת ממשלה מפורשת –" חברה ממשלתית"ל" חברה"הופך את ה

  .ואין הכרח שכך ייעשה, )1975 - ה "תשל,  לחוק החברות הממשלתיות5סעיף (

  

הכירה פסיקת בתי המשפט בישראל בחשיבות תכלית השאת הרווח כמטרה , בפועל

בשונה מפקודת החברות , 1999אף חוק החברות מ . מ"עליונה לקיומה של חברה בע

בכך מאמץ החוק הישראלי את גישת היסוד . מציין לראשונה תכלית זו, קדמה לוש

  . 85בדבר השאת רווחי החברה, השלטת בדין האנגלי

) א(הוראות סעיף קטן "וקובע כי , לחוק החברות מסייג עקרון השאת הרווח) 'ב(11סעיף 

לבד ואשר  במטרות ציבוריותלא תחול על חברה שבתקנונה נקבע כי היא הוקמה להשגת 

אלא מתן אפשרות , אין כאן הטלת חובה". תקנונה אוסר חלוקת רווחים לבעלי מניותיה

כמעין , לחברה המסחרית לפעול אף לקידום האינטרסים של מי שאינם בעלי מניותיה

מדגיש כי לא מדובר בשיקול נפרד בפני , באופן ניסוחו, אולם החוק. 86"אזרח בקהיליה"

  .יקוליה העיסקייםעצמו אלא משולב במסגרת ש
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 ושר האוצר קבע, תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין"מוגדר כ" גוף נתמך " 
  ). לחוק יסודות התקציב32סעיף " (לגביו הודעה ברשומות כי הינו גוף נתמך לעניין חוק זה

84
  .38עמוד , 1996, תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 1יחידה , יסודות המנהל הציבורי,  דוד דרי 

85
  .33עמוד , מהדורה שלישית, מ"הוצאת תאגידים בע, חוק החברות החדש,  יוסף גרוס 

86
  .34ד עמו, גרוס 
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, אינה מענייננו" חברה פרטית"ל" חברה ציבורית"כי האבחנה שבחוק החברות בין , יוער

הינה לחברה " חברה ציבורית"הכוונה בחוק החברות ל, "ציבורי"שכן על אף שם התואר 

 עוד .שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שמניותיה הוצעו לציבור הרחב על פי תשקיף

חוק "על עכשווית ומחייבת ביחס לקשר שבין המדינה לבין -ם נקבעה הלכתציין כי טרא

" הרמת מסך"ועד כמה יבוצעו ', מ"חברה בע'בפועלה של המדינה באמצעות " השליחות

  . ויוחלו דיני השליחות על המדינה

  

 באמצעות והוא האם פעילותה של המדינה, ושי נוסףכי סוגיה זו מעלה ק, עם זאת יאמר

אין , כאמור. אם לאו, "שירות ציבורי" המדובר ב–ת בתחום העיסקי חברה מופרט

, לפי סוג השירות המסופק, בין היתר, וזו תיבחן, משמעית-לשאלה חשובה זו תשובה חד

גרעין השליטה ועוד אבחנות שונות וסותרות כפי שתיארתי בדבר עצם , מידת בלעדיותו

  ".שירות ציבורי"הגדרת 

  

  . 1975 –ה "תשל, חוק החברות הממשלתיותלת בישראל מכח   פוע– חברה ממשלתית. 3

הועדה "לאחר שאומצו מסקנות ,  חוקק בישראל חוק החברות הממשלתיות1975בשנת 

שמונתה על ידי שרי האוצר ") ועדת ברק" ("להכנתה של הצעת חוק חברות ממשלתיות

  . 1970 -והמשפטים ב

 כח ההצבעה באספותיה ממחציתשיותר חברה "חברה ממשלתית מוגדרת כ, 87לפי החוק

או ,  מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינהיותר ממחציתהכלליות או הזכות למנות 

  ". בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית

  

ואלו התפקידים העיקריים שנקבעו , הוקמה רשות החברות הממשלתיות, עם קבלת החוק

לייעץ ולסייע ;  בעניינים הנוגעים לחברות ממשלתיותליעץ לממשלה ולשרים: 88לה בחוק

לעקוב ברציפות אחרי הפעילות של כל אחת ; לחברות ממשלתיות בניהול עסקיהן

מדיניות השכר , פעילותן העיסקית, לרבות הגשמתן מטרותיהן, מהחברות הממשלתיות

ליות פעילויותיה הניהואירגונה וכלל , מיזוגה, לטפל ולסייע בפירוק חברה'; וכו

  .והמשפטיות

  

, בה נקטה הממשלה מסוף שנות השבעים ועד לאמצע שנות השמונים, מדיניות ההפרטה

) א(14סעיף : מבטאת את רוח החוק, בשנות התשעים והאלפיים, ביתר שאת, ולאחר מכן

לחוק מפרט את הנסיבות שבהן רשאית הממשלה להביא לפירוק מרצון של חברה 

  :ואלו הן, דינהאו למכירת מניות המ, ממשלתית

מטרות החברה הושגו או שהשגתן אינה אפשרית כלל או אינה אפשרית בחסכון . 1"

  ;וביעילות

  ;מטרות החברה הוטלו על רשות שהוקמה בחוק או על חברה ממשלתית אחרת .1

  ."מן הרצוי שמטרות החברה יבוצעו על ידי גוף שאינו חברה ממשלתית .2

                                                           
87

  . לחוק החברות הממשלתיות1 סעיף  
88

  .1975 –ה "התשל,  לחוק החברות הממשלתיות54סעיף ', פרק ז  
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 לחוק שהוסף 1'שלתיות עוגנה בפרק חמדיניות הממשלה להפריט חברות ממ, ואכן

ח ועדת "דוהדבר אף תואם את המלצות . ועסק בהפרטה, 1993 –ג "בתיקון התשנ

 להעביר משימות מישניות ותפקידי ביצוע ומתן שירותים משירות המדינה ,קוברסקי

קומפקטי "אגב צמצום המינהל הממשלתי והפיכתו ל, פרטיים וציבוריים, לגופים אחרים

  . "ואיכותי

משרדי כדי לבחון אילו חברות - החליטה הממשלה להקים צוות בין16.8.00 –ב 

 הכין הצוות 2001עד סוף אוקטובר . על מנת לצמצם את היקפן, ממשלתיות נחוצות

  . חברות ממשלתיות מיועדות להפרטה12רשימה של 

: ות מהן חברות פעיל91,  חברות ממשלתיות ומעורבות106 היו בישראל 1999בסוף שנת 

מספר החברות  קטן 2007במהלך שנת .  חברות עיסקיות35ו ,  היו לא עיסקיות56

  . 89ן"בין היתר בשל הפרטת חברת בז, 88-הממשלתיות ל

  

תרבות , )9(רובן בתחומי קרנות ההשתלמות ,  חברות ממשלתיות85 פעלו בישראל 2004-ב

התעשיה , )7(ומי התיירות וכן בתח, )8(תחבורה ותקשורת , )9(בינוי ושיכון , )9(ואמנות 

   . 90)3(וחשמל ומיים , )4(אנרגיה וחיפוש נפט , )4(בטחון , )6(החקלאות , )6(והמסחר 

  

   –חברות מעורבות . 4

אשר , אף מעמדן של החברות המעורבות מוסדר בישראל בחוק החברות הממשלתיות

מחצית שר חברה שאינה חברה ממשלתית וא"זוהי , כמוגדר בחוק. הסדריו חלים עליהן

 מחצית או פחות מכח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות או פחות

  ".מהדירקטורים שלה הם בידי המדינה

האמנות ושירותים , ברובן בתחום התרבות,  חברות מעורבות20 פעלו בישראל 2004 -ב

, ביטחון, )2(תחבורה ותקשורת , )2(תעשיה ומסחר , )3(קרנות נאמנות , )10(אחרים 

  ).  בכל קטגוריה1(חקלאות ותיירות 

  

חברה חברה חברה חברה  ": כאמור בסעיף ההגדרות לחוק החברות הממשלתיות–  ממשלתית-חברות בת. 5

    יותר ממחציתיותר ממחציתיותר ממחציתיותר ממחצית כח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות  כח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות  כח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות  כח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות שיותר ממחציתשיותר ממחציתשיותר ממחציתשיותר ממחצית

בידי חברת בת ממשלתית או בידי חברה בידי חברת בת ממשלתית או בידי חברה בידי חברת בת ממשלתית או בידי חברה בידי חברת בת ממשלתית או בידי חברה , , , , הדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתיתהדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתיתהדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתיתהדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתית

  ".ממשלתיתממשלתיתממשלתיתממשלתית----עם חברת בתעם חברת בתעם חברת בתעם חברת בתממשלתית יחד ממשלתית יחד ממשלתית יחד ממשלתית יחד 

  

  –סטטוטורים ) תאגידים(רשויות . 6

 הפועלים מכח , המדינהאורגנים שפועלים בסמכות וברשותרשויות סטטוטוריות הינן 

                                                           
89

ח ישנה "כי בדו, יוער. 23' בעמ, 2007ח רשות החברות לשנת "דו,  דין וחשבון על החברות הממשלתיות 
נו נוקט באבחנה זו או ואולם החוק המסמיך אי, "חברה לא עיסקית"לבין " חברה  עיסקית"אבחנה בין 
זולת מקור הרווח , ובפועל אמנם מלמד על קיומם של שיקולים נוספים בכינון חברה ממשלתית, בהגדרה זו

חיה "מחצית מהחברות הממשלתיות מוגדרות על ידי רשות החברות הממשלתיות בדו, עם זאת. האפשרי
שם השירותים אינם עיסקיים , אבחנה עיסקית משירות המדינהמה שמלמד על , "חברות עיסקיות"כ

הגם שלמקצת , ביחס לשירות המדינה גופא" ארגון עיסקי"ולראיה העדר הביטוי , כטענתי, במהותם
  .החברות הממשלתיות תכלית אחרת

90
  .2005ח רשות החברות הממשלתיות לשנת " דו 
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: למשל.  נוספים"בעלי מניות"ללא , של המדינהוהינם באחריותה , ק מסמיך מפורשחו

רשות , כי הדיןלשכת עור, רשות הגנים הלאומיים, רשות הנמלים, רשות השידור

להחליט אילו הסדרים משפטיים יחולו על , בחוק המסמיך, המדינה רשאית. 91העתיקות

)) משמעת( חוק שירות המדינה –ובעיקר (לרבות תחולת חוקי שירות המדינה , כל גוף

 ניתן להבדיל בין הרשויות הסטטוטוריות ).ר"התקשי(ותקנון שירות המדינה 

ין היתר לפי תוכן תפקידם ורמת הפיקוח והעצמאות ב, באופנים שונים" תאגידים"וה

המוסמכת ,  לשכת עורכי הדין–למשל (הניתנת להם בחקיקה המסמיכה ובתקנותיה 

  ).להעניק רישיונות מקצועיים

רשות סטטוטורית יש "כי , ח ועדת מוזס"בהקשר לרשויות סטטוסטוריות נקבע בדו

המשאלה . וחדות מחייבות זאתכאשר סיבות מי, להקים רק במקרים יוצאים מן הכלל

אין בהם כדי להצדיק הקמת רשות , או הרצון לשתף אנשי ציבור, לתקציב מיוחד

  .92"מטרות אלו ניתן להשיג בכלים אחרים לפי החוק הקיים. סטטוטורית

  

ניתוק הרשות הסטטוטורית , לפי התיזה בעבודתי זו, שיטת התארגנות זו מבטיחה

וארגון מקצועי , ה כללי ניהול ופיקוח הדוקים פחותמשירות המדינה באופן שיחולו ב

דמי חבר : למשל( חבריו ומהחלטותיו העצמאיות ונועד לכלכל את עצמו ממסישיכול 

תקציב : עבור המדינה המכוננת, כאשר אלו בדיוק אף יתרונותיו, )דים"שנתיים בלשכת עו

" הפרצות"שימת ר .על של המדינה- עם זאת פיקוח, עצמאי ומאגר כח אדם פרפסיונאלי

   . לעבודה זו1 בפרק –ומצאי עיקרי הגמישות הניהולית 

  

 הזרמת תקציבי מדינה –למשל " (עמותות"כי לאחרונה ישנו שימוש אף בניהול , יוער

 תהיות מעורר יב אתגרים ניהוליים נוספים ווהדבר מצ, )בערבי החגים, לעמותות נזקקים

ר כספיה לנזקקים ישירות באמצעות שירות במקום להעבי, מדוע בוחרת המדינה לנהוג כן

  . המדינה ומשרדיה

 * * *  

  

ובהן ,  באמצעות מניפולציות חוקיות תאגידיות נוספותלבד מצורות אלו נוהגת המדינה

ואיגודי ערים ) עמותה(לרבות המרכז לשלטון מקומי , )תאגידים(עיריות ומועצה מקומיות 

.  ועוד93חברות חיוניות; הקדשים; עירוניותלרבות תאגידים ועמותות , עמותות; )תאגיד(

                                                           
91

  .63ראו רשימת הרשויות הסטטוטוריות בעמוד   
92

. ח מבקר המדינה בדימוס ז"דו" (" המפעלים העיסקיים של המדינההועדה לבדיקת בעיות ניהול"ח "דו  
וכן , 1957אפריל , "ביקורת המדינה באיגודים ממשלתיים"ח "דו וראה גם .19' עמ, 1962נובמבר , ")מוזס
, משרד מבקר המדינה, ירושלים, מוזס' ר ז" על פי דוחות מבקר המדינה ד–כללים במנהל הציבורי , מ, גילון
  .213-233 'עמ, 1966

93
) 'א(11המוסיף סעיף ,  קיבלה הכנסת תיקון לחוק ההסדרים לשעת חירום במשק המדינה5.5.1985ביום   

הפעלת חברה שבה יש למדינה עניין "שכותרתו , 1957 –ח "התשי, בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
  ". כלכלי חיוני

העוסקת "בת שלהן -ברה מעורבת או לחברתאו לח, רשאי שר להורות בצו לחברה ממשלתית, על פי התיקון
כי , נקבע". כי תמשיך לפעול לפי הוראות השר, או שנועדה לעסוק בעניין שבו יש למדינה עניין כלכלי חיוני

התיקון אף . החיוני אשר יש למדינה בחברה מהווה ראיה מכרעת לכך-קביעתו של השר לגבי העניין הכלכלי
כי התיקון גורף , יודגש. אשר ינהל אותה או יפקח על הנהלתה, דמאפשר לשר למנות לחברה מפקח מיוח

 אפילו על חברה שלמדינה מניות –היינו , ומאפשר למדינה להשתלט בדרך זו אף על חברות מעורבות
יהודה (ובעתונות , )58' עמ, אהוד גרא( ביקורת על אי חוקיות ההוראה נימתחה בספרות .ספורות בהונה

  ). 4.5.86, "הארץ", שרוני
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 פסלה את ,מוזסר "ד, מבקר המדינה בדימוסועדת . אורגנים אלו לא ידונו בעבודה זו

  .94האפשרות להקים עסקים ממשלתיים באמצעות שותפיות או עמותות

  

*  * *  

  

 –ובצידה הימני , "שירות המדינה"אשר בצידה השמאלי , ניתן אפוא לשרטט סקלה

מצויים , שידונו בעבודה זו, יתר צורות ההתארגנויות שמקימה המדינה".  פרטיותחברות"

  :על סקלה זו באופן הבא

  

>...__....___..___..___...____....____....___....___...<  

 שירות המדינה/ רשות סטטוטורית/ חברה ממשלתית/ ממשלתית-חברת בת/ חברה מעורבת/ חברה פרטית

  משרד ממשלתי או יחידת סמךעל אירגונו באמצעות 

  

" עובד מדינה"היינו על הסקלה בתווך שבין ,  האבחנה בין צורות התארגנויות אלונפקות

חובה ;  יחולו חוקי שירות המדינה–בעוד עבור עובד מדינה ": עובד בחברה פרטית"לבין 

הרי ; ")ר"התקשי("תקנון שירות המדינה ; 95לפי חובת ההגינותמוגברת להתנהלות 

לא יחולו חובות אלו , המכוננת מכח חוק החברות, בור עובד בחברה פרטית לגמרישבע

  .שהרי תכליתה כאמור הינה השאת רווחים

  

להגדרת כל אחד מיתר צורות " עובד מדינה"תהא נפקות האבחנה בין הגדרת , כך

. הינה למשל בחובותיהם ובזכויותיהם הכספיות והאתיות של עובדים אלו, ההתארגנות

למשל ( ציבור שלא בשירות המדינה נציגידווקא הפיקוח השיפוטי על ,  אחת הדעותעל פי

הינו , חברי כנסת ונבחרים ברשויות מקומיות, שהינם שרים, ) ממלאי תפקידים מכח דין–

אין פירוט של תפקידים שכהונה בהם אסורה " "עובדי מדינה"בעוד באשר ל, מלא ויעיל

שהם , אף לדירקטורים מטעם המדינה. 96" לנהלאו סוגי עסקים שאסור לעובד מדינה

וכך אף אין תקנון אחיד בנושא זה לנציגי , אין הסדר של ניגוד עניניים, מקרב הציבור

אשר ממילא חלקם פועלים מכח חוק , )'רשות השידור וכו(הציבור במועצות הציבוריות 

המדינה חשוף מקובל להניח כי שירות , ככלל, ואולם. 97ואחרים מכח הוראות מינהליות

העדר מדדי רווח , ובהם סולמות שכר, לאמות ניהול ופיקוח נוקשים ואחידים יותר

  .'מחייבים וכו

                                                           
94

  .21' עמ, ח ועדת מוזס" דו 
95

  .307' עמ, 2009, הוצאת שש, תל אביב, 1כרך , המשפט המינהלי, ועי שחרור  אליעד שרגא 
96

בעמוד , 1990בורסי , כרך שני, ספר אורי ידין, ניגוד עניינים בשירות הציבורי, טנה שפניץ וורדה לוסטהויז 
חיל את דוקטרינות המשפט המנהלי והדין הפלילי אף אך בתי המשפט נוטים לה, "אין פירוט"אמנם . 335

והאם ניתן להמיר זאת בהליכים " עובדים"בלא להזדקק כלל לשאלה אם הינם , על נבחרי ציבור אלו
אשר הורשע בדין הפלילי בלא כל הליך , מקרהו של השר לשעבר חיים רמון". עובדי מדינה"משמעתיים כ

  .יפה בעניין זה, משמעתי
97

, שפניץ ולוסטהויז. ואולם מעת לעת נעשה ניסיון להכנסת הומוגניות בשיטה,  הצעות בנושא אין ריבוי 
אלא לנסח כללים אלו רק היכן שניתן , אינן מציעות לקיים מערכת אחידה של הוראות וכללים, למשל

. תפקידסוג מסוים של תפקידים וקיום סיטואציות אופייניות של ניגוד עניינים שילווה את אותו ה" לבודד"
: תלויה בשלושה סוגי שיקולים, התשובה לשאלה האם רצוי להסדיר בעלי תפקידים בצורה כוללת יותר

, שפניץ ולוסטהויז(חומרת ההגבלות וחשיבות הביקורת הציבורית בנושא טוהר המידות , יעילות ההסדר
  ).328בעמוד 
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פעילויות שונות בהן מעורבת הממשלה " (שירות הציבורי"בין ה,  של אבחנה זוהתוצאה

רשויות , חברות מעורבות, ממשלתיות-חברות בת, באמצעות חברות ממשלתיות

הינה אבחנה מלאכותית ניהולית ומניפולטיבית , "שירות המדינה"לבין ) 'סטטוטוריות וכו

ואשר נועדה לאפשר למדינה שליטה אך במה , הן כלפי חוץ והן כלפי פנים, שיצרה המדינה

, משפטית  ומנהלית במישורים אלו, מוסרית, תוך התנערות מאחריות כוללת, שנוח לה

" שירות ציבורי"ת שירותים רבים כבאמצעות הגדר, זאת". מעסיק"והתנערות מכובע ה

  . על המדינה כלפי עובדים אלוחבות פחותהוהטלת ") שירות המדינה"להבדיל מ(

  

היא , כאשר המדינה פועלת כגוף הנותן שירותים ריווחיים: היא זוהשערת המחקר 

, שלא במסגרת שירות המדינה, תספק תנאי עבודה משופרים במסגרת לא ממשלתית

מדינת "כאשר היא נותנת שירותים כ, נה תעדיף שיטת ניהול לפיההמדי. כגוף כלכלי

ואלו , כי אין לה מכך רווחים, אז היא תשתדל לצמצם בהוצאות ועליות עובדיה, "רווחה

בין היתר באמצעות הסכמים והסדרים , ינוהלו בדרך הקפוצה ביותר האפשרית

  .'ה וכופיקוח של נציבות שירות המדינ, סולמות שכר אחידים, קיבוציים

  

תוכל אלא אף , ישירהמשפטית מאחריות " להתנער"לא רק שהמדינה תוכל , בדרך זו

 לאפשר ; בלא נוקשות כללי המינוי לשירות המדינהיותרומקצועיים לגייס עובדים יעילים 

; "לכל החיים"הוק ולא למערכת -  לגייסם למשימות ותפקידים אד;להם גמישות ניהולית

ואף שכר , ככל שהשירות יהיה רווחי יותר יהיה תקציב רב יותר( םלכונן מנגנון לתיגמול

" קבועים"על אף הקביעות ונוחות התנאים ה, בניגוד להם ).בקופת הרשות, גבוה יותר

עובדי שירות המדינה לא יהנו מכל אלו בנסיבות שהם עובדים במשרד , בשירות המדינה

  ".עסק"ולא " שירות"ממשלתי במתן 

המשך תועלתן של חברות היא באשר ל, בלא יומרה למתן מענה, שאלה נוספת שתעלה

מלכתחילה הוגדרו אלו .  את מי המשך פעילותן ממשיך לשרת–ובעיקר , ממשלתיות

 –כבר ב . ונישאלה השאלה האם יש בחברות ממשלתיות צורך אמיתי, "יציר כילאיים"כ

לות באמצעות לשם מה נחוצה דרך הביניים של פעי: "ר אברהם ויינרוט" תהה ד1995

, )חברה פרטית ושירות המדינה(כאשר שתי הדרכים האלטרנטיביות , חברות ממשלתיות

עבודה זו תנסה ". ויש צורך רק לבחור בינהן בכל מקרה ומקרה, טובות הימנה, מכל צד

בדרך בחינת יתרונות המדינה כמעסיק וכמנהלת עסקיה עת פועלת , לתת מענה לשאלה זו

רשויות סטטוטוריות ועוד התארגנויות ,  חברות ממשלתיותהיא בתחום הביניים של

האם אכן יש קשר בין תכלית הקמת ובדיקה , "שירות המדינה"שאינן " ציבוריות"

מדוע כדאי למדינה לפעול בכל : ובמילים אחרות, האורגן הניהולי לבין ביצועיו בפועל

  .פעם באמצעות אורגן זה ולא אחר
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פטי של רשויות הציבור מש-המבנה הניהולי: 1פרק 

  והמדינה והפרצות שבו 

  

של כל אחת , משפטי-השלד הניהולי, בחן בהרחבה המצב המיבניא, בפרק ראשון זה

בין ( "הפרצות המשפטיות" ויתוארו, ות שהמדינה מקיימת ומאפשרתמצורות ההתארגנ

המאפשרות קריאה )  ובין שבהיסח הדעת,ממטרה כזו או אחרת, שתוכננו במכוון

בטקסט המשפטי ויכולתה להקים יישויות משפטיות התואמות , מצד המדינה, טיביתסלק

  . כדי צרכיה

אחדד כבר כעת מספר הבדלים האופיינים למדינה כמעסיקה והמבחינים אותה ממעסיק 

  :פרטי

חוקיה ולהתקין חוקק ל היא שרשאית ומוסמכת, ה ממעסיק פרטיבשונ, המדינה .1

 קואליוציני בועדות הכנסת ובמליאת באמצעות רוב, והוראותיה כמעסיקה

 על ידי הצעות חוק ממשלתיות שיובאו לאישור –ובאמצעות הממשלה ; הכנסת

ת לאחר "בסמכות שר התמ(צוי הרחבה ; הקואליציה הפרלמנטרית בכנסת

תוך מתן תוקף חוקי עליון , ותקנות לחקיקה, )התייעצות עם ארגון העובדים

 כך יכולה .)98 או צו הרחבהתקנות, קיקהבהיותם דבר ח(להוראות עבודה אלו 

אין מסגרת " יש מאיין"להסדיר עמאית , להבדיל ממעסיק פרטי, המדינה

   . פעילותה

, כמעסיק אינה עומדת במבחנים כלכליים לבחינת כדאיות העסקתההמדינה  .2

אשר בוחנים את תפוקתם , פרטיים, ובכך הינה נבדלת ממעסיקים אחרים

בעטיין היא (אף תכלית הוצאות המדינה . לת בלבדתוע- והצלחתם במבחני עלות

  .אינם בהכרח כלכליים) מעסיקה עובדים

זכותה הקניינית של המדינה "ספק אם ניתן לדבר על , בשונה ממעסיקים פרטיים .3

, וזאת בניגוד להשקפה הרואה בעיסקו של מעסיק פרטי כדי קניינו, "כמעסיק

הקניין העיסקי , שכן. רותוכבוד האדם וחי: לחוק יסוד3כמשמעותו בסעיף 

נאמן של 'מוחזק על ידה בהיותה , ככל שקיים בקופה הציבורית, שבידי המדינה

כפי שתואר בזכותה לחוקק , כי כח המדינה הרב, מכאן. 99בקניין זה' הציבור

מוגבלים מכח העדר קניינה וחובתה , ולהתקין את חוקי העבודה שיחולו אף עליה

 .כאמור בפסיקה, לנהל עיסקיה בתום לב מוגבר

 תוצאה בה המדינה ממסה את הכנסותיה .המדינה פטורה ממיסוי הכנסותיה .4

  .הינו אבסורד" כיס אחד לכיס שני"ומעבירה כסף מ

  

                                                           
98

חוק "מכח , ת"ים על ידי שר התמשהינו הסכם קיבוצי כללי המורחב על כלל המשק או על סקטור מסוי 
 ".הסכמים קיבוציים

99
אוניברסיטת תל , הוצאת רמות, קניין על פרשת דרכים, חנוך דגן:  ראו–" קניין"לדיון באשר למושג   

  .2005, אביב
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    חוק יסודות התקציבחוק יסודות התקציבחוק יסודות התקציבחוק יסודות התקציב ....1111
  

באמצעותו מנהלת המדינה " חוק המסגרת"הינו , 1985 –ה "התשמ, חוק יסודות התקציב

בהיותו דבר חקיקה מ . על אף שאינו כזה, "חוק יסוד"הוא דומה בעיקרו ל. 100את עסקיה

על פגיעתו האפשרית בחופש מהותית  אינו חשוף לביקורת שיפוטית חוקתית 1985,101

כבוד האדם :וזאת כנובע מסעיף שמירת הדינים לחוק יסוד, הקניין של מוסדות ואירגונים

  .1992102- וחירותו מ

שאה להוציא כספים ההר'בדבר ' פרק ב'; פרק ההגדרות': החוק בנוי לפי פרקים

הוראות בקשר לתאגידים 'בנושא ' פרק ד'; תקציב הביטחון'בדבר ' פרק ג'; ולהתחייב

לרבות תוספת בדבר רשויות מקומיות שאושרה לגביהן תוכנית (' ורשויות מקומיות

בדבר ' פרק ו'; עדיפות התקציב ואכיפתו'בדבר ' פרק ה; )הבראה ובאשר למועצות דתיות

בדבר ' ופרק ז';  אשראי בידי רשויות מקומיות וגופים נתמכיםהגבלות על לקיחת'

  .דיווח ואצילת סמכויות, הוראות שונות בעניין הלוואות

  

  הגדרות

, 103כאמור בפרק הרביעי לחוק יסודות התקציב": רשות סטטוטורית"הגדרת  •

או מכח , גוף שהוקם בחוקלעניין חוק זה הינו " תאגיד"הגדרת , בדבר תאגידים

והוא מוסד של המדינה או שהמדינה משתתפת ,  שניתנה בחוקל שרסמכותו ש

כולם או , או חברי הנהלתו/ שחבריו ואו; במישרין או בעקיפין, בתקציבו

רשות מקומית או חברה , למעט בנק ישראל (מתמנים בידי הממשלה, מקצתם

 שמדובר בחברה מוגבלת בערבות או הקדש ששר או ראש רשות או; )ממשלתית

לחוק ' ושר האוצר קבע שהוראות פרק ד, מנה להם דירקטור או נאמןמקומית מ

רשויות ", הנה כי כן .יחולו עליהם, כולן או מקצתן, יסודות התקציב

 4 הוראות פרק עליהם חלות, "תאגידים"פי חוק זה כמוגדרות ל" סטטוטוריות

  . לחוק יסודות התקציב

                                                           
100

נקבע כיצד יהיה מבנה חוק , בחוק יסודות התקציב". חוק התקציב"מותקן מדי שנה , מכח חוק זה  
מנגנון השימוש בתקבולים לצורך כיסוי התקיירות ;  התמיכה במוסדות ציבורכיצד תתבצע; התקציב

בחוקי " שיא כח אדם"הצורך בקביעת ; קביעת העקרון של הוצאה מותנית בהכנסה; ותשלום חובות
קביעת ; "תקציב עסקים מפעליים"מנגנון קביעת ; לנקוב במספר המשרות וחלוקותיהם: היינו, התקציב

קביעת מנגנון לכינון תקציב ; מנגנון השימוש ברזרבות ובעודפי תקציב משנה קודמת; במנגנון שינוי התקצי
הוראות שעה בקשר לרשויות מקומיות שאושרה ; הוראות בקשר לתאגידים ולרשויות מקומיות; הביטחון

וכן פרק בדבר עדיפות התקציב ואכיפתו ; הוראות שעה בקשר למועצות דתיות; לגביהן תוכנית הבראה
  .בדבר הגבלות על לקיחת אשראי בידי רשויות מקומיות וגופים נתמכיםופרק 

101
בתקופת שמעון פרס כראש ממשלה " עיסקת החבילה" כחלק מ1985 - חוק יסודות התקציב נחקק ב 

נעשה , עד אז. על מנת להסדיר מסגרת פיקוח אחידה על התקציבים השונים, ויצחק מודעי כשר אוצר
על פיו היתה יכולה ועדת הכספים של הכנסת להרשות הוצאת סכומים , "חוק התקציב השנתי"שימוש ב

, ז"כ, מושב ראשון, דברי הכנסת(כעולה מדברי ההסבר בכנסת . נוספים העתידים להתקבל אף מעל התחזית
 הקפאת –ובכללם , החוק העניק לממשלה סמכויות גורפות במעורבותן בתקציבי אירגונים, )2218' עמ

סמכות שר האוצר לאשר מתן אשראי ;  אישור העברות תקציביות שמציעה הממשלהביצוע חיקוקים בלא
כך . 'הטלת סנקציות של עבירות פליליות ומשמעתיות לגופים שיפרו הוראות אלו וכו; לרשויות נתמכות

לסמכויות שר האוצר לניוד תקציבים בלא שיוטלו עליו עונשים ) 2221' עמ, שם(כ יאיר צבן "התנגד ח, למשל
  .ך כיפוף סמכויות הזרועות הבירוקרטית והמחוקקת לטובת הממשלה ושריהותו
102

יוסף אדרעי בפני ' למשל דברי פרופ' ר(אף אם וכאשר נשמעת ביקורת שיפוטית על חוק יסודות התקציב  
 ).4' בעמ, 7.8.07דיון מיום , חוק ומשפט של הכנסת, ועדת החוקה

103
  . לחוק יסודות התקציב21 סעיף  
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יסודות התקציב וק ת בח מוגדר'חברה ממשלתית'": ה ממשלתיתחבר"הגדרת  •

  : כדלקמן" גוף מתוקצב"המגדיר , לעניין חוק זה" גוף מתוקצב"כ

חברה , בנק ישראל, מועצה דתית, רשות מקומית, תאגיד"הינו " גוף מתוקצב"

  ;"ממשלתית וחברה עירונית

רשויות "הרי , "גוף מתוקצב"מוגדרות כ" חברות ממשלתיות"בעוד , כלומר

  ".גוף מתוקצב"והן כ" אגידת"מוגדרות הן כ" סטטוטוריות

  

תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או "הינו " 104גוף נתמך" •

ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הינו גוף נתמך לעניין חוק , בעקיפין

 ."זה

  

חברה : "חוק יסודות התקציב קובע מספר מסגרות אירגוניות משפטיות, הנה כי כן

גוף ", "תאגיד"תיקרא " רשות סטטוטורית"; "קצבגוף מתו"תיקרא " ממשלתית

  .105גם יחד" גוף מתוקצב"או / ו"נתמך

  

חברות (גופים מתוקצבים , חוק יסודות התקציב נועד לבקר ולפקח על תאגידים

החוק אף . 106ולהתאימם למסגרת תקציב ממשלתי כולל, וגופים נתמכים) ממשלתיות

) כגופים מתוקצבים(ות ממשלתיות מאפשר לממשלה מעורבות גבוהה בניהול עסקי חבר

,  לטיב תוצריהםישירהאחריות וזאת בלא נשיאה ב, )רשויות סטטוטוריות(ותאגידים 

להעסקה , כאמור, בניגוד(תפוקותיהם וההגנות המובטחות להעסקת עובדים על ידם 

לסולמות שכר אחידים ולהוראות , הכפופה לחוקי שירות המדינה, ישירה בשירות המדינה

אף היריבות " מתרחקת"', חברה ממשלתית' בניתוק הקשר בין המדינה לבין ).ר"התקשי

הכפפה סלקטיבית של עובדי הרשות הסטטוטורית או , אגב. המשפטית בין השתיים

בהיותה , ר רק מגבירה את מעורבות המדינה"החברה הממשלתית להוראות התקשי

  .מכתיבה את מסגרת העבודה אולם נמנעת מהעסקה ישירה

   

ראתה הועדה כי נתקבלו "... כי לחוק יסודות התקציב קובע באופן כללי וסתום 4יף סע

לפי הצעת , רשאית היא, תקבולים מעל לתחזית התקבולים והמילוות לשנת הכספים

, להרשות הוצאת הסכומים הנוספים לכיסוי ההתייקרויות בתוכניות קיימות, הממשלה

  ."..ת חובות המדינהאו להקטנ, להקטנת ההתייקרויות או למניעתן

יכולה המדינה בפועל להלאים רווחיהן של רשויות סטטוטוריות ושל , באמצעות סעיף זה

  .   חברות ממשלתיות

                                                           
104

  . לחוק יסודות התקציב32 סעיף  
105

חברה שמחצית או יותר "תהא " חברה פרטית"קובעת כי , 26.2.2006 מיום 4716' החלטת ממשלה מס  
מכח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית או יותר ממספר הדירקטורים שלה אינם בידי 

ת במישרין בתקציבה השנתי בשיעור והממשלה אינה משתתפ, בידי גוף מתוקצב או בידי גוף נתמך, המדינה
  ".5%העולה על 

106
גוף שאינו מוסד "באשר הוא , "מוסד ציבור"הינה של , שאינה מענייננו, הגדרה נוספת בחוק זה  

ספורט או מטרה , בריאות, רווחה, אמנות, מדע, דת, תרבות, הפועל למטרה של חינוך, ממוסדות המדינה
  ).לחוק' א3סעיף " (דומה
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 – ובאילו תנאים –" להשתמש" לחוק קובעים את סמכותה של הממשלה 8-5סעיפים 

  ; ביתרות תקציביות

, רדי הממשלהמש לחוק מתיר לממשלה שימוש ביתרות תקציביות של 11בעוד סעיף 

 לחוק מרחיב את סמכות הממשלה להשתמש בכלל היתרות התקציביות של כלל 14סעיף 

  ).חברות ממשלתיות ורשויות סטטוטוריות, משרדי ממשלה(האורגנים 

טעון אישור של שר ) רשות סטטוטורית: היינו(כי תקציב של תאגיד ,  לחוק קובע22סעיף 

  ;האוצר

וצר ולשר הרלוונטי הסמכות לקבוע לכל תאגיד את שיא  לחוק קובע כי לשר הא24סעיף 

  ;כח האדם שלו

 לחוק קובע את סמכותו של שר האוצר לבצע שינויים בשכר ובתנאי השירות של 29סעיף 

הן ביחס לחברות ממשלתיות : היינו( גופים נתמכים וגופים מתוקצבים –עובדי תאגידים 

  . 107) והן ביחס לרשויות סטטוטוריות

היטלים , מיסים) רשויות סטטוטוריות(פשר לשר האוצר להטיל על תאגידים  מא30סעיף 

  ; ואיגרות חובה

חברות ממשלתיות ורשויות : היינו( לחוק מחייבים גופים מתוקצבים ונתמכים 33סעיף 

לרבות שיעורי , לדווח למשרד האוצר על כלל המידע הפיננסי שברשותם) סטטוטוריות

  ; שכר עובדיהם

 

 : ניהוליות מכח חוק יסודות התקציבהמניפולציות ה  .א

, משפטיות וכלכליות אותן מאפשר, יתכנו ארבעה סוגים של מניפולציות ניהוליות, ככלל

לשימושים במניפולציות בהמשך העבודה אתייחס . חוק יסודות התקציב, באופן ניסוחו

  .חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי/רשות,  שירות המדינה–אלו בגופים הספיצפיים 

  

ונועד , בהקשר הזה אינו נעדר אלמנט ביקורתי לכלשעצמו" מניפולציה"כי הביטוי , יוער

שימוש . לבטא שימושים גמישים שיכולה המדינה לעשות במבנה האירגוני שכוננה

" מרחב התמרון" תוך ניצול "נכונות"יכול להיות בקבלת החלטות ניהוליות " גמיש"

 בנסיבות אחרות יכול להיות שימוש פסול ומאידך, הלגיטימי שמאפשרות פרצות אלו

בחרתי להשתמש במילה , כך או כך. ואז יחשב כפסול, ברוח החקיקה" מושחת"ו

 .על מנת להגדיר את מרחב התמרון האמור" מניפולציה"

  

  :מניפולציות כלכליות

הגדרת גוף עצם הסמכות ל –) כרעיון שעומד בבסיס עבודה זו(ומלכתחילה , ראשית .1
                                                           

107
בתנאי הפרישה או , לא יסכים על שינויים בשכר, גוף מתוקצב או גוף נתמך"כי , בעהסעיף קו  

אלא , ולא ינהיג שינויים או הטבות כאמור, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, בגימלאות
פסיקת בתי המשפט ". או באישורו של שר האוצרבהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה 

דפנה ברק (ל בפרשנות דקדקנית ומחמירה " הנ29מפרשת את חוק יסודות התקציב את סעיף , ין זהבעני
, המכללה למנהל, ס למשפטים"בטאון ביה, המשפט:ב, "אכיפתו של תקציב המדינה וחוזי המנהל", ארז

ון היתה כי מדיניות בית המשפט העליעל פיה , גישה זו החליפה גישת עבר). 253-257עמודים , 1993', כרך א
כי , השופט חיים כהן פסק. יש לתת תוקף מלא גם לחוזים אשר נעשו תוך חריגה ממסגרת חוק התקציב

 כי אז –אם לא יוכל עוד האזרח לסמוך על קדושת התחייבותה של הממשלה בחוזה כתוב וחתום מטעמה "
). 827, 821, )2(ד לא"פ, מדינת ישראל'  מעוז נ28/76נ "ד" (שלטון החוק במדינה ייעשה לחוכא ואיטלולא

  . ש באותה העת העדיף את ערכי ההסתמכות והציפיה של המתקשר ואת ערך אמינות השלטון"ביהמ
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גוף "או ) רשות סטטוטורית לפי חוק יסודות התקציב" (תאגיד", "ימשרד ממשלת"כ

כניגזרת של ההגדרה ). ות סטטוטורית לעניין חוק זהחברה ממשלתית ורש" (מתוקצב

י ניהול והעסקה שונים ואולם אחידות יחסית הגוף דינהאירגונית השונה יחולו על 

ל מיסים והטלים שרשאי לעשות שימוש בכספיהם ולהטי,  משרד האוצר–בפיקוח 

   ;יחודיים

 . 108הלוואת מבנק ישראל למימון גופיה בלא הגבלההממשלה זכאית לקבל  .2

ולא רק בתקציב הפיתוח (אישור הממשלה להתחייב בהוצאות בתקציבה הרגיל  .3

 .ובלא אישור או פיקוח, על סמך הלוואות חוץ, )שלה

 

 :מניפולציות בהעסקת עובדים

  

על כלל ,  לחוק יסודות התקציב29ח סעיף מכ, הסמכות להחרגת תנאי העבודה .1

שהינו הן זרוע ושלוח של המדינה והן אישיות , מוטלת על שר האוצר, האורגנים

   .בעל סדר יום פוליטי עצמאי, פוליטית

סעיף . ל" הנ29חברות מעורבות רשאיות לקבל משר האוצר פטור גורף מתחולת סעיף  .2

 מהוראות לפטור, באישור הועדה, ררשאי שר האוצ"נקבע כי כי , לחוק קובע) א(29

וזאת בנסיבות , " כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיותחברה מעורבתל " הנ29סעיף 

 . המנויות בסעיף

שכן לשר האוצר , ל הינה פרי לשיקול דעת"הנ) ג(29אף הסנקציה המנויה בסעיף  .3

וביטול , סמכות שבשיקול דעת לעכב מענקים או השתתפות המדינה בגופים אלו

 . אינו אוטומטי, ברות כסנקציות לגופים החורגים מהוראות החוקהע

, )1985 -שהינו מ(הסכמים קיבוציים והסכמי שכר קודמים לחוק יסודות התקציב  .4

המוגשים , ת השנתיים של הממונה על השכר"כעולה מהדוחו. לא יחדלו להתקיים

גבוהה ביותר הרי שבגופים רבים משכורותיהם של עובדים , לחוק) ג(א33מכח סעיף 

התופעה התפתחה בין היתר בשל קיומם של . ואף עולה על משכורתו של מנהל הגוף

הונחה , מכח האמור. שנחתמו בעידן של פריחה כלכלית, הסכמים קיבוציים קודמים

 שכר מירבי לעובדים חדשים –תיקון  (1387/17/ פ109 הצעת חוק פרטית19.7.06-ב

בעת כי הסכמים קיבוציים קודמים לא הקו, )המועסקים בגוף מתוקצב או נתמך

, 110הצעת חוק פרטית אחרת. 1.1.2007יחולו על עובדים חדשים שיתקבלו החל מ

 . מציעה שכר מירבי לעובדי ציבור

על מנת שלא לקיים השוואה ; הינה כוללנית מדי" כלל עובדי המדינה"ההקבלה ל .5

 הדרגה של את הדירוג ואת, יכול התאגיד לשנות את הגדרת המשרה, מדוייקת

 . ס אחרתווזאת על מנת להשוואת את תנאי העובד החריגים לקבוצת ייח, העובד

ביחס לרמות ( לא היתה קיימת יחידת אכיפה לבדיקת חריגות שכר 1997עד שנת  .6

והיקף חריגות השכר בפועל בגופים אלו עמד על , בגופים מתוקצבים) השכר הקבועות

                                                           
108

  .שם, דברי הכנסת, און-כ מודי בר" ראה דברי ההסתייגות בכנסת לעניין זה מטעם ח 
109

  כ זבולון אורלב" של ח 
110

  ).409/פ(כ חיים אורון "של ח, "2005 –ו "התשס, הצעת חוק שכר מירבי של עובדי ציבור " 
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62%111. 

