
הדרכה
עיסוקיםתהליך ניתוח 



?מהו תהליך ניתוח עיסוקים

-בהתבסס על , שיקוף מיטבי של המבנה הארגוני
האסטרטגיה הארגונית ותפיסת  , מטרות הארגון

.יחידה/ ההפעלה של הארגון

תחומי , זיהוי וניסוח של הסמכויות
וקשרי הגומלין  , עיקרי המטלות, האחריות

הגדרת דרישות התפקיד והכישורים  
המקצועיים והאישיים הנדרשים במסגרתו

-ביצוע מיטבי של התפקיד עלשיאפשר את באופן -כל זאת 
ביותראיוש המשרה במועמד המתאים ידי 



ניתוח עיסוקים

:היבטים שונים בעבודת משאבי אנושעלהשפעה

ניתוח 
עיסוקים

תדמית שירות  
המדינה

שיקוף של 
המבנה הארגוני

גיוס ומיון

תכנית עבודה  
והגדרת משימות  
במסגרת התפקיד

הערכת  
עובדים

אופן העסקה  
ותנאי שכר

עדכון והעשרת עיסוקים  
בהתאם לצרכים 

המשתנים בסביבה  
הדינאמית

איתור  -התייעלות 
ליקויים ושיפור  

תהליכים

הכשרה  
והדרכה



?כיצד מתבצע תהליך ניתוח עיסוקים

איסוף  
מידע

תיאור  
התפקיד

דרישות  
התפקיד

דירוג  
ומתח  
דרגות



התפקיד והמסגרת  את ליבת ממצה המציג משפט : פתיחה

.הנורמטיבית מנה שואב את הסמכות

תחומי  / ממצה וקצר של מטלות ניסוח : עיקרי התפקיד

לפי המתארים את מאפייני התפקיד  ומסודרים אחריות 

חשיבותםמידת 

לשינוימשפט כללי המאפשר גמישות : סיום

"הממונהלדרישת ביצוע מטלות נוספות בהתאם : "לדוגמה

תיאור התפקיד



 מדרג שירות  לציין תחומי אחריות המעידים על יש

ומשקפים את  רמת המשרה על , המתאיםהמדינה 

ניטראליות מגדרית  תוך שמירה על , הסמכות והאחריות

הזדמנויותשוויון ועל 

 להגדיר את תחומי הפעילות תוך שימוש בשם הפעולה  יש

(ולא בפועל)המתאים 

תיאור התפקיד



סיוע, תיאום, יישום, ריכוז, ביצוע• מסדמדרג 

,  הוראה, אכיפה, פיקוח, תכנות, שרטוט•
הדרכה, בקרה מירב  מדרג

,  ייזום, ניסוח נהלים, תכנון, תכלול, פיתוח•
ניהול  , יעוץ, כתיבת חוות דעת, המלצה על

צוות
תיכוןמדרג 

קביעת , גיבוש מסמכי מדיניות, תכנון אסטרטגי•
צוות  )ניהול , ניהול מערך כלשהו, תכנית עבודה

, (תהליכים ארגוניים, פרויקט, תקציב, עובדים
קבלת החלטות, סמכות עליונה

בכירמדרג 

דוגמאות לשמות פעולה–תיאור התפקיד 



 פי ביצועי עובד ספציפי-צרכים ותפוקות ולא עללפי

יומיות בעבודה השגרתית ולא מטלות חריגות-ציון מטלות יום

  שמירה על רצף פעולות תהליכי בין הפונקציות והתפקידים

השונים ביחידה

מניעת כפילויות במטלות בין תפקידים שונים

הקפדה על היקף תפקיד סביר בהתאם לחלקיות משרה

קיצורים וראשי תיבות, שימוש בשפה ברורה ללא סלנג

  ניסוח בהיר וחד משמעי

דגשים בהגדרת מטלות–תיאור התפקיד 



דרישות התפקיד

ההכרחיים  תנאי הסףבין שילוב 

לבחינת מועמדותו של אדם לתפקיד 

היבטים  –מאפיינים רצוייםלבין 

נוספים שאינם הכרחיים אך בעלי 

תרומה משמעותית לאיוש המשרה על 

ידי מועמד מתאים ביותר לביצוע מיטבי  

התפקיד  של 



דרישות הסף( 1

:משפטיים לקביעת תנאי סףכללים 

  תנאים רלוונטיים הנדרשים מאופי התפקיד

תנאים הכרחיים וחיוניים

 (מידתיות)תנאים במידה המינימלית הדרושה

דרישות התפקיד



:לדוגמה שיסייעו בהפעלת שיקול דעתשאלות 

האם נדרשת הסמכה לביצוע התפקיד?

