


 צעד קטן לאיגוד מנהלי משאבי אנוש "

 וצעד גדול להון האנושי  

 "בשלטון המקומי





כך   –א בדומה לחוק הגזבר "חיזוק מעמדו של מנהל מש

דעתנו תהיה משמעותית יותר כי מוטלת עלינו אחריות 
 .רבה

חתירה לתפקיד סטטוטורי 
העלאת רמת שביעות הרצון של עובדים 
לבחון ולשמור על ההון האנושי 
דאגה לזכויות עובד 
שומר הסף לטוב ולרע 
גורם מתווך בין הנהלת הרשות לבין העובד 
פיתוח והדרכה 
פיתוח ההון האנושי ברשות 
גיוס איכותי לתפקידים 
בניית אמון, שקיפות 
א"קליטת עובדי כ 
א"הפסקת העסקת עובדים באמצעות חברות כ 
ניהול המנגנון נוכחות ושכר 
רצוי –א "שילוב השכר בכ 
השכר צריך לבצע את ההוראות של אנשי משאבי אנוש 
רווחת עובדים 
 פרישת עובדים 
לכוון, יועץ ארגוני. 

 
 



א הוא אישיות מרכזית ברשות וחייב לדעת "מנהל מש

מעורבות בעשייה בכל  . ולהיות מעור בתקציב ובחלוקתו
 .א"המחלקות מבחינת צרכי כ

  בעת משבר בין מנהל לעובד תפקידו של מנהל משא הוא

ניתן . להתערב ולפתור את הבעיה בגישה מקצועית
 לשלב אנשי מקצוע בפתרון

שמירה על מערכת נהלים תקינה, דלת פתוחה לעובדים  ,
 .על זכויות העובדים ושילוב בין השנים

לומר . יושרה ובהירות בתוך מערכת יחסים מול עובדים

לא לתת הבטחות  . את האמת להציב דברים על השולחן
 שווא

לגלות אמפתיה לעובד. 
רצוי  . ישנה היררכיה ברורה. הצבת גבולות ומסגרת

 .שהארגון לא יפגע ולא שיהיה סדום ועמורה
 כתובת בלי  – אמאמנהל משאבי אנוש הוא גם אבא וגם

 .קשר לוועד
לדעת את הכללים והפרטים הקטנים, מקצועיות. 
סובלנות 
  ידע של תרבות ארגונית 
הבנה של סיטואציות מורכבות 

 



 העובדים והוועד מצפים שאני–  
 אצא מהקופסא

 .לפנות ולכתוב כאן ועכשיו, במיידי הכלאעשה 
 .שאראה את העובדים ולא רק את המערכת

 שנשתף פעולה
 יחס

 פעולות רווחה
 מתן מידע מקצועי

 כבוד
  
 הנהלת הרשות מצפה ממני ש–  

 .שאנהל משוב אנושי אשר יתמרן את כל העובדים
 .שאיישב סכסוכים, שאמצא פתרונות יצירתיים

 .שאגרום לשביעות רצון בקרב העובדים
 שאהיה להטוטן

 .כגוף אחד -הנהלה ומשאבי אנוש  –אותנו " יתפסו"ש
שנייצג את בקשות הרשות מול הרגולציה ונקבל מהרגולציה  

 מענה תוך פרק זמן קצר
לסחוט את הלימון ככל  , א"ניתן ייעוץ מקצועי בנושא מש

 .האפשר מבלי לחרוג מהכללים
  



 הרגולציה מצפה ממני ש–  
 .איישם הנחיות נהלים ורגולציה

  אתקן עוולות עבר
 יהיו לי יכולות של להטוטן

 בין הרגולציה לבין העובד" גשר"אהיה 
 אשתמש בידע המקצועי שלי כדי לחסוך תקציבית

 שנגמיש עמדות
 שנילחם כמו שצריך וביצירתיות

בעיקר רוחביות שנוגעות   –שנציף סוגיות משמעותיות 

 .לרשויות רבות
  
  



התפקיד צריך להיות פרופסיה  . 

כמו ההסכם  )צריך לחייב השתלמויות כחלק מתנאי ההעסקה 

 (.  ס"העושל 
הכללים –יש יתרון למנהל שבא  עם רקע מהתחום 

והמורכבות של המגזר הציבורי דורשים חובת לימוד 
 .אינטנסיבי

פעם בחודש השתלמות בנוגע להסכמים קיבוציים! חובה ,

 . ל ועוד"עדכוני חוזרי מנכ
נדרש לעשות יום עיון   –הסכם חדש /כאשר יוצא תיקון להסכם

 ". לישר קו"של מנהלי משאבי אנוש בשיתוף ההסתדרות כדי 

האוצר  , הבסיס זה העדכונים של מרכז השלטון המקומי

משרד  . בלי זה מנהל משאבי אנוש לא יכול לפעול. והפנים

 -הפנים יצר הכשרה מחייבת היות וזיהה חוסר ופער ולכן 
 .  חובה שיסבסד את זה

ארגז כלים עם פתרונות בפרקטיקה ולא תיאוריות. 
ידע בפיתוח ארגוני 



 :מידע שימושי ללמידה
קורס משא ומתן 
מחשוב 
ניהול קונפליקטים 
פסיכולוגיה התנהגות ארגונית 
פוליטיקה ארגונית 
שכר הסכמי עבודה וגם העובדים 
הדרכה להנעת עובדים 
תקנון וידע השיטות בארגון 
  הסכם יועצים 
 מנהל משאבי אנוש הופך להיות מגשר –גישור 

מדיניות ציבורית 
  



 חגית )בודקים מול מרכז השלטון המקומי כיצד לנהוג
 (ורוניןעירית /מגן

 לא לטובת העובדים -פרשנויות שהם נגזרת של טכנולוגיה 
את חוקת העבודה ולעשות התאמות, צריך לנער את האבק 
ארצית/מאבק ברמה רוחבית 
לבדוק מול פורום מנהלי משאבי אנוש 

  



יש לעיתים קונפליקטים מול ההנהלה ולא תמיד ניתן לומר את 
 .מה שבאמת אנו רוצים

זה לא  . קשה גם לעמוד מול הבכירים ברשות ולעמוד על דעתנו
 .פשוט

לדעת מה , לדעת לקרוא את המפה, אנחנו צריכים לבוא מוכנים
 .רוצים לומר וכיצד

צריך לקחת כמה צעדים אחורה ולראות כיצד לא מגיעים  
 . למקומות כאלו

 .  אנחנו באמת שומרי הסף
צריכים להבין שאנו מוציאים לפועל של הנחיות ההנהלה וכך נוכל 

 .  לצמצם אולי אפילו במעט את הבעיה

לשקף ולהביא לידי ביטוי את המקצועיות שלנו בפני  
 .ה/לה מה ההשלכות של הבחירה של/להסביר לו. הבכיר/הנבחר

 .לערב את הרגולטור



לדבר עם ההנהלה ולבקש שישנו דעתם 
ליצור לובי בתוך הארגון לטובת השינוי 
ועד על מנת שההחלטה  /שלטון מקומי/פניה למשרד הממשלה