כי , סקת עובדים מכח חוק יסודות התקציב ייאמרעל היקף המניפולציה האפשרית בהע

הן חברות ממשלתיות והן , כאמור, שהינם" (גופים מתוקצבים"באמצעות , בדרך זו

 להעסקתם ישירהמשפטית אחריות  בלא –מעסיקה המדינה , )רשויות סטטוטוריות

.  אלף משרות מלאות229שהועסקו במעל ,  אלף עובדים276  -) בניגוד לעובדי המדינה(

 היה 2004-ב ) חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות(עלויות השכר בגופים המתוקצבים 

  .683112 –ומספר הגופים המוקצבים , ₪ מיליארד 41.8

ולא כעובד , וכבעל דירוג בה) בחברה ממשלתית" (גוף מתוקצב"הגדרת עובד כעובד 

על פי נתוני . 113 15,535₪מאפשרת לו להגיע לשכר גבוה ממוצע של , "שירות המדינה"

 "שיאני שכר" מעובדי הגופים המתוקצבים כ2,181דורגו , 2004משרד האוצר לשנת 

 ₪ 38,890 –והרוויחו שכר חודשי הגבוה מ , )מבחינת גובה רמת שכרם ההשוואתית(

 מנהל מחלקה באוניברסיטה –שזהו השכר הנמוך ביותר ברשימת שיאני השכר (לחודש 

מצוי המבקר הראשי , גופים הציבוריים המתוקצביםכשיאן השכר לשנה זו ב; )העברית

 ₪ 273,562של ) ועלותו(הנושא בשכר חודשי ") גוף מתוקצב"שהינו (של בנק ישראל 

ב "לחודש וכיוצ ₪ 108,344 –שכרו החודשי של סגן מנהל מחלקה בבנק ישראל . לחודש
 קופות ,ש"מצויים גם עובדי תע" שיאני השכר"בין העובדים המופיעים ברשימת . 114

רשות , חברת החשמל, בתי הזיקוק לנפט, חברת נמלי ישראל, רשות השידור, החולים

היות ששכרם של , שכאלו לא יתכנו בשירות המדינה" שיאני שכר ".'שדות התעופה וכו

  .עובדי שירות המדינה מפוקח על ידי נציבות שירות המדינה

והן את סולמות , ציבורי זהעל כסף " רסן התקציב"המדינה מתירה הן את , הנה כי כן

ואולם , לרבות הסכמים קיבוציים החלים בשירות המדינה, השכר המחייבים בעבורם

מכח , כמו כן. להעסקתם של עובדים אלו משפטית ישירההיא אינה נושאת באחריות 

אף רשאית המדינה להלאים יתרותיה הכספיים של אירגונם , חוק יסודות התקציב

 .לשימושיה

  

 :משפטיות-ניהוליות- ת אירגוניתמניפולציו

מאפשרת למדינה לפקח אף על גופים שאינם זרוע של " גוף נתמך"ההגדרה הכללית של  .1

הכריז שר האוצר על קופות החולים , למשל, כך. ולהנות משליטה ללא אחריות, המדינה

קבלת אישור להסכמי , ומכח כך הינם חייבים בדיווח על שכר עובדיהם, "גוף נתמך"כעל 

על אף עתירת קופות החולים שירותי , צ אישרר החלטה זו של שר האוצר"בג. ר ועודשכ

 . 115מכבי וקופת חולים מאוחדת, בריאות כללית

המדינה אינה נושאת באחריות : אחריות ישירהשליטה בלא בכך משיגה המדינה , בפועל

 . דיווח ושליטה עליהם, אולם נהנית מבקרה, למתרחש בקופות אלו

גופים  "אלפיהכוללת , וברשימה, מטעמם" גופים נתמכים"ים קיימת רשימת למשרדים רב

                                                           
111

  2006-629. דב, 12.6.06 הודעה לעתונות של משרד האוצר מיום  
112

  .2006-629מספר , 12.6.06 הודעה לעתונות מיום – משרד האוצר  
113

  2006-629מספר , 12.6.06 הודעה לעתונות מיום – משרד האוצר  
114

  .12ח מספר "דו, 2004 ציבוריים לשנת  דין וחשבון על הוצאות השכר של גופים– משרד האוצר  
115

שירותי בריאות כללית , קופת חולים מאוחדת,  מכבי שירותי בריאות3800/00, 4479/00, 7100/00צ " בג 
 .27.2.02ניתן ביום , נגד שר האוצר
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חברות ממשלתיות וחברות , מועדונים ומכונים מקצועיים, מצויים איגודי ערים, "נתמכים

נתמכי , ישיבות נתמכי משרד הדתות, מועצות דתיות, חברות עירוניות, בת ממשלתיות

הפעילות מתחומה לעבר אורגנים " הרחקת"כי ב, הטענה. 'תאגידים וכו, משרד החינוך

 . ביחס לאלוישירהמאחריות משפטית " להתחמק"יכולה המדינה , אחרים

אישור חריגה . דרג הפוליטילאישור חריגות לפי חוק יסודות התקציב הינה על ההאחריות  .2

פרלמנטרית ובעלת כח , שהינו אישיות פוליטית, מהתקציב נתונה להחלטתו של שר האוצר

מסמכותו " להאציל"אמנם שר האוצר רשאי ". עצמאיים" ופוליטי ואינטרסים ציבורי

אולם האפשרות של ביטול האצלה ונטילת , שעליהם לבצע את מדיניותו, לפקידים במשרדו

יותר את השירות " טוב"ניתן להותיר כפתוחה את השאלה מי ינהל  .נתונה בידיוהסמכויות 

פוליטיקאים כח ולשרים ל,  הקיימתי לפי השיטהואולם ברי כ,  השר או הפקיד–הציבורי 

 . רב

בסמכויות , לעומת הזרוע המבצעת) על ועדותיה(צמצום כוחה של הזרוע המחוקקת  .3

חלטותיו לועדת החלק מרשאי שר האוצר להודיע על , כך למשל. הניתנות לשר האוצר

שור ועדת אחרים הוא זקוק לאיעניינים ב. אישורהצורך בקבלת א בל, הכספים של הכנסת

  . מליאת הכנסתלבלא חובת אישור או דיווח , הכספים של הכנסת

הסודיות "שבשם עקרון , בנק ישראל: למשל(אי החלת החוק על מוסדות ואירגונים  .4

ודרך פעולתו מוסדרת בחוק מסמיך עצמאי ,  נישאר מחוץ למסגרת התקציב116"הבנקאית

 ).  פרטנישמחוקקת המדינה ולפיכך הינה רשאית לנהוג בו באופן

" השלטון המקומי"חסידי השיטה הקומוניטרית יתאכזבו לגלות כי מצטצמם כוחו של  .5

במידת פיקוח מוגברת של הממשלה , לעומת השלטון המרכזי) רשויות מוניציפליות: היינו(

בכך מעודדת מדיניות ריכוז ולא פיזור של הכח בין ביחסים שבין . על הרשויות המקומיות

 –אלא גוף ניבחר ' גוף ממונה'זאת על אף שהשלטון המקומי אינו ו, המדינה לאזרחיה

 . כשלטון המרכזי

וזאת לאחר אישורי תקציבים , בשם שיקולי ביטחון ניתנת לממשלה סמכויות גורפות .6

הוצאה מותנת בהכנסה או , להגדיל כל סכום של הוצאה"בין היתר , ידי הכנסת- שנתיים על

בסמכות שר האוצר בלבד וכהצעת , זאת; 117"דשההרשאה להתחייב בתוכנית קיימת או ח

בלא הנמקה ובלא פירוט או , בכך ניתנת מסגרת גורפת לפריצת התקציב. שר הביטחון

 . אף לא של ועדות הכנסת המסווגות, ביקורת

ומכאן כי כל חוק תקציב שנתי יכול , ואינו חוק יסוד, חוק יסודות התקציב הינו חוק רגיל .7

 .לחרוג ולסטות ממנו

 

, את הגמישות הניהולית שהיא מאפשרתמשפטיות ו- רק זה סקרתי את המסגרות הניהוליתבפ

העומדות לרשות המדינה במסגרת חוק יסודות התקציב לשם ניהול עסקיה בדרך הקרובה 

 שלא במסגרת שירות המדינה תוך אימוץ נורמות מתחום –היינו (ביותר לניהול עסק פרטי 

  ).המשפט הפרטי וניהול העסקים

  

                                                           
116

  .שם, דברי הכנסת  
117

   לחוק יסודות התקציב19 סעיף  
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    """"שירות המדינהשירות המדינהשירות המדינהשירות המדינה. ". ". ". "2222
כי ככל שמדובר בשירותים שהמדינה אינה  ,באשר לשירות המדינה תהא השערת המחקר

תעדיף להישאר במסגרות הכלליות של ) באמצעות הממשלה(היא , יכולה לגרוף בהם רווחים

תחת הוראות תקנון שירות המדינה , ן נוקשהולהפעיל את עובדיה באופ, שירות המדינה

פנסיה , סולמות שכר, )מ"תכ(ת כספים ומשק שמפרסם החשב הכללי ותקנו) ר"התקשי(

או התקשרויותיה /וללא מרווח שיקול דעת באשר להעסקת עובדים ו, ומשמעת אחידים

יהיו מקרים בהם המדינה אף תנסה להשתחרר מניהול ואחריות ביחס  . 118החיצוניות

    .ולהעביר את הנטל התקציבי לאחרים, לשירותים כאלו
.  באותם המקרים בהם היא מצפה לרווחים"בלתי ישירה"חר לעסוק כמעסיקה המדינה תב

כי בכל מקרה היא , לפעול כמעסיקה ישירה" לא אכפת לה"עבור שירותים שאינם רווחיים 

    .לא תזכה לרווחים מכך
  

בין היתר , הקמתה של מדינה" מטרת"מגמה זו אכן תואמת את , מבחינה היסטורית ורעיונית

בלא ,  והגנות פיזיותםי בסיסיםשנועדה לספק לאזרחיה שירותי" נה חברתיתאמ"מכח כינון 

 הספרות העיונית במדעי המדינה רבה בתיאוריות באשר להגדרת ).זולת מיסוי(תמורה ישירה 

והסתכלות היסטורית על פני הגלובוס מלמדת כי אין בנמצא הגדרה אחת וכוללת , "מדינה"

     . 119ולתפקידיה" מדינה"ל
בין היתר , מה בשירותים שניתנו על ידי המדינה-בתום התרחבות, נה היסטוריתואכן מבחי

שבו , "מדינת רווחה"בתקופות מלחמות העולם ובינהן והמענה לקומוניזם באמצעות כינון 

אף ישראל הולכת מאז שנות . מדינות המערב למדיניות של הפרטת שירותים משירותיהן

    .השבעים של המאה העשרים בדרך זו
  

. שדגל בצמצום שירות המדינה ובהפרטת שירותיו, ח ועדת קוברסקי"כהמלצת דו, יתראש

עבודת מטה לאיתור פעולות או יחידות אשר ניתן "לביצוע , 1996ח אוקטובר "מכח דו, שנית

 30 –ביחס ל ,  וקבע3.8.1997 –ח הוגש ב "הדו". לבטלן או להעבירן מחוץ לשירות המדינה

ובין היתר להפריט , כי יש לשנות את מעמדן, רדים השוניםיחידות בשירות המדינה במש

 והתמקדות של היחידות והמשרדים העוסקים בביצועאגפים ויחידות בשירות המדינה 

האבחנה , כלומר. מיזוג והתייעלות של משרדים ויחידות בשירות המדינה, בעבודת מטה

    . 'ביצוע'לבין ' עבודת מטה'שנעשתה הינה בין 
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אנו רואים העברה של , מרץ יותר משנות האלפייםובאופן נ, 20- החל מסוף שנות התשעים של המאה ה 
הדבר מבסס את השערת . ר"עמותת אלו אינן כפופות לתקשי. שירותים חברתיים לא רווחים לידי עמותות

, תוך העברת הנטל התקציבי לעמותות, כי המדינה מבקשת להשתחרר מניהול ואחריות ישירים, המחקר
אלא אף ביחס , ביחס לשירותים נעדרי פוטנציאל רווחוהדבר קורה אף , תורמיהן והמתנדבים שלהם

  .לשירותים חברתיים שמלכתחילה תפקיד המדינה לתיתם
 ,OXFORD DICTIONARY OF POLITICS, IAIN MCLEAN (ED): ראה" מדינה"להגדרת 119

PAGE 472. .פיקוח ואספקת שירותים ; פיקוח בלבד: יתכנו למדינה תפקידים שונים, מבחינה עיונית
אספקת מוצרים ציבוריים כאמור + פיקוח ? יים או מוצרים ציבוריים אחרים שהשוק יכשל באספקתםחיונ

אספקת שירותים נוספים מתוך דאגה לשכבות החלשות שלא תוכלנה להנות מחלק מהשירותים אם + 
אספקת מוצרים ושירותים באופן שתשמר סולידריות חברתית ; )מדינת רווחה(השוק לבדו ידאג לאספקתם 

, כאמור).  מדינות סקנדינוויה–לדוגמא (אופטימלית מתוך תפיסה ששימור כזה הוא שעומד בבסיס האמנה 
  . בהקשר זה" האמנה החברתית"ישנן תפיסות שונות לגבי מהות 
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מרבית , ואולם בפועל, 120הוצאת השירותים נגעו למשרד העבודה והרווחהעיקר ההמלצות ל

ובהן המלצות אשר הממשלה חזרה , לא יושמו, שהוקם לעניין זה" 'צוות ג"ההמלצות של 

    .121 ואילך2002 ועד 1998החל בתקציב , והחליטה עליהן במסגרת דיוני התקציב השונים
  

   האירגון המשפטי–המסגרת המיבנית . א

 : הינם  בהם122שהעיקריים, קי שירות המדינה חלים על עובדי המדינהחומספר 

ירה חב, גיוס, חוק זה קובע דרכים למיון; 1959 - ט "תשי, )מינויים(חוק שירות המדינה 

                                                           
120

; בפיקוח האגף,  סגירת מרכזי ההכשרה הממשלתיים וביצוע פעולות הכשרה בידח גורמי חוץ–למשל   
; ד להכשרת עובדים בשירותים החברתיים ורכישת שירותי הדרכה חיצונייםסגירת בית הספר של המשר

מינוי צוות בין משרדי ; ממשלתיים-העברת המעונות הממשלתיים לפגועי מוחין לתפעול בידי גורמים חוץ
; לבחינת האפשרות של העברת הפנימיות והמעונות הממשלתיים לתפעול בידי גורמי חוץ בפיקוח המשרד

הממשלתיים לתפעול בידי לשכות הרווחה ברשויות המקומיות בפיקוח המשרד וסגירת " מפנים"העברת ה
  .ועוד, חלקם

121
  .85בעמוד , 2002לשנת ', ב53מספר , ח מבקר המדינה" דו 

122
 ;1997 -ז "תשנ, )הגדלת קצבה לגימלאי משרד התקשורת) (גמלאות(חוק שירות המדינה   

 ;2001 -א "תשס, )הוראות שעה) ( פיצוי מיוחד-תוספת לקצבה ) (גמלאות(חוק שירות המדינה 
 ;1959 -ט "תשי, )סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(חוק שירות המדינה 

, פקודות, חוקים") קובץ חיקוקים" ("ט"לק"המידע כולו אגור ב. מכוחם של חוקים אלו הותקנו תקנות
המוצא לאור על , בות שירות המדינהצווים ופרסומים ברשומות בנושאים הקשורים בעבודת נצי, תקנות

המדינה פועלת מכח , מלבד החקיקה והתקנות .ידי משרד המשפטים בסיוע נציבות שירות המדינה
 :כדלקמן, "הודעות"ו" כללים"חוקים אלו באמצעות 
 ;1956 -ז "תשט, מענק לשאירים, )גמלאות(כללי שירות המדינה 

 ;19.7.1959מיום , של עובד לפני תחילת החוקהודעה בדבר תנאים לתשלום גמלה לרגל פרישתו 
 ;1961 -א "תשכ, )חישוב תקופת שירות שאינה רצופה(כללי שירות המדינה 
 ;1962 -ב "תשכ, )הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות) (גמלאות(כללי שירות המדינה 

 ;1968 -ח "תשכ, הודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים
 ;1981 -א "תשמ, )יריו של עובד שנפטרהודעה בדבר קביעת שיעור המענק לשא

 ;1984 -ד "תשמ, )הודעה בדבר קביעת שיעור המענק לשאיריו של עובד שנפטר
 ;1999 -ס "תש, הודעה על גריעת משרות מן התוספת לחוק

 ;1961 -א "תשכ, )כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (מינויים(כללי שירות המדינה 
 ;1961 -א "תשכ, )בחינות ומבחנים, רזיםמכ) (מינויים(כללי שירות המדינה 
 ;1962 -ב "תשכ, )משרד מבקר המדינה) (בחינות ומבחנים וסדריהם) (מינויים(כללי שירות המדינה 
 ;1962 -ב "תשכ, )משרד מבקר המדינה) (מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה 

 - ב "תשכ, )בדי משרד מבקר המדינהעו) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (מינויים(כללי שירות המדינה 
1962; 

 ;1963 -ד "תשכ, )עובדי הכנסת) (מבחנים וסדריהם, בחינות) (מינויים(כללי שירות המדינה 
 ;1963 -ד "תשכ, )בחינה ומבחן למשרה הפטורה מחובת המכרז בכנסת) (מינויים(כללי שירות המדינה 
 ;1963 -ד "תשכ, )עובדי הכנסת) (מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה 
 ;1963 -ד "תשכ, )עובדי הכנסת) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (מינויים(כללי שירות המדינה 
 ;1963 -ד "תשכ, )עובדי הכנסת) (סייגים בקרבת משפחה) (מינויים(כללי שירות המדינה 
 ;1964 -ד "תשכ, )ינהעובדי לשכת נשיא המד) (מבחנים וסידריהם, בחינות) (מינויים(כללי שירות המדינה 
 ;1964 -ד "תשכ, )עובדי לשכת נשיא המדינה) (מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה 

 -ד "תשכ, )עובדי לשכת נשיא המדינה) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (מינויים(כללי שירות המדינה 
1964; 

 ;1964 -ד "תשכ, )נשיא המדינהעובדי לשכת ) (סייגים בקרבת משפחה) (מינויים(כללי שירות המדינה 
,  )משרד מבקר המדינה) (בחינות ומבחנים למשרות פטורות מחובת מכרז) (מינויים(כללי שירות המדינה 

 ;1965 -ה "תשכ
 ;1969 -ט "תשכ, )סייגים בקרבה משפחתית) (מינויים(כללי שירות המדינה 
 ;1969 -ל "תש, )שרד מבקר המדינהעובדי מ) (סייגים בקרבת משפחה) (מינויים(כללי שירות המדינה 

 ;2.2.1970הודעה בדבר פטור ממכרז מיום 
 ;20.3.1977הודעה בדבר פטור ממכרז מיום  

 ;1978 -ח "תשל, הודעה בדבר פטור ממכרז
 ;1978 -ח "תשל, הודעה בדבר פטור מתחולת החוק

 ;1994 -ד "תשנ, הודעה בדבר פטור ממכרז
 ;1995 -ה "תשנ, הודעה בדבר פטור ממכרז

 ;1999 -ס "תש, הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז
 ;2001 -א "תשס, תיקון הודעה בדבר פטור ממכרז

 ;1994 -ד "תשנ, הודעה בדבר פטור ממכרז
 ;1995 -ה "תשנ, הודעה בדבר פטור ממכרז

 ;2001 -ס "תש, הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליהן חובת מכרז
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 .ושיבוץ של עובדים אל ובתוך שירות המדינה

חוק זה מסדיר את נושא המשמעת ; 1963 -ג "תשכ, )משמעת(חוק שירות המדינה 

 .וקובע אמצעיים מנהליים לאכיפתה, דינהבשירות המ

 .1970 –ל "תש, ]נוסח משולב) [גימלאות(חוק שירות המדינה 

  .123כללי המשפט המנהלי שנוצרו על ידי הפסיקה, כמו כן

  

, וכן, 1992 –ב "התשנ, חוק חובת מכרזים חלים על המדינה, בהתקשרויותיה כלפי חוץ

, ) הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקיהעדפת תוצרת(תקנות חובת מכרזים , בין היתר

  .1995 –ה "התשנ

  

מופקדת על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי ") הנציבות: "להלן(נציבות שירות המדינה 

אחראית הנציבות לתחומים , במסגרת תפקידיה. המנהל ומשאבי האנוש בשירות המדינה

אישור ; אישור המבנה האירגוני וחלוקת הסמכויות בין משרדי הממשלה: 124האלה

מינוי ; קביעת מסלולי הקידום לתפקידים שונים בשירות; התקנים של משרדי הממשלה

; הכשרה והדרכה של עובדים לשיפור רמת השכלתם ומיומנותם המקצועית; עובדים

הפעלות שיטות ; טיפול בתחום הרווחה של עובדי המדינה; הסברת שירות המדינה

 עידוד להגברת פיריון העבודה והמוטיבציה למדידת עבודה בתחום מערכות תיגמול ושכר

התהליכים ושיטות העבודה , ארגון וייעול המבנה; שיפור השירות לציבור; של העובדים

  .של שירות המדינה ועוד

  

 וכמאה אלף 125 אלף עובדי מדינה55 -כ,  עובדי נציבות125 על ות הנציבתבפועל מופקד

הכפופים לו בענייני משמעת על פי , בורלכך יש להוסיף כמאתיים אלף עובדי צי. גימלאים

 רובו ככולו לשכר, ח" מיליון ש14 - תקציב של כ 1994 בשנת  הנציבות עמדלרשות. חוק

  .126עובדיו

  

 לחוק שירות 7מכח סעיף , ")ועדת השירות" ("ועדת שירות המדינה"לצד הנציב פועלת 

 הם נציב שירות וחבריה, ועדת השירות מתמנית על ידי הממשלה). מינויים(המדינה 

תפקידה לסייע . ושלושה אנשי ציבורמשרדים לי "שלושה מנכ, )כיושב ראש(המדינה 

קביעת כללים למכרזים פומביים , אישור תקנים: לנציב בהפעלת חוקי שירות המדינה

, שינויים בשכר, סמך-אישור הקמת יחידות, מתן פטור למשרות מחובת מכרז, ולבחינות

  . 127פיטורי עובדים ועוד, רותהארכת שי, תיאום דרגות

 

מקימים תחולה מלאה לחוקי שירות , מספר חוקים אשר הקימו מוסדות סטטוטורים

לכל דבר " עובדי מדינה"הינם של רשויות סטטוטוריות אלו המדינה בקובעם כי עובדיהם 

                                                           
123

 . 2009, הוצאת שש, תל אביב,  עקרונות יסוד–המשפט המנהלי , גם אליעד שרגא ורועי שחר' ה רלעניין ז 
124

  מתוך אתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה  
125

  .71בעמוד , 2002לשנת ' ב53ח "דו, ח מבקר המדינה לעניין נציבות המדינה" דו 
126

 .32, גלנור 
127

 .45, גלנור 
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  -כי ' ג3הקובע בסעיף , 1958 -ח "תשי, חוק המועצה להשכלה גבוהה, כך למשל. ועניין

 עובדי המועצה ומינויים ייעשו בידי המועצה ויהיו כשל עובדי המדינה בתיאומים קבלת"

תנאי העבודה ושכרם של עובדי המועצה יהיו זהים לאלה של עובדי ; שייקבעו בתקנות

  ."המדינה

תירה בידי  אמנם אינה מו– רשות סטטוטורית –המסגרת האירגונית , במקרה זה

בקובעה כי עובדיה ,  גמישות ניהולית רבה,ווחישאינה גוף ר, המועצה להשכלה גבוהה

בעת היא משחררת את המדינה -ואולם בה, )תוך תיאומים" (עובדי מדינה"יחשבו כ

ומאפשרת ; ברשות סטטוטורית זו' למתרחש'תקציבית ישירה /מאחריות ניהולית

  .עצמאות שלא היה ניתן לקיים אילו היתה חלק משירות המדינה

  

עובדי סגל הכנסת , לרבות בלשכת נשיא המדינה, רדי הממשלהעל מועסקי המדינה במש

מוגדר בחוק " משרד ממשלתי. "חלים אפוא חוקי שירות המדינה, ומשרד מבקר המדינה

לבד מהמשרד . שבראשה עומד שר, כיחידה בשירות המדינה) מינויים(שירות המדינה 

-רשויות פנים,  סמךיחידת: פועלת המדינה באמצעות מסגרות אירגוניות ובהן, הממשלתי

בשנת . 128יחידות ביצוע ומפעלים עסקיים, רשויות פיקוח פנים ממשלתיות, ממשלתיות

.  יחידות סמך40 –וביותר מ ,  משרדי ממשלה22 - עובדי המדינה ב55,000 הועסקו 2000

; משרד האוצר: בתחומים הבאים, 129 משרדי ממשלה20 פעילים בישראל 2006בשנת 

; משרד הבינוי והשיכון; המשרד לביטחון פנים;  משרד הבטחון;המשרד לאיכות הסביבה

משרד ; משרד החקלאות ופיתוח הכפר; משרד החינוך; משרד החוץ; משרד הבריאות

משרד ; המשרד לקליטת עלייה; משרד הפנים; משרד המשפטים; המדע והטכנולוגיה

, משרד התעשיה; משרד התיירות; משרד התחבורה; משרד הרווחה; ראש הממשה

  . משרד התשתיות הלאומיות; משרד התקשורת; המסחר והתעסוקה

  

הגוף באמצעותו מנהלת המדינה את עובדי שירות , כאמור, הינה, נציבות שירות המדינה

שאף מרכז את עבודת היחידות של (פועלים המשנה לנציב , תחת הנציב. 130המדינה

כל העובדים (יר מינהל הסגל הבכ; הממונה על מערכת הביטחון; )מערכת הבטחון

הנהלת (אגף משרדי הממשלה ויחידות הסמך ; )ר ומעלה" מח43שדרגתם בתקן היא 

א במערכת הבריאות "אגף האחראי על כ; )צ"מע; מכון גיאולוגי; נציבות המים, ש"ביהמ

 בתי חולים שהינם יחידות 24,  עובדים במשרד הבריאות הראשי28,000 - משרות ו22,000(

,  יחידות מחוזיות ושירותי בריאות הציבור9 –דות עצמאיות ו  יחי9 –מהם כ , סמך

אגף חקירות ; אגף תביעה ומשמעת; הלשכה  המשפטית; ")יחידה מנהלית"שהוגדרו כ

, אגף פרישה; אגף מערכות מידע; אגף בחינות ומכרזים; בית הדין למשמעת; ומשמעת

אגף לקידום ; המבקר הפנימי; מערכת השירות להדרכה והשכלה; גימלאות ורווחה

אגף ; אגף איכות ומצויינות בשירות המדינה; אגף הנדסת יצור וניהול; ושילוב נשים

  .בקרה ופניות עובדים, תכנון

  

                                                           
128

  .71עמוד , 2002לשנת , ב53מספר , ח מבקר המדינה" דו 
129

  www.gov.il 
130

   מתוך אתר נציבות שירות המדינה 
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  המניפולציות הניהוליות בשירות המדינה. ב

  

, המתבטאת לכאורה במערכת הוראות אחידה ומחייבת, התעסוקתית" נוקשות"למרות ה

תחומים שלא הוסדרו : היינו" ( ניהוליותפרצות"אף חוקי שירות המדינה כוללים 

באופן שמאפשר למדינה ניהול , ")לקונה"והינם בגדר , בחקיקה הראשית או בתקנות

  .מבוקר וסלקטיבי של שירותיה ועובדיה

  

הדינים אינם כוללים כל זהות , באופן מפתיע: אי תחולת חוקי שירות המדינה. 1

 החוק המגדיר את דרך מינויים והכללים ".שירות המדינה"חקיקתית ביחס להגדרת 

אף לא בסעיף , "עובד מדינה"בעצמו אינו מגדיר מיהו , "עובד מדינה"שיחולו על 

הדבר מהווה לקונה חקיקתית . בחוקים אחרים' הגדרות'ההגדרות שבו ובניגוד לסעיפי 

ף באשר המדינה מוסמכת להחליט כי א, אשר עשויה להיות מנוצלת לשם גמישות ניהולית

ולפיכך תהא המדינה פטורה מאחריות " עובדי מדינה"עובדים שבשירותיה לא יחשבו כ

  ).ד  נקש" פס–בהמשך ' ר(אף ביחס אליהם , לכאורה, ישירה

מגדיר על דרך , 1959 –ט "התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה הסעיף הראשון ל

  !' מדינהעובד'ובעצם אינו מגדיר כלל מיהו ,  יכוללאהשלילה על מי החוק 

   – יחול על לאהחוק , 2סעיף , על פי חוק זה

  

, בהחלטה, משרה שחוק הסמיך את הכנסת או ועדה מועדותיה לקבוע לה"

  ; או שהמשכורת הצמודה לה נקבעה בחוק, את המשכורת הצמודה לה

  ; במשרה של חבר בית דין שרעי או של בית דין דתי נוצרי) 2 (

  ; 1955-ו"תשט,  הצבאיכחייל כמשמעותו בחוק השיפוט) 3(

  ; בחיל המשטרה או בשירות בתי הסוהר) 4(

  ; הגנה לישראל-כעובד בשירות צבא) 5(

במפעלים המשרתים את מערכת הבטחון אם תנאי עבודתו של אותו ) 6(

  ; אדם נקבעו בהסכם קיבוצי החל על אותם המפעלים בלבד

  ."בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה, כעובד בשכר יומי) 7(

  

להורות כי , בהודעה שתפורסם ברשומות, הממשלה רשאית" -" החלת החוק", 3סעיף פי ל

 ."על רשות מקומית, בים לפי העניןבשינויים המחויי, הוראות חוק זה או מקצתן יחולו

  ".עובדי מדינה"עובדי הרשויות המקומיות אינם , בפועל

ייעצות עם ועדת לאחר הת, הממשלה רשאית" - " פטור מתחולת החוק", 4סעיף לפי 

מפעלים או יחידות , לקבוע שירותים, העבודה של הכנסת ובהודעה שתפורסם ברשומות

  ."שעל עובדיהם או על סוגי עובדיהם לא יחולו הוראות חוק זה או מקצתן

כי אלו יאויישו רק בהחלטת ממשלה , ישנן משרות באשר אליהן נקבע, 23סעיף לפי 

  ; 131ובתנאים שתקבע

                                                           
131

; פרקליט המדינה; מזכיר הממשלה; יועץ משפטי לממשלה: ואלו המשרות המנויות בתוספת לחוק 
; הממונה על מינהל ההסברה; מנהל עניני המים; ממונה על מחוז; הממונה על התקציבים; החשב הכללי

מנהל מינהל החשמל במשרד ;  חשמל-יושב ראש הרשות לשירותים ציבוריים ; ול כלליקונס; ציר; שגריר
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  ".עובד מדינה"אינו מגדיר כלל מיהו , ק שחל על עובדי המדינהשהחו, וכך יוצא

  

" עובד המדינה"מוגדר  1970132-ל"תש, ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה ב

מי שנתמנה לשירות המדינה לפי חוק המינויים וכן שוטר וסוהר למעט עובד חדש "כ

 מי שנתקבל לשירות - 108 על אף האמור בסעיף -וכן למעט , א107כמשמעותו בסעיף 

  ."לארץ במעמד עובד מקומי-המדינה בנציגות ישראל בחוץ

 

ממוקדת , )32בסעיף  (1985 –ה "התשמ, חוק יסודות התקציבב "עובד מדינה"הגדרת 

מי שמקבל שכר מן "הינו " עובד מדינה"; ותמוהה בנסיבות העניין, יתר על המידה

בכל " מדינה"הגדרת המושג -היתר באיבין , זוהי לא רק הגדרה טאוטולוגית. "המדינה

  . דברי חקיקה אחרים, כאמור, אלא אף הגדרה הסותרת, דבר חקיקה שהוא

  

, )מינויים(חוק שירות המדינה מעוגנת בלתפקיד בשירות המדינה חובת קיומו של מכרז 

 לחוק זה מאפשרת למספר נושאי תפקידים ומשרות פטור מחובת 5אולם סעיף , 19סעיף 

על פי הצעת ועדת השירות ובהודעה שתפורסם ,  מסמיך את הממשלה21יף סע. המכרז

חובת , בתנאים שתקבע, לא תחוללקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם , ברשומות

 לחוק מאפשר לממשלה לקבוע רשימה של משרות שעליהן לא חלה חובת 23סעיף . המכרז

לא רק  מהווה דוגמא  הדבר.והיא רשאית להוסיף ולגרוע ממנה בכל עת, המכרז

להשתחררות המדינה מכבליה בשם הגמישות הניהולית שהיא מבקשת להשיג בניהול 

  .אלא אף להעדר השוויון בין הסטטוס של עובדים שונים אף בתוך שירות המדינה, ענייניה

 -מספר זה כולל כ . 133 סוגי משרות320 -כיום מונה רשימת המשרות הפטורות ממכרז כ 

וכן , )המינויים הפוליטיים במשרד החוץ, כ"ראש השב, ראש המוסד(ים  משרות בכיר120

 כגון רשם העמותות ,משרות שנושאיהן ממונים ישירות בידי השרים מכח חיקוקים שונים

רשם הקבלנים , )בידי שר העבודה והרווחה(מנהל הביטוח הלאומי , )משפטיםבידי שר ה(

כולל המספר , בנוסף. )י שר המשפטיםביד(רשם המפלגות , )בידי שר הבינוי והשיכון(

וכן עוזרים ויועצים מיוחדים ) 'נהג וכו, מנהל לשכת שר(כמאתיים משרות אמון אישיות 

  .הממונים אף הם ללא מכרז, לשרים ולסגני שרים

  

מבלי ,  מגדירים את תחולתם אך על עובדי מדינה)"ר"תקשי" (תקנות שירות המדינהאף 

  : 1כאמור בסעיף , "עובד מדינה"להגדיר מיהו 

ר אינו חל על סוגי העובדים שחוק שירות ר אינו חל על סוגי העובדים שחוק שירות ר אינו חל על סוגי העובדים שחוק שירות ר אינו חל על סוגי העובדים שחוק שירות """"הוראות התקשיהוראות התקשיהוראות התקשיהוראות התקשי: : : : רררר""""הוראות התקשיהוראות התקשיהוראות התקשיהוראות התקשי    " 01.024

                                                                                                                                                        
כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על ידי הממשלה כל עוד לא הועברה ; האנרגיה והתשתית

ולנמק בדיעבד מה ההיגיון הניהולי " לשים את האצבע"קשה ,  כאמור.סמכות המינוי לאחר לפי כל דין
שכן שזורות זו בזו משרות סטטוטוריות שחיוני לשמור בהן על אי התלות ועצמאות מבצעיהן , םבהפרדת

ואשר בהן נתונה למדינה " חיוניות"ומאידך משרות אחרות שאינן , ) היועץ המשפטי לממשלה–למשל (
  ". משרות אמון"או /שיקול הדעת באשר לאיושה ולתנאיה ו

 
132

' א107כי סעיף , יוער". הגדרות "– 1סעיף , 1970 –ל "תש, ]ח משולבנוס) [גמלאות(חוק שירות המדינה .  
שכן הוא מסדיר את נושא , ומתחולת החוק" עובד מדינה"האמור משחרר אף הוא את העובד מהגדרתו כ

עובד "והעסקתו הנפרדת והעצמאית של עובד כאמור שלא כ) בלשון החוק" חוזה יחידי" ("חוזה האישי"ה
 .גמולו הגבוה יותר אולם בהעדר תנאי שירות המדינהלרוב תוך תי, "מדינה

133
  .91' עמ, גלנור 
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אלא אלא אלא אלא , , , , והמפורטים להלןוהמפורטים להלןוהמפורטים להלןוהמפורטים להלן, , , , אינו חל עליהםאינו חל עליהםאינו חל עליהםאינו חל עליהם, , , , כולו או חלקוכולו או חלקוכולו או חלקוכולו או חלקו, , , , 1959195919591959    ----ט ט ט ט """"תשיתשיתשיתשי) ) ) ) מינוייםמינוייםמינוייםמינויים((((המדינה המדינה המדינה המדינה 

 ".".".".;;;; יחולו עליהם יחולו עליהם יחולו עליהם יחולו עליהםםםםםשהשהשהשה, , , , מכוח נוהג או מכללהמכוח נוהג או מכללהמכוח נוהג או מכללהמכוח נוהג או מכללה, , , , אם נקבע במפורשאם נקבע במפורשאם נקבע במפורשאם נקבע במפורש

  

 לחוק שירות המדינה 2וזאת מכח סעיף , ו חל עליהםאיניר "אלו עובדי המדינה שהתקש

  :134ומכח ילקוט הפרסומים, )מינויים(

את את את את , , , , בהחלטהבהחלטהבהחלטהבהחלטה, , , , עובדים במשרה שחוק הסמיך את הכנסת או ועדה מועדותיה לקבוע להעובדים במשרה שחוק הסמיך את הכנסת או ועדה מועדותיה לקבוע להעובדים במשרה שחוק הסמיך את הכנסת או ועדה מועדותיה לקבוע להעובדים במשרה שחוק הסמיך את הכנסת או ועדה מועדותיה לקבוע לה. . . . אאאא

 ;;;;או שהמשכורת הצמודה לה נקבעה בחוקאו שהמשכורת הצמודה לה נקבעה בחוקאו שהמשכורת הצמודה לה נקבעה בחוקאו שהמשכורת הצמודה לה נקבעה בחוק, , , , המשכורת הצמודה לההמשכורת הצמודה לההמשכורת הצמודה לההמשכורת הצמודה לה

 ;;;;דתי נוצרידתי נוצרידתי נוצרידתי נוצריעובדים במשרה של חבר בית דין שרעי או של בית דין עובדים במשרה של חבר בית דין שרעי או של בית דין עובדים במשרה של חבר בית דין שרעי או של בית דין עובדים במשרה של חבר בית דין שרעי או של בית דין . . . . בבבב

 ;;;;1955195519551955    ––––ו ו ו ו """"תשטתשטתשטתשט, , , , חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאיחייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאיחייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאיחייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי. . . . גגגג

 ;;;;או סוהרים בשירות בתי הסוהראו סוהרים בשירות בתי הסוהראו סוהרים בשירות בתי הסוהראו סוהרים בשירות בתי הסוהר, , , , שוטרים במשטרת ישראלשוטרים במשטרת ישראלשוטרים במשטרת ישראלשוטרים במשטרת ישראל. . . . דדדד

 ;;;;לללל""""עובדים בשירות צהעובדים בשירות צהעובדים בשירות צהעובדים בשירות צה. . . . הההה

אם תנאיי עבודתם נקבעו בהסכם אם תנאיי עבודתם נקבעו בהסכם אם תנאיי עבודתם נקבעו בהסכם אם תנאיי עבודתם נקבעו בהסכם , , , , עובדים במפעלים המשרתים את מערכת הבטחוןעובדים במפעלים המשרתים את מערכת הבטחוןעובדים במפעלים המשרתים את מערכת הבטחוןעובדים במפעלים המשרתים את מערכת הבטחון. . . . וווו

 ....קיבוצי החל על אותם מפעלים בלבדקיבוצי החל על אותם מפעלים בלבדקיבוצי החל על אותם מפעלים בלבדקיבוצי החל על אותם מפעלים בלבד

במרכזי במרכזי במרכזי במרכזי , , , , ים במשרד העבודה והרווחה למטרת שיקומם הסוציאליים במשרד העבודה והרווחה למטרת שיקומם הסוציאליים במשרד העבודה והרווחה למטרת שיקומם הסוציאליים במשרד העבודה והרווחה למטרת שיקומם הסוציאליהעובדים המועסקהעובדים המועסקהעובדים המועסקהעובדים המועסק. . . . זזזז

 ;;;;תעסוקה למוגבלים בכושר עבודתםתעסוקה למוגבלים בכושר עבודתםתעסוקה למוגבלים בכושר עבודתםתעסוקה למוגבלים בכושר עבודתם

 ;;;;כל אדם המתקבל במעמד עובד מקומי בנציגויות ישראל בחוץ לארץכל אדם המתקבל במעמד עובד מקומי בנציגויות ישראל בחוץ לארץכל אדם המתקבל במעמד עובד מקומי בנציגויות ישראל בחוץ לארץכל אדם המתקבל במעמד עובד מקומי בנציגויות ישראל בחוץ לארץ. . . . חחחח

לתקופה שאינה עולה לתקופה שאינה עולה לתקופה שאינה עולה לתקופה שאינה עולה , , , , העובדים המועסקים על ידי היחידה לסיוע טכני במשרד החוץהעובדים המועסקים על ידי היחידה לסיוע טכני במשרד החוץהעובדים המועסקים על ידי היחידה לסיוע טכני במשרד החוץהעובדים המועסקים על ידי היחידה לסיוע טכני במשרד החוץ. . . . טטטט

רד בהנהלת היחידה המהוות חלק אורגני רד בהנהלת היחידה המהוות חלק אורגני רד בהנהלת היחידה המהוות חלק אורגני רד בהנהלת היחידה המהוות חלק אורגני למעט עובדים המועסקים במשלמעט עובדים המועסקים במשלמעט עובדים המועסקים במשלמעט עובדים המועסקים במש, , , , על שנה אחתעל שנה אחתעל שנה אחתעל שנה אחת

 ;;;;של משרד החוץשל משרד החוץשל משרד החוץשל משרד החוץ

, , , , ))))נוסח חדשנוסח חדשנוסח חדשנוסח חדש(((( לפקודת הסטטיסטיקה  לפקודת הסטטיסטיקה  לפקודת הסטטיסטיקה  לפקודת הסטטיסטיקה 7777בני אדם המועסקים בעריכת מפקד לפי סעיף בני אדם המועסקים בעריכת מפקד לפי סעיף בני אדם המועסקים בעריכת מפקד לפי סעיף בני אדם המועסקים בעריכת מפקד לפי סעיף . . . . יייי

למעט בני אדם אשר ידוע מראש כי יהיה צורך להעסיקם לתקופה העולה למעט בני אדם אשר ידוע מראש כי יהיה צורך להעסיקם לתקופה העולה למעט בני אדם אשר ידוע מראש כי יהיה צורך להעסיקם לתקופה העולה למעט בני אדם אשר ידוע מראש כי יהיה צורך להעסיקם לתקופה העולה , , , , 1972197219721972 –ב ב ב ב """"תשלתשלתשלתשל

 ;;;;על שנהעל שנהעל שנהעל שנה

בהתאם בהתאם בהתאם בהתאם , , , ,  הממשלה הממשלה הממשלה הממשלההמתמחים במשפטים בבתי המשפט או בשירות המשפטי שלהמתמחים במשפטים בבתי המשפט או בשירות המשפטי שלהמתמחים במשפטים בבתי המשפט או בשירות המשפטי שלהמתמחים במשפטים בבתי המשפט או בשירות המשפטי של. . . . אאאא""""יייי

והמתמחים ברפואה והמתמחים ברפואה והמתמחים ברפואה והמתמחים ברפואה  ,,,,1953195319531953    ----    גגגג""""תשיתשיתשיתשי, , , , לפרק השלישי של תקנות המועצות המשפטיותלפרק השלישי של תקנות המועצות המשפטיותלפרק השלישי של תקנות המועצות המשפטיותלפרק השלישי של תקנות המועצות המשפטיות

 ;;;;במשרד הבריאותבמשרד הבריאותבמשרד הבריאותבמשרד הבריאות

אשר משכורתם משתלמת במישרין מתקציב אשר משכורתם משתלמת במישרין מתקציב אשר משכורתם משתלמת במישרין מתקציב אשר משכורתם משתלמת במישרין מתקציב , , , , עעעע""""גננות ומדריכי גדנגננות ומדריכי גדנגננות ומדריכי גדנגננות ומדריכי גדנ, , , , מוריםמוריםמוריםמורים, , , , מנהליםמנהליםמנהליםמנהלים. . . . בבבב""""יייי

 ....משרד החינוך והתרבות והמועסקים במשרד החינוך והתרבות במוסדות חינוךמשרד החינוך והתרבות והמועסקים במשרד החינוך והתרבות במוסדות חינוךמשרד החינוך והתרבות והמועסקים במשרד החינוך והתרבות במוסדות חינוךמשרד החינוך והתרבות והמועסקים במשרד החינוך והתרבות במוסדות חינוך

  

שדוגמאות להן יסקרו , אינו ברור דיו ורווי סתירות,  אינו מדויק135ר"נוסחו של התקשי

ר עולה בשל קיומם של הוראות סותרות ושל "הבלבול הנובע מהתקשימ חלק. להלן

העובדה בין היתר בשל , בלבול נוסף נובע מעצם עריכתו. פרצות בהוראות הקיימות

על פיו ,  בעריכה לקויהאף הוא מקורו, קושי שלישי. ר נבנה כטלאי על טלאי"שהתקשי

הדנים בנושאים , נושא אינו ממוצה בכותרת השמורה לו אלא מצוי גם בסעיפים אחרים

  .מרחיבה או מסייגת, וכוללים לפתע  התייחסות אחרת, אחרים

  
                                                           

134
 ):1502' עמ, ז"תשכ, 1359; 1586' עמ, א"תשכ, 857; 984' עמ, א"תשכ, 831; 1617' עמ, ט"תשי, 689 

  
135

ומעמדו הוא , הסכמים קיבוציים והוראות מינהל, צווים, תקנות,  אסופה של חוקיםואר ה"התקשי  
ללים גמישים שרשות מינהלית כ..."שהינן , "הנחיות מנהליות"ר כולל גם "התקשי. צדדי-דהסדר קיבוצי ח

   ."קובעת לעצמה כדי שידריכו אותה בהפעלת סמכותה
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" פרצות"או /והיכולים להראות כגמישות ניהולית כלים ניהוליים אביא מספר , כדוגמא

משרתות את , ואשר כטענתי בעבודה זו, ר"ות בתקשי הקיימ...)תלוי בעיני המתבונן(

  :המדינה כמעסיקה

נקבע כי הגדרת הסטטוס , למשל": סוג עבודה"לבין " סטטוס העסקה"זיקה בין ) א1

 העבודה סוגנקבע לפי , )זמני או קבוע, כארעי(של עובד בשירות המדינה המשפטי 

שיכול , מכאן . 136)העבודה צמיתה או עבודה שלפי טיבה אינה צמית(שהוא מבצע 

לבצע באופן , )137ר"כהגדרת התקשי, עובד על פי כתב מינוי  –היינו (" עובד קבוע"

הקמת , בנייה: למשל" (עבודה שאינה צמיתה"כ 138בסעיף אחרארעי עבודה שמוגדרת 

שהינו , "עובד ארעי"וכך יהא לפתע ל, )הכנת בחירות, או יחידה חדשה/משרד ו

ואולם , פרשנות זו חסרת היגיון משפטי. רות העסקההסטטוס הנמוך ביותר מבין צו

  . ר מאפשרה"התקשי

  

ר לא "מן התקשי, כך למשל; 'ממלא מקום'דוגמא נוספת מתייחסת לסטטוס של ) ב1

מבלבל " משרת תקן"הביטוי (ברור אם מדובר בהחלפת עובד קבוע או במשרה קיימת 

 מוגדר 140סעיף אחדב). 139שכן משרת תקן הינה משרה לה צמודה דרגה, בהקשר זה

למרות , עבודת ממלא מקום נחשבת כעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה"מילוי מקום כ

