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  3/16חוזר אגף משאבי אנוש 

 

    רות לעבורפואית לכשי

 יכלל .1

 ההדרכהתרעות רואה בהדרכה כלי להשבחת המשאב האושי המועסק על ידה.-מכבים-עיריית מודיעין

העשרת העובדים  תהווה אמצעי להגברת המחויבות וההזדהות של העובד עם מטרות העירייה ותשמש כליל

  גורמים פימיים וחיצויים. והתמקצעותם בתחומי עיסוקם. ההדרכה תכלול קורסים והשתלמויות של

  מטרה .2

  רעות.-םמכבי-מטרת הוהל להגדיר תהליכים של פיתוח ארגוי והדרכת עובדים בעיריית מודיעין 2.1

  

 הפיות/מסמכים ישימים .3

 טופס בקשה לאישור ימי השתלמות/ימי עיון/כסים. – 1ספח מס'  3.1

 כתב התחייבות ללימודי מיהל בשלטון מקומי. – 2ספח מס'  3.2

 

 הגדרות .4

 "ימי עיון" = ימי העשרה חד יומיים מקצועיים  בעלי זיקה ישירה לתפקיד. 4.1

 ישירה לתפקיד."פעולות הדרכה" = הכשרות בעלות זיקה  4.2

 "השתלמות" = פעולה לשיפור הרמה המקצועית, שיפור מיומויות, עדכון בתחומים ובושאים 4.3

 שחלו בהם שיויים וחידושים, השלמת ידיעות והרחבתם, כל זאת בתחומים ובושאים העשויים

 לתרום למילוי תפקידי העובד או להעלאת רמתו.

 

  אחריות וסמכות .5

 אחריותתחום  הגורם האחראי מס"ד

אישור השתתפות עובד בפעולת הדרכה  סמכ"ל מיהל ומשאבי אוש 1
 ובקרה על יישום והל זה.

ריכוז, תיעוד, טיפול בבקשות לפעולות  מהלת מחלקת תכון, פיתוח והדרכה 2
 הדרכה, מעקב ובקרה.

 
 השיטה .6

  תהליך ההדרכה יתבצע על פי השלבים הבאים:
  

ומהלת מחלקת תכון, פיתוח והדרכה במשאבי אוש יקיימו  סמכ"לית משאבי אוש ומיהל 6.1
תוכיות העבודה פגישות עם דרגי היהול השוים במטרה להגדיר את צרכי ההדרכה  הכתבמהלך 

 ארגוית. בכל יחידההדרשים 
 

 השתלמויות והדרכת עובדים
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 במהלך דיוי התקציב לשת העבודה הקרובה. –צרכי ההדרכה יוצגו בפי מקבלי ההחלטות  6.2
  

 לאחר אישור התקציב  העירוי תועבר תוכית העבודה השתית של מחלקת תכון פיתוח והדרכה, 6.3
  .ברמה האגפית לכל המהלים

  
יבוץ ותפעל לש מח' ההדרכה ברשות תפעל לקבלת רשימת קורסים והשתלמויות מגורמים חיצויים, 6.4

 .עובדים על פי צרכי העירייה
  

ון, פיתוח והדרכה קורסים והשתלמויות בושאים במקרים מסוימים תארגן מהלת מחלקת תכ 6.5
 ייחודיים.

  
–בסיום פעילות הדרכה תבדוק מהלת מח' תכון פיתוח הדרכה את מידת האפקטיביות שלה  6.6

 עפ"י העיין. –דת גמר/מבחן מעשי באמצעות שאלון משוב, הגשת עבו
  
  

6.7 ון, פיתוח והדרכה במשאבי אהלת מחלקת תכהלי היחידות יגישו למוש בקשות להשתתפותמ 
ת ות השכלה חיצויים, בהתאם לתוכיבפעילויות הדרכה שוות כולל בקשות ללימודים במוסד

 ואישור הממוה. מהלת מח' תכון ההדרכה שאושרה. לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלווטיים
 ולפיצרכי העירייה, מסגרת התקציב פיתוח והדרכה תבחן את הבקשה בהתאם לתוכית העבודה , 

 ר לאישור בהתאם לרשום בוהל זה.העיין תעבי
 

 חלקת תכון, פיתוח והדרכה במשאביבקשות לאישור ימי השתלמות/ימי עיון/כסים יועברו למ 6.8
. העובד יודיע למעסיקו לפחות יום לפי מועד ההדרכה הצפויה 14, 1אוש על גבי טופס ספח מס' 

למען הסר ספק, כל יציאה  השתלמויות דרך ועד העובדיםכולל בטרם היציאה להשתלמות,  יום 14
 להשתלמות שלא תאושר מראש, לא יתקבל עליה אישור.

