
 
 

  

 יעוד
שיפור המשאב האנושי במועצה, קידומו והתמקצעותו המותאמת 

 .21למאה ה 

 משימות

 הנהלת המועצה מעודדת את עובדיה להשתלם ולהתמקצע, לצאת 

והשתלמויות. השקעה זו נושאת פרי ובאה לידי ביטוי לקורסים, הכשרות 

 באיכות העבודה ובמתן שרות מקצועי לתושב.

 עובדים  , טיפוח והעצמתלארגון פיתוח והתאמת המשאב האנושי

 פשרות למימוש הפוטנציאל האישי של כל עובדת ועובד. אומתן 

 לפיתוח המאסיבי של הישוב אשר ידרוש  התאמת מערך כח אדם

גידול בכ"א והתמקצעות בתחומים חדשים כגון למידת הסכמי השכר 

של החינוך המיוחד, הסכמי השכר של המורים בתיכון, הרחבה 

ופיתוח של מחלקות  נוספות, ניוד עובדים ושינויים ארגוניים ע"פ 

 2017במהלך שנת  -הצורך. לדוגמא: פתיחת מחלקות חדשות 

הובילה המועצה הקמת וועדה לתכנון ובניה עצמאית אשר תיתן 

שרות ישיר לתושבי הרשות בתחום התכנון, הפיקוח והבניה. להקמת 

 המחלקה נקלטו עובדים מקצועיים בתחום.

 בתחום המיחשוב,  ביצוע השתלמויות שנתיות מרוכזות לעובדים

ועיות קורסי מנהל בשלטון המקומי, לימודים אקדמאיים, הכשרות מקצ

ספציפיות במטרה להכשיר את עובדי המועצה במגוון תחומים ובכך 

 להקטין ככל שניתן שימוש בקבלני חוץ.

 גני תקווה אשר  – גיוס כ"א באישור ובכפוף לנהלי משרד הפנים

לבקשותיה לאישור  הוכיחה יציבות תקציבית וניהול יעיל נענית בחיוב

 .תקנים ומשרות

  



 
 

  

   ע"פ הפירוט הבא:  משרות 331.73תוקצבו   2018במצבת כ"א לשנת 

 משמרות הזה"ב, מלווים ב ורווחה חינוךלרוב במערך מועסקים  - עובדים זמניים

 בהסעות, מורים מתגברים ומדריכי נוער.

 משרות.  20.3העובדים הזמניים מהווים  
 

 זכאים   94  -יה  או שארים לקצבת פנסמשלמת המועצה  - גמלאי המועצה

 משרות.  39.5המהווים 

 

 271.01 שרות לעובדים המדורגים בהסכמי השכר השונים. שכרם של עובדים אלו מ

 נקבע ע"פ דרוג, וותק והשכלה. 

 

 משרות. 331.73  –סה"כ במצבת כוח אדם 

כולל משרות עתידיות כגון:  מורים לשכבת י"א בתיכון מיתר, עובדי חינוך 

 הספר ולגני הילדים האמורים להיפתח בשנת הלימודים הבאה.לבתי 

  



 
 

  

  

 מטרות מחלקת משאבי אנוש:

 המטרה 'מס
גורמים מקושרי 

 מטרה
 המשימות

 פיתוח ארגוני א

מחלקת שכר 

ומשאבי אנוש, עובדי 

המועצה, הנהלה 

 בכירה ומשרד הפנים 

הרחבה/צמצום תקנים  .1

בהתאם לצרכי 

 המועצה.

 מקצועי לעובדיםפיתוח  ב

מחלקת שכר 

ומשאבי אנוש, עובדי 

המועצה, הנהלה 

בכירה, משרדים 

ממשלתיים ופרטיים 

להכשרה, 

 אוניברסיטאות

ביצוע הדרכות  .1

 מקצועיות.

מימוש הפוטנציאל  .2

האישי ואיגום 

 משאבים.

 ג
העצמת העובדים 

 ורווחתם

הנהלה בכירה, 

מחלקת משאבי 

אנוש ועובדי 

 המועצה.

העובדים שמירת זכויות  .1

בהתאם להסכמי 

 העבודה המתחדשים.

 הוקרת עובדים. .2

עדכון חוברת זכויות  .3

 עובדים.