העוקב , ובסעיף אחר). ההדגשה אינה במקור" (שממלא מקום מועסק במשרה תיקנית

סעיפים אלו ".  להלן מילוי מקום– עובד הנעדר מהעבודהמילוי מקום של : "141אחריו

 לתקופה ארוכה משנים המתקבלכי ממלא מקום   הקובע 142עומדים בסתירה לסעיף

פרשנות משפטית אמנם יכולה ליישב את . יחשב כעובד זמני" …עשר חודשים 

ומותירים מרווח רב , אולם מלכתחילה הם אינם נהירים דיים, הסתירה בין הסעיפים

 . לניצולם הציני–במקרה הרע ,  במקרה הטוב"לשיקול דעת ניהולי"

  

כמשרה ובאשר (ירות באשר לשאלת המעמד של ממלא מקום מן המקובץ עולות סת

ר מחד קובע כי מדובר "באשר התקשי(צמיתות התפקיד , בכירותה, )לאדם שאוחז בה

מצד שני הוא אינו מגביל מישכה ואף קובע כי המחזיק בה , 143במשרה שאינה צמיתה

וך ובכך לכאורה יכולה משרת מילוי המקום להפ, יחשב כעובד זמני אחרי תקופה

 ). למשרה בעלת אורך קבע

  

אינה ברורה דיה ומכל מקום מתירה " עובד ארעי"ל" עובד זמני"אף האבחנה בין ) ג1

במינויים , למשל(על ידי גורמים שישמחו לעשות כן , ר"תקשיפתח לניצול ציני של ה

, ארעיטווח הזמן המקסימאלי המותר להעסקת עובד הרי שבעוד , כך . )פוליטיים

בפרק הרי ש, ))'ב(ק "ס, 02.242בסעיף  (הזמנייםבפרק בדבר העובדים מנוי דווקא 
                                                           

136
   .02.211סעיף , ר"תקשי 

137
 )ב(ק "ס, 02.212סעיף , ר"תקשי 

138
 .02.132סעיף , ר"תקשי 

139
 01.111סעיף ההגדרת , ר"תקשי 

140
 02.131סעיף , ר"תקשי 

141
  )ג(ק "ס, 02.132סעיף , ר"תקשי 

142
 )'א(ק "ס, 02.242סעיף , ר"תקשי 

143
 )ג(ק "ס, 02.132סעיף , ר"תקשי 
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מוגבלת .) ג.ע –של עובד ארעי (העסקתו "הנוגע לעובדים ארעיים רק נקבע כי 

ולכל היותר (מוגבלת בזמן " עובד זמני"בעוד תקופת עבודתו של , בנוסף .144"בזמן

י שאין הגבלה על הר, )145מותר להעסיקו עד תום שלוש שנים מיום תחילת עבודתו

וזאת עד , 146ל" הנ)'ב(ק "ס, 02.242' אלא כאמור בס, "עובד ארעי"משך העסקת 

 חודשי 36 או 24שהשלים   ,147חולפת חודשי עבודה או בביצוע משימה 12לתקופה של 

סוגים מסויימים של "אשר על פיו , ר" לתקשי02.255במצטבר עם סעיף  . עבודה

עברים למעמד זמני או למעמד קבוע לאחר תקופה על פי חוזים מיוחדים מו  עובדים

ולהעסיק , ר"הרי שהמדינה כמעסיק יכולה לעקוף את נוסח התקשי, 148"מסויימת

בטרם ייהפך , "עובד זמני"כ עוד שנים כ"ואח, עובד בחוזה מיוחד משך תקופה ארוכה

בתי , אמת. וזאת תוך עקיפת כללי המינוי והמכרזים, כעניין שבשיקול דעת, לקבוע

את פירצה זו וליישב את " לסגור", מעת לעת, הדין לעבודה מוסמכים ומנסים

שכן פתרון דחוק זה עשוי , אף בכך אין תרופה מלאה, ואולם בפועל. 149סתירותיה

 של בתי הדין שבנסותם לרפא פגם –היינו , "נבל ברשות התורה"ליצור מצב של 

יוצרים פגם ) שלא כדין,  ליתן קביעות לעובד אך בשל משך העסקתו הממושך–למשל (

, ובהם מכרז, עובדים אשר מקבלים קביעות בלא שעמדו בתנאי הסף הנוספים(חדש 

 ).'מבחני נציבות שירות המדינה וכו

  

ובהעדר הגדרה ( חודשי עבודה 36כן יכולה המדינה להעסיק עובד במעמד ארעי עד 

עד " (ד זמניעוב"ובמצטבר עם תקופת העסקתו כ, )'משימה חולפת'מדויקת באשר ל

במשך , )לא כעובד קבוע, היינו(יכולה היא להעסיקו כעובד שלא בתקן , )שלוש שנים

   .שנים ארוכות

  

מותר להעסיק "נקבע כי , כפתח אפשרי למינויים פוליטיים ולמינוי מקורבים, בנוסף

כי אף בלעדי , משמעות הדבר .150"עובד במעמד זמני גם אם אין משרה פנויה בתקן

וזאת תוך ,  להיות עובד קבועלאחר שלוש שניםמותר ובד הזמני באופן תקן יהפך הע

 .ר" הוראות התקשיתמרון משפטי בין

  

, "משימה חולפת"ול" לחץ עבודה"קושי בלתי ברור נוסף הינו העדר ההגדרות ל) ד1

). ארעית או זמנית(בגינן ניתן להעסיק עובדים בעבודה שלפי טיבה היא אינה צמיתה 

שובה לעניין משך הזמן בסופן יקבל עושה המלאכה את המעבר נפקות ההגדרה ח

  ). שנה או שנתיים (151למעמד קבוע

                                                           
144

  02.261סעיף , ר"תקשי 
145

 .02.243סעיף , ר"תקשי 
146

  16.533וכן עם סעיף  
147

ר אלא באמצעות דוגמאות המצויות בסעיף "אינה מוגדרת הגדרה מדוייקת בתקשי" משימה חולפת 
  ).'ב(ק "ס, 02.132

148
   .ר"לתקשי 16.53  -  ו16.52וכפי שמנויים בסעיף  

149
בה ובעקבותיו הוכרה , 2.10.02ניתן ביום ,  אילנה לוינגר נגד מדינת ישראל1189/00ע "ד ע" פס– למשל  
בשירות ) קלדנית( שנה עבדה בפועל במשרת תקן 20עובדת כח אדם אשר במשך " קבועה בשירות המדינה"כ

  המדינה 
150

   .16.321ף סעי, ר"תקשי 
151

 .16.533כאמור בסעיף  
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הדין הכללי החל במבחן , לכאורה, ר אינם עומדים"סעיפים אחרים בתקשי) ה1

 55על פיה אין להעסיק אדם מעל גיל , )'ק א"ס (02.254הוראת סעיף , כך. במדינה

, רשת לחוק שווי הזדמנויות בעבודהעומד בסתירה מפו, אלא בחוזה מיוחד

 הפסיקה ניסתה ליישב .חופש העיסוק:ולהוראות חוק יסוד, 1988 152ח"התשמ

בחר ) ר הינו הסדר קיבוצי"התקשי(מה שמצביע על כך כי המתקין , סתירות אלו

 .להשאיר סתירות ועמימות זו על כנה

  

משפטית של על מנת להצביע על חוסר האחידות ה, דוגמאות אלו הובאו במשורה

כמעסיקה הינה זו שנהנית מחוסר ) הממשלה: היינו( המדינה –אשר כטענתי , ר"התקשי

אין בכך כדי להפוך בין סיבה . ויתכן שהיא אף גורמת לה במתכוון, בהירות משפטית זו

) זכות יתר ניהולית(על מנת להראות כיצד למדינה פרורגטיבה , בשלב זה, אלא, למסובב

כטוב "קק ולהתקין את כלל הסדרי פעילותה ובעשותה זאת כמעט ברצותה לחו, מוחלטת

מכיוון , בנוסף. כאשר שיקוליה הם לא רק ניהוליים אלא גם כלכליים, "בעיניה

 הסדר קיבוצי חד צדדי ממילא רשאית המדינה לתקן את הוראות הואר "התקשיש

לת ר במתכונתו המבולב" עולה החשד שמא התקשי–ומשאינה עושה כן , ר"התקשי

  .מטיב עם המדינה כמעסיקה, והפרוצה הנוכחית

  

קוד בלתי קשיח וגמיש שיאפשר גמישות " צריכים"או " רוצים"יתכן ואנחנו , אמת

ואנחנו סומכים על שיקול הדעת של השרים הממונים ונציבות שירות , ניהולית טובה

' יבירוקרטית מד'טענה כי ישראל מדינה . "חזקת תקינות המנהל"ברוח , המדינה

ובחרתי להצביע על , בעבודתי זו נמנעתי מהצגת שאלה זו, עם זאת. נשמעת תדיר

" מניפולציה"תוך שאקרא להם , המקורות המשפטיים המאפשרים גמישות ניהולית זו

תוך שאטען ואציג את , בין אם נעשה בהם שימוש ראוי ובין אם לאו, "פרצות"או 

, ית זו אף רווחית יותר עבור המדינהמקורות הדין לפיהם משמעותה של גמישות ניהול

והן במובן הכנסות המדינה האפשריות , הן ברמת העדר האחריות הישירה שהיא יוצרת

  .מגופים אלו

  

  הגנות המדינה. 2

  

, "חסינות עובד ציבור" הוסף הסעיף 10' ובתיקון מס, 2005תוקנה בשנת פקודת הנזיקין 

  :הקובעת

  

 2005-ה"תשס) 10' תיקון מס(חסינות עובד הציבור 

לא תוגש תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי   )א(  .א7
הוראה זו לא תחול על ; המקים אחריות בנזיקין, תפקידו השלטוני כעובד ציבור

                                                           
152

מעמדם האישי או , נטייתם המינית, לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם"  
ההדגשה אינה ..." (השקפתם או מפלגתם, ארץ מוצאם, לאומיותם, דתם, גזעם, גילם, היותם הורים

  ).במקור
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מעשה כאמור שנעשה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות 
  .גרימתו במעשה כאמור

כדי לגרוע מאחריותה של המדינה או ) א(יף קטן אין בהוראות סע  )ב(  
  . ולפי כל דין14- ו13של רשות ציבורית לפי סעיפים 

החסינות לפי סעיף זה תחול גם על מי שהיה עובד ציבור בעת   )ג(  
  .ביצוע המעשה נושא התובענה

  
  

 בתי :והעלה לרמה מקסימאלית את ההגנה על עובד הציבור,  ביותרנחשב לגורףהסעיף 

לא תוגש "היות ש, ט מוסמכים לדחות על הסף כל תביעה אף מבלי לדון בההמשפ

תכלית הסעיף הינה הגנה על עובדי ציבור . 153אף מבלי לבררה באופן מקדמי, "תביעה

, עם זאת. 154ותוך איום, שחשופים לאיומים בתביעות סרק לשם החלשתם האישית

יכולים בכל זאת יביים אפקטשעולה השאלה אילו הליכים עד , ההגנה כיום כה גורפת

. שאינו מבצע את תפקידו כהלכה ומסב נזקכנגד פקיד הציבור הרשלן או על ידי להינקט 

והעל , "עובדי המדינה"ולא רק ל" עובדי הציבור"הסעיף אף גורף בהיותו מתייחס ל

    .מדינת ישראל'  ברק כהן נפ"יות הנושא כבר הצבענו בהקשר לדנבעיית

  

 1957 -ז "התשי, בודהחוק ישוב סכסוכי ע. 3

  

ובו סעיף , פרקו הרביעי, 1957 –ז "התשי, הוסף לחוק ישוב סכסוכי עבודה, 1972בשנת 

מתיר בפועל ו, מהו" שירות ציבורי",  סעיפים קטנים12בסעיף בן , מגדירלחוק ה' א37

תיקון החוק ארע בימי  .ת זכות השביתה של שירותים ציבוריים אלולמדינה להגביל א

לל מישקיות אשר שיבשו את פעילות המשק והצריכו את המדינה כמעסיק שביתות כ

הדבר מהווה דוגמא נוספת לחירותה של המדינה לחוקק . הגדול ביותר לשלוט בעובדיה

  . לפי צרכיה"חוקי ניהול"

  

כולל הסעיף תוצאות , ת הציבוריוברוח תקופת הפרטת השירו, בפרספקטיבת הזמן

, ת עמדת המתנגדים לומתכונתו שהתקבל תואם בדיעבד אהתיקון ב שכן ,מפתיעות ביותר

  .אסביר. סותר את עמדת המצביעים בעדו, בפרספקטיבה היסטורית, ונוסחו המקורי

  

  : את השירותים הבאים" שירות ציבורי"מגדיר כ, לחוק ישוב סכסוכי עבודה' א37סעיף 

  

ו לרבות מערכת הבטחון וכל מפעל או מוסד שהוקמ, שירות המדינה) 1(

-ט"תשי, )מינויים(בין אם חל על העובדים בהם חוק שירות המדינה , בחוק

  ; ובין אם לאו , 1959

  ; שירות הרשויות המקומיות) 2(

למעט מפעל או מוסד שאינו בבעלות ציבורית , שירותי הבריאות) 3(

                                                           
153

במקום על פקיד הציבור הנושא , יעה כנגד המדינה מבואר המנגנון בו מועתקת התב בהמשך החוק 
  .בחסינות

154
משפט , )'חלק ב(האחריות בנזיקין של רשויות ציבור ועובדי ציבור , ישראל גלעד'  דיון והנמקות בנושא ר 

  .ה"תשנ, )1(וממשל ג
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המתנהל לשם הפקת רווחים והוא כלול ברשימת מפעלים ומוסדות כאמור 

ת באישור ועדת העבודה של הכנסת והיא פורסמה שערך אותה שר הבריאו

  ; ברשומות

   ; 1949-ט"תש, חינוך החובה כמשמעותו בחוק לימוד חובה) 4(

, לרבות המקצועי והחקלאי, החינוך התיכוני שמעל לחינוך החובה) 5(

למעט מוסד שאינו בבעלות ציבורית המתנהל לשם הפקת רווחים והוא 

 אותה שר החינוך והתרבות באישור כלול ברשימת מוסדות כאמור שערך

  ; ועדת העבודה של הכנסת והיא פורסמה ברשומות

, המוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה) 6(

   ; 1958-ח"תשי

למעט מוסד שאינו בבעלות , תיכוני-המוסדות האחרים ללימוד על) 7(

 מוסדות כאמור ציבורית המתנהל לשם הפקת רווחים והוא כלול ברשימת

שערך אותה שר החינוך והתרבות באישור ועדת העבודה של הכנסת והיא 

  ; פורסמה ברשומות

  ; התחבורה האווירית והתובלה האווירית) 8(

  ; וכן הזרמת דלק בצינורות, ההפקה והייצור של דלק) 9(

  ; ההפקה וההספקה של מים )10(

  ; הייצור וההספקה של חשמל)11(

ן "התש, תי שידור לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיווכן מתן שירו) 12

1990.   

  

על פיה יש להתערב ביחסי העבודה הן , תאם את עמדת הממשלה, 1972-מ, תיקון חוק זה

והן ביחס לבעלות על שירותים אלו ) באופן מצומצם יחסית(על פי הגדרת חיוניותם 

 הופרטו חלק מהשירותים עם השנים, אולם). שבאותה העת היו כולם בידי המדינה(

כגון מוסדות להשכלה , )'ציבוריים למחצה'או (' פרטיים למחצה'או ל' רטייםפ'והפכו ל

 מוסדות חינוך הניתנים ;כרו לפי חוק המועצה להשכלה גבוההשהו, גבוהה פרטיים

 וכן מוסדות בריאות ;ויה בשר החינוךאך הוצאתם תל, )7 (–) 5(ק "להוצאה ממסגרת ס

לא מצאתי . אך הוצאתם תלוי ברצונו של שר הבריאות, )3 (ק"אם ממסגרת סשניתן להוצי

הסעיף נותר על כנו ומאפשר אף כיום למדינה להתערב , עם זאת. רשימת מוסדות כאמור

התערבות המדינה ". שירות חיוני"כל אימת שמדובר ב, ביחסי העבודה בסקטור הפרטי

לפגוע בזכות ויותיה לפי חוק זה באה לידי ביטוי בסמכ, ביחסי עבודה פרטיים אלו

באמצעות הטלת אחריות משפטית אישית על עובד שנטל חלק (ההתארגנות והשביתה 

אכיפים לכל " הסכמים קיבוציים"כ" הסדרים קיבוציים"הכשרת , )בשביתה לא חוקית

אשר , ועיגון מעמדו של ארגון עובדים יציג כארגון בעלת סמכויות מוגברות, דבר ועניין

  שלהרחבת תחולת ההגדרה. לנהל משא ומתן בשם העובדים בשירות הציבורימוסמך 

, עליה לפקח בשירות הציבורי גם תאפשר למדינה ביתר קלות" שביתה בלתי מוגנת"

  .ולדרוש מבתי הדין להוציא צוי ריתוק, לשלוט בה
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כי הוא חוקק לאחר שהמדינה נוטרלה ,  עולה155מדברי ההסבר להצעת התיקון לחוק

ונאלצה להתמודד עם הפסדי , בתחילת שנות השבעים, ת פראיות ובלתי חוקיותבשביתו

המדינה ניזקקה אפוא לכלי ניהולי על מנת להטיל . עתק ועם אוירה ציבורית עויינת

ואולם הינם עובדי השירותים , "עובדי מדינה"מרותה וחוקיה גם על עובדים שאינם 

כיום כולל התיקון עסקים שהינם . אשר נישלטו על ידי ההסתדרות, שבבעלות המדינה

" שירות הציבורי"או כ/ו" שירות המדינה"ועדיין המדינה מתייחסת אליהם כאל , פרטיים

המוסדות "בעוד בעבר היו , למשל, כך. מבחינת היקף סמכויותיה הניהוליות כלפיהם

, כיום ישנם מכללות פרטית לגמרי, גופים מתוקצבים על ידי המדינה" להשכלה גבוהה

 ועל כן ממשיכים לחסות תחת המדינה במסגרת חוק" שירות חיוני"שר עדיין מוגדרים כא

 את 2009עדיין אין לדעת כיצד יפרשו בתי הדין בשנת , בטרם הגיע הנושא לפסיקה. זה

או כאלו , ל בכלל"הנ' א37 לא מצאתי כל איזכורי פסיקה על סעיף .1974-החוק מ

  .156בפרטהקשר זה ב" שירות ציבורי"המבארים את הביטוי 

  

בכובעה הניהולי ממשיכה המדינה את שליטתה הרחבה על כלל השירות , הנה כי כן

ל כי הוא "הנ' א37ועל כן קבעה בסעיף , על פי אופיו ובלא קשר לשאלת הבעלות, הציבורי

תאגידים שהוקמו על פי חוק ושירותים , הרשויות המקומיות, שירות המדינה"יחול על 

יחשב כשירות , תיכוני-לגבי שירותי בריאות וחינוך תיכוני ועל. ציבוריבעלי אופי אחרים 

  . 157"ציבורי רק מפעל או מוסד המתנהל לא לשם הפקת רווחים

  

חיונית לשם " שירות ציבורי" בו מוגדר 158תיאור קצר של הרקע החקיקתי של החוק

לכלית המשפטית והכ, כמו גם המניפולציה הניהולית, חידוד הבעייתיות שבהגדרה זו

  .159הטמונה בה והאבסורד שניכר לגביו עם השנים

                                                           
155

  .25.10.1971, ב"בחשוון תשל' ו, 965הצעות חוק  
156

  .38מהדורה , 1'  עמ5פרק , הוצאת סדן, "דיני עבודה", יוסף האוזמן,  מנחם גולדברג 
157

  .62עמוד , שם, מתוך המבוא להצעת החוק 
158

בתום דיון ,  נמנעים14 - מתנגדים ו 5 מול 26מדובר בהצעת חוק ממשלתית שאושרה בכנסת ברוב של  
  .כפי שיתואר בהמשך, סוער

159
 28וזאת לאחר , 22.3.1972לווה בויכוח סוער בישיבת מליאת הכנסת מיום " השירות הציבורי" הגדרת  

. בה הופיעו בפני הועדה עשר קבוצות לחץ שונות, במשך כשלושה חודשים, ישיבות רצופות של ועדת העבודה
 200,000 -נוגע ל "הציגה את תיקון החוק כחשוב בהיותו , שושנה ארבלי אלמוזנינו, ר ועדת העבודה"יו

רת הציבורי והתרופפות מעמדו של ארגון בימים של החרפה ביחסי העבודה בישו, עובדים שכירים
, "שירות ציבורי" המצמצמת את הגדרת -הביקורת על התיקון נעה בין שתי השקפות . כדבריה, "העובדים
, הן בסוגם והן באי אבחנה בין בעלות פרטית לציבורית, הן במספר השירותים,  המרחיבה אותו-והשניה 

  ".שירות חיוני"תוך הגדרת 
את השקפת העולם הכלכלית של התנועות , ככלל,  תאמה– מצמצת ומרחיבה -ם אלושתי השקפות עול

כי בישראל אין התאמה בין תפיסת , בשולי הדברים יוער. ל"גח- המערך והליכוד–הפוליטיות בישראל 
החברתי נקטו במדיניות ליברלית " שמאל"ודווקא תנועות ה, העולם החברתית והכלכלית של תנועות אלו

נקטו במדיניות הדורשת מהמדינה פיקוח מלא על " ימין"בעוד תנועות ה) צום מעמד המדינהדרישה לצמ(
תנועות (בדבר חשיבותה של מדינה , שדווקא תואם את השקפות עולמן, מאידך יתכן הסבר אחר. שירותיה

  ). השמאל( ניסיון להעצמת הפרט על חשבון המדינה –ומאידך ) הימין
הציע להקשיח את הנוסח ולאפשר למדינה ) ל"גח(השר משה ניסים : יהשקפות העולם שבאו לידי ביטו

לא רק צריך שיהיה " השירות הציבורי"עמדתו הייתה כי ; להתערב ביחסי העבודה באמצעות חקיקה
 אף השירותים החיוניים שאינם בבעלות -ולחלופין , אלא כלל המשק, השירותים שבבעלות הציבורית

לעמדה זו . 'שירותי רכבות וכו, בית חולים פרטי,  שירותי מאפה-למשל , לרבות במשק הפרטי, ציבורית
אשר תקפו את הממשלה ואת , ואחרים, )ל"גח(יורם ארידור , )המרכז החופשי(הצטרפו אף אליעזר שוסטק 

את עמדת ההסתדרות להפרדה בין בעלות פרטית לבעלות , לטענתם, ועדת העבודה של הכנסת שקיבלה
  . שאלת חיוניות הענףבלא קשר ל, ציבורית

כמו כן לא להבחין בין ; הציע לכלול לצד הרשויות המקומיות גם את המועצות הדתיות) ל"גח(מנחם ידיד 
להרחיב את התחולה באשר למוסדות חינוך גם על ; מוסדות בריאות וחינוך פרטיים וציבוריים

; לא רק האוירית, ל התחבורה הימיתהציע להרחיב גם ע) ל"גח(משה ניסים '; גני ילדים וכו, אוניברסיטאות
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, על פי הנוסח הקובע. החוק שהתקבל זהה מהבחינה המהותית להצעת החוק הממשלתית

אך לא , יחשבו לעובדי השירות הציבורי) לרבות עובדי מערכת הביטחון(כל עובדי המדינה 

סורד הינו בכך שכאמור  האב.כל עובדי השירות הציבורי יחשבו כעובדים בשירות המדינה

או /ו" מעורבות-חברות בת", "חברות מעורבות"והותרתם כ, עם הפרטת שירותי המדינה

מכח חוק , עדיין ממשיכה המדינה לשלוט ביחסי העבודה של גופים אלו, "חברות פרטיות"

  .ישוב סכסוכי עבודה

  

 :'עובדים'  אינם במעמד של–בידול סקטורים . 4

  

הינה ייתור ההגדרה , קטת המדינה לאבחנה בין עובדיה השוניםנוספת בה נו" טכניקה"

כי יכללו תחת " הגיוני"שהיה ראוי ו, בשירות המדינה" עובדים"לגבי חלק מה" עובדים"

דיני העבודה אינם חלים עליהם  (קל יותר למדינה לנהל עובדים אלו, זו בדרך .הגדרה זו

להרחיב את העדר האחידות בדינים  –ולמדינה , )ד לעבודה אין סמכות עניינית"ולביה

, "נושאי תפקידים מכח דין"ל ול"משרתי צה, למשל,  כך.ביחס למבצעי מלאכות בעבורה

,  כי הוראות שירות המדינה לא חלות עליהם–ומכאן , "עובדים"אינם מוכרים ככלל כ

אסקור . 'עובדים'של ) 'סטטוס'(במעמד אינם הם כלל , מלאכותי-באופן משפטי, באשר

  . רה את המניפולציה שנעשת באשר להגדרתםבקצ

  

  ל"משרתי צה. א.4

שירות קבע ושירות , שירות חובה: ל נחלקים לשלוש קבוצות"החיילים המשרתים בצה

חוק  פעיל כפופים למילואים ושירות חובהחיילים המשרתים שירות . מילואים פעיל

חוק שירות הקבע   חלהקבעעל אנשי . 1986 - ו "התשמ, ]נוסח משולב[שירות הבטחון 

  . 1985 -ה "תשמ, ]נוסח משולב) [גמלאות(ל "בצה

ביחס להתחייבות לשירות קבע והכללים , לרבות בדיני העבודה, באין כללים נוספים בחוק

, )ע"הפ(הוראת הפיקוד העליון  - מוסדרת הסוגיה בפקודות הצבא , החלים על שירות זה

. ל"ל הוראה זו הותקנו פקודות מטכמכוחה ש". ל"שירות הקבע בצה" שכותרתה 3.0501

ל "של משרת הקבע בצה" התעסוקתיות"פקודה זו קובעת את הזכויות והחובות 

שלושת סקטורים אלו אינם מוכרים ואולם , )'זכויות בפרישה וכיוב, שכר, חופשות(

  .לעניין דיני העבודה" עובדים"כ

 יחולו יחסי לאע שלו כי בין הצבא למשרתי הקב, באופן מפורש,  להוראה קובע9סעיף 

  : כדלקמן, עובד מעביד

                                                                                                                                                        
וכן על כלל המפעלים המספקים , 159לרבות גז ועוד הרחבות נוספות, כלל הפקות ויצור הדלק על כל סוגיו

  . שירותים למערכת הביטחון
המכונן …יום שחור לדמוקרטיה"שראה בתיקון , )העולם הזה(התנגדו לתיקון החוק אורי אבנרי , מאידך

בהיותו אוסר שביתות בפועל ומכונן בירורקטיה של ארגונים , 159"שיזם האיטלקימשטר קופרטיבי של הפ
לדבריו . של העובד שמנוע מלשבות" הזול"תוך הדגשת חופש הקניין של בעל ההון מול כוחו , ושל המדינה

עמדת אבנרי כי יש להגביל החוק אך . ולא ההסתדרות, יש לקבל רק חוזים שרוב העובדים הצביעו בעדיהם
מהטעם שמותר להגביל , חשמל ומים בלבד, הפקה ויצור של דלק, מערכת הביטחון, ותי בריאותלשיר

  .זכויות דמוקרטיות רק במקרה של סכנת חיים
ועל כן , ועל הקושי בהכללה, כ אלמוזנינו עמדה על הקושי באבחנה בין שירות חיוני לשירות לא חיוני"ח

  ). חיוני או לא(ולא לפי אופי השירות ) רטיתציבורית או פ(האבחנה שנעשתה היא בין הבעלות 
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המשרת בשירות . ל לבין חייל בשירות קבע אינם יחסי עובד ומעביד"היחסים שבין צה"

ל מושתתים על הוראות החוק "והיחסים בינו לבין צה, קבע הוא חייל בשירות סדיר

  "160.על פקודות הצבא ועל פקודות אחרות שניתנות לו כדין, הצבאי

  

מעסיק בין המדינה -על פיו אין יחסי עובד, למצב משפטי זה" טהורה"פטית ההסיבה המש

כדרך בה אסורה , הינה כי לא ניתן לפגוע בזכות עובדים להתארגן ולשבות, לחייליה

בדרישה " טים"שביתת מח"דמו בנפשכם . התארגותם וקיום שביתות של משרתי קבע

; רישה לתשלום שעות נוספותאו שביתת חיילים בפעילות מבצעית בד, להעלאת שכרם

, בפועל, ואולם. ברי כי אין המדינה יכולה להרשות לעצמה התקיימותו של מצב מעין זה

מבלי לקבוע , מדובר אך בסוגייה משפטית תיאורטית הניתנת לפתרון בדרכים אחרות

  .'עובדים'במעמד משפטי של  אינםל "באופן גורף כי משרתי צה

  

  מונים)2000(זידמן ורז . נמתחת ביקורת רבה, ולטיבית זומניפ-על תפיסה משפטית, ואכן

על מנת , אסקרם בקצרה. עובדיםפתרונות שיאפשרו להכיר במשרתי הקבע כ השלוש

  . להבהיר את שקיפות מלאכותיות הגדרתם

  

 על ידי המשפט הישראלי והוא שאומץ, באנגליהשמקורו , פתרון הראשוןעל פי ה

בהעדרם של יחסי ,  המשפט המינהליפועל מכחהינה כי משרת הקבע , 161בפסיקתו

כי יחסים חוזיים נוצרים בין משרת ,  גורספתרון השניה. חוזיים כלשהם בינו לבין הצבא

וזאת מכוחה ,  על משרת הקבע אף ערכי המשפט הפרטייםולפיכך חל, הקבע לבין המדינה

בין המדינה כי בין חייל הקבע ל, מציע השלישי פתרוןה. 162של הדואליות הנורמטיבית

 חוקי העבודה יחולוועל הצדדים אף , מעביד לכל דבר ועניין- יחסי עובדיתקיימו

   . בתחולה סלקטיבית–היינו , 163בהסתייגויות הרלוונטיות

  

ולא מכח , ל פועלים מכוחו של המשפט המינהלי"אימוץ הגישה על פיה חיילי הקבע בצה

תפיסה שביטויה בין  ("י המדינהעובד"מי שאינם  וראיית משרתי הקבע כ,דיני העבודה

, )164"שכר חיילים"היתר בתפיסה כי חייל מקבל בעבור עבודתו לא שכר עבודה אלא 

 בפרט המדינה בו ולהבטיח את שליטתנועדה להמעיט את זכויותיו של החייל המשרת 

, מאידך. כמו גם לתת ביטוי לחובת הציות והמשמעת החלה על חיילים, ובצבא בכלל

 לכל דבר ועניין מוצגת על ידי כעובדיםל "ית לראיית משרתי הקבע בצהעמדה חד משמע

                                                           
160

ר אניל גדרה נגד מדינת "ד, 1247/01ע "ע, י נשיא בית הדין הארצי לעבודה"עמדה זו אף אומצה ע  
  .16.1.06פורסם ביום , ל"ישראל וצה

161
וח המוסד לביט'  צרי נ18/54) א"ת(ל "תב; 1246' ד י"פ, היועץ המשפטי'  וידר נ153/54א "ראה למשל ע 

וכן עמדת בית הדין הארצי לעבודה ; 169, )1(ד כז "פ, שר הבטחון'  עובד נ279/72צ "בג; 7, ל א"פב, לאומי
 .16.1.06פורסם ביום , ל"צה, ר אניל גדרה נגד מדינת ישראל" ד1247/01ע "בע

162
 In reוזאת בהסתמך על פסק הדין , כי זאת הגישה הקלאסית של המשפט האמריקני, זידמן מציין 

Grimley, 137 US 147) 297' עמ.(  
163

לאמנה של ארגון העבודה הבינלאומי בנושא חופש ההתאגדות והגנת ) 1(ביטוי לעמדה זו מצוי בסימן ט 
או התקנות הארציים יקבעו את , החוקים: "הקובעת לאמור, 1948משנת , )87מספר (הזכות להתארגן 

  ."ות המזויינים של המשטרהעל הכוח, שנקבעו באמנה זו, המידה בה יחולו הערבויות
164

 .472ע "פד,  מדינת ישראל- חיימוביץ 2 - 8/ ע לו "דב 
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מההיבט המשפטי ומההיבט , כי ההתפתחויות שחלו בחיינו, 165שסבורה, רות בן ישראל

ולצעוד צעד אחד קדימה " עובד"מחיבת להגמיש את הגדרת המושג , המעשי בשטח

בן ישראל מסבירה . ל עובדאת המעמד ש" נבחר"ו" תפקיד על פי דין"ולהעניק אף לבעל ה

  .167 בחמישה נימוקים166זאת

מלשונה של : 168 ההכרה במשרתי קבע כעובדים ביטאה דפנה ברק ארזנגדעמדה , מנגד

העסקת משרת הקבע ניבדל מחוזה " חוזה"עולה כי , 3.05051הוראת הפיקוד העליון 

- עה חדהוד. ל בכל עת"באשר הפרט מנוע מלהביא לסיום ההתקשרות הנ, "רגיל"עבודה 

, שלא זכתה לאישור המערכת הצבאית, צדדית מצד משרת קבע על הפסקת שירותו

 לחוק השיפוט 94 - ו 92שהינה עבירה לפי סעיפים , מהווה העדרות מהשירות שלא ברשות

חוק הודעה "שניתן להתרה הדדית מכח " (חוזה העסקה"הבדל כה מהותי בין . הצבאי

המגבילה את חירות , ל"וראת הפיקוד העליון הנלבין ה") מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

ועל כן מצדיקה אבחנה , נעוצה בייחודו של הצבא ומשימותיו, "רגיל"הבחירה שיש לעובד 

  ".עובדים"בין משרתי הקבע לבין 

אך לא , כי על דיני הצבא כדין ספיציפי יחולו דיני החוזים הכלליים, 169ארז מציעה-ברק

  . דיני העבודה

  

פו של רת כי מהותה של החיילות שונה מדיני העבודה הרגילים אף לגוככל שהדעת סוב

בין אם ;  ולהפעילם בעיתות מלחמהצבא וחייליו לשלוט על הבין היתר בשל ההכרח, עניין

המסגרת כפויה מעיקרה או מכלל יתר הטעמים לפיהם ברורה לנו האבחנה בין בשל ש

 יכולה להפריד בין  בדיניההמדינהעדיין יש מקום להראות כיצד , "עובד"לבין " חייל"

  .משרתיה השונים
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  .73' עמ', בשנתון משפט העבודה ב, ""בעל תפקיד"ו" נבחר"", בן ישראל 
166

  .86-91' עמ, שם,  בן ישראל 
167

רה אין בצורת הבחי; הרחבת עקרון הדמוקרטיה גורם לכך שאף עובדים נבחרים בדרך של בחירה. 1  
בקביעת : למשל(סיבה דמוקרטית לשיתוף עובדים בתהליכי קבלת החלטות . בכדי להשפיע על אופי העסקה

כשם שקבלת עובדים . הינה אך הגמשה של תבנית העסקה) המעמד של מזכיר מועצת פועלים כעובד
ליך אין סיבה שלא לאמץ גם את ה, באמצעות הליכי מכרז באה כדי ליישם את עקרון השוויון בחברה

  .הבחירה במקרים אלו
במקרהו של חיל , למשל(נעדרת בחירה ורצון חופשי , עם עובד" כפויה"על אף שמדובר בהתקשרות . 2

או באוטונומיה של הרצון /מעביד ו-הרי אין בכך בכדי לפגום בקיומם של יחסי עובד, )המשרת מכח חוק
דות לפעמים בניגוד לרצון ולבחירה שכן משרות נוספות במקום עבודה ספציפי עומ, הפרטי של המעסיק

  ).'משגיח כשרות וכו, מבקר פנים, אומבוצמן: למשל(החופשית של המעסיק 
  .זמני ובמקביל במשפט האזרחי-קיום תפקיד במישור הציבורי אינו מונע את האפשרות לקיום בו. 3
,  מוסדר בחקיקהתכלית משפט העבודה נסתר באשר הוא באופן אוטומטי לא מוחל על עובדים שמעמדם. 4

  . מה גם שמספרם של עובדים מהסוג הזה גדל עם הליך המשפטיזצייה שעובר על החברה
מכיר בכך שכל מי שמבצע ) 1948אמנת ארגון העבודה הבינלאומי משנת (משפט העבודה הבינלאומי . 5

  . עבודה יוכר כעובד
 אין הבדל מהותי בין תנאי העסקה לאחר שמצא כי, זאת. כי יש לראות במשרת הקבע עובד, אף זידמן סבור
ולעיתים ) שהוכרו כעובדים על פי חוק(לבין משרתי משטרת ישראל ") עובדים"שאינם (ל "של משרתי צה

כך למשל ניתן לאכוף את האיסור שבחוק שעות עבודה . אף יש הסכמים להעברת אנשים בין שני גופים אלו
חוק (אף החוקים האחרים . לחוק) 1(11לפי סעיף או /ומנוחה באמצעות היתר להעסקה בשעות נוספות ו

כוללים מנגנון ) חוק עבודנת נשים, חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורים, חוק דמי מחלה, חופשה שנתית
כי , באופן סטטוטורי ומפורש, כי דיני העבודה יחולו על משרתי הקבע, זיידמן מציע. פנימי להתרת חריגים

ושהסדרי העבודה של משרתי , נורמיטיבית כפי שחלה על כלל עובדי המדינההם יהיו כפופים לדואליות ה
זכותם להתאגד , באופן שזכותם לשבות תישלל, הקבע יותאמו לעובדת היותם חלק מכוחות הבטחון

בעוד זהו מעמדם של משרתי . וברוח ההסדרים החוקיים החלים על שוטרי משטרת ישראל', תצוצמם וכו
  . ראה בהמשך–" עובדי מדינה"כ מוגדרים כ"ס ואנשי השב"סוהרי השב,  ישראלהרי שוטרי משטרת, ל"צה

168
  .114' עמ', חוברת א', הפרקליט מ, "ל"של משרת הקבע בצה' חוזה העבודה'", דפנה ברק ארז 

169
  .121' עמ, שם, ברק ארז 
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  ממלאי תפקידים לפי דין. ב.4

  

" נושא משרה שלטונית"ומבודדת את ה, אף בקטגוריה זו מבחינה המדינה בניהול עובדיה

אחת הסיבות לכך שהמדינה מבחינה בין משרתיה אלו לבין סטטוס ". עובדי מדינה"מ

המבטיח , פקודת הנזיקין ל8סעיף   בשלהינה, לבכל" עובד "–ולמצער " עובד מדינה"

 לא תוגש נגדו תובענה על עוולה -לרבות בורר , המבצע פעולת שיפוט, כל אדם"חסינות ל

עיתים נושאי משרות שלטוניות לכי , עיננו הרואות. 170"שעשה במילוי תפקידו השיפוטי

ובעיקר (ו על הזכויות הנגזרות ממנ, "עובד מעביד"לא רק שאינם זכאים לסטטוס 

אלא אף החובות , )הזכויות הסוציאליות של חוקי המגן והגנת משפט העבודה הקיבוצי

 ובאות לידי ביטוי במידת מוגברת של חסינות מקצועית, המוטלות עליהם פחותות המה

 זוהי דוגמא נוספת ליכולת .)הגם שעניינם יכול להתברר בערכאות משמעת ואתיקה(

  .וני לפי רצונה ולפי שיקוליההמדינה לשרטט את מבנה האירג

  

היינו משרת ציבור , " דין פיעל"הראשון ; נחלקים לשני סוגים" 171נושא משרה שלטונית"

שהינם נושאי תפקידים שמערכת , "הנבחר "-והשני , המשרת בתפקידו על פי דין חרות

  . היחסים איתם ניקשרה כתוצאה מהליך של בחירה

 נושא המשרה שנישכן ,  בין השניים מטושטשתכי אני סבור כי האבחנה, ראשית יאמר

חשאי , מכהנים במשרתם כתוצאה מהליך בחירה") נבחר"והן " על פי דין"הן (השלטונית 

 שניהם אף. עקרון ההתמודדות והבחירה משותף לשניהם. צר או רחב היקף, או פומבי

  . האינטרס הציבורי–ממלאים תפקידים מכח הדין ובשמו של אותו אינטרס 

" אנשי ציבור"ושניהם נקראים , "הקופה הציבורית"כי שניהם מקבלים שכרם מ, יהשנ

זהותם הציבורית המאפשרת לאמצעי , למשל(אף למכלול של עניינים משפטיים 

  ).  יותר על מעשיהם על פני זכותם לפרטיות' רחבה'התקשורת ביקורת 

לא  מהלך דומה. 172"עובד"כ" נבחר ציבור"בפועל הכירה הפסיקה בהיותו של : השלישי

  ". ממלא תפקיד על פי דין" כלפי נעשה

  

בתי הדין לעבודה תומכים ומאשררים את קביעת המדינה כי ממלאי תפקידים על פי דין 

במילים . 174בין היתר בהעדר הפן החיובי של מבחן ההשתלבות לגביהם, 173 עובדיםאינם

סטטוס של המשפטיים להכרה ב" מבחני ההשתלבות"גם אם יעמוד אדם ב: אחרות
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ראש , ופטיםש): 179עמוד , אבניאלי(בין אלו ניתן למצוא את בעלי התפקידים ונושאי המשרות הבאות   
מנהל מיוחד ונאמן , מפרק חברה, מגשרים ומפשרים, מעריך או שמאי, בורר-מעין, בורר, ההוצאה לפועל

, חברי ועדת חקירה, חברים בועדות רפואיות, עורכי דין, פסיכיאטר מחוזי, מומחה רפואי, בפשיטת רגל
  . ים בועדות עררחבר, חברים בועדות משמעת, חברים בועדת שיחרורים של שירות בתי הסוהר

171
 , נגיד בנק ישראל ומשנהו,שרים, מבקר המדינה, נשיא המדינה": נושאי משרה שלטונית"ואלו הם   

ראש , נציגי ציבור בבית הדין, רכזי בטחון שוטף צבאי, רב ראשי, קאדים, דיינים, שופטים, חברי כנסת
   .ששימש נציג עירייה במועצה, אותוחברי מועצות דתיות וכן יושב ראש מועצת איגודי ערים לשירותי כב

172
  .817, )4(ד נג"פ', בית הדין הארצי לעבודה ואח'  סרוסי נ4601/95צ "דנג 

173
ע " דב-ם המובילים "הפסדי, 414', ע ו"פד,  מדינת ישראל- אהרן אלבינגר וחיים עדן 3 - 19/ ע לה "דב  

, 472' ע ח"פד, י" מ- חיימוביץ 2 - 8/ ע לו "דב, 414' ע ו"פד, י" מ- אהרון אלבינגר וחיים עדן 3 - 19/ לה 
 המועצה הדתית - עווד 2 - 5/ ע שם "דב, 78ע י "פד, י" מ-צים "רבש,  ההסתדרות הכללית4-4/ ע לח "דב

  .   169,)1(ע כז"פד, שר הבטחון'  אילן עובד נ279/72צ "בג, 30ב "ע י"פד, ראש העין
174

  . 541ע יט "פד, ללית ההסתדרות הכ- מאיר בן גיגי 58-2/ ע מח "דב 
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הרי החוק יוציא אדם זה מגדר , )מבחנים שנקבעו בפסיקת בתי הדין לעבודה" (עובד"

האלמנט החוזי נעדר מפני שקשר : כך גם בעניינו של בעל התפקיד. מעסיק- יחסי עובד

הינו שחוזה העסקתם של אלו , הנימוק השני. 175העסקה נוצר מכח מעמד שהוא פרי הדין

בחלק ממדינות העולם קיימת גישה , עם זאת. 176"זה רגילחו"אלא " חוזה עבודה"אינו 

  .177"עובדים" הרואה בשופטים כ–למשל , הפוכה

  

  

    חברה ממשלתיתחברה ממשלתיתחברה ממשלתיתחברה ממשלתית. . . . 3333
  

  178 הארגון המשפטי–המסגרת המיבנית . א

  

  1975 -ה "התשל, חוק החברות הממשלתיות

דבר , אישיות משפטית חצויה וכפולה", יצור כילאייםכחברה הממשלתית ניתן לראות ב

  .נעה בין המתח שבין הרצון לרווח לבין הגשמת תכליות ציבוריות, 179"יפוכווה

  

 מסדיר את פעילויותיה של המדינה הפועלת ,1975 –ה "התשל, חוק החברות הממשליות

לפי , "חברות ממשלתיות"קיימים ארבעה סוגים של . באמצעות אורגנים סטטוטוריים

, "181חברת בת ממשלתית", "180חברה ממשלתית: "חלוקת הבעלות והשליטה עליהן

  ".183חברה בבעלות ממשלתית מלאה", "182חברה מעורבת"

  

 לפיה מחד התערבות ממשלתית הינה 184חוק החברות הממשלתיות נועד לשקף תפיסה

ת  ופורמליות חברתיו, תוך השתחררות משיטות ניהול בירוקרטיות, כשל שוק כלכלי

פגוע שווה בחומרתה לפיקוח על ידי צרכן " ענישה כלכלית"וקבלת ההנחה הכלכלית ש
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  .414פדע ו ,  מדינת ישראל-אהרון אלבינגר וחיים עדן , 19-3ע לה "דב 
176

אינם מעידים על ' חופשה וכו, זכויות פנסיה, פיצויי פיטורים, קבלת שכר" :כך נפסק בעניינו של בן גיגי 
לא בשל היותו ו, מזכיר מועצת פועלים מקבל תנאים אלה על פי חוזה… קיומם של יחסי עובד מעביד

  ".ולא על פי חוזה עבודה, נבחרי הארגון מועסקים על פי חוקה או תקנון של הארגון… עובד
177

המחילה , בדומה לחקיקה האנגלית" מעסיק"ו" עובד"על הצורך לשנות את המצב הקיים לעניין הגדרת   

ניהול ", חק לובוצקיפרנקל ויצ. דוד א: ראה, workers גם על employersחלק מדיני העבודה החלים על 
  . 39הערת שוליים , 391-414בעמודים , 2007, ז"תשס', משפט ועסקים ז, "זמן בסביבת עבודה מודרנית

178
ריקובר 'צ, תל אביב(חברות ממשלתיות בישראל ובעולם , יאיר, אהרוני: 'ר, למצב בדין המשווה  

 ). 1979, מוציאים לאור
179

בעמוד , מ"המכון למחקרי משפט וכלכלה בע, "וכללי פעולה שיקולי –החברה הממשלתית ",  אהוד גרא 
5.  