לתפקיד/ חפיפה/ חניכה/ הכשרה/ מהו תהליך הלמידה  ?

עד כמה דורש התפקיד ניסיון מעשי עם עולם תוכן ספציפי  ?

אילו מיומנויות ביצוע נדרשות ובאיזו רמה  ?

חיוני לביצוע התפקיד בטווח המידי/ האם הניסיון שהוגדר הכרחי?

האם קביעת דרישות העיסוק מאפשרות פוטנציאל סביר של מועמדים  ?

ייצוג הולם? האם אופן ניסוח הדרישות מאפשר גיוון תעסוקתי?

דרישות הסף( 1

דרישות התפקיד



 משמעי  -וחדברור , להקפיד על ניסוח מדויקיש

 לנסח תנאי סף סובייקטיביים אין

 הפרשנות של תנאי הסף חייבת להיות אחידה כדי דרך

השוויוןלהבטיח את קיומו של עקרון 

 ואובייקטיביתהקפדה על פרשנות סבירה

דגשים לניסוח דרישות סף  ( 1

דרישות התפקיד



 התפקיד  הכרחיים או חשובים ביותר לביצוע , מחייביםקריטריונים

 ידי הצגת  -הניתנים לבדיקה אובייקטיבית ומוחלטת עלתנאים

אסמכתאות

 לביצוע התפקידפוטנציאלי קהל מועמדים כיעד להגדיר ייעודן.

אך עשויות  , וניסיוןדרישות הסף מורכבות מדרישות השכלה , לרוב

וכדומה קורסים , להכיל גם דרישות נוספות כגון רישיונות

 נפסלתמועמדותו –שאינו מסוגל להוכיח עמידה בתנאי סף אדם

סיכום-דרישות הסף ( 1

דרישות התפקיד



 ת/התורמים לביצוע התפקיד ומהווים יתרון למועמדנוספים קריטריונים  ,

,  מיומנויות וכישורים אישיים, ניסיון או השכלה בתחומים ספציפיים: כגון

ידע  , שפות

 ניתנים להוכחה שלא ניתן להגדירם כדרישות מאחר ואינם מאפיינים ישנם

לכן יוגדרו כמאפיינים רצויים, אסמכתאותידי המצאת -אובייקטיבית על

  מאפיינים רצויים מסייעים בהליכי המיון וניתן להעריכם באמצעות בחינות

בוחניםועדת /מרכז הערכה וראיון, בכתב

'רצוי'ה( 2

דרישות התפקיד



אתגרים בניתוח עיסוקים

הלימה בין תיאור המטלות לבין דרישות העיסוק

אין לדרוש ניסיון מוכח בניהול, במידה וליבת התפקיד אינה ניהול: דוגמה•

הבחנה בין דרישות סף מחייבות ואובייקטיביות  
המגובות באסמכתאות לבין כישורים רצויים  

ניתן למיין מועמדויות לפי השכלה אקדמית בבדיקת תעודת תואר  : דוגמה•
פי ידע או שליטה בשפה ללא מבחן  -לא ניתן למיין על, לעומת זאת. אקדמי

מיון 



אתגרים בניתוח עיסוקים

הלימה בין הדירוג לדרישות השכלה 

הן מהנדסים יש , אם לפי מאפייני התפקיד יוכלו לאיישו הן אקדמאים: דוגמה•
ומהנדסים, ר"מחלקבוע את דירוג המשרה בדירוג 

הגדרת דרישות באופן ברור וחד משמעי

,  סיום קורס בתחום מחשוב הקורס ונושא התמחות כגון ניתוח מערכות: דוגמה•
. 'וכד, תכנות ניהול מערכות מידע או 

מספק מידע חיוני על , הפקת תוצר סופי מיטבי ממוקד
ברור וקריא, התפקיד



דרך
!צלחה