  
הממוה הישיר ייתן את האישור המבוקש בתאי שיציאת העובד להשתלמות במועד שתוכן על ידו    6.9

ה פוגעת בצרכי העבודה. במקרה שיציאת העובד להשתלמות על ידו פוגעת, לדעת המהל בצרכי אי
העבודה, רשאי המהל לעכב את יציאת העובד להשתלמות, ובלבד שלא יעכב את יציאתו לתקופה 

   חודשים. 6 -של יותר מ
 מחלקת תכון, פיתוח והדרכה תדון בבקשת העובד ותבחן אותה בהתאם לזיקת ושא 6.10

זיקה לתחום ההשתלמות/לימודים/כס/יום עיון לתפקידו של העובד או המהל המבקש. במקרה של 
 העיסוק יאושרו ימי ההשתלמות/הלימודים על פי המסגרת התקציבית המאושרת לכל אגף.

  
ואושרה  בסמוך למועד הפתיחהבקשה ליציאה להשתלמות/יום עיון/לימודים וכיוצא בזה, שהוגשה  6.11

השתתפות כספית של העירייה תוגדר כבקשה חריגה. במקרה זה לא יתן יהיה לבצע את התשלום  
ע"י העירייה למוסד המלמד (מפאת חוסר זמן) ומאחר ולעובד אחריות תורמת למצב החריג הוא 
ישלם בעצמו את עלות ההשתלמות/יום העיון/הלימודים והעירייה תחזיר לו את הכסף בהצגת קבלה 

 קורית מהמוסד המלמד.מ
  

היה ועובד שהעירייה שילמה/התחייבה לשלם עבור יציאתו ליום הדרכה/השתלמות לא התייצב  6.12
חלה  –ביום הדרכה/השתלמות האמורה ולא הודיע מראש על היעדרותו הצפויה מכל סיבה שהיא 

 אחריות על העובד לשאת בהוצאה זו.
  

הקורס/ אישור ההשתתפות לרפרטית משאבי בתום ההשתלמות על העובד להגיש את תעודת סיום  6.13
   אוש.

  .חלה אחריות על העובד לשאת בהוצאה זו-במידה ולא תוגש תעודת סיום הקורס מכל סיבה שהיא
  

 :בקשות לקבלת סיוע של העירייה ללימודי מיהל שלטון מקומי 6.14
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יתוח ויועברו למהלת מחלקת תכון, פ ))1ספח מס' ימולאו על גבי הטפסים המתאימים  6.14.1
על פי במשאבי אוש, לאחר קבלת אישור הממוה ובצירוף כל המסמכים הרלווטיים  והדרכה

 .6.8בסעיף  תאי ההגשה המפורטים
עובד (באחריות מחלקת העתק תעודות ההשתתפות בקורס ייסרקו וישמרו בתיקו האישי של ה 6.14.2

 והדרכה). פיתוח
מכל סיבה שהיא לא יתקיימו תאים על העובד חלה חובת כללי התהגות וחובת השתתפות. אם  6.14.3

 אלו תבוטל השתתפות הרשות ולא תיתן תעודת סיום הקורס.
  ).)2ספח מס' על העובד לחתום על כתב התחייבות ללימודי מיהל בשלטון המקומי  6.14.4

 
 השתלמויות בטיחות ושע"ח 6.15

6.15.1 ושא בטיחות וגהות או בסים בושא על אף האמור לעיל, השתלמויות, קורסים, תרגילים וכ
חירום שהן ביוזמת המעביד או בא כוחו לצורך העיין (הממוה על הבטיחות או ממוה כ"א 

שתלמות העובד וכן לשע"ח) או עפ"י תכית הבטיחות לא יחייבו מילוי ואישור טופס בקשה לה
 להשתתפות עצמית כלשהי בעלותם. לא יידרש העובד

ות העובדים למהלת ההדרכה ומהל באחריות המעביד או בא כוחו כאמור להעביר רשימת שמ 6.15.2
היחידה של העובד על קיום פעולת ההדרכה. בסיום פעולת ההדרכה ידווח המעביד או בא כוחו 

 למחלקת ההדרכה על וכחות העובדים בפועל.

וכחות בפעולות הדרכה אלה מסוג זה היה חובה וכל היעדרות תטופל ע"י סמכ"ל מיהל  6.15.3
  ומשאבי  אוש ישירות.