180
או הזכות למנות יותר ממחצית מספר ,  הינה חברה שיותר ממחצית כח ההצבעה באספותיה הכלליות 

  .ממשלתית-או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת, הם בידיהמדינה, הדירקטורים שלה
181

ה לא מצויה בידי המדינה אלא בידי חברה ממשלתית או בידי חברה הינה חברה שיותר ממחצית השליט 
  .ממשלתית יחד עם חברת בת ממשלתית

182
 –כלומר , הינה חברה בו היקף שליטת המדינה או החברה הממשלתית הינו כדי מחצית או פחות בלבד 

  .לממשלה יש שותפים לא ממשלתיים בחברה
183

חברה שכל מניותיה הן בבעלות , המדינה:  אחד מאלהחברה שכל מניותיה הן בבעלות של" המוגדרת כ 
  ".המדינה או חברה כאמור יחד עם רשות מקומית;המדינה יחד עם חברה כאמור; המדינה

184
האוניברסיטה , ברק. א' בראשות פרופ, ח הועדה להכנתה של הצעת חוק החברות הממשלתיות" דו 

  .1970 –א "תשל, העברית ירושלים
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לבין ' חופש כלכלי'ומאידך מציאת איזון פנימי בין , 185הדוק או ענישה על ידי המדינה

  .הנידרשת מהמדינה' מוסרית-אחריות ציבורית'

   

" פרטיים"חוק החברות מנסה ליצור איזון בהתנהלות חברה ציבורית בין יסודותיה ה

  :לחוק 4באמצעות סעיף , "ציבוריים"ליסודותיה ה

  

חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העיסקיים ) א"(

זולת אם . שעל פיהם נוהגת לפעול חברה לא ממשלתית

ועדת הכספים של (באישור הועדה , קבעה לה הממשלה

  .שיקולי פעולה אחרים, )הכנסת

בחברה ממשלתית שאחת ממטרותיה היא לספק ) ב(

שלא על מנת להפיק , לציבור מצרכים או שירותים

רשאית הממשלה להחליט שתפעל בהשגת מטרה , ווחיםר

לפי הכללים המחייבים אדם הממילא תפקיד ציבורי , זו

  ".על פי דין

  

לחוק החברות ) 'ב(4כל עוד לא התקבלה החלטת ממשלה כאמור בסעיף , ככלל

 לכל דבר חברה פרטיתתהא ההתייחסות אל החברה הממשלתית כאל , הממשלתיות

באה לידי ביטוי ,  את החברה הממשלתית מכבלי המשפט הציבוריהכוונה לשחרר. ועניין

על פיו חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים , לחוק החברות הממשלתיות) 'א(4בסעיף 

שיקולים כלכליים :  היינו-  186העיסקיים שעל פיהם נוהגת לפעול חברה לא ממשלתית

המשפט הציבורי על ני כלל אדתוך המשך הדיון באשר למידת כפיפות , ומיקסום הרווחים

מעולם לא החליטה הממשלה לחייב אפילו , בפועל. 187כילאיים זו-צורת התארגנות בת

כלל החברות הממשלתיות , כלומר. 188לחוק) 'ב(4חברה ממשלתית אחת לפעול לפי סעיך 

הנה כי ". ציבורי"ולא , "פרטי", שהינו חוק כלכלי, פועלות מכח עקרון מיקסום הרווחים

. לא אידיאולוגית אלא כלכלית: לתית בפועל הינה חברה כלכלית לכל דברחברה ממש, כן

  . המדינה מקבלת רווחיה באמצעות החברה הממשלתית

  

ואולם תוך כפיפות , חברות ממשלתיות נועדו להשיא רווחים למדינה, בהיבט הפרטי

ת על מיד. האופיינים למשפט הציבורי, רעיונית למשטר תום הלב וחובות אמון מוגברות

  .189תחולת המשפט הציבורי על חברות ממשלתיות מתנהל ויכוח ער

                                                           
185

חיבור לשם , אוניברסיטת תל אביב, לת המשפט הציבורי על חברות ממשלתיותתחו,  אברהם ויינרוט 
  .9בעמוד , ג"תשנ, קבלת תואר דוקטור במשפטים

186
  . 472' עמ, )ו"תשנ, נבו(הסמכות המינהלית ,  יצחק זמיר 

187
  .36הוצאת בורסיי עמוד ,  תחולת המשפט המינהלי–חברות ממשלתיות ,  אברהם ויינרוט 

188
, 2005, תל אביב' אונ, הוצאת רמות, " גופים מופרטים במשפט הציבורי–רטה כהצברה ההפ,  אייל פלג 

  .145בעמוד , וכן אהוד גרא, 120' בעמ

 חברה שהיא - 449) 2(ד מא"פ, מ"חברת החשמל לישראל בע'  נמיקרודף 731/86 צ"בג ראה בין היתר  189
. 271ע כב "פד, שיינין דוד -מ "בע  המלחמפעלי ים 3-1/ע נא" דב298ע ד "פד) עבודה(ד "פס; יצור כלאיים

אשר ,  הבכיריםהעובדימלפטר אחד שביקשה , חברת מפעלי ים המלח היתה חברה ממשלתית: העובדות
המחייבת אותו , של המעסיק" הציבורית"ד לעבודה וביקש הגנה מפני פיטוריו לאור זהותו "עתר לביה
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  ?משלתיתעובדי חברה מוהוראות יחודיים חלים על אילו תקנות 

  

אינם כפופים לסולמות השכר , עובדי חברות ממשלתיות: לעניין השכר ומשרות תקן

  . 190אם כי שכרם מפוקח על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר, שבשירות הציבורי

  

העניינים 'במסגרת , לחוק החברות הממשלתיות") עניינים שבחובה ("32על פי סעיף 

עליו לקבוע מדי שנה את תקן עובדי החברה , החלים על הדירקטוריון' שבחובה

  –וכן , המועסקים בשירותיו

  

, תנאים סוציאליים, שכר, על פי הכללים שקבעה לכך הממשלה ובאישורה, לקבוע"

, המשנה והסגנים למנהל הכללי,  עבודה אחרים של המנהל הכלליהטבות מענקים ותנאי

מזכיר החברה ונושאי תפקידים , המבקר הפנימי, מנהל ענייני הכספים, מנהלי האגפים

." ושל שאר עובדי החברה, אחרים שקבעו לעניין זה השרים לאחר התייעצות עם הרשות

  ). ההדגשה אינה במקור(

  

 שכרם ותנאי עבודתם של נושאי התפקידים המנויים כי החלטת ממשלה בעניין, 191נפסק

  ."ואין היא נושא למשא ומתן או בוררות עם נציגות העובדים", בסעיף הינה מחייבת

  

 אלו הגופים שקובעים את מסגרת –כי החברה הממשלתית עצמה או הממשלה , מכאן

, םאף במקרה שקיימים זהות אינטרסים בין השניי, פעילותה של החברה הממשלתית

כוחה של החברה הממשלתית . על מהלכים אלו) למשל הכנסת(ובהעדר פיקוח חיצוני 

לכינון , למשל, אשר עשויה להיתפס כחסרת סמכות, עשוי לגבור אף על כח הממשלה

הגולם קם על "ובבחינת , רפורמות התייעלות לאחר שכבר אישרה בעבר את תנאי השכר

ינה סותרת את השערת מחקרי ל א" הרחבת הגמישות הניהולית הנ.192"יוצרו

שירות "שמלכתחילה סיכויי הרווח מפעילות החברה הממשלתיות ככזו גדולים מאשר ב

  .עובדיו והשלכותיו, וכן שהמדינה לא תישא באחריות ישיריה לניהול הרשות, "הציבורי

  

  

                                                                                                                                                        
ברוך ' פנה לדברים של פרופה, בפסק דינו, הארצין בית הדי. הגינות והעדר שרירותיות, לנהוג בתום לב

גרוס מצוטט יוסף ' פרופ.  שיש להחיל את כל המשפט הציבורי על כל החברות הממשלתיותשסבור, הברכ
יש להבחין בין חברות שקיבלו זיכיון של הממשלה ועליהם יש לפיו ו, ברכה' פרופ בהתנגדותו לעמדה של

בית הדין .ה ממשלתית עסקית שעליה אין להחיל את המשפט הציבורילהחיל את המשפט הציבורי לבין חבר
שמספקות שירות חיוני ; חל המשפט הציבורי על חברות ממשלתיות שקיבלו זיכיון מהממשלהיו שקובע

  .השירות נוגע לכלל האוכלוסייה בישראל; לציבור

190
  .אגף השכר והסכמי עבודה/ אתר האינטרנט הרשמי של משרד האוצר 

191
 לא , ם ומדינה ישראל"החברה למתנסי' ם נ"הארגון הארצי של עובדי החברה למתנסי, 400016/98עסק  

  .פורסם
192

 להקטנת כח האדם בחברות הממשלתיות 1985 בינואר 13 – הממשלה לא הצליחה לממש החלטתה מ  
דחתה ועדת הכספים את מתן האישור תוך , משפנה שר האוצר לועדת הכספים לאישור הנושא. 10% -ב

ככל שמדובר בשיקולים כלכליים של התייעלות :  לחוק החברות הממשלתיות4שעמדה על השניות שבסעיף 
וראה גם אהוד ?  אזי לשם מה לבצעה–ככל שאין מדובר בשיקולים של יעילות ;  אזי אין צורך באישורה–

  .133בעמוד , גרא
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  נתונים 

  אחוז היו עיסקיות%38אשר מתוכן , 193 חברות ממשלתיות93 פעלו בישראל 2003בשנת 

  ).  במספר35(

  

, כי ניתן למפות את החברות הממשלתיות לכמה סוגים מהותיים, מעיון ברשימה עולה

כאשר מטבע הדברים החלוקה אינה כה מוגדרת ויכולה חברה ממשלתית אחת להיות 

  ;ביותר מרובריטקה אחת

; מ"מקורות חברת המים בע; מ"חברת החשמל לישראל בע: חשמל ומים .1

חקר ; מ"החברה הלאומית לאספקת פחם בע; מ"ים בעשירותים חשמליים מכני

 ; מ"ימים ואגמים לישראל בע

יצור ומסחור פיתוחי המרכז למחקר גרעיני (מ "איסורד בע: תעשיה ומסחר .2

המכון הישראלי ; מ"החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע; )שורק

יים החברה הישראלית לחקר מדעי הח; המועצה הישראלית לצרכנות; ליין

 הבנק לפיתוח התעשיה ;מכון היהלומים הישראלי; מ"רותם תעשיות בע; מ"בע

 ).בעבר(מ "בישראל בע

חברת ; מ"אפיקי תקשורת בע. ת.א; מ"רכבת ישראל בע: תחבורה ותקשורת .3

 נתיבי תחבורה עירוניים –ע "נת; מ"כביש חוצה ישראל בע; מ"נתיבי איילון בע

הרשות ; )ס הימיים"ביה(י בישראל החברה לחינוך ימ; מ"להסעת המונים בע

 החברה –בזק ; מ"על נתיבי אויר לישראל בע-אל; לחינוך והכשרה ימיים

 ; מ" חברת השייט הישראלית בע–צים ; מ"הישראלית לתקשורת בע

קו ; מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע; מ"גדיב בע; מ"בתי זקוק לנפט בע: אנרגיה .4

המכון הגיאופיסי ; מ"שראל בעחברת נתיבי הגז הטבעי לי; מ"מוצרי דלק בע

 ; לישראל

; מ"אלתא תעשיות אלקטרוניקה בע; מ"התעשיה האוירית לישראל בע: ביטחון .5

; מ"גפים בע; מ"עשות אשקלון תעשיות בע; מ"התעשיה הצבאית לישראל בע

 ; מ"בע) נח(חברת נכסי חיל ; מ"ל בע"רפא

; מ"כול בעש לוי אש"הכפר הירוק ע; מ"בנק החקלאות לישראל בע: חקלאות .6

קרן לביטוח נזקי ;  כל ישראל חברים–מקווה ישראל ; כפר הנוער מאיר שפיה

חברה , אגרסקו; המינהלה להסדרים במגזר החקלאי; מ"טבע בחקלאות בע

 ; מ"ליצוא חקלאי בע

חלמיש ; מ"עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע: שיכון ופיתוח, בינוי .7

פרזות ; א"ם ולהתחדשות שכונות בתחברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקו

שקמונה חברה ממשלתית עירונית ; מ"החברה העירונית לשיכון ירושלים בע

חברה ממשלתית עירונית לשיקום ודיור . ד.ל.ח; מ"לשיקום הדיור בחיפה בע

קרתא חברה לפיתוח ; מ"חברה לפיתוח אזור לוד ורמלה בע; מ"פתח תקווה בע

                                                           
193

ירושלים דצמבר , 43ח מספר "וד, 2003דין וחשבון על החברות הממשלתיות לשנת :  המקור לפרק זה 
2004.  
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החברה לשיקום ופיתוח ; מ"לפיתוח עירוני בעערים חברה ; מ"מרכז ירושלים בע

 ; מ"אוצר מפעלי ים בע; מ"הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע

 בית הספר המרכזי למלונאות –תדמור ; החברה הממשלתית לתיירות: תיירות .8

-א"חברה לפיתוח אתרי תיירות בת, אתרים; מ"פיתוח מזרח ירושלים בע; מ"בע

החברה לפיתוח חוף ים המלח חבל ; מ"חוף אילת בעהחברה לפיתוח ; מ"יפו בע

 ;מ"החברה לפיתוח עכו העתיקה בע; מ"סדום וערד בע

החברה ; מ"החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות בע: שירותים אחרים .9

; מ"בע. י.נכסים מ; מ"ענבל חברה לביטוח בע; מ"לשירותי איכות הסביבה בע

ים מרכזים קהילתיים "תנסהחברה למ;  חברה להעברת טכנולוגיה–האיגוד 

אולם נחמני ; מ"חברת בניין הבימה בע; מדרשת שדה בוקר בנגב; מ"בישראל בע

 –חברת המשקם ; מ"החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע; מ"בע

 מרכזי תעסוקה –ש "מת; לתעסוקה קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל

לי כלכלה ותרבות לעובדי חברה למפע; מ"מגדל שלום מאיר בע; מ"שיקומיים בע

אות ; הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי; מוזאון ישראל; מ"המדינה בע

 ; קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד; מ"המוצר הירושלמי בע

 –. מ.ס.ק; קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח: קרנות השתלמות .10

 קרן השתלמות להנדסאים ;מ"קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגיים בע

קרן השתלמות למשפטנים ; מ"קרן השתלמות למהנדסים בע; מ"וטכנאים בע

קרן השתלמות . ע.ל.ק; מ"קרן השתלמות לעובדי מדינה בדירוג האחיד בע; מ"בע

קרן השתלמות ; מ"קרן השתלמות לרוקחים בע; מ"לעובדים הסוציאליים בע

 קרן השתלמות למורים בבתי ;קרן השתלמות למורים וגננות; מ"לשופטים בע

 ; סמינרים ומפקחים, קרן גמול השתלמות למורים תיכוניים; ספר העל יסודיים

המרכז הישראלי לפיתוח המקומות ; האגודה לתרבות הדיור: עמותות .11

  ;  הקדושים

  

  .מהרשימה ניתן ללמוד על אופיים העיסקי של חלק ניכר מהחברות הממשלתיות

  

  מגמות ושינויים

 9היו , 2003עובר לשנת . נירשמה ירידה במספר החברות הממשלתיות, 0002מאז שנת 

הפסקת ,  חברות מעורבות בהליכי חיסול6 - חברות בת ממשלתיות ו8, חברות ממשלתיות

מרכז ; )1988(מ נימכרה "חברות פז נכסים בע, כך למשל. פעילות או חוסר פעילות בפועל

מ "בע) ת.ל.מ(המרכז למחקר תעשייתי ; )2002(פורקה , הבלתי פעילה, הבניה הישראלי

חברות בת וחברות מעורבות מסויימות פשוט אינן פעילות . 'ונכסיו הועברו למדינה וכו

  . בפועל

  

  איפיון החברות הממשלתיות

כי אין כל קו מקשר ואחיד בין , תיה מעלה"עיון ברשימות החברות הממשלתיות ובדוחו

ואף לא בין פרקטיקות הפעלתן , שלתיותהתכליות השונות מכוחן הוקמו חברות ממ
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ניתן להצביע על אבחנות מהותיות שונות המבדילות מהותית בין חברות . השונות

  :ממשלתיות שונות מסוגים שונים

  

  

  ": החברה הממשלתית"המניפולציות הניהוליות  להן משמש מוסד 

ג והפעלת הכלכליות והמשפטית בסיוו, ניתן לרכז את סוגי המניפולציות הניהוליות

ביחס ; ביחס לרווחים ולכסף: במספר קטגוריות" חברה ממשלתית"אורגנים כ

ריכוז המידע  .ביחס לעובדים וניהולם; ביחס למכרזים; לדרכי פיקוח וניהול

המתאפשרת בניהול הרבה והאבחנות בעמודים הבאים ילמד על הגמישות הניהולית 

מניפולציה הניהולית עולה ה. "שירות המדינה"שאינה אפשרית ב, חברה ממשלתית

אשר ודאי , שיש למדינה) פרורגטיבה(הקניית סמכויות לזכות היתר הניהולית מ

 .אחר שאינו הריבון) או מעסיק/ו(שאינה קיימת לכל אורגן ניהולי 

  

  

 "בלתי עיסקית"ל" עיסקית"אבחנה בין היות חברה   .א

  

 ."לא עיסקיות"יתר  והעיסקיות 35 החברות הממשלתיות היו רק 93מתוך , 2003בשנת 

מראה שהן " לא עיסקיות"בדיקת החברות ה. אולם הגדרתן ככזו הינה מלאכותית ומטעה

  .194עיסקיות לכל דבר

הינה אבחנה שאינה ברורה " לא עיסקית"ל" חברה עיסקית"האבחנה התיאורטית בין 

 מדווות בשנתון הרשות לחברות – אף הלא עיסקיות –חלק מהחברות . כלל ועיקר

, נכסים, ובהם הון והתחייבויות, תיהם הכספיים"ות נתונים נומינאליים מדוחוממשלתי

בעוד ; ח תזרים המזומנים"תזרימי מזומנים ונתונים נבחרים מדו, נתונים תוצאתיים

, אין. אינן מדווחות על אלו אלא אך על שיעורי האחזקות בהן, אף העיסקיות, אחרות

  . ל" מהדיווחים הנכפי שניכר אף, כל קריטריון אחיד, כאמור

אינו ברור ממהות החברה ותכלית " לא עיסקית"ל" חברה עיסקית"אף עצם האבחנה בין 

חולשת על הון ופעילויות " מ"ענבל חברה לביטוח בע"בעוד החברה הממשלתית : פעילותה

; "לא עיסקית" היא מוגדרת כ– עובדים 102והיא מעסיקה , 195פיננסית בהיקף עצום

 – עובדים 2המעסיקה " 196פיתוח מתחם ממילא: "שיעודה, "רתאק"החברה הממשלתית 

  ". חברה עיסקית"מוגדרת כ

                                                           
194

התחומים בין חברות לבין " עירוב" במידה מסויימת משקף מצבן של החברות הממשלתיות את כלל  
לעניין זה ראה למשל אריה . באשר אלו כאלו צריכים יותר ויותר לשים דגש על היבטים חברתיים, עמותות

המרכז הישראלי לחקר , בן גוריון' או" ( עסקים בישראלאחריות חברתית של", נורית שני, בני גדרון, רייכל
  ). 2000, המגזר השלישי

195
הלוואות המדינה , ניהול מערך פיקדונות, ניהול הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה"יעודה מוגדר כ  

פיקוח על , מ"בע. י.ניהול חברת נכסים מ, ניהל המערך הממוחשב של מרכז ההשקעות, וביטוח הצמדה
ליווי פרוייקטים ממשלתיים במימון המגזר הפרטי ופעילויות ביטוחיות אחרות עבור ,  סיכוןקרנות הון

  "הממשלה
196

  .193' עמ,  שם 
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 197"חברות לא עיסקיות"לבין " חברות עיסקיות"ח החברות הממשלתיות המבחין בין "דו

אינו מנמק הגדרות אלו והאבחנה בין החברות הממשלתיות השונות מצביע על 

 החברות הממשלתיות מגלה כי אף חברות בדיקת רשימת. שרירותיות מוחלטת בעניין זה

שנועדו לעשיית רווחים ואף , הן חברות עיסקיות בפועל" לא עיסקיות"המוגדרות כ

  .בחלקם הגדול זורם לקופת המדינה, בסופו של דבר, הרווחים. רווחיםמיניבות 

  

 אבחנה בין תכליות שונות של חברות  .ב

 

לבין , מקות לאחזקות ממשלתיותברורות ומנו, בולטת אף אבחנה בין תכליות סבירות

  .חברות שהתכלית העיסקית של המדינה בהן אינה ברורה

, )ש"תע(מ "תעשיה הצבאית לישראל בעאחזקות המדינה ב, לכאורה, ברורה, כך למשל

הינה , 198"תחמושת ואמצעי לחימה אחרים, יצור ואספקת נשק, פיתוח"שיעודה מוגדר כ

המוצר הירושלמי  אותלבין ;  1,190,274,000₪ עובדים והונה העצמי 2,990מעסיקה 

 3הינה מעסיקה , "עידוד תפוצתי של אות המוצר הירושלמי"שיעודה מוגדר , מ"בע

אות המוצר "ספק אם , אכן.  199" 20.0000₪ "–עובדים והון מניותיה הרשום מדווח כ 

מדובר בחברה עם ; אולם היא אינה נותנת שירות, הינה חברה רווחית" הירושלמי

 –למשל (והשיקולים בהקמתה יכולים להיות שונים ומגוונים ; נציאל רווח מסוייםפוט

" מניפולציה"אף זאת . לאיוש מינויים פוליטיים שאינם אפשרים בשירות המדינה

  ).ניהולית

על , מ"מגדל שלום מאיר בעניתן לציין את , לטעמי, ברורות הנוספות-בין התכליות הלא

 43המחזיק , 200"תפעול ואחזקה של מגדל שלום, ניהול"ו שיעוד, ההיסטוריה היחודית לו

לנהל "שיעודו , "מ"אולם נחמני בע"ואת  ,  דירקטורים18 – בעלי תפקידים ו 6, עובדים

שאינו מחזיק בעובדים , 201" ולהשכירו למופעי תרבות ובידור4ולתחזק את אולם נחמני 

שלה החלטה על  מעת לעת מקבלת הממ. דירקטורים4 – בעלי תפקידים ו 4אלא ב

" מלאה יותר"לא בלתי נמנע כי חברות אלו יוצאו להפרטה ; הפרטות חברות ממשלתיות

  .בעתיד

 

 אבחנה בין היקפי פעילות פיננסיים ונכסים של חברות  .ג

  

לבין ) 'בזק וכו, ל"רפא(ח אינו מבחין בין פעילויות חברות בהיקפי ענק "הדו, כאמור

ל מבנה האירגוני של החברה הממשלתית  בהחלטה ע.חברות הפעילות בהיקף מזערי

שנובע מהסכמים של המדינה עם , כמו במקרה של קרן קיסריה(יתכנו שיקולים נוספים 

אולם טענתי כי ). ועוד; שנועדה לנהל אפקטיבית את מכירות הבנקים, .י.נכסים מ; הברון

                                                           
197

  .ו"קט-ד"קי' עמ,  שם 
198

  .127בעמוד , 43מספר , 2003ח החברות הממשלתיות לשנת " דו 
199

  .289' עמ,  שם 
200

  .274' עמ,  שם 
201

  .263' עמ,  שם 
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ועם משפטית ישירה פחותה אחריות  לנהלה תוך  יקל למדינה–בהיותה חברה ממשלתית 

  .  הן בעצם ניהולה והן בתשואותיהסיכוי ופוטנציאל גבוה יותר לרווח

  

אבחנה בין חברות ממשלתיות שמעסיקות עובדים לבין חברות ממשלתיות   .ד

 שאינן מעסיקות עובדים

 

לבין חברות , "מעסיקות"אבחנה בולטת ניכרת בין חברות ממשלתיות שהינן פועלות אף כ

, כך למשל. שאינן מעסיקות כל עובדים, ילות ככל שיהיובעלות הון והיקפי פע, ממשלתיות

אינה מעסיקה , "202מכירת מניות הבנקים שבהסדר"שיעודה , "מ"בע. י.נכסים מ"בעוד 

להרחיב ולפתח "שיעודה , "קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד"הרי , כלל עובדים

 מעסיקה עובד ,203"לתמוך ולעודד השכלה גבוהה ותרבות בישראל, את שטחי קיסריה

, שירותי מחשב"שיעודה , "מ"החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"ו; אחד

;  עובדים719מעסיקה " 204פתרונות מחשב, יעוץ ותכנון, לשכת שירות ובניית תוכנה

  . עובדים3,589מעסיקה " 205פיתוח ויצור אמצעי לחימה, מחקר"שיעודה , ל"ורפא

 

 עובדים וחברי הנהלה, קיםאבחנה בין סוגים שונים של מועס  .ה

  

ר הדירקטוריונים של החברות "כי רק לעיתים קיימת זהות בין יו, ת מלמד"עיון בדוחו

לבין זהותה המקצועית של , חברי הדירקטוריון ובעלי התפקידים בחברה, הממשלתיות

  .החברה הממשלתית

" היהודיהארכיון המרכזי לתולדות העם "של חברי הדירקטוריון " מקצועיותם"בולט ב

איסוף חומר ארכיוני על קהילות ישראל בתפוצות והעמדתו לרשות המחקר : "שיעודו(

לבין , אשר כל שמונת הדירקטורים שלו הינם פרופסורים ואני אקדמיה, )206"ההיסטורי

ים "חכ, ראשי ערים(שבולטת נוכחותן של עסקנים פוליטיים מוכרים , חברות ממשלתיות

אף . בשמות נושאי תפקידיו והדירקטורים שלו) וליטייםחברי מרכזים פ, ושרים לשעבר

 .לא ניפקד מחלק ניכר מהחברות הממשלתיות, בדרגות שונות, מקומם של יוצאי צבא

בחברות ממשלתיות יש גמישות ניהולית גדולה יותר , הדבר תואם את השערתי לפיה

ה בשירות המאפשרות למדינה לשלוט בה ובמינוייה אף יותר מכפי שליטת, ")פרצות("

  .המדינה

 

 יות סותרותובעל  .ו

 

, כך. בדירקטורים של חלק מהחברות הממשלתיות נושאים תפקיד דירקטורים זהים

חברים דירקטורים של חלק מהחברות כדירקטורים אף בחברות ממשלתיות , למשל

                                                           
202

  .250' עמ,  שם 
203

  .290' מע,  שם 
204

  266' עמ,  שם 
205

  .136, עמ,  שם 
206

  .285' עמ,  שם 
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 הדבר מלמד על .בחלק מהחברות משמשים עובדי שירות המדינה כדירקטורים. אחרות

שירות "על אף שהן אינן עוד , וק של המדינה על חברות ממשלתיותהמשך הפיקוח ההד

  ".המדינה

הרי חלק מהחברות הממשלתיות קשורות באחזקותיהן עם , אף לא מהבחינה הפרסונלית

 ).208שלעיתים רבות אינן פעילות(ולעיתים אף מפעילות חברות בת , 207חברות אחרות

לבצע מינויים משיקולים הדבר מחזק את טענתי כי בחברות ממשלתיות קל יותר 

וכי במקביל לפיקוח זה , פוליטיים בלא צורך בעמידה במבחני נציבות שירות המדינה

עדיין נשמרת מידת אחריות פחותה ועקיפה של המדינה למתרחש באותן חברות 

  .מינוי דירקטורים, כאמור, על אף דרך פיקוחה הצמוד באמצעות, ממשלתיות

 

 כליות שניתנות להפרטה או למיקור חוץלת" חירום"אבחנה בין תכליות   .ז

  

או , )ל"כמו רפא(ככל שניתן להבין את הצדקת אחזקת המדינה במפעלים בטחוניים 

מוסד חינוכי לילדי "שיעודו , "מ"ש לוי אשכול בע"הכפר הירוק ע"כדוגמת (חברתיים 

איזה תועלת , לאור מדיניות ההפרטה שמתקיימת בישראל, כך עולה ספק, ")209מצוקה

זולת השליטה , ות שניתנות להפרטה או למיקור חוץחת למדינה מאחזקה בחברצומ

 והמניפולציות הניהולית המושגת בה תוך התרחקות מאחריות משפטית ישירה

   .כפי שיתוארו, האפשריות ביחס לרווחים ולכסף

 

  המניפולציות ביחס לרווחים ולכסף  .ח

  

 . הממשלתית בשוקמ מביצוע מכירות מוצרי החברה"המדינה רשאית לגבות מע .1

 של חברות ממשלתיות ובדרך זו לגייס כספים 210ח"המדינה רשאית להנפיק אג .2

 . שלה- לפעילותה

, של חברות ממשלתיות אינו חלק מתקציב המדינה) הכנסות והוצאות(תקציבן  .3

 .למרות שהכנסותיהם וריווחיהם יכולים להיקלט כחלק מתקציב המדינה

 :המשקשליטת המדינה בנתונים הכלכליים של  .4

בניגוד לתיאוריות הקפיטליסטיות התיאורטיות מבית : רמת האינפלציה  .א

                                                           
207

ח רשות החברות "ראה דו, מחזיקות רשויות סטטוטוריות רבות" אגרקסו" כך בחברה הממשלתית  
  .165' עמ, הממשלתיות

208
  -" מ"חברת מעברות הירדן בע", "מ"חברת מגרשי הקבלנים בע", "מ"י בע"חברת הבנין לא",  כך למשל 

  .בת לא פעילות של חברת החשמל-רותהינן חב
209

  .149' עמ, שם 
210

ח לווה מקוני שטר "החברה המנפיקה אג. היא סוג של הלוואה או שטר חוב) Bond, ח"אג(איגרת חוב   
החזרי הקרן והריבית מתבצעים . ומתחייבת להחזירו בתוספת ריבית והצמדה, )קרן ההלוואה(החוב כסף 

אביב -בבורסה בתל. בדומה להלוואה שנוטלים מבנק, זאת. תשקיףבמועדים ובתנאים הנקבעים מראש ב
 ). י חברות"הונפקו ע(תאגידיות /נסחרות איגרות חוב ממשלתיות ואיגרות חוב קונצרניות

 כספים  לשם גיוסממשלת ישראלמשמשות את , לרבות של חברה ממשלתית, איגרות חוב ממשלתיות
לצורך מימון תוספות לתקציב הממשלתי , זאת, ח ותיקות המגיעות לפדיון"ומיחזור אג, מהציבור הרחב

איגרות החוב הממשלתיות מונפקות על ידי . בדומה לממשלות ברחבי העולם, מעבר להכנסותיה ממיסים
כיום נסחרים בבורסה ארבעה סוגים של איגרות חוב . משרד האוצר בהיחידה לניהול החוב הממשלתי

 ).www.tase.co.il –אתר הבורסה לניירות ערך (ממשלתיות 
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ועל אף , משטר כלכלי קפיטליסטי חופשיהיוצר של מילטון פרידמן לכונן 

הרי , "שוק העיסקי והפרטי"פעילותה של החברה הממשלתית ב

לבקר ולפקח על , בשליטתה בחברות ממשלתיות יכולה המדינה לשלוט

 . הממשלתיתמוצרים המסופקים על ידי החברה מחירי השירות וה

אם קיים צורך לצמצם את שיעור : שליטה על שיעורי האבטלה  .ב

או לספק /תוכל המדינה להרחיב עבודות יזומות מטעמה ו, האבטלה

 .עבודה בכובעה כמחזיקה בחברה ממשלתית

 הממשלה רשאית לשנות –שימוש בהון החברה הממשלתית וחלוקת דיווידנטים  .5

לשנות את הזכויות הצמודות , להגדיל את הונה הרשום, ות החברהאת מטר

להנפיק מניות בכורה הניתנות , להקצות מניות בנסיבות מסויימות, למניותיה

 – ל 1.7.1985בין , כך. 'להפוך החברה לפרטית וכו, ח"להנמיק ולהמיר אג, לפידיון

לחלק להורות לחברה ממשלתית "הוסמכו השרים הרלוונטים , 31.3.1987

 .211"דיווידנד בשיעור ובמועדים שייקבעו

ההוראה לפעול בהתאם , לחוק החברות הממשלתיות) א(4לפי סיפת סעיף  .6

לא תחול על חברה ממשלתית שמסמכי היסוד שלה "לשיקולי פעולה עיסקיים 

באמצעות סעיף זה יכולה הממשלה לעקוף את , למעשה". אוסרים חלוקת רווחים

לאשר לחברה שינוי במסמכי היסוד , ם של הכנסתהצורך באישור ועדת הכספי

בלא כל צורך להביא , ) לחוק זה11בהתאם לסעיף (שעיקרו איסור חלוקת רווחים 

 . 212את הדבר לאישור ועדת הכספים של הכנסת

 למרות תכליתה של –רווח -העדר ציפייה לרווח והעדר מתח ניהולי בגין אי .7

רשאית הממשלה , לחוק) 'א(4ף כאמור בסעי, החברה הממשלתית להשיא רווחים

  . להתנער מאחריותה העקיפה לחוסר ריווחיותן של חברות ממשלתיות

יעילות או ההפסד -קשה לקבוע אם חברות ממשלתיות שהפסידו היו בלתי"

ניגרם משום שבוצעו משימות שונות של פיתוח אזורים שונים או משימות 

כמו גם לקושי , ל אלונכתב בהקשר למידת ריווחיותן הנמוכה ש, "חברתיות

 הדבר אינו סותר את השערות .213בחידוד ביקורת אפקטיבית ומושכלת בנושא

היות שבהחלט יתכן ונעשו שגיאות ניהוליות בניהול חברה ממשלתית או , מחקרי

או שפעילותן בסופו של דבר היתה בלתי , שנעשו בה פעילויות בלתי כלכליות

 .  השערת המחקראין במקרים אלו בכדי לסתור את. כלכלית

 .אפשרות להנפקת חברות בת בסיוע המדינה .8

 . מהכנסות חברהדיוונדיםאפשרות המדינה למשיכה  .9

שניהולה העצמאי מאפשר לה לעשות שימוש פנימי ', רשות סטטוטרית'במובחן מ .10

הרי בחברה ממשלתית המדינה כבעלת , ברווחיה במהלך ועד לסוף שנת התקציב

וממילא הכנסות אלו אף , כל משך השנה, סותהמניות שולטת במדיניות וההכנ

כשההלאמה היא רק , )כרשות סטטוטורית(מגיעות אליה בלא צורך בהלאמתם 
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של יתרת ההכנסה ולאחר שהמדינה מחליטה בעצמה על מה להוציא הוצאותיה 

 .כבעלת מניותבמישרין , וכמה להשאיר להלאה

מתהדרת , פרטייםבמקרה של מכירת אחוזי בעלות בחברה ממשלתית לגורמים  .11

עצם המכירה ושינוי . בשל מכירה זו, המדינה באותה השנה בעודף תקציבי גדול

משפיע על נתוני התקציב הממשלתיים ועל , "המדינה"על פי החלטת , הסטטוס

 ברי כי יכולת זו מאפשרת למדינה .יתרת הרזרבות של המדינה באותה העת

 החל מניהולה –רם מכירתה לעשות מניפולציות ניהוליות בחברה הממשלתית ט

אף במחיר פגיעה , להעצמה מיידית של רווחיה על חשבון רווחים עתידיים

 מכירתה בסכומים נמוכים על מנת –מאידך ; באזרחים ובדיני הגנת הצרכן

לרבות האופציה של מכירתה על מנת ליצור , כך או אחרת. לרצות בעלי ממון

-תו ניהולי הינן מניפולציות–ט צמיחה במשק תוך פגיעה בבעלי מניות המיעו

 .אשר יכולה המדינה לעשות בחברה ממשלתית ולא בשירות המדינהת וכלכלי

  

  המניפולציות האירגוניות ביחס לדרכי פיקוח וניהול  .ט

 

אך גם רשאית , המדינה בישראל רשאית לבחור בדרך של הקמת חברה ממשלתית .12

 לפי חוק החברות שלא תהיה חברה ממשלתית, לפי חוק החברות, לייסד חברה

פעילות המדינה באמצעות חברה ממשלתית היא דרך . 214הממשלתיות

 .שעומדת לזכות המדינה, אחת מיני רבות, אופציונאלית

באופן , ל"הממשלה רשאית לפתוח מטעמה חברות ממשלתיות ולרושמן בחו .13

 .215חות רשות החברות"שיהיו בלא פיקוח ובלא דיווח בדו

המעורבות וחברות הבת הממשלתיות הן , תרק כמחצית מהחברות הממשלתיו .14

חברות "כל היתר מכונות על ידי רשות החברות הממשלתיות כ. חברות עיסקיות

ואין בינן לבין פעולות משרדי , "חברות ללא כוונת רווח"או , "תקציביות

השרים ממשיכים לאחוז . 216"חברות בלתי פעילות"או שהן , הממשלה הבדל ניכר

ואולם בלא אחריות מניסטריאלית , )בות איוש משרותלר(בעמדות כח והשפעה 

החברה הממשלתית נהנית :  השערת המחקר אינה נפגעת.ישירה ומחייבת

  . בהיותה משאב פוליטי ובסיס למניפולציה ניהולית,מגמישות ניהולית רבה יותר

ולשירות , שהצדקת קיומה ניבחנת בפריזמה כלכלית, בניגוד לחברה פרטית .15

הרי חברות ממשלתיות ,  קיומו ניבחנת בשירות שהוא מספקשהצדקת, המדינה

 בלא כל החלטה – ואף להפסיד –עשויות לאבד מהצדקתן ועדיין ימשיכו לפעול 
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מפי השופט , 536, )1(ד מו"פ', שר הבריאות ואח, ממשלת ישראל'  ברזילי בנימין נ5684/91צ " נקבע בבג 
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פסק הדין , עם זאת).  לפסק הדין540' עמ" (איננה מהלך תקין, "מותרת"גם אם היא , ביוזמת הממשלה
  .טיתאולם הדבר יהיה נתון לביקורת שיפו, לימד על כל שבידי המדינה הסמכות החוקית לעשות כן
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 .אחרת באשר להמשכן

מידת התחולה של המשפט הציבורי על חברות ממשלתיות מוגבלת בהשוואה  .16

ום הלב על השאלה באיזה היקף להחיל את חובת ת. לתחולתם על שירות המדינה

 מעוררת חילוקי דעות ,אם בכלל, המדינה בפועלה בתחום המשפט הפרטי

 .משפטיים

בעוד על :  כפיפות המחייבת דיווח-  Accountability –דירקטורים אחריות  .17

הרי , כתפי השר הרלוונטי חלה אחריות מניסטריאלית בנוגע לקורה במשרדו

אסיפה , ל"ו לצד מנכהינו מפזר אחריות, ביחס לנעשה בחברות ממשלתיות

 . הנהנים מהגנות משטר דיני התאגידים, ודירקטוריון

לחוק מבקר ) 7(9סעיף , בניגוד לביקורת מבקר המדינה על חברות ממשלתיות .18

המדינה קובע כי ביקורת המבקר על חברות בנות מותנית בהחלטת המבקר או 

 .217ועדת הכנסת לביקורת המדינה

לתיות קובע כי אדם מקרב הציבור אשר לחוק החברות הממש) 3)(א(17סעיף  .19

עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה 

החוק , עם זאת. אינו כשיר להיות דירקטור באותה חברה, ממשלתית מסויימת

ורק הפסיקה , 218שותק לגבי ניגוד העניינים אצל דירקטורים שהינם עובדי מדינה

 . לניגוד בין עניינים ציבורייםהנוגע, פיתחה ענף זה

רשאית המדינה להפוך בעסקיה חברה ,  לחוק החברות הממשלתיות8מכח סעיף  .20

הממשלה הינה גוף . 219ממשלתית לחברה ממשלתית בהחלטת ממשלה בלבד- לא

 ובלמים- בלא איזונים, פוליטי ובפועל לה הסמכות היחידה להחליט כאמור

 . מרשויות אחרותסטטוטוריים

חוק "לבין ) בסקטור הפרטי(ותכליתו " חוק השליחות"תחולת אבחנה בין  .21

האפשרות להגדרת המנהל בשירות "). הציבורי"בשירות (ותכליתו " הנאמנות

, מחילה עליו נורמות אחריות ממין שונה, "שלוח"ולא כ, "נאמן"המדינה כ

 .  ולא שולחו,  כי הוא נושא אישית במלוא האחריות–שעיקרן האפשרי 

ובכך , 220צ"ענייני חברות ממשלתיות אינם נידונים בפני בג: תסמכות דיוני .22

דבר , הפיצול התאגידי והעיסקי מקבל ביטויו אף בחוסר אחידות פסיקתית

המשרת את המדינה ואת החברות הממשלתיות בפצלן את השיח המשפטי 

בית המשפט לעניינים מנהליים מפוזר בין בתי  .בעניינן בין ערכאות שיפוט שונות

פסיקתם אף , כמו כן. ולא תמיד פסיקתם אחידה, המחוזיים השוניםהמשפט 

" הסמכות המוסרית" כוללת את צ ואינה" להד תקשורתי כפסיקות בגאינה זוכה

  .לכאורה בלתי מוגבלת בעל סמכות לצדקבהיותו בית דין גבוה , צ"המיוחסת לבג
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, מ"הוצאת המכון למחקרי משפט וכלכלה בע, לי וכללי פעולה שיקו–החברה הממשלתית ,  אהוד גרא 
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העדר הגדרה חקיקתית אחידה באשר לזהותה המהותית של החברה  .23

לרבות , בשל שיקולים משתנים וספורדים:  המניפולציה הניהולית.תהממשלתי

חברה "יכולה המדינה להחליט על כינון כל ארגון כ, שיקולים פוליטיים

השערת המחקר כי המדינה , אמת. בלא קריטריוני סף או אחידות, "ממשלתית

משירות המדינה ככל " תתרחק"ותמשיך ו, תעשה זאת היכון שהיא צפויה לרווח

ובמקביל אף תוכל להשתחרר מאחריות משפטית , וכל להשיא רווח גדול יותרשת

לפיהן אין קריטריונים מקדימים אחידים לשם כינון חברה , כבדוגמא זו(ישירה 

הן כחברות ,  חברות ממשלתיות יתכנו הן כחברות עיסקיות גופא).ממשלתית

 תקציבים והן כחברות המשמשות צינור להעברת, המספקות מצרכים ושירותים

יתכנו חברות ענק ויתכנו חברות שהינן אך מסגרת . ממשלתיים ליעדים שונים

, )'בת וכו, מעורבות(יתכנו חברות ממשלתיות מסוגים שונים ; משפטית פורמלי

 אינו מאפשר –והעדר האבחנה בחוק ביחס לסוגי החברות הממשלתיות השונות 

ר בחוק אבחנה בין החברות יש בהחלט מקום ליצו. "הסדרת מלוא אופני פעילותן

ולקרב את החוק אל , הממשלתיות בהתאם ליותר מאשר נקודת ראות אחת

זה מכבר נמצא כי העדר ,  הנה כי כן.221"צורכיהן של החברות הממשלתיות

האחידות הניהולית והמשפטית מביא למצב בלתי רצוי של ניצול עמימות זו על 

 .ידי המדינה

במשרדי . ות למנות דירקטוריםכמהס בפני המדינה והפוליטיקאים שלה .24

אין דירקטורים בשירות (שליטת המדינה היא ישירה ובעובדי המדינה הממשלה 

 באמצעות אורגנים עצמאיים שאף חבים –ואילו בחברות ממשלתיות , )המדינה

ומאידך מבטאים את רצון המדינה ומפקחים , באחריות אישית למעשיהם

 . מטעמה

- שרת למדינה להקים ולפעול אף באמצעות חברותפעילות באמצעות חברות מאפ .25

אשר מנועה מפעילות , דבר שאינו אפשרי ביחס לרשות סטטוטורית, בת

מניפולציות "לפיכך יכולה המדינה אף לעשות שימוש ב. בנות-באמצעות חברות

-בכל הנוגע לדיווחים חשבונאיים נוכח פיצול העסקים אף בין חברות" דיווחיות

ואף בחברה ינה את כוחה כמקבלת החלטות וכמנהלת בכך מותירה המד. בת

ספק אם תישא " שירות המדינה"בעוד באורגן כה רחוק מ, הנהנית מרווחיכ

 .אלא כבעלת מניות, באחריות כלשהי

, )הגנה על אינטרסים ביטחוניים(חוק התאגידים הציבוריים "קק  נח2005-ב .26

ת " ושר התמשר הבטחון,  רשאים ראש הממשלה222מכוחו, "2005 –ו "התשס

שלמדינה יש בו אינטרס , כי תאגיד מסויים הוא תאגיד ביטחוני, להכריז בצו"