 

  



 
 

  

 המטרה: פיתוח אירגוני
 הרחבה / צמצום תקנים בהתאם לצרכי המועצה.המשימה: 

 הרחבת השירותים הניתנים לתושב בהתאם לצרכים החדשים. התוצאות: 

 
 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי 

לביצוע 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

זיהוי ובניית תוכנית תקציבית בהתאם 

 לתקן הנדרש, בהתאם למדיניות המועצה

מנהלת משאבי 

 אנוש
 בהתאם לצורך

העלאת בקשות לאישור התקנים אל מול 

 משרד הפנים

מנהלת משאבי 

 אנוש
 בהתאם לצורך

פרסום התקנים, מיון קורות חיים ועריכת 

 וועדת בחינה למועמדים

מנהלת משאבי 

 אנוש
 בהתאם לצורך

וידוא ובקרה אחר מימוש תקנים תוך מתן 

 דגש להתייעלות ומקצועיות

מנהלת משאבי 

 אנוש

שוטף + דיווח שנתי 

מרוכז ומפורט למשרד 

 הפנים.

 

 

 המטרה:  פיתוח מקצועי לעובדים

 : המשימה

 ביצוע הדרכות מקצועיות  .1

המקצועית ותודעת השירות של העובד בדגש לאיכות השרות  העלאת רמתוהתוצאות:  

 חת התושבווולר

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי 

לביצוע 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

ביצוע ימי עיון יעודיים לקהלי עובדים 

 בחתכים מקצועיים שונים

מנהלת משאבי 

 אנוש
 בהתאם לצורך

 מקומיקורס מקיף של המינהל לשלטון 
מנהלת משאבי 

 אנוש
 2018חציון א 

 אחת לחציון הנהלה בכירה קיום ימי הדרכות/ הרצאות וכנסים

 עידוד אקדמיזציה בקרב העובדים
מנהלת משאבי 

 אנוש

 בכפוף לתקציב הדרכה

 

 

עידוד יציאת עובדים להכשרות במסגרות 

 מקצועיות

מנהלת משאבי 

 אנוש

שוטף ובכפוף לנוהל 

 השתלמויות והדרכות

 

 



 
 

  

 מימוש הפוטנציאל האישי ואיגום משאבים  המשימה: .2

 הכשרת העובדים מתוך הארגון וצמצום השימוש בקבלנים חיצוניים.התוצאות: 
 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי 

לביצוע 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

זיהוי התכנים המקצועיים בהם ישנה 

 בקבלנים חיצונייםתלות 

מנהלת משאבי 
אנוש/ מנהלי 

אגפים 
 ומחלקות

 צורך "י עפ

בניית תוכנית הכשרה מקצועית לעובדי 

המועצה בדגש למקצועות התפעול 

 והלוגיסטיקה

מנהלת משאבי 
 אנוש

 2018 'חציון א

הסמכת עובדים לקורסי הכשרה יעודיים 

לרכישת ידע מקצועי יעודי לתחום אשר 

 מזוהה כנדרש

מנהלת משאבי 
 אנוש

בכפוף לצורך ולתקציב 
 הדרכה

הרחבת תחומי האחריות של העובד 

בהתאם להסמכה המקצועית אליה יועד 

 והוסמך

מנהלת משאבי 
 אנוש

 בכפוף לתקציב הדרכה

 

 

 המטרה: העצמת העובדים ורווחתם
 המשימה: 

 שמירת זכויות העובד בהתאם להסכמי השכר המתחדשים. .1

 ומניעת פגיעה בזכויות העובדים.עמידה בדרישות החוק להעסקת עובדים התוצאות: 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי 

לביצוע 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

וידוא קבלת תשלומי שכר מותאמים 

 ובמועד

מנהלת משאבי 

 אנוש ושכר
 שוטף

וידוא ומעקב אחר עדכוני הסכמי שכר 
 המתחדשים מעת לעת

מנהלת משאבי 
 אנוש

 שוטף

 מתן מענה מקצועי לעובדים
מנהלת משאבי 

 אנוש
 שוטף

 

 

 

  



 
 

  

 המשימה: 

 הוקרת עובדים .2

 חיזוק תחושת השייכות וההזדהות של העובדים עם הרשותהתוצאות: 

 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי 

לביצוע 
 המשימה

לו"ז לביצוע 
 המשימה

"כוכב  לטקס איתור וזיהוי עובד מצטיין
 החודש"

נהלת משאבי מ
אנוש / מנהלי 

אגפים 
 ומחלקות

 אחת לחודש

 ביצוע ימי גיבוש ופעילויות גיבוש שנתיות
מנהלת משאבי 

 אנוש
 שוטף

 שנים 25הוקרה לעובדים להם מלאו 
מנהלת משאבי 

 אנוש
 שוטף
 

 טקס קצר לחוגגים ימי הולדת
מנהלת משאבי 

/ לשכת  אנוש
 ראש המועצה

 לחודשיים אחת

 הרמת כוסית לכלל העובדים
מנהלת משאבי 

 רועיםיאנוש / א
 ראש השנה, פסח
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