 לא תעבור
בוחן את כל החלופות 
מציג יתרונות וחסרונות 
אפילו אם מצריך להתנגד, במידה וזה לא תואם את החוקה  ,

 .עומדים על רגליים אחוריות
בסופו של יום אנו עומדים בפני חיוב אישי. 
  מנהל משאבי אנוש חייב להיות שותף ולתת את דעתו ואת

 .הצד המקצועי כולו
א "זו הסיבה שיש צורך להגדיר את תפקיד מנהל מש

 !כסטטוטורי
תלוי במעמד של מנהל משא ברשות הכל. 
  מנהל משאבי אנוש תמיד יהיה חשוף לביקורת מטעם

 ".ללכת בין הטיפות"תמיד צריך . הרגולטורים השונים
 קל  –כשבאים מוכנים ומצוידים בתכנית מסודרת וויזואלית

 לשכנע ולהניע את ההנהלה לחשיבה אחרת
 



ועד עובדים ונציגי ההסתדרות 
 ל"מנכ, ראש העיר –הנהלת מועצת העיר 
 דרך מנהלי מחלקות –עובדים 
שיתוף עובדים בקבלת החלטות מהותיות 
 משרד האוצר  , שלטון מקומי, רפרנטים)משרדי ממשלה

 ומשרד הפנים
 כדי לתת שיקוף   –תושבים 
יחידה משפטית 
הצוות במשאבי אנוש 
 שיתופי פעולה בתשלום –ייעוץ ארגוני 
 מצליחים, משיגים תוצאות, הביחדהכוח הוא ביצירת. 
הגנה מקצועית על המנהלים –פ עם מנהל ישיר "שת 



  
תוכנות חדשות, להכניס שיפורים טכנולוגיים 
 (מיקור חוץ)אאוטסורסינג  -שימוש במומחיות חיצונית 
 לישיבות תקציבים -הכנסת משאבי אנוש לתחום הכלכלי 
 לחבר את נושא התקנים ואת חוקת העבודה לתהליכי

 .העבודה
ריענון עובדים מצריכים  , בחינת עובד, שינוי מבנה ארגוני

 .מסלולי קידום והתמקצעות
 שעות נוספות : של הרשות כמו פרורגטיבהיש נושאים שהם

 .וכוננות
 יש מצבים שבאמת אנחנו מוגבלים אבל יש מצבים רבים כמו

לימודים והשתלמויות שמשפיעים לטובה על תחושת השייכות  
 .של עובדים לארגון ואז זו השקעה ולא הוצאה



 
 הרשות צריכה למצוא דרכים להיטיב עם העובד בלי ליצור

 .גרעון כלכלי
  ניתן לנהל הון אנושי בצורה הרבה יותר טובה באמצעות ניהול

 .זמן נכון
 הרחבת המערך לכל העובדים -שעוני נוכחות. 
ניכויים בשכר של שעות חוסר. 
בהדרכה אפשר להשתמש בכוחות פנימיים להליך ההדרכה. 
איגום משאבים מאגפים אחרים ומרשויות אחרות. 
 צריך לפנות ? מי קבע מה גובה התקציב –צריך לשאול

. למקבלי החלטות ולהגיש תכניות עבודה שעונות על הצרכים

לשקף להם את הצרכים ושיבינו שאם לא יהיה תקציב אז לא  
 .יצליחו לקדם

  צריך למצוא אלטרנטיבות לתגמל עובדים שלא קשורות לשכר

חשוב שבמערכת יהיו בקרות על . וצריך לנהל את זה נכון
 .התקציב והשכר כדי למנוע טעויות

 



יצירת אלבום תמונות משותף לצוות 
מייל עם מילים טובות ומפרגנות 
זיהוי נקודות חוזק אצל עובדים והעצמתם 
לשתף ולידע עובדים, לעדכן 
מחמאות ומישוב עובד מצטיין 
טיולים וימי גיבוש 
והכשרות לימודים,השתלמויות 
קידום בשכר 
 שיחות משוב -  אינטרינזיםתגמולים 
פיתוח מנהלים 
רווחת העובד 
השקעה בפרטים הקטנים, סביבת עבודה נעימה והולמת 



בניית קריירה ואופק קידום לעובד 
תרומה וערך -לתת מקום לעשייה משמעותית 
 שיתוף העובדים ושותפות בבניית יעדים ותוכניות 
עתודה ניהולית 
דלת פתוחה 
תמריץ על אי היעדרות 
פגישות רבעוניות עם העובדים באגפים 
לחנך את הארגון להכרת תודה 
להקים פורטל ארגוני שבו יש חיבור בין ההנהלה לשטח  .

ל מעלה סוגיות בעקבות ביקורים בשטח ומדווח  "המנכ
 .לעובדים באופן מקוון

ניוזלטר אינטרנטי לעובדים 
  במדינה פועלים לפי התקשיר   -לגבי השתתפות בלימודים

צריך  . אך מה בצד האסטרטגי לגבי השתתפות בלימודים
 לקיים דיון אסטרטגי מה החשיבות בהשתתפות כספית

 



ידע ומקצועיות 
א"הגדרת תפקיד מנהל משאבי אנוש ולא מנהל כ 
יחסי אנוש ושיתופי פעולה 
הקשבה והכלה 
א לגזבר"חיזוק הקשר בין מנהל מש 
שיתוף במדיניות ובקביעת אסטרטגיית הרשות 
להכניס את מנהלי משאבי האנוש לוועדת השלושה 
הפיכת מנהל משאבי אנוש למעמד סטטוטורי 
הענקת כלי עבודה ויצירת הגדרה אחת ונהלים אחידים לכולם 
ההגנה והביטחון , שיפור הגיבוי 
פ"ארגון עובדים ומנהלי משאבי אנוש עובדים בשת 
 חינוך כפרופסיה –חקיקה 
תהליך עובד מצטיין 
יצירת עתודה ניהולית ופיתוח מנהלים 
חיבור למנהלים החזקים לטובת קידום נושאים 

 



 ללמוד ולהתפתח –להוות גורם מקצועי מייעץ 
להזיז ולקדם ולא להיות מקובע 
השקעה והתמדה 
 נעשה לטובת העובדים שהכלהאמונה 
השקעה גם בנושאים הנראים בלי אפשריים ליישום כגון  :

 חריגות שכר
ולבחור את החשוב ביותר ולהתמקד בזה לתעדף 
 להטביע חותם בסוגיות אסטרטגיות ארוכות טווח 
שיחות אישיות עם גורמים שונים ברשות . 
הערכת עובד 
עדכון העובדים בחידושים 
ע קבוע אחת לשבוע עם המנהל הממונה.פ 
 השתתפות ויצירת פורומים ברשות לגשר בין ההנהלה לבין

 .  העובדים
 
 



הכי קשה לי לומר למישהו שלא מגיע לו  . 

הידיים שלי כבולות מבחינת הרגולציה  . 