עוסק , לרבות קבלן משנה או ספק שלו או של תאגיד אחר, בטחוני אם התאגיד

בהחזקה או בפעולות , לרבות בייצור, בישראל בידע בטחוני או בציוד בטחוני

רשאים השרים הרלוונטים , לחוק) ב(3מכח סעיף ; ..."נילוות של כל אחד מאלה

מיזם , להכריז בצו אם ראו שבטחון המדינה עלול להיפגע מחמת רכישת שליטה
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טעם "או כל , הפסקה או צמצום בפעילות התאגיד; מסירת מידע; או מיזוג

 המניפולציה הניהולית עולה כאן לידי ביטוי בזכות היתר הניהולית ".אחר

כל אורגן אשר ודאי שאינה קיימת ל, אלושיש למדינה בנסיבות ) פרורגטיבה(

 .ניהולי אחר

האפשרות לשבור את מסגרות השכר שקיימות בשירות המדינה ולהבטיח לעובדי  .27

  .223תאגידים אלו שכר גבוה יותר

 

 יתור חוק חובת מכרזים עבור חברות ממשלתיות: המניפולציות ביחס למכרזים  .י

 

 החברות הממשלתיות היו, 1992, ב" התשנ–עד לחקיקת חוק חובת מכרזים  .28

 נידחתה עתירה לשיתוף חברה במכרז 376/80224צ "בבג. פטורות מעריכת מכרז

המשיבה היא : "בכור קבע' דהשופט . סגור או מוגבל שערכה התעשיה האוירית

היא אינה משרד ממשלתי . חברה ממשלתית במובן חוק החברות הממשלתיות

או ,  חברות ממשלתיותואין כל חוק במדינה המחייב, ולא מחלקה ממשלתית

. במסירת הזמנות לעבודות או לאספקת טובין, להוציא מכרזים לציבור, אחרות

הוטלה על ידי , המוטלת על משרדי הממשלה ואגפיה, החובה להוציא מכרז

הוראה של החשב הכללי והיא מחייבת את מחלקות הממשלה אבל לא את 

  ". החברות הממשלתיות

וחובת המכרז הקיימת בו ביחס , 1992- ים באף לאחר קבלת חוק חובת מכרז .29

, 225..."מועצה דתית וקופת חולים, תאגיד מקומי, כל תאגיד ממשלתי, מדינה"ל

 מצומצמת מאוד –היקף החובה של חברות ממשלתיות לנקוט בדרך של מכרז 

תקנות חובת . ובפועל בנסיבות רבות כלל אינה קיימת, יחסית לשירות המדינה

 תשעה עניניים ונסיבות בהן תהיה 34קובעת בתקנה , 1993 –ג "התשנ, מכרזים

 3 – ו 5, 14227מאפשרות אף תקנות , בפועל. 226חברה ממשלתית פטורה ממכרז
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תנאי השכר בתאגידים , למעשה: "391בעמוד , )1996', כרך א, נבו(הסכמות המנהלית ,  יצחק זמיר 
, שיקול דעת רחב כזה: "393ובעמוד ".  ניכרת מתנאי השכר של עובדי המדינהמסויימים טובים יותר במידה

  ".והוא עשוי להיות מופעל שלא כראוי, עומד בניגוד לדרך המקובלת למינוי עובדים בשירות המדינה
224

  .207, )4(ד"ד ל"פ, מ"התעשיה האוירית לישראל בע' מ נ" פעלים בע376/80צ " בג 
225

  . לחוק חובת מכרזים2 סעיף  
226

או לגבי , התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה: " ואלו הפטורים ממכרז ביחס לחברה ממשלתית 
בהזדמנות עיסקית , ביכולתה להתחרות באחרים, עלולה לפגוע בריווחיות החברה, התקשרויות מסוגה

 ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני, שלה
התקשרות של חברה בהפרטה בסכום ; ))2(ק "ס(התקשרות כספית עד למחיר מסויים ; ))1(ק "ס" (לציבור

בת ממשלתית אחרת -עם חברת, ממשלתית של החברה האם-התקשרות עם חברת בת; ))א2(ק "ס(מסויים 
 משמעותית במיוחד. ועוד; ))3(ק "ס(של אותה חברה או עם חברה ממשלתית השולטת באותה חברה 

 אשר – למעט חברה המספקת באופן בלעדי שירות חיוני לציבור –התקשרות של חברה ): "4(ק "הוראת ס
עשרה אחוזים או יותר מכח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות עשרה אחוזים או יותר מן 

ד שהוקם בידי רשות מקומית או בידי תאגי, בידי חברה ממשלתית, הדירקטורים שלה אינם בידי המדינה
פוטרת כליל ) 4(34תקנה , כלומר". בת של חברה כאמור-וכן התקשרות של חברת, ביחד או לחוד, בחוק

, יצויין. ומלכתחילה מחובת פרסום המכרז חברה שעשרה אחוזים ממנה או יותר מוחזקים בידי גורם פרטי
  .כי התקנה מנוגדת לתכלית החקיקה וטרם עמדה בביקורת שיפוטית

227
השופט ). טרם פורסם(מ נגד חברת החשמל "נשיונל אדבנסד ססטאמס בע, 1454/94א " ראה ת לעניין זה 

שכן היתה זכאית למסור את העבודה , .מ.ב.וינוגרד פסק כי חברת החשמל נהגה כשורה במסירת הזמנה לי
כיוון שהשיקולים הטכניים שהכריעו את הכף ושנלקחו בחשבון בעת הערכת ההצעות , לספק היקר ביותר

  .היו שיקולים רלוונטים
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 .228צמצום וביטול של חובת המכרז עבור חברה ממשלתית

בקובעה שני , אף הפסיקה צמצמה היקף חובת המכרזים של חברה ממשלתית .30

  : 229וך מכרזסייגים להיקף חובת חברה ממשלתית לער

חוק חובת מכרזים לא ביטל את הסדר החוקי הספיצפי שבפקודת . 1

, 1987 –ז "תשמ, )מכרזים(וכי תקנות העיריות , העיריות לעניין מכרזים

  . 230מהוות דין מיוחד ולא יסגו בפני החוק הכללי

אשר , אין חובת מכרז מקום בו הגוף הנידון מבקש לחלק רישיונות. 2

, קשר כל עיסקה בין הגוף לבין מקבל הרישיונותבגינם לא עומדת להי

 . 231ובמקרה כזה אפשר לחלקם בדרך של הגרלה

צמצום נוסף של חובת המכרזים ביחס לחברות ממשלתיות חל על מערכת  .31

) התקשרויות מערכת הביטחון( לתקנות חובת המכרזים 3תקנה . הביטחון

חובת המכרז עבור  למתן פטורים מ232גורפותקובעת שש נסיבות , 1993 –ג "התשנ

 .ל"לרבות צה, מערכת הביטחון

 נהנית החברה –ידה - לא רק בשלב פרסום מכרז על–אף בשלבי ההתמודדות  .32

לתקנות ) 5(3תקנה . הממשלתית ממעמד עליון במסגרת מכרזים ממשלתיים

 חברה עםחובת המכרזים מאפשרת פטור מחובת מכרז ביחס להתקשרות 

 . יבות המנויות בתקנהבנס, ממשלתית מכח חובת המכרזים

  

כי אין דיוננו בשאלה האם הפטורים ממכרזים רחבים מדי או , לסיום יאמר

אלא להציג את מרחב הגמישות הניהולית המתאפשרת לממשלה , מצומצמים מדי

אשר מקנה לה גמישות ניהולית הן בהיבט זה , בפועלה באמצעות החברה הממשלתית

  .כפי שתואר, והן בהיבט של אפשרות השאת הרווחים

 

 המניפולציות ביחס לעובדים וניהולם  .יא

  

הנושא פרוץ יותר בתחום , בשונה מהאיסור על העסקת קרובים בשירות המדינה .33

' א58ח מבקר המדינה "דו). ואף החברות הממשלתיות(הרשויות הסטטוטוריות 

ובהם רשות (מצא ביחס לשמונה תאגידים ציבוריים שניבדקו , 2007לנובמבר 

 6,265-ל,   העובדים שניבדקו27,000כי מבין ) מ" דואר ישראל בעהדואר וחברת

מצב זה מאפשר היווצרותם . "מהם היו קרובי משפחה שהועסקו באותו תאגיד

באופן שיכול להפריע או לפגוע בניהול , בתאגידים הציבוריים' חמולות'של 

 וכן פוגע בציבור הניזקק, האירגון בעובדים שאינם שייכים לאותה הקבוצה

יפתחו 'שאין להם קרובים ש, לשירותי התאגיד ומעוניינים לעבוד בשירותיו
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, "תחולת חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו מכוחו על חברות ממשלתיות",  יהושוע חורש 
  .411בעמוד , 1995 –ו "תשנ, ב"מחקרי משפט י:ב

229
  .407עמוד , שם,  יהושע חורש 

230
  ). פורסםלא(' עיריית ירושלים ואח' מ נ"בע עומרי עציון 435/94פ " ה 

231
  .524) 1(ד מז "פ', נגד שר המסחר והתעשיה ואח' מ ואח"מיטראל בע, 5871/92צ " בג 

232
עיסקה ; ))3(ק "ס(עיסקה עם בעל רעיון חדשני ויחודי לבחינת הרעיון או לפיתוחו הראשוני :  ובהם 

  .'וכו; ))1ק "ס(בסכומים מסויימים 
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נמצא שחלק מהתאגידים שנבדקו . כותב מבקר המדינה, "233'עבורם את הדלתות

כלל לא ישמו תקנות שמטרתן לאסור או להטיל הגבלות על העסקת קרובי "

 תעשה או לא גיבשו במשך זמן רב נהלים שבהם נידרש שקליטת עובדים, משפחה

 .234"שיימנע העדפה בקליטה בקליטה של קרובי משפחה, בהליך תחרותי ושוויוני

יכולה המדינה , "הפרטת שירותים"במובחן מ, בעת הקמת חברה ממשלתית .34

וכרוכה , רגוניהםאשר כרוכה במאבק בעובדים ואי, להמנע מתוכנית הפרטה

ני עובדים  עבור מקבלי ההחלטה על ההפרטה מצד אירגו"סיכונים פוליטיים"ב

 .שמתנגדים לה

מחליטה על התקנים הרצויים , ולא גוף חיצוני לו, דירקטוריון החברה עצמו .35

 .ותנאי השכר של  עובדיה וכל בכיריה

וניתן למנות עובדים בתנאי קבלה , אינם חלים) מינויים(חוקי שירות המדינה  .36

 .שאינם מחמירים

באישור ,  לשר האוצרמאפשר, 1985 –ה "התשמ,  לחוק יסודות התקציב29סעיף  .37

בתנאי פרישה , הנוגעות להגבלת שינויים בשכר(לפטור מהוראות הסעיף , הועדה

אם ראה , חברות ממשלתיות, )ולהטבות אחרות הקשורות בעבודה, או בגימלאות

מחייבים , לרבות הנפקתן לציבור או למשקיעים, מטעמים של מכירת מניותיה

 ולשינויים שיונהגו בעקבותיו השפעה ונחה דעתו שלא תהיה למתן הפטור", זאת

 ". בלתי רצויה על מדיניות השכר הכוללת במגזר הציבורי

אך לא , המדינה אמנם מפקחת על השכר באמצעות רשות החברות הממשלתיות .38

יכול עובד להשתכר בפועל יותר מאשר בשירות , כך. על הגדרת התפקיד והתקן

פן נמוך בהשוואה לרמות המדינה על אף שהוא נושא בתפקיד המתוקנן באו

 . השכר והתקן שבשירות המדינה

 

    ")")")")תאגידים ציבורייםתאגידים ציבורייםתאגידים ציבורייםתאגידים ציבוריים("("("("רשויות סטטוטוריות רשויות סטטוטוריות רשויות סטטוטוריות רשויות סטטוטוריות  ....4444
  

שמעמדה , הינה תאגיד בעל אישיות משפטית נפרדת ועצמאית" רשות סטטוטורית"

ח המועצה "דו"למרות הערת מבקר המדינה והמלצות . המיוחד כונן בחוק מסמיך

שיש לכונן חוק מסמיך , 2362003משפטים מיוני של משרד ה" 235לתאגידים ציבוריים

חוק "בדומה ל(על -אין בנמצא כל חוק, 237לעניין כלל פעילויות הרשויות הסטטוטוריות

סטטוטורית מכוחו פועלות רשויות -מסמיך הקובע את המסגרת התאגידית") יסוד
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  .3עמוד , 2007לנובמבר ' א58ח מבקר המדינה מספר " דו 
234

  .4' עמ, 2007נובמבר ', א58ח המבקר "דו  
235

, 1998שמונה על ידי נציב שירות המדינה במאי , משרדית-ח מקביל של ועדה בין"ח מצטרף לדו"הדו  
הקמת רשויות על פי חוק במסגרת שירות המדינה ולעניין הקמת רשויות סטטוטוריות מחוץ "לעניין 

  ".לשירות המדינה
236

שתפקידה , 1992 -י שר המשפטים דן מרידור ב"מונתה עהמועצה לתאגידים ציבוריים אשר  פועלם מכח  
ובפברואר , וכל נושא הקשור לפועלם, לדרכי פעילותם, להציע קווי מדיניות להקמת תאגידים ציבוריים

 לעניין החקיקה 1995ח ביניים פורסם בנובמבר "דו.  מינה שוב שר המשפטים דוד ליבאי את מועצה זו1994
  .ח סיכום" התפרסמה טיוטת דו2001ביולי ו, בנושא תאגידים ציבוריים

237
  .'ב53מספר , 1995ח מבקר המדינה" דו 
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  . סטטוטוריות

  

 מאז קום המדינה ,"1995, ח הביקורת מבקר המדינה על תאגידים סטטוטוריים"דו"לפי 

בלא , לבדיקתי, ובהם, 238 תאגידים ציבוריים מסוגים שונים50 –הוקמו בישראל כ 

מוזרים , )המוסד לביטוח לאומי(וגדולים ) הרשות לשיקום האסיר(קטנים : אחידות

בנק ישראל ורשות ניירות , קרנית(ופיננסים ) המועצה למוצרי עגבניות ומועצת הזיתים(

) הרשות לפיתוח הגליל(וגאוגרפים ) ות הלאומית לתרבות האידישהרש(תרבותיים , )ערך

, קשה למצוא חוט מקשר מהותי בין התאגידים הסטטוטוריים השונים, בפועל. 239'וכו

  . כלכלי שטענת המחקר אודותיו מובאת בעבודה זו-למעט זה הניהולי

  

מחברה אך בשונה , 240התאגיד הסטטוטורי נועד לשמש זרוע ביצוע עצמאית של המדינה

הכוונה וניהול , פיקוח, תפקידו הוא הסדרה. אין הוא פועל באופן מוצהר למטרות רווח

אך , יעיל וחסכוני בתחומים שונים שהמדינה רואה חשיבות להיות מעורבת ולפעול בהם

... אחד המאפיינים החשובים של התאגידים הציבוריים. "לא ישירות באמצעות משרדיה

וכי הרווח אינו קנה המידה למידת , ם השאת רווחיהםשהם אינם אמורים לפעול לש

ח "נכתב בדו, "אלא השגת המטרות שנקבעו לו בחוק שהקים אותו, הצלחתו של התאגיד

, התאגידים הציבוריים הם חלק מהשירות הציבורי"; 2003241התאגידים הציבוריים מיוני 

ם אינם משולבים לפיכך ה. אך נועדו לפעול תוך ריחוק ועצמאות מסויימים מן הממשלה

התאגיד הציבורי הוא בעל אישיות משפטית . לחלוטין במבנה האירגוני של הממשלה

ויש , נכסיו אינם נכסיה המדינה, עובדי התאגיד הציבורי אינם עובדי מדינה, לפיכך. נפרדת

שיתוף הציבור בהנהלת התאגיד מהווה מאפיין חשוב של התאגיד ... לו תקציב משלו

ופועלים למען , תאגידים הציבוריים ממלאים תפקידים בעלי אופי ציבוריכל ה.... הציבורי

ושונים , בכך הם דומים למשרדי הממשלה. שלא למטרת השאת רווחים, אינטרס הציבור

  .242"עוסקות בפעילות עיסקית, ככלל, אשר, מן החברות הממשלתיות
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בשנות השבעים והשמונים היתה מגמה מחודשת של תיאגוד והוקמו תאגידים ציבוריים כי ,  יוער 
  .כמו רשות הדואר ורשות הנמלים והרכבות, גדולים

239
; קדמיה הלאומית הישראלית למדעיםהא: היו התאגידים הציבוריים בישראל, 2003 נכון ליוני  

; מגן דוד אדום; יד יצחק בן צבי; יד ושם; בנק ישראל; בית דוד בן גוריון; האקדמיה ללשון העברית
המועצה להסדר ההימורים ; מועצת האזוריים החופשיים; המוסד לביטוח לאומי; המוסד לבטיחות וגיהות

המועצה לייצור ולשיווק של ; ווק של אגוזי אדמההמועצה ליצור ולשי; המועצה להשכלה גבוהה; בספורט
; המועצה לענף הלול; המועצה למוצרי תירס; המועצה למוצרי פרי הדר; המועצה למוצרי עגבניות; ירקות

המכון ; מכון התקנים; מועצת הזיתים; מועצת הפירות; המועצה לשיווק פרי הדר; המועצה לצמחי נוי
; המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין; לי לקידום תרבות האדםהמרכז הישרא; למורשת דוד בן גוריון

הרשות הלאומית להסמכת ; רשות הדואר; קרנית; קרן היטל סחר; המרכז להנצחת זכרו של מנחם בגין
הרשות לשמירת הטבע ; הרשות הלאומית לתרבות הלדינו; הרשות הלאומית לתרבות האידיש; מעבדות

הרשות למלחמה ; )פועלת במסגרת משרד השיכון(ינוי של אזורי שיקום הרשות לבינוי ופ; והגנים הלאומיים
; הרשות לפיתוח ירושלים; הרשות לפיתוח הנגב; הרשות לפיתוח הגליל; הרשות לפיקוח חקלאי; בסמים

רשות ; רשות ניירות ערך; רשות נחל הירקון; )אינה פעילה(רשות נאות מרפא ; הרשום לשיקום האסיר
רשות שניה ; רשות השידור; רשות שדות התעופה; רשות הפיתוח; ת העתיקותרשו; הנמלים והרכבות

  .שירות התעסוקה; לטלויזיה ורדיו
240

  .317עמוד , ח תקינה חשבונאית ממשלתית" דו 
241

, 2003יוני , ג"סיון התשס, ירושלים,  התאגידים הציבוריים דין וחשבון– המועצה לתאגידים ציבוריים  
  .10בעמוד 

242
  .12בעמוד ,  שם 
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ם שיש להטיל  על חמישה תפקידי243 המליץ2003 –ח המועצה לתאגידים ציבוריים מ "דו

  ): במובחן מהמצב הקיים כיום(על תאגידים ציבוריים 

כדוגמת בנק ישראל (מן הממשלה , במידת מה, צורך להרחיק את ביצועיהם .1

  ;)ורשות השידור

תוך שיתוף הציבור במוסד העליון , או למען ציבור מסויים, פעילות למען הציבור .2

 ;של תאגיד המועצה

). עומת פעילות שמטרתה השאת רווחיםל(שקילתם של שיקולים ציבוריים  .3

 ;הרווח אינו קנה המידה להשגת מטרותיו של התאגיד הציבורי, כלומר

 ;הענקת סמכויות שלטוניות מסויימות לתאגיד .4

מבלי להסתמך על , מתן אפשרות לתאגיד הציבורי לקבל הכנסות עצמאיות .5

  .התאגידעל מנת לקדם את עצמאותו של , תקציב המדינה לצורך מימון פעילותו

  

, וכי יש להמעיט, 244על מסמיך-כי יש לכונן חוק, למשל, כן ציינה המועצה בחוות דעתה

במעורבות של גורמים פוליטיים או בירוקרטיים בהקמתם ובניהולם של , ככל האפשר

כי אין להקים תאגיד למילוי תפקידי פיקוח ; 245גופים שיעדיהם מדעיים או תרבותיים

להגביל יכולתם של תאגידים ; 247בין גורמים ממשלתייםאו תפקידי תיאום , 246והסדרה

לכונן עבור נושאי משרות בתאגידים ציבוריים חובות ; 248ציבוריים להקים חברות בת

לשאת את עצמו , ככלל, ולקבוע כי מטרה של תאגיד ציבורי הינה; 249אמונים וזהירות

אם , בודה זולומה טענת המחקר של עבמשפט האחרון ג, הנה כי כן. 250מהבחינה הכלכלית

כל אימת שיש פוטנצינאל רווח עדיף הניהול שלא : ברחל בתך הקטנה יש מקום לחדדהכי 

  .   בדרך של שירות המדינה

  

  

  גופים סטטוטוריים שעליהם חלים חוקי שירות המדינה

.  הוראות שירות המדינה השונים, מכח חוק, על חלק מהרשויות הסטטוטוריות מוחלים

. ם עליהם באופן סלקטיביארבעה שבהם וחוקי המדינה החלי, גמהלמען ההד, להלן יבחנו

תובא טבלא הממפה את תחולת חוקי שירות , שהינה דוגמא בלבד, ה קצרה זולאחר סקיר

 הדוגמאות שלהלן יובאו על מנת לאפיין .המדינה השונים על כלל הרשויות הסטטוטוריות

 חלק מהוראות יך מוחלותללמדך א, "אנדרוגני" הנהנות מסטטוס "רשויות ביניים"

 מחד :'שליטה כפולה'וזאת לשם השגת , שירות המדינה אף על גופים שאינם כאלו

אולם מאידך המשך , הרחבת הגמישות הניהולית והכלכלית תוך ניתוק האחריות הישירה

                                                           
243

, 2003יוני , ג"סיון התשס, ירושלים,  התאגידים הציבוריים דין וחשבון– המועצה לתאגידים ציבוריים  
  .13בעמוד 

244
  .21בעמוד , 2003יוני , ח המועצה לתאגידים ציבוריים" דו 

245
  .33בעמוד , 2003יוני , ח המועצה לתאגידים ציבוריים" דו 

246
  .33בעמוד ,  שם 

247
  .31בעמוד ,  שם 

248
  .27בעמוד ,  שם 

249
  .27בעמוד , שם 

250
  .24בעמוד ,  שם 
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  .הפיקוח ההדוק כבשירות המדינה

  

  1977 –ז "התשל, חוק רשות שדות התעופה. א

  . כמוסד סטטוטורי" ת שדות התעופהרשו"חוק זה מכונן את 

לחוק קובע כי ) 'א(25סעיף . לחוק רשות שדות התעופה מתייחס לעובדי הרשות' פרק ג

לאלה של עובדי " יהיו מותאמים "ומינוייהם לשירות הרשות קבלת העובדיםסדרי 

תנאי העבודה ושכרם של עובדי . בשינויים שתקבע הרשות באישור הממשלה, המדינה

)). 'ב(25(ובאישור הממשלה , בעו בהסכם בין הרשות לבין הארגון היציגהרשות יק

ולאחר שהביאה זאת לידיעת ועדת , באישור שרי התחבורה והאוצר, המועצה רשאית

לקבוע משרות או סוגים של משרות שעליהן לא תחול הוראת סעיף , הכלכלה של הכנסת

  )).'ג(25סעיף ) ('ב(קטן 

לעניין דיני . 251וקי שירות המדינה שיחולו על עובדי הרשות לחוק קובע מהם חיק51סעיף 

 על עובדי הרשות כאילו יחול) משמעת(כי חוק שירות המדינה , )52סעיף (נקבע , המשמעת

רשאית להוסיף הוראות , באישור ועדת העבודה של הכנסת, והממשלה, היו עובדי המדינה

  .נוספות להוראות אלו

 שדות התעופה נהנים מאוטונומיה רבה בכל הנוגע כי עובדי רשות, מן המקובץ עולה

בכל הנוגע לחובות מן הדין שחלים ,  מצומצמת ועמומה25לשון סעיף . להעסקת עובדים

יתר הזכויות יקבעו באמצעות משא . ומחייבם אך לנושאי קבלה ומינוי, על עובדי המדינה

עובדי שדות התעופה חוקי המשמעת של , עם זאת. ומתן פנימי בין ההנהלה לארגון היציג

הממשלה אך יכולה להוסיף ,  לחוק רשות שדות התעופה52באשר לפי סעיף , נוקשים יותר

כפי שרשאי לעשות השר הממונה על ביצוע חוק (אך לא לגרוע מהם , לחוקי המשמעת

  ). כל עוד היה רשות סטטוטורית, רשות הדואר

   

  1989 –ט "התשמ, חוק רשות העתיקות. ב

 לעניין כדין עובדי המדינהקובע כי דין עובדי הרשות יהיה , רשות העתיקות לחוק 31סעיף 

 ביחס למיגבלות המשמעתיות המוטלות על ודווקא המחמירים פחות, חלק מהחיקוקים

  .  252עובדים 

 לחוק קובע רציפות תחולה על עובדי אגף העתיקות והמוזאונים במשרד החינוך 27סעיף 

המדינה טרם כינונה של רשות העתיקות בחוק רשות שעבדו במשרתם כעובדי , והתרבות

  .1989 –העתיקות מ 

  

  

  

                                                           
251

 –א "התשל, ]נוסח חדש[פקודת הראיות ; 1957 –ז "התשי, )עובדי הציבור( חוק לתיקון דיני העונשין  
  ]. נוסח חדש[פקודת הנזיקין ; 1971

252
ית סיווג פעילות מפלגת(חוק שירות המדינה ; 1969 –ט "התשכ, ]נוסח משולב[ חוק הבחירות לכנסת  

חוק שירות הציבור ; 1979 –ם "התש, )מתנות(חוק שירות הציבור ; 1959 –ט "התשי, )ומגבית כספים
; הציבור  הוראות הנוגעות לעובדי– 1977 –ז "התשל, חוק העונשין; 1969 –ט "התכ, )הגבלות לאחר פרישה(

, )משמעת(רות המדינה חוק שי; ]נוסח חדש[פקודת הנזיקין ; 1971 –א "התשל, ]נוסח חדש[פקודת הראיות 
  ).מלבד שינוי בהתאמה לגורמים המוסמכים (1963 –ג "התשכ
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  1998 -ח "התשנ, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורות טבע, חוק גנים לאומיים. ג

 

נקבעים ההסדרים בדבר העסקת עובדים על , 20בסעיף , לחוק הגנים הלאומיים' בסימן ה

כשל עובדי יהיו , ומינוייםהעובדים לרשות  קבלתסדרי "כי , )'ק א"ס(נקבע . ידי הרשות

תחולת דיני , )כבחוק רשות שדות התעופה(אף בחוק זה ". בשינויים המחייבים, המדינה

 אלו –באשר לתנאי העסקתם ולשכרם . שירות המדינה נוגעים אך לשלב הקבלה והמינוי

שר האוצר באישור השר הממונה ו, יקבעו בהסכם בין הרשות לבין ארגון העובדים היציג

  )).'ב(20' ס(

מאפשר קביעת משרות או סוגי משרות לתפקידים מינהליים בכירים או ) 'ג(ק " ס20' ס

 היינו לא יהיה צורך –לא יחולו ) 'ב (20-ו) 'א (20' עליהם האמור בס, מקצועים מיוחדים

ואף תנאי עבודתם ושכרם לא יקבעו בהסכם בין , בקבלה ובמינוי לפי חוקי שירות המדינה

, אלא על ידי מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, הרשות לבין הועד היציג

, מטעמים מיוחדים שירשמו, על ידי המליאה, זאת. באישור השר הממונה ושר האוצר

  . לאחר התייעצות עם נציגי עובדי הרשות ובאישור השר הממונה ושר האוצר

, ים ואישיים עם שסתומי בקרה רעועיםישנו בחוק פתח מפורש למינויים פוליטי, אף כאן

, שני שרים מהרשות המבצעת: היינו(שלא מתקיים בינהם מנגון האיזונים והבלמים 

  ).שממילא על פי רוב משקפת את כוחם, והמליאה

שמורות הטבע ,  לחוק כולל הסדרים בדבר מעבר עובדים למועצה לגנים לאומיים73סעיף 

שהינם המוסדות , מיים או מרשות שמורת הטבעמרשות הגנים הלאו, ואתרים לאומיים

  .שהתקיימו עד לכינונו של חוק זה

  המועצה להשכלה גבוהה  .ד

קבלת עובדי המועצה  "– 1956 –ח "התשי, לחוק המועצה להשכלה גבוהה' ג3מכח סעיף 

תנאי ; בתיאומים שיקבעו בתקנות, כשל עובדי המדינהויהיו , ומינויים יעשו בידי המועצה

  ".ם של עובדי המועצה יהיו זהים לאלה של עובדי מדינההעבודה ושכר

שלא יכול להיות כלל בעל מקור , כי העובדה כי מדובר בגוף מקצועי נותן שירותים, ניראה

זו בהחלת חוקי שירות המדינה על המועצה " נוקשות תעסוקתית"הוא שהוביל ל, רווח

  .להשכלה גבוהה

  

*  * *  

  

 רשויות סטטוטוריות לעניין תחולת חוקי שירות עד כה ניסקרו דוגמאות כלליות של

. ראינו כיצד האבחנה הינה בין תחולה חלקית וסלקטיבית לבין תחולה מלאה. המדינה

ה על הרשויות להלן אציג בטבלה ממצה את סלקטיביות תחולת חוקי שירות המדינ

המשתנים שאציג מתייחסים לאחדים מהפרמטרים המרכזיים . הסטטוטוריות השונות

  :והם ברי השוואה בחוק המסמיך, קשורים בניהול ארגון ועובדיוה
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  1טבלא 

קיים חוק   
  מכונן

   –מעמד העובדים 
  ?האם כעובדי מדינה

אפשרות 
לקביעת תנאי 

  שכר עצמאית

אפשרות 
להוספת 

תקנים 
  ומשרות

האקדמיה 
הלאומית 

הישראלית 
  ; למדעים

      לא  1961 מ–כן 

האקדמיה 
  ; ללשון העברית

אלא  –לא 
מכח תקנון 

האקדמיה 
ללשון 

-העברית מ
1954 

שהוצא 
מכח חוק 

המוסד 
העליון 
ללשון 

-העברית מ
1953  

  כן  כן  לא

בית דוד בן 
  ; גוריון

,  לחוק16'  ס–כן   1976 מ–כן 
, בתפקידים מקבילים"

" בשינויים ובתיאומים
  שיקבע השר 

    

    כן  לא  1954 מ-כן  ; בנק ישראל
  מכח -כן  ; יד ושם

ן חוק זכרו"
השואה 

 –והגבורה 
-מ" יד ושם

1953  

  כן  כן  לא

, לחוק' א8' ס-כן  1969 מ–כן   ; יד יצחק בן צבי
בשינויים ובתיאומים "

  "שיקבע השר

'  ס–כן   )ג('א8'  ס–כן 
  )'ד('א8

 28'  ס–כן   לא  1950 מ–כן   ; מגן דוד אדום
  לתקנות

' ס-כן
21)9)(10)(11 (

  לתקנות
המוסד 

לבטיחות 
  ; וגיהות

  מכח–כן 
 לחוק 26' ס

ארגון 
הפיקוח על 

-העבודה מ
1954  

      לא

המוסד לביטוח 
  ; לאומי

 רק רובד –לא כולם   1995מ–כן 
  העובדים

    

מועצת 
האזוריים 
  ; החופשיים

 מכח –כן 
 לחוק 3' ס

אזוריים 
חופשיים 

לייצור 
  בישראל

 מכח –כן   כן  לא
לחוק ' פרק ג

  המכונן

המועצה להסדר 
ההימורים 

  ; בספורט

ח  מכ–כן 
חוק להסדר 

ההימורים 
-בספורט מ

1967  

 אולם – לחוק 6'  ס–כן 
  "בתיאומים"

כן ובאופן 
 מכח –גורף 

תקנות להסדר 
ההימורים 

בספורט 
קבלת עובדים (

למועצה ותנאי 
-מ) עבודתם

1973  

כן ובאופן 
 מכח –גורף 

תקנות 
להסדר 

ההימורים 
בספורט 

קבלת (
עובדים 

למועצה 
ותנאי 

-מ) עבודתם
1973  

    לא  לחוק' ג3'  ס–כן   1958 מ–כן המועצה 
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להשכלה 
  ; גבוהה

המועצה ליצור 
ולשיווק של 

  ; אגוזי אדמה

  כן     לא  1959 מ–כן 

המועצה לייצור 
ולשיווק של 

  ; ירקות

  כן  'א18'  ס–כן   לא  1959 מ–כן 

המועצה למוצרי 
  ; עגבניות

 אלא -לא
  20' מכח ס

לחוק 
המועצות 

למוצרי 
פירות 

' וירקות וס
 לצו 2
מועצות ה
כינון (

מועצה 
למוצרי 
-מ) עגבניות

1984  

  כן  כן  לא

המועצה למוצרי 
  ; פרי הדר

 אלא -לא
  20' מכח ס

לחוק 
המועצות 

למוצרי 
פירות 

' וירקות וס
 לצו 2

המועצות 
כינון (

מועצה 
למוצרי פרי 

-מ) הדר
1975  

  כן  כן  לא

המועצה למוצרי 
  ; תירס

 אלא -לא
  20' מכח ס

לחוק 
המועצות 

למוצרי 
ות פיר

' וירקות וס
 לצו 2

המועצות 
כינון (

מועצה 
למוצרי 

-מ) תירס
1984  

  כן  כן  לא

המועצה לענף 
  ; הלול

  כן   26'  ס–כן   לא  1963 מ–כן 

המועצה לצמחי 
  ; נוי

  כן  4'  ס-כן  לא  1976 מ–כן 

 לשיווקהמועצה 
  ; פרי הדר

  כן  כן  לא  לא

מועצת הפירות 
  ; והירקות

  כן  17'  ס–כן   לא  1973 מ–כן 

        לא   ; ועצת הזיתיםמ
 מכח –כן   ; מכון התקנים

חוק 
-התקנים מ

1953  

 מכח –כן    לחוק21'  ס–לא 
תקנון מכון 

התקנים 
-הישראלי מ

2002  

 מכח –כן 
תקנון מכון 

התקנים 
-הישראלי מ

2002  
המכון למורשת 

  ; דוד בן גוריון
 אלא –לא 

מכח תקנון 
המכון 

למורשת 
דוד בן 

 21'  ס–לא   לא
  לתקנון

 21'  ס–לא 
  לתקנות
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-גוריון מ
1978 

שהוצא 
סעיף מכח 

 לחוק 15
דוד בן 

גוריון 
  1976מ

המרכז 
הישראלי 

לקידום תרבות 
  ; האדם

  כן  כן  לא  1958 מ–כן 

המרכז להנצחת 
זכרו של יצחק 

  ; רבין

) א(20'  ס–כן   לא  1997 מ–כן 
  לחוק

 פרקים –כן 
  לחוק' ד-ו' ג

המרכז להנצחת 
זכרו של מנחם 

  ; בגין

) א(20'  ס–כן   לא  1998 מ–כן 
  לחוק

 פרקים –כן 
  לחוק' ד-ו' ג

קרן היטל סחר 
  ; )2005עד (

אלא –לא 
מכח צוים 

שהוצעו 
מכח סעיף 

 לחוק 37
היטלי סחר 

  1991-מ

      

 מכח –כן   ; קרנית
 10סעיף 

לחוק 
הפיצויים 

לנפגעי 
תאונות 
דרכים 

  1975מ

  כן  כן  לא

רשות הדואר 
  ; )2006עד (

 אולם –ק  לחו33'  ס–כן   כן
בהתחשב בתפקידים "...

המיוחדים של הרשות 
ויקבעו , ובהתייעלותה

בהסכם בין הרשות לבין 
  ..." הארגון

  כן  כן

הרשות 
הלאומית 
להסמכת 

  ; מעבדות

אלא למספר , לא  1997 מ–כן 
 25'  ס-חיקוקים שוליים

  לחוק

כן ובאופן 
 23'  ס–גורף 
  לחוק

כן ובאופן 
 23'  ס–גורף 
  לחוק

הרשות 
מית הלאו

לתרבות 
  ; האידיש

  כן  כן   לא  1996 מ–כן 

הרשות 
הלאומית 

  ; לתרבות הלדינו

  כן  כן  לא  1996 מ–כן 

הרשות לשמירת 
הטבע והגנים 

  ; הלאומיים

        

הרשות לבינוי 
ופינוי של אזורי 

  ;שיקום

        

הרשות 
למלחמה 

  ; בסמים

 אולם – לחוק 17'  ס–כן   1988 מ–כן 
השינויים שיקבעו "לפי 

אשר לא " (תבתקנו
  )הוצאו

  כן   כן 

הרשות לפיקוח 
  ; חקלאי

אלא למספר , לא  1988 מ–כן 
 25'  ס–חיקוקים שוליים 

  לחוק ולחוק המשמעת 

 13'  ס–כן 
  לחוק

  כן

הרשות לפיתוח 
  ; הגליל

אלא למספר , לא  1993 מ–כן 
 23'  ס–חיקוקים שוליים 

  לחוק

  כן  כן

הרשות לפיתוח 
  ; הנגב

מספר אלא ל, לא  1991 מ–כן 
 23'  ס–חיקוקים שוליים 

  כן  כן
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  לחוק
הרשות לפיתוח 

  ; 253ירושלים
אלא למספר , לא  1988 מ–כן 

'  ס–חיקוקים שוליים 
  לחוק' ב22

  כן  כן

הרשות לשיקום 
  ; האסיר

 אלא רק לעניין כללי –לא   1983 מ–כן 
המינוי ובשינויים 

   לחוק20'  ס–המחוייבים 

 20'  ס–כן   כן
  לחוק

רשות נאות 
אינה  (מרפא
  ; )פעילה

'  ס– למכלול הדינים –כן   1973 מ–כן 
   לחוק12

  לא  לא

רשות נחל 
  ; הירקון

 אלא –לא 
  1988-צו מ

סמכות ההנהלה . לא
לקביעת מעמד עובדיה 

: לצו) ב(13' ס: גורפת
ההנהלה תקבע את תנאי "

עבודתם של עובדי 
  "הרשות

  כן  כן

רשות ניירות 
  ; ערך

- מ–כן 
1968  

  כן  לא   לחוק10'  ס–כן 

רשות הנמלים 
  ; והרכבות

רשות 
הספנות 

 –והנמלים 
חוק "מכח 
רשות 

הספנות 
" והנמלים

  2004-מ

 –חוק המינויים בלבד 
 לחוק 3בחריגי סעיף 

  וביתר חריגי הסעיף 

  כן  כן

רשות 
  ; העתיקות

 למספר חיקוקים –כן   1989 מ–כן 
 31'  ס–שוליים בלבד 

כשל  "21' וכן ס, לחוק
בשינויים , עובדי המדינה

  "המחייבים

  כן  כן

  כן  כן  לא  1950 מ–כן   ; רשות הפיתוח
רשות שדות 

  ; התעופה
 אלא למספר –לא   1977 מ–כן 

 –חיקוקים שוליים בלבד 
   לחוק51סעיף 

 25'  ס–כן 
  לחוק

 סעיף –כן 
   לחוק25

 – 24 סעיף –כן   1965 מ-כן    ; רשות השידור
בהתחשב "ו" בתיאומים"

באופיים המיוחד של 
  "תפקידים

  כן  כן

רשות שניה 
  ; לטלויזיה ורדיו

  כן  כן   לחוק 30-31' ס, לא  1990מ–כן 

שירות 
  .התעסוקה

 –" עובד ציבור"אלא , לא  1959 מ–כן 
   לחוק19' ס

  כן  כן

  

  

סודות בכפוף לחוק י, רוב הרשויות הסטטוטוריות רשאיות לקבוע תנאי שכר עצמאיים

באישור , ניתן לקבוע בהן תנאי שכר שונים מהמקובל בשירות המדינה: כלומר. התקציב

ביתר שירות המדינה הסכמי השכר הינם הסכמים קיבוציים התלויים שבעוד . שר האוצר

בלא אפשרות סטיה או , מ של המדינה כמעסיקה ושל ארגון העובדים היציג"בפרי המו

הרי מנגד ברשויות סטטוטריות רשאית , ההסכםהטבה לעובדים הנכללים במסגרת 

כי , ניראהעם זאת  .את תנאי השכר של העובדים) כמו גם לגרוע(הממשלה לבדה להטיב 

 המועצה להשכלה –למשל (ואינו בעל פוטנציאל רווח , נותן שירותים" אך"ככל שהגוף 

 המדינה ומעט ויוחלו עליו מירב חוקי שירות" ות תעסוקתיתנוקש"אזי תשרור בו , )גבוהה

  .לרבות לא סטייה מהסכמי השכר בשירות המדינה, עצמאות פנימית

                                                           
253

 –ו "התשס, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, כי מכח חוק הרשות לפיתוח וקידום התרבות,  יצויין 
 אף מכח חוק הרשות מקבילהמלבדו קיימת בפועל רשות ;  מוקמת רשות לתכלית האמורה בחוק2005

אלא לעניין חיקוקים " עובדי מדינה"בשני המקרים עובדיהם אינם . 1988 –ח "התשמ, שליםלפיתוח ירו
  .כאמור בחוקים אלו, שוליים
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  : המניפולציות הניהוליות האפשריות ביחס לגופים סטטוטוריים

  

הכלכליות והמשפטית בסיווג והפעלת , ניתן לרכז את סוגי המניפולציות הניהוליות

ביחס לדרכי ;  ולכסףביחס לרווחים: במספר קטגוריות" גופים סטטוטוריים"אורגנים כ

  .ביחס לעובדים וניהולם; ביחס למכרזים; פיקוח וניהול

 מניפולציות הנוגעות להשאת רווח ולעשיית כסף  .א

כגון המועצה , אף שיתכן שישנן רשויות שלא נועדו להפקת רווחים .1

גורם , הרי בעקיפין ניהול נושאים אלו במסגרת רשויות, להשכלה גבוהה

מאחר שתקציבן מוגבל , מניעת הפסדיםבמובן של , למדינה רווחים

ואינם יכולים לשאוב כספים נוספים מתקציב המדינה לכיסוי 

 .הוצאותיהם

 –יכולת המדינה להשתמש ברווחי הרשות למטרותיה על ידי משיכתם  .2

יכולת הממשלה לנייד הדבר תואם את  ( לחוק יסודות התקציב14סעיף 

 בניהול גופים ואולם אינו מצופה לכאורה, כספים בין משרדיה

  .)סטטוטורים שכוננו מכח חוק מסמיך

 

 מניפולציות הנוגעות לדרכי ניהול ופיקוח  .ב

הקובע קריטריונים להקמה ודרכי , בהעדר חוק מסמיך, ראשית .3

יכולה המדינה להקים רשויות סטטוטוריות בלא הגבלה או , התנהלות

לחוקק עבורם חוקים מסמיכים ולבדלם הן משירות המדינה , מיגבלה

, בכל הנוגע לתנאי עבודה, והן מתחולת חוק החברות הממשלתיות

, על להסדרת פעילותם-בהעדר חקיקת. סולם שכר ועוד, סמכויות

תאגידים ציבוריים הינה מוסד של המדינה שיכול לפעול ללא פיקוח 

ולאור עם המדינה  'יריבות משפטית'בין היתר בהעדר ,  ישיריםובקרה

בלא עקרון מתן דין ו, יקול דעת למדינהקיומן של סמכויות רבות שבש

בהעדר כתובת למתן דין וחשבון  לרבות, )Accountability(וחשבון 

ביחס ) וקהל המצביעים בבחירות(ציפיות הציבור . 254והעדר סדרי דיווח

ממילא נראה , רשות סטטוטורית/לשר הממונה על חברה ממשלתית

של " הישירים"כנמוך לעין ערוך מהציפיות שיש לבוחרים מעובדיו 

על אף הודעות הועדות השונות  .משרד ממשלתי ומהשר הממונה עליהם

טרם גובשה הצעת חוק או נייר , 255לממשלה ולמבקר המדינה, לנציבות

אכן פועלים תאגידים ציבוריים מסוגים , בפועל. עבודה אחיד ומחייב
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" חשמל,  הרשות לשירותים ציבוריים–דגם חדש של יחידה ממשלתית " שכותרתו 1996 במסמך משנת  
 לשנת 2ב53קר המדינה ח מב" בדו89' מצוטט בעמ(מאת המדענית הראשית של נציבות שירות המדינה 

, היועץ המשפטי לממשלה, כי תאגידים ציבוריים מבוקרים על ידי מבקר המדינה, עם זאת יצויין). 2002
לעניין חובת הממונה על השכר , )ג(א33סעיף (חוק חופש המידע וכן חוק יסודות התקציב , הכנסת וועדותיה

