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דבר מנכ"ל משרד הפנים

שירותים ה של  רחב  מערך  לספק  כבדה  באחריות  נושאות  המקומיות  רשויות 

השלטון  מערכת  קיום  תקין.  מינהל  מערכות  על  שמירה  תוך  לתושביהן, 

המקומי מחייבת את הרשות המקומית להשקיע משאבים רבים ולמקסם את הנכסים 

הרשות  לרשות  העומדים  במעלה  הראשונים  הנכסים  אחד  לרשותה.  העומדים 

המקומית הוא ההון האנושי.

מערכת  להפעלת  היסודי  הנכס  את  ברשויות  האנושי  בהון  רואה  הפנים  משרד 

בה,  נכונה  שהשקעה  תשתית  זוהי  ומתקדמת.  איכותית  מקצועית,  מוניציפאלית 

תביא לשיפור תפקודי הרשות, שיפור בשירותים לתושב ושיפור ביצועי הרשות בכל 

בהון  ההשקעה  משאביהן,  את  להגדיל  הרשויות  נדרשות  בה  זו,  בתקופה  תחום. 

האנושי תניב פירות ארוכי טווח עבור הרשויות שישכילו לעשות כן.

לכוון  הערכת עובדים היא אחד הכלים המשמעותיים, המסייעים לרשות המקומית 

למנהלים  מאפשר  כזה  תהליך  קיום  והעובדים.  המנהלים  של  העשייה  את  ולמקד 

לקיים שיח מקצועי שמכוון את העובדים למטרות של הרשות המקומית ושל היחידה 

את  ולסמן  העובדים  של  היכולות  את  לחזק  למנהלים  מסייע  התהליך  המקצועית. 

התחומים שנדרש בהם שיפור.

נציבות שירות המדינה מובילה בשנים האחרונות מהלך מקיף של הערכת עובדים 

משתתף  הפנים  משרד  משמעותי.  ניהולי  ככלי  ראייתו  מתוך  המדינה,  בשירות 

בתוכנית זו ואנו רואים את השפעתה הרבה על העשייה במשרד.

מטרת חוברת זו היא להעניק כלים לרשות המקומית להפעיל מערך הערכת עובדים 

מקצועי, במטרה לקדם ולשפר את המשאב האנושי שלהן ובאמצעותו לקדם ולשפר 

את תפקודה ואת השירותים – הניתנים לציבור.

ברצוני להודות לעושים במלאכה: למוני מעתוק מנהל אגף בכיר לניהול ההון האנושי 

ברשויות המקומיות על הקידום המקצועי של התחום כולו, למיכל גולדשטיין מנהלת 

אגף בכיר להדרכה פיתוח ומפעמים על קידום הנושא, למנהלת מפעם השפלה הדס 

עבדת וצוותה על קידום וביצוע מסמך זה.

בברכה

מרדכי כהן

מנכ״ל משרד הפנים 
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דברי מנהל 	גף בכיר לניהול ההון ה	נושי 
ברשויות המקומיות 

מטרותיה.  את  המקומית  הרשות  מקדמת  באמצעותם  מרכזיים  צירים  שני  קיימים 

האחד, הוא הציר הפיננסי כלכלי. השני, ציר ההון האנושי.

וניהולו  האנושי  ההון  ברמת  מהפערים  בעיקר  נובע  רשויות  בין  ההבדל  לתפיסתי 

ולאו דוקא מהפערים הקיימים במשאביה התקציביים של הרשות המקומית.

ומקצועי  נכון  לניהול  הקשור  בכל  מרכזי  חלק  הינה  יזומה  עובדים  הערכת  ביצוע 

יותר של ההון האנושי. הערכת העובדים מאפשרת מדידה, גורמת למנהל להעמיק 

ולחשוב כיצד לנהל נכון יותר את העובד, משקפת לעובד את המצופה ממנו ומחייבת 

בסופו של יום, עבודה לפי תכנית עבודה וקווים מנחים מסודרים.

בהן  המקומיות,  ברשויות  במיוחד  גדול  עובדים  הערכת  תהליך  קיום  של  חשיבותו 

כמעט ולא קיימים תמריצים כספיים והתהליך יכול להוות כלי חשוב להניע ולעודד 

עובדים.

החוברת המקצועית הזאת, הוכנה במטרה לסייע לכם לקיים תהליך הערכת עובדים, 

באופן מושכל, המותאם לאופי הרשות המקומית והבשלות שלה לתהליך.

תודה רבה לצוות מפעם השפלה על כתיבת החוברת ולכל המסייעים בידיהם.

עלו והצליחו

שמעון )מוני( מעתוק

מנהל אגף בכיר לניהול ההון האנושי 

ברשויות המקומיות
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דברי מנהלת 	גף בכיר להדרכה, פיתוח ומפעמים 

יעדיו. ע ולהשגת  הארגון  להצלחת  וקריטי  מרכזי  משאב  הם  ארגון  כל  ובדי 

אנו עדים בשנים האחרונות למודעות רבה בכל  ברשויות המקומיות בישראל 

לטיפול  וניהולית  אירגונית  לב  ולהקצאת תשומת  האנושי  לפיתוח המשאב  הקשור 

בעובדים ולהכשרתם.

מרבית  עבור  ופיתוח  אזורית  הדרכה  כמחלקת  המשמשת  המפעמים,  מערכת 

הרשויות המקומיות, מאפשרת תשתית מקצועית, הנגישה לכל הרשויות המקומיות 

נבחרים,  של  הכשרה  באמצעות  זאת  העובדים,  של  יותר  טובים  ביצועים  לליווי 

ליווי תהליכים של פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי,  וכן באמצעות  ועובדים,  מנהלים 

ייעוץ ואימון.

המנהלים  בפני  מציגה  המקומיות  ברשויות  אנוש  משאבי  לניהול  ההדרכה  מסגרת 

והעובדים בתחום משאבי אנוש יריעה רחבה של נושאים מקצועיים, שמטרתם לחזק 

העוסקת  חוברת  פורסמה  כבר  זו  במסגרת  המקומיות.  ברשויות  האדם  כוח  את 

וראיון  עובדים  “מיון  וכן  המקומיות״  ברשויות  ההדרכה  לניהול  מנחים  ב״קווים 

“קווים   - הנוכחי  הפרסום  פעולה״.  ודרכי  עקרונות   - הבחינה  בוועדת  התנהגותי 

מנחים לניהול תהליך הערכת עובדים ברשויות המקומיות״, הוא השלישי בסדרה.

בנייה והפעלה של מערכת להערכת עובדים היא משימה ניהולית מורכבת. הצלחתה 

מותנית בהדרכה של המנהלים המעריכים והעובדים ושימוש במידע המופק וביישום 

המסקנות בתהליכי קבלת החלטות. הידע בנושא הוא צעד ראשון בביצוע התהליך.

איחולי הצלחה לכל הבוחרים להפעיל תהליך של הערכת עובדים, בתקווה שמדריך 

זה יהיה להם לעזר.

גב’  של  בניהולה  השפלה  מפעם  ובראשם  בתחום  העוסקים  לכל  והערכתי  תודתי 

הדס עבדת.

בברכה,

מיכל גולדשטיין

מנהלת אגף בכיר 

להדרכה ופיתוח
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דבר מנהלת מפעם השפלה

המקומיות״ ה ברשויות  עובדים  הערכת  תהליך  לניהול  מנחים  “קווים  חוברת 
יוצאת לאור במסגרת הסדרה “כלים לניהול משאבי אנוש ברשויות המקומיות״, 
פיתוח  להדרכה,  הבכיר  האגף  האנושי,  ההון  לניהול  הבכיר  האגף  שמפרסמים 
ומפעמים במשרד הפנים, ומפעם השפלה המתמחה בתחום פיתוח משאבי אנוש. זהו 

נדבך נוסף בכלים לניהול ופיתוח ההון האנושי – ברשויות המקומיות.

תהליך הערכת עובדים יכול להוות כלי יעיל להנעת עובדים, במיוחד בשירות הציבורי, 
שבמסגרתו יש ערך גדול לתמרוץ ניהולי מקצועי, בשל העדר תמריצים כספיים.

מטרת החוברת היא לסייע למובילי התהליך ברשות המקומית לקיים תהליך הערכת 
עובדים משמעותי ומשפיע המתאים לצורכי הרשות.

החוברת מתארת את תהליך הערכת עובדים כתהליך שאפשר לבצעו בדרכים רבות 
הוא  התהליך  להצלחת  קריטי  מפתח  מתמדת.  התפתחות  של  תהליך  זהו  ושונות. 
להתאים  צריכה  שתיבחר  הדרך  עצמה.  המקומית  לרשות  המתאימה  הדרך  בחירת 
לאבחון  כלים  מציעה  החוברת  הארגונית.  ולבשלות  הרשות  נמצאת  שבו  לשלב 

הדפוסים ברשות ולהחלטה על הדרך המתאימה ביותר לביצוע התהליך.

החוברת התגבשה והבשילה לאורך זמן. במלאכת הפיתוח המקצועי והכתיבה עסקו, בזמנים 
שונים, ורדית קמחי, דקלה רימון ואפרת גביש, יועצות ארגוניות מנוסות בתחום. לכל אחת 
מהן תרומה ייחודית ומשמעותית בגיבוש התוכן ובנייתו ככלי עבודה, ואני מבקשת להודות 
לכל אחת מהן מקרב לב על העבודה המקצועית, על החשיבה העמוקה ועל קידום החומר. 

תודה לאיילת בר טל העורכת הלשונית, על דיוק הכתיבה והפיכתה לבהירה וקולחת.

העבודה נעשתה בליווי ובשותפות של מנהלים רבים ברשויות המקומיות, ואני מודה 
לחברי ועדת ההיגוי שסייעו בחשיבה, בהכוונה ובמיקוד של החומרים.

תודה מיוחדת לרשויות המקומיות שאפשרו לנו להשתמש בחומרים המקצועיים ובשאלוני 
ההערכה שלהם. כל אחת מהרשויות תרמה לגיבוש התוכן המקצועי: אור עקיבא, אילת, 
אשדוד, אשקלון, באר שבע מי שבע, בית ג’אן, בני שמעון, הרצליה, חבל מודיעין, יקנעם, 
בידע  מנהלים  של  שותפות  מבטאת  לחלוק  הנכונות  גן.  ורמת  עכו  חפר,  עמק  מודיעין, 
ובניסיון המקצועי המצטבר ומחזקת את המעגל של פיתוח תחום משאבי אנוש ברשויות.

תודה לדינה בר אולפן, המשנה למנכ״ל עיריית אשדוד, על העידוד הראשוני לטפל בנושא.

תודה ליאירה פז ממטה מערכת המפעמים על התמיכה והסיוע המקצועי, על ההכוונה 
והעידוד.

תודה לצוות מפעם השפלה: לאלונה מרק ולמלי בחכמה גולדנברג על הסיוע בגיבוש 
החוברת ומיקודה ולטלי סלע על ההפקה וההבאה לדפוס.

המקומיות,  ברשויות  המנהלים  לכם,  יסייע  בחוברת  המובא  שהחומר  מקווה  אני 
בקידום ובפיתוח המשאב האנושי, הנכס המרכזי, ברשויות שלכם.

בברכה,

הדס עבדת
מנהלת מפעם השפלה
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 חלק 	 

הערכת עובדים על קצה המזלג

מהן המטרות של תהליך הערכת עובדים?

מה מודדים במסגרת הערכת עובדים?

כיצד מתבצעת הערכת העובד בפועל?

מי מעריך 	ת העובד?
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הערכת עובדים על קצה המזלג  חלק 	  

הערכה של ביצועי עובדים ומנהלים היא תהליך תקופתי שיש לו כמה מטרות:

לדרישות  ביחס  החולפת  בשנה  עובד  של  והביצוע  התפקוד  את  לבחון   .1

התפקיד.

במסגרת  העובד  של  והאישית  המקצועית  להתפתחות  היעדים  את  למקד   .2

תפקידו לשנה הב	ה.

ומסייעת  לקבל תמונה ארגונית המשקפת את מימוש ההון האנושי ברשות   .3

לאתר את צורכי הפיתוח ברמה רשותית או יחידתית.

הערכת עובדים נותנת מענה על שתי ש	לות מרכזיות:

באיזו מידה העבודה נעשית באופן אפקטיבי.	. 

עד כמה הכישורים והיכולות של העובד מנוצלים באופן אפקטיבי.ב. 

תהליך מיטבי של הערכת עובדים י	פשר: 
z  משפר יחסי יצירת שיח פתוח, מעצים ומקדם בין עובדים למנהלים. השיח 

העבודה ויוצר אקלים ארגוני שמאפשר צמיחה.

z  והמקצועית של העובד, משום ועידוד המוטיבציה ה	ישית  קידום מצוינות 

שהתהליך מעודד למידה ושיפור.

z  שימור הישגים ומיצוי של יכולות וכישורים אישיים של עובדים, משום שהוא

מצביע על חוזקות, הישגים והצלחות בתחומי התפקוד השונים. 

z  במיקוד וסיוע  בפועל  המתרחש  ובין  הנדרש  בין  ביצוע  פערי  על  הצבעה 

את  מבהירים  אנו  בכך  להשתפר.  היחידה(  )או  העובד  על  שבהם  התחומים 

הדרישות והציפיות מהעובדים וקובעים יעדים ממוקדים. 

z .מתן במה המאפשרת לעובדים להביע תחושות, רעיונות ודעות

מהן המטרות של תהליך הערכת עובדים
ברמת העובד - פיתוח ההון האנושי. 1

מצד  ובהצלחות  בהישגים  התמקדות  בזכות  העובד,  של  והעצמה  למידה 

באמצעות  נעשית  הלמידה  אחר.  מצד  שיפור  בהם  שנדרש  ובתחומים  אחד 

שיח מובנה והדדי בין מנהלים לעובדים, המחולל אמון, תחושת ערך ושיפור 

ביחסי העבודה. 

ברמת הרשות - ניהול ההון האנושי . 2

העלאת תפוקות ושיפור ביצועים של עובדים ומנהלים. 9

העמקת המעורבות והמחויבות של העובדים. 9
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יצירת תמונת מציאות המשקפת את איכות הביצוע של העובדים ברשות  9

כגון  לנושאים  ביחס  וביחידות השונות, המאפשרת קבלת החלטות  כולה 

אלה:

z פיתוח עתודות ניהוליות ועתודה מקצועית )מומחים( ברשות

z )מערך תגמולים ותמריצים )חומריים ובלתי חומריים

z תיקוף מערך המיון והגיוס של עובדים חדשים

z  פיטורין

z  .צורכי ההדרכה וההכשרה להון האנושי

שהרשות  היעדים  	ת  להשיג  ברשות  למנהלים  מסייע  עובדים  הערכת  תהליך 

הציבה לעצמה.

מה מודדים במסגרת הערכת עובדים?
ישנם שני היבטים ש	נחנו רוצים למדוד במסגרת התהליך:

ההיבט הביצועי - מתמקד בתוצ	ות של פעולות העובד: באיזו מידה עמד . 1

במשימותיו, ומהם ההספק, היעילות והאיכות של התוצרים. 

להעריך . 2 מקובל  העובד.  של  בהתנהגויות  מתמקד   - ההתנהגותי  ההיבט 

למשל  הארגון.  של  לפרודוקטיביות  כתורמות  הנחשבות  התנהגויות 

וכן ערכי עבודה כמו  ויחסי אנוש,  וחדשנות, קשרי עבודה  יוזמה  מקצועיות, 

הזדהות ומחויבות לארגון וניהול. 

דפוסי התנהגות אלו מעודדים שיתוף פעולה, תיאום ועבודת צוות וכתוצאה 

מכך שיפור כללי בביצועי הארגון. 

לדוגמה: 

אחר  עוקבת  היא  תפקידה  במסגרת  בעירייה.  הגבייה  במחלקת  עובדת  שולה 

החוב  לבעלי  התראה  מכתבי  שולחת  שולמו,  שטרם  חובות  של  גבייה  דוחות 

ומגבשת הסדרים לתשלום החובות מול בעלי החוב. פעמיים בשבוע היא מקבלת 

קהל ומטפלת בעריכת הסדרי חוב ובתלונות על טעויות בגבייה.

בהיבט הביצועי נרצה לבדוק את איכות הביצוע של משימותיה: האם היא שולחת 

מכתבי התראה במועד, מהו שיעור החובות שהיא מצליחה לגבות וכדומה.

כמה  עד  עבודתה:  את  מבצעת  היא  שבו  לאופן  נתייחס  ההתנהגותי  בהיבט 

גישה  פי  על  מתקיימת  פה(  ובעל  )בכתב  התושבים  עם  שלה  האינטראקציה 

שירותית, באיזו מידה היא מפגינה שיתוף פעולה עם אנשי הצוות, עד כמה היא 

יוזמת שינויים לצורך ייעול תהליכים ושיפור השירות לתושב.
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כיצד מתבצעת הערכת העובד בפועל?
לצורך הערכה מומלץ להשתמש בכמה כלים במקביל:

שיחת משוב תקופתית. 1

שיחת  כאשר  לעובד,  הממונה  בין  קבוע,  זמן  לפרק  אחת  מתוכננת,  שיחה 

מיטבית  שיחה  העובד.  הערכת  בתהליך  השיא  אירוע  היא  השנתית  המשוב 

מכילה שלושה מרכיבים:

 + משוב עצמי
משוב של המנהל 
על ביצועי העובד

הגדרת מטרות 
וכיווני פעולה 
להתפתחות 

עתידית

יצירת אקלים 
בטוח המאפשר 
ביטוי חוות דעת 
אישית של העובד

טופס הערכה. 2

 - וההיבטים להערכה שהחליטה עליהם הרשות בטופס מפורטים הקריטריונים 

לאורם מבוצעת ההערכה ולפיהם מתבצעת ההכוונה ליעדים המוגדרים להמשך. 

על פי רוב, סעיפי גיליון ההערכה מתווים את המבנה של שיחת המשוב השנתית. 

מי מעריך 	ת העובד?
תהליך הערכה בסיסי

הערכת גורם ממונה/מנהל ישיר - הגורם המעריך הנפוץ ביותר. מנהל זה חשוף . 1

לביצועי העובד לאורך השנה ונסמך בהערכתו על איכות הביצועים ביחס ליכולות 

ועל חוות דעת של ממונה או מנחה מקצועי אם יש, והוא מחובר למטרות הרשות. 

הערכה עצמית - מומלץ לשלב בשיחת המשוב, כבר בשלב ההיערכות, הערכה . 2

אישית של העובד את ביצועיו לפי המדדים שעל פיהם מעריך אותו המנהל. 

תהליך הערכה מתקדם

בשלבים מתקדמים של הטמעת התהליך אפשר לשלב עוד שני מעריכים, הערכה כזאת 

מכונה "הערכת 360 מעלות":

ידי שותפים, משלימי תפקיד . 1 עמיתים - הערכה של אופן הביצועים על  הערכת 

וכפיפים. 

