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מערך בקרת ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, מופקד על בקרה בכל תחומי  

נה עליהם ומהווה גורם בעל ערך בשיפור הפעילות שנציבות שירות המדינה אמו
 מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה.

  

הממשלה,   למשרדי  ותקינה  פרט  בנושאי  הסמכויות  אצילת  תהליך  במסגרת 
ליחידות הסמך ובתי החולים הממשלתיים, נקבע כי הבקרה תהווה מרכיב מרכזי 

 ותנאי יסוד בתהליך זה.

  

הסמכו אצילת  ותהליך  אגף  הואיל  גיבש  סיכון,  לצד  הזדמנות  בחובו  טומן  יות 

לבדיקת   פעולה  מודל  המדינה,  שירות  בנציבות  האנושי  ההון  לניהול  הבקרה 
"מוכנות" כלל הגופים הרלוונטיים, לנציבות שירות המדינה למהלך האצילה. מודל 

 " על  מתבסס  הערכת Best Practiceזה  הפרויקטאלי שתכליתו  הניהול  מעולם   "

 יכונים במימוש מוצלח של התהליך.סיכויים וס

  

( של כל משרד/ בית חולים לתהליך  Gate) "שער כניסה"  סקר המוכנות מהווה

החולים   ולבתי  הסמך  ויחידות  הממשלה  למשרדי  יאפשר  והוא  האצילה 
שיפור מתמיד.   כניסה הדרגתית לתהליך האצילה תוך  בהמשך,   הממשלתיים, 

על אופן ביצוע   עיתית כלי להערכה  "חליפות הבקרה" על תחומי האצילה יהוו
ביצועים  והערכת  מדידה  הבקרה,  מנגנוני  באמצעות  במשרדים  האצילה 

 המוטמעים בהן. 

  

  הבקרה מתמקדת בשלושת המרכיבים הבאים:

 

  

שיטת החישוב המצטברת לצורך קבלת החלטה על מוכנות המשרד/ בית החולים  

הסמכויות מתווה   ,לאצילת  ממרכיבי  אחד  בכל  סיווג  רמות  שלוש  על  מבוססת 

 המוכנות לאצילה: 

ירוקה הסף(    – קטגוריה  בתנאי  )עומד  "עובר"  מאפשרת   -שמשמעותה 

 אצילה מידית.

מומלץ לאצילה    -שמשמעותה עומד בתנאי הסף בהתניה    – קטגוריה צהובה

 מידית עם התניות לצמצום הפערים שנתגלו בפרק זמן שייקבע.

נדרשות פעילויות נוספות בכדי    – לא עומד בתנאי הסף    – קטגוריה אדומה

 להשלים את שלב המוכנות לאצילה. 

  

 מרכיבי מתווה המוכנות לאצילה



  

ל הנהלות המשרדים /בתי החולים מסמך בקרת יועבר לכ  – טיוב נתונים –שלב  

טיוב נתונים, חריגים ושגויים במערכת מרכב"ה במסגרת סקר המוכנות לאצילת 
 סמכויות בתחום התקן ונוהל טיוב סעיפים תקציביים. 

  

יבוצע לאחר קיום הדרכה בנושאי האצילה.    - מבדק רמת ידע קיומו של  –שלב  
במ התוכן  מומחי  בשיתוף  יוכן  הבריאות(  )המבדק  ובמערכת  הממשלה  שרדי 

במבדק ישתתפו הסמנכ"לים הבכירים להון אנושי/ מנהלים אדמיניסטרטיביים/  
 מנהלי משאבי אנוש ומומחי התקינה.

  

חוות דעת הממונים והרפרנטים בנושאים כגון: מסוגלות    – סקר מעריכים -שלב  
 ועוד.. המשרד/בית חולים, קיומם של בעלי תפקידים קריטיים, מחויבות, 

  

ומהווה   החולים  בתי  המשרדים/  של  מוכנותם  רמת  את  משקף  המוכנות  סקר 
תשתית לנציב שירות המדינה לקבלת החלטות באשר ליישום האצילה, הנושאים  

ו להם  המואצלים  הממשלתיים,  החולים  ובתי  הסמך  ויחידות  הממשלה  משרדי 
הסמכויות.   למשרדי    –יואצלו  בכיר  אגף  ובשיתוף  בתיאום  יבוצע  זה  מתווה 

 הממשלה, ואגף בכיר למערכת הבריאות.

  

בשקיפות, בחדשנות, בשיטתיות ובמתודולוגיה המוכיחה  אני רואה ערך רב
באופן הדרגתי ברוח מדיניות   באופן המאפשר מתן אצילת סמכויות את עצמה

 נציב שירות המדינה ודוח הרפורמה.

  

אני רוצה להודות ולהביע הערכתי הכנה מקרב לב לפרופ' דניאל הרשקוביץ, נציב  

באצילת   רואה  שהוא  החשיבות  ועל  הבקרה  דוחות  אימוץ  על  המדינה,  שירות 
ת ויישומו,  הסמכויות ובצמצום הבירוקרטיה, לכלל השותפים בגיבוש מודל המוכנו

ויחידות הסמך, במערכת הבריאות,  לממונים על המערכות במשרדי הממשלה 

מערכות    במערכת הביטחון והחוץ, לרפרנטים, לאגף אסטרטגי ותכנון מדיניות,
 מידע, ובמיוחד לצוות אגף בכיר לבקרת הניהול ההון האנושי. 

  

 בברכה ובהצלחה והמשך שיתוף פעולה פורה. 
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