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  2022כנית עבודה  ת

                  

 קרן ענבר        משאבי אנוש    מחלקה: 
 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

לו"ז   תפוקות משימות יעד תחום ליבה 
 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

מרחב  
 ציבורי 

מהעובדים   10% -התנדבות של כ
שיפור פני המרחב  לעבודה לצורך 

במרכז המסחרי באמצעות עובדי  
 המועצה 

המשך השתתפות עובדים בהקמת שביל ביער )יוזמה של  
 מתנדבי הישוב ליצירת שביל לרווחת התושבים( 

 3 -עובדים ב  15השתתפות של לפחות 
 כלל העובדים מנכ"ל  גבוהה רבעון א  מועדים ברבעון א' 

צביעת האדניות הגדולות במרכז המסחרי בעזרת עובדים  
 לשכה גבוהה פברואר  עובדים לפעילות חד פעמית בצביעה 5 מתנדבים  

מש"א, לשכה,  
שפ"ע, עובדים  

 מתנדבים 

 קהילתיות 

מהעובדים   15% -התנדבות של כ
 29.3.21ביום המעשים הטובים 

יום המעשים הטובים בקהילה    -פרסום לעובדים 
   מש"א  גבוהה פברואר  2.22הפצת הפרסום בשבוע הראשון של  )ובמועצה( ופורמט בחירת פעילות להשתבץ אליה  

בוקר כיף במועדון גיל הזהב )השתתפות בפעילות, כיבוד    
 מש"א  גבוהה מרץ  עובדים  4 טעים, עושים שמח יחד(

מש"א, חינוך,  
ביטחון  

קהילתי,  
רווחה, שפ"ע,  

 הנדסה 

 מש"א  גבוהה מרץ  עובדים  2 שעתיים עזרה במועדונית )שי צנוע/ממתק לילדים(

מש"א, חינוך,  
עובדים  
 מתנדבים 

 מש"א  גבוהה מרץ  עובדים  4 שעתיים עזרה בלימודים בבתי הספר היסודיים

 מש"א  רגילה מרץ  עובד  1 משהו קליל  -דיון על ספר בבית גיל הזהב 

 מש"א  גבוהה מרץ  עובדים בשני בי"ס היסודיים  6 השתתפות עובדים ב"חבק וסע" בבי"ס יסודיים 

  30% -פעילות משותפת של כ
תושבים ופעילים  50 -מהעובדים וכ

 בקהילה לכבוד ט"ו בשבט 

 מש"א  גבוהה ינואר  מסמך גיבוש פעילות ותקציב  ישיבת התנעה עם קק"ל )פרי טרוכמן( ושותפים 

 מש"א  גבוהה ינואר  הודעה לעובדים/קהילה על הפעילות   פרסום לעובדים ולקהילה עפ"י מתווה שיתגבש 

 100 -עובדים וכ 45 -השתתפות של כ אירוע ערב סדר טו בשבט  
 מש"א  גבוהה ינואר  תושבים 

 אלישבע  מש"א  רגילה ינואר  הרצאה  הרצאה של אלישבע בנושאי בנייה ואדריכלות   חינוך 
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חיבור של הנוער לתחומי הפעילות  
הרצאות   7של המועצה באמצעות 

העשרה ע"י עובדים/מנהלים  
 בתחומי עשייה מגוונים

יום בחיי חייל קרבי   -הרצאה של נריה על שירותו הצבאי 
 נריה  מש"א  רגילה פברואר  הרצאה  וקצת על חירום וביטחון 

הרצאה של חני בריקמן על בנקים באחד מבתי הספר  
 חני  מש"א  רגילה מרץ  הרצאה  כיתה יא' 

 מיכל  מש"א  רגילה אפריל  הרצאה  הרצאה של מיכל טגן על העדה האתיופית 

 דורית  מש"א  רגילה מאי  הרצאה  מהי עבודה סוציאלית  -הרצאה של דורית/נרית 

 ניר  מש"א  רגילה יוני  הרצאה  הרצאה של ניר בבי"ס  

 גלעד מש"א  רגילה אוקטובר  הרצאה  הרצאה של גלעד על ספורט  

   מש"א  רגילה שוטף  יחידות  40לכל ביקור  רכישת קרטיבים / קרמבו לכיתה המארחת 

   מש"א  רגילה שוטף  פרסום לתושבים ולעובדים   פוסט בנושא הפרויקט ומשמעותו 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות משימות יעד תחום ליבה 