מקבלים . 2 אשר  תפקיד  בעלי  או  התושבים  ציבור  של  הערכה   - לקוחות  הערכת 

שירותים מבעל התפקיד המוערך. 
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 חלק ב 

הערכת עובדים ברשויות מקומיות
אילו אתגרים עומדים בפנינו?

תפקידו ותרומתו של תהליך הערכת עובדים 
במסגרת רשות מקומית

סכנות בניהול לקוי של תהליך הערכת עובדים

התמודדות עם ה	תגרים בתהליך הערכת עובדים

ניהול תהליך הערכת עובדים ברשות המקומית - 
עקרונות תומכים
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 הערכת עובדים ברשויות מקומיות 	ילו 	תגרים עומדים בפנינו?  

 - מקומיות  ברשויות  עובדים  הערכת   חלק ב  
	ילו 	תגרים עומדים בפנינו?

תפקידו ותרומתו של תהליך הערכת עובדים במסגרת 
רשות מקומית

ברבות מהרשויות המקומיות יש קשר רופף בין קידום, תגמולים ופיטורין ובין איכות 

הביצועים של העובד.

ייתכן שגם ברשות שלכם אתם מזהים כמה מהמאפיינים: 

z  קושי במציאת אפיקי קידום לעובדים

z  ותק רב של עובדים ברשות

z  עלייה בדרגה האישית וברמת השכר בלא קשר הדוק לאיכות הביצועים מתוך

כפיפות לפיקוח הרגולטור

z אפשרויות ומשאבים מוגבלים לתגמול עובדים מצוינים

z  .ניהול הכשרות והדרכה כתהליך רה-אקטיבי, המגיב לבקשות עובדים

תהליך  לבצע  טעם  שאין  תחושה  יש  המקומיות  ברשויות  למנהלים  רבות  פעמים 

הערכת עובדים, בשל חסר בכלים ניהוליים - "אני לא יכול לצ'פר את הטובים ולפטר 

את הגרועים, אז מה הטעם להיכנס לתהליך כזה?"

	בל זו טעות!

חשוב להדגיש!

לרשות המקומית מאפיינים מיוחדים )עובדים מכהנים שנים רבות באותו תפקיד

ואין למנהלים אפשרות לתגמל אותם כספית על ביצועיהם(

לעובד  ומשמעות  ערך  הנותנים  תהליכים  של  לקיומם  יתרה  חשיבות  יש  ולכן 

להנעת  המשמעותיים  הערוצים  אחד  היא  עובדים  הערכת  חלופיות.  בדרכים 

עובדים ולשיפור הביצועים הארגוניים.

אנו יכולים לשפר את הניהול של אנשינו ובאמצעות זאת את ההישגים של הרשות, 

על ידי מתן משוב המתבסס על 	יכות הביצועים ועל ידי הצבת משימות ויעדים 

ברורים ובני השגה.
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 הערכת עובדים ברשויות מקומיות 	ילו 	תגרים עומדים בפנינו?  

הידעת!

שאנשים  מראים  רבים  מחקרים  והתגמול,  השכר  עניין  של  החשיבות  למרות 

אינם מדרגים אותו כמניע החשוב להם ביותר במקום העבודה.

הדברים  כי  מלמדים  עובדים  והנעת  מוטיבציה  בתחומי  שנעשו  מחקרים 

החשובים ביותר לעובדים במקום העבודה שלהם, לפי סדר החשיבות, הם:

תחושת משמעות וערך לעשייה 9

	פשרויות להתפתחות מקצועית 9

יציבות במקום העבודה. 9

תהליך הערכת עובדים מאפשר לנו לנהל שיחה עם העובדים ולבחון מה חשוב להם 

נוכל  ונבין,  נקשיב  אם  אותם.  יעצים  מה  אותם,  מניע  מה   - והתנאים  השכר  מלבד 

לנסות לתת מענה במסגרת הקיימת. עובדים רבים מעידים שתחושת הערך שלהם 

בעשייה המקצועית קשורה קשר ישיר לתחושה שהם מקבלים משוב על ביצועיהם 

ולומדים ומתפתחים מקצועית ואישית.

בשיחות  וממעטים  שוטף  שיח  מקיימים  אינם  ועובדים  מנהלים  רבות,  ברשויות 

בעבודה,  לו  חשוב  מה  העובד,  את  מניע  מה  להבין  מהמנהל  מונע  הדבר  יזומות. 

הוא  אם  מחפש,  שהוא  המקצועית  ההתפתחות  אופי  מה  רצון,  שבע  הוא  כמה  עד 

מעוניין להרחיב את מעגל העשייה בתפקיד הקיים, באילו תחומים היה רוצה ללמוד 

ולהתפתח וכדומה. 

עובדים רבים דיווחו על שביעות רצון גבוהה מעצם החוויה ש"פעם ראשונה רואים 

את כל מה שאני עושה". 
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 הערכת עובדים ברשויות מקומיות 	ילו 	תגרים עומדים בפנינו?  

דוגמ	ות לתובנות שהושגו ולשינויים שהתרחשו בעקבות שיחת הערכה ומשוב:

z  לבחון תוכל  כמנהל,  בעבודתה.  חדשים  אתגרים  הזמן  כל  מחפשת   - קרן 
במחלקה,  עבודה  תהליכי  ובשיפור  בייעול  תסייע  שהיא  האפשרות  את 
להגיע  מצליח  לא  שאתה  הפרויקטים  מבין  פרויקט  עצמה  על  תקבל  או 

אליהם, כל אלה ייצרו בעבורה עניין ואתגר.

z  עבודתו את  אוהב  אלעד  וחרוץ.  שיטתי  מאוד,  מסודר  עובד   - 	לעד 
ומהיר  סבלנות  חסר  הוא  קהל.  בקבלת  מאוד  מתקשה  אבל  המשרדית, 
לכעוס. לעומתו מיטל, שעובדת אתו, אוהבת מאוד לעבוד עם הקהל )"אלו 
הימים שעוברים לי מהר ותמיד יש אקשן"(. לעומת זאת, היא פחות אוהבת 
את העבודה המשרדית שהיא נדרשת לבצע. כמנהלת, תוכלי לבחון את 
יותר  תעבוד  שמיטל  כך  בצוות,  העבודה  חלוקת  את  לשנות  האפשרות 
ייהנה  מהם  אחד  כל  המשרדית.  העבודה  את  ישלים  ואלעד  הקהל  מול 
יותר. כתוצאה מכל אלה, השירות שהמחלקה  ויצליח בה  יותר מעבודתו 

מספקת לתושבים ישתפר אף הוא.

z  והוא למחלקה  צעירים  הרבה  הגיעו  ומנוסה.  מאוד  ותיק  עובד   - ד	וד 
יכול  אתה  כמנהל  מספיק.  שלו  הניסיון  ואת  אותו  מעריכים  שלא  מרגיש 
לבדוק את האפשרות להכשיר את דאוד להיות חונך ומלווה של עובדים 
ודאוד  צבר,  שהוא  המקצועי  הידע  את  לנצל  המחלקה  תוכל  כך  חדשים. 

עצמו יחוש מוערך מול העובדים החדשים שיראו בו מנטור.

סכנות בניהול לקוי של תהליך הערכת עובדים
חשוב לציין שקיום תהליך של הערכת עובדים ברשויות הוא מאתגר ומציב מורכבויות 

רבות, שיש להביאן בחשבון לפני שמחליטים להניע את התהליך. 

הערכת ביצועי עובדים היא מרכיב חשוב בתהליכי ניהול ההון האנושי ברשות, ויש 
לה תועלות מגוונות לרשות. ואולם אם תהליך הערכת עובדים מתבצע באופן חלקי 

או לקוי הדבר עשוי לפגוע בתהליכי הניהול, בעובדים ובמנהלים ולגרום נזק רב. 

דוגמ	ות לנזקים שעלולים להיגרם מתהליך לקוי של הערכת עובדים:

המנהלים ברשות )כולם או מקצתם( אינם מיומנים בניהול שיחות משוב עם . 1
העובדים שלהם. כתוצאה מכך, במקום שהעובדים יצ	ו משיחת הערכה 

מועצמים הם יוצאים כעוסים ומתוסכלים. 

בעובדים . 2 לפגוע  ככלי  או  כאיום  התהליך  את  תופס  ברשות  העובדים  ועד 
נובע  הדבר  	ותו.  ולעצור  בתהליך  לחבל  מנסה  הוועד  לכן  ולפטרם. 
מהסברה לקויה של התהליך ומאי שילוב של נציגי הוועד בהנעת התהליך. 

משבר . 3 נוצר  מ	וד. כתוצאה מכך  	ותם  ש	כזבה  הערכה  קיבלו  עובדים 
להשקיע  העובדים  של  המוטיבציה  ונפגעה  העובדים  ובין  המנהל  בין  	מון 

בעבודה.

כמה מהמנהלים נותנים הערכות גבוהות לעובדים ל	 טובים כדי להימנע . 4
מעימותים. בהמשך, אם יש שינויים ארגוניים או פיטורין, עובד יכול להשתמש 

בציונים שקיבל כהוכחה לכך שמתנכלים לו ללא סיבה.
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 הערכת עובדים ברשויות מקומיות 	ילו 	תגרים עומדים בפנינו?  

התמודדות עם ה	תגרים בתהליך הערכת עובדים
שימו לב! אפשר למצוא פתרונות לכל אחת מהבעיות שיעלו, כל עוד מביאים אותן 

בחשבון בשלב התכנון ונערכים לקראתן.

פתרונות לדוגמה: 

פתרון 	פשריה	תגר

המנהלים 	ינם מיומנים 
בניהול שיחות עם העובדים

z  לערוך תהליך “לייט״ - המנהלים
יקבלו הכשרה בניהול שיחה כללית 

עם העובדים שלהם. עצם קיום 
השיחות יעניק חוויית הצלחה.

z  לערוך בשנה הראשונה פיילוט בשני
אגפים שבהם המנהלים מיומנים 
יותר, כדי לחוות חוויית הצלחה.

ועד העובדים מתנגד 
לתהליך

z  לערב את נציגי הוועד בוועדת היגוי
ולתת להם אפשרות להיות שותפים 
בבניית התהליך ובעיצוב אופיו, כך 

שיוכלו להתמקד ביתרונות לעובדים 
ולהפיג את החששות.

עובדים נעלבו מההערכה 
שניתנה להם

z  להכשיר את המנהלים בניהול שיחות
מורכבות כך שידעו להעניק העצמה

z  לתת ליווי אישי למנהלים לקראת
שיחות עם עובדים מסוימים שצפוי 

קושי בניהולן.

ניתנו ציונים גבוהים 
לעובדים חלשים

z  לשלב בהכשרת המנהלים הסבר
על ההשלכות שעלולות להיות למתן 

ציונים שאינם משקפים את מידת 
שביעות הרצון מהעובד. 

ביצועי העובד מושפעים גם 
מגורמים ש	ינם תלויים בו 

)עובד/ מנהל 	חר, נוהל 
עבודה, תחומי 	חריות/

סמכות ל	 מת	ימים, העדר 
מערכת מחשוב תומכת וכו’.( 

z  לאפשר לעובדים להציף פערים
וקשיים המשפיעים על הביצועים 

ולהעמיד צוות בראשות מנכ״ל 
העירייה שיבדוק את הכשלים 

ויציע פתרונות שיסייעו לשפר את 
התנהלות המערכת.

תהליך הערכת עובדים מתבצע בארגונים רבים במגזר העסקי. כדי לבצע תהליך זה 

ברשות המקומית יש להתאים אותו למאפיינים הייחודיים של הרשויות המקומיות.

בחוברת זו נתייחס לשינויים הנדרשים ונציע דרכי התמודדות עמם.
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 הערכת עובדים ברשויות מקומיות 	ילו 	תגרים עומדים בפנינו?  

ניהול תהליך הערכת עובדים ברשות המקומית - עקרונות 
תומכים 

כדי שתהליך הערכת עובדים יהיה מוצלח ואפקטיבי חשוב מאוד לתכנן ולבצע את 

אותו היטב.

כאשר שוקלים לבצע תהליך הערכת עובדים או מעוניינים לשפר את התהליך הקיים 

ברשות, יש לתת את הדעת על שלושה שלבים:

ייזום ובדיקת היתכנות. 1

בניית שיטה וכלי הערכה המות	מים לרשות. 2

הטמעה. 3

הטמעה

תהליך הערכת 
עובדים בראייה 

רב-שנתית

בניית שיטה וכלי 
הערכה המות	מים 

לרשות

איך להתאים את 
התהליך לרשות שלי?

ייזום ובדיקת 
היתכנות

האם התהליך מתאים 
לרשות שלי כעת?

שלושת השלבים המתו	רים בתרשים מסייעים לענות על כמה ש	לות בסיסיות:

האם זה הזמן המתאים לעשות שינוי ברשות?. 1

איזה סוג שינוי יהיה משמעותי ומתאים לרשות שלי? . 2

מה עלי לעשות כדי להטמיע את התהליך ולייצר את השינוי . 3

שאני מעוניין בו?

 הערכת עובדים ברשות המקומית 	ילו 	תגרים עומדים בפנינו .

הפרקים הב	ים יפרטו: 

את האמצעים שיסייעו לנו לבחור את השיטה וכלי ההערכה המתאימים  9

לרשות 

התהליך  9 של  הטמעתו  את  שתאפשר  הרב-שנתית  הפעולה  דרך  את 

ברשות המקומית
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 חלק ג 

ייזום ובדיקת היתכנות

המוכנות הניהולית הנדרשת להנעת התהליך ומימושו

תרבות השיח ברשות

תרבות המדידה ברשות

סיכום שלב ההיתכנות

בחירת יועץ שילווה 	ת התהליך

הטמעה

תהליך הערכת 
עובדים בראייה 

רב-שנתית

בניית שיטה וכלי 
הערכה המות	מים 

לרשות

איך להתאים את 
התהליך לרשות שלי?

ייזום ובדיקת 
היתכנות

האם התהליך מתאים 
לרשות שלי כעת?
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 ייזום ובדיקת היתכנות  

ייזום ובדיקת היתכנות - ה	ם התהליך   חלק ג  
מת	ים לרשות שלי כעת?

תהליך הערכת עובדים הוא תהליך הטומן בחובו מורכבויות ואתגרים רבים.

ביצועי  של  הערכה  תהליך  שלכם  ברשות  להניע  אם  מתלבטים  אתם  אם  לפיכך, 

מידת  את  לקבוע  לכם  שיסייעו  מרכזיות  שלוש ש	לות  על  לענות  עליכם  עובדים, 

הערכת  תהליך  סוג  איזה  ולבחון  זה  בשלב  לתהליך  להיכנס  הרשות  של  המוכנות 

עובדים עשוי להתאים לרשות שלכם. 

הש	לות שעליכם לש	ול:

ולהיות . 1 עליו  אחריות  לקבל  לתהליך,  להיכנס  מוכנה  הרשות  הנהלת  האם 

מחויבת לכל המשמעויות הנגזרות?

מהי תרבות השיח המאפיינת את הרשות?. 2

מהי תרבות המדידה הנהוגה ברשות )אם ישנה(?. 3

שלוש הלבנים המהותיות להצלחה של תהליך  שלוש השאלות הללו מייצגות את 

הערכת עובדים.

כעת נבחן כיצד תוכלו לענות על שלוש הש	לות הללו. 

מוכנות ההנהלה - המוכנות הניהולית הנדרשת להנעת 
התהליך ולמימושו

תרבות המדידה תרבות השיח מוכנות הנהלה

עצם הכנסתו של התהליך לרשות המקומית עשויה ליצור בה אי שקט ומתחים פנימיים 

וחיצוניים בעוצמה משתנה לאורך זמן. אין תהליך ללא רעש. קיומם של רעשים אלו עשוי 

להשפיע על תפקוד האנשים בתוך המערכת, על מידת הפניות שלהם לביצוע מהלכים 

נוספים ומכאן גם על רמת היעילות והאפקטיביות שלהם בביצוע משימות שונות. 

של  והמעשית  העקרונית  מוכנותם  הוא  התהליך  להכנסת  הראשון  המפתח  לפיכך 

ולתת  להתקיים  הללו  למתחים  לאפשר  הבכירה  וההנהלה  המנכ"ל  הרשות,  ראש 

לדרג המקצועי את הזמן והגיבוי המעשי להתמודד עמם.
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 ייזום ובדיקת היתכנות  

בטרם תחליטו על כניסה לתהליך הערכת עובדים ברשות, חשוב לבחון 	ם קיימת 

בקרב ההנהלה הבכירה של הרשות מוכנות מספקת בהיבטים ה	לה:

הכרה ניהולית בצורך של תהליך הערכת עובדים. 1

נדרשת הכרה והסכמה משותפת של המנהלים הבכירים כי תהליך הערכת 

את  לחולל  ונחושים  מחויבים  הם  וכי  ברשות,  נדרש  תהליך  הוא  עובדים 

השינוי הנדרש בעקבות התהליך. 

להטמעת  ו	מצעי  ניהולי  כלי  בתהליך  שרו	ה  להנהלה  זקוקים  אנחנו 

תרבות 	רגונית של שיח מקדם ומעצב בין מנהלים לעובדים ואינה מתמקדת 

בהיותו כלי אדמיניסטרטיבי ומנגנון השוואה בין עובדים. 

מוכנות להבניה של תהליך משתף. 2

תהליך הערכת עובדים עלול להיתפס כמהלך המאיים על מקומם ועתידם של 

העובדים. כדי לצמצם את החששות ולבנות שיתוף פעולה להצלחת התהליך, 

מנהלים  בין  התהליך  בבניית  שותפות  ליצור  נכונה  להיות  ההנהלה  על 

לעובדים. 

וועד העובדים, החל משלב  חשוב לשלב את כלל הדרגים, לרבות העובדים 

על  שיח  ההתנגדויות,  החששות,  לביטוי  במה  מתן  מתוך  התהליך,  הנעת 

התועלות הצפויות ושיתוף בקביעת תחומי המדידה ואופן המדידה. 

העובדים  שבין  ה	מון  ביחסי  רבה  במידה  תלויה  התהליך  של  הצלחתו 

למנהלים וכן באמון של כולם בכלי ובמערכת. 

מוכנות לכניסה לתהליך רב-שנתי. 3

הניסיון מלמד כי פיתוחו והטמעתו של תהליך הערכת עובדים ברשות נמשך 

כשלוש שנים. שכן נדרשים:

z )הטמעה הדרגתית של הכלי ברשות )עומק המדידה והיקפה

z  ,לרשות המיטבית  התאמתם  כדי  עד  והשיטה  הכלי  של  מתמיד  שיפור 

למנהליה ולעובדיה 

z  .הטמעה של היבטים חדשים בתרבות הארגונית

רב- ליישום  והתחייבות  הבכירה  ההנהלה  של  שלטונית  יציבות  נדרשת  לפיכך 

שנתי של התהליך. 