. ת שמסרו תאגידים ציבוריים"ם לעניין הדוחוהכולל סקירה כלכלית וממצאי, ח"להגיש לכנסת מדי שנה דו
וכן סנקציות , החלות על תאגידים ציבוריים, חוק יסודות התקציב קובע חובות דיווח ומתן מידע

  . משמעתיות על הפרות חובות אלו
255

  .88עמוד , ח מבקר המדינה" דו 
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תוך שהם , רעיוני בינהם להצדקת פעילותם" חוט מקשר"בלא , שונים

 שילוב רכיבי תאגיד אירגוני וחקיקה מסמיכה -למשל ( במבנם שונים

אחרים בפיקוח וקביעת תעריף של ; )ואולם שייכות לשירות המדינה

אשר ,  חשמל–הרשות לשירותים ציבוריים : למשל(מונופול ספציפי 

אחרים במתן , )1996 -ו "התשנ, הוקמה מכח חוק משק החשמל

 .ועוד) ומיהביטוח הלא(שירותים וחלוקת משאבים 

משרד המשפטים הוא אמנם הכתובת לבדוק האם רשות מסויימת  .4

הוא אינו הכתובת אולם , עומדת בהמלצות להקמתו כארגון סטטוטורי

 . 256,257הניהולית לניהולה של אותה רשות או לפיקוח או בקרה עליה

אפשרות לכינון תאגידים סטטוטוריים באמצעות חוק ההסדרים במשק  .5

בהיותה , הינה חקיקה הנחשבת כבעייתית" יםחוק ההסדר. "המדינה

בשל מהירותה , שאינה נידונה בועדות הכנסת ואינה חשופה, ריכוזית

בהצעת חוק ההסדרים במשק , כך למשל. לביקורת ציבורית, והיקפה

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (המדינה 

 האוצר לתקן את הציע משרד, 2001 –ב "התשס, )2002לשנת הכספים 

רשות סחר "ממשלתית -חוק הגנת הצרכן ולכונן כרשות פיקוח פנים

 ". הוגן

עמותה או אגודה , בניגוד לחברה: בתאגידים הציבוריים" בעיית הנציג" .6

. מירבייםהתאגיד הציבורי אינו כפוף למנגנוני פיקוח ובקרה , שיתופית

והמועצה , ההוא נעדר בעלי מניות שלהם אינטרס כלכלי בהצלחת החבר

אלא רק , שאינה כפופה לאסיפה כללית כלשהי, שלו הינה המוסד העליון

 . לממשלה ולבתי משפט

, חברותם של נציגי משרדו של השר הממונה במועצת התאגיד הציבורי .7

כמו גם לקבל מידע בנושאים , מאפשרת לו להשפיע על פעילות התאגיד

 . "שירות המדינה"ולהישאר מפקחו ומנהלו כאילו מדובר ב, מרכזיים

- רשויות פנים"לבין " תאגיד ציבורי"אי בהירות משפטית בין  .8

שההבדל היחיד בינן לבין , ישנן רשויות פנים ממשלתיות": ממשלתיות

היא העובדה , ר"כפי שהיא מוגדרת בתקשי, יחידה בשירות המדינה

הרשות המוסמכת במשרד המשפטים : למשל(שהרשות הוקמה לפי חוק 

על כך כותב מבקר . 258)2000 –ס "התש, ר הלבנת הוןלפי חוק איסו

ממשלתיות העביר -יוצא אפוא שלרשויות הפנים: "259המדינה מפורשות

המחוקק סמכויות בנושאים מהחשובים ביותר לכלכלה ולחברה 

משרד המשפטים ומשרד האוצר , אולם נציבות שירות המדינה. בישראל

ים בשירות המדינה או כל גורם אחר לא הגדירו את הנושאים והתחומ

                                                           
256

ואולם רובם , ים הצעות להקמת תאגידים סטטוטורי30 - הוגשו למשרד המשפטים כ2000-3בשנים   
  . ח המועצה לתאגידים ציבוריים"נידחה בשל אי עמידתם בהמלצות דו

257
  .87בעמוד , 2002שנת , ב53ח "דו,  כתשובת משרד המשפטים למבקר המדינה 

258
  .88עמוד , ח מבקר המדינה" דו 

259
  .92בעמוד ', ב53מספר , 2002שנת , ח מבקר המדינה"דו 
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ממשלתיות ולא קבעו מהי מידת -שיש להעביר לרשויות הפיקוח הפנים

כמו כן לא . העצמאות הראויה להם כדי שיפעלו באופן ראוי ומועיל

. ניקבעו הקריטריונים להקמת רשויות כאלו והמבנה האירגוני הראוי להן

לממשלה לא הוצגה הצעה למדיניות כוללת בכל הנוגע , זאת ועוד

אלא ניתנו פתרונות פרטניים , ממשלתיות-רשויות הפיקוח הפניםל

. עצמאות ומבנה אירגוני, השונים זה מזה בעניינים מהותיים של סמכות

אי ההסדרה של המבנה האירגוני של , לדעת משרד מבקר המדינה

רשויות הפיקוח הפנים ממשלתיות עלול לפגוע בסדרי הפיקוח 

הדבר מצביע על פגמים . ישראליהממשלתי בתחומים מרכזיים למשק ה

 ".מהותיים בעבודת המטה של גורמי השלטון

עולה החשש כי העדרן של הנחיות יוביל למניפולציות , עיקביותבהעדר 

יחידות "כי הכוונה ל,  יודגש). מינויים פוליטיים–למשל (לרעה שינוצלו 

   .במובחן מיחידות ניהוליות המוגדרות אחרת" פנים ממשלתיות

אפשר לקדם " יחידת סמך"גם במסגרת : של חלופות שלטוניותקיומן  .9

 .עשייה בתחומי פעילות מסויימים

חוסר ודאות משפטית ואי בהירות באשר להיקף תחולת המשפט  .10

חובת היצוג , 260צ שדולת הנשים"כפי שנפסק בבג. הציבורי על גופים אלו

הציבוריים , משעל גופים אלו, ההולם אינה חלה מכח חוק מסמיך

, לא חלים שוקי שירות המדינה וחוק החברות הממשלתיות, פייםבאו

במדיניות של העדפה מתקנת אינה , למשל, לפיכך חובתם לנקוט

 . מוסדרת בהליך ראשי

  

 מניפולציות הנוגעות למכרזים  .ג

 

מכח , ואולם. חוק חובת מכרזים מוחל אף על רשויות סטטוטוריות .11

סמיך לפטור הרשות רשאי אותו חוק מ, כינונן באמצעות חוק מסמיך

והוראה זו תהיה תקפה בהיותה חוק , הסטטוטורית מחובת מכרז

  .ספציפי ומאוחר לחוק חובת המכרזים

אף חובת המכרזים לגבי רשויות סטטוטוריות מצומצמת מפורשות  .12

 –ג "התשנ(לתקנות חובת המכרזים ) 6(3תקנה , כך. בחוק ובתקנות

,  על פי החלטת ממשלה,התקשרות"...מוציאה מתחולת החובה , )1993

ביחד עם , במטרה להעביר אליו מטלות של יחידה ממשלתית, עם תאגיד

וההתקשרות היא להעברת העובדים , עובדים או נכסים של אותה יחידה

  ..."או לביצוע אותן מטלות, או הנכסים

שכן בעוד על שירות המדינה חלה , כי סעיף זה בלתי הגיוני במיוחד, יוער

ואין תכלית לייתור חובה זו דווקא בעת , ופן מוגברחובת מכרזים בא

                                                           
260

  . 630, )3(ד נב "פ', שר העבודה והרווחה ואח' אל נשדולת הנשים בישר, 2671/98צ "בג  
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  .העברת סמכויות מהמדינה לתאגידים סטטוטוריים

 

 מניפולציות הנוגעות לעובדים וניהולם  .ד

 

אם , החקיקה המסמיכה אף קובעת את מידת הפיקוח שיהא לממשלה .13

על פיו יוחרגו חלק או כל , אפשרי מצב. על רשויות סטטוטוריות, בכלל

באופן שרמות השכר בו , שות מאלו שבשירות המדינהתקניה של הר

, מוחרג בנק ישראל מכלל הוראות שירות המדינה, כך. יקבעו עצמאית

באופן שגוף זה רשאי לתקצב שכר עובדיו על פי שיקול דעתו ובלא פיקוח 

   .במשק מצויים בבנק ישראל" שיאני השכר", ואכן. חיצוני
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  – מבחן מקרי. 2

רשות השידור ; )חברה ממשלתית(דואר ישראל 

  )פרטיתחברה " (בזק"; )רשות סטטוטורית(

  

 –כי גמישותה העיסקית של המדינה בניהול עסקיה , הנחת היסוד של עבודה זו, כזכור

, מפעלים ושירותים בהם היא עשויה להרוויח" להוציא מידיה"ועל כן תעדיף , מוגבלת

. משפטיות כפי שתיארתי-כלכליות- אירגוניות-לציות הניהוליתלפעול באמצעות המניפוו

, המדובר בשירותים שבעבר נתנה המדינה במסגרת שירות המדינה ומשרדי הממשלה

אין , בניהול שירותיה באמצעות שירות המדינה". הוצאו החוצה"ואולם עם השנים 

ועל כן אלו , "מפסידה" המדינה –' הבטחון וכו, בשירותי הסעד(המדינה מצפה לרווח 

  ).באמצעות שירות המדינה, ככלל, מנוהלים

, ליברלית התומכת בהפרטה- הדבר נובע לאו דווקא מפאת קיומה של חשיבה תיאורטית

מ "בגינם תעדיף המדינה להתנהל באמצעות חברות בע, אלא משיקולים כלכליים גרידא

, יהול לא נוחשהינו כלי נ" שירות המדינה"ולא באמצעות , או רשויות סטטוטוריות

מוגבל , את היכולת להבחין כלכלית בין יחידות שונות, יחסית, שמגביל, עמוס מיגבלות

  . בהסכמים קיבוציים וחקיקה קפדנית

, "הוצאה מותנת בהכנסה"מכיון שלפי חוק יסודות התקציב המדינה מחוייבת  לעקרון 

 למצוא דרך ועל כן עליה, במובנם הכלכלי, מוגבלת מעשיית עסקיםהרי שהמדינה 

דרך זו יכולה להיות בהעברת מתן השירות לגוף . למתן השירות, כלכלית יותר, חלופית

כדי . על מנת שלא ישפיע על תקציב המדינה, כפוף לפיקוחה של המדינה, חיצוני, אחר

 לגופים – עליה להוציא את פעילותה הכלכלית החוצה –" להתעשר"שהמדינה תוכל 

ישאו גופים חיצוניים אלו באחריות , אם יפסידו, מצד אחד. שיוכלו להרוויח או להפסיד

עודף הרווחים יועבר : אלו ירוויחו" מופרטים" אם גופים -מצד שני . ובעלויות אלו

מתן דוידנדים , באמצעות הלאמת הכספים(כנתח נוסף מעבר לתקציב הרגיל , למדינה

  ).או הטלת מס/למדינה ו

  

והפסקת הפעלתם באמצעות שירות , קיים חיצונייםלגופים עיס" שירות המדינה"בפיצול 

אף מתנערת המדינה מקבוצות לחץ שיבקשו לראות בעודפי תקציב שיצטברו , המדינה

 –ככל שהמדינה תעלה את מיסיה והטליה . כסכומים הניתנים לחלוקה בין כלל המשרדים

 אלה חלק יותר מאשר אילו היו גופים, כך תהנה יותר מפעילות החברות במיגזר העיסקי

  .משירות המדינה

, "מופרטים"כלכלית לפעול באמצעות שירותים עיסקיים " יותר משתלם"למדינה , מכאן

על מנת שלא לשאת בנטל ההתחייבויות הציבוריות , כרשות סטטוסטורית או כחברה 

כבעלת (ומחוק יסודות התקציב ) כמעסיקה(הקיבוציות מכוחם של הסכמים קיבוציים 

שליטה  יש למדינה –אמצעות פעילותה כרשות סטטוטורית או כחברה ב). שליטה ישירה

  . אך לא אחריות ניהולית ישירה, ורווח מאורגנים אלו
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עולה כי ניהולה של , "חוק ההסדרים"כי נוכח הביקורת הציבורית והמשפטית על , יוער

חכם ואופן מתו, המדינה צריך להעשות באופן מתוחכם יותר מאשר תיקוני חוק ספורדיים

ברי כי המדינה אף לא יכולה . שכזה אכן ניגלה מהמבנה האירגוני המתואר בעבודה זו

והעדר , וזאת נוכח הקריטריונים שנוסחו, לפעול רק באמצעות רשויות סטטוטוריות

  . האפשרות הציבורית ליתן את כל שירותי המדינה באופן זה

  

שירות "ו דרכם כחלק משכולם התחיל, בפרק אמפירי זה אבדוק שלושה גופי תקשורת

בעוד הן , כך. שונים- הגיעו לסטטוסטים אירגוניים, ברבות השנים, ואולם" המדינה

אזי , התחילו כיחידות במשרד התקשורת" דואר ישראל"והן " רשות השידור"הן , "בזק"

כרשות סטטוטורית אשר ,  נשארה חלק מהשירות הציבורירשות השידורבפועל רק 

אחרי שהיה (היה לחברה ממשלתית " דואר ישראל"בעוד ; דינהעובדיה הינם עובדי המ

ענף התקשורת לבחון את ה  כי הבחיר, יוער. חברה פרטית-" בזק"ו) רשות סטטוטורית

,  משירותים בסיסיים של מתן דואר וטלפוניה–הינה בשל ההתפתחות שעבר שירות זה 

וזאת בשים לב , יותר לשירותי קשר טכנולוגיים מתקדמים ב,שבסיסם רווחיותם מוגבלת

" בזק"לא אכנס לשאלה האם הפרטת . שעבר העולם" מהפכה המידע הטכנולוגית"ל

או שמדובר , אחת" הפרטה"ממשרד התקשורת היו חלק ממהפכת " שירות הדואר"ו

שהתחילה בעבר כנעדרת פוטנציאל " מוצר"התקשורת הינה , או כךכך . בארועים שונים

אף יותר " בזק"שירותי  (יס מהפכת המידע העולמיתבעוד כיום הינה בס, רווח ממשי

  .)מהדואר

  :אירגוני ומשפטי כדלקמן, ניתן לתאר הוויתם של גופים אלו על ציר כרונולוגי, למעשה

  

  השירות הפרטי                      שירות המדינה

>... _______________________________________________...<  

  בזק                      דואר ישראל  ידוררשות השמשרד התקשורת      

  

 

    ממממ"""" בע בע בע בעדואר ישראלדואר ישראלדואר ישראלדואר ישראלחברת חברת חברת חברת  ....אאאא
  

הפכו לרשות , צמחו להיות משרד ממשלתי עצמאי, אשר החלו כאגף, שירותי דואר ישראל

. הינה דוגמה לשינויים ניהוליים כפי שתוארו,  לחברה ממשלתית2006 –סטטוטורית וב 

, יתרון, היה למדינה קושי, טיות אלומשפ- אבחן אימתי כניגזרת של עובדות אירגוניות

ומהי צורת הניהול הכדאית ביותר עבור , השירות" גילגולי"הפסד או רווח בכל אחד מ

הדואר בצורה  כי נבצר בפועל מהמדינה לנהל את ,היאטענתי . המדינה של שירות זה

העלאת תעריפי הדואר פירושה העלאת מיסים , הראשון:  טעמים עיקריים2-מ, רווחית

על תקציב המדינה ומאידך מתן שירות רחב מצריך תקן גדול של " יפול"כל הפסד . פועלב

  ".עובדי מדינה"
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המדינה חייבת , כך. אמנות בינלאומיות מחייבות מדינות במתן שירותים מסוגים שונים

  . 262)טלקומוניקציה( וטלגרף 261לתת שירותי דואר

  

החל :  את כל הגילגולים- צפוי לעבור  ועדיין–אשר עבר כאמור ,  הינו תאגידדואר ישראל

עובר להקמתו באפריל , )משרד הדואר(דרך קיומו כמניסטריון עצמאי , מהיותו מחלקה

 חברת –מ " כחברה בע2006-ועד הפעלתו מ") רשות הדואר(" כארגון סטטוטורי 1987

.  ממניותיה100%בה מחזיקה המדינה , שהינה חברה ממשלתית, מ"דואר ישראל בע

 עד –צפוי דואר ישראל למכור מניותיו , )ואולם הדבר טרם ארע, 2008בשנת (בא בשלב ה

לאחר תום , למצוא משקיע אסטרטגי) 2009בשנת (ולאחר מכן ,  לציבור הרחב- 49%

  . תהליך של הפרטה

  

-הזיקות הפוליטיות, ועל חיונותו של השירות,  דוארבשירותעל חשיבות אחזקת המדינה 

מועד : מעידים נסיבות תחילת קיומו של השירות, צורך בסיבסודומדינתיות שלו ומכאן ב

-ב, תחילת הדואר בעולם המודרני נקשר במועד הנפקת בול הדואר הראשון באנגליה

לא , לאחר שבמקרה אחד. על הנמען היה לשלם  עבור דבר דואר שקיבל, לפני כן. 1.5.1840

ליט סר רונלד היל הבריטי כי הח, השיגה ידה של נמענת לשלם עבור המכתב שנשלח אליה

על מנת , ברם. וכי הוצאות המשלוח יוטלו על השולח" גוביינא"מכתבים לא ישלחו עוד כ

בכל , באופן שנעשה עד היום(לשמור על מחיר אחיד והוגן היה צריך לשקלל למחיר הבול 

 במקום מגורי צפיפות האוכלוסיןאלא את , לא רק את המשקל ואת מרחק הנמען) העולם

היות שעלויות הפצה של מכתב יחיד לישוב ספר גבוהות לאין שיעור מעלות , זאת. נמעןה

לו היה השירות נתון בידי ידיים פרטיות בלבד יש לשניח . הפצתו באזור עירוני ומיושב

, בניגוד למקובל לחשוב.  263ששירותי דואר כזה היו ניתנים רק באזורים צפופי אוכלוסיה

לו , הישוב הוא המשתנה המשפיע ביותר על מחיר המשלוחלא משקל החבילה אלא אזור 

  .עסקינן בשוק חופשי

  

  )1987-1948" (שירות המדינה"הדואר כ: 1שלב 

העניק הממשל העותמני זיכיונות למתן שירותי דואר באמפריה , 19 -במהלך המאה ה

בשנים אלו פעלו . בצד שירותי הדואר הטורקי, העותמנית למספר מעצמות אירופאיות

עם כניסת . האוסטרי ועוד, הגרמני, האיטלקי, הרוסי, ארץ ישראל הדואר הצרפתיב

 1948 -ב. רוכזו שירותי הדואר בידי הממשלה ובוטלו שירותי הדואר הזרים, הבריטים

והוא התקיים כיחידת סמך במשרד , החליף דואר ישראל את שירותי הדואר המנדטוריים

  ".שורתמשרד התק"שלימים שינה את שמו ל, הדואר
                                                           

261
  )  5.1.1950ישראל הצטרפה  (5.7.1947מיום ,  אמנת הדואר העולמית 

בהיותו שירות שהמדינה חייבת לספק לאזרחיה מכח , באנגליה אסור לעובדי דואר לשבות, למשל, על כן
  .אמנות בינלאומיות

262
אמנה בדבר שירותי , )ין על מדינה חובה לספק שירותי בריאותא(אמנות בדבר נגישות לשירותי בריאות   

שאין על מדינה חובה לתת לאזרחיה אלא חובה על מדינה לתת , בניגוד לשירותי תעופה ותחבורה, רווחה
  . לחברות תעופה לטוס בשיטחה

263
שלדואר  יש תפקידים חברתיים , מהטעם הזה יטענו בעתיד המתנגדים להפרטת שירותי הדואר  

  .  השונים משיקולים כלכליים, )הטלת מחיר אחיד והעברת מידע, פיזור אוכלוסיןכמו (וליטיים ופ
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. הפסדי דואר ישראל היו ניכרים והדואר סבל מתדמית שלילית וכן מהפסדים בפועל

מנתוני רשות , אשר הצביעו על גידול השימוש בשירותי הדואר, בניגוד לנתונים העולמיים

 במספר דברי הדואר 7% - בישראל נירשמה מדי שנה ירידה של כהדואר עולה כי 

  .הנישלחים

-והמדינה מימנה כ, המנוהל בלא מרווח שיקול דעת,  גוף מפסידהיה הדואר, בתקופה זו

 מהשכר 30%-שכר העובדים היה נמוך ב. בשנה₪  מיליון 850בסך ,  מהוצאותיו50%

שירותי הדואר סובסדו .  מהם קיבלו השלמת הכנסה50%- ו, הממוצע של עובדי המדינה

  .264"בזק"מתקציבי , על ידי המדינה

בעודה קשורה , תת שירות זה באופן ריווחייכולה למשלא היתה , המדינה הפסידה

, להסכמי העבודה הקיבוציים ולשיקולים אירגוניים, למסגרת התקציב הממשלתית

  .קיבוציים וחוקיים שאינם עיסקיים

כיוון שפירוש הדבר היה , המדינה אף היתה מנועה מהגדלת הוצאות ואף הכנסות הדואר

  . גם באינפלציההגדלת תקציב המדינה דבר היכול להתבטא

  

הלוואה למשרד "כי בשנה זו הוציאה המדינה כ,  עולה1986מספר התקציב לשנת 

" הוצאות מפעלי תקשורת"כ₪  אלף 149,271וכן , ₪265 אלף 17,969" התקשורת

רזרבות לתפעול , שירותי עזר לדואר, בולאות, ובהן הוצאות למימון בנק הדואר

בסכום " כנסות מפעלי התקשורתה"בספר תקציב זה מדווחות . 266'הדואר וכו

ואולם מדובר , "הוצאה מותנת בהכנסה"בשל עקרון ה ₪ 149,271 –ההלוואה 

  .267"העברות מתקציב המדינה"בהכנסה פיקטיבית שנסמכת על 

   

  )2006-1987" (רשות סטטוטורית"והקמתו כ" שירות המדינה"הפרדת הדואר מ: 2שלב 

  

שקבעה כי על הדואר להפוך לרשות , 1972- אומצו מסקנות ועדת חיים הרצוג מ1985-ב

שהפרידה , 1984-ב" בזק"קדמה לכך הקמת חברת . עצמאית לרבות בנק שיהיה בבעלותו

 -ו "התשמ, חוק רשות הדואר התקבל 1986בינואר . את שירותי הטלפון  משירותי הדואר

ת  לחוק רשו114מכח סעיף . 31.5.1987268 -והרשות הוקמה כתאגיד סטטוטורי ב, 1986

 – לחוק זה 112ומכח סעיף , הועברו תקציבי משרד התקשורת לרשות הדואר, הדואר

 לחוק 115מכח סעיף . הועברו לרשות נכסי הדואר שהיו בניהול ובבעלות משרד התקשורת

, עם זאת.  הועברו לרשות הדואר תביעות תלויות ועומדות שבהן המדינה היא הנתבעת–

ת בלעדיות התווית מדיניות רשות הדואר על ידי הקובע א,  לחוק5במקביל חוקק סעיף 

  ):ההדגשה אינה במקור(הממשלה 

  
                                                           

264
  .17.4.07 ביום יצחק קאולמר עם שערכתי  דברים בראיון  

265
  .199' עמ, 99רשומות גיליון , 1986 ספר התקציב לשנת הכספים  

266
  .223' עמ,  שם 

267
  .228' עמ,  שם 

268
לא יתן אדם שירותי דואר "-ו, "למדינה הזכות לתת שירותי דואר", הדוארלחוק רשות ' א1 מכח סעיף  

  ..."אלא אם כן קיבל מאת השר רישיון, בתחום המוסדר
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  תפקידי הרשות. 5"

  ".בהתאם למדיניות הממשלההרשות תמלא תפקידיה ) ב...(

  

ובו מתווה מדוייק לפעילותה הנקבע על ידי הממשלה , עצם התקנת חוק רשות הדואר

בפיזור המועצה , גי הממשלה למועצהבמינוי נצי, לרבות סמכות הממשלה במינוי מועצה(

  . מנציח את שליטת הממשלה בפועל בגוף זה–) 'וכו

  

והינם דוגמא ,  הינם הרלוונטים לנושא ניהול העובדים46- ו 110סעיפים , עם זאת

בפועל : להוכחת הנטען בעבודה זו, "עובדיה"להתנערות המדינה מהאחריות לניהול 

יתר שאת מבחינת עצמאותה הכלכלית ואף ב(ממשיכה המדינה לשלוט בשירות 

  . ואולם תוך התנתקות מאחריותה הישירה לניהול עובדיו, )בניהולו

  

  ):ההדגשות אינן במקור( לחוק רשות הדואר קובע 110סעיף 

  

  הסכם להעברת עובדים. 110"

נחתם בין המדינה לבין הרשות לבין הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי 

יחולו הוראות אלה ,  בדבר העברת עובדים משירות המדינה לשירות הרשותהרשות הסכם

  ): ההסכם להעברת עובדים–להלן (מיום תחילתו של ההסכם 

 החל עובד המדינה שייקבע בהסכם להעברת עובדים יהיה עובד הרשות .1

  ;מן היום שקבע השר

עובד המדינה שהפך להיות עובד הרשות כאמור , על אף האמור בכל דין .2

 ;לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל ההעברה) 1(סקה בפי

ולא הסתגל לעבודה ) 1(עובד שהפך להיות עובד הרשות כאמור בפיסקה  .3

לא יחולו עליו , ברשות בתנאים ובתקופה שנקבעו בהסכם להעברת עובדים

 ;וזכויותיו יהיו כפי שנקבע בהסכם להעברת עובדים) 2(הוראות פיסקה 

שהועבר כאמור כלפי המדינה מכח יחסי עובד ומעביד זכויותיו של עובד  .4

שהרשות קיבלה על עצמה לקיימן , בשל תקופת היותו עובד המדינה, שהיו בינהם

 ."לא יהיה העובד רשאי לתבוע את קיומן מן המדינה –בהסכם להעברת עובדים 

  

ת הכח א) לאחר מיצוי משא ומתן עם ארגון העובדים היציג(סעיף זה מותיר בידי המדינה 

באופן בו סיווגם כאמור אף ינתק , "עובדי הרשות"או כ/ו" עובדי מדינה"לסווג עובדים כ

בעת כינון רשות הדואר תהא , כלומר. את זכויותיהם בגין תקופת העבר מאת המדינה

  .המדינה רשאית להתנתק מאחריות כלפי עובדי המדינה בתקופת העבר

  

ת שניתנת לרשות הדואר בהעסקת ובניהול  לחוק רשות הדואר אף מרחיב החירו46סעיף 

ל רשאית הרשות לנתק את יחסי עובדיה בגין תקופת " הנ110לא רק שלפי סעיף . עובדיה

היא אף רשאית ,  לחוק רשות הדואר46הרי שלפי סעיף , עבודתם בעבר בשירות המדינה

  !לנהל עובדיה תוך ניתוק יחסיה עימם בכלל
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  ):ההדגשה אינה במקור ( לחוק רשות הדואר46כאמור בסעיף 

  

  דוכני דואר ומחלקי דואר"

היחסים שבין ; הרשות רשאית לבצע תפקיד מתפקידיה באמצעות סוכני דואר). א (46

  .כיחסי עובד ומעביד, לכל דבר ועניין, הרשות לבין סוכני דואר לא ייראו

ה היחסים שבין הרשות לבין מחלקי הדואר המועסקים בהיקף של פחות מחצי משר) ב(

  ".כיחסי עובד ומעביד, לכל דבר ועניין, לא ייראו, של דוור שהוא עובד הרשות

  

הסעיף סותר את מגמתו המפורשת של משפט . זהו סעיף יוצא דופן בנוף יחסי העבודה

אין מדובר בצורת העסקה , כאן. 269שמרחיב את הסטטוס אף על מקרים גבוליים, העבודה

לקביעת ' מבחני ההשתלבות'י הדואר עומדים בוסוכני הדואר ומחלק, חריגה או גבולית

כי מקום בו קובע החוק מפורשות את אי תחולתם , ואולם נפסק. מעביד-סטטוס של עובד

ואין לראות , יש לפרש את החוק בהתאמה מילולית מדוייקת, מעביד-של יחסי עובד

ו אלא אם הי, 270 כעובדים–בסוכני הדואר ומחלקי הדואר שעובדים פחות מחצי משרה 

  .271לפני קבלת חוק רשות הדואר, כאלו במשרד התקשורת

הסעיף האמור מעורר קושי מיוחד בכל הקשור לזכויות ולחובות האחרות החלות על 

שכן החוק קובע כי מחלק , מעבר לזכויותיהם מכח חוקי המגן, מחלקי הדואר וסוכניה

  .דואר כזה עובד בפועל ללא מעסיק

  

  

   –חשיפת המניפולציה הניהולית

  :272ד הארצי  לעבודה" שלמה נקש נגד ביה976194/צ "גב

  

עמדו על האבסורד והעיוות , ולא המדינה כמחוקקת וכמנהלת עסקיה, רק בית המשפט

  .שבדבר חקיקה זה

 – ו 110שבסעיפים " המניפולציה הניהולית"צ את העיוות ו" חשף בג6194/97בפסק הדין 

אשר החל עבודתו במשרד , מר שלמה נקש, באשר לדוור,  לחוק רשות הדואר46

האם למרות , השאלה שבמחלוקת. 273 והמשיך לעבוד ברשות הדואר1982-התקשורת ב

  ? אם לאו,  ייחשב כעובד הרשות–שביצע עבודתו הרגילה 

נוטל הוא דברי דואר מסניף : מאז ועד עצם היום הזה מבצע נקש אותה עבודה עצמה"

פוסע נקש , שק הדואר על גבו, והדואר ומחלק הוא אותם באיזור החלוקה שנקבע ל

                                                           
269

ע "ע; 947, )3(2001אר -תק, ל"גלי צה, מדינת ישראל'  שאול צדקא נ300274/96ע "ע: ראה למשל 
  .343, )2(2002אר -תק, ל"תה'  אורי אייזיק נ300256/98

270
מדינת ' שלמה נקש נ , 3 – 13/ ע נו "דב; 548ע כד "פד, מרדכי צמח' רשות הדואר נ, 208-3/ ע נא "דב 

  .433, )5(ד נג"פ, ישראל ורשות הדואר
271

וזאת בניגוד , 433, )5(ד נג"פ', רשות הדואר ואח, בית הדין הארצי לעבודה' שלמה נקש נ, 6149/97צ "בג 
  .לכפי שנפסק בבית הדין הארצי לעבודה

272
רשות , בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב,  שלמה נקש נגד בית הדין הארצי לעבודה6194/97צ " בג 

  .433, )5(ד נג"פ, שר התקשורת, הדואר
273

  .אולם הן מישניות לדיוננו,  פסק הדין כולל שאלות משפטיות ותקופות העסקה נוספות 
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 בלשונו ," ומחלק דברי דואר לנמעניהם–בסתיו ובאביב , ובקיץ,  בחורף–ברחובות העיר 

למרות המשכיות וזהות תעסוקתית זו מבחינתו ,  האם–הציורית של השופט מישאל חשין 

  ?אם לאו,  ייחשב כעובד רשות הדואר–של נקש 

  

, ) לחוק רשות הדואר46מכח סעיף (סמכה הרשות באימרת לשון או במשיכת קולמוס הו"

למעמד של מי שהוא " עובד"לשנות מעמדו של אדם ממעמד של מי שהוא בעל זכויות של 

אף שלא חל שינוי כלשהו לא , והכל", 274 כותב השופט חשין,"עובד"נעדר זכויות של 

לקדוש רשות הדואר כמו נידמת היא . בתוכן עבודתו של אותו אדם ולא בדרך עבודתו

הרשות יכולה ורשאית היא לשלול מפלוני , ה ברא עולם במאמר"ומה הקב: ברוך הוא

   ".לכך אני מתקשה להסכים". לא עובד"ל" עובד"ולהפוך " עובד"במאמר מעמד של 

 לחוק רשות הדואר כמסמיכה את 46כי יש לפרש את סעיף , 275השופט חשין קבע אפוא

  ".'לא עובד'-ל' עובד' להפוך לא"ולם א, הרשות לפעול אף שלא באמצעות עובדיה

  

הנעלה על המחוקק כי הסמיך את הרשות באותה ":  לפסק דינו24סעיף , וממשיך חשין

 וזכויותיו של עובד תתעופפנה –הרשות תאמר ? ותאמר הרשות יהי עובד ויהי עובד: דרך

ו ניתן ל, כח של שרירות מוחלטת, היכן שמענו שכח כה רב? ותיעלמנה כמו לא היו

בחילופי המשמרות בין משרד התקשורת לבין רשות ,  אכן?למעביד על עובד לאורך זמן

אך משלא דאגה . בין שירותיה-רשאית היתה הרשות שלא לקבל עובד פלוני אל, הדואר

  ". 276"לא עובד"ל" עובד" להפוך – לדעתנו –אין בכוחה , לפיטוריו

  

*  * *  

  

 לחוק רשות הדואר קובע את תנאי 33עיף ס: באשר ליתר תנאי עבודתם של יתר העובדים

, שכרם, בכל הנוגע לתנאי עבודתם, כשל עובדי המדינההעסקתם של עובדי הרשות 

ועל פי הסכם בין הרשות לבין ארגון העובדים היציג ובאישור , גימלאותיהם ותיקניהם

  . השר הממונה ושר האוצר

 33רטיים הקבועים בסעיף מסייג את תנאי העבודה הסטנד,  לחוק רשות הדואר35סעיף 

שיוגדרו ככאלו על ידי מועצת , ומסדיר תנאי העסקתם של ממלאי משרות מיוחדות, לחוק

תנאי העסקתם ושכרם של אלו יקבעו על ידי . באישור השר הממונה ושר האוצר, הרשות

כי הפרקטיקה מלמדת כי בסעיף זה , יצויין. באישור השר הממונה ושר האוצר, המועצה

שהינו ממילא גוף שתפקידים , ועובדים רבים של רשות הדואר, וש רב וחורגנעשה שימ

אכן זוכים , והנתון למינויים פוליטיים מרובים, רבים בו אינם מצריכים מיומנות מיוחדת

, )ב(35אף סעיף . באמצעות חוזים אישיים, ל"לתנאים נדיבים ביותר מכח הסעיף הנ

 חוזה מיוחד לתפקיד של ממלא משרה המגביל לחמש שנים את משך העסקה באמצעות

למנותם , באישור המועצה, ל הרשות"באשר רשאי מנכ, הינו ריק מתוכן, מיוחדת

" משרות המיוחדות"העברת הסכמות לאישור תנאי העסקת בעלי ה. לתקופות נוספות

                                                           
274

  . ההדגשות אינן במקור 
275

  . לפסק הדין17סעיף ,  שם 

.24פיסקה ,  שם 276  
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ואולם הדבר לא , לועדת הכספים של הכנסת עשויה להגביר את הפיקוח על הנעשה ברשות

דה כי עד היום מהווה רשות הדואר ואף החברה כר למינויים שאינם בהכרח העוב. נעשה

וזאת היות שמינויים אלו ,  כי גמישות ניהולית זו מנוצלת לרעהמאשש את טענתי, יעילים

, לא היו צולחים את חוקי שירות המדינה ואת מבחני והוראות נציבות שירות המדינה

  .םמ הינם אפשריי"בעוד בחברת דואר ישראל בע

יחול על עובדי ) משמעת(קובע כי חוק שירות המדינה , ")שיפוט ומשמעת(" לחוק 36סעיף 

צו רשות .  הרשות אלא אם השר הממונה יקבע בצו תחולתן של הוראות משמעת אחרות

אכן , 1996 –ו "התשנ, על עובדי רשות הדואר) משמעת(החלת חוק שירות המדינה (הדואר 

בין היתר תוך החלפת מקצת , בשינויים קלים, י הדוארמחיל את חוק המשמעת על עובד

  .מסמכויות השר בסמכויות מנהל הרשות

  

למרות (לווה במנגנון לעדכון מחירים , ולא כחלק ממשרד ממשלתי, סיווג הדואר כרשות

במנותק מעובדי , חופש פעולה בחתימה על הסכמים קיבוציים; )שהמחירים נותרו בפיקוח

מבלי שמעשה זה של , בעיקר בתחום הגימלאות,  לעובדיםתוך מתן הטבות, המדינה

, תחת אידיאולוגיית ההפרטה. הממשלה תחשב כתקדים כלפי כלל שירות המדינה

ואשר תנאי , "עובדי המדינה"התנערה המדינה ממחוייבותיה כלפי עובדים שנחשבו כ

תנאיהם שיפור , עם זאת. עבודתם ותיקניהם היו מעוגנים בהסכמים והסדרים קיבוציים

ייקור תעריפי הדואר , במקביל. לא היה כרוך במאבק עם משרדי הממשלה האחרים

וזאת מבלי שהדבר ייחשב כהעלאת מיסים במסגרת תקציב , הכניס למדינה כסף רב

  . המדינה

  

) הלאמת רווחים(הן במישרין , בעוד המדינה נתנה שירות עיסקי ונהנתה מרווחיו, וכך

רשות " הוטלו כולם על –לרבות החשש מגרעון , ם להפעלתה הרי הסיכוני–והן בעקיפין 

  . באופן עצמאי" הדואר

עם יכולת להלאים רווחיו , התוצאה המעשית היתה שהמדינה נתנה שירות עיסקי

בעוד את הסיכונים וההפסדים נטלה , 277 לחוק יסודות התקציב23כאמור בסעיף 

גלי על ידי שר - הר ברישוהוצ, "מניפולציה במחשכים"הדבר אף לא נעשה כ. החברה

תהיה עצמאית )ש(רשות "...כוונת החוק היא ליצור : מרדכי ציפורי, התקשורת דאז

  ".278וגמישה יותר בדרכי ניהולה ותיפעולה

  

  

שרק " מניפולציה ניהולית"הסמכויות המשפטיות והניהוליות שניסקרו להלן הינן 

תאגיד " המדינה לבהחרגת רשות הדואר משירות, ראשית: המדינה יכולה לעשותה

החרגת הסטטוס של חלק  – ושנית, )כפי שיפורט, מ"לחברה בע: ובהמשך" (סטטוטורי

מעובדיה ובחירה סלקטיבית לפיו חלקם יהיו כעובדי המדינה וחלקם לא יהיו כלל 

  !עובדים
                                                           

277
, בהודעה לשר האוצר, מי שמוסמך לפי כל דין לאשר תקציב של תאגיד פלוני מוסמך גם לאשר "–לפיו   
שימוש בסכום עודף שנותר בתקציב של ) 2(; העברת סכומים ומשרות מפריט אחד שבתקציב לפריט אחר) 1(

  ..."תאגיד משנה פלונית לשנה הבאה
278

  .3170, 3169, 25.7.83מיום ישיבת הכנסת ,  דברי ימי הכנסת 
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מושגות , שירות הדואר משירות המדינה לרשות סטטוטורית' הפרטת'של , במהלך זה

  :ת עסקיה התוצאות האופטימליות הבאותעבור המדינה כמנהל

  

אשר , התנתקות מהסכמי השכר הקיבוציים של המדינה: עבור העובדים .1

בכפוף לתקנות משמעת נוקשות , באחידות קיבוצית, לרוב הינם בתיגמול נמוך

 ניתוק הגנות –עם זאת . ושיפור בפועל של שכרם, ))משמעת(חוק שירות המדינה (

חובות תום , הסתדרות עובדי המדינה, ר"נות התקשילרבות הג, המדינה כמעסיק

מעסיק -ואף ניתוק בפועל של יחסי עובד', הלב המוטלות על המדינה כמעסיק וכו

כשיקול דעת רשות ,  לחוק רשות הדואר46כאמור בסעיף , עם רשות הדואר

 .הדואר והמדינה

הפחתה סטטיסטית של מצבת כח האדם בשירות : עבור המדינה .2

על עובדים אלו ) אך גם האחריות(ת מנגנוני הפיקוח והבקרה הפחת, המדינה

ניתוק היריבות המשפטית בין העובדים לבין , )באמצעות נציבות שירות המדינה(

האפשרות לקביעת תקדימים ניהוליים עבור קבוצת עובדים במנותק , המדינה

, ויכולת שלא לשאת בסכנות ניהוליות וביריבות משפטית מול עובדים אל, מהיתר

 המשך שימור זכות המדינה להנות מריווחי הרשות הסטטוטורית –ומאידך 

באמצעות חוק יסודות התקציב , באמצעות הסמכות המוקנית לשר האוצר

המדינה נהנתה מהעברת העובדים , כמו כן. ובאמצעות מיסוי פעילויות הרשות

שעלותה למדינה נמוכה , "פנסיה צוברת"גבוהה ל" פנסיה תקציבית"מ

 .ותיתמשמע

 במונחים ראליים 100%היה בהעלאה של , משמעותו האופרטיבית של השינוי

וכן עובדי ,  עובדים ודוורים חדשים500הרשות קלטה . בתעריפי רשות הדואר

השירות , עם זאת. והחילה עליהם הסכמים קיבוציים אף רטרואקטיבית, קבלן

, מ"ניגוד לחברה בעב, מאידך. מבלי לפגוע בתקציב המדינה, ניתן כשירות עיסקי

ברשות סטטוטורית אך עשויה לעלות יכולת , בה השיקולים עיסקיים גרידא

ר וחוקי שירות "שכן הגבלות התקשי, הפוליטיקאים לבצע מינויים פוליטיים

. המדינה אינם חלים עליהם עוד ומאידך נקודת המוצא עדיין לא כלכלית טהורה

ינויים פוליטיים של מקורבי רווחו ברשות דואר מ, על פי פרסומי עתונות

  .פוליטיקאים

  

כאן מתגלעים חילוקי דעות :  רשות הדואר– "המופרט"עבור המוסד . 3 

שירות "באשר למידת נחיצותו של מהלך הפיכת נתח מ, בתוך הרשות, פנימיים

הסבורים כי , תומכיםהדעות נעות בין , ככלל". רשות סטטוטורית"ל" המדינה

אף , "רע יותר לא יכול להיות"וכי ממילא , חדשהתהא זו הזדמנות עיסקית 

, משחזר בפניי מר יצחק קאול, "היה הכרח להקים את רשות הדואר. "תדמיתית

שירות , הדבר נבע משיקולי תדמית, לדבריו. ל הראשון של רשות הדואר"המנכ

נציגי העובדים שיתפו פעולה עם , לדבריו. צורך בהתייעלות וצמצומים, גרוע
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 .מהלך זה

  

כי המהלך , המתנגדיםטוענים , משיחות שערכתי עם בכירי רשות הדואר, מנגד

סל "ובהם הוספת שירותים נוספים ל, חסר שלבים חיוניים לשם הצלחתו

יש לתת , כך סבורים המתנגדים. על מנת שהרשות תוכל לגרוף רווחים, "הדואר

 שירותים פיננסיים, ביטוחים, בידי הרשות אפשרות להוצאת פספורטים

וכל עוד לא ייעשה כן הרי המדינה אך מתנערת מאחריותה מבלי , מתקדמים ועוד

  . לאפשר לרשות הסטטוטרית להרוויח

  

ל רשות הדואר בעת הקמתה כרשות "מנכ, עם מר יצחק קאולשקיימתי משיחה 

" חברה ממשלתית"עולה כי הרשות העדיפה להיות מוקמת מיד כ, )1990ועד (סטטוטורית 

  .כפי שיפורט, הפרקטי והניהולי, זאת מהטעם האידיאולוגי, ")טוטוריתרשות סט"ולא כ(

הרי הדבר תואם את השקפותיו בדבר צורך בפעילות המדינה במתן , מהטעם האידיאולוגי

  .תחרות-שירותים חיוניים ולא ברי

בלא שלב ,  השאיפה היתה להקמת רשות הדואר כחברה מלכחתילה–מהטעם הפרקטי 

שכן רק אז תוכל להיות גם בעלת יכולת וסמכות לפעול , "טוטוריתרשות סט"הביניים של 

  ). דבר שאינו אפשרי עבור רשות סטטוטורית (תבאמצעות חברות ב

כדרך בה , סבר מר קאול כי רק העדר רגולזציה על שירותי הדואר, מהטעם הניהולי

  .תאפשר לדואר לצמוח, מתנהלות חברות פרטיות

כשלב ביניים אשר יעגן תשתית " הסטטוטוריתרשות "הוא ראה בשלב ה, עם זאת

  .משפטית התחלתית לקראת כינון הדואר כחברה עצמאית לכל דבר

אין למרבה הצער אבחנה מהותית חשובה בין התנהלות הדואר כרשות , לדברי מר קאול

, שכן בשתיהן מתערבת המדינה', מ"חברה בע'סטטוטורית לבין תקופת התנהלותה כ

השביתה ששררה בעת קיום , לדבריו. באופן מכביד ומיותר, ולציהבאמצעות הפיקוח והרג

בגין אי הוזלת , מ"בקרב עובדי חברת דואר ישראל בע) 2007אפריל (הראיון עימו 

שכן עובדי , י המדינה"מוכיחה את דבר הרגולציה הפסולה בניהול הדואר ע, תעריפיהן

וממילא , !)מוצריהן(!) לת בגין אי הוז(חברות פרטיות אינם אמורים לשבות בכגון זה 

הפעלת , אליבא דמר קאול, לפיכך. המדינה לא צריכה לפקח על מחירי מוצרי חברותיה

הדואר כחברה ממשלתית או כרשות סטטוטורית ממילא פגומה משנותרת מעורבותה 

  .באמצעות רגולציה, הגבוהה של המדינה בכלל ניהולה

דרך רשות " (חברה פרטית"ל" מדינהשירות ה"אין בישראל במעבר גוף מ, לדברי קאול

קאול . משום ביטחון בהורדת הרגולציה על גוף זה) סטטוטורית וחברה ממשלתית בתווך

אינו מבטיח הורדת הרגולציה , כי סיווגה המשפטי של רשות באופן זה או אחר, מסכים

 הולכים –בפועל . כך צריך להקטין את הרגולציה, ככל שהולכים יותר להפרטה. "ממנו

  ".להפרטה ובמקביל גם מגדילים את הרגולציה

  