פיתוח הון  
אנושי  

ושימור  
 עובדים 

ביצוע סדנת מנהלים לצורך שיפור  
עם  מנהלים התמודדות של ה 

אתגרים ניהוליים ומקצועיים,  
מסוגלות והגשמת יעדים תוך  

עמידה בסטנדרטים מקצועיים  
 גבוהים ומינהל תקין  

ביצוע סדנת מנהלים בסימן פיתוח מנהיגות וניהול יעיל  
 יועבר ע"י גורם חיצוני  -ומעורר השראה 

מנהלי המחלקות    15 -השתתפות של כ
 2רבעון  בסדנא  

 מש"א  גבוהה

מנכ"ל, ר"מ  
 ראש מועצה( )

מנהלי   2רבעון  יתבצע בישיבת מנהלים   שיח בנושא תרומת הסדנא למנהלים
 המחלקות 

עובדי המטה והשטח   50 -חיבור כ
ליעדי המחלקה תוך הכרת  

העבודה של המחלקה   תוכניות 
והבנת צרכיה והכרות עם יעדי  

 כלל המחלקות 

מפגש משותף לעובדים ומנהל. חיבור ליעדים  
מחלקתיים ואישיים )חינוך, ביטחון, הנדסה, רווחה,  

 כספים(

כל עובדי המחלקות מכירים ומעודכנים  
   מש"א  גבוהה 1רבעון  בתוכניות העבודה המחלקיות 

סיוע למחלקות במימוש היעדים  
המחלקתיים באמצעות כלי עזר  
אפקטיביים )מח' ואינדיוידואלי(  

הכשרות   10 -עפ"י הצורך. כ
ומפגשי למידה שונים כגון:  
הכשרות מקצועיות, למידת  

עמיתים, מח' מול מח' ברשות  
 דומה. 

 ת מהנדס  מש"א  רגילה מהלך השנה  השתתפות בלמידה אחת לפחות  הכשרה במח' הנדסה 

 גזבר מש"א  רגילה מהלך השנה  השתתפות בלמידה אחת לפחות  הכשרה במח' גזברות 

 מנהל שפ"ע  מש"א  רגילה מהלך השנה  השתתפות בלמידה אחת לפחות  הכשרה במח' שפ"ע 

 קב"ט  מש"א  רגילה מהלך השנה  השתתפות בלמידה אחת לפחות  הכשרה במח' ביטחון 

 מנהלת רווחה  מש"א  רגילה מהלך השנה  השתתפות בלמידה אחת לפחות  הכשרה במח' רווחה 



  משאבי אנוש  - 2022תכניות עבודה  -מועצת אורנית  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מנהל חינוך  מש"א  רגילה מהלך השנה  השתתפות בלמידה אחת לפחות  הכשרה במח' חינוך 

 מנהלת מוקד  מש"א  רגילה מהלך השנה  השתתפות בלמידה אחת לפחות  הכשרה מוקד 

ופיתוח  הבנת ומודעות לתרומת הלמידה   - מפגש מסכם 
 היכולות כמנוף להגשת יעדי המח'.

הפקת לקחים מתהליך הלמידה  
מנהלי   מש"א  רגילה נובמבר  וההכשרה עובדים ומנהלים 

 המחלקות 

פיתוח מקצועי, שיפור שירות  
( המזכירות  14ומחוברות של כלל )

במועצה.  שיפור כישורים,  
 מקצועיות והנעה 

המזכירות  הקמת קבוצה פרופסיונלית של סקטור 
לצרכי למידה הדדית, העשרה, פיתוח מקצועי, הכרת  

 המשימות, סיעור מוחות ועוד 
 מפגשי למידה בשנה  6

 מש"א  רגילה בשנה  6

חינוך, שפ"ח, 
רווחה, מנהלת  

ביטחון  
קהילתי,  

 מתנ"ס 
 קב' ווטסאפ יעודית   יצירת קבוצה של המזכירות 

 סיליבוס להפצה   ועדכון המזכירות  תיאום מקום, לו"ז, תוכנית 

העצמת סייעות ומחוברות  
(  35) 70%-מפגש של כ  -ארגונית 

מסייעות חנ"מ בנושא רענון נהלי  
עבודה, ידע, זכויות וחובות,  
 דגשים מקצועיים והעשרה 