אנו זקוקים להנהלה יציבה, שמכירה את הארגון ואת צרכיו ופנויה להשקיע בתהליך
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 ייזום ובדיקת היתכנות  

יציבות פוליטית וניהולית  

יש להביא בחשבון את ציר הזמן הפוליטי - מועד קיום הבחירות, כנקודת בוחן 
למועד הכניסה. 

כמו כן, חשוב להביא בחשבון את מועד כניסתם לתפקיד של בעלי התפקידים 
המרכזיים - מנכ"ל ומנהל משאבי אנוש, למערכת.

לפני  השנתיים  או  בשנה  עובדים  הערכת  תהליך  לרשות  להכניס  מומלץ  לא 
משאבי  מנהל  או  מנכ"ל  של  הראשונה  בשנתם  לחלופין,  או  הבחירות  מועד 

אנוש. 

מוכנות להשקעה של מש	בי זמן ותקציב ל	ורך זמן. 4

)תקשור  הצהרתית  להתייחסות  שמעבר  בכך  להכיר  הבכירה  ההנהלה  על 

התהליך בקרב כלל המנהלים והעובדים( הם מתחייבים להתייחסות מעשית 

הדורשת מהם השקעה של משאבי זמן ותקציב:

z  השתתפות של ההנהלה הבכירה בוועדת היגוי, בצוותי עבודה ובתוכניות

ההכשרה 

z  של ולהפעלה  להקמה  הכלי,  לפיתוח  הנדרשים  משאבים  של  הקצאה 

מתאימה  ממוחשבת  מערכת  כגון  בשגרה,  התהליך  לניהול  תשתיות 

וליישום הכשרות מתאימות למנהלים מעריכים. 

תפסת מרובה ל	 תפסת  

הימנעו מלהכניס תהליך הערכת עובדים לרשות במקביל לכניסתם של תהליכים 

ועלול  על המידה  יתר  וההנהלה  על המנהלים  רוחביים אחרים. הדבר מעמיס 

לפגוע בהצלחת התהליכים.

מוכנות להתמודדות עם משמעויות והשלכות של תהליך הערכת עובדים. 5

תהליך הערכה של ביצועי עובדים מציף על פי רוב צרכים שונים הקשורים 

מנהלים  ובין  עובדים  שבין  היחסים  במערכות  הניהולית,  בתרבות 

הניהולית  המוכנות  בחינת  עובדים.  של  וה	ישית  ובהתפתחות המקצועית 
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 ייזום ובדיקת היתכנות  

כוללת גם בחינה של המוכנות להתמודד עם ההשלכות והמשמעויות הנוצרות 

בעקבות כינונו של התהליך:

z  ציפייה לעקיבות - עובדים שחוו את השיח כמשמעותי יצפו שיתקיים כל

שנה. ברגע שהתחלתם, יש להתמיד. 

z  לעובד משקף  העובדים  הערכת  תהליך   - ולהדרכה  להכוונה  ציפייה 

מהם התחומים שעליו לשפר. אך לאחר שהתברר לעובד מהם התחומים 

הדרכה  הן  השנה,  כל  במשך  והדרכה  הכוונה  לקבל  מצפה  הוא  הללו, 

והשתלמויות.  קורסים  דוגמת  חיצוניות,  הדרכות  והן  מהמנהל  אישית 

לקדם  מצליחים  אכן  הם  אם  להבין   - משוב  לקבל  יצפו  עובדים  בנוסף, 

ציפייה לאפשר  ישנה  זה,  לצד  מידה.  ובאיזו  הודגשו  את התחומים אשר 

מרחב של טעויות, למידה והשתפרות. ברמה הארגונית, פעולות ההדרכה 

יידרשו להתכתב עם תובנות של הערכת העובדים. 

z  ,חומרית בהכרח  לא  הוקרה,  לקבל  יצפו  עובדים   - להוקרה  ציפייה 

של  הוקרה  הארגונית,  ברמה  והתקדמותם.  שיפורם  התפתחותם,  על 

עובדים ומנהלים צריכה לחפוף את התוצאות של תהליכי ההערכה. הצד 

לא מתאימים  נמצאו  עובדים אשר  ציפייה שמול  הוא  השני של המטבע 

שינוי:  יביאו  אשר  תהליכים  יבוצעו  נמוכים,  שביצועיהם  או  לתפקידם 

קיצוניים  במקרים  או  יותר,  מתאים  לתפקיד  תפקיד  החלפת  למידה, 

ביותר - פיטורין. 

z  באופן מובנה בתהליכי הערכה ומשוב, העובד - ציפייה לדוגמה 	ישית 

מצפה מהמנהל ליישם בעצמו התנהגויות וסטנדרטים שאותם הוא דורש 

מהעובד. 

z  קשיים להציף  עשויות  העובדים  עם  השיחות   - בעיות  לפתרון  ציפייה 

ונושאים בעייתיים, והעובדים יצפו שההנהלה תיתן להם מענה והתייחסות. 

עובד שנדרש לשפר את ביצועיו מצפה שההנהלה תאפשר לו להצליח על 

ידי טיפול בסוגיות המקשות את תפקודו )צווארי בקבוק ארגוניים, מחסור 

הוא מצפה שההנהלה תבצע מהלכים  וכדומה(.  עבודה  נוהלי  בתשתיות, 

אחריות  תחומי  שינוי  עבודה,  תהליכי  שינוי  הבעיות:  לפתרון  שיסייעו 

וסמכויות של בעלי תפקידים, הגדלת תקציבי ההדרכה וכדומה.

z  שיטתי תהליך  לקיים  חשוב   - לקחים  ויישום  פנימיים  בקרה  תהליכי 

הניהול  שגרות  הכלי,  של  התאמה  עובדים:  הערכת  תהליך  בחינת  של 

והתכנים. 

לסיכום - כדי לתכנן תהליך הערכת עובדים, נדרשת הנהלה יציבה, שרואה בהערכת 

עובדים תהליך שיכול להועיל לרשות ולקדם אותה ושהיא מוכנה להשקיע משאבים 

לעורר  עלול  עובדים  הערכת  שתהליך  בחשבון  להביא  הרשות  הנהלת  על  בקיומו. 

ולבנות  בהם  לטפל  נכונות  מתוך  לתהליך  להיכנס  וחשוב  ברשות,  שקט  ואי  מתח 

תשתיות ארגוניות שיוכלו לתת מענה לסוגיות שיעלו.
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 ייזום ובדיקת היתכנות  

תרבות השיח ברשות

תרבות המדידה תרבות השיח מוכנות הנהלה

תרבות השיח - ציר קריטי להצלחת תהליך הערכת עובדים

שיחת המשוב - לב התהליך   

הרשות  בעבור  גבוה  ערך  המניב  אפקטיבי,  עובדים  הערכת  תהליך  של  לבו 

ועובדיה, הוא קיום שיחת משוב משמעותית ומעצימה.

תרבות השיח הנהוגה ברשות הי	 הציר הקריטי להצלחת התהליך של הערכת 

שמחליטים  לפני  לכן  התהליך.  לב  הו	  שלו  למנהל  העובד  בין  השיח   - עובדים

את  לנתח  חשוב  אופיו,  את  מעצבים  כאשר  או  עובדים,  הערכת  לתהליך  להיכנס 

האופי של דפוס התקשורת ברשות. 

שיפור  ועל  העבודה  תהליכי  אופי  על  מלמדת  ועובדים  מנהלים  בין  השיח  תרבות 

ביצועי הארגון, על יחסי האמון השוררים בין הצדדים, על הדרכים הנהוגות ליישוב 

קונפליקטים, על המשא והמתן ותהליכי קבלת ההחלטות ועל שיתוף העובדים בהם, 

וכן על תשומת הלב המוענקת לפיתוחו האישי והמקצועי של העובד. 

לתרבות השיח בין מנהלים ועובדים ברשות שני מ	פיינים חשובים: 

z  ,מהות השיח - מטרת השיח והנושאים העולים במהלכו. האם השיח מעצים

מכונן ומלמד, או לחלופין, הוא שיח מגיב המתרחש בעיקר במצבים בעייתיים 

ומלווה בביקורת. 

z  שגרת קיום שיח - ההבניה והתדירות של שיח בין מנהלים לעובדים בתרבות

שגרות של שיחות מובנות בין המנהל לעובדיו, או  הארגונית. האם קיימות 

לחלופין, התקשורת ביניהם מורכבת מיוזמות 	קר	יות לקיום של שיח. 

כיצד נ	פיין 	ת תרבות השיח ברשות?

אופי  על  ולהחלטה  התהליך  להנעת  ביותר  חשוב  ברשות  השיח  תרבות  אפיון 

התהליך, ולכן מוצע כאן שאלון המסייע לאפיון. מומלץ למלא את השאלון במשותף 

לבקש  לחלופין,  או  ריאיון,  במהלך  למלאו  אפשר  ועובדים.  מנהלים  של  נציגות  עם 

מכמה בעלי תפקידים ברשות למלא אותו. 
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 ייזום ובדיקת היתכנות  

ש	לון לבדיקה עצמית - 	פיון תרבות השיח ברשות

5 במידה רבה 1 במידה מועטה,  סולם ההערכה: 

הערכההיגד

.1
באיזו מידה מנהלים מקיימים עם עובדים שיחות אישיות שמטרתן 

היא הפיתוח האישי והמקצועי של העובדים?

באיזו מידה מנהלים מסייעים לעובדים ללמוד מטעויות ולהשתפר?2.

.3
באיזו מידה עובדים פונים אל מנהלים לצורך קבלת משוב והכוונה 

כיצד לפעול?

.4
באיזו מידה עובדים מוצאים אצל המנהלים אוזן קשבת לצורכיהם 

המקצועיים?

.5
באיזו מידה עובדים פונים אל מנהלים לקבלת סיוע בענייניהם 

האישיים?

באיזו מידה קיימים יחסי אמון בין עובדים ומנהלים?6.

באיזו מידה משתפים את העובדים בתהליכי קבלת החלטות?7.

.8
באיזו מידה מנהלים מסייעים לעובדים לפתח את חוזקותיהם ולשפר 

את חולשותיהם?

באיזו מידה מנהלים פועלים לטפח ולפתח את עובדיהם?9.

.10
באיזו מידה ניתנת לעובדים האפשרות להשמיע את עמדותיהם ואת 

דעותיהם באופן כללי?

.11
באיזו מידה המנהלים חשים שהם מסוגלים לקיים עם עובד 

שלהם שיחה על נושא קשה או נושא שמצריך מתן ביקורת בונה?

.12
באיזו מידה מנהלים בונים תוכנית לשימור ולשיפור יכולות של 

עובדים?

.13
באיזו מידה המנהל מסוגל לקיים שיחה על תקלה כך שלצד הביקורת 

יתאפשרו לעובד או לצוות גם למידה והשתפרות?

באיזו תדירות מנהלים יוזמים שיחות עם העובדים שלהם?14.

)X/14( סכום ההערכות/מספר ההיגדים

ציון הערכה ממוצעת
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 ייזום ובדיקת היתכנות  

מה 	פשר ללמוד מניתוח תוצ	ות הש	לון? 

5. במידה רבה1234. במידה מועטה

לרוב מתקיים שיח בין 
מנהלים לעובדים רק 

כתגובה ל	ירוע שלילי 
שהתרחש. לפיכך, תוכני 
השיח הם לרוב ביקורת 

על אופן ביצוע המשימה, 
המוצגת באופן שמקשה 

על למידה מטעויות ושיפור 
ביצועים. 

מעיד על קיום שיח שגרתי 
בין מנהלים ועובדים, שמכוון 

לקדם ולהעצים 	ת 

העובד.

לדוגמה: מנהל קורא לעובד 
ומעיר לו כ	שר 	ינו 

מבצע 	ת המשימה או 
כשביצע את משימתו באופן 
לקוי ועליו לתקן זאת באופן 
מידי. המנהל ל	 מכוון 	ת 
העובד כיצד עליו לבצע נכון 

יותר.

לדוגמה: מנהלים נפגשים 
עם עובדיהם לפגישה 

שנקבעה מר	ש ומטרתה 
שיחה כללית או הערכת 
מצב כללית על תפקודי 

העובד, מתוך ראייה רחבה 
שאינה ממוקדת רק באירוע 

מסוים. בשיחה ניתנת 
הזדמנות לעובד להביע 
	ת עמדותיו ורגשותיו 
בנושאים שונים. המנהל 

מזמין את העובד להתייחס 
בכלליות לאופן תפקודו, 

והמנהל מתייחס בהתאם גם 
הוא. 

מסקנה: קיימת בשלות 
דלה של העובדים והמנהלים 

לקיום תהליכי הערכה. כפי 
הנראה המנהלים אינם 

מודעים לחשיבות ולתרומה 
של הכוונת העובד. בנוסף, 

המנהלים אינם מיומנים 
בביצוע שיחה נכונה 

ואפקטיבית. 

לפיכך, בטרם יחל תהליך 
של הערכת עובדים 

ברשות, מומלץ להשקיע 
בפיתוח של תשתיות 

לתרבות שיח בין 
העובדים למנהלים. 

מסקנה: קיימת בשלות 
גבוהה של העובדים 

והמנהלים לקיום תהליכי 
הערכת ביצועים, משום שיש 
תרבות שיח טובה מאוד בין 

העובדים למנהלים.
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 ייזום ובדיקת היתכנות  

ברשות  לעובדים  המנהלים  שבין  השיח  ותרבות  שהתקשורת  מאחר   
הן אבני היסוד לקיום תהליך הערכת עובדים משמעותי ואיכותי, אפיון 

תרבות השיח הנהוגה ברשות הוא מרכיב מהותי בהחלטה אם וכיצד 

לקיים את התהליך ברשות.

תהליך  לקיים  ש	סור  בהכרח  	ומר  זה  	ין  נמוכה,  ברשות  השיח  תרבות  	ם 

הרשות,  של  ל	ופייה  התהליך  	ת  להת	ים  חשוב  ואולם  רשות.  באותה  הערכה 

להשקיע מאוד בהכשרת המנהלים ולתת להם כלים לנהל שיחת משוב אפקטיבית, 

כדי ליצור חוויית הצלחה כבר מהשנה הראשונה.

פעולות להת	מת תהליך ההערכה ל	ופי השיח ברשות:

z .לבנות תוכנית הדרכה למנהלים שתסייע בפיתוח מיומנויות שיחה ומשוב

z  משיחה המורכב  חלקי,  תהליך  מבצעים  הראשונה  שבשנה  להחליט 

)בשיתוף  מראש  שהוגדרו  מרכיבים  כמה  על  למנהל  עובד  בין  חופשית 

והעובדים(. למשל, איכות העבודה, שירותיות ללקוחות,  נציגי המנהלים 

מחויבות לעבודה וכדומה. 

z  - הקיימת השיח  תרבות  מבחינת  ברשות  מחלקות  בין  הבדלים  יש  אם 

שבהן  מחלקות  בשתיים-שלוש  פיילוט  הראשונה  בשנה  לבצע  אפשר 

המנהלים מיומנים יותר בשיחות משוב עם העובדים.

z  לאפשר "דלפק סיוע" שוטף או ליווי אישי למנהלים וסיוע בהכנת השיחה

עם העובד ובתרגול השיח.

שיחות משוב כתהליך רציף  

בין  יש לקיים את שיחות המשוב  כדי שתרבות השיח בארגון תגדל ותתפתח, 

העובדים למנהלים כהליך רציף במשך השנה ולא כמופע יחיד, אחת לשנה או 

שנתיים.

ומשוב  הערכה  חלק מתהליך  היא ששיחת ההערכה השנתית תהיה  השאיפה 

מתמשכים.
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 ייזום ובדיקת היתכנות  

תרבות המדידה ברשות 

תרבות המדידה תרבות השיח מוכנות הנהלה

דפוסי המדידה ברשות מלמדים על ההיכרות והניסיון שיש למנהלים ולעובדים עם 

יסייע  ברשות  הנהוגים  המדידה  דפוסי  אפיון  ואיכותניות.  כמותיות  מדידה  שיטות 

להגדיר את מידת השימוש המתאימה בהערכה כמותית בגיליון ההערכה, בהתאם 

לשלב שבו נמצאת הרשות. 

דפוסי המדידה ברשות מכילים שני מרכיבים מרכזיים: 

עמידה  מוקד,  במדדי  עמידה  )לדוגמה:  ברשות?  מודדים  מה   - המדידה  מהות 

בביצוע תוכניות עבודה(. 

שנע  רצף  המדידה.  פעולות  ביצוע  של  והשגרות  ההרגלים   - המדידה  שיטתיות 

ובקרה  מדידה  ובין  העבודה  בתוכניות  המוגדרים  היעדים  של  שיטתית  מדידה  בין 

אקראיות.

את  ולקבל  להעריך  תוכלו  שלאורם  היגדים  קובץ  להלן  המצב,  תמונת  אפיון  לשם 

הציון הממוצע, אשר יסייע לכם להגדיר 	ת תרבות המדידה ברשות. 

מומלץ לתת את השאלון לכמה בעלי תפקידים מרכזיים ברשות, מנהלים ועובדים, 

ועל סמך התוצאות לקבל הערכה של הציון הממוצע. 
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 ייזום ובדיקת היתכנות  

ש	לון לבדיקה עצמית - 	פיון דפוסי המדידה ברשות

5 במידה רבה 1 במידה מועטה,  סולם ההערכה: 

הערכה

באיזו מידה מוגדרים מדדים כמותיים לבחינת העמידה ביעדים של היחידה?1.

באיזו מידה מוגדרים יעדים פרטניים לכל עובד ביחס למשימותיו?2.

באיזו מידה עובד נמדד על עמידה ביעדים שהוגדרו לו?3.

.4
באיזו מידה קיים שילוב בין מדדים כמותיים ומדדים איכותיים לבחינת 

העמידה ביעדים?

באיזו מידה מנהלים יודעים להגדיר יעדים ומדדים יחידתיים ופרטניים?5.

באיזו מידה מתקיימת מדידה שוטפת ותקופתית על עמידה ביעדים?6.

באיזו מידה בוחנים את איכות התוצאות והתהליכים ברשות?7.

האם נהוג לקיים ישיבות מדידה על בסיס מדדי מוקד?8.

האם נהוג לקיים ישיבות מדידה על תוכניות העבודה?9.

סה"כ הציונים/מספר ההיגדים

ציון הערכה ממוצעת

מה 	פשר ללמוד מניתוח תוצ	ות הש	לון?