  

כי קטנו הוצאות המדינה בתחום התקשורת , עולה 1999מספר התקציב לשנת 
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 אלף 53,545ועמדו על , )בלא רשות הדואר(למימון פעילות משרד התקשורת בלבד 

ובנק הדואר מימן הוצאותיו , ₪ אלף 184,904הכנסות בנק הדואר היו . ₪279

  .280מהכנסותיו

  

  

ובדרך להפיכתה " חברה ממשלתית" כ) ואילך2006(מ "חברת דואר ישראל בע: 3לב ש

  לחברה פרטית

  

 הפכה 282מכוחו, "חוק הדואר"והפך ל" חוק רשות הדואר "8281'  תוקן בתיקון מס2004 -ב

 ".מ"חברת דואר ישראל בע" ל1.3.06-החל מכרשות סטטוטורית להיות " רשות הדואר"

  .283מ" ממניות חברת דואר ישראל בע100% המדינה  מחזיקה31.12.06נכון ליום 

  

, אהוד אומלרט,  שר האוצר1.3.2006פרסם ביום ,  לחוק הדואר המתוקן115מכח סעיפים 

התחייבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק , חובות, העברת זכויות(צו הדואר "את 

יו מועברות כלל ואשר על פ,  צו בן ארבעה סעיפים בלבד,"2006-ו "תשס, )הדואר לחברה

כדלקמן , מ"חובות והתחייבויות המדינה ובנק הדואר לחברת דואר ישראל בע, זכויות

  ):ההדגשה אינה במקור(

  

,  לגבי ההסכמיםהחברה תבוא במקום המדינה, על אף האמור בכל דין או הסכם"

החברה תבוא , על אף האמור בכל דין או הסכם... ההתקשרויות והעיסקאות האמורים

 לגבי תביעות של הרשות או נגדה שהיו תלויות ועומדות ערב יום  המדינהבמקום

   284.. "התחילה

  

נותרה המדינה הסמכות הבלעדית לאשר מתן , ל לחוק רשות הדואר" הנ8מכח תיקון , וכך

בעוד , מ נותרה בעינה"ושליטתה בדואר ישראל בע, שירותי דואר וליתן רשיון לעניין זה

לית אף גדולה יותר מהתנערותה ביחס לדואר כרשות התנערותה מהאחריות הניהו

חוק החברות הממשלתיות ודיני , באשר חוק יסודות התקציב, כאמור, זאת. סטטוטורית

  .לשם תכלית השאת רווחיהן, החברות מעניקים לתאגידים חירות פעילות מירבית

  

ת להצעת החוק את עמדתה לעניין הפיכ" דברי ההסבר"ממשלה ב/כך נימקה המדינה

עיון מדוקדק בדברי ההסבר מגלה כי הממשלה . 285רשות הדואר לחברה ממשלתית

כמו גם בשינויים , ליברלית ובהיבט השוואתי-בוחרת להיתלות בפילוסופיה כלכלית

                                                           
279

  .102' עמ, 3.5.99 מיום 128רשומות , 1999 ספר התקציב  
280

  .152-3' עמ,  שם 
281

  18.1.2004, ד"ד בטבת התשס"כ, 1920 ספר החוקים  
282

העברת : "1'סימן א, "התחייבויות ותביעות, זכויות וחובות, נכסים, העברת עובדים"בדבר ',  פרק ח 
  "עובדים מהרשות לחברה

283
  .31.12.06מיום ,  דין וחשבון על החברות הממשלתיות 

284
התחייבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הדואר , חובות, העברת זכויות( לצו הדואר 2 סעיף  

  .2006 –ו "תשס, )לחברה
285

  .3.11.2003, ד"בחשוון התשס' ח, 64 הממשלה – הצעות חוק  
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המדינה ממשיכה :  בלבדחלקיתוזאת בלי לציין כי ההפרטה הינה , טכנולוגיים וכלכליים

  ):ההדגשות אינן במקור(לית תוך התנערות מאחריותה הניהו, לשלוט בתחום

  

כרשות סטטוטורית שתפקידה ,  מכח חוק רשות הדואר1986רשות הדואר הוקמה בשנת "

חלו בתחום , מאז חקיקת החוק... אספקת שירותי דואר על כל גווניו לתושבי המדינה

כבר לפני למעלה מעשרים שנה החל בעולם תהליך של שינוי מיבני . הדואר תמורות רבות

 שפעלו בתחומי הדואר שינוי ממעמד של מחלקות ממשלתיותשכלל , דוארבתחום ה

 במספקות שירותי דואר בנפרד משירותי לחברות ציבוריות, והטלקומוניקציה

 הפועלות בתחום הדואר הביא המעבר למעמד של חברות ממשלתיות. טלקומוניקציה

ור משמעותי ולשיפ, בעולם המערבי לשיפור בביצועים העיסקיים של שירותי הדואר

  .בהיקפו ובאיכותו של השירות לצרכנים

בשנים האחרונות הוחל בתהליך של ליברליזציה בתחום הדואר בחלק ממדינות , כמו כן"

ביצוע הליברליזציה . וניתנו היתרים למתחרים נוספים להיכנס לתחום הדואר, המערב

. רמת הריווחיותכאמור הביא להתייעלות בתחום ולשיפור הן ברמת השירות לאזרח והן ב

לרשות , עקב מעמד הרשות כמונופול, על פי המצב הקיים כיום במדינה, לעומת זאת"

המצב הקיים מביא , כמו כן. תמריץ נמוך לשיפור השירותים הניתנים על ידה ולהרחבתם

להקצאת מקורות לא יעילה בתחום הדואר ולפגיעה , לחוסר יעילות תפעולית ברשות

  . עיסקיים הצורכים שירותי דוארבכושר התחרות של גופים

ועדת ( הועדה לבחינת תחום הדואר בישראל 1998עקב בעיות אלו ואחרות הוקמה במרץ "

ולבטל את , לפתוח את תחום הדואר לתחרות, בין השאר, ועדת ברודט המליצה). ברודט

 קיומה של רשות הדואר כתאגיד סטטוטורי ולהעביר את פעילותה לחברת ממשלתית

  .ם כךשתוקם לש

באופן פתיחת תחום ,  הוקמה ועדה בין משרדית שדנה2001בחודש יולי , בהמשך לכך"

נעזרה הממשלה בשירותי חברת היעוץ , כמו כן. ובהפיכת הרשות לחברה, הדואר לתחרות

  .שסייעה בגיבוש מודל התחרות בתחום, "רמינזי"הבינלאומית 

במטרה , חום שירותי הדוארהתיקון המוצע נועד לקדם את התחרות בת, לאור האמור"

תוך מתן סל שירותי , והן להוזלת תעריפים, להביא הן לשיפור רמת השירותים ולהרחבתם

  .דואר בסיסיים לכלל הציבור בכל המדינה

  :עיקרי התיקון המוצע הם, לצורך כך"

פתיחת התחום השמור שבו פועלת כיום הרשות   .א

  ;כמונופול לתחרות הדרגתית

. פעילותה לחברה ממשלתיתביטול הרשות והעברת   .ב

יבוטל קיומו של בנק הדואר לפי חוק בנק , במסגרת זו

הפיכת הרשות לחברה . ופעילותו תועבר לרשות, הדואר

תאפשר לה גמישות והיערכות טובה יותר לשינויים 

ותיצור אחידות בסביבה העיסקית , הצפויים בתחום

  ".שבה יפעלו חברת הדואר והמתחרים

  



 98 

,  ימים בשבוע5- ל6- הינו הורדת שבוע העבודה מת של השינוימשמעותו האופרטיבי

, 2009עד . צומצם מספר הדוורים, במקביל להגדלת אזורי החלוקה. כהטבה לעובדים

הרי , "שירות המדינה"ככל שמדובר היה ב.  אחרים יעזבו450- עובדים ו 310יפוטרו 

 צת יותר מכפי שהיתהבלא התנגדות רבתי נמר, להערכתי,  אפשריקיצוץ כאמור לא היה

מה גם שבשירות המדינה לא היתה מתאפשרת העלאת שכר , "חברה הממשלתית"ב

  .ושיפור תנאי ההעסקה לעובדים שנישארו

  

הם עובדים , השתפרו תנאי שכרם:  שיפרו את מעמדם המקצועי–העובדים שנישארו 

, דרתפנסיה מסו(זוכים לתנאי עבודה נאותים , בסביבת עבודה משופרת וממוחשבת

  .כוסה הגרעון בקופות הפנסיה, מענק חד פעמי, קבלת דרגה וחצי, )'לימודים וכו

  .הדואר רשאי להעסיק בחוזים אישיים

  .הדואר לא יספוג קיצוצי תקציב ולא ישא בהפסדי המדינה בתחומים אחרים

  . עבור האזרחעלהמחיר מוצרי הדואר , מאידך

  

יהולית עם יתר מבני שירותי הדואר האחדה נ: היינו" (חובת האוניברסליות"הטלת 

גורמת למצב בו חברות פרטיות עצמאיות מציעות , מ"על דואר ישראל בע) בעולם

שכן הן אינן מחוייבות לאזורי חלוקה אוניברסליים כמו דואר , שירותים בעלות מופחתת

וביכולתן להפחית עלויות המשלוח היות שמראש הן מבצעות חלוקה באזורים , ישראל

בניגוד לדואר שצריך לשקלל לתוך מחיר הבול גם קווי חלוקה , זאת.  בלבדצפופים

הדבר יוצר פרדוקס לפיו חברות פרטיות משתמשות בשירותיו . מרוחקים ולסבסדם

כי המשתנים ,  יוער.לשם ביצוע משלוחיהן המרוחקים, של דואר ישראל" מסובסדים"ה

כגון אופן , מתערבים רביםוזאת בהינתן משתנים , הכמותיים שיוצגו בזאת חלקיים

קיומן של חברות ; השפעת האינטרנט על שירותי משלוח הדואר; הניהול העכשוויו

  .' וכופרטיות מתחרות

  

 ההפסד לא .₪286 אלף 25,181מ " הפסידה חברת דואר ישראל בע2006בשנת 

  ".דין וחשבון על החברות הממשלתיות"דווח בספרי התקציב של המדינה אלא ב

  

    """"ממממ""""חברה הישראלית לתקשורת בעחברה הישראלית לתקשורת בעחברה הישראלית לתקשורת בעחברה הישראלית לתקשורת בע ה ה ה ה––––    בזקבזקבזקבזק"""". . . . 2222
  

  "שירות המדינה "– 1984  עד –שלב ראשון 

  

 כאורגן ישיר של 1984פעל שירות הטלפונים הישראלי עד ,  הראשוניםבשלבי חייו

הכסף שניגבה . היתה הפרדה בין ההכנסות להוצאות, במסגרת משרד התקשורת. המדינה

, הועבר אוטומטית למשרד האוצר, ניה מכלל המנויים והמשתמשיםועבור שירותי טלפ

  . וכל הוצאה דרשה אישור ממשלתי

                                                           
286

 .www.gca.gov.il:  אתר רשות החברות הממשלתיות 
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וגרם בין השאר לתור ארוך , ברי כי מצב זה הגביל מאוד את כח האדם והלוגיסטיקה

, ולשירות גרוע, ) אף המתנה של מספר שנים–במקרים רבים (מאוד להתקנת קווי טלפון 

  .אודותיו רווחו בדיחות רבות בציבוריות הישראלית

וזאת דווקא , שינוי וחידוש בשירותי הטלפון הצריך בירוקרטיה במתן אישוריםכל 

  .בסביבה טכנולוגית המתפתחת בכל העולם בקצב מהיר במיוחד

ניתן לאתר . תיפקדה בזק כמונופול בתחום שיחות הטלפון, )1998ובפועל עד (בתקופה זו 

, ח בידי המדינהאת הרציונאל לפעילות בדרך זו בחשיבות ריכוז אפשרויות הפיקו

כן . 287השליטה באינפורמציה ובהיות שירותי הטלגרף האלחוטי אף כלי לעבודה בטחונית

קו קוי , סלולרי, בין שירותי אינטרנט, כפי שקיימת היום, בהעדר האבחנה הטכנולוגית

הנה . באופן שבעבר כלל שירותי העברת המידע התאפשרו במספר מוגבל של אמצעים', וכו

אירגוני  , היסטורי, יסת עולם כלכלית היה לכאורה אף רציונאל בטחונילצד תפ, כי כן

, ]נוסח חדש[פקודת הדואר " פעל מכח הארגון. כפי שהופעלה" בזק"וטכנולוגי בהפעלת 

  . על תיקוניה ותקנותיה1930שמקורה בפקודה המנדטורית משנת , "1976 –ז "התשל

  

בדברי ההסבר , כך. קה וכמנהלתאף המדינה כמפעילה הודתה בנחיתותה כמעסי, אולם

הממשלה ואף עובדי משרד , הציבור"...נכתב כי , הממשלתיים להצעת חוק הבזק

, הסובלים בין השאר, התקשורת עצמם אינם מרוצים כיום ממצב שירותי התקשרות

, מסירבול בביצוע השירותים, מפיגורים בהתקנת טלפונים ובמתן שירותים אחרים לציבור

  .288"האדם וההון העומדים לרשותםומאי ניצול כח 

כי ניתן להביא לשיפור , במדינות מפותחות רבות בעולם הגיעו למסקנה: "...ובהמשך

ההדגשה " (ניתוקם מהאילוצים של המנגנון הממשלתימשמעותי בשירותי בזק על ידי 

  ).אינה במקור

  

הבזק  המליצה ועדה בראשות חיים הרצוג להעביר את שירותי 1973כבר בשנת , ואכן

ח דומה "מ הגיש דו"יעד שירותי יעוץ בע-צוות מומחים מחברת טל. לחברה עיסקית

  .1979באפריל 

  

) בזק ושידורים(חוק התקשורת "חוקק , עובר להפיכתה לרשות סטטוטורית, 1982בשנת 

רישויה וההחזקה , אשר הסדיר פעילות החברה") חוק הבזק"נקרא גם " (1982 –ב "תשמ

ובעיקר בשנים , ובעשרות תיקונים נוספים) 2001בשנת  (25' ון מסהחוק תוקן בתיק. בה

 כבר כלל 2007במאי ;  סעיפים51כלל החוק , בנוסחו המקורי). 2007, 2003, 1998, 1996

מגנטיים - בין היתר משום שחל על כל סוגי השידורים האלקטרו, החוק מאות סעיפים

  .בהעברת נתונים

, "בזק" סדירה ממשרד התקשורת לחברת העברת עובדיםהוחל בתהליך , במקביל

חוק "). חוק העברה: "להלן ("1981 –א "התשמ, )העברת עובדים(חוק הבזק "באמצעות 

בעל הרישיון הכללי וארגון עובדים יציג , זה הוחל רק לאחר שנחתם הסכם בין המדינה
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לעניין חשיבות יוני הדואר ) 2006, עם עובד, תל אביב" (יונה ונער" יפה התיאור של מאיר שלו בסיפרו  
  .להעברת מידע בזמן מלחמה

288
  .352' בעמ, 11.5.1981, א"באייר התשמ' ז, 1537 הצעות חוק  
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  .לעניין העברת עובדים משירות המדינה לשירותי של בעל הרישיון הכללי

  

 המדינה מטלפונים הכנסות היו 1983כי בשנת התקציב , מדינה מגלהתקציב ה

שהינן הכנסות משרד  ₪ 39,841,000מבין כלל , 289 אלף שקלים24,700,000

 משרד התקשורת התקזזו עם כלל הכנסות משרד הוצאותכלל , מנגד. התקשורת

כך שהכנסות המדינה מבזק הינן ,  39,841,000₪ –התקשורת באותה השנה 

 אלף שקלים לפיתוח 5,040,000המדינה הלוותה מתקציבה עוד ,  בנוסף".אפס"

. 290" מקורות להשלמת מימון הפיתוח" אלף שקלים ל5,251,000 –התקשורת ו 

הוצאות מפעלי " אלף שקלים ב39,841,000השקיעה המדינה כאמור עוד , בנוסף

  .291) אלף שקלים8,336,000(ובהן פיתוח טלקומוניקציה , "תקשורת

באשר ההוצאות מקוזזות מההכנסות , שירות מפסידהיה " בזק"י בפועל מובן כ

  .ובנוסף לכך עוד מוסיפה הממשלה תקציבי פיתוח והלוואות

 למדינה הוצאות ועלויות רבות בענף 1983ספר התקציב מלמד כי בשנת , הנה כי כן

  .)₪ אלף 18,627,000(הבזק אשר מוטלות לפיתחה 

  

  

  "ה ממשלתיתחבר "– 2005-1984 –שלב שני 

  

לחברה ממשלתית האחראית על שירותי " בזק" חברת 1984הפכה בשנת , בשלב שני זה

  .שהופרדו ממשרד התקשורת, התקשורת בישראל

אך במידה פחותה , תקנות ומיגבלות" בזק"חלו על , גם לאחר הפיכתה לחברה ממשלתית

   .מאשר כאורגן ממשלתי ובמידה שאיפשרה לחברה להגיב בזריזות יחסית

  

פעילות בזק . נפתח שוק התקשורת הבינלאומיות לתחרות, )1998בשנת (בתקופה זו 

בשירות המדינה או ברשויות , כזכור" (בזק בינלאומי "–בתחום זה עברה לחברת בת 

 נכנסו לתחום 2004בשנת ). 'חברות בת'סטטוטוריות מנועה המדינה מפעילות באמצעות 

ומהלך פתיחת השוק עדיין , ות נוספותהשיחות המקומיות אף חברת כבלים וחבר

  . בעיצומו

  

, "1981 –א "התשמ) העברת עובדים(חוק הבזק "נכנס לתוקף , בתחום העברת העובדים

ובו שלושה סעיפים הקובעים כי לאחר חתימת הסכם בין המדינה , "חוק העברה"הוא 

עובדי המדינה אזי , לבין ארגון העובדים היציג, לבין זוכה הרישיון הכללי להפעלת בזק

עובד זה לא יזכה להטבות פרישה כלשהן בשל ; לשעבר יהפכו לעובדי בעל הרישיון הכללי

וכן כי ; כמוגדר בהסכם ההעברה, החדשה" לא הסתגל לעבודה"וזאת אלא אם , העברה

                                                           
289

  .190' עמ, 1983חוקי תקציב ,  רשומות 
290

  .190' עמ, 1983חוקי תקציב ,  רשומות 
291

  187' עמ,  שם 
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וזאת , עובד המדינה לשעבר יהיה מנוע מתביעות כנגד המדינה בגין תקופות העבר שלו

כי תנאי , כן נקבע. יבל על עצמו החובה לקיימן בהסכם ההעברהלאחר שבעל הרישיון ק

ימשיכו להיות טעונים אישור שר האוצר וזאת שנה , העסקת העובדים אצל בעל הרישיון

וכי הוראות חוק שירות ; מיום העברת רוב עובדי משרד התקשורת לבעל הרישיון הכללי

לו על עובדי המדינה שהשתלבו  לא יחו– 1969 –ט "התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(הציבור 

  .אצל בעל הרישיון בתוך שנה

  .ממשיכה המדינה לשלוט תוך התנתקות מאחריות ישירהאף בתחום זה , הנה כי כן

  

בזק החברה הישראלית "בין חברת , 840194 הסכם קיבוצי נחתם 15.9.1983ביום 

די העובדים לבין ההסתדרות הכללית וכן עם הנציגות המשותפת של וע" מ"לתקשורת בע

  .במשרד התקשורת הנוגעים לעניין זה

לא יפגע במאומה ולא יפחתו מאלה "כי כלל זכויות העובדים , 292נקבע בהסכם, בין היתר

כל עוד לא שונו ...293ומשרתם לא תופחת, שהיו להם בהיותם עובדי משרד התקשורת

 יפוטרו כי לא, בין היתר נקבע." בהסכם קיבוצי שייחתם בין החברה לבין ההסתדרות

כי העברת , נקבע. 294אלא יוסבו לתפקידים אחרים, עובדים על רקע שינויים טכנולוגיים

וכי כל עוד לא יוחלט אחרת בהסכם , ר"עובדים תהא בכפוף להוראות ונהלי התקשי

לרבות חוק , 295 ימשיכו לחול על העובדים כלל תנאיהם כעובדי מדינה לשעבר–קיבוצי 

 הוסכם כי תוספות והטבות שיחולו בשירות המדינה אף. 296)גימלאות(שירות המדינה 

עניין המשך . 297"כאילו המשיכו לעבוד במשרד התקשורת", יחולו אף על עובדי בזק

באופן , מובהר בהסכם קיבוצי זה שוב ושוב, השוואת תנאיהם לתנאים קודם למעבר

 בשלב כי,  ניראה.זולת האפשרות לכונן הסכם קיבוצי חדש ואחר, מפורש ובלתי משתמע

, באופן שכלל תנאיהם כעובדי המדינה ממשיך להישמר, זה יד העובדים על העליונה

אולם באחריות נושא המעסיק , ונקבע כי במקרה של ספק לגבי זכות ימונה בורר מוסכם

  .ולא המדינה,  חברת בזק–החדש 

, מזכיר החברה, היועץ המשפטי, ל"הסכם קיבוצי זה מוחרג ולא חל על המנכ, עם זאת

בעלי תפקידים אלו יפעלו בהתאם להחלטת הממשלה . מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות

כן . 298הנוגעת לחוזי העסקה של פקידים בכירים בחברות ממשלתיות, 6.6.79 מיום 70/ש

אם יתברר כי אין "..., "מיקור חוץ"מוחרג ההסכם מעובדים אליהם יועברו משימות ב

  .299..."לפי לוח הזמנים שיקבע מראשבאפשרות החברה לעמוד בביצוע תוכניותיה 

מענקי הסתגלות והעלאה של , באותו הסכם קיבוצי נקבעו פיצויי פרישה עודפים לעובדים

  .אחוזי הגימלה

  

                                                           
292

  .840194בפרק המבוא להסכם קיבוצי   

. להסכם קיבוצי זה6 הנושא עוגן שוב מפורשות בסעיף  
293

   
294

  . להסכם הקיבוצי4 סעיף  
295

   להסכם הקיבוצי7 סעיף  
296

  . להסכם הקיבוצי8 סעיף  
297

  . להסכם הקיבוצי9 סעיף  
298

י העסקתם של העובדים הבכירים על קבעה ועדת השרים לענייני שכר את תנא, 70/ במסגרת החלטה ש 
  .בסיס חוזי שצריך להקבע בתיאום עם רשות החברות הממשלתיות

299
  . להסכם הקיבוצי21 סעיף  
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 1.2.1985 מיום 860014 הסכם קיבוצי –מאז ההסכם הקיבוצי שלאחר מכן , עם זאת

כן . 'ם ארעיים וכולעובדי; חלה נסיגה באשר לתנאים שניתנו לעובדים חדשיםכבר , ואילך

עד לתאריך , בין עובדי משרד התקשורת לבין עובדי בזק" העתקת הזכויות"הוגבל עקרון 

  .מסויים

צומצמה בכל פעם מידת , בהמשך ההסכמים הקיבוציים שנקבעו בין הצדדים

  .300וההקבלה של עובדי בזק לעמיתיהם במשרד התקשורת" הסתמכות"ה

  

 שנים לאחר הפיכת 15,  לשם הדוגמא,1999כי בשנת , תקציב המדינה מגלה

 53,545היתה הההוצאה השנתית של משרד התקשורת , לרשות סטטוטורית" בזק"

ולא עוד על הפעלתה (לפיקוח בלבד על בזק ₪  אלף 110ממנה אך , ₪301אלף 

כי , אין ספק.  302"הוצאות פיתוח התקשורת" בתקציב הפיתוח ל4,544ועוד , )בפועל

תקופה בה היתה בהשוואה ל, עלת בזק ומהשקעה בהלמדינה פחות עלויות מהפ

  .שירות המדינהחלק מ

 אלף שקלים בגין פיתוח בזק ושירותי 18,627 הוציאה המדינה 1983-בעוד ב, כך

. בעבור השקעה בבזק₪ לף  א4,654 אך 1999-הוציאה המדינה ב, טלקומוניקציה

  .   זו ניתנו למדינה כדוינדטיםריווחי חברה

  

  

  חברה מופרטת =  ואילך 0052 –שלב שלישי 

  

המדינה העדיפה לפרוש מהתחרות מבלי שתיקלע , לאור תחרותיות שוק התקשורת

והעדיפה להסתפק ברווחים בטוחים , אף לא באמצעות חברה ממשלתית, לסיכון כלכלי

משפטית באשר לשליטה - לא אכנס לשאלה הניהולית. אגרות ומיסים, באמצעות הטלים

אולם גם אופציות אלו נתונות ,  מול שליטה באמצעות גופי פיקוחבאמצעות מניית זהב אל

  .לשיקול דעת המדינה

בראש ,  הופרטה חברת בזק ונמכרה לאנשי עסקים בראשות חיים סבן2005באוקטובר 

  :הינם כדלקמן" בזק" שיעורי האחזקות ב2007במאי ". אר.סב.אפ"קבוצת 

 עובדי -  6%;  הבנקים- 17%; ייפקס קרן א- 17.5%;  חיים סבן- 17.5%;  הציבור- 37%

בעתונות הכלכלית מקובל לראות בקבוצה .  מורי ארקין- 1%;  שלמה נחמה- 4%; בזק

 ממניות 30%-המחזיקה ב, כבעלת שליטה אחידה" מורי ארקין-חיים סבן-קרן איפקס"

  .בזק

  

  .  אלף עובדים18-כ,  מיליארד שקל14.3-ששוויה כ, כיום מעסיקה החברה

, ן"שירותי רט,  שיחות פנים וחוץ–ה החברה בשווקים התחרותיים הבאים כיום פעיל

                                                           
300

  .27.4.87 מיום 870388 ראה למשל הסכם קיבוצי מספר  
301

  102בעמוד , 1999חוק התקציב לשנת הכספים ,  רשומות 
302

  .138' עמ,  שם 
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, רשתות תקשורת מגוונות, תקשורת נתונים בין מחשבים, תקשורת רחבת פס לאינטרנט

  .'שירותי אבטחת רשתות תקשורת וכו

   - פועלת באמצעות חברות הבת הבאות " בזק"

תקשורת  למתן שירותי –" בזק" באחזקת 100% –" פלאפון"חברת  •

  .סלולרית

באמצעותה מחזיקה , "בזק" באחזקת 100% –" בזק בינלאומי"חברת  •

 ".ואללה" ממניות פורטל האינטרנט 42.85%-בזק ב

 . מהמיזם49.8% - בזק מחזיקה ב– YESחברת  •

 ומספקת 2001נוסדה בשנת .  בבעלות בזק100% –" ליין-בזק און" •

 .CALLשירותי 

  

. ליתן מענקים ובונוסים לבכירה" בזק"רשאית חברת , במסגרת פעילותה כחברה עצמאית

מונה לבדוק את הכשלים באישור הקודם , ד יורם דנציגר"עו, הבודק החיצוני, כך למשל

  .303כפי שאותרו על ידי הרשות לניירות ערך, של המענקים

  

  :לסיכום בזק

 שירות – 1983  

  המדינה

 חברה – 1999

  ממשלתית

 חברה – 2005

  פרטית

אות הוצ, הוצאות

 מאת פיתוח והלוואות

  המדינה

 אלף 18,627

  שקלים

  אפס  ₪  אלף 4,654

הכנסות בזק     אפס   המדינההכנסות

: 1/2005ברבעון 

 מיליארד 2.77

הממוסות , ₪

ומועברות 

  למדינה

        

  

  

    רשות השידוררשות השידוררשות השידוררשות השידור ....3333
  

והחל ממועד , 1965 –ה "התשכ, חוק רשות השידורשירות השידור הישראלי פועל מכח 

היה הרדיו מפוקח ממחלקה במשרד ראש הממשלה , עד אותה עת. סטטוטוריזה הינו גוף 

                                                           
303

  .25.5.07,  דה מרקר 
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 חוקק חוק המסדיר את 1965- ב. 304)במשרד הפנים, לתקופה קצרה ביותר, לפני כן(

תוקן , 1968-ב, ועם תחילת שידורי הטלויזיה, שידורי הרדיו ברשות סטטוטורית עצמאית

   .על הטלויזיה הממלכתייםהחוק באופן שרשות השידור אחראית הן על הרדיו והן 

  

פורמלית , האחת. כינון רשות השידור כרשות סטטוטוריתלהסבר תי תיאוריות קיימות ש

ולפי הדגם , ומתוך תפיסה עיתונאית של הפרדת השירות הציבורי מהפוליטיקה, ומיבנית

בצעדו של תהא זו טעות לראות : "הפרקטית והישראלית, השניה. BBC-בו פועל ה

המתחים בתוך פלגי המפלגה .  מחווה אצילית כלפי הדמוקרטיה גרידאהשלטון משום

גם תומכיו של , ובעקיפין(ומכיו מצד אחד ויריביו הפוליטיים גוריון ות-בן-י"מפא, השלטת

שנחשב באותם , היו כלל הניראה גורם מאיץ לניטרול רשות השידור, מצד שני, )לבון

 מהצדדים ביקש להבטיח שיריבו לא כל אחד. הימים לאחד ממוקדי העוצמה הפוליטית

הוצאת הרדיו ממסגרת . אם וכאשר יוכרע המאבק בינהם, יחלוש על אמצעי השידור

ציבורית נתפסה אפוא כשסתום -והפיכתו לרשות ממלכתית, משרד ראש הממשלה

רק מחזקים ....גוריון בראשות הממשלה-שהחליף את בן, הסבריו של לוי אשכול. ביטחון

על אף שהעצמאות , מעין עצמאי, אכן הוקם גוף סטטוטורי, משכך. 305."את הגירסה הזו

   .הפוליטית של גוף זה אינה קיימת בפועל

  

ממינוי : באה לידי ביטוי כמעט בכל נושא ונושא, מעורבות המדינה בניהול רשות השידור

 מינוי הועד; )לא גורם חיצוני, ל" בחברות הדירקטוריון ממנה המנכ–דבר יחודי (ל "המנכ

הסכמי שכר טעונים הסכם משרד ;  )לפי מפתח פוליטי,  חברים31(מינוי המועצה ; המנהל

. תקציב שנתי טעון אישור של ועדת הכספים של הכנסת ושל הממשלה ועוד; האוצר

תוכני בעלת סמכות להתערב ולעצב את המדינה אף מגדירה לרשות את תפקידיה ו

 מגדירה את הכרח השידור ואת תכני ;307קובעת בתקנות את גמולי מנהליה; 306שידוריה

 לא בכדי 308" (!)עובד מצטיין"מגדירה בתקנות מי יחשב כ; השידור לתלמידי בתי הספר

לרכז את השידורים הציבוריים , בין היתר על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, הוצע

תחת מסגרת מוסדית אחת תוך צמצום סמכויות הפיקוח השלטוניות הקיימת עליה 

  .310למעט שידורי החדשות, וכן להפריט חלקית את תהליכי ההפקה, 309כיום

  

; פרק רביעי לחוק רשות השידור מתייחס למינהל הרשות ולעובדיו: ביחס לניהול עובדים

נקבע כי קבלת עובדי ") קבלת עובדים ותנאי עבודתם(" לחוק רשות השידור 24בסעיף 

 בתיאומים שיקבעו  המדינהכשל עובדיהרשות ומינוייהם יעשו על ידי הרשות ויהיו 

, התקן, התפקוד של עובדי הרשות"נקבע כי ) ב(בסעיף קטן . 52בתקנות על פי סעיף 

                                                           
304

 ממלון פאלאס בואך 1932-ששידר מ" קול ירושלים"ראשיתו של השידור הציבורי ב, אגב, ל בפוע 
  ).95' עמ, כספי ולימור( קילוואט 20רמאללה בשידורי רדיו של 

305
 אמצעי התקשורת בישראל –המתווכחים : "וראו גם, 10.7.07מיום , חיליק לימור'  ראיון עם פרופ 

  . 95' בעמ, 1995, עם עובד-ספרית אשכולות, "1948-1990
306

  ; לחוק רשות השידור3 סעיף  
307

  ;1978 –ח "התשל, )גמול( תקנות רשות השידור  
308

  ; 1979 –ט "התשל, )דרגות אישיות)(תנאי עבודה( תקנות רשות השידור  
309

בשירות הציבורי ,  המלצות לרפורמה מבניות ברשות המחוקקת–נייר עמדה , )עורך(דוד ,  נחמיאס 
  .65' עמ, 1999, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, ובשלטון המקומי

310
  .66' עמ, שם, דוד,  נחמיאס 
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 בהתחשב –הגמלאות ותנאי העבודה יהיו כשל עובדי המדינה למקצועיהם , השכר

לפי , ובשים לב לכך הם יקבעו; באופיים המיוחד שלתפקידיהם המיוחדים לרשות בלבד

  ."לאחר שיתייעץ עם שר האוצר,  על ידי השר,הצעת הועד המנהל

כי עובדי המדינה שהועסקו בשירות השידור עד להקמתה של רשות ,  נקבע25בסעיף 

  . וזכויותיהם ישמרו, ימשיכו בעבודתם כעובדי הרשות, השידור

 אך לעניין חיקוקים מסויימים כדין עובדי המדינה נקבע דין עובדי הרשות 40בסעיף 

  .לא תוקן חוק רשות השידור בעניינים אלו, ז כינונומא. 311וסלקטיבים

  

גרעונות הרשות אינן רובצות לפתחי המדינה  :נהנית מאופן ניהול זהכי המדינה , יוער

ית אשהמדינה ר, ךמאיד. ולא בתקציבי המדינה, אלא מופיעות בתקציבי ומסמכי הרשות

ל "בתקופת המנכ, בבעת עודפי תקציכך .  להפקיעם עבורה–במקרים של עודפי תקציב 

והחזירה אותם , מיתרות רשות השידור₪  מיליון 100- הפקיעה המדינה כ, אורי פורת

  . לתקציבה

  

, ראשית. הינו מוצר יחודי,  שנותנת רשות השידור– תקשורת –כי המוצר הציבורי , יצויין

אחד ובלבד שלא יהיה נתון לשליטה בלעדית של צד  (הוא רצוי לשליטה על ידי דרג פוליטי

עם כינון , 1993עד . ומשכך לא הוצעו הצעות ממשיות להפריטו, )של המפה הפוליטית

 באמצעות –צ "כולל בגל(ערוצי המידע ברדיו שלטה רשות השידור בכל , ו האזוריהרדי

וזאת , כלל אין אפשרות לרשות השידור להיות רווחית, שנית). ל ומשרד הבטחון"צה

שכן , "מוצר עיסקי"ולא " שירות" הכרח כי יהיה ,משכך. משאין היא משדרת פרסומות

  . בהעדר פרסומות ניגזר גורלה להיות שירות לא רווחי

  

כרשות , על מנת להגדיר את סוג הקשר בין המדינה לבין אורגן השידור הציבורי

דוד ' שולמית אלוני ושר המשפטים פרופ' גבי שרת התקשורת "מונתה ע, סטטוטורית

 שתפקידה להציע מסגרת חוקית חדשה - 312"ועדת ליבני "–יבורית  ועדה צ1992 -ליבאי ב

אשר , "1993 –ג "תשנ, הצעת חוק השירות הציבורי"הועדה ניסחה את . לרשות השידור

לרבות יצירת הפרדה בין , ככל שהתערבה בהגדרת מסגרת פעילותה של רשות השידור

ראה להפרטת רשות היא לא ק, הדרג הפוליטי למקצועי בתחום מינוי בעלי תפקידים

הועדה מצאה , עם זאת. אלא הותרה כרשות סטטוטורית, השידור או להפיכתה לחברה

בין , ל"כאמור כי יש לנתק את הקשר ההדוק בין המדינה לבין רשותו הסטטוטורית הנ

אשר הגביל את שידורי ) דרכי תעמולה(לחוק הבחירות ) ב(5היתר באופן שיבוטל סעיף 

 לחוק הקיים המעביר לרשות זכויות יוצרים 38יבוטל סעיף ; תהחדשות בתקופת הבחירו

כי מעורבות המדינה בהם חורגת מתפקידה , ועוד נושאים שלגביהם נקבע בפועל

  . "מנהלת מתערבת" והיא ,בלבד" מנהלת"כ

  

                                                           
311

פקודת הנזיקין ; פקודת העדות; 1957 –ז "התשי, )עובדי הציבור(חוק לתיקון דיני העונשין : אשר הינם  
  ;1959 –ט "התשי, )סיוג פעולה מפלגתית ומגביות כספים(חוק שירות המדינה ; 1944, האזרחיים

312
הועדה לבדיקת המבנה והתפקוד של רשות :ב, 1993 –ג "התשנ,  הצעת חוק רשות השידור הציבורי 

' פרופ, יצחק גלנור' פרופ, גד בן ארי, ובהשתתפות דוד בועז, ר" יו–ועדה בראשות יצחק ליבני , השידור
  .7.9.1993הוגש ביום . טרד עמית שכ"מיכל רפאלי ועו, מסר-ד דוידה לחמן"עו, ד נתן כהן"עו, עקיבא כהן
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מגלה כי בפועל הציעה הועדה להותיר את , ל" הנ"וק השירות הציבוריחהצעת "עיון ב

מ ואף לא להחזירה לשירות " לא להפכה לחברה בע–וטורית רשות השידור כרשות סטט

 לא, למשל, כך. אולם תוך עיגון עצמאותה הסטטוטורית של הרשות בחוק מכונן, המדינה

 נקבעה –נהפוך הוא ; נקבע בהצעת החוק כי עובדי הרשות צריכים להיות עובדי מדינה

התקשרות שתמצא עצמאותה הניהולית של רשות השידור להעסיק עובדים באופני ה

לרבות , תנאי גימלתם וכלל תנאי העבודה, תקנם, לרבות לקבוע עצמאית את שכרם, לנכון

בכך . 313בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, היתר להעסקה באמצעות חוזים מיוחדים

  . הרשות הסטטוטורית משירות המדינה" הרחקת"אימצה הועדה מודל של 

  

ה ציבורית כי אף כלל פעילויות משרד התקשורת אינן  קבעה ועד1996כי בפברואר , יוער

כך . 314אלא במסגרת של רשות סטטוטורית, ראויות להינתן במסגרת של משרד ממשלתי

הועדה הגיעה לכלל מסקנה כי משרד ממשלתי אינו המסגרת האירגונית "כי , נקבע

יים המוסדות הרגולטור. ההולמת להתמודדות עם אתגרי השנים הבאות בענף התקשורת

אינם  אלה , שנועדו להתמודד עם אתגרי תחילת שנות השמונים, בתחום התקשורת

משרד ... שיתמודדו עם אתגרי עולם התקשורת כפי שהוא הולך ומתהווה אל מול עינננו

המשרד לא גיבש מדיניות . התקשורת מתקשה לענות על צרכי ענף התקשורת של ימינו

למשרד יכולת נמוכה לאסוף . לרשותו מצומצםכח האדם העומד . כוללת בתחומי פעילותו

העומד הרגולטורי המוטל על ...יכולת האכיפה שלו מוגבלת. מידע על הגורמים המפוקחים

הועדה הגיעה לכלל מסקנה כי יש להקים רשות סטטוטורית ... המשרד גדל שלא לצורך

  .315"פיקוח ואכיפה בענף התקשורת, לרישוי

  

לנתק אף את משרד התקשורת ועובדיו מתחום  יש כי חברי הועדה סבורים כי, עולה

רת או לכל היותר לתת להם עצמאות ושיקול דעת גדולים יותר במסג, 316"שירות המדינה"

הועדה אינה סבורה כי יש לשנות את מבנה רשות , כאמור. עיגונם כרשות סטטוטורית

נים לכשתקום תקבע בין היתר תק" רשות התקשורת"ואולם היא סבורה כי , השידור

הקצאת , )לרבות על קיום תנאי רישיונות בזק(וזאת לבד מפיקוח , 317בתחום התקשורת

  .'יעוץ לגופים ממשלתיים בנושא וכו, תדרים

  

 בכי –מצבה הכלכלי של רשות השידור , ניהולי-אף בפן הכלכלי: ובחזרה לרשות השידור

 מיליון 706 –יה והיקף הכנסות, ₪ מיליון 860 היה היקף הוצאות הרשות 2006בשנת . רע

 התכנסו מוסדות רשות השידור לדון בתוכנית חירום לצמצום הוצאות 2007ביוני . בלבד

, 1תוך הדממת רוב תחנות קול ישראל והקפאת רוב הפקות המקור של ערוץ , הרשות

 850 דווח על פיטורי 2007ביולי . 318לרבות השבתת מאוד עובדים למשך מספר חודשים

                                                           
313

  .29-31סעיפים ,  העסקת עובדים–' בפרק ג, 1993 –ג "התשנ, הצעת חוק רשות השידור  
314

ר דוד "חברי הועדה ד, בראשות דוד בועז,  הועדה הציבורית לבחינת הרישוי והפיקוח בענף התקשורת 
ד איתמר "עו: בהתאמה, ובהשתתפות משקיפים ממשרד התקשורת והאוצר, הורביץ-תדמור ויצחק איש

  .1996ח סופי הוגש בפברואר "דו. יואל נוה, אבשלום פלבר, ברטוב

.13' עמ,  הועדה הציבורית לבחינת הרישוי והפיקוח בענף התקשורת   315
 

316
  שחתרה להפרטה מלאה של רשות השידור, לימור ליבנת,  כעמדתה של שרת התקשרות בעבר 

317
  .שם, 125' עמ, ח" להצעת הדו6.3 סעיף  

318
  ".הם סוגרים גם מזנונים", 3.6.07, "הארץ " 
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ובהם ועדים גאוגרפיים (עם כעשרה ועדי עובדים , בשירות מסורבלבפועל מדובר . עובדים

  ). ועד טכנאים וועד מינהלה, וכן ועד עתונאים

    

, של פיקוח המדינה עליה באמצות כינונה כרשות סטטוטורית, במתכונתה הנוכחית

בהעדיפה פיקוח ורגולציה , המדינה לא השכילה לנצל את פוטנציאל הרווח שמצוי בערוץ

שספק אם , על פני השאת רווחים כחברה, מסיבות פוליטיות וממלכתיות, הדוקים

  ).נוכח העדר פרסומות(אפשריים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 108 

  סיכום ומסקנות

  
את המניפולציות , אגב סקירת החקיקה המסמיכה המדוייקת, בעבודה זו ביקשתי לסקור

להפעיל את , "זרועותיה הארוכה"על , הניהוליות והמשפטיות המאפשרות בפועל למדינה

באמצעות רשויות סטטוטוריות או חברות , שירותיה ועסקיה במנותק משירות המדינה

וזאת , או באמצעות שירות המדינה עצמו אולם באופן סלקטיבי ומניפולטיבי, ממשלתיות

  .על מנת להשיא רווחיה

   

  :ם ניהוליים מרכזייםעל אלו באות לידי ביטוי ממשי כאמור במספר אופני-מניפולציות

לרבות , "שירות מדינה"ההחלטה אם מוסד או שירות מסויים יפעלו כ  .א

על כל " חברה ממשלתית"או כ, "תאגיד סטוטורי"כ, "319יחידות סמך"

 נתונה בידי –) 'מעורבת וכו- חברת בת, חברת בת(אפשרויותיה 

וזאת בלא קביעת קריטריונים אחידים להחלטה זו , הממשלה/המדינה

  .לא כל אחידות בין מוסדותיה אלואו ב/ו

, הקמת רשויות סטטוטוריות נתונה לעיתים אך ורק לשר ספציפי יחיד  .ב

כך למשל הסמכות שניתנה לשר בנוגע לכלל המועצות . מכח חוק מסמיך

,  לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות22 - ו20שהוקמו מכח סעיפים 

  .והמועצות שהוקמו מכוחן

 אף הסמכות להחליט אילו חוקים –הממשלה /ה המדינ–לגורם המכונן   .ג

לעיתים יוחלו חוקי שירות המדינה על תאגידים ; יוחלו על כל גוף כאמור

בפעמים ; הגם שהם הובדלו והובחנו משירות המדינה, סטטוטוריים

דוגמאת ' ר( אף לא דין זה –ופעמים אחרות , אחרות יוחל דין כללי בלבד

 – מבין כלל החוקים המכוננים 12ך א, בפועל). הדוורים ברשות הדואר

 כוללים התייחסות -ביחס לחברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים 