 מפגש בשנה בפברואר  1 מפגש והרצאה של ערן שחר )ד"ר התלהבות(

 יצירת תוכנית מפגש  תיאום מול החינוך ומנהלות בי"ס והודיה  חינוך  מש"א  גבוהה פברואר 

 סיליבוס להפצה   תיאום מקום, לו"ז, תוכנית ועדכון הסייעות 

סדנת פיתוח מקצועי והרחבת  
(  25) 80% -הידע בהשתתפות של כ

 מסייעות גנ"י 

 סדנא  1 סדנה לסייעות גנ"י 

 יצירת תוכנית מפגש  איריס ומח' החינוך והגניםתיאום מול  חינוך  מש"א  גבוהה ינואר 

 סיליבוס להפצה   תיאום מקום, לו"ז, תוכנית ועדכון הסייעות 

הגברת מודעות לטיב השירות  של  
עובדים נותני שירות חיצוני   20 -כ

 לתושב ופנים ארגוני  

 ועד, מנכ"ל מש"א  רגילה מרץ  סדנא   1 סדנת שירות לכלל נותני השירות במועצה 

   מש"א  רגילה מרץ  עדכון העובדים הרלוונטיים  תיאום מועד, מקום לו"ז 

דיוני שכר וכ"א קבועים במהלך   4
השנה בנושאים: ש"נ, כוננות,  
דרגות אישיות, ק"מ וסיכום  

 החלטות לביצוע 

 תיאום מועדים לדיונים

קידומי שכר ואופן מובנה ומסודר אחת  
 לרבעון 

מנכ"ל, גזבר   מש"א  רגילה כל סוף רבעון 
 ור"מ 

מנכ"ל, גזבר   מש"א  רגילה כל סוף רבעון  מנכ"ל ראש מועצה גזבר  - ניתוח משמעויות 
 ור"מ 

מנכ"ל, גזבר   מש"א  רגילה כל סוף רבעון  עדכון השכר והפקת מכתבים לעובדים
 ור"מ 

עובדי מטה   50 -מעקב תפוקת כ
ושטח ע"י מנהל ישיר ודיווח  
למשאבי אנוש ומנכ"ל  )כלי  
משלים חצי שנתי להערכת  

 עובדים(

הכנת שאלון קצר מאד לדרוג של העובדים ע"י מנהל  
 אורנה, מנכ"ל מש"א  רגילה יוני  סיכום תוצאות פעם בשנה ביוני  ממוחשב ע"י מש"א ישיר וניהול תוצאות 

 אורנה, מנכ"ל מש"א  רגילה יוני  יוצג פעם בשנה ביוני. סיכום דירוג והצגה לראש המועצה

 אורנה, מנכ"ל מש"א  רגילה יוני  בשימוש לדיוני שכר וכ"א ברבעון שני   שימוש בנתונים לדיוני שכר 

בחינת המבנה הארגוני ביחס  
ליעדי הרשות והמחלקות ובחינת  

 שינויים עפ"י הצורך 

בחינת המבנה הארגוני ותפקידים במחלקות כגון:  
 מנכ"ל וגזבר  מש"א  רגילה יוני ודצמבר  רבעון שני ורביעי  גבייה שפ"ע מוקד 



  משאבי אנוש  - 2022תכניות עבודה  -מועצת אורנית  
 

עובדים מבוססת   150 - הערכת כ
 תפוקות ויעדים  

סדנת מנהלים, רענון ביצוע משוב, גזירת משמעויות  
 מהתהליך בשנה קודמת 

הגשת דוח מסכם )אחת לשנה טרום 
 ( 4דיוני שכר רבעון 

מנהלי   מש"א  עליונה  ינואר 
 המועצה 

שאלונים דיגיטליים עפ"י סקטורים והעברה לממהלים  
מנהלי   מש"א  עליונה  ינואר  בשלב ראשון ובשלב שני למנהלים

 המועצה 

וידוא תיאום פגישות משוב מנהל מול מנהל ולאחר מכן  
מנהלי   מש"א  עליונה  פברואר  מנהל מול עובדים עד תום פברואר 