5 במידה רבה1234 במידה מועטה

עובדים ומנהלים מקיימים 
מעקב ובקרה על ביצוע 

משימות ועמידה ביעדים 
לעתים רחוקות. 

עובדים ומנהלים מורגלים 

במעקב ובבקרה כחלק 
משגרת העבודה, וכן הם 

מכירים שיטות מדידה שונות. 

מסקנה: העובדים והמנהלים 
אינם מורגלים בבחינת 
ביצועים ביחס למדדים, 

ומכאן שכלי ההערכה 
יכללו שיחת משוב שנתית, 
המאפשרת הבעת עמדות, 

מחשבות ותפיסות לגבי 
תהליכי העבודה וסביבת 

העבודה ביחס למרכיבים 

כלליים. 

מומלץ להתחיל בלא מדידה 
מספרית.

מסקנה: העובדים והמנהלים 
מורגלים במדידה, ומכאן 

שאפשר לקיים את שיחת 

המשוב לפי קריטריונים 

מוסכמים וממוקדים, 

המוגדרים בטופס הערכה 

ומקושרים ליעדי תוכנית 

העבודה של היחידה. 
כמו כן יוגדרו יעדים אישיים 

לשנת העבודה הקרובה. 
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ברשויות מקומיות

 ייזום ובדיקת היתכנות  

סיכום שלב ההיתכנות 
בסיום תהליך האבחון, תוכלו למקם את הרשות שלכם על המטריצה ולקבל תמונה 

יותר  טובה  בצורה  ההערכה  תהליך  את  להתאים  תוכלו  וכך  הרשות.  מאפייני  של 

ולבנות את התשתיות הנדרשות:

החלטה - האם אנחנו מקיימים את התהליך.. 1

יעד - בנייה הדרגתית של היעדים שלנו מהתהליך בשלוש השנים הראשונות.. 2

משמעויות - מה אנחנו נדרשים לעשות כדי להשיג את היעדים הללו )ליווי . 3

והדרכה, תקשור, בחירת כלי הערכה וכדומה(.

 = הנקודה הירוקה במטריצה

ת  שתרבו ת  רשו צגת  י מי

יחסית  גבוהה  המדידה שלה 

נמוכה  אך תרבות השיח בה 

מאוד. 

לקיים  החליטה  הרשות  אם 

תהליך הערכת עובדים, נשים 

לנו כיעד לחזק בהדרגה את 

ובכל  ברשות  השיח  תרבות 

שנה נציב לנו יעד חדש:

תרבות השיח 

ברשות

תרבות המדידה 

ברשות

לדוגמה: 

z  לעובד הקשבה  של  מיומנויות  על  המנהלים  עם  נעבוד   - הר	שונה  בשנה 

ולשמר.  להוקיר  רוצים  שהיינו  שלו,  חיוביות  וההתנהגויות  היכולות  והדגשת 

היעד בשנה הר	שונה - כל מנהל יקיים שיחה עם העובד שלו, מתוך הדגשת 

הפן החיובי בביצועיו של העובד והקשב לצרכיו במסגרת עבודתו.

z  בדרך משוב,  מתן  של  מיומנויות  על  המנהלים  עם  נעבוד   - השנייה  בשנה 

 - היעד בשנה השנייה  וללמוד.  לו לצמוח  ותעזור  שתייצר קשב אצל העובד 

 ( יקיים שיחת משוב עם העובדים על שני נושאים מוגדרים מראש  כל מנהל 

שתיים-שלוש חוזקות בעבודה/אתגר אחד לשיפור(. המנהל יחשוב עם העובד 

יחד כיצד להשיג את השיפור.

z  בשנה השלישית - נעבוד עם המנהלים על קיום שיחות המנתחות באופן מורכב

ולהשתפר.  לצמוח  לו  לעזור  יכול  מה  אתו  ובודקות  העובד  של  התנהגותו  את 

היעד בשנה השלישית - המנהל יגדיר עם העובד חוזקות ונקודות לשיפור ביחס 

למשימות המוטלות עליו. בסיום יוגדר יעד כמותי מדיד אחד לשיפור בשנה הבאה. 

ואילו  נמוכה  המדידה  תרבות  שבה  רשות  מייצגת   = במטריצה  הכחולה  הנקודה 

כזו היינו ממליצים להימנע משימוש במדידה  יחסית. לרשות  תרבות השיח גבוהה 

בהערכות  שימוש  מתוך  ההערכה  שיחת  את  לקיים  אפשר  זה.  בשלב  מספרית 

מילוליות בלבד ולא בציונים. 
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 ייזום ובדיקת היתכנות  

מדידה  ותרבות  מפותחת  שיח  תרבות  שבה  רשות   = במטריצה  ה	דומה  הנקודה 

מפותחת. ברשות כזאת, יש בשלות גבוהה לתהליך משולב של מדידה מתוך שימוש 

בציונים מספריים ולשיח מעצים ומפתח בין המנהלים והעובדים. 

היא  האבחון  מטרת  במטריצה.  פחות  טוב  מקום  או  יותר  טוב  מקום  אין   - לסיכום 

בצורה  ההערכה  תהליך  את  ולהתאים  שלכם  הרשות  של  המאפיינים  את  להבין 

טובה יותר ולגבש תוכנית מתאימה להדרכה וליווי למנהלים על פי הצרכים שזיהינו.

יצירת ערך חיובי   
ערך  יצירת  הוא  הפיתוח  תהליך  את  שיובילו  שחשוב  המנחים  העקרונות  אחד 
חיובי למעריכים ולמוערכים החל מהשנה הר	שונה. חשוב לוודא שהחל בפעולת 
העצמה  של  חוויה  יחוו  מוערכים  ועובדים  מעריכים  מנהלים  הראשונה  ההערכה 
אכן אפשרו  בקיום התהליך  על עצמם  והסיכון שקיבלו  ויצאו בתחושה שהמאמץ 

לקדם את העשייה המקצועית והאישית. 

רווחים חיוביים לדוגמה:

z  להם סייעה  עליהם  הממונה  עם  שקיימו  שהשיחה  בתחושה  יצאו  עובדים 
להבין כיצד הוא תופס אותם ולמה הוא מצפה מהם. 

z  עובדים הצליחו להעביר מסר לממונה הישיר שלא הצליחו להעביר במסגרת
ישיבות העבודה השוטפות. עובדים הרגישו שמתעניינים בעשייה שלהם.

z  מנהלים הצליחו לרתום עובד שלהם או להציג לו נקודת מבט אחרת, דבר
שלא הצליחו לעשות קודם לכן.

z .התקבל אישור לקיום פעילות הדרכתית מסוימת

בבו	כם לתכנן ולהפעיל תהליך הערכת עובדים - חשוב שהעיקרון הזה יעמוד 
לנגד עיניכם כל הזמן.

ל	חר שביצעתם 	ת תהליך ה	בחון, תוכלו לקבל כמה החלטות:

ה	ם לצ	ת לדרך? - אולי כדאי להמתין שיבשילו התנאים )המצב כרגע הוא . 1

של אי שקט ברשות/ תהליכי הבראה וצמצום עובדים/בחירות קרובות וכו'(.

את . 2 להתאים  הזמן  זה  יועץ,  בחרתם  לא  עדיין  אם   - מת	ים  יועץ  בחירת 

יכולותיו של היועץ למאפיינים של הרשות )ברשות שבה תרבות השיח נמוכה, 

נעדיף יועץ שיש לו יכולת להקנות למנהלים מיומנויות של שיח בונה(.

ל	ן רוצים להגיע? - לנוכח המצב הקיים ברשות, מה ייחשב בעינינו להצלחה . 3

ביישום תהליך הערכת עובדים?

תהליך . 4 לקדם  רבות  דרכים  יש   - התהליך?  	ת  לייצר  כד	י  	ופן  ב	יזה 

ההערכה  שיטת  את  להתאים  חשוב  המקומית,  ברשות  עובדים  הערכת 

למאפייני הרשות שלכם.
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 ייזום ובדיקת היתכנות  

בחירת יועץ שילווה 	ת התהליך 

בחירת יועץ לליווי התהליך  
אחד המפתחות המרכזיים להצלחת תהליך הערכת עובדים ברשות הוא בחירת 

יועץ ארגוני מתאים שילווה אתכם בתהליך. 

מכיוון שהתהליך מורכב מאוד, הוספת אדם חיצוני שאינו חלק מהרשות תסייע 
מאוד בהתמודדות עם התהליך.

אחרים  במקומות  היועץ  של  מוצלח  ניסיון  רבים.  בחששות  מלווה  שינוי  תהליך  כל 
יכול לסייע לכם ולעובדים להאמין ביכולת של הרשות לקיים את התהליך.

בנוסף, יועץ מנוסה יסייע לכם לבחור מודל הערכת עובדים המותאם באופן מיטבי 
לרשות שלכם.

חשוב לזכור, כמו בכל תהליך ארגוני, שההובלה היא של הרשות המקומית והיועץ 
הוא גורם מקצועי מסייע.

התרומות הצפויות בזכות שילובו של יועץ מגוונות: 

z ידע מקצועי עדכני בשיטות הערכת עובדים בארגונים

z  התהליך הצלחת  דומים.  בארגונים  תהליכים  ליווי  של  מניסיון  תובנות 
והטמעה  ביישום  להאמין  והעובדים  ההנהלה  את  מעודדת  דומים  בארגונים 

של התהליך

z  של בהיבטים  וההטמעה  הפיתוח  בשלבי  ו	תגרים  סוגיות  של  מקדים  	יתור 
בשלב  הללו  המוקדים  את  שנזהה  ככל   - ועוד  משאבים  ארגונית,  תרבות 

התכנון וניתן להם מענה מבעוד מועד, כך הסיכוי להצלחת התהליך עולה.

z  כגורם נתפס  היועץ   - ברשות  שונים  גורמים  מצד  וקולות  צרכים  של  הצפה 
אובייקטיבי, מכיוון שהוא אינו עובד הרשות והעובדים נותנים בו אמון.

z .הנחיה וליווי של ועדת ההיגוי בהתמודדות עם התנגדויות לתהליך

טיפים לבחירת היועץ

מהו השלב המיטבי לשילוב יועץ ? אפשר לשלב את היועץ בכל אחד מהשלבים:

אפשר לשלב את היועץ כבר בשלב ה	בחון, כדי שישתתף בראיונות ויסייע . 1
לכם לקבל החלטה. המידע המושג בשלב זה מסייע לוועדת ההיגוי להצביע 

על סוג ההערכה והכלים המתאימים ביותר לרשות לצורך הנעת התהליך. 

בשלב . 2 היועץ  את  ולשלב  בעצמכם  האבחון  את  לבצע  היא  נוספת  אפשרות 
הפיתוח של תהליך הערכת עובדים ברשות.
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 חלק ד 

הת	מת תהליך הערכת עובדים 
לרשות שלי 

בניית תשתיות ארגוניות 
להנעת התהליך
בחירת סמכות מובילה

הקמה של ועדת היגוי

בניית שיטה וכלי הערכה המות	מים לרשות

ליווי והכשרה של מנהלים ועובדים 

בנייה של מפת הערכה

בניית תשתיות לניהול ותפעול של תהליך הערכת עובדים

רתימה וחיבור התהליך לכלל המנהלים והעובדים

סיכום - בניית תוכנית עבודה 
ליישום תהליך הערכת עובדים

הטמעה

תהליך הערכת 
עובדים בראייה 

רב-שנתית

בניית שיטה וכלי 
הערכה המות	מים 

לרשות

איך להתאים את 
התהליך לרשות שלי?

ייזום ובדיקת 
היתכנות

האם התהליך מתאים 
לרשות שלי כעת?
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 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות   חלק ד  
שלי - הקמת תשתיות 	רגוניות להנעת 

התהליך

לאחר שהחלטתם לבצע תהליך הערכת עובדים ברשות ובחרתם יועץ שילווה אתכם 

בתהליך, חשוב להקים כמה תשתיות ארגוניות ולהבנות את תהליך הערכת עובדים, 

כך שיותאם לרשות שלכם.

כעת נעבור על כל 	חד מהמרכיבים בהקמת התשתית ה	רגונית להנעת התהליך 

ונבחן מהי חשיבותו וכיצד מוצע לבצע 	ותו 

בחירת סמכות מובילה 

סמכות 
מובילה

ועדת 
היגוי

שיטת 
הערכה

ליווי 
והכשרה

מפת 
הערכה

תשתית 
תפעולית

רתימה 
לתהליך

ולעורר  שקט  אי  ליצור  העשוי  מערכתי,  שינוי  תהליך  הוא  עובדים  הערכת  תהליך 

מתחים. לפיכך, אחד המפתחות המרכזיים להצלחתו ברשות הוא הדמות המובילה 

את הנעת התהליך, הטמעתו ויישומו במשך כמה שנים. 

חשוב לקבל את תמיכתו הבלתי מסויגת של ראש הרשות. עצם הדבר שראש הרשות 

רואה בהערכת עובדים תהליך חשוב והוא תומך בגורמים המבצעים ומגבה אותם 

הוא מסר חשוב למנהלים ולעובדים.

חייבת  יצליח  כדי שהתהליך  יוביל מנכ"ל העירייה.  ש	ת התהליך  היא  המלצתנו 

להוביל אותו דמות ניהולית מרכזית ברשות, בעלת סמכות והכרה פורמליות ובלתי-

פורמליות מול מנהלים ועובדים. 

חשוב שמנכ"ל העירייה יהיה מחויב לתהליך ויוביל בנחישות, בהתמדה ובאורך רוח 

ליישום רב-שנתי ומדורג. 

מנהל משאבי אנוש הוא הדמות המקצועית המייעצת לתהליך ומרכזת את ביצועו.
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 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

הקמה של ועדת היגוי 

סמכות 
מובילה

ועדת 
היגוי

שיטת 
הערכה

ליווי 
והכשרה

מפת 
הערכה

תשתית 
תפעולית

רתימה 
לתהליך

כדי שתהליך ההערכה יצליח, חשוב לשתף את הגורמים השונים בפיתוח התהליך.

את  מלווה  אשר  ההיגוי,  ועדת  הוא  זו  שותפות  להבטיח  המרכזיים  הערוצים  אחד 

הנעת התהליך, פיתוחו והטמעתו. ישנם כמה גורמים השותפים בוועדת ההיגוי:

ועדת 

היגוי

דרג 

העובדים

דרג 

פוליטי

דרג 

ניהולי

תפקידם של הנציגים יהיה להשפיע על:

z י ההערכה - מה מודדים	מוש

z  ופן ההערכה - איך מודדים: שיטות ההערכה והביטוי שלהן בטופס ובשיחת	

המשוב

z  כיצד הטופס,  את  הממלאים  התפקידים  בעלי  כגון   - המנהלתיים  ההיבטים 

ממלאים אותו ומתי, מי יכול לצפות בטופס המלא 

z  ההיבטים התהליכיים - כגון דרכי ההתמודדות עם הערכות מוטות, עקרונות

פעולה במצבים חריגים. 
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

בעלי התפקידים שמומלץ לצרף לוועדת ההיגוי

תפקידו בצוותבעל תפקיד/נציג

ר	ש הרשות
מתן עידוד להובלת תהליך מורכב ובעל משמעויות 

נרחבות לעיצוב התרבות הארגונית ברשות.

מנכ"ל

הסמכות הניהולית שמובילה את התהליך, מקבלת 
החלטות מקצועיות וארגוניות ומעבירה מסר לרשות על 

חשיבות התהליך.

המנכ"ל אחראי על הובלת תהליך הערכת עובדים 
ברשות.

מנהל יחידת מש	בי 

	נוש

הגורם המקצועי שמוציא את הפרויקט מהכוח אל 
הפועל ורואה בו חלק מפיתוח ההון האנושי. מנהל 

משאבי אנוש מרכז את מלאכת הארגון של הפיתוח 
וההטמעה של התהליך.

נציג מנהלי הדרג הבכיר
דמות מוסכמת על הדרג הבכיר המציגה סוגיות 

ומשמעויות ליישום התהליך

נציג מנהלי דרג הביניים
דמות מוסכמת על דרג הביניים המציגה סוגיות 

ומשמעויות ליישום התהליך

יו"ר ועד העובדים 	ו 

נציג העובדים
דמות מוסכמת על העובדים המציגה סוגיות ומשמעויות 

ליישום התהליך

יועץ חיצוני
מומחה לבנייה והטמעה של תהליכי הערכת עובדים 

בארגונים



39

קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

הנציגים  יצירה של 	מון ר	שוני בתהליך ב	מצעות בחירת   
בוועדת ההיגוי

האמון  יצירת  על  רבה  השפעה  ההיגוי  בוועדת  הנציגים המשתתפים  לבחירת 

שהנציגים  ככל  ובמערכת.  הנבחר  בכלי  בתהליך,  מנהלים  ושל  עובדים  של 

הנבחרים יהיו דמויות המוסכמות על הדרג שהן מייצגות, כך תפחת החשדנות 

ויפחתו ההתנגדויות לכינונו של תהליך הערכה של ביצועי עובדים ברשות. 

בניית שיטה וכלי הערכה המות	מים לרשות 

סמכות
סמכות 
מובילה

ועדת 
היגוי

שיטת 
הערכה

ליווי 
והכשרה

מפת 
הערכה

תשתית 
תפעולית

תקשור 
התהליך

לנוכח התובנות שנאספו בשלב האבחון, יש לבנות שיטת הערכה מותאמת, ולהתאים 

את הכלי הנבחר לבשלות של הארגון.

בניית השיטה וכלי ההערכה המתאימים לרשות מנוהלים על ידי הסמכות המובילה 

וועדת ההיגוי, בשיתוף עם היועץ הנבחר. 

מאפייניה  לפי  בעבורה  המתאימים  ההערכה  וכלי  השיטה  את  להגדיר  הרשות  על 

ומידת המוכנות הניהולית ותחושת המסוגלות של המנהלים לביצוע התהליך. הביטוי 

הרצויות  והתוצ	ות  המטרות  של  ברורה  הגדרה  הוא  זו  עמדה  של  האופרטיבי 

להטמעת  היעדים  של  הדרגתית  התאמה  והשלישית.  השנייה  הר	שונה,  בשנה 

תהליך הערכה מיטבי של ביצועי עובדים מאפשרת כניסה רכה והבניה מסודרת של 

חוללות ניהולית ותחושת מסוגלות. 