  .320מיוחדת בחקיקה לזכויות עובדיהם

מתן אפשרות לגופים : בנוגע לרשויות סטטוטוריות ולחברות ממשלתיות  .ד

לעיתים . אלו ומינהלותיהן לקבוע את תנאי השכר והעסקה של עובדיהן

 רשויות שלהן סמכות עצמאית לגמרי לקבלת החלטות אף מכוננות

 הרשות להסדר ההימורים - לדוגמא (באשר לתנאי העסקתם של עובדיהן 

  ;)בספורט

שתי רשויות לפיתוח (מוקמות רשויות סטטוטוריות מקבילות , בפועל  .ה

 ).ירושלים

                                                           
ואולם לא כרשות , 1998-פועלת הרשות לקידום מעמד האשה מכח חוק מסמיך מ, למשל,  כך319

 .סטטוטורית אלא כרשות במשרד ראש הממשלה
320

, 1' עמ, 43פרק , 16שער , הוצאת סדן, פיינברג. ד נ"בעריכת עו, " מנחם גולדברג–דיני עבודה " אוגדן  
חוק הדואר , חוק רשות השידור, כ"חוק השב, חוק החברות הממשלתיות: ואלו הגופים. 2005דכון יוני ע
, חוק הביטוח הלאומי, חוק רשות העתיקות, חוק רשות שדות התעופה, חוק רשות הספנות והנמלים, )1986(

וק מועצת הפירות ח,  תאגידי בריאות-חוק יסודות התקציב, חוק גנים לאומיים, חוק תאגידי מים וביוב
  )יצור ושיווק(
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, והפתרונות המשפטיים שהמדינה מציעה לעצמה' שלדים הניהוליים'לאחר בחינת ה

מדינה כל אימת שהיא מבקשת ראה כי למדינה עדיף לפעול שלא במסגרת שירות הנ

אז המדינה יכולה המדינה לפעול באמצעות גוף שיהיה -או. לקבל רווחים כספיים

וזאת על ידי הקמת גופים שיהיו , משוחרר מחובות המכרזים ויסודות התקציב

  ". שירות המדינה"משוחררים מהמיגבלות שיש למדינה ב

תאגיד (הדבר יכול להעשות על ידי הקמת רשות נפרדת ,  בעבודה זו שסקרתיכפי

שבמסגרתה תפטור המדינה את הרשות ממגבלות ניהול ) סטטוטורי או חברה ממשלתית

אז -הרי או, "חברות בת מעורבות"ככל שהמדינה תבחר לפעול אף באמצעות . שונות

תוך התנערות מחובותיה , ילא הציבור, תפעל המדינה לחלוטין בתחום המשפט הפרטי

לחופש מידע , לשקיפות, לתום לב, למשל(המשפטיות והניהוליות הציבורית  הישירות

  ).'וכו

המדינה אכן מתנערת מחלק ממחוייבותיה ביחס , באמצעות הקמת אורגנים עצמאיים

אפשרות להעדר אחריות ;  בביטול או צמצום הפיקוח על שכר–למשל ; לשירות המדינה

קבלת עובדים בדרך פחות נוקשה מאשר שירות המדינה והוראות ; שפטיתויריבות מ

תוך ניהול , השתחררות ממסגרת תקציב המדינה; אפשרות להגדלת תקנים; המכרזים

הרווחים מפעילות המדינה , במקביל. אותו האורגן בתקציב נפרד מתקציב המדינה

 רווחים ללא צורך המדינה תקבל: ואף ביתר שאת, באופן זה עדיין יועברו למדינה

, "המופרדות"תוך הנאה מרווחי הרשויות והחברות , בהשקעה ישירה מתקציב המדינה

  . הדיוודנטים שלהן וזכות המדינה להלאים רווחיהן, ממיסיהן

  

במובחן (בפועלה בזירה בעלת פוטנציאל רווח , השערת המחקר בעבודתי היתה כי המדינה

מטעמים ניהוליים ומשפטיים תעדיף הן , ) רווחהנעדר סיכויי, "מתן שירות"מזירות של 

 להוציא את ניהול העסקים מידיה מטעמים כלכליים והן )ccountabilityAהעדר (

רשויות "באמצעות הקמת , של פעילותיה" משפטי-חוץ מיבני-מיקור"באמצעות 

וזאת במובחן ובנפרד , "חברות מעורבות"או " חברות ממשלתיות", "סטטוטוריות

  ".מדינהשירות ה"מ

 העדר - משפטיים-מטעמים ניהוליים, הראשון: הנחה זו ניבדקה ביחס לשני פרמטרים

, באופן זה; "שירות המדינה"המיגבלות הציבוריות על התנהלותן של רשויות שאינן 

הסכמים קיבוציים להעסקת , יכולה המדינה לעקוף את הוראות נציבות שירות המדינה

כן תהיה המדינה '; בה ברמות שכר אחידות וכוהוראות חוק התקציב וחו, עובדים

 ) איכותיים יותר, ולמצער (יותר" יקרים"למשוך עובדים , באופן ארגון זה, רשאית

לא מדובר רק בנוחות פעילות ובחופש , במישור הכלכלי. ולאפשר גמישות ניהולית רבה

, )העסקתםתוך ניתוק אחריות המדינה מ(אלא אף ביכולת להעצים את הרווחים , ניהולי

זאת באמצעות מיסוי ". שירות המדינה"המתאפשרת ביתר שאת באופני הארגון שאינם 

  ). 'מיסוי וכיוצ, יכולת למשוך דיוודינטים, מ"הטלת מע(ישיר ועקיף של עסקיה הפרטיים 

עצמה מרחיבה ומשיאה רווחיה באמצעות מבנים -ככל שהמדינה: קיים אפוא יחס הפוך

כך ממילא קטן הפיקוח , לשם ניהול עסקיהמשפטיים יחודיים שהקימה 
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)Accountability (ככל שהמדינה מבקשת להשיא רווחיה : ובמהופך; על פעילותה

שתקים ולהתנער מפעילות ישירה " סוכנויות"מוטב לה להתנהל באמצעות , הכלכליים

 –כי ככל שמדובר בשירות שיש לו פוטנציאל רווח , מכאן. באמצעות שירות המדינה

  . ולא באופן ישיר, המדינה לפעול באמצעות סוכניםתעדיף 

לפיה בהפרטת מלאכותייה מתנתקת ' הנאיבית' לסברה בסתירהמסקנה זו עומדת 

בניגוד למשמעות האידיאולוגית של המושג . המדינה מעסקיה ומפוטנציאל הרווח

ומאחריות , מלאכות ותחומי עשיה,   התנתקות המדינה משירותים-היינו , "הפרטה"

) " השירותיםמהפרדת" יש לומר לטעמי" ( שירותיההפרטת" דווקא ב–יכוי לרווח וס

והן מהמשך ) ככל שקיים שלב זה(משיאה המדינה ומרחיבה רווחיה הן בשלב המכירה 

באופן שהמדינה תהנה מפרותיו ביתר שאת ובמקביל לירידת , תפעולו השוטף של העסק

  .אחריותה לניהול ותיקצוב עסקים אלו

הוצאת נכסים מרשות המדינה "שמוגדר כ, "הפרטה"המושג כי , ן עלה בעבודה זובין לבי

שכן אין , אינו בהכרח פועל לטובת האזרח, 321"משיקולים כלכליים ואידיאולוגיים

מנתונים שהצגתי . תכליתו בהכרח טובת האזרח וטעמים כלכליים של סחר חופשי

הן (ותיה הכלכליים של ההפרטה עולה כי המדינה היא הראשונה להנות מיתר, בעבודה זו

מיסוי עקיף : מיחס הפוך" סובל"בעוד האזרח , )בירידת אחריותה והן בעליית רווחיה

" ידידותיות"מסקנה זו נתמכת הן בגירסאות . וירידת הפיקוח על המוצר שהוא מקבל

הסבורים כי כדי לתת שירות טוב יותר יש , Trebilcock & Iacobucciכמו זו של , למדינה

הרואות בהפרטת עסקי המדינה משום ביסוס , והן בגישות ציניות ותועלתניות; הרוויחל

  .  322של המדינה תוך התנערותה מאחריות' ידה הארוכה'

או בעלי / האזרחים ומיתרונותיה הכלכלייםעל פיה בהפרטה נהנים ', מיתוס'בניגוד ל

, ת מהפרטת גופיה המדינה נהניהרי שניתן לראות כי גם, המדינהולאו דווקא , ההון

מטעמים כלכליים גרידא ולאו דווקא מטעמים אידיאולוגיים של חוסר התערבות ושמירה 

על פי סמכויותיה בחקיקה הישראלית , שכן". מדינה מצומצמת"על מודל ליברלי של 

נהנת המדינה אף מהפרטת , שהוצגה ונותחה בעבודה זו במבט ביקורתי, הקיימת

אף יותר ממה שהיו יכולים , בפועל לשם השאת רווחיהתוך המשך ניצולם , שירותיה

  .להיות רווחיה אלמלא ההפרטה

  :רווחי המדינה משירותיה המופרטים אפשריים אפוא באופנים הבאים

 ;מ"לרבות מע, מיסויין; רגולציה; ים באמצעות קבלת דווידנד–מחברות  .1

ם  באמצעות חוק יסודות התקציב והחוקים המסמיכי–מרשות סטטוטוריות  .2

 .המאפשר למדינה לקבל לעצמה בפועל את הרווחים השנתיים

, מאידךמשפטית וניהולית ישירה שברצותה להרוויח מחד ולהתנער מאחריות , יוצא

. לי עבורהמולכונן מבנה משפטי אופטי, "החוצה"תעדיף המדינה להוציא עסקיה 

 לשירותיה נעדרי וזאת בניגוד, המדינה תנהג כך ביחס לכלל עסקיה בעלי פוטנציאל הרווח

  . בתיגמול עובדיהם" תתאמץ"אך גם לא , אותם לא תפריט הממשלה, פוטנציאל הרווח

                                                           
321

  . 316' בעמ, )1998, דביר, תל אביב(לקסיקון המדינה , )עורכים(אריאל . ש,  יעקב שץ 
322

   See D. Andrew C. Smith & Michael J. Trebilcock, State-Owned Enterprises in Less 

Developed Countries: Privitization and Alternative Reform Strategies, 12 Eur. J.L. & Econ, 

217 (2001). 
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בחנתי את הוראות הדין שהמדינה מתקינה לעצמה לשם כינון פעילותה , במסגרת העבודה

, משנה-כי אין לשכוח שהמדינה כמנהלת עסקים וכמחוקקת ומחוקקת, יוער. ועסקיה

ברי כי מדובר . בפועל את המסגרת המשפטית של פעילותההיא זו שקובעת לעצמה 

. הפועל במסגרת דין קיים שהוכתב לו, בחירות שאינה נתונה למעסיק או לאורגן פרטי

על אי , "גוף פרטי"או " גוף ציבורי"ואולם המדינה רשאית להגדיר בעצמה גופיה כ

ג סו/בשים לב לבלעדיות המוצר, הבהירות שניסקרה באשר להגדרות אלו

המדינה מארגנת ומגדירה משפטית , בשלב השני. 'החוק הרלוונטי וכו/הבעלות/המוצר

או " רשות סטטוטורית"כ, "שירות המדינה" האם כ–וניהולית את אופן פעילות הגוף 

עצם ההגדרה גוזרת זכויות וחובות של , כפי שהצגתי בגוף העבודה? "חברה ממשלתית"כ

צרכנים /ולמנהליו ביחס למדינה ולציבור האזרחיםלעובדיו , המדינה ביחס לגוף המוגדר

ניתחתי כיצד בבחירת אופן הגדרה מדוייק . ביחס לזהות ולאחריות המצופה מגוף זה

  . יכולה הממשלה להשיא רווחיה ואינטרסיה

שהינו החוק המכונן מידת התערבות , סקרתי בפרק הראשון את חוק יסודות התקציב, כך

  .פן השימוש בחוק זה כחלק ממניפולציה ניהוליתואו, המדינה בגופיה וסוכניה

הראתי אילו אופני ארגון שונים ניתן לעשות בין אורגנים , בבחינתי את שירות המדינה

נושאי משרה מכח (בין עובדים מסוגים שונים " שירות המדינה"תוך פיצול אף , ועובדים

ירות חיוני לשאינו אבחנה בין ש/סטטוסים שונים של עובדים/משרתי כוחות הבטחון/ דין

 ניטע הנבט לאבחנה -  שירות המדינה–ללמדך כי אף בין עובדיה וברשויותיה ). 'חיוני וכו

  .בין סוגים אירגונים ועובדים

משירות " מתרחק"פיצול ומניפולציות ניהוליות אלו מתקיימים ביתר שאת ככל שהאורגן 

  . המדינה

ן המסמיך ואת המניפולציות ניתחתי את הוראות הדי, ביחס לרשויות סטטוטוריות

ביחס , ככלל". רשות סטטוטורית"עסק כ/הניהוליות שמתאפשרות בעצם הגדרת שירות

תחולת דיני ; דרכי הניהול והפיקוח; המניפולציות הן בתחום הרווח והכסף, לאלו

, "רשות סטטוטרית"מעבר לעצם הגדרת גוף כ. עובדים וניהולם; המכרזים וההתקשרות

, ירות בארבעת התחומים שציינתי אף מחקיקה מסמיכה סלקטיביתנהנית המדינה מח

ומאידך יאפשר לה גמישות , באופן שארגון גוף באופן כזה ישיא למדינה יותר רווחים

  .ניהולית

בעוד אחריות , הגמישות הניהולית של המדינה רק תתרחב, ביחס לחברות ממשלתיות

 ממשלתיות נהנית המדינה אף ביחס לחברות. המדינה לנעשה בחברות אלו יצטמצם

מכרזים , דרכי ניהול ופיקוח, וכן מיתרונות הקשורים ברווח, מחירות עצם ההגדרה

בעוד הוצאותיה אינן ; ח"חברה ממשלתית יכולה להנפיק אג, למשל, כך. וניהול עובדים

אף ". הכנסות המדינה"אזי הכנסותיה כן יכולות להכתב כ, מתוקצבות בספר התקציב

משפטיות -חברה הממשלתית ניסקרו בהרחבה המניפולציות הניהוליותביחס למוסד ה

  .שיכולה המדינה לעשות על מנת להשיא רווחיה במקביל להסרת אחריותה

  

" ועדת מוזס"נמנעת המדינה לפעול לפי המלצות , בתחום סיווג פעילותה, לא בכדי

נמקות חמש ה, במצטבר, שמנו, "הועדה להכנתה של הצעת חוק חברות ממשלתיות"ו
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מפעל בעל חשיבות ; מפעל בעל מעמד מונופוליסטי:  לכינון חברה ממשלתיתראויות

מפעל בעל חשיבות מדינית או ; מפעל תשתית או מפעל קובע קצב, כלכלית-מישקית

כשיש צורך להשתתף בחברות כדרך ; מפעל שמוטלת עליו משימות ממלכתיות; ביטחונית

. יכלו לממש התחייבותיהן כלפי המדינהלמימוש זכויות המדינה כלפי חברות שלא 

 אין –בסיווגי הגופים שהוקמו על ידי המדינה בהתייחס לסטטוסים השונים , כאמור

, "חברה ממשלתית"וניראה שהבחירה אם להקים , התייחסות דווקא לפרמטרים אלו

 חסרת יד מכוון או חוט מקשר –או להותיר את השירות בידי המדינה " תאגיד סטטוטרי"

הצגתי את רשימת התאגידים הסטטוטוריים ומקצת , כך. תכלית רעיונית אחידהשל 

, עם זאת. לכאורה של ההגדרה המשפטית-ללמדך על שרירותיה, מהחברות הממשלתיות

 ברצותה פועלת הממשלה בלא אחריות –  וכלכליבפועלה כאמור יש למדינה היגיון ניהולי 

תנערות מכללי המשפט הציבורי ואולם תוך ה, בלא יריבות משפטית, או כתובתישירה 

מינוי וקביעת שכר ,  למשל–בין אם כלכלי ובין אם ניהולי  (היא ממשיכה לשאת ברווח

. באפשרות לפיקוח ולשליטה על אירגונים אלו, )שלא באמצעות נציבות שירות המדינה

האפשרות להלאמת יתרותיה והתערבות גופא , באמצעות מיסויה, כפי שנסקר, זאת

  .וליה ובניהולהבשיק

  

* * *  

. אידיאולוגיה אלא שיטת ניהול מועדפת עבור המדינה) רק(הפרטה תהא אפוא לא 

מס שפתיים "הינה , )שלא תבוקר בעבודה זו, "הפרטת אמת"בניגוד ל" (הפרטה בכאילו"

שימוש . רת של השערת המחקרזגוכנ, שעלה וצף תוך כדי כתיבת העבודה, בלבד" מילולי

 בין היתר , בעיניאינו ראוי, כפי שנעשה בפועל תחת המבנה שתיארתי, לקוי במינוח זה

  : מהסיבות הבאות

תוך הטעיית הציבור , בשיח הציבורי הישראלי" מכבסת מילים"המשך כינונה של  .1

 ניתוק קשרי המדינה –שמשמעותו האמיתית , "הפרטה"אגב שימוש שגוי במילה 

יסודות התקציב בהגדירו במסגרת חוק , המצב הקיים. לשעבר-עם תאגידיה

אלא סטטוס ביניים שלא , אינו הפרטה, "גופים מתוקצבים"ו" גופים נתמכים"

 .כמצוות חסידי ההפרטה האמיתית, באמת מאפשר כלכלה חופשית אמיתית

בעוד בשירות המדינה קיים . המשך הפיצול החברתי בין היררכיות ומעמדות .2

 בעלי התפקידים השונים הנדסי ורציונאלי המבדיל בין, סולם שכר אחיד

הרי שבחברות הממשלתיות נהנים הבכירים משכר גבוה , בהיררכיה האירגונית

בכך יש משום העמקת חוסר . קבועבעוד הזוטרים משתכרים שכר , ביותר

 .וחידוד הפערים החברתיים בין קבוצות אוכלוסיה, השוויון במקום העבודה

רשויות ", "שירות המדינה"אבחנה שרירותית בין : פגיעה בעובדי המדינה .3

מוביל ליצירת היררכיה אף בין עובדי , "חברות ממשלתיות"ו" סטטוטוריות

טיב ואיכות , המוטיבציה המקצועית והאישית, באשר המורל, קבוצות אלו

באשר הם , נמוכים יותר, סביר להניח,  ימצאו–השירות בין עובדי המדינה 

הם נעדרי תמריצי . בוצות אלומבין מקבלי השכר בק" הנחות"שייכים לרובד 

התקדמות אמיתיים ועמיתיהם המבצעים תפקידים דומים באירגונים בעלי 
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 עשויים להשתכר יותר ולהיות חשופים פחות להוראות הכובלות –תכליות דומות 

 .של נציבות שירות המדינה

לא , בהותירה את שליטתה בחברות הממשלתיות וברשויות הסטטוטוריות .4

שפועלות " אמיתיות"חרות חופשית אף לחברות הפרטיות המציעה המדינה ת

לא מוצעת תחרות אמת בין , בהמשיכה את הפיקוח הניהולי והכלכלי. בזירה

 . אלא בין חברות לממשלה, חברות

הכלכלית , הפוליטית, האזרחית) Accountability(התנערות המדינה מאחריותה  .5

העדר ; ראוי שיש לעודדוהמשפטית ביחס לחלק משירותיה ועסקיה אינו מצב 

אחריות לצד רמה גבוהה של פיקוח יוצרת אנומליה מיבנית ופוטנציאל 

  . לשחיתות

  

ההפרטה היא מן המונחים השכיחים ביותר בשיח "סוברת כי דפנה ברק ארז ' פרופ

שכיחות השימוש במונח זה , עם זאת. כמו ברבות ממדינות העולם, הציבורי בישראל

ימת ביחס להיקפם של תהליכי ההפרטה ועל העדרו של דיון בהירות שקי-מכסה על אי

מעבר להיבטים של יעילות כלכלית , מספיק במשמעות הציבורית והמשפטית שלהם

יש להקדים ולאפיין , כדי להציע מסגרת כוללת לדיון בתופעת ההפרטה... וניהול אפקטיבי

ות בנכסים של רבים מזהים את מדיניות ההפרטה עם תהליכים של העברת בעל. אותה

תופעת , לאמיתו של דבר. לבעלות פרטית, על פי רוב חברות ממשלתיות, הממשלה

הקמתן של חברות ממשלתיות רבות ביטאה , באופן היסטורי...ההפרטה מורכבת בהרבה

  .323"דווקא את מעורבותו הגבוהה של השלטון המרכזי בחיי הכלכלה

  

" יצאו"כולם , רשות הדואר-ו בזק, רשות השידור –שלושת הגופים שבחרתי לבחון 

שלושת השירותים הינם שירותי תקשורת במהותם . הוא משרד התקשורת, מאותו משרד

או טכנולוגיות שמע ) בזק(קווי טלפון , )דואר( העברת אינפורמציה באמצעות מכתב –

, "שירות המדינה"היה השירות שניתן בשלושתם בגדר , במקורו). רשות השידור(וראייה 

חברה פרטית ; )רשות הדואר(ממשלה החליטה על פיצולם בין חברה ממשלתית ואולם ה

היא החילה נורמות שונות על , משכך). רשות השידור(ורשות סטטוטורית ) בזק(

, מאידך. המכרזים והרווח, הפיקוח על עובדים, הן ביחס לאופני הניהול, התנהלותן

נהנית לרבות , ירות התערבותבשלושתם נותרה המדינה מעורבת ובשלושתם הינה בעלת ח

, חוק החברות הממשלתיות, באמצעות חוק יסודות התקציב, זאת; מרכזית ברווחיהן

  . חוק החברות והחוק המסמיך את כינונו של כל גוף

" הרחקת"דווקא תוך ) כמו גם מצמצמת אחריותה(בו המדינה משיאה רווחיה , אופן זה

כאשר מדובר בשירות רי כי מבססת את הנחת מחק, העסק מאחריותה הישירה

אלא בעיקר , שבו המדינה אינה צפויה לרווחים, שהמדינה חייבת לתת כשירות רווחה

 על כל , כעובדי מדינה–היינו ,  ניהול כח האדם יעשה על הבסיס הנמוך ביותר–להשקיע 

כולל שכר עבודה הכפוף לאישורו של הממונה על , המגבלות הקיימות בשירות המדינה
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 כתב העת של ועד ראשי –אקדמיה :ב, "המשפט הציבורי של ההפרטה",  דפנה ברק ארז 
: המשפט הציבורי של ההפרטה", דפנה ברק ארז: וראה גם; ח"סתיו תשס, 18' גיליון מס, האוניברסיטאות

  .)טרם פורסם(עיוני משפט :ב, "נורמות ואתגרים, מודלים
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במקרה של שירות שאינו . סכמים קיבוציים ולרישום ודיווח בספר התקציבלה, השכר

" הפרטת"שכן ממילא ב, "שירות המדינה"יטב למדינה לפעול במסגרת , צפוי לרווח

  .השירות לא תישא המדינה ברווח

בעיקר בשל טיב ואופי , דווקא היכן שלמדינה צפוי רווח, ובניגוד למקובל לחשוב, מאידך

ובהן רשות סטטוטורית , "אורגנים חיצוניים"למדינה לפעול באמצעות יטב , הפעילות

ואולם , ובכך לא לתרום להוצאות העסק או לשאת באחריות ישירה, או חברה ממשלתית

  .להנות מרווחיו הישירים והעקיפים

   המדינה תעדיף לנהלו לא במסגרת –כאשר מדובר במתן שירות שרווחים בצידו , כלומר

אלא לאפשר את ניהולו בצורה יותר חופשית ,  על מגבלותיו הקיימות,"שירות המדינה"

בלא אחריות  –משפטית וכלכלית רחבה וגמישה יותר , ובמסגרת ניהולית

ועם פוטנציאל רווח אף גבוה יותר , אך עם פיקוח גבוהישירה ) כלכלית/משפטית/ניהולית(

  .מאשר ניהולו באמצעות שירות המדינה

שהשירותים הרווחים מועברים , לת את ענייניה בצורה כזוהמדינה מנה, הנה כי כן

המנהלים את עיסקיהם בצורה עיסקית ולא כחלק משירות , לניהולם של גופים אחרים

על מנת להפיק רווחים " קבלני משנה"בהם כ" משתמשת"אולם הממשלה , מדינה

 לא –שאילו היתה נותנת אותם במסגרת שירות המדינה בגין אותם שירותים , לעצמה

 הממשלה מנהלת עסקיה באופן שבאותם שירותים שיש בהם .היתה זוכה לרווחים אלו

בין שהיא , מקור לרווח היא תעדיף לעשות זאת בצורת הפקדת מתן השירות בידי גוף אחר

כשהיא צופה לרווחים והכנסות מהם מבלי להשקיע , )לרוב היא כן(חלק ממנו ובין אם לא 

בעוד שכאשר השירותים אינם אמורים ; ו לשאת באחריותא/בהם מסעיפי התקציב שלה ו

עם , שירות הממשלתי, היא ממשיכה לנהל אותם בדרך של שירות המדינה, לתת רווחים

, יתכן. כי בכל מקרה היא איננה מצפה להכנסות משירותים אלו, כל הכבלים הכלכליים

מדינה האם באמת אותם השירותים שה, במסגרת עבודה אחרת, שיש מקום לבדוק

  .הם אמנם כאלו, חושבת שהיא אינה יכולה לזכות בהם ברווחים

לא עומדת בבסיס ההפרטה בישראל תיאוריות , "ההפרטה"כי בניגוד לרטוריקת , מכאן

על פי מודלי הליברליזם האמריקני , או מדינת לאום מצומצמת/כלכליות של הפרטה ו

הול המתואר תואמת אמנם התוצאה הפורמלית של הני. בדבר צמצום כוחה של המדינה

שכן כפי , ולא בהכרח סיבה, ואך זוהי תוצאה ולמראית עין, גישות כלכליות ליברליות

וגישה תועלתנית עומדת , המדינה מרוויחה במישרין מהפרטת שירותיהשהראתי 

המדינה נמנעת נושאת באחריות בהפעלת , שכן". הפרטה"לכאורה בבסיס תפיסתה בעד 

בשיקולי . ואולם היא נהנת מחופש ניהולי ומהכנסות הנובעות מכך, שירותיה הציבוריים

מסקנתי כי בהוצאת שירותיה לרשויות . פועלת הממשלה כגוף כלכלי, הפרטתה

עושה המדינה מבחינת אחריותה , או מעורבות/חברות ממשלתיות ו, סטטוטוריות

   ".הפרטה"ולא ) Outsourcing" (מיקור חוץ"ומעורבותה 
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מוצאות אל מחוץ למערכת האירגונית חלק של , גיית מיקור החוץבהתאם לאסטרט"

. הקלאסית' פילוסופיית מיקור החוץ'גלין את ' מגדירה א, 324"הפונקציות האירגוניות

פונקציות , מיון עובדים, שיווק, פונקציות כגון עיבוד נתונים" הוצאת"באמצעות , זאת

, יים הארגון קשר עם קבלני משנהבמקום עובדים קבועים מק. "'משרדיות ומקצועיות וכו

: שתי צורות אופייניות" סטנדרטי"למיקור החוץ ה". עובדים עצמאיים או עובדי קבלן

  . 325מיקור חוץ של פונקציות ומיקור חוץ של כח אדם

  

 –זה הנעשה על ידי מדינה , 326"מיקור חוץ"אופן נוסף של ברצוני להוסיף במחקרי זה 

.  לביצוע פעולותיה והתקשרויותיה העיסקיותודיתבאמצעות הקמת אישיות משפטית יח

 הוצאת שירות לשם –מסוג זה דומה בשיקוליו לזה שעושות חברות פרטיות ' מיקור חוץ'

. ותוך שימוש והנאה מפירותיו, גמישות ניהולית תוך המשך מעורבות ופיקוח מסויימים

. ת ההנאה מפירותיו במיד–קרי , אולם עיקרו לא רק בתכני הפעילות אלא בשיקולי הרווח

, ולא רק חלקים מעסקיה(במיקור החוץ היחודי שמבצעת המדינה לגבי עסקיה המלאים 

שוקלת , כפי שתואר בעבודה זו, )כדרכו של מפעל פרטי המבקש לשמור את כל המכלול

באמצעות מיסויו ,  האפשרי מפעילותה במישור זהפוטניאל הרווחהמדינה גם ובעיקר את 

שכן המדינה , והפרטי' קלאסי'יותר ממיקוח החוץ ה" פולשני"זה אף ' ץמיקור חו'. העקיף

 של הגופים המספקים בקניינםאף נהנית מפירות מיקור החוץ באמצעות שליטה רחבה 

מוצע אפוא שלא להשתמש .  חברות ממשלתיות ורשויות סטטוטוריות–את מיקור חוץ זה 

אלא , ביים על ידי המדינהביחס להקמת גופים משפטיים אלטרנטי" הפרטה"בביטוי 

ביחס למדינה ,  חשדנית–ובכל מקרה , גיבוש תפיסה מניפולטיבית ואופורטוניסטית

  . שבוחרת כך לנהל עסקיה
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שנתון משפט , )עורכת(רות , בן ישראל:ב, "ההיבט האירגוני והניהולי: מתמקרים החוצה",  אמירה גלין 
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325
  .46' עמ, שם,  גלין 

326
, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, דיני עבודה, רות בן ישראל: ראה" מיקור חוץ" להגדרה ודיון ב 
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ח "דו (1996, חשמל, " הרשות לשירותים ציבוריים–דגם חדש של יחידה ממשלתית " •

  )פנימי

  .2004דצמבר , ירושלים, 43' ח מס"דו, 2003לתיות לשנת ח על החברות הממש"דו •

 .1999 בספטמבר 1, ח ועדת ברודט לבחינת ענף הדואר בישראל"דו •

  ראיונות

  ).2007ספטמבר , כפר שמריהו(לשעבר שרת התקשורת , שולמית אלוני' גב •

  ).17.4.07, תל אביב(ל רשות הדואר "לשעבר מנכ, מר יצחק קאול •

, תל אביב(, המסחר והתעסוקה,  במשרד התעשיהל יחסי העבודההממונה ע, ד יצחקי"עו •

   ).2005יוני 

  ).2007ינואר , ירושלים (מ"ל חברת דואר ישראל בע" ממלא מקום מנכ–מג -ברמר הרצל  •

  ).10.7.07, מכללת אריאל( החוג לתקשורת –יחיאל לימור ' פרופ •

  אמנות

  1948, אמנת ארגון העבודה הבינלאומי •
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  5.7.1947מיום , יתאמנת הדואר העולמ •

  פסיקה

  בית המשפט העליון

  .630, )3(ד נב"פ', שר העבודה והרווחה ואח' שדולת הנשים בישראל נ, 2671/98צ "בג •

ד "פ, ליונל אריה קסטנבאום' א קהילת ירושלים נ"חברה קדישא גחש, 294/91א "ע •

  .464, )2(מו

 ; 1246' ד י"פ, היועץ המשפטי'  וידר נ153/54א "ע •

 .169, )1(ד כז "פ, שר הבטחון'  עובד נ279/72צ "בג •

 ).19.11.07פורסם ביום  (2199, )4(2007על -תק, מדינת ישראל' ברק כהן נ, 766/07פ "ע •

 .817, )4(ד נג"פ', בית הדין הארצי לעבודה ואח'  סרוסי נ4601/95צ "דנג •

 ,536 ,)1(ד מו"פ', שר הבריאות ואח, ממשלת ישראל'  ברזילי בנימין נ5684/91צ "בבג •

 . 524, )1(ד מז"פ', שר המסחר והתעשיה ואח' נ' מ ואח" מיטראל בע5871/92צ "בג •

 .433, )5(ד נג"פ, בית הדין הארצי לעבודה ורשות הדואר' שלמה נקש נ, 6194/97צ "בג •

  בתי הדין לעבודה

 . 947, )3(2001אר -תק, ל"גלי צה, מדינת ישראל'  שאול צדקא נ300274/96ע "ע •

 .343, )2(2002אר -תק, ל"תה'  אורי אייזיק נ300256/98ע "ע •

 .7, ל א"פב, המוסד לביטוח לאומי'  צרי נ18/54) א"ת(ל "תב •

 .414', ע ו"פד,  מדינת ישראל- אהרן אלבינגר וחיים עדן 3 - 19/ ע לה "דב •

 .472' ע ח"פד, י" מ- חיימוביץ 2 - 8/ ע לו "דב •

 . 78ע י " פד,י" מ-צים "רבש,  ההסתדרות הכללית4-4/ ע לח "דב •

 .   169,)1(ע כז"פד, שר הבטחון'  אילן עובד נ279/72צ "בג, 30ב "ע י"פד •

 . 541ע יט "פד,  ההסתדרות הכללית- מאיר בן גיגי 58-2/ ע מח "דב •

  .414פדע ו ,  מדינת ישראל-אהרון אלבינגר וחיים עדן , 19-3ע לה "דב •

ם "החברה למתנסי' ם נ"הארגון הארצי של עובדי החברה למתנסי, 400016/98עסק  •

 .טרם פורסם, ומדינה ישראל

 ; 548ע כד "פד, מרדכי צמח' רשות הדואר נ, 208-3/ ע נא "דב •

 .433, )5(ד נג"פ, מדינת ישראל ורשות הדואר' שלמה נקש נ , 3 – 13/ ע נו "דב •

  חקיקה ראשית

  1985 –ה "התשמ, חוק יסודות התקציב •

 1959 –ט "התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה  •

 1957 –ח "התשי, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים •

 1975 –ה "התשל, חוק החברות הממשלתיות •

 1997 -ז "תשנ, )לאי משרד התקשורתהגדלת קצבה לגימ) (גמלאות(חוק שירות המדינה  •

 -א "תשס, )הוראות שעה) (וחד פיצוי מי-תוספת לקצבה ) (גמלאות(חוק שירות המדינה  •

2001 

 1959 -ט "תשי, )תית ומגבית כספיםסיווג פעילות מפלג (חוק שירות המדינה •

  1988 –ח "התשמ, חוק שווין הזדמנויות בעבודה •

  1957 –ז "התשי, חוק ישוב סכסוכי עבודה •
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   1992 -ב "התשנ, חוק חובת המכרזים •

  .2005 –ו "התשס, )הגנה על אינטרסים בטחוניים(חוק התאגידים הבטחוניים  •

  1986 -ו "התשמ, חוק הדואר •

 –ו "התשס, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, וק הרשות לפיתוח וקידום התרבותח •

2005  

  1988 –ח "התשמ, חוק הרשות לפיתוח ירושלים •

  1998 –ח "התשנ, חוק הרשות לקידום מעמד האשה •

  1999 –ט "התשנ, חוק החברות •

  1957 –ז "תשי, שוב סכסוכי עבודהיחוק י •

  1968 –ח "התשכ, חוק רישוי עסקים •

  1979 -ט "התשל, הנאמנותחוק  •

  הוראות משנה

 1956 -ז "תשט, מענק לשאירים, )גמלאות(כללי שירות המדינה  •

מיום , הודעה בדבר תנאים לתשלום גמלה לרגל פרישתו של עובד לפני תחילת החוק •

19.7.1959 

 1961 -א "תשכ, )חישוב תקופת שירות שאינה רצופה(כללי שירות המדינה  •

 1962 -ב "תשכ, )הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות) (לאותגמ(כללי שירות המדינה  •

 1968 -ח "תשכ, הודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים •

 1981 -א "תשמ, )הודעה בדבר קביעת שיעור המענק לשאיריו של עובד שנפטר •

 1984 -ד "תשמ, )הודעה בדבר קביעת שיעור המענק לשאיריו של עובד שנפטר •

 1999 -ס "תש, ת לחוקהודעה על גריעת משרות מן התוספ •

 1961 -א "תשכ, )כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

 1961 -א "תשכ, )בחינות ומבחנים, מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

, )משרד מבקר המדינה) (בחינות ומבחנים וסדריהם) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

 1962 -ב "תשכ

 1962 -ב "תשכ, )משרד מבקר המדינה) (מכרזים) (מינויים(המדינה כללי שירות  •

עובדי משרד מבקר ) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

 1962 -ב "תשכ, )המדינה

 -ד "תשכ, )עובדי הכנסת) (מבחנים וסדריהם, בחינות) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

1963 

, )בחינה ומבחן למשרה הפטורה מחובת המכרז בכנסת) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

 1963 -ד "תשכ

 1963 -ד "תשכ, )עובדי הכנסת) (מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

ד "תשכ, )עובדי הכנסת) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

- 1963 

 1963 -ד "תשכ, )עובדי הכנסת) (קרבת משפחהסייגים ב) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

, )עובדי לשכת נשיא המדינה) (מבחנים וסידריהם, בחינות) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

 1964 -ד "תשכ
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 1964 -ד "תשכ, )עובדי לשכת נשיא המדינה) (מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

עובדי לשכת נשיא ) (ת רפואיותכללים ונוהל לבדיקו) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

 1964 -ד "תשכ, )המדינה

, )עובדי לשכת נשיא המדינה) (סייגים בקרבת משפחה) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

 1964 -ד "תשכ

משרד ) (בחינות ומבחנים למשרות פטורות מחובת מכרז) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

 1965 -ה "תשכ,  )מבקר המדינה

 1969 -ט "תשכ, )סייגים בקרבה משפחתית) (מינויים(ינה כללי שירות המד •

, )עובדי משרד מבקר המדינה) (סייגים בקרבת משפחה) (מינויים(כללי שירות המדינה  •

 1969 -ל "תש

  )ר"התקשי(תקנון שירות עובדי המדינה  •

, )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות(תקנות הארכיונים  •

  1986 –ו "התשמ

  .15.12.85מיום ', כרך ג, 21.510, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה •
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Summary 

 

“Public services” are ostensibly the contrasting counterpart to the sector of 

“private services;” but the public services lack a sufficiently clear legal 

presentation of their framework and scope, for want of a suitable and 

consistent constitutional definition of “public services.”  By verbal distinction, 

everything that is not “private” is “public;” but that distinction is simplistic 

and ignores many intermediate situations; it is not suited to a body of law full 

of contradictions regarding the definition of the “public” sphere, nor to the 

ruling that an organization is considered “public” on the basis of, among other 

things, its very purposes, the uniqueness of its function, the public need for its 

product, the percentages of ownership, etc. 

The state, which is not only the maker of laws and regulations but also the 

largest employer in the marketplace and an economically interested party, 

makes cynical, manipulative use of this definition.  Between what is the “civil 

service” and what is not the “civil service,” the state differentiates on the basis 

of its own expediency, from a number of standpoints: 

Firstly, the state has the authority to define an endeavor, service, or business 

one way or the other:  as “civil service” or as “public services,” with “civil 

service” subject to strict requirements of administration and responsibility 

according to labor law, agreements, and collective arrangements whereas for 

“public services” the administrative rules are “softer,” enabling the state to 

better fine-tune and manage those particular businesses of its own. 

Secondly, the state can distinguish among various “public services” by 

choosing the legal and administrative structures that make the state’s 

businesses comfortably manageable, and it can classify various businesses and 

services as “public services,” “statutory authorities,” or “government 

corporations” (alongside other legal and organizational definitions not treated 

in this paper).  With these subdefinitions, the state manages to maximize its 

profits, as it enjoys wide-ranging authority over these institutions, including 

the privilege of withdrawing capital, surpluses, and profits, while minimizing 
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the government’s responsibility for these institutions and their performance. 

The state, which as noted has the authority to designate an organization (a 

service or business) as a “public service” (however defined), imposes various 

rules and various administrative methods on its various businesses.  By 

arbitrarily distinguishing, as I shall show, between “public services (and public 

law)” and “civil service,” the state does bring administrative and public law 

closer to private law, but it cynically rids the law of the economic and 

administrative rulings that generally apply within public law, such as the 

requirement to act in especially good faith, without discrimination, with 

egalitarianism, applying rules consistently, etc.  In distinguishing between the 

definitions of “civil service” and “public services,” the state has the purpose of 

viewing these operations as organizations performing inside the realm of 

private law, and thus placing them under a different, less strict and less 

demanding set of rules.  Thus the state distances itself from its obligations as a 

direct employer, and as a state. 

In this paper, I shall attempt to correct the error that is carried widely by the 

inconsistent definition of the term “privatization,” and I shall maintain that by 

offloading services and businesses (to government corporations and to 

statutory authorities), the state is not motivated by an ideology of non-

involvement in the marketplace.  I shall argue, on the contrary, that the term 

“privatization” is used cynically and the government’s privatization decisions 

are based not on a philosophy of private capital but on “privatization” as a tool 

invented by the government for running its businesses with minimum 

responsibility and while increasing its percentage of profit and its 

authority.  “Privatization” in Israel thus serves the state and the government, 

for in practice the state is not yielding its assets but rather increasing its profits 

from them by, inter alia, the right to tax, to nationalize assets, to make political 

appointments, to evade collective debts, etc. 

My paper assumes that insofar as the state wishes to maximize profits, it will 

attempt to work through “government corporations” or “statutory authorities,” 

and through them to attract suitable workers; to operate extrinsic systems of 

payment not affected by collective agreements; to remove activities from the 
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supervision of civil-service inspectors, etc.  On the other hand, insofar as the 

state is unable to profit significantly from its activities (in other words, where 

a “service” is involved), it will continue operating in the framework of “civil 

service,” since the state in any case has no significant economic interest in 

those organizations in the first place.  Even if the “civil service” actually 

downsizes, what is happening is not true privatization but mock privatization, 

both in terms of its ideological basis and in terms of the consequences of such 

“privatization.” 

In my paper I shall examine how the state manages its businesses, with 

attention to a number of founding laws:  the Foundations of Budget Law, 

the State Service Law, the Government Companies Law, and specific 

legislation.  I shall analyze the loopholes in those laws and in further 

stipulations, in order to clarify how the state uses them for the advancement of 

its administrative and economic objectives, both in passing those items of 

legislation and in its unilateral, inconsistent, and legally and administratively 

unchallengeable decisions to categorize a particular operational body into one 

legal category or another. 

For each type of organization (civil service, government corporation, and 

statutory authority), I shall survey the lacunae in the legislation.  My 

contention is that insofar as the state further acts to distance its services as 

described above, to that extent it generally, in practice, actually tightens 

regulation rather than truly privatizing.  The degree of supervision and 

involvement of the state in government corporations and in statutory 

authorities may be legally, administratively, and economically stricter than 

ever, but it remains without direct connection to the state’s responsibility 

regarding the benefits of such an arrangement.  In practice there is a negative 

correlation, in the state’s operations by means of government corporations and 

statutory authorities, between the degree of profit and authority on the one 

hand and the degree of responsibility and opponency on the other hand. 

The blurring of the conceptual boundary between “public” and “private,” 

resulting from the trend to privatization, from outsourcing, and from overall 

changes in the labor market, is on the table for discussion in the courtrooms, 
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being a vital question for the understanding of the behavior of those workers 

who are not officially state-employed but fill jobs that the state assigns to 

them.  The question arises in the light of the state’s position that such workers 

are to observe the norms of public servants.
327

 

This question, it will be noted, is highly significant for judgements — 

regarding obligations as well as rights — to be applied to organizations and to 

workers in public or private frameworks:  when are the rules applying to such 

organizations and workers to be equated to the obligations incumbent on “civil 

service”?  Thus, for this paper I examined a verdict
328

 that, by way of “judicial 

activism,” imposed on an organization, although the organization was covered 

neither by the Government Companies Law nor by the State Service Law, 

obligations arising from those laws.  That was, the verdict explained, in 

recognition of the need for legal consistency with the overall legal system, and 

also with the intent of preventing the state from shirking its obligations as a 

manager and employer by dint of being a state. 

For this paper, I examined the law as it applied and varied during various 

periods with respect to three organizations:  the Broadcasting Authority, the 

Israel Postal Company Ltd. (formerly the Postal Authority), and Bezeq – The 

Israel Telecommunication Corp. Limited.  I chose those three organizations 

because they operate in the same sector (communications) and formerly 

provided a monopolistic service; because all three are directly tied to the 

government and its bodies by virtue of their importance; because all three 

were in the past supervised by the same organs and part of the civil service in 

the past; and because of the organizational change they underwent with 

“privatization.”  The three organizations do, however, differ from one another 

in the amount of profit their operations can provide.  Among the three, while 

Bezeq has the greatest profit potential, and the post office is heavily in debt 

but has considerable profit potential, the Broadcasting Authority, in its current 

form and in the absence of advertising, is both in debt and without profit 

potential. 

                                                           
327

 According to 766/07, Barak Cohen vs. State of Israel, Tak-Al 2199, (4) 2007, published 19 

Nov 2007. 
328

 High Court of Justice, 2671/98, Israel Women’s Lobby vs. Minister of Labor and Welfare 

et al, verdict LII(3), 630. 
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I surveyed how, with respect to those three organizations, the government 

improves its position, even economically, by distancing them from the “civil 

service” and locating them at varying organizational-administrative distances 

from itself.  Thus the government manages to provide itself with 

administrative, budgetary, organizational, legal, and economic freedom in 

their operation, while not actually giving up its direct ties to their control and 

while enjoying their profits.  I shall survey the law applied to those 

organizations in each of their organizational phases, and the benefits to the 

state of distancing those organizations, together with their workers, from its 

service — inter alia, and in general terms, with respect to how deficits and 

credits are recorded in the state’s budgetary accounting. 

To conclude the paper, I shall suggest not adopting the “privatization” 

euphemism, which does not necessarily reflect an ideology of downsizing the 

state as owner or a freeing of “privatized” services and businesses from its 

hold.  Further, I shall propose that the term “privatization” could be better 

replaced by the term “separation,” since from the state’s point of view the 

change of possession amounts to no more than an artificial, legalistic change 

of position for the property. 

Keywords:  Privatization, public service, government corporations, civil 

service, statutory authorities, labor law. 
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