 המועצה 

   מש"א  עליונה  מרץ  בטבלה מסכמת העלאת הנתונים וניתוחם  

   מש"א  עליונה  מרץ  גזירת משמעויות מתוצאות הערכת עובדים  

קבלת החלטות לגבי קידומי עובדים בדיוני שכר וכ"א:  
מנהלי   מש"א  עליונה  מרץ   לימודים, הכשרות מיוחדות, שכר  

 המועצה 

שיתוף   -סיכום תוצאות הערכת עובדים והחלטות 
   מש"א  גבוהה מרץ  דוח מסכם למעקב ודיוני כ"א ושכר המנהלים  

אושר  
ארגוני  
וחוויית  

 עובד 

  -העשרה לעובדים בהשתתפות כ 
 עובדים  60

הרצאות/הדרכות מקצועיות בתחום   2קיום 
   מש"א  רגילה ינואר ויוני  ד"ר התלהבות ועוד אחת לפחות  המוטיבציה, הגשמה, אורח חיים בריא וכדומה  

הערכה מבפנים )תרתי משמע(  
 עובדי מטה  24 -בהשתתפות כ

תעביר את זה הלאה )העובד    -עובד מפרגן לעובד 
 כלל העובדים מש"א  רגילה שוטף  בשנה לפחות  24 שפירגנו תודה צריך לפרגן לעובד אחר(

מפגשים   4 -שומעים את העובדים 
מחלקתיים בשנה עם פסיכולוגית  

מהשפ"ח וקבלת כלים ועצות  
 להתמודדויות שונות 

 הנדסה, גזברות המח' המשתתפות: שפ"ע, חינוך,  

 מפגשים בשנה  4

   מש"א  רגילה מאי 

   מש"א  רגילה   קביעת לו"ז, סיליבוס פגישה עם נירה והועד 

   מש"א  רגילה   עדכון העובדים  

   מש"א  רגילה   העברת משוב והסקנת מסקנות 

מעבר לתיק עובד אינטרנטי  
 והפחתת פניות למש"א  

גישה אינטרנטית לנתוניו האישיים של העובד בתיקו  
, הודעות, פרטי עובד,  101האישי )צפייה בתלושי שכר, 
106 ) 

הגברת תחושת התייעלות ושירותיות  
   מש"א  רגילה פברואר  בשוטף 

   מש"א  רגילה מרץ  לעובדים הודעה  הודעה לעובדים על השינוי והדרכה על המערכת 

הגברת שביעות רצון העובדים ע"י  
הפיכתם   -שיתופם בישיבות 

על קבלת החלטות   למשפיענים
מחלקתיות וארגוניות. שיתוף של  
עובדי המטה, השטח, ונציגות של  

 ( 4-הסייעות )כ

שיתוף עובדים בישיבות הפיכתם למשפיענים על קבלת  
 החלטות מחלקתיות וארגוניות 

שפ"ע, גזברות, הנדסה,  -מחלקות 5
   מש"א  רגילה   חינוך, שפ"ח

   מש"א  רגילה אוקטובר ונובמבר  מועדים 5 תיאום מועדים והודעה לעובדים 

  -העשרה למנהלים ועובדים 
ביקורי גומלין ברשויות אחרות  

 מנהלים/עובדים

 ביקור בעיריית חריש 
 רשויות  2 -ביקור ב

   מש"א  רגילה  

   מש"א  רגילה   ביקור בגני תקווה 

הנעת  
 עובדים 

  2בחירת  - הערכת מצוינות 
 עובדים מצטיינים  

 2022עובדים מצטיינים לשנת   2בחירת 
 עובדים מצטיינים  2טקס 

   מש"א  גבוהה ספטמבר 

     גבוהה ספטמבר  טקס עובדים מצטיינים בראש השנה
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הודעה למנהלים ועובדים למתן המלצה לעובדים  
   מש"א  גבוהה ספטמבר  מצטיינים 

   מש"א  גבוהה ספטמבר  תיאום ועדת בחירת עובדים מצטיינים  

   מש"א  גבוהה ספטמבר  הזמנת משפחת העובדים ומנהלים ישירים 

   מש"א  גבוהה ספטמבר  רכישת מתנה וכתיבת ברכה ומילים למצטיין 

תגמול מחלקתי    -גאוות יחידה 
ש"ח על עמידה ביעדי   1000בסך 

 תוכנית העבודה 

החלטה על תגמול לפי קריטוריונים מוגדרים מראש  
   מש"א  עליונה  ינואר / פברואר  מח' אחת מנצחת  ויובאו מראש לידיעת העובדים 