למה צריכה להתייחס שיטת ההערכה שתבחרו:

לפן הביצועי בתפקיד של העובד. לדוגמה:. 1

z  באיזו מידה הוא מבצע את עבודתו במקצועיות

z באיזו מידה הוא מבצע את משימותיו ביעילות

לפן ההתנהגותי בתפקיד של העובד. לדוגמה:. 2

z באיזו מידה הוא משתף פעולה עם חבריו לצוות

z )באיזו מידה הוא מפגין שירותיות כלפי לקוחותיו )פנימיים או חיצוניים

שימו לב! לעתים נוסף לטופס גם פן ניהולי - המיועד להערכת מנהלים בלבד. 
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

שעלו  כפי  הרשות,  מ	פייני  משפיעים  כיצד  המדגימות  דוגמ	ות  שתי  לפניכם 

בשלב ה	בחון, על בחירת כלי ההערה והת	מתו לרשות:

)בהת	ם  הרשות  ל	ופי  ההערכה  וכלי  היעדים  להת	מת  דוגמ	ות 
לתוצ	ות ה	בחון(:

ברשות נ	ות סביונים 

המנהלים  מפותחת:  אינה  עובד-מנהל  השיח  שתרבות  מצאנו   - 	בחון  סיכום 

והעובדים אינם מורגלים בשיחות משוב וחניכה. כמו כן, העובדים אינם נמדדים 

על פי כמות הביצועים שלהם או איכותם.

דרמטי.  שינוי  הוא  עובדים  הערכת  תהליך  כזו,  ברשות   - מרכזיות  תובנות 

המנהלים אינם מיומנים בביצוע השיחות ואף עלול להיגרם נזק ליחסים שלהם 

עם עובדיהם. סביר להניח שברשות כזו יש חששות רבים הן מצד עובדים והן 

מצד מנהלים בנוגע לקיום תהליך הערכת עובדים.

יעדים ר	ליים לתהליך - כדי שהעובדים והמנהלים בנאות סביונים יחוו חוויה 

חשוב  הראשונה,  בשנה  כבר  התהליך  באמצעות  ומפרה  חיובית  ראשונית 

להגדיר יעד ראלי. במקרה של נאות סביונים, קיום שיחה בין המנהל לעובד. 

בשיקוף  דגש  מתן  מתוך  יכולות  הערכת  של  בתחום  ורק  אך  השיחה תתמקד 

וחיזוק של יכולות העובד. 

ברשות כזו, נמליץ של	 לתת לעובדים הערכות מספריות, 

	ל	 להסתפק בהערכה כללית בלבד.

כללי  משוב  טופס  יקבל  המנהל  כללית.  משוב  שיחת   - הערכה  כלי  בחירת 

בשיחה  אליהם  להתייחס  שכדאי  נושאים  כמה  על  המלצה  ובו  העובד,  בעבור 

עם העובד. לדוגמה:

z  ,ידע ומיומנויות מקצועיות - רמת ידע מקצועי, יצירתיות במתן פתרונות

מוכנות ללמוד נושאים חדשים, עבודה עצמאית, הפקת לקחים, פתיחות 

לשינויים

z  חתירה המושקע,  ולמאמץ  לזמן  ביחס  העבודה  איכות   - ביצוע  רמת 

לשיפור מתמיד, דיוק בביצוע העבודה ובמילוי הנחיות

z  גישה והתייחסות לעבודה - הקפדה על עדכון הממונה הישיר, אחריות

עם  ונעימה  חיובית  אווירה  עניינית,  בצורה  ביקורת  קבלת  ומהימנות, 

בידע,  ושיתוף  חדשים  עובדים  הדרכת  הצוות,  ועבודת  שיתוף  עמיתים, 

קבלת אחריות על טעויות

z ום ציפיות לתקופה הקרובה	תי
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

דוגמה נוספת להת	מת היעדים וכלי הערכה ל	ופי הרשות )בהת	ם 
לתוצ	ות ה	בחון(:

ברשות גבעת 	שלים 

סיכום 	בחון - מצאנו שתרבות השיח בינונית עד גבוהה. המנהלים והעובדים 

סביב  בייחוד  השוטפת,  העבודה  במהלך  וליווי  חניכה  בשיחות  מורגלים 

השונות  והיחידות  תדיר,  באופן  עצמה  את  מודדת  הרשות  גדולים.  פרויקטים 

כמו  פעילותם.  לתחום  הרלוונטיים  המדדים  של  נתונים  לחודש  אחת  מקבלות 

שהיא  שנתיים  יעדים  מוגדרים  יחידה  ולכל  שנתית  עבודה  תוכנית  נבנית  כן, 

נמדדת על פיהם.

תובנות מרכזיות - ברשות כזו, תהליך הערכת עובדים הוא שדרוג של תהליכי 

חניכה ומשוב המתרחשים בין מנהלים לעובדים. רוב המנהלים מיומנים בביצוע 

שיחות משוב, והעובדים רגילים לקבל הכוונה ומשוב על ביצועיהם. 

ומיומנים בתהליכי  ביצועיהם  על  להימדד  רגילים  והמנהלים  כן, העובדים  כמו 

הפקת לקחים ושיפור בעקבות המדדים המתקבלים.

גם  לתת  מעוניינים  אנו  כי  אשלים  בגבעת  להחליט  אפשר   - לתהליך  יעדים 

היחידה(  של  השנתית  העבודה  מתוכנית  )הנגזרים  אישיים  יעדים  לעובדים 

ולהעריך באיזו מידה הם עומדים בהם. 

	ו  מספריות  הערכות  מתן  לשקול  	פשר  כזה,  במקרה  גם 

עובדים  שגם  לזכור  חשוב  יותר.  כלליות  בהערכות  להסתפק 

מתקשים  היחידה  ביצועי  על  מספרי  משוב  לקבל  שרגילים 

לקבל מדדים מספריים המתייחסים לביצועיהם. 

)"	תם  כולה  היחידה  הישגי  של  כמותית  מדידה  לדוגמה: 

נותנים מענה בזמן שנקבע רק ל-75% מפניות התושבים( שונה 

שירותיות.  בתחום   7 ציון  שקיבל  עובד  של  	ישית  מהערכה 

לו  שיסייע  קונקרטי  מידע  לעובד  נותן  	ינו  גם  לבדו   7 הציון 

להשתפר בשנה הב	ה. חשוב לתת הסבר על הסיבות לציון.

המגדיר  מספרי(  להיות  חייב  )לא  מפורט  משוב  טופס   - הערכה  כלי  בחירת 

ביתר פירוט מהם היעדים של העובד ובאיזו מידה הוא עומד בהם, הן מבחינת 

הספק והן מבחינת איכות הביצוע.
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

בחירת הש	לון

השאלון שנבנה צריך להתאים לאופי הרשות כפי שעלה באבחון המקדים וכן ליעדים 

שאנחנו רוצים לקדם.

לפניכם כמה דוגמ	ות מתוך ש	לונים שונים זה מזה ב	ופיים.

שימו לב! בנספחים מצורפות דוגמאות לשאלונים מלאים.

דוגמ	ות מתוך ש	לונים ששמים דגש על שיח פתוח בין עובד למנהל   .1

לשיפור,  ונקודות  הישגים  חוזק,  לנקודות  פתוח  ב	ופן  המכוון  לש	לון  דוגמה 

מתוך הכוונה לדוגמ	ות. השימוש בדוגמ	ות מסייע לעובד להבין ב	ופן קונקרטי 

	ת המסרים של המנהל. )מתוך ש	לון הערכת עובדים של עיריית יקנעם(.

ציין עד שלוש נקודות חוזק הבולטות אצל העובד/ת, המסייעות  א. 

להצלחתו, שאותן עליו לשמר בתפקיד

דוגמ	ותנקודת חוזק

ציין עד שלושה הישגים משמעותיים של העובד/ת )התייחס לשנה  ב. 

האחרונה(

דוגמ	ותהישג משמעותי

ציין נושא/ים לשיפור ויעדי התפתחות אישיים נדרשים בשנה הקרובה ג. 

לו״ז לביצועיעדי ביצוע נדרשיםנקודה לשיפור
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

דוגמה מתוך ש	לון המ	פשר שיח פתוח, מתוך שמירה על 	חידות של הגדרות, 

העובדים.  	ת  המעריכים  שונים  מנהלים  בין  סטנדרטיזציה  ליצור  ומסייע 

ומכוונים 	ותם ביחס  ה"פרמטרים ה	פשריים" להתייחסות מסייעים למנהלים 

לנקודות להתייחסות )ב	דיבות המועצה ה	זורית חבל מודיעין(

ידע ומיומנות מקצועית      פן ביצועי

משוב המנהל

תגובת העובד

	יך מתפתחים מכ	ן? )נקודות לשימור ושיפור הביצועים(

פרמטרים 	פשריים להתייחסות

תפקוד מקצועי - רמת ידע מקצועי, 
פתרון יצירתי לבעיות לא שגרתיות, 

מוכנות להתמודד ולהשתלם בנושאים 
חדשים, עבודה עצמאית, הפקת 

לקחים ועבודה בהתאם, פתיחות 
לשינויים

תכנון ו	רגון העבודה - קביעת סדרי 
עדיפות נכונים במהלך העבודה, עמידה 

ביעדים ובלוחות זמנים, איכות ביצוע 
תחת עומס ולחץ, נכונות למאמץ יתר

גישה והתייחסות לעבודה     פן התנהגותי

משוב המנהל

תגובת העובד

	יך מתפתחים מכ	ן? )נקודות לשימור ושיפור הביצועים(

פרמטרים 	פשריים להתייחסות

שיתוף פעולה עם הממונה - 
הקפדה על עדכון נאות של הממונה 
הישיר, משמעת, אחריות ומהימנות 

)ניתן לסמוך עליו(

יחסי 	נוש - קבלת ביקורת בצורה 
עניינית, אווירה חיובית ונעימה עם 

עמיתים, שיתוף ועבודת הצוות, 
הדרכת עובדים חדשים ושיתוף בידע, 

קבלת אחריות )מודה בטעויות(

מתן שירות ללקוחות - סבלנות 
ואדיבות למקבלי שירות, עמידה 

בהתחייבויות ללקוח, עבודה על פי 
אמנת השירות העירונית

מחויבות 	רגונית - תחושת שייכות 
למועצה, מחויבות ואחריות למועצה, 

רמת נוכחות בעבודה
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

	ת  להגדיר  ולעובד  למנהל  רחבות  	פשרויות  שמש	יר  פתוח  לשיח  דוגמה 

הנוש	ים והדגשים המשמעותיים בעבורם )ב	דיבות עיריית הרצליה(

דף סיכום שיחת משוב

סיכום הנושאים הבולטים:  

 

 

סיכום הנושאים לשיפור:  

 

 

הערות:  

 

 

יעדים:

יעד מס' 1:  

לו"ז: 

המשימות באחריות העובד לביצוע היעד:  

 

 

המשימות בסיוע הממונה ליישום היעד:  
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

עובד  בין  פתוח  לשיח  כמותית  מדידה  בין  המשלב  לש	לון  דוגמה   .2
למנהל

דוגמה לשילוב בין מדד מספרי לשיחה פתוחה תוך שימוש בדוגמ	ות שמסייעות לעובד 

להבין 	ת השיקולים והנימוקים העומדים מ	חורי הדירוג )ב	דיבות עיריית יקנעם(

8 מאפיינים אישיים וארגוניים להערכת תפקוד העובד/ת בעיריית יקנעם.  לפניך 

הקדש מחשבה, מצא דוגמאות וציין את רמת הביצוע של העובד/ת בסולם שבין 
מצטיין לנמוך.

לכל מאפיין יש שורה ריקה שבה עליך לכתוב התייחסות/דוגמה/הערה המפרטים 
ומסבירים את הערכתך.

טוב מצטייןמ	פייני ביצוע
מ	וד

טוב 
ל	 נמוךבינוני

רלוונטי
ידע מקצועי - בקיא ובעל ידע   .1

בתחום עיסוקו

פרט:

	יכות הביצוע - מקפיד על   .2
איכות התוצר/מענה מקצועי

פרט:

תודעת שירות - מגלה   .3
תודעת שירות גבוהה

פרט:

 - משמעת והקפדה על נהלים  .4
מבצע עבודתו ומתנהל עפ״י 

נהלים ונורמות עבודה, אין 
בעיות חריגות בהתנהגות או/ו 

משמעת או/ו נוכחות בעבודה

פרט:

תקשורת בינ	ישית ויחסי   .5
	נוש בצוות/לקוחות - מקיים 

תקשורת טובה עם עמיתים, 
לקוחות, יוצר קשרים בינאישיים 

נעימים, קשוב לאחרים

פרט:
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

דוגמ	ות מתוך ש	לונים ששמים דגש על מדידה מספרית של ביצועים:  .3

המילולית  ההערכה  של  העמודה  המספרי.  בציון  רב  דגש  ששם  לש	לון  דוגמה 

מ	פשרת הבהרה לגבי ההתייחסות המספרית )ב	דיבות מועצה מקומית עמק חפר(

מ	פייני ביצוע

התחום 
המוערך

רמת ביצוע

נמוכה 
גבוהה טובהממוצעתנמוכהמאוד

מאוד
חשיבות 
הערכה מילוליתלתפקיד

12345
)נמוכה/
בינונית/
גבוהה(

	ופן הביצוע:
עצמאות: 

פועל/ת באופן 
עצמאי

תכנון וארגון 
העבודה:
עובד/ת 

ביעילות, מתוך 
תכנון מראש 

המתחשב 
במכלול 

האילוצים

מקפיד על קיום 
נהלים והנחיות 

מקצועיות

מבצע/ת 
תהליכי הפקת 

לקחים

רמת הביצוע:

תפוקות: 
מגיע/ה להספק 

גבוה באופן 
עקבי ויכולת 

לטפל במספר 
נושאים בו 

זמנית

עומד/ת בלוחות 
זמנים

מבצע/ת 
הפעולות 

באיכות גבוהה
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

דוגמה לש	לון ששם דגש במדידה מספרית )ב	דיבות עיריית 	שקלון(

1234567ל"ר

לא 
רלוונטי

רמה 
נמוכה 

מאוד

רמה 
נמוכה

רמה 
נמוכה 
במעט

רמה 
ממוצעת

רמה 
גבוהה 

מעט

רמה 
גבוהה

רמה 
גבוהה 

מאוד

תפקוד מקצועי

1234567ל"ר

רמת ידע מקצועי

פתרון יצירתי לבעיות 
לא שגרתיות

מוכנות להתמודד 
ולהשתלם בנושאים 

חדשים

עבודה עצמאית

הפקת לקחים ועבודה 
בהתאם

תכנון וארגון העבודה

1234567ל"ר

קביעת סדרי עדיפות 
נכונים במהלך העבודה

עמידה ביעדים 
ובלוחות זמנים

נכונות למאמץ יתר

מה של	 פשוט - פשוט ל	 עובד  
חשוב מאוד לבנות גיליון הערכה פשוט וממוקד אשר ישרת את המנהלים ויסייע 

אותם  שימקד  כלי  ליצור  ומקדם.  מושכל  באופן  המשוב  שיחת  את  להבנות  להם 

וימנע מהם לגלוש לנושאים אחרים שלא  בנושאים המרכזיים שיש לדבר עליהם 

מסייעים להשגת תוצאה רצויה.

בניית הש	לון הי	 חלק משמעותי בתהליך הרתימה  
זו  פעולה  יחד.  המנהלים  עם  אותו(  לתקף  לפחות  )או  השאלון  את  לייצר  חשוב 

תסייע להם להרגיש שהשאלון מותאם לצורכיהם ומשרת את מטרותיהם.
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

ליווי והכשרה של מנהלים ועובדים

סמכות 
מובילה

ועדת היגוי
שיטת 
הערכה

ליווי 
והכשרה

מפת 
הערכה

תשתית 
תפעולית

תקשור 
התהליך

אוכלוסיית המנהלים מחזיקה על כתפיה את תהליך ההערכה של ביצועי העובדים. 

באופן  המשוב  שיחת  את  לנהל  המסוגלות שלהם  תחושת  את  שנחזק  ככל  לפיכך, 

שיעצים אותם ואת עובדיהם ויסייע לקדם את הביצועים היחידתיים - כך נעלה את 

רמת המחויבות שלהם לתהליך ונגדיל את הסיכוי שלהם לביצוע מיטבי. 

הצלחת התהליך של הערכת עובדים ברשות קשורה מאוד לתחושת המסוגלות של 

מנהלים בכירים וזוטרים ליישם את תהליך ההערכה של ביצועי העובדים. 

פעולות  היקף  וליווי.  לבנות תשתית מתאימה של הכשרה  יש  זאת,  כל  להשיג  כדי 

בשלב  שעלו  הנתונים  לנוכח  שיוגדרו  ההדרכה  מצורכי  ייגזרו  ואופיין  ההדרכה 

האבחון, בייחוד בכל הנוגע לתרבות השיח הנהוגה ברשות בעת התנעת התהליך.

חשוב  התהליך.  משלבי  אחד  בכל  לפתח  יש  המנהלים  של  יכולות  אילו  לאפיין  יש 

התייחס  ולא  שיחת המשוב  נכון של  לביצוע  ומיומנויות  כלים  למנהלים  לתת  מאוד 

רק לפן הטכני של מילוי שאלוני המשוב. 

ההכשרות והליווי של המנהלים יעסקו בנוש	ים הב	ים: 

שינוי עמדות - חיזוק האמון של המנהלים בתרומת התהליך, ככלי המקדם . 1

את הרשות כולה ואת היחידה שלהם.

טיפוח תחושת מסוגלות - התמודדות עם החששות של העובדים והמנהלים . 2

תסכול  כפיפים,  עם  עבודה  ביחסי  אפשרית  )פגיעה  התהליך  מהשפעות 

עובדים בשל חוסר יכולת לתגמל על הישגים וכו'(.

הקניית ידע ומיומנויות ליישום התהליך: . 3

פיתוח מיומנויות 	ישיות

z  למודל בהתאם  וסיכום(  ביצוע  )תכנון,  תקופתית  הערכה  שיחת  ניהול 

ההערכה שנבחר

z הקניית כלים להעברת מסר מורכב בדרכים אפקטיביות

z  התמודדות עם התנגדויות של מוערכים

z  לצמצם דרכים  ויצירת  ההערכה  בתהליך  מובנות  הטיות  עם  התמודדות 

את השפעתן

z  לתהליכים העובדים  ביצועי  של  ההערכה  מתהליך  המשמעויות  גזירת 

ניהוליים מקבילים. 
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

מיומנויות טכניות

z מילוי מיטבי של גיליון הערכה

z  .)תפעול המערכת הממוחשבת )אם קיימת

להסתפק  ולא  תרגול  הכוללת  התנסותית  למידה  על  דגש  לשים  יש  לב!  שימו 

בהרצאה, לומדה או סרטון שמציגים את התכנים למנהלים. 

שיפור מיומנויות בניהול שיחה ומתן משוב  
דגש  לכן חשוב לשים  לקיום תהליך הערכה הוא שיחת המשוב.  הכלי המרכזי 

והתמודדות  משוב  שיחת  בניהול  המנהלים  של  האישית  המיומנות  פיתוח  על 

עם התנגדויות. יש לתרגל את המנהלים ולאפשר להם להתנסות בהעברת מסר 

מורכב בדרכים בונות.