צריך לעבוד על השירותים שאגף משאבי אנוש יודע להעניק  

 .  לעובדים

המטרה שלנו היא להכיל את העובד ולהראות איך אתה עובר  
 .עבור העובד ועוזר לו

אתה נותן כמנהל משאבי אנוש ולא נתינה  , כשאתה נותן
 .הוא לא חב לי דבר, אישית

צריך להוציא את תפקיד מנהל משאבי אנוש מהמקום האישי. 
לשנות כתפיסת עולם, להקשיב להם, לתת לעובדים. 

 



 
 
הזמנת יועץ חיצוני להכשיר את העמיתים 
 4כמו השיח  –מפגש שאלות ותשובותU 
 הכשרה –רפרנטים אגפיים 
 פתרון זה יהיה באתר   –מייל ופקס לפרסום לכל העמיתים

 .האיגוד בפורום מנהלי משאבי אנוש ברשויות
 באים לרשות ומקיימים הסברה  ( האוצר)נציגי המגזר הציבורי

 .לפני תחילת ביצוע אכיפה
 מה קורה במקומות   –שיח של עמיתים סביב שולחנות עגולים

 .אחרים
 



תהיה אנושי 
תהיה אופטימי 
מי שמאמין לא מפחד 
תהיה יצירתי 
שייכות ומוטיבציה 
 דלת פתוחה בהנהלה –הכול עובד 
זה עניין של התמדה 
 שנים היה בעייתי ובניית נוהל מסודר ענה על   –אחזקת רכב

 הצורך
ראייה מערכתית של כל הנושא ולפי זה מקבלים החלטות 
 ההנהלה   –כניסה ויציאה מהעבודה  –שעון נוכחות גמיש

 התנגדה לשעון גמיש
איך לשנות את המוטיבציה? מנהלת אגף חדשה? 
 מה אתם צריכים –שאלנו את העובדים? 
העובדים רגועים סביב  –סדר בנוגע לכניסה גמישה -נוהל

 הכניסה והיציאה מהעבודה



 הדרך הטובה ביותר ללמוד –קפיצה למים עמוקים 
 .י פחד"כדי לצבור ביטחון קופצים ומסתדרים ולא מונחים ע

צריך . אי אפשר כל הזמן להיות בהוויה של קפיצה למים עמוקים
 .גם להיזהר
 "אשרי אדם מפחד תמיד: "שלמה המלך אמר. צריך שילוב

. לפעמים כך ולפעמים כך. יש מצבים שונים –האמת באמצע 

 .צריך את שניהם



 "ואהבת לרעך כמוך"הלל הזקן 
 פרקי אבות –" אל תדון אדם לפני שתגיע למקומו"

" פשוט לא יהיה, מה שלא יהיה פשוט: "מפקד בצבא אמר לי פעם
 .אני מנסה לעשות את הדברים פשוטים ולא לסבך אותם

 .כגודל המטרה כך גודל האנשים –שמעון פרס 
 עשה את הבלתי אפשרי בתנאים בלתי אפשריים –בן גוריון 

 .יכולת לחבר בין עולם הרוח לבין עולם המעשים –חנן פורת 



  הכלה 
אופטימיות 
  אנושיות 
 רגישות 
ביטחון עצמי 
 מקצועיות 
כריזמה 
שכל ישר 
יחסי אנוש ותקשורת בין אישית מפותחת 
לדעת לעשות הבחנה בין העיקר לטפל ובין רגש להגיון 
הקשבה 
לב גדול 
מוכוון אנשים 
להטוטן 

 
  
  
  



יש יתרון לעשייה בצעדים קטנים כי זה מפחית  –צעדים קטנים 

 .התנגדויות ונותן לדברים להיטמע בשטח
צריך לשנות את דרך בחינת המועמד   –למשל בוועדת הבחינה 

 .ראיון התנהגותי, לפי מדדים התנהגותיים
 . לפעמים כדאי לחתוך והמשמעות היא צעד גדול

מנהל משאבי אנוש צריך להפעיל שיקול דעת מתי לצעוד בצעדים 
 .קטנים ומתי בגדולים





 רשות שם משפחה שם פרטי בקרה

 פתח תקווה. ע סמוליאנוב לאוניד 1

 משרד האוצר עאזם שאדי 2

 רחובות.ע צברי אתי 3

 תאגיד מי כרמל אורגד שירלי 4

 תל אביב. ע שחר ענת 5

 שהם.ע בסן דליה 6

 תמר. א.מ בורבא אילה 7

 רחובות.ע אנגל גלית 8

גל   סטריקובסקי גרטלרשגיב  רעות 9

 'ושות



הפנמה 
 עבודה על פי החוק –חוק 
אתי גבאי 
משמעת 
זהירות 
פחד 
מניעה 
בקרה 

 

 .  בין טעות לחריגה –ניהול תהליך 

 ?האם אני עומד מול גופי אכיפה או איתם
.  פניה למשרד האוצר ולבקש עזרה בפתרון החריגה

 .חייבים לעדכן האוצר בחריגת שכר
פניה כללית לאוצר ואז בבדיקה ימצאו גם טעויות לטובת 

 ייצור אמון עם העובד -העובד 
 .כאשר אנו עושים הסדרה ניתן להשיג דברים

 !כן? האם אנחנו שומרי הסף
 



 להחזיר כוח לרשויות
 קשר בין שכר נמוך לבין חריגה

 תנו סמכויות –ליצור חוקת עבודה משלך 
 מקורבים מול מוכשרים

 הסדר טוב לנו
 יתרונות וחסרונות! אכיפה עצמית

 (ר הועד"תקיפה על יו)הגנה על מנהל משאבי אנוש 
 רבעוני של האוצר/חוזר חודשי

 



 פתרון לסוגית בקרה ואכיפה
בקרה עצמית לצד שיתוף פעולה חיובי עם משרד האוצר  

 .תוך מתן כלים להתמודדות והכוונה
 הסבר קצר לפתרון

לקיים אכיפה עצמית תוך קביעת מסגרת מראש עם משרד  
 האוצר

קליטה של  /שנים של תנאי שכר 3בחינה יזומה של עד 
 .עובדים חדשים ועובדים שנוידו ועברו תפקיד

קביעת תכנית ברורה לבחינת סקטורים בארגון לפי סדרי  
 .י מנהל משאבי אנוש"עדיפויות שייקבעו ע