מדידת שביעות רצון כלל עובדי  
 המועצה באמצעות סקר  

 העברת סקר שביעות רצון עובדים 

 אחד בשנה 

   מש"א  גבוהה  

     גבוהה   סיכום תוצאות הסקר 

   מש"א  גבוהה   הצגת הנתונים לר"מ ומנכ"ל ואולי גם לעובדים 

גזירת משמעויות והחלטות לביצוע/טיפול בהמשך  
     גבוהה   סיכום החלטות   לתוצאות הסקר 

 דיגיטציה 

הטמעת מע' האוטומציה שכר  
ותיק עובד וצמצום פניות עובדים  

 ביום( 3 -ביום ל 10 -)מ
תיק אופן מקוון לעובד וצמצום פניות   המשך הטמעת מע' האוטומציה שכר וכ"א 

 מש"א  עליונה  פברואר  פניות ביום 3עד  2-עובדים ל
אוטומציה,  
גזבר, שכר,  

 מיר"ב 

  - סדר ארגון והתייעלות במש"א 
  150מודול מש"א לאחר סריקת 

תיקים פעילים במקום לדפדף  
 בתיקי עובד בארון 

במסגרת   -מע' ניהול תיקים אישיים של עובדים 
 הטמעת מע' האוטומציה 

 150 -ניהול וגישה קלה לנתונים של כ
 מש"א  עליונה  פברואר  תיקים אישיים באופן דיגיטלי 

אוטומציה,  
גזבר, שכר,  

 מיר"ב 

נוכחות,   -ניהול הוליסטי במש"א 
 מש"א  גבוהה יוני  סנכרון מערכות מש"א, שכר ונוכחות  אוטומציה, מישור, מירב  שכר ותלושים

אוטומציה,  
גזבר, שכר,  

 מיר"ב 

סוגי דוחות   50 - הפקת למעלה מ
ומכתבים, טפסים, מכתבים  
ונתונים שונים ישירות ממע'  

 האוטוציה ללא תלות בחב' השכר 

הפקת דוחות, עדכונים, התראות לטיפול, מכתבים,  
 טפסים ועוד 

גישה ישירה למע' ועבודה יעילה של 
מכתבים   150 -טיפול בכ -מש"א 

 ודוחות בשנה  
אוטומציה,   מש"א  גבוהה מאי? 

 גזבר, שכר

כ"א,  
נוכחות  

 ושכר

קליטת עובדים, גמר חשבון, פרישה, שימועים,   עדכוני כ"א בשנה  100 -טיפול בכ
   מש"א  עליונה  שוטף  עובדים בשנה  100 -טיפול בכ התפטרות, הארכות שירות 

עובדים   5-הערכות לפרישת כ
   מש"א  עליונה    בשנה   5 הערכות בנושא פרישת עובדים   וממלאי מקום/ תפקידים אחרים 

  5 - צמצום תקלות שכר ונוכחות מ
   מש"א  עליונה  כל חודש  כל חודש  שעות חודשיות מול מכלול( 5בקרת נוכחות ושכר ) בשנה לאפס 

גיבוש   -עבודה היברידית וגמישה 
 לשבוע  1מתווה עבודה מרחוק 

מעקב אחר התקדמות הנושא מול השכר ובחינת  
האפשרויות לעבודה מרחוק / היברדית של עובדים  

 ספציפיים 

אחת לשבוע/שבועיים עבודה מהבית  
   מש"א  גבוהה   לכל עובד מאושר 
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  3כתיבת   -תשתיות ארגוניות
נהלים פנימיים: נוהל זכאות  

למתן אחזקת רכב )ק"מ( נוהל  
נוהל קבלת מחשב  קבלת טלפון 

 נייד מהמועצה 

כתיבת נהלים לאחר דיון גזבר, מנכל ומש"א ואישור  
 מש"א  רגילה רבעון שני  נהלי עבודה ועדכון מנהלים 3יצירת  ראש מועצה 

גרפיקאית  
מנכל ראש  

 מועצה ומנכ"ל 

תלושי שכר מול חב'    120סיום בדיקה, עדכון וטיפול ב  תלושים 120בקרת שכר וכ"א של 
 מש"א  עליונה  שוטף  תלושים   120טיפול ב  השכר בעקבות בקרת שכר שבוצעה ע"י מכלול  