תשתית ההכשרה למערכים ולמוערכים תורכב מהכלים הב	ים:

חניכה 

	ישית
דלפק סיוע

סדנ	ות

כלי עזר 

)חוברות/

סרטונים(

תשתית 
הכשרה 

למוערכים 
ומעריכים

z  ות - פעילויות הדרכה קבוצתיות ואישיות למעריכים, המקנות את הידע	סדנ

והמיומנויות הנדרשים. 

כרענון  מכן  לאחר  וגם  הראשונות  בשנתיים  גם  נדרשות  אלו  פעילויות  לב!  שימו 

לקראת תקופת ביצוע תהליך ההערכה.  

z  כלי עזר הדרכתיים - כגון חוברות הסברה, לומדות וסרטוני הדגמה, טופסי

הערכה מלאים וכדומה. 
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

z  ומסייע פרטניות  לפניות  שפנוי  הרשות  מתוך  מקצועי  מקור   - סיוע  דלפק 

במציאת פתרונות נפרדים לבעיות נפרדות במהלך התקופה של ביצוע תהליך 

ההערכה של ביצועי העובדים ברשות. 

z  .חניכה ומשוב פרטני למנהלים על אופן הביצוע שלהם את התהליך

מענה הדרכתי יעיל ו	פקטיבי  

כדי שההדרכה תהיה אפקטיבית ותסב למנהלים תחושת חוללות עצמית גבוהה 

בנוגע לתהליך הערכת עובדים, חשוב לשלב מתודות שונות של הדרכה - הן 

הדרכה קבוצתית והן למידה פרטנית, וכן לשלב עזרי למידה שילוו את המנהל 

לאחר סיום ההדרכה. 

בנייתה של מפת הערכה

סמכות 
מובילה

ועדת 
היגוי

שיטת 
הערכה

ליווי 
והכשרה

מפת 
הערכה

תשתית 
תפעולית

תקשור 
התהליך

כל  ובין  העובדים  כל  בין  ההערכה  זיקות  את  המפרטת  רשימה  היא  הערכה  מפת 

המעריכים ברשות. המפה מגדירה:

את המעריכים הישירים - מנהל ישיר	. 

במידת הצורך, את המעריכים הנדרשים להציג חוות דעת תומכת - מנהל ב. 

עקיף או ממונה מקצועי. 

מהמבנה  הנגזר  רשימות  גיבוש  של  טכני  תהליך  ברובו  הוא  הערכה  מפת  גיבוש 

לפיכך,  התקופתי.  ההערכה  תהליך  יישום  שלפני  הזמן  בנקודת  ומאיושו,  הארגוני 

עדכון  יבוצע  העובדים,  ביצועי  של  ההערכה  לתהליך  ההיערכות  בשלב  שנה,  בכל 

ותיקוף של מפת ההערכה. 

אותה  להסדיר  וחשוב  הניהולית  הכפיפות  לגבי  בהירות  אי  מציף  המיפוי  לעתים 

כחלק מהתהליך.
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

מנהלי  עם  המפה  את  לאשר  האנוש  משאבי  ומנהל  ההיגוי  ועדת  של  באחריותם 

היחידות, ביחס לנתונים המצויים במערכות המחשוב ובהגדרות התפקידים. עם סיום 

כל  וכך  והמנהלים,  בפני העובדים  אותה  להציג  "מפת הערכה", חשוב  קביעתה של 

אחד ואחת ידעו מי הגורם המעריך את ביצועיהם ומיהו הגורם המפקח עליו

דוגמה למפת הערכה: 

נתונים נוספים והערותמעריך ישירשם היחידהשם המוערך

חופשת לידה

חל"ת של חצי שנה

הת	מת כלי ההערכה ל	וכלוסיות ייחודיות ברשות   

למשל, סביבת העבודה והכפיפות הניהולית והמקצועית של סייעות בחינוך היא 

ייחודית, שכן הגורם החשוף לעשייתה של הסייעת לאורך השנה אינו הממונה 

המתאימות  הדמויות  מיהן  לבחון  יש  לפיכך  לה.  המוגדר  המקצועי  או  הניהולי 

ביותר להעניק את ההערכה לסייעות ולהגדיר זאת במפת ההערכה.

בניית תשתיות לניהול ותפעול של תהליך הערכת עובדים 

סמכות 
מובילה

ועדת 
היגוי

שיטת 
הערכה

ליווי 
והכשרה

מפת 
הערכה

תשתית 
תפעולית

תקשור 
התהליך

הקמת צוות ניהול ותפעול שוטף:

כדי לדאוג לתפעול השוטף של תהליך הערכת עובדים חשוב להקים צוות לתפעול 

המורכבת  מצומצמת  היגוי  ועדת  למעשה  זוהי  התהליך.  יישום  על  ובקרה  שוטף 

משלושה גורמים:

מנכ"ל 9

מנהל משאבי אנוש 9

יועץ חיצוני 9
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

תפקידם:

מעקב ובקרה על יישום התהליך . 1

נדרשים  העובדים  ביצועי  של  ההערכה  תהליך  יישום  על  ובקרה  מעקב 

בפעולות  וכלה  לקראתו  מההיערכות  החל  התהליך,  שלבי  במשך  להתבצע 

הסיום. 

מתן מענה לבעיות תפעוליות 	ו עקרוניות שעולות:. 2

מגוונות  בעיות  מתעוררות  עובדים  ביצועי  של  הערכה  תהליך  ביישום 

המצריכות פתרונות מותאמים. אחד המפתחות להטמעה של תהליך הערכה 

מיטבי הוא זיהוי מקדים של מצבים אלו והגדרה של מערך פתרונות מראש. 

לדוגמה:

פתרונותמצב

היעדרות ממושכת של העובד 
המוערך או של המנהל המעריך 
במהלך השנה שבה מתקיימת 

ההערכה )עקב חופשה, מחלה, לידה, 
מועד תחילת העסקה ועוד(

הגדרת טווח מינימלי של משך 
עבודה במהלך השנה וכן צמידותו 

לתקופת ההערכה

יחסים בין-	ישיים טעונים בין 
מעריך ומוערך, אשר עלולים להשפיע 

לרעה על ההערכה 

הגדרה של מעריך חלופי, לדוגמה 
ממונה מקצועי או מנהל בכיר

סביבת תפקוד ש	ינה מ	פשרת 

היכרות של הגורם המעריך עם 
העובד המוערך, למשל, סייעות בגנים 

הגדרה של חוות דעת של גורם 

חוץ-רשותי אשר מכיר את העשייה 
המקצועית של המוערך, כמרכיב 

משמעותי בהכנת ההערכה, או קיום 
שיחת הערכה משותפת עם הגורם 

החיצוני

חוסר הלימה משמעותי בין 

ההערכה של המנהל הישיר ובין 

חוות הדעת של הממונה המקצועי

הגדרת הטווח הסביר להלימה. 
במקרים של אי הלימה - הגדרת 
מעריך חלופי או פסילת ההערכה 

לשנה זו
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ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

הערכת  של  התהליך  לתפעול  ממוחשבת  תשתית  הקמת   
עובדים

אחד המפתחות להצלחה הוא הניהול הלוגיסטי/תפעולי של התהליך. 

לניהול התפעולי כמה היבטים: 

מפת הערכה מעודכנת ומתוקפת 9

גיליונות הערכה נגישים לכלל המוערכים והמעריכים  9

גיליונות הערכה מקושרים לשפה ולתהליכים ניהוליים אחרים רלוונטיים,  9

כגון תוכנית עבודה רשותית 

מעקב ובקרה כמותיים ואיכותניים על מילוי גיליונות ההערכה 9

ניתוח הנתונים הרצויים על פי החלטת הרשות. 9

ניהול תהליך הערכה באמצעות תשתית ממוחשבת מקל באופן משמעותי את 

מצב  תמונת  ליצירת  שונים  דוחות  הפקת  מאפשר  וכן  והבקרה  הניהול  תהליך 

רשותית, על פי דרישת ההנהלה. 

 ,Google Forms דוגמת   ,WEB שאלוני  ליצירת  חינמיים  כלים  ברשת  יש  כיום 

אשר יכולים להתאים גם לניהול תהליך הערכה של ביצועי עובדים. לצדם, ישנן 

מודול  הנגישות באמצעות התקשרות עם ספקים שונים, אשר מציעות  תוכנות 

לניהול תהליך הערכה של ביצועי עובדים. תוכנות אלו מציעות שירותים כגון:

z WEB-בניית טופס שאלון בצורה נוחה וידידותית ב

z התממשקות לעץ הארגוני ממערכת משאבי האנוש

z הפצה ושיווק של התחלת התהליך למנהלים בדואר אלקטרוני

z  שליחת טופס אינטרנטי למילוי ההערכה

z  מעקב ובקרה של מילוי הטפסים

z דיווח על סטטוס התקדמות והנפקת דוחות תפעוליים ומנהליים במהירות

z   .הצגה של המידע הרלוונטי למנהלים המעריכים ולעובד המוערך

שימו לב! ברבות ממערכות המידע בתחומי כוח אדם של הרשויות המקומיות יש 

מודולים מובנים של הערכת עובדים )לעתים השימוש במודול לא כרוך בתשלום 

נוסף(. כאשר נעזרים בתוכנת כוח האדם של הרשות אפשר לנהל השוואות נתונים 

בין שנה לשנה, לשמור את נתוני ההערכה ישירות בתיק האישי של העובד וכו’.
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קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים

ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

רתימה וחיבור התהליך לכלל המנהלים והעובדים 

סמכות 
מובילה

ועדת 
היגוי

שיטת 
הערכה

ליווי 
והכשרה

מפת 
הערכה

תשתית 
תפעולית

רתימה 
להתהליך

ההצלחה של תהליך הערכה של ביצועי עובדים תלויה במידה מכרעת ב	מון שייתנו 

והמסוגלות  הניהולית  החוללות  בתחושת  ובמערכת,  בתהליך  ועובדים  מנהלים 

שלהם וכן בערך החיובי שייצור בעבורם התהליך.  

עובדים ברשות  ביצועי  הנעת תהליך הערכה של  על  אופן הצגת ההחלטה  לפיכך, 

ועובדים  מנהלים  של  האמון  על  רבה  במידה  ישפיעו  עצמו  התהליך  הצגת  ואופן 

בתהליך, על מידת ההתנגדות שלהם לתהליך ועל המחויבות שלהם למימושו. 

מה חשוב לכלול בתקשור:

העובדים . 1 הערכת  תהליך  השקת  על  להחלטה  שהובילו  המניעים  הצגת 

ברשות

ויקדם . 2 אלו  צרכים  על  העובדים  הערכת  יענה תהליך  וכיצד  שזוהו  הצרכים 

אותם

היא . 3 להערכתנו  ומדוע  שנבחרה  ההערכה  שיטת  לבחירת  השיקולים 

המתאימה ביותר.

חד-משמעי  ברור,  יהיה  עובדים  להערכת  קיומו של התהליך  בדבר  חשוב שהמסר 

ונחוש. הדיון והשיח יתמקדו בדרכים לביצועו ול	 בעצם קיומו. 

שיח והסברה יחלו עם קבלת ההחלטה הניהולית על התנעתו של תהליך הערכת 

עובדים ברשות. חיבור והסברה למעריכים ולמוערכים מבוצעים הן בהשקת התהליך 

לראשונה והן באופן קבוע מדי שנה, בצמוד ליישום תהליך ההערכה. 

ועובדים עשוי  והסברה של תהליך הערכת העובדים בפני מנהלים  לב! שיח  שימו 

ולגבש דרכי פעולה למניעה  לכך  להציף התנגדויות מגוונות. על ההנהלה להיערך 

ולצמצום התנגדויות ולהתמודדות עם התנגדויות מבעוד מועד. 
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לניהול תהליך הערכת עובדים
ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

טיפים לניהול שיח מוצלח של תהליך הערכת עובדים:

המסרים יועברו על ידי ר	ש הרשות והמנכ״ל, דבר שייתן ביטוי הצהרתי    

ומעשי לנחישות של הללו לקיום התהליך ברשות. 

של  תפקידה  ועל   )owner ( התהליך  כמוביל  הניהולי  הדרג  על  הצבעה 

 )facilitator ( התהליך  של  מקצועית  כמנחה  האנוש  משאבי  יחידת 

המסר  את  מעביר  זה  מובחן  הבדל  הפעלתו.  תשתית  על  ואחראית 

הברור על החשיבות שההנהלה מייחסת לתהליך ועל תפיסת האחריות 

הניהולית. 

הרצויות  התוצאות  את  המגדיר  לפעולה  ברור  עבודה  מתווה  הציגו    

ומקושר ללוח זמנים ראלי.

עיצוב תרבות  כמרכיב בתהליך של  הציגו את תהליך הערכת העובדים   

תוצ	ות  של  שיפור  היא  המרכזית  שמטרתה  חדשה,  וניהולית  ארגונית 

וניהולית, ב	מצעות שיח  	רגוניות, מערכות יחסים ותרבות 	רגונית 

של  וה	ישית  המקצועית  להתפתחות  המכוון  לעובדים,  מנהלים  בין 

העובד. 

הזמינו את המנהלים לקחת חלק פעיל בעיצוב תהליך הערכת העובדים    

והתנגדויות  תגובות  לקבל  שמוכן  מערך  הקימו  במקביל  יישומו.  ובאופן 

של עובדים ומנהלים ולהתמודד אתן. 

בתהליך  המופעלים  הבקרה  מנגנוני  	ת  וגלוי  שקוף  ב	ופן  הציגו    

ההערכה של ביצועי העובדים.

תהליך  את  ומפרטים  החושפים  למוערכים,  נגישים  הסברה  כלי  ספקו    

ההערכה של ביצועי העובדים ברשות, משמעויותיו ואופן ביצועו

סיכום - בניית תוכנית עבודה ליישום של תהליך הערכת עובדים

פיתוח, הטמעה ויישום של תהליך הערכת עובדים ברשות הוא עניין מורכב, ממושך 

שנתי  גאנט   - וישימה  ברורה  עבודה  תוכנית  להגדיר  מאוד  חשוב  לפיכך,  ומסועף. 

לתהליך.

לאחר שקיבלתם החלטות לגבי תהליך הערכת העובדים, אופיו ויעדיו, עליכם לבנות 

תוכנית עבודה הכוללת את שלבי ההנעה, הפיתוח וההרצה של התהליך. 
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ברשויות מקומיות

 הת	מת תהליך הערכת עובדים לרשות שלי  

התייחסות מת	ימה לכל 	חד מהשלבים הי	 מפתח קריטי להצלחת התהליך.

לו"ז 	חר	יפעולות מרכזיותשלב
לביצוע

היערכות 
ארגונית 
מקדימה

הארגוני  9 האבחון  תוצאות  הצגת 
ומשמעויותיו בוועדת היגוי

ואישורו  9 הנבחר  כלי ההערכה  עיצוב 
בוועדת היגוי מורחבת

הערכה  9 מפת  של  ואישור  תיקוף 
מצבים  ארגוניים,  לשינויים  בהתאם 
מעריכים  של  ונוכחות  ייחודיים 

ומוערכים

בניית תוכנית הדרכה וליווי למנהלים  9
ועובדים ואישורה בוועדת היגוי

מעריכים  9 השתתפות  אחר  מעקב 
בהדרכה נדרשת

מערכות  9 של  מוכנות  בדיקת 
ממוחשבות )אם עושים בהן שימוש(

ביצוע 
ההערכה

מילוי  9  - ביצוע  סטטוס  אחר  מעקב 
טופסי הערכה וקיום שיחות משוב

לוועדת  9 תקופתי  ביצוע  דוח  העברת 
היגוי

בביצוע  9 למנהלים  וסיוע  מענה  מתן 
התהליך ובפתרון בעיות

סיכום 
והפקת 
לקחים

לקחים  9 והפקת  סיכום  שיחות  ביצוע 
ברמה רשותית וברמה יחידתית )אם 

נדרש( 

מעקב אחר יישום לקחים ומשמעויות  9
כגון  משיקים,  ניהוליים  בתהליכים 
ובחירת  רשותית  הדרכה  תוכנית 

עובד מצטיין

.
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 חלק ה 

הטמעה
תהליך הערכת עובדים 

בראייה רב-שנתית

הערכת 	יכות התהליך - ספירלת השיפור המתמיד

תהליכים 	רגוניים ותשתיות ניהול המשיקים 
לתהליך הערכת עובדים

הטמעה

תהליך הערכת 
עובדים בראייה רב-

שנתית

בניית שיטה וכלי 
הערכה המות	מים 

לרשות

איך להתאים את 
התהליך לרשות שלי?

ייזום ובדיקת 
היתכנות

האם התהליך מתאים 
לרשות שלי כעת?
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 הטמעה - תהליך הערכת עובדים בר	ייה רב-שנתית  

הטמעה - תהליך הערכת עובדים   חלק ה  
בר	ייה רב-שנתית

אותנו  מחייבת  אלא  חד-פעמית,  אינה  עובדים  ביצועי  הערכת  תהליך  של  בנייתו 

בהתאם  התהליך,  ושל  הכלי  של  פרואקטיביים  ועדכון  בחינה  שנה  בכל  לקיים 

כניסתו  ניהולית,  )שינוי תפיסה  ותמורות המתחוללים בסביבה הארגונית  לשינויים 

פרסונליים  שינויים  או  הארגוני  במבנה  שינויים  רוחבי,  חדש  עבודה  תהליך  של 

משמעותיים, שינויים במערכות מחשב ועוד(.

שנה  בכל  כאשר  רב-שנתי,  תהליך  כאל  עובדים  הערכת  לתהליך  להתייחס  עלינו 

אנחנו מעמיקים את רמת ההערכה ואת אופייה. 

הערכת 	יכות התהליך - ספירלת השיפור המתמיד 
הכוללת  נפסקת  ובלתי  מתוכננת  ניטור  פעולת  השיפור המתמיד מתארת  ספירלת 

ביצוע,  עבודה, הכרזה, הדרכה,  וכלי  בניית תהליך  צרכים, הגדרת מטרות,  בחינת 

בקרה, קיום פעולות ניהוליות, נראות והפקת לקחים.