 פעולות ראשונות הנדרשות ליישום הפתרון 5
 לקבל אישור הנהלה

 הנחיות והכוונה ממשרד האוצר, לקבל כללים
 גיוס וועד העובדים לתהליך

 קביעת לוח זמנים וביצוע
 פרסום לעובדים

 שותפים להצלחה
 ראש העיר

 גזבר/ל"מנכ
 ממונה על השכר

 וועד העובדים
  



 רשות שם משפחה שם פרטי מסד

 דבורייה עבד אל ראוף שאיב   1

 ת"פ. ע בן יוסף הילה 2

 מגדל שמס גאלב אבו סאלח 3

 כאייפה סאלם ענאםאבו  4

 אכסאל שלבי ד עבד"עו 5

 פרדס חנה כרכור גרמן כוכבה 6

 כוכב יאיר מפן נילי 7

 דרום השרון שמי רחל 8

 גבעת שמואל בר דגנית 9

 משרד הפנים אביטן נעמה 10

 רמת השרון שורק לילך 11



שינוי תפקיד 
עזרה לעובד 
בדיקת קשיים של עובדים 
ניוד לתפקיד אחר 
משפחה 
בדיקת מצב בריאותי 
מציאת חלופה 
ממלא מקום 
קושי בפיטורי עובד 
טובת העובד מול טובת הארגון 
דילמה 
החלפת עיסוק 
הדרכות והכשרות לתפקיד אחר 
חוסר בכלים להתמודד 
 שימוש באמצעים טכנולוגיים להעלאת

 תפוקת העובד
 



 פתרון קיים לשימור שעובד טוב
הכשרה ולימודים 
ניוד לתפקיד אחר 
ניוד על פי הכישורים המתאימים לעובד 
תגמול 
 להחליט מה   איתוישיבה עם העובד ובדיקת צרכים ויחד

ואז להחליט על שינוי ? מה מפריע לו, מעניין אותו
 .התפקיד

 שינוי תיאור תפקיד בהתאם לאישור הרפואי לשנות את
 .אחוזי המשרה של העובד

שיתוף ארגון העובדים בתהליך השימור 

 :אצלי ברשות זה עובד ככה
מזניחים את הבעיה . 

  מביאים עובד נוסף ליד העובד המוחלש ונוצרת אבטלה
 .סמויה

  מנסה למצוא פתרונות במסגרת האפשרויות להעסקה
 אופציה אחרונה היא פיטורין. ברשות

ניוד העובד לתפקיד אחר המתאים לו ולכישוריו 
קידום העובד כלפי מעלה 
אצלנו ברשות  . יש הבדל בין רשות גדולה לרשות קטנה

הקטנה ניתן לא ניתן לשאול את העובד מה הוא היה  

 2לכן נותנים . רוצה כי אין מספיק תקנים ותפקידים

י הגיל "אופציות ואם זה לא מסתדר בודקים עפ
 .והאפשרות ליציאה לפנסיה 



 ?מה הייתי רוצה שיקרה –אם זה תלוי בי ורק בי 
לעשות מה שטוב לעובד ולא רק מה שטוב למערכת  . 

  ניוד או הפסקת עבודה רק על פי החלטת העובד וגם האופציה
 .להשארת העובד בתפקיד

לשאוף לאיזון בין טובת העובד ומערכת 
לאפשר לעובד ניוד בתוך המחלקה לתפקידים אחרים 
  מדובר בכסף ציבורי ולא בכסף פרטי ולכן לא ניתן לדעתי ללכת

 לטובת העובד נטו  במקרה ויש אפשרות לפטר את העובד
  לסיים את ההעסקה –לאחר מיצוי כל האפשרויות והזכויות 
תגמול מפתה 
מה עושים? אם העובד המוחלש מועסק בשכר בכירים? 

ניתן להקטין את אחוזי המשרה ולהביא במקומו עובד אחר 

 .הצדדים 2צריך הסכמה של 

 ככל שהתפקיד בכיר הכיוון הרצוי הוא ללכת על פתרון של

 .פרישה או פיטורין
פניה למשרד הפנים והאוצר לקבלת תשובתם לעניין. 
  במקרה ויש מספר עובדים מוחלשים יש לפנות למשרדי האוצר

 .והפנים לקבלת תכנית ריענון עובדים
 העסקת עובדים מוגבלים ושילובם של  – 2017בתחילת ינואר

 עובדים מוחלשים



 שותף לפתרון –גורם מקדם ברשות או מחוצה לה 
נציגות העובדים 
משרד האוצר 
משרד הבריאות 
שלטון מקומי 
ייעוץ משפטי 
  וועדה רפואית אישרה שהעובד מתאים לכל עבודה אך העובד

 .עליה וקוץ בה. לא עובד כי הוא אכן חולה, בכל זאת
משתפים את המחלקה כדי לסייע לעובד. 
יצירת שיח טוב עם וועד העובדים ושיתוף פעולה 
 שימוש בכלים ובשפה נכונה עם ארגון העובדים לקבלת

 .החלטות לפיטורי עובדים כדי שלא יצאו לשביתה



 גורם מעכב ברשות או מחוצה לה
ארגון העובדים 
האוצר/משרד הפנים 
רופא תעסוקתי 
תקציבים 
 נופל על הרשות ולכן לא רוצים להפריש את   –פנסיה תקציבית

 .העובדים הללו
ראש העיר 
גזבר 
 ניוד לפי מוגבלות על פי קרן מעגלים 
 ניוד בין רשויות של עובדים  –שיתוף פעולה בין רשויות שכנות

 מוחלשים
 



 (מוחלשים)פתרון לסוגיית עובדים לא כשירים לתפקידם
 יצירת מודל לניוד עובדים ברשות

שימוש באמצעים טכנולוגיים להכשרת העובד לצורך ביצוע  
 תפקידו בתחום החדש

 הפעולות הנדרשות ליישום הפתרון 3
ניתוח המצב עם העובד ובשיתוף גורמים מקצועיים בתוך 

 ('פסיכולוג וכו, ס"עו)הרשות 
וועדה , קרן פנסיה, ביטוח לאומי)פניה לגורמים חיצוניים 

 (רפואית
התאמת האמצעים הטכנולוגיים לתפקיד החדש לרבות 

 .הכשרת העובד
  



 רשות שם משפחה שם פרטי מסד

 רעננה. ע גרסטל יפית 1

 מרכז שלטון מקומי מזרחי ספי   2

 א לב השרון.מ יהודה חגית   3

 אשקלון. ע גרשון מלכה   4

 טייבה מסארוה סלווה 5

 קריית גת. ע גבע תיקי 6

 משרד הפנים מרקוביץ בוסאנה 7

 א לב השרון.מ לוי (אוסי)אסתר  8

 אשקלון. ע לוי אסתר   9

 ראש העין. ע תעיזי נחמיה 10



אין יושר 
מבוי סתום 
יש לי בעיה עם זה 
שקיפות 
לא קורה 
זה חובה וזה עם בעיה גדולה 
כלי נהדר שהמנהלים מפספסים 
שימור עובדים טובים 
יש ציפיות שנעשה מזה משהו 

 



 ..."אם זה תלוי בי ורק בי"
שתהיה הערכת עובד 
שקיפות 
חיפוש ומציאת פתרון איך להרים מוטיבציה 

 
 "דקה מהלב"

י מנהל ישיר עבור "שזה יהיה בכל מחלקה ע. זה צריך להיות
 .ובכנות אמיתישזה יהיה . תגמול כלשהו

 
 
 "אצלי ברשות זה עובד ככה"
 טופס אחיד –עמודים  3טופס 
במשך חודשיים המנהלים עוברים לשיחות עם כולם 
 הערכה זה נטל על המנהלים הם מפספסים את

 .הפואנטה
 שנים מתקיים אצלנו תהליך הערכה 5במשך. 
 אחרי שהמנהלים ממלאים את הטופס העובד ממלא את

 חלקו בטופס  
אני לא מאמין בהערכת מנהל את העובד 
עובד מצטיין באישור שלטון מקומי 
איך בוחרים את העובד המצטיין? 