מכלול  
ואוטומיה  

 וגזבר

עובדים   160 -דיווח נוכחות של כ
 למח' השכר 

בדיקת תקינות דיווח נתוני נוכחות וקודים בנוכחות  
חופשה, חופשות פנימיות, קיצורי ימים,  כגון ימי 

 לימודים ועוד 
 חב' הנוכחות  מש"א  עליונה  שוטף  בחודש 1שכר חודשי לעובדים עד 

חב' השכר   מש"א  עליונה  שוטף    נעילת דיווח הנוכחות החודשי והעברה לשכר  
 ואוטומציה 

עדכונים שונים   -העברת טבלת אקסל מסכמת לשכר 
כגון חל"ת, חל"ד, דרגות, קליטת עובדים חדשים, גמר  

 חשבון ועוד 
חב' השכר   מש"א  עליונה  שוטף   

 ואוטומציה 

 חב' השכר  מש"א  עליונה  שוטף    קבלת תלושי שכר ובדיקתם 

העברת עדכונים סוף חודש מרוכזים לשכר ותיקונים  
 חב' השכר  מש"א  עליונה  שוטף    נדרשים בתלושים 

העברת דיווח שנתי של מצבת כ"א  
 ושכר למשרד הפנים  

איסוף נתונים והכנת דוח מצבת כ"א ושכר למשרד  
 חב' השכר  מש"א  עליונה  שוטף  שליחת דוח תקין למשרה"פ  הפנים

העברת דיווח שנתי של שכר  
שליחת דוח תקין למשרד האוצר   הכנת דוח מצבת כ"א ושכר למשרד האוצר  למשרד האוצר וביקורת חריגים  

גזבר, חב'   מש"א  עליונה  שוטף  וטיפול בחריגים
 השכר

השתלמויות ימי עיון   30 -כ
 מש"א  עליונה  שוטף    וכנסיםניהול הכשרות מחייבות, לימודי חובה  לימודים והכשרות בשנה 

גורמי חוץ,  
מרכז שלטון  

 מקומי  

כתיבה, לו"ז, פרסום, זימון חברים, ניהול והודעה   מכרזי כ"א   20 -טיפול בכ
 מנהלי המח'  מש"א  עליונה  שוטף  מכרזי כ"א בשנה  20 -כ לעובד 

הדרכות חובה לביצוע עבור כלל   4
 העובדים 

 מידע הדרכות חובה לעובדים: אבטחת  
 ידיעת החוק לכולם -נגישות

 רק לנותני שירות  -נגישות חוויתית
 בטיחות בעבודה  

   מש"א  גבוהה 2רבעון  הדרכות  4

פניות    10 -מענה מקצועי, מהיר ויעיל לכ מייל לפניות עובדים-מענה טלפוני ובאי פניות עובדים ביום 10 -מענה לכ
 שכר מש"א  רגילה שוטף  עובדים ביום 

משרד העבודה   מש"א  רגילה לרבעון  1 עדכון מע' מל"ח אחת לרבעון   עובדים נגרעים ונוספים וכו  -עדכון של מצבת מל"ח  ניהול מצבת מל"ח עדכנית 
 והכלכלה 

מניעת  
הטרדות  

 מניות 
 הדרכה בנושא הטרדות מיניות 

 הרצאה/ סדנה בנושא הטרדות מיניות  
 מש"א  רגילה מאי  מס משתתפים?   -סדנא אחת 

ביטחון  
קהילתי,  

 תיאום מועד לסדנה יחד עם רווחה ועד ומניעת אלימות  רווחה ולשכה 

רווחת  
 העובדים 

יום כיף לגברים   -העצמה גברית 
   מש"א  רגילה ספטמבר/אוקטובר  יום כיף לגברים  יום לגברים לאחר שיפוצי הקיץ  בלבד
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יום כיף לנשים   -העצמה נשית 
   מש"א  רגילה מאי  יום פעילות לנשים בלבד  האישה   - יום לנשים  בלבד

שיתוף   -מפגשי חשיפה לעובדים  3
עבודת מנהלים/עובדים במועצה.  