פעולות 
ניהוליות נר	ות 
)ברמת הפרט 

וה	רגון(

בניית תהליך 
וכלי העבודה

מיפוי בחינת 
צרכים

הגדרת מטרות

הכרזה

ביצועהדרכה

בקרה

הפקת לקחים
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59  הטמעה - תהליך הערכת עובדים בר	ייה רב-שנתית  

לוח זמנים ברור, שצריכה להתקיים לא רק  ניהולית שוטפת בעלת  מדובר בשגרה 

בשנת ההבניה הראשונית של התהליך והטמעתו, אלא בכל שנת עבודה מחדש: 

להפיק לקחים ותובנות מסבב ההערכה שהסתיים 9

הדמויות  9 ו	ת  הארגונית  בסביבה  השתנו  או  שצצו  חדשים  צרכים  לבחון 

המרכזיות ב	רגון

לבחון מחדש 	ת מטרות ההערכה לשנה הנוכחית ולהכניס שינויים נדרשים  9

)כגון העלאת עומק ההערכה, הרחבת מעגל המוערכים, שינוי תהליך הדיווח(

להת	ים 	ת התהליך ו	ת כלי העבודה למטרות המעודכנות 9

להכריז על המטרות, הכלים והתהליך המעודכנים 9

לקיים הדרכות מתאימות לגורמים השונים 9

לבצע, לבקר ולפעול בהתאם למסקנות העולות מתוצאות ההערכה במישורים  9

השונים וחוזר חלילה. 

לשם קיומה המיטבי של ספירלת השיפור המתמיד נדרשים:

z  קבלת החשיבה,  בשלב  לתהליך  הנוגעים  התפקיד  שותפי  כל  של  שיתופם 

עובדים  ניהולי,  דרג  פוליטי,  דרג  לכלול  יש  והבחינה.  היישום  ההחלטות, 

ועדת ההיגוי,  ישיבות קבועות של  מגוונים:  עובדים. האמצעים לשיתוף  וועד 

קבוצות מיקוד, שאלונים וכו'... בדרך פעולה זו, קבלת ההחלטות תתבסס על 

זיהוי מושכל של צרכים ובניית פתרונות מתאימים.

z  העניין בעלי  כל  בקרב  העבודה  תוכנית  פרסום  שנתי,  זמנים  לוח  קביעת 

פעולה  דרך  המרכזיים.  התפקיד  בעלי  של  ומעורבותם  השתתפותם  ואישור 

זו תוודא את עצם קיומו של תהליך ספירת השיפור המתמיד ותאשר כי הוא 

בסמוך  יתקיים  הלקחים  כי תהליך הפקת  תוודא  היא   - הטוב  הצד  על  פועל 

להבין  זמן  די  לרשות  ייוותר  כי  וכן  בארגון,  שבוצע  ההערכה  הליך  לסיום 

זמן  ודי  מתאים,  מענה  להם  ולמצוא  שעלו  החדשים  הצרכים  משמעויות  את 

להיערך להדרכת עובדים ומנהלים בעניין השינויים החדשים וכו'.

z  רב-שנתית בראייה  המובילה  הדמות  של  הגדרה   - התהליך  מנהל  הגדרת 

ואחריותה בניהול תהליך השיפור המתמיד. הגדרת שותפים, תחומי אחריות 

וסמכויות.
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 הטמעה - תהליך הערכת עובדים בר	ייה רב-שנתית  

תהליכים 	רגוניים ותשתיות ניהול המשיקים לתהליך 
הערכת עובדים

והן  מנהלים  בעבור  הן  עובדים,  ביצועי  לתהליך ההערכה של  החיובי  יצירת הערך 

בעבור עובדים, מתבטאת באופן ישיר ובאופן עקיף:

z ופן ישיר - בזכות השיח המתקיים בין מנהלים ועובדים	ב

z  .חרים	ופן עקיף - בכך שהתהליך מזין תהליכים ניהוליים 	ב

תהליך הערכה של ביצועי עובדים אינו עומד מנותק, אלא משיק לתהליכים ושגרות 

ארגוניים אחרים ומזין אותם:

z  התוצאות להגדרת  בסיס  הן  העבודה  תוכניות   - שנתיות  עבודה  תוכניות 

ביצועי  לכן  המשימות.  מימוש  טיב  של  ולבחינה  הרשות  מיחידות  הנדרשות 

העובדים מוערכים אל מול המשימות שעליהם לבצע. בנוסף, הערכת ביצועי 

האנושיים  המשאבים  ישנם  המנהלים  בידי  אם  לבחון  מאפשרת  העובדים 

המתאימים כדי להצליח לעמוד ביעדי היחידה. 

z  תמריצים, תגמולים ופיטורין - הערכת העובדים מניחה מסד מאורגן, שיטתי

בדבר  מושכלות  החלטות  לקבל  אפשר  ולאורו  העובדים,  ביצועי  של  ומתועד 

עובדים  בחירת  דוגמת  אחד,  מצד  חומריים  ובלתי  חומריים  תגמולים  מתן 

מצטיינים, והפסקת עבודה לעובדים לא מתאימים מצד אחר. 

z  מאפשר העובדים  הערכת  תהליך   - וניהוליות  מקצועיות  עתודות  פיתוח 

לזהות פוטנציאל של עובדים המתאימים לשדרה הניהולית ברשות ולשדרת 

המומחים )שימור עובדים(. 

z  הדרכות והכשרות - ניתוח הערכת העובדים בראייה רב-מערכתית מאפשר

להקיש על צורכי ההדרכה וההכשרה של עובדים ומנהלים ברשות. מידע זה 

מסייע לנו בבניית תוכנית ההדרכה הרשותית. 

z  העובדים מאפשר ביצועי  הערכת  רוחבי של תהליכי  ניתוח   - 	רגוני  פיתוח 

להסיק מסקנות לגבי תהליכים נדרשים של פיתוח ארגוני, כגון ממשקי עבודה, 

יחסי גומלין, נהלים ועוד. 

z  תהליכי הערכה ומדידה מקבילים - היזון חוזר ובחינת ההלימה בין תהליך

הערכת ביצועי העובדים ובין תהליכי מדידה אחרים המלמדים על התוצאות 

הארגוניות, כגון סקרי שירות לתושבים וסקרי שביעות רצון של עובדים.
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כחלק מתהליך הפיתוח הכולל, ועדת ההיגוי נדרשת למפות את התהליכים הניהוליים 

והארגוניים המשיקים והרלוונטיים וכן את דפוסי ההשקה ואת אופן יישומם בשגרת 

הניהול.

	פשר למשל להגדיר תהליכים משיקים ב	ופן הב	:

תהליך 
הממשק ו	ופן היישוםניהולי

תוכניות 
עבודה 
שנתיות

הקשר בין היעדים המקצועיים של עובד ובין היעדים של 

היחידה

z  קווים מנחים לגזירת יעדים מקצועיים אישיים מיעדים יחידתיים

z קווים מנחים למשוב על אופן היישום של יעדים אלו

z  ובין השדה קישור במערכת הממוחשבת בין תוכניות העבודה 
של יעדים מקצועיים בגיליון ההערכה

בחירת 
עובד 

מצטיין

הקשר בין עובדים מצטיינים ובין התפלגות ההערכות

z  המוגדרים הפרמטרים  לאור  להצטיינות  הפרמטרים  הגדרת 
בגיליונות ההערכה

z  ומהתפלגות היחידה  מגודל  כנגזר  הצטיינות  סלי  קביעת 
ההערכות ביחידה/קבוצת הערכה

z  קביעת הזכאות להקצאות לעובד מצטיין ביחידה, בהסתמך על
שיעור הביצוע של תהליך ההערכה ובמספר העובדים ביחידה.

קישור תהליך הערכת עובדים לתהליכים משיקים ברשות
 

ביצועי  של  ההערכה  תהליך  בין  החוזר  וההיזון  הגומלין  יחסי  שיוגדרו  ככל 

תהליך  של  החיובי  הערך  כך  מקבילים,  רלוונטיים  ניהול  תהליכי  ובין  עובדים 

ועובדים לתהליך תתרחב  יגבר, מידת המחויבות של מנהלים  עובדים  הערכת 

והתהליך יעוגן טוב יותר בתרבות הארגונית. 
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 סיכום  

סיכום

תהליך הערכת עובדים הוא עניין משמעותי מאוד. הוא יכול לשמש כלי מניע ברשות 

עבודתם,  יכול לשפר את שביעות הרצון של העובדים ממקום  הוא  המקומית, שכן 

להעלות את המוטיבציה שלהם ולהביא שיפור משמעותי בביצועים של הרשות.

של  ל	ופייה  	ותו  להת	ים  מאוד  חשוב  מטרותיו,  כל  את  ישיג  שהתהליך  כדי 

הרשות שלכם, לדפוס השיח ברשות ולהרגלי המדידה הקיימים.

ביצועים  ושיפור  עובדים  הערכת  ורב-שנתי.  מתמשך  כתהליך  אותו  לבנות  חשוב 

חשוב  זאת,  עם  רב-פעמיים.  אירועים  הם  אם  ורק  אך  אפקטיביים  להיות  יכולים 

להשיג תחושה של הצלחה וקבלת ערך ומשמעות )לעובדים ולרשות( כבר מהשנה 

השנה  לעלות  שנרצה  המדרגה  את  שנה  בכל  להגדיר  חשוב  כך,  לשם  הראשונה. 

ולהכשיר את המנהלים להצליח בביצוע המשימה העומדת לפניהם.

בחוברת זו הצגנו נושאים שחשוב שתיתנו עליהם את הדעת בבואכם לבנות תהליך 

הערכת עובדים המותאם לרשות שלכם ונתנו כלים וטיפים לביצוע התהליך.
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נספחים

נספח 	:
ריכוז ש	לות לפי נוש	ים

נספח ב:
היבטים מקצועיים

נספח ג:
היבטים 	ישיים והתנהגותיים

נספח ד:
היבטים ניהוליים
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 נספחים  

ריכוז ש	לות לפי נוש	ים:  נספח 	  

הערכת  שאלוני  מתוך  שאספנו  לשאלות  דוגמאות  הרבה  ריכזנו  שלפניך,  בחלק 

עובדים, שבהם השתמשו ברשויות השונות.

להם  שיש  שונים  דגשים  עם  מגוונות,  בווריאציות  היגדים  של  רחב  מגוון  הבאנו 

משמעות. מתוך רצון להציג אפשרויות רחבות, בסגנונות כתיבה שונים, שיאפשרו 

לכם לבחור את הנוסח המתאים לכם ביותר.

כדי להקל על ההתמצאות חילקנו את השאלות על פי נושאים.

	ם ברצונכם להיעזר במ	גר הש	לות, על מנת  לבנות 	ת הש	לון המת	ים 

לרשות שלכם - זכרו:

	ת  לבנות  צורך  	ין   - לגביהם  לשאול  לכם  שחשוב  נושאים  את  בחרו   

הטופס מכל הנוש	ים המופיעים כ	ן.

על פי מידת החשיבות של הנושא עבור הרשות שלכם - בחרו האם אתם   

לבחור ש	לה 	חת מתוך הנוש	 	ו 	ולי להעמיק ולש	ול עליו  רוצים 

מספר ש	לות.

ואין  ניסוח  ושינויי  - את השאלות הבאנו כלשונן, ללא התאמות  שימו לב   

	תם מוזמנים לשנות 	ת הניסוחים ולתת  בהן המלצה לניסוח מסוים. 

דגשים התו	מים 	ת צרכי הרשות שלכם ומ	פייניה.

ניסחו  שונות  שרשויות  לראות  ניתן   - נושא  בכל  השונים  בהיגדים  מעיון   

באופן שונה ונתנו דגשים שונים לאותו נושא: בחרו 	ת הניסוח והפרשנות 

המת	ימים ביותר לרשות שלכם.
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היבטים מקצועיים  נספח ב  

ידע מקצועי/ מקצועיות 

z בקיא ובעל ידע בתחום המקצועי בו הוא עוסק

z מגלה ידע מקצועי בתחומי אחריותו

z מתמצא ומכיר את כל התהליכים הקשורים לעבודתו ומבצע אותם על בוריין

z רמת ידע מקצועי

z מיישם/ת בעבודה ידע מקצועי נרחב, מעמיק ועדכני

z מטפל במיומנות וביסודיות בנושאים שבאחריותו

z מבין ומבצע היטב את המשימות שעליו  לבצע

z שולט בכלי העבודה הנוגעים לעבודתו

z מפגין בקיאות בתחומי העניין הקשורים לעבודתו

z מגלה מומחיות ועניין מעבר לנדרש

z מיומן בעבודה

z בעל כושר הבנה

z .מיישם בפועל בעבודתו ידע מקצועי נרחב, מעמיק ועדכני

z  נהלי על  מקפיד  עבודה.  וכללי  הוראות  ונהלים,  הנחיות  ומיישם  מתמצא 

ISO מול גורמים פנימיים וחיצוניים. בטיחות ואיכות הנדרשים ע"פ תקן 

z בעל הכשרה מתאימה, ידע והתמצאות בתחומים הדרושים לביצוע התפקיד

z מיטיב לעשות שימוש במערכות הממוחשבות

z מסוגל לאתר בעיות וקשיים לא שגרתיים ולמצוא פתרון

z ידע מקצועי נדרש, מתן פתרונות מתאימים

z משפיע על האחרים בזכות מקצועיותו ויכולותיו הבינאישיות

z  מקצועי במידע  שוטף  באופן  מעודכן  מקצועי,  באופן  עבודתו  את  מבצע 

הרלוונטי לתחום תפקידו

z מגלה מומחיות ועניין מעבר לנדרש

z הבנת התפקיד: הבנת המטרות,  הגדרת התפקיד, תחומי אחריות וסמכות
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 נספחים  

	יכות ביצוע התפקיד:

z מבצע מטלות בצורה שלמה על כל מרכיביהן

z עובד בצורה מדויקת ויעילה

z .מקפיד על איכות התוצר/מענה מקצועי

z מבצע/ת הפעולות באיכות גבוהה

z  מנחיל לחבריו לעבודה עקרונות של איכות וממצוינות

z  פועל לפי סטנדרטים מקצועיים, מבצע משימות על הצד הטוב ביותר

z מקפיד על איכות העבודה

z ממלא תפקידו באכפתיות

z .איכות העבודה - יסודיות, דייקנות, השלמת משימות

z העובד מבצע מטלות תוך הקפדה על יסודיות ודייקנות בביצוע

z העובד מפגין הישגים גבוהים ועשייה מכוונת הצלחה

שיפוט וקבלת החלטות: 

z  כושר למציאת דרכים לפתרון בעיות בלתי צפויות הנתונות להחלטתו באופן

עצמאי.

z בעל כושר שיפוט וקבלת החלטות נכונות

z החלטי ואינו נרתע מקבלת החלטות

z מזהה ומנתח את הנתונים הרלוונטיים

z מקבל החלטות באופן שקול ואפקטיבי

z .קבלת החלטות תוך ראיית תמונה כוללת וקביעת סדרי עדיפות בהתאם

הבעה בכתב ובעל פה: 

z .בעל יכולת ניסוח וביטוי בהיר וברור

z מפגין כושר ביטוי ראוי בעל פה

z מגלה יכולת ראויה של ניסוח בכתב

z מתקשר בצורה ברורה ועניינית

z בעל כושר ביטוי בכתב ובעל פה
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עבודה על פי נהלים והור	ות

z  חריגות בעיות  אין  עבודה,  ונורמות  נהלים  פי  על  ומתנהל  עבודתו  מבצע 

בהתנהגות או/ו משמעת או/ו נוכחות בעבודה.

z משמעת ודיוק בביצוע הוראות

z מקפיד על קיום נהלים והנחיות מקצועיות

z מקפיד על מילוי ההוראות המחייבות

z  מקפיד על ביצוע הנהלים

z  העובד מקפיד על ביצוע הנהלים, ועל דיווח אמין ומדויק

z ממלא בשלמות את המשימות בהתאם להוראות

z מתעד פעילויות בתחום עיסוקו בהתאם לנהלים

z מגיש תוכניות עבודה / סיכומי שנה /טיפול

נכונות ללמידה: 

z  ולהתפתח בתחום המקצועי על נכון ללמוד  ידיעותיו המקצועיות,  מעדכן את 

פי דרישת המערכת וצרכיה

z  פתיחות ללמידה - נכון ללמוד נושאים חדשים בתחום עבודתו ולהעמיק ידע

z  מוכנות להתמודד ולהשתלם בנושאים חדשים

z מציג יוזמה אישית בלמידה עצמית של התפתחויות חדשות בתחום עבודתו

z מגלה מומחיות ועניין מעבר לנדרש

z לומד נושאים חדשים בצורה מהירה

z .מפגין מוטיבציה, שואף למצוינות מקצועית, מעוניין ללמוד ולהשתפר

z לומד ביעילות נושאים חדשים

z מתעדכן בחידושים ושינויים בתחום עיסוקו

z העובד לומד ביעילות נושאים חדשים ומתפתח מקצועית

z מקבל הדרכה ומיישם אותה

z מציג יוזמה אישית בלמידה עצמית של התפתחויות חדשות בתחום עבודתו

חסכון במש	בים

z מנצל ביעילות את המשאבים העומדים לרשותו

z מעלה רעיונות מעשיים לחסכון במשאבים
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z ניהול תקציב באופן מאוזן ואפקטיבי

z  .יוזם ומיישם מהלכים לשיפור, חיסכון וחדשנות

קשר עם הממונים, יחס לסמכות:

z מקפיד לקיים עבודה רוחבית מול מנהלים בעירייה

z מתייעץ עם ממונים, עמיתים ועם הכפופים לו במהלך תהליכי קבלת החלטות

z הקפדה על עדכון נאות של הממונה הישיר

z מעריך נכונה סיכונים לאי עמידה בלוח הזמנים ובאיכות ומתריע לממונה

z מקבל את סמכות הממונים עליו

מחויבות 	רגונית

z מחויבות ואחריות לעירייה

z מחויבות לארגון: מגלה אכפתיות ומחויבות לארגון, הצלחתו וקידום מטרותיו

z  ארגוניים תהליכים  בקידום  וסיוע  הנעה  לארגון:  ותרומה  מערכתית  ראייה 

לקוחות  עמיתים,  על  השפעה  יכולת  הספציפי.  האחריות  לתחום  מעבר 

וממונים בקידום יעדי הארגון

z מתאם היעדרויות וחופשות מראש ובהתחשב בעבודה

z יודע ומבין את מטרות העירייה\מינהל\אגף\מחלקה

z מזדהה עם יעדי העירייה ופועל להשגתם

z מגלה נכונות לבצע מטלות נוספות כשנדרש

z מקבל על עצמו ברצון משימות נוספות מעבר לתפקידו

z נוהג על פי ערכי העירייה והשירות לתושב

z מייצג את העירייה בצורה מקצועית ומכובדת

z נגיש וזמין למערכת

z ממפה/מעריך את צרכי המערכת

z מעורב ומזדהה גם  מעבר לתחום אחריותו

z .גילוי מעורבות, אחריות ואכפתיות ביחס לארגון ומטרותיו

z מוטיבציה להשגת יעדים וחשיבה ארוכת טווח

z העובד נכון לסייע למחלקות אחרות כדי להשיג את מטרות המועצה

z העובד מהווה דוגמא אישית ומקצועית ומייצג את המועצה
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z אחריות ומחויבות - מחויב ונאמן לעירייה, מגלה אחריות רבה בתפקידו

z  המצוי רגיש  מידע  שמירת  ידי  על  ולארגון  לזולת  כבוד  מגלה  דיסקרטיות: 

ברשות העובד בתוקף תפקידו.

z מגלה ראייה מערכתית ומשלבת

z  יחס לתפקיד ולמקום העבודה: סיפוק ושביעות רצון מהתפקיד, מוכנות לתרום

למקום העבודה מעבר לנדרש. הזדהות עם הארגון וערכיו, הופעה הולמת.