 "מעניין אותי איך זה עובד במקום אחר"
 אין לי "המוטיבציה חשובה לי ויש תחרות בין העובדים

 "שום דרך לתגמל
 ואז  ( צהרים. א, בוקר.א)קטנות " מתנות"אנחנו תקצבנו

 .כל רבעון –מפרסמים את זה עם תמונה של העובד 
זה כלי שמתאים למגזר הציבורי 
הייתי רוצה שזה יקרה אצלנו... 
הערכה אמתית למי שמגיע באמת לשקף את האמת ,

 .לא לטייח
משקיע , שעובד לא ירגיש שהוא פראייר כי הוא טוב– 

 .זה גורם לתסכול –אל מול עובד לא טוב שלא משקיע 
  לעובדים יש רתיעה מהתהליך זה עלול לעצור אותם

 להתקדם
מנהלי מחלקות שחוששים לתת משוב אמת 
יש הרבה פוליטיקה 
זה כלי לפיטורים? השאלה מה עושים עם התוצרים? 
 צריך להמשיך ולנהל את הערכת העובדים זה לא

 .  מספיק רק לכתוב את זה



 הפתרון המוצע
 לא לוותר ולבצע הערכת עובדים

 פעולות ראשונות ליישום הפתרון המוצע 3
וועד-עובדים-הנהלה: אמון ויצירת צוות משותף 
גמיש עם מדדים אחידים, כלי מדידה אפקטיבי 
השתלמויות: כלי ניהולי לעבד וליישם את ההחלטות כמו ,

 אופק שירות, קידום, ניוד
 

 שותפים להצלחה
ל "המנכ 
וועד העובדים 
 תהליך הטמעה הוא שלב  הכרחי 

 להצלחה
  



 רשות שם משפחה שם פרטי מסד

 זכרון יעקב סוקולר יעל 1

 חוף אשקלון קקון גלית 2

 באר טוביה עמוס אסתר 3

 בית אל ליברמן שירה 4

 נשר טובול גריף מיטל 5

 אשדוד גיני איילה 6

 שפיר רחמים תמר 7

 ירושלים גבאי חיים   8

 ירושלים ישראלי ליאור 9

 תל אביב זוהר אבי   10



לדבר  , לחשוב מחוץ לקופסא, יצירתי, צריך להיות קוסם

מגשר וממציא /להיות סוג של מתווך, בגובה העיניים
 .פתרונות

.  הייתי רוצה שהתפקיד יהיה מקצועי נטו בלי רעשי רקע

 .  שכל העובדים יהיו מקצועיים
 .הייתי רוצה מקצועיות בעיקר בתחום הניהול

 
 ?איך זה עובד ברשות אחרת

,  צריך לדעת כלהטוטן. זקוק ליחס -כל אדם באשר הוא 

להיות שומר הסף ויחד עם זאת להיות קשוב ולייצר  

פתרונות ולטפל ביוצאים מן הכלל כפרט ולא להתעלם  
 .מקיומם



 "להטוטן"פתרון לסוגיית מנהל משאבי אנוש כ
 :להטוטן צריך להיות

קוסם 
יצירתי  
חשיבה מחוץ לקופסא 
בעל גישה חיובית 
בעל לב שומע וקשוב 
מקצועי 
לדאוג שהיוצא מן הכלל לא יהפוך לכלל 

 
 הפעולות הראשונות ליישום הפתרון 3
  שיתוף פעולה הדוק עם שותפי הדרך וההבנה וההכרה

 .א"של משמעויות תפקיד מנהל מש
 (קסמים)יצירת פתרונות 
מנטוריםא באמצעות "ליווי רצוף של מנהל מש 

 
 השותפים להצלחה

בעלי תפקידים ברשות 
ראש הרשות 
העובדים 

  
  



 רשות שם משפחה שם פרטי  

 פתח תקווה. ע דרעי אסתר 1

 א שומרון.מ טל חלי  2

 א שומרון.מ רדה אורטל 3

 ראשון לציון. ע באום וינר ענבל 4

 ראשון לציון. ע כהן מאיר 5

 ראשון לציון. ע אבידן מאיר 6

 קריית שמונה. ע וקנין שרה 7

 קריית שמונה. ע וקנין חנה 8

 גבעתיים. ע אדרי אסף ש9

 מ אפרת.מ חזן מיטל 10



מסמר בלי ראש 
הליך ארוך ומורכב 
עובדים לא מרוצים 
שהעובד לא יפגע 

 



 :גורם מעכב ברשות ומחוצה לה
 ( פנימי)וועד ( חיצוני)הסתדרות העובדים 

 גורם מעכב תהליך בירוקרטי
 

 :גורם מקדם ברשות ומחוצה לה
 מרכז שלטון מקומי –ועדה פריטטית 
צורך שעולה לתפקיד קיים 
שיח עם העובד 
הסתדרות העובדים 

 
 :אצלי ברשות

 ל"מנכ-משאבי אנוש-גזבר ניודיםועדת 
במידה ועובד לא . אם העובד מסכים אזי אין בעיה

 ועדה פריטטה –מסכים 

 
 :ניודים

 מעבר בהסכמה בשיתוף וועד עובדים  
 ועדה פריטטית 

 אין צורך בהסכמה במקרה של קליטה

 
 :פיטורים

מאגדים את  , מזמנים עובדים ועושים להם שימוע –ועדה 

 .החומר
בגבעתיים קיים יועץ משפטי רק לנושא של   –יועץ משפטי 

 .שימועים
 

 
 

 



 
 :אצלי זה עובד ככה

העובדים מקבלים ייצוג מההסתדרות 
בית הדין לעבודה תמיד לטובת העובדים 
אני עושה לו שיחה  , במידה ואני רוצה לפטר מישהו 
יש אפשרות לחתום על ויתור זכות לשימוע 
תיעוד כלל החומרים הנדרשים 
הערכת עובדים, משובים, שיחות, אזהרות 
לבסס תשתית ראייתית לצורך זימון לשימוע 
ישיבה עם וועד העובדים שלא בנוכחות העובד 

 
 "?מה עובד טוב –פתרון קיים לשימור "
שיווק טוב לתפקיד אחר 
לשתף בתהליך את מנהלי האגפים 
 שיחות מוטיבציה לעובד תוך הדגשת הערך המוסף

 עבור העובד
מעביד בהסכמה וויתור על  -שימור הסכם סיום יחסי עובד

 הצורך בשימוע
שיחה שמתקיימת ברוגע ובנחת 
לגשת לתהליך בגובה העיניים עם העובד 

 

 

 

 
 



 הפתרון לסוגיית ניוד ופיטורי עובדים
סיום יחסי עובד מעביד בהסכמה מבלי להגיע לוועדת 

 .פיטורין
 הסבר קצר על הפתרון המוצע

לאחר בניית תשתית ראייתית וסיכום על המשך התהליך  

מבוצעת שיחה עם העובד במטרה לתת , מול וועד העובדים
כדי לסיים   WIN WINלו תחושה של הוגנות שיקוף ותחושת 

במטרה להימנע משיחת . הצדדים 2-בצורה מכובדת ל

 .שימוע תוך שמירת זכויות העובד
 

הפעולות הראשונות שיש לבצע על מנת ליישם את   3
 הפתרון

בניית תשתית ראייתית 
 גיוס וועד והסתדרות העובדים מתוך מקום של שיתוף

 .והוגנות כלפי העובד רציונאל, ושקיפות
 הלכה למעשה –חתימה על הסכם עם העובד. 

