
משאבי אנוש- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה
כולל פגישות וזמינות של מנהלת , מענה שוטף של המחלקה לעובדים ולצרכי הארגון

משאבי אנוש
שנתי

החלפת מערכת הנוכחות והשכר
, כולל מענה לממשקים עם הסכמים קיבוציים, הטמעה של תוכנת הנוכחות והשכר

2023החל מינואר 
מדור שכר1

שנתיפורטל מעודכן/מייליםעדכון העובדים בכל זכויותיהם וחובותיהם

שנתישמירה על הציון הגבוה שקיבלנו במסגרת מדד חוסן רשותי, יציאה בזמן למכרזיםחוזים אישיים, קליטת עובדים על פי תקנות המכרזים החדשות

קליטה מיטבית של העובדים 

הטובים ביותר
שנתילמידה ויישום של התקנות והחוזרים המתפרסמים מעת לעת,  רענון

המשך שיפור תהליכי עבודה וקידום דיגיטציה במשאבי אנוש תוך הטמעת מערכות 

חדשות

טפסים מקוונים לשימוש העובדים ; (אוטומס)מערכת ממוחשבת למכרזי כח אדם 

(השתלמויות)
אחראית דיגיטציהשנתי

, ייזום פגישות עבודה: בתי ספר/ מחלקות/ מפגשים תקופתיים עם מנהלי האגפים

שכר עובדים, מצוקות, צרכים
מנהליםשנתימפגשים שוטפים ומפגש אחד יזום בשנה

מדור שכרשנתיתוך מיצוי הזכויות (משמרות)העסקה נכונה מיצוב וליווי של היחידה להתפתחות הילד והיחידה לשיטור מועצתי

העסקת עובדים עם מוגבלויות, שיוויון בתעסוקה

הכנת תכנית עבודה , סדנאות חשיפה, העסקה מחייבת במסגרת המשרה הייעודית

עמידה ביעד , העלאת המודעות בארגון, "תעסוקה שווה"שנתית לייצוג הולם במסגרת 

הייצוג ההולם אל מול משרד המשפטים

אחראית נגישותשנתי

ניהול מיטבי של זכויות העובדים
קרן , שעת הנקה, משרות אם, דרגות: כגון)מעקב ויישום כל זכויות עובדים 

(ועוד, השתלמות
שנתי

מנהלי אגפים, מנהלת משאבי אנוששנתיכנס לכל עובד/יום עיון/השתלמות/לימודיםהעצמה והנעת עובדים, עידוד הוצאת עובדים ללימודים

, חדר אוכל לעובדים, happy hour: פעילויות לעובדים במסגרת תכנית חדשנות

פעילויות ספורט
שנתיפעילות ספורט שבועית, פעילות אגפית אחת בשנה

רכזת בריאות, ועד, לשכהשנתי(סדנת בריאות, עובדים מלמדים עובדים', עולים לכיתה א)סדנאות /הרצאותארגון פעילויות העשרה לעובדים

לשכהשנתי(ימי הולדת)שי צנוע , הרמת כוסית, טקסיםארועים, ימי הולדת, ציון חגים

שנתיהעברת מידע שוטף לעובדים בכל תחומי משאבי אנושתחזוק שוטף של הפורטל

ל"מנכשנתי מפגשים6-8מפגשי למידה והעצמה של מנהלי התחומים: פיתוח דרג מנהלי תחומיםהמועצה כמעסיק אטרקטיבי

שנתימפגש אחד בשנהמפגשי למידה והעצמה של חברי הפורום: פורומים מובילים לפי תחומי עיסוק

מנהלים1קיום הליך שנתיתהליך מישוב והערכת עובדים

4בחירת עובדים מצטיינים בכל האגפיםבחירת עובדים מצטיינים

תוכנית מצויינות
החברים בתכנית הם העובדים שנבחרו כמצטיינים והם שותפים לבנייה ויישום 

 מפגשים4, התכנית
שנתי

לשכה4ארגון והפקת סדנת עובדים שנתיתסדנת עובדים

1דת, שירותים חברתייםקליטת עובדים מהקרן למועצה

מדור שכרשנתיסינכרון מלא עם מדור שכרטיפול וליווי מיטבי בתהליך סיום העסקת עובדים

רואה חשבון, מנהלת משאבי אנוששנתישתי פגישות עם העובדטיפול וליווי מיטבי לאורך כל תהליך הפרישה ועד היציאה לגמלאותסיום העסקה מכבד

אגפיםשנתי(לפי הצורך)מספר אירועים בשנה מועצתיים/אירוע פרידה מכבד לפורשים בפורומים אגפיים

ועד העובדים, לשכה4מפגש אחד בשנהשמירת קשר עם הפנסיונרים לדורותיהם

מנהלת משאבי אנוששנתי2023קבלת הסמכה גם בשנת ,  הלומדות5מעבר בהצלחה של רענון ויישום הפעולות שקיבלנו במסגרת האצלת סמכויות ממשרד הפנים

שנתי נהלים כל רבעון2כתיבה ורענון נהליםהתמקצעות מחלקת משאבי אנוש

שנתיכנס לכל עובד/ יום עיון/ השתלמות/ לימודיםיציאת עובדות המחלקה ללימודים
צוות משאבי , מנהלת משאבי אנוש

אנוש

מנהלת משאבי אנוששנתיתיפקוד העובדים בשעת חירוםרענון הנחיות ותפקידים לעובדים בעת חירוםמוכנות משאבי אנוש לחרום

מנהלת משאבי אנוששנתיהשתלמות ואישור שנתי של משרד הכלכלהעדכון שוטף תיק חירוםמוכנות משאבי אנוש לחרום