נוכחות

z נוכחות בעבודה

z מקפיד על נוכחות בעבודה כנדרש

z מופיע בזמן לעבודה

z  ביצוע היעדרויות,  נוכחות,  לרבות  לפיהם,  ופועל  המשמעת  נהלי  על  מקפיד 

הנחיות.

z זמין במהלך העבודה

z  מקפיד על נוכחות גבוהה בעבודה ועל מסגרת שעות העבודה ומנצל את הזמן

למילוי מטלות העבודה

סדר ו	רגון 

z  מארגן עבודתו ומתעדף נכון יעדים ומשימות

z קובע סדרי עדיפויות ופועל לפיהם

z קובע ועובד על פי יעדים ברורים

z קובע סדרי עדיפות ומתאם פעולות באופן הגיוני

z  תכנון וארגון העבודה: עובד/ת ביעילות, תוך תכנון מראש המתחשב במכלול

האילוצים

z מגלה יכולת תכנון, תיאום וארגון

z  עיקר בין  הבחנה  מבצע  הזמנים,  לוח  על  מקפיד  בעבודתו,  ומאורגן  מסודר 

לטפל, מבצע מעקב אחר המשימות ושולט במתרחש.

היקף והספק עבודה

z עומד בלוח זמנים ובתכולה הנדרשת

z עמידה ביעדים ובלוחות זמנים
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 נספחים  

z  תפוקות: מגיע/ה להספק גבוה באופן עקבי ויכולת לטפל במספר נושאים בו

זמנית

z מביא את העבודה לכלל סיום תוך שמירה על איכות ועמידה בלוח זמנים

z הספק גבוה ותוצאות טובות בזמן קצר

z פועל באופן יעיל במספר נושאים במקביל

z חרוץ

z יעיל בעבודתו

z עומד בלוח זמנים: הגשת דוחות, סיכומי תיקים, מכתבים, דוח אירוע חירום ועוד

z העובד משלים את המשימות אשר מוגדרות לו

z מקדם נושאים שבתחום אחריותו

עצמ	ות בעבודה:

z פועל/ת באופן עצמאי

z מגלה מידה ראויה של עצמאות במילוי תפקידו

z יכולת לעבודה עצמית עם הנחיות כלליות

z  התפוקות מתן  תוך  לו  המואצלות  הסמכויות  במסגרת  עצמאי  באופן  פועל 

הרצויות

בקרה והפקת לקחים

z מקיים בקרה על ביצועי היחידה

z מבצע/ת תהליכי הפקת לקחים

z מבצע בקרה עצמית מפיק לקחים ומתקן טעויות

z מוביל תהליכי הפקת לקחים בתחומו

z  וטעויות תקלות  על  אחריות  לקיחת  תוך  ומעקב  בקרה  תכנון,  יכולת  בעל 

והפקת לקחים בהתאם

z .קיום בקרה אחר ביצוע תכנית העבודה ועמידה ביעדים
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היבטים 	ישיים והתנהגותיים  נספח ג  

יושרה ו	מינות

z אמינות: שמירה על דיוק ואמינות בדיווח, לוקח/ת אחריות על תקלות וטעויות

z אמין

z ישר

z מגלה יושר אישי ואמינות

z עובד על פי כללי האתיקה המקצועית

z דיווחיו אמינים ומדויקים

z   .אמינות ומהימנות - דיווחי אמת, קיום התחייבויות, מימוש הבטחות, לויאליות

z  .יושרה ואמינות - אמין בהבטחותיו, בביצועיו ובדיווחי

z תורם לאווירה של אמון הדדי

z מקפיד על דיווחים ועדכונים כנדרש

z  מקפיד על כללי האתיקה בעבודתו

תפקוד במצבי לחץ

z מתפקד היטב במצבי לחץ וחוסר וודאות

z פועל ביעילות במצבי לחץ ובנסיבות בלתי צפויות

z מתפקד ביעילות בתנאי לחץ ולוח זמנים עמוס

z .תפקוד בלחץ ובמצבי עמימות

z  ,לשינויים עצמו  מתאים  צפויים,  בלתי  וקשיים  בעיות  עם  היטב  מתמודד 

מתפקד ביעילות גם במצבי עומס ולחץ

z יכולת להתערבות בשעת חירום

עקביות ויציבות

z יציב ומתמיד בעבודתו

z עקבי

	חריות ומסירות:

z  על אחריות  ולוקח  חובותיו  את  מבין  עבודה,  מוסר  מגלה  ואמינות:  אחריות 

מעשיו ותפקידו.

z .מכוונות לעשייה מתוך מחויבות אישית
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z )אחריות ומהימנות )ניתן לסמוך עליו

z צופה ומתריע מראש על תקלות ופועל למניעתן

z אחראי

z מסור לתפקיד

z קבלת /לקיחת אחריות

z העובד מגלה מסירות ומחויבות בביצוע תפקידו

z מגלה אכפתיות והזדהות עם תפקידו ופועל למימושו

z  מסירות והשקעה:  לקיחת אחריות והשקעה מעבר להכרח המקובל לקידום

נושאים שבאחריותו/ה

z  נכון ומעבר,  תפקידו  במסגרת  נושאים  מקדם  משקיע,  לעבודה-  מסירות 

לקראת משימות חדשות בכל עת

z משקיע מאמץ ונכונות לפתור בעיות גם במקרים מורכבים

z אינו משאיר בעיות פתוחות

z מוכן למאמץ תוך ויתור על נוחות אישית

z נכונות למאמץ יתר

קבלת ביקורת

z מקבל ביקורת באופן ענייני ומתחשב בה

z מקבל ביקורת בצורה בוגרת ומגיב בצורה עניינית

z מקבל בקורת בצורה טובה ועניינית

z פתוח לקבלת ביקורת ממנהליו, חבריו לעבודה ומיישמה

שירותיות/ תודעת שירות

z  בעל מכוונות ומודעות למתן מענה אדיב וסבלני ללקוחות

z מגלה תודעת שירות גבוהה

z  עם טובה  תקשורת  מקיים  לקוחות-  בצוות/  אנוש  ויחסי  בינאישית  תקשורת 

עמיתים, לקוחות, יוצר קשרים בינאישיים נעימים, קשוב לאחרים.

z סבלנות ואדיבות למקבלי שרות

z  מפגין ביחסיו ללקוחות גישה שירותית

z  תודעת שירות: רגישות והקשבה לצורכי לקוחות )פנים וחוץ(, מתן מענה אדיב

ומקצועי
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z נותן שירות אפקטיבי ויעיל ללקוחות פנים

z נותן שירות אפקטיבי ויעיל ללקוחות חוץ

z מפרש היטב צרכים של התושב

z מגשר בין מערכת הציפיות של התושב  וצרכי המערכת ומציע פתרונות

z מפגין הבנה כי מענה שירותי ומהיר לצרכי התושב הינם  ערך עליון

z  מגלה יחס הולם לקהל

z נותן שירות מקצועי, אדיב וסובלני, קשוב לצרכי הלקוחות הפנימיים והחיצוניים

z יוצר קשרי אמון וקשרי עבודה נאותים עם לקוחות המחלקה

z ער לצרכי לקוחותיו ומשתדל לתת להם מענה

z יעיל ואדיב בטיפול בפניות של לקוחותיו

z בודק בהתמדה שביעות רצון הלקוחות ומיישם לקחים

z בונה יחסי אמון והערכה עם לקוחותיו

z העובד נותן שירות אפקטיבי ויעיל ללקוחותיו

z העובד קשוב ומזהה צרכים של לקוחות ומספק פתרונות יעילים ואיכותיים

z העובד עושה את כל הנדרש על מנת לשמור ולזכות באמון לקוחותיו לאורך זמן

z  מצוינות בשירות  )למחלקות אחרות ו/או תושבים) נותן שירות איכותי, מהווה

מודל לחיקוי, חותר באופן מתמיד לשיפור בשירות

יוזמה ויצירתיות 

z יוזמה- מקדם תהליכי שיפור בתחומו

z פתרון יצירתי לבעיות לא שגרתיות

z גילוי יוזמה: מעלה רעיונות, מגלה יוזמה לשינויים ושיפורים

z  תהליכים והנעת  יוזמה  המחלקה/יחידה:  פעילות  בפיתוח  מגמות  הובלת 

המקדמים את תחום אחריותו/ה

z יוזם ומיישם מהלכים לשיפור, לחיסכון ולחדשנות

z יוזם פעילויות כדי להגדיל את האפקטיביות של יחידתו

z שואף למחשבה מקורית ויצירתית

z בעל יוזמה

z  מבטא מעורבות ומחויבות, מגלה יוזמה וחשיבה חדשנית, מקורית ויצירתית

בתחום המקצועי, מניע תהליכים בארגון.
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 נספחים  

z בעל חשיבה מקורית ופתוחה לבעיות בלתי צפויות

z פועל ליישום רעיונות חדשים

z  ולמשימות ליעדים  מעבר  עשייה  חדשים,  רעיונות  ויישום  העלאה   - יוזמה 

מוגדרות. חיפוש השיפור המתמיד.

z העובד מגלה יוזמה למניעת תקלות ופתרון בעיות גם מעבר לאחריותו ישירה

z מצליח לאתר פתרונות כאשר נתקל בבעיות לא שגרתיות

שיתוף פעולה ועבודת צוות: 

z  משתף פעולה בעבודתו ומגלה יחס חברי, מוכן לעזור בעת הצורך לעובדים

אחרים

z  עם טובה  תקשורת  מקיים  לקוחות-  בצוות/  אנוש  ויחסי  בינאישית  תקשורת 

עמיתים, לקוחות, יוצר קשרים בינאישיים נעימים, קשוב לאחרים.

z יכולת עבודת צוות: עובד/ת היטב בקבוצה, תורם/ת ומשתף/ת פעולה

z מגלה יכולת לעבודת צוות ולשיתוף פעולה

z מגלה נכונות לסייע לאחרים בעת הצורך

z .מתאם ומשתף פעולה בתוך הצוות ועם צוותים אחרים

z עוזר לעובדים אחרים בידע, ברעיונות ובפתרון בעיות

z משתף פעולה ומקובל על עובדים

z משתף פעולה ומגלה הבנה לסביבתו

z  ממשקי ליצירת  ותורם  ויעדים,  מטרות  השגת  לשם  בצוות  פעולה  משתף 

עבודה תקינים ויעילים

z מטפח יחסי עבודה טובים עם עמיתיו

z תורם באופן איכותי וכמותי להשגת מטרות הצוות

z  בהיבט( לתפקידו  /מעבר  מחוץ  נוספות  משימות  ברצון  עצמו  על  יוזם/מקבל 

בינאישי/לא פורמאלי(

z  שיתוף ושותפות - תורם לאווירה טובה ולעבודת צוות, עובד בשיתוף פעולה

עם עמיתיו, משתף את התושבים במידע רלוונטי אשר בתחום אחריותו

יחסי 	נוש

z יוצר אווירת עבודה חיובית וקשרי עבודה ענייניים

z תורם לאווירת עבודה נעימה בתקשורת עם עובדים אחרים
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z נעים הליכות

z  מתייחס ועובדיו,  עמיתיו  כלפי  ורגיש  מכבד  באופן  מתייחס   - ורגישות  כבוד 

באופן מכבד והוגן כלפי תושבי העיר

z משרה אווירה טובה של עשייה, יצירה ומחויבות

z מקשיב ומפרגן, מקרין סביבו אוירה טובה ונעימה

z  מקפיד על שמירת תרבות דיון )יודע להאזין לאחר, להתייחס עניינית לטעונים

של האחר, לא לרדת לנימות אישיות(

פתיחות וגמישות:

z  .היכולת לקבל שינויים ולהסתגל לתהליכים חדשים

z יכולת הסתגלות מהירה לאנשים ומצבים חדשים

z  החלטות קבלת  בתהליכי  שיתופם  מהכפיפים.  ומשוב  לרעיונות  פתיחות 

והאצלת סמכות

z מגלה יכולת להתמודד עם דעות ורעיונות שונים

z מתאים עצמו לשינויים

z העובד  מגלה גמישות ומשתף פעולה בהטמעת שינויים, שיפור וייעול העבודה
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היבטים ניהוליים  נספח ד  

סמכות מקצועית

z משמש סמכות מקצועית לצוותו

z   דוגמא אישית. מניע ולהפעיל את עובדיו, מהווה  בעל סמכות, מצליח להניע 

ומפקח ביעילות, בעל כושר הפעלה.

z  נתפס כבעל סמכות בעיני עובדיו. מגלה החלטיות, אסרטיביות ויכולת עמידה

מול התנגדות

z סמכותי

z אחראי ומעורב בכל הנושאים המטופלים בתחום עבודתו

ה	צלת סמכויות

z  מאציל סמכויות לעובדיו בצורה ברורה ואפקטיבית

z  ,וכישוריהם יכולותיהם  לפי  משימות  עליהם  ומטיל  לעובדיו  סמכויות  מאציל 

תוך ביצוע בקרה ומתן גיבוי

z האצלת סמכויות לעובדים ושיתוף הצוות במידע ובתהליכי חשיבה

z האצלת סמכויות ושיתוף עובדים במידע ובהחלטות

קבלת החלטות וקידומן

z בעל יכולת קבלת החלטות והוצאתן אל הפועל בהצלחה

z  מקבל החלטות ומוציאן אל הפועל, תוך בקרה על הביצוע

z בעל כושר ניהול משא ומתן

z קבלת החלטות מתוך ראייה מערכתית

z מגלה יכולת לקבלת החלטות ניהוליות

ניהול על פי יעדים ותוכניות עבודה:

z מגדיר לעובדיו לוחות זמנים ריאליים

z בעל חזון ויכולת להגדיר מטרות ויעדים לטווח ארוך

z בונה תכניות עבודה ותהליכים ומיישמם בהצלחה

z  ניהול יעיל של עובדים - יכולת העברת מסרים ברורה והגדרות מדויקות של

תוצרי עבודה.  

z הובלת היחידה עליה אחראי למימוש הפעולות והיעדים המצופים
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z הצבת מטרות ויעדים לעובדים

z הובלת היחידה עליה אחראי למימוש הפעולות והיעדים המצופים

z מתווה יעדים ומשימות וקובע מדדי הישג

z יכולת תכנון תקציבי וביצוע בהתאם לתכנון

z מקפיד על סדרי עבודת מטה

z מפגין גמישות ניהולית ויכולת תמרון, תוך מיצוי משאבים קיימים

עבודה עם ממשקים

z מקיים ממשקי עבודה יעילים תוך קידום מטרות האגף

z .ניהול ממשקים - שיתוף פעולה יעיל ומקצועי עם מנהלים אחרים בארגון

z שיתוף הפעולה עם מנהלים אחרים בארגון

z מקפיד לקיים עבודה רוחבית מול מנהלים בעירייה

ניהול קונפליקטים

z  גמישות שכנוע,  כושר  אינטרסים,  וניגודי  קונפליקט  במצבי  לטפל  יכולת 

ומנהיגות

z העברת מסרים בעייתיים והובלת שינויים

פיקוח ובקרה

z מקיים פיקוח ובקרה על איכות השירות

z מקיים מעקב אחר ביצוע

z מתכנן, מנהל ומבקר ביעילות

z בקרה ומעקב אחר ביצוע המשימות

z מקיים בקרה על ביצועי היחידה

z )בעל כושר הפעלה )מניע ומפקח ביעילות

הנעת עובדים וקידום משימות:

z  מוטיבציה יצירת  תוך  משימות  לביצוע  עובדים  מניע  עובדים:  הנעת  יכולת 

פנימית 

z  תהליכים והנעת  יוזמה  המחלקה/יחידה:  פעילות  בפיתוח  מגמות  הובלת 

המקדמים את תחום אחריותו/ה
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z  מוטיבציה יצירת  תוך  משימות  לביצוע  עובדים  מניע  עובדים:  הנעת  יכולת 

פנימית להשגת היעדים

z  ארגוניים תהליכים  בקידום  וסיוע  הנעה  לארגון:  ותרומה  מערכתית  ראייה 

לקוחות  עמיתים,  על  השפעה  יכולת  הספציפי.  האחריות  לתחום  מעבר 

וממונים בקידום יעדי הארגון

z מנהל באופן ראוי משאבים ומשימות

z מנהל את עובדיו בתכליתיות וביעילות

z נותן לאנשיו תחושה שעשייתם חשובה ומשמעותית

z  מנחיל לחבריו לעבודה עקרונות של איכות ומצוינות

פיתוח מקצועי של העובדים

z מטפל ומשקיע בהתפתחות המקצועית/ ניהולית של עובדיו

z מטיל על עובדיו מטלות בהתאם לרמתם וכישוריהם

z מבצע הערכות עובדים מעמיקות

z מספק לעובדיו משוב בונה באופן שוטף

z פועל לשדרוג התפקוד המקצועי של הצוות

z  מוכשרים, תרבות עובדים  וקידום  טיפוח  ואחריות,  למעורבות  עובדים  עידוד 

של עבודה משותפת של כלל העובדים

z חונך ומטפח עובדים

z מניע את עובדיו ויוצר מוטיבציה למצוינות

z מנחה ומדריך עובדים חדשים

z מפתח מקצועית את עובדיו

קשר עם העובדים וטיפוח עבודת צוות

z מכיר היטב את עובדיו ופועל על מנת לתת מענה לצורכיהם ולבעיותיהם

z מתקשר את צרכי העובדים ורצונותיהם בפני ההנהלה

z פועל לקיום כל ההבטחות והסיכומים שנעשו עם העובד

z מקיים ישיבות צוות אפקטיביות

z  מוכשרים, תרבות עובדים  וקידום  טיפוח  ואחריות,  למעורבות  עובדים  עידוד 

של עבודה משותפת של כלל העובדים

z קשוב ודואג לצרכי הפרט של עובדיו
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z טיפוח שיתוף פעולה ואווירה טובה בקרב העובדים

z  החלטות קבלת  בתהליכי  שיתופם  מהכפיפים.  ומשוב  לרעיונות  פתיחות 

והאצלת סמכות

z מטפח/ת אווירת עבודה צוותית וסביבת עבודה נעימה במחלקה/יחידה

כושר מנהיגות:

z מהווה דוגמה אישית

z מנהיגות

z התאמה לתפקיד ניהולי
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