 השותפים להצלחה יישום הפתרון
הסתדרות וועד העובדים 
מנהל ישיר 
העובד 
משאבי אנוש 

  
  



 רשות שם משפחה שם פרטי מסד

 לוד. ע כהן סנדרה 1

 אריאל בן הרוש נאוה 2

 גלבוע פסקרו מיכל 3

 חריש אבישי כהן גלית 4

 גלבוע קציר אביגיל 5

 חבל מודיעין דרון סימה 6

 גלבוע אמר פגי 7

 משרד האוצר גבאי אתי 8

 מרכז השלטון המקומי דורה עדי 9



לעובדים טוב היכן שהם  . התנגדות לשינוי, ועד עובדים
 .קשה לשכנע את העובדים. נמצאים

רואה בזה  ? האם רצון העובד או המערכת? מאיפה זה מגיע

ל לגב  "כנ. כלי שיכול להוביל לשינוי לטובה. משהו מרענן
 פיטורים

התאמה. הוגנות לעובד ולמנהל. תהליך של ניוד ופיטורין  ,
 .סדר, הכשרה

בעד ניוד עובדים? הסכמה לשם מה?, איך זה יתבצע  .
 לרענן

ניוד הכרחי ורצוי והוא נכון למערכת. לא צריך לפחד לפטר .
 .להימנע מאזור הנוחות

 הרבה עובדים מפחדים משינוי אבל זה יכול  . שינוי= ניוד
 לתרום המון למערכת

לא כברירת  , ניוד פנימי זו הדרך הטובה לשמר עובדים

לנייד עובד צריך אומץ ולא להביא אנשים מבחוץ . מחדל

יוצר לויאליות לארגון  . לנייד כלפי מעלה. לתפקידים בכירים
 .גם לגבי פיטורין והערכת עובדים. ומצריך תשתית רצינית

ניוד זה הפתרון לעולם החדש. 



 ?אם זה תלוי בי ורק בי מה הייתי רוצה שיקרה
 שיהיה  . לדאוג שיעשה יחד עם העובד –מבחינת ניוד

 .למנוע אנרגיות שליליות. מרוצה
מועיל במקרה שמדובר בעובד שאינו . בעד –לגבי פיטורין 

 .על פי החוק הכל –יעיל 
לא נוגעת גם  , כיום. כל נושא סיום העסקה אינו מטופל כראוי

 .באנשים שפוגעים במערכת
קודם כל יש  . מקפידים על איכות העובדים. לא מתפשרים

, זה מתחיל בגיוס. מדיניות ותפיסה שמגובה בהחלטות

 .שצריך להיות מדויק
 

 דקה מהלב
 העובדים דורשים ואני מוצאת את עצמי רצה. קשה, קשה, קשה

 .להיעזר בוועד העובדים
 .צריך גם לדעת איך להגיד לא. אי אפשר שכולם יהיו מרוצים

 
 :גורם מעכב ברשות או מחוצה לה

 .מאתגר למצוא מקום מתאים לעובד על פי כישוריו
 .במקרה שמצאנו הוא יכול בהחלט לתרום למערכת

רק כשמדובר על . גורם מעכב הוא ארגון העובדים –פיטורין 

 .מקרים קיצוניים מצליחים לפטר
 



 פתרון לסוגית ניוד ופיטורי עובדים
קביעת מדיניות ונהלים ברורים לנושא 
גיוס הוועד והמנהלים של העובד 
קביעת סנקציות ומימושן! 
מערך הערכות עובדים מסודר! 

 
 הפעולות הראשונות שיש לבצע ליישום הפתרון 3
קביעת מדיניות ונהלים ברורים 
מערך הערכות עובדים מסודר 
קביעת סנקציות ומימושן 

 
 השותפים להצלחה

וועד העובדים 
המנהלים  הישירים 
הנהלת הרשות 

  
  
  
 
 



 רשות שם משפחה שם פרטי מסד

 רעננה. ע שילון גלית 1

 קריית עקרון מרחבי מלי 2

 קריית עקרון איזקסון רונית 3

 טירת הכרמל מקובסקי רחלי 4

 יוקנעם סלע לימור   5

 רעננה. ע פרנסיס ענת 6

 מגדל העמק טרכטמן רוזה 7

 חורפש קורפיש פרח  8

 משרד הפנים בן נון משה   9

 טבעון אדרי אודליה 10



פיטורים 
פוליטיקה 
מחלה 
הכשרה 
שימוע עם אפשרות ניוד 

 
 



 ?מה הייתי רוצה שיקרה –אם זה תלוי רק בי 
ניוד ושימור העובד במערכת 
עובד טוב צריך להישאר 
 חובה שיהיהWIN-WIN    שהעובד לא יפגע ושגם המערכת

 תרוויח
 רוצה לבחון את כשירותו הרפואית –לא מאמין לעובד 
לעשות מאמץ למצוא תפקיד חלופי 
לא בהכרח  , אם העובד אינו עובד מסור ולא עובד טוב

 .זוהי הזדמנות ליציאה מהרשות. אחפש לו עבודה אחרת
 דקה מהלב

עובד שלא ניתן לנייד אותו ואין לו אפשרות לקבל כסף מקופת  

נוגע ללב . יש אפשרות שמחלה תגיע גם אלינו. בעיה. הפנסיה

יש לנו אפשרות לעזור . 'וכות "אולי חל. מצבי מחלות קשות
 .  כאנשים ולא רק בראייה של מנהל משאבי אנוש

 ?מה עובד טוב –פתרון קיים לשימור 
ניוד והכשרה בתפקיד חדש 

 שותף לפתרון –גורם מקדם ברשות או מחוצה לה 
 בפנסיה תקציבית –לשלוח לוועדה רפואית 

 ** 8יום מקבלים רק  30למה על כל  –בתרומת ימי מחלה  

   **?לתרום



 פתרון לסוגיה עובדים שאינם כשירים לתפקידם
ניוד 
פרישה/סיום העסקה/פיטורים 

 
 הפעולות הנדרשות להניע את הפתרון ליישום

בחינת המגבלות והיכולות של העובד 
בחינת תפקוד העובד טרם המקרה הרפואי 
שינוי תפקיד/בדיקת החלופות לניוד 