 הסבר על התפקיד והעשייה 
פברואר, יוני,   מפגשי חשיפה בשנה   3 תיאום מפגשים של עובדים /מנהלים בספרותא  

   מש"א  רגילה נובמבר 

   מש"א  רגילה אחת לחודש  אחת לחודש  פרסום ירחונים ונקודות למידה לעובדים המשך  שקיפות 

הפקת מסמך מרכז בגין ימי  
 בחירה וחופשות שנתי 

עדכון עובדים מראש בנושא ימי בחירה וחופשות  
   מש"א  רגילה ינואר  אחת לשנה  במהלך השנה  

פעילות ועבודה שנתי   כתיבת גאנט
בתחום רווחת העובדים ופעילויות  

 במהלך השנה 
   מש"א  רגילה ינואר  גאנט עבודה ופעילות שנתי   פירוט תוכנית עבודה בתחום רווחת העובדים 

איתור מקום   -מסיבת פורים לעובדים בשיתוף הועד  הפקת מסיבת פורים לעובדים 
   מש"א  רגילה מרץ  מסיבת עובדים בפורים  לעובדים לאירוע, תקצוב, הסעה והודעה 

הרמת כוסית לכבוד פסח וחלוקת  
 תווי שי  

  -הרמת כוסית עובדים וחלוקת תווי שי +שעתיים 
כיבוד, מוזמנים  - סגירת תקציב, לו"ז, מקום, רכש
 והודעה לעובדים 

   מש"א  רגילה אפריל  הרמת כוסית פסח 

   מש"א  רגילה אפריל  איזכור יום השואה  במייל לעובדים והדלקת נרות נשמה במועצה  איזכור  ציון יום השואה 

ביקור ביד ושם ופעילות מנהלים  
   מש"א  רגילה אפריל  יתקיים ביד ושם פעילות בסימן מנהיגות למנהלים וביקור ביד ושם  בסימן מנהיגות בתנאי אי ודאות 

באימייל, הדלקת נרות נשמה במועצה ועומדים   איזכור  ציון יום הזכרון 
   מש"א  רגילה אפריל  איזכור יום הזכרון  ברחבת המועצה עם הנוער ובתרבותא 

עוגות גבינה או סלסלת מוצרי גבינות    150 -חלוקת כ ציון חג השבועות 
   מש"א  רגילה   שי לעובדים לחג שבועות  לעובדים 

הרמת כוסית לכלל העובדים  
לכבוד ראש השנה וחלוקת תווי  

 שי  

סגירת    -הרמת כוסית וחלוקת תווי שי + שעתיים 
כיבוד, מוזמנים והודעה  -תקציב, לו"ז, מקום, רכש

 לעובדים 
   מש"א  רגילה ספטמבר  הרמת כוסית ראש השנה 

הדלקת נרות לכלל העובדים  
 לכבוד חנוכה 

וחלוקת שי וסופגניות שילוב  הדלקת נרות חגיגית  
-סגירת תקציב, לו"ז, מקום, רכש -הרצאה/ מפגש. 

 כיבוד, מוזמנים והודעה לעובדים 
   מש"א  רגילה דצמבר  ציון חג החנוכה 

סגירת תקציב,    -תיאום בילוי בסינמה סיטי/ קאנטרי  יום כיף למשפחות כלל העובדים 
   מש"א  רגילה אוגוסט  אחת לשנה  לעובדים כיבוד, מוזמנים והודעה -לו"ז, מקום, רכש

שמרטפיה באוגוסט לילדי  
 ימים לפחות.   5 -העובדים 

תיאום ישיבת היערכות, פרסום לעובדים, שילוב ילדי  
 מתנ"ס, נוער   מש"א  רגילה יוני  שבוע רצוף באוגוסט  העובדים בקייטנות במסגרת המתנ"ס באוגוסט 

סגירת תקציב, לו"ז,    -היערכות לתכנון הטיול ישיבת   טיול שנתי לעובדים
ועד   רגילה ינואר  19.5.22טיול שנתי בל"ג בעומר  מקום, רכש, ספק. עדכון העובדים והרשמה 

 ועד ומש"א 

 טקס הוקרה לפורשים 
הזמנת משפחת העובדים   -הערכות לטקס פורשים 

ומנהלים ישירים, רכישת מתנה וכתיבת ברכה ומילים  
 לפורש

   מש"א  רגילה ספטמבר  אחת לשנה בראש השנה טקס 
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ציון ימי הולדת, חתונה, לידה,  
   מש"א  רגילה שוטף  אחת לחודש ובשוטף  המשך הענקת יחס אישי לעובדים  מחלה וכו 

 