 
 השותפים להצלחה

העובד 
הנהלת הרשות 
וועד העובדים 
מנהל משאבי אנוש 

  
  
  
  
 
 



 רשות שם משפחה שם פרטי מסד

 באר שבע. ע גורליצקי ניר 1

 באר שבע. ע כהן גליסקו ראומה   2

 משרד האוצר אסאדי דיאא 3

 הוד השרון. ע זפרני עזרא סיגל 4

 הוד השרון. ע סיבוני יונית 5

 רעננה. ע אריאלי אפי 6

 הוד השרון. ע סער פנקס רינת 7

 הוד השרון. ע גרין שפירא יעל 8



מפקח חניה בדיוק הודיע על הסרת מועמדות בגלל שכר. 
לפתח אותו ? איך אפשר לשמור אותו? 
 תסכול –תסכול וכעס על הניתוק מהשטח 
מה הפתרון? 
למה במקומות אחרים זה כן עובד? 
שכר 
התערבות מוגזמת של הרגולטור. חוסר יכולת לנהל. 



 ?גורם מעכב ברשות או מחוצה לה
נוקשות של ספר העיסוקים 
עיכוב במתן תשובות על בקשות והקלות ממשרד הפנים. 

  
 ?אם זה תלוי בי ורק בי מה הייתי רוצה שיקרה

הייתי רוצה גמישות בשכר הולם לבעלי תפקידים מסוימים 
לתת משהו אטרקטיבי לאו דווקא שכר 
סוג של שכר עידוד, לבנות שכר בהתאם לתפוקות 
 חשוב שהעובד ידע שיש לו אופק 

  
  
  
  
  
  



 הפתרון
 הגמשת ספר העיסוקים בסקטורים נבחרים

 
 הפעולות הראשונות ליישום הפתרון המוצע 3

 למיפוי ואיתור סוגיות   מ"ומשהקמת פורום מייצג של הרשויות

 .רוחביות הנוגעות לספר העיסוקים

העלאת חלופות מוסכמות תוך הגדרת מסגרת. 

אישור מול הרגולטור 
 

 ?מי הם השותפים להצלחה
מנהלי משאבי אנוש 

מרכז השלטון המקומי 

משרדי הפנים 

משרד אוצר. 
 

  

  
  
  
 
 



 רשות שם משפחה שם פרטי מסד

 רמת גן. ע פרקש שמוליק 1

 מ"מש מגן חגית 2

 אשדוד. ע וקנין יצחק 3

 אשדוד. ע יפרח אוהד 4

 אשדוד. ע מורלי אור 5

 משרד האוצר מכפש יובל 6

 רכסים בן אברהם גדעון 7

 שפרעם מאהר משעור 8

 רעננה רוזין מיכל 9

 אום אל פחם אחמד מחמוד גבארין 10



 גורם מעכב ברשות או מחוצה לה
 סייעות בחינוך המיוחד לא מקבלת  –שלטון מקומי

 .  התייחסות מתאימה
 .השלטון המקומי לא מייצג את הבעיה הרוחבית

 מתייחס לחריגות שכר פרטניות מבלי להסתכל על  –האוצר

 .כלל הרשות
 זמן תגובה והעברה לרשות –משרד הפנים 
ל"מנכ, ועד עובדים מיליטנטי, תקציב-גזבר 

 
 ?אם זה היה תלוי בי ורק בי מה הייתי רוצה שיקרה

 לעשות סדר ולכתוב נהלים חדשים
  
  
  
  
  



 גורם מקדם בקשות ומחוצה לה ושותפים לפתרון
מתן מענה  , אוזן קשבת, הסכמים –מרכז השלטון המקומי 

 ופתרונות לשאלות מקצועיות
 יועצים חיצוניים

 ל"ראש עיר ומנכ, מנהלי אגפים ומחלקות, וועד עובדים, גזבר
 

 ?מה עובד טוב –פתרון קיים לשימור 
מנהל מחלקה במשאבי אנוש מול מנהל אגף   –ביזנס פרטנר 

 לטיפול בכל עובדיו

 

 תובנות
 .....כשהחיים שלנו תותים 

  "חגית מגן: "בתלוש השכר תהיה שורה אחת ויהיה כתוב בה
  
  



 הפתרון
 כשתלוש השכר יהיה בעל שורה אחת בלבד

 
 הפעולות שיש לבצע ליישום הפתרון

 מ"המשהסכמת 
 הסכמת ההסתדרות

 הסכמת משרד האוצר
 

  

  
  
  
 
 



 רשות שם משפחה שם פרטי מסד

 אילת. ע בלטינסקי ליאורה 1

 פתח תקווה. ע רגב קרין 2

 אילת.ע מור יוסף ריקה 3

 מעלות תרשיחא איפרגן מסודי 4

 באקה אלגרבייה עפאף חרזאללה 5

 באקה אלגרבייה עפאף דיק 6

 משרד הפנים סמגרינסקי אנה 7

 כרמיאל. ע שמר אילנה 8



אין אפשרות לתגמל עובד שהגיע לטובת לימודים 
השמיים הם לא הגבול 
ניתן להוציא כל עובד, פיטורים בהסכמה 
ארגון-יצירת מחויבות הדדית עובד 
תהליך שמטרתו להיטיב עם העובד  . 

קשירה לפרט  , טיפול בבעיות, הקשבה לצרכים, נוחות
 .ולקולקטיב



 ?מעניין אותי לדעת מה קורה ברשות אחרת
דגש על סדנאות למנהלים  
 תהליך קוהרנטי  שלם של הערכה ומשוב שמסייע גם

 .  עתודה ניהולית ופיתוח מנהלים, באיתור עובד מצטיין
 

 שותף לפתרון –גורם מקדם ברשות 
 עזרה מיועץ ארגוני חיצוני גם כשאנו מאמינים שניתן לעשות

 "בתוך הבית"ל בכוחות שלנו "את הנ
 זרקוריש עובדים שצריך לשים עליהם 
להשיק תהליך של שיתוף 
לעשות תהליך משמעותי להטמעה של השיטה 

 



 שיח פתוח ומשתף –דקה מהלב 
שכל מנהל יושב עם העובדים שלו אחת לתקופה  : הפנטזיה שלנו

באופן קבוע וידוע ומנסה להבין במה ניתן לקדם ולהעצים את העובד  

מבלי שתהיה , שלא יפחדו, לא לשקר. ובמה הוא פחות טוב

, שתהיה בקרה עצמית תוך כדי. התחשבנות אישי וללא פנקסנות

כשיתגלו פערי ידע נדע לתת לו  , אמיתישהתהליך הזה יהיה לו משוב 

השלמות והצרכות ושנוכל באמת לבקר את העובדים בצורה שתיתן  

שניתן יהיה להטיל סנקציות על מנהלים שלא עושים  . אפקט משמעותי

שנדע . 'וכולא דרגות , לא לאשר להם עובד מצטיין. משוב והערכה

ליצור תרבות ארגונית של הערכה ומשוב כמו ארגון לומד ושכלל  

המנהלים יעברו סדנה אשר תעניק להם כלים טובים יותר להעברת 

עובד תוך דגש על  -יצירת אחריות הדדית מנהל. משובים לעובדיהם

להעביר סדנאות למנהלים על חשיבות של  . המה ולא על הלמה

הערכת עובדים ולהעביר סדנא לעובדים על החשיבות והתפקיד של 

שהעובדים ידעו שיש גם להם אחריות לעשות למען . ביצוע הערכה

לאפשר לעובד להעריך את עצמו לא רק מספרית אלא  . הערכה חיובית

לומר במה הוא חזק יותר ובמה הוא מעוניין לקבל חיזוקים וקורסים  

מחלקה אשר ההערכות שלה גבוהות במיוחד  . לטובת למידה ושיפור

הקמה של מחלקת רווחה לכל מחלקה . תתוגמל ברמה מחלקתית

לטובת מקרים אישיים שדורשים היכרות ואמפתיה ולטובת תחושת 

במקרים משמחים ועצובים )אכפתיות והעמקת הקשר עם העובד 

 (.שחווה בחייו האישיים



תהליך הערכה ומדידה של עובדים במציאות שאין בה ": הסוגיה

 "מקלות וגזרים
 

 משוב והערכה כחלק מהשגרה: הפתרון לסוגיה
 

י ההנהלה ובשיתוף ארגון  "הליך קבוע מגובה ע: פירוט הפתרון

י המנהלים  "העובדים בו נעשית הערכת עובדים אשר מובלת ע

להוביל תוצרים ברורים כאשר קודמים להם . ובשיתוף עם העובדים

 .  הדרכה הן לעובדים והן למהלים על חשיבות ההערכה
 

 :  פעולות נדרשות
 יצירת פלאייר שיווקי, תקשור לעובדים ולמנהלה דרך סדנאות –הכנה 

 מדדים ברורים –ניסוח כלי מוסכם להערכה 
 תוצרים ברורים

 
 שותפים להצלחה

 , משאבי אנוש, הנהלת הרשות

 , ארגון העובדים, הדרכה נכונה

 העובדים
  
  
  



 רשות שם משפחה שם פרטי מסד

 ת"פ. ע חולי מונה   1

 רמת השרון פינקו פרץ 2

 גבעת זאב אקראי זהבה 3

 בת ים לרנר נתי 4

 יבנה   אהרון 5

 גבעת זאב מולס אורה 6

 הרצליה שגיא חיים 7

 נתניה שניידר חיה 8

 עראבה נעאמנה שורוק 9

 כאבול חמוד מוסטפא 10



שאיפות 
בעיות שכר 
מהנדסים 
מקצועיות 
אטרקטיביות של המשרה 
תנאים 



 חיצוני( אמצעי גיוס)להיעזר בהד האנטר 
 שיפור השכר -פתרון מוצע 
לזהות את הכשלים בגיוס התפקיד 
תכנית להכשרת תפקידים כאלו ברשות 
לייצר אופק קידום לתפקיד 
 יצירת אופק קידום ברשות –לגבי שימור 
צריך לרווח את מרחב השיקול שניתן לרשות 
שכר והכשרה 



 פתרון לסוגית גיוס משרות מאתגרות ברשות
פרסום יזום ואקטיבי 
הכשרה 
פנים ומיקור חוץ: מסלול העסקה 

 
 הסבר קצר על הפתרון המוצע 
פרסום בכמה אמצעים 
  לעודד דרך מחלקות ההדרכה 

הדרכה רלוונטיים/יצירת מסלולי הכשרה 
  
 הפעולות הראשונות שיש לבצע ליישום הפתרון 3
זיהוי המשרות ואפיונן 
זיהוי צורך עכשווי ועתידי 
 לתהליך ז"ולובניית תכנית 

 

 מי הם השותפים להצלחה
 גופי פרסום , רגולטורים שונים

 מוסדות השכלה , מיקור חוץ ופנים

 למיניהן
  
  



 רשות שם משפחה שם פרטי מסד

 ת"פ. ע בן שמואל גלי 1

 באר שבע. ע הילל שלומי 2

 כפר  בן יוסף רונית 3

 באר שבע אביב קרן 4

 דימונה גביזון מרים 5

 ירוחם אללוף לימור 6

 מ"מש ורונין עירית 7

 אופקים דהן שולה 8



לא איכותיות 
פגרות במערכת החינוך 
ודור ב' דור א' 
העסקה לא אחידה בין כל הרשויות 
הרבה היעדרויות 
"התחלות" 
מ בגנים"הרבה מ 
י קריאה"מ עפ"מ 
תעודת מטפלות 
אוגוסט-העסקה בחודשים יולי 
 שנות לימוד 12קושי בגיוס סייעות עם 
 שנות לימוד 12קבלת אסמכתא או תעודה מהסייעות על 
תהליך קליטת סייעות מורכב 
מימון והכשרת סייעות גבוה לרשות 



 :זוהי עבודת כפיים עם ילדים. מקצוע הסייעות מאתגר
 סייעות לא מבצעות את עבודתן בהתאם לחוקת העבודה, כיום

 .התאמת שכרן של הסייעות לפי סוגן
 

 :מעניין אותי לדעת מה קורה ברשויות אחרות
 תהליך קליטת סייעות אחיד לכלל הרשויות

 
 ?אם זה תלוי בי ורק בי מה הייתי רוצה שיקרה

הצמדת תנאי שכרן לשעות עבודה בפועל ושימוש בפגרות מערכת  

 החינוך
 

 גורם מקדם ברשות או מחוצה לה ששותף לפתרון
 הסתדרות יותר גמישה



 דקה מהלב
הסייעת הן לב ליבן של הרשויות המקומיות. 
70% מהשאלות של רשויות זה בהקשר של סייעות . 
 תופץ טבלה מארגנת עם כל סוגי הסייעות שתעזור לעשות סדר

 .בנושא העסקות עם הפניה לחוקה ולאוגדן
 

 תובנות
 ....כשהחיים שלנו תותים 

לא ישאלו הרבה שאלות על סייעות 
לשבץ סייעות בתקן ולא על פי קריאה 
 מוסדרות ש"ששתהיה הגדרת 
שהסייעות יעברו למשרד החינוך 



 פתרון מוצע
התאמה בהיקף משרה בהתאם להעסקה בפועל! 

 
 פעולות ראשונות שיש לבצע ליישום הפתרון 3
 
הגעה להסדר עם ההסתדרות ומשרדי הממשלה 
מערכת החינוך/תגמול לסייעות באמצעות תשלום פגרות החגים ,

 .מעבר לחופשה שנתית
הסברה מסודרת לפני יישום הסוגיה 

 
  ?מי הם השותפים להצלחה

הסתדרות העובדים 
משרד האוצר 
משרד הפנים 
מרכז השלטון המקומי 
העובדים 

  




