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מיוחדות יוזמות  

 אגפי ההון האנושיב 

 בשירות המדינה
 בתקופת הקורונה

6דו"ח מס'   

 שיתפו: ויזמו למשרדים שרבה תודה 

הטכנולוגיה, התרבות והספורט, משרד הבינוי והשיכון, משרד החקלאות, רשות האכיפה  ,מינהל התכנון, משרד המדע
 .ומשרד האוצר , המשרד להגנת הסביבהוהגבייה, משרד הפנים
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 כ"ז אלול תש"ף

 2020ספטמבר  16רביעי  יום

 

 סמנכ"לים בכירים להון אנושי ומינהל במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

 

 שלום רב,
 

בתחומים רבים נאלצנו בסיומה של שנה מאתגרת ומורכבת, לצד אי ודאות והיעדר יציבות 

חסר תקדים אשר אותותיו ניכרים וכלכלי משבר בריאותי , גם עם להתמודד, יחד עם העולם כולו

 בכל רבדי החברה בישראל.

לצד ניהול שוטף של מערכי ההון האנושי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, בצורה מקצועית 

הלכה למעשה את  כיחותשר מוליוזמות רבות מצד המשרדים השונים אגם נחשפנו , ומכובדת

 של הנהלות המשרדים. business partners -תפישתנו הגורסת שיחידות ההון האנושי הינן ה

הזדמנות להוקיר ולהעריך את עובדי המשרדים והיחידות אשר יזמו, קידמו, השתתפו ותמכו 

 ביוזמות מסוגים שונים על אף התקופה המורכבת בה אנו מצויים. 

אלא מקבץ יוזמות  ,להציג, לא עוד נתונים אודות המשבר ודרכי ההתמודדות איתו בדו"ח זה בחרנו

ורעיונות שקודמו במשרדים השונים. יודע אני כי ישנן רבות נוספות ואני משוכנע כי נמשיך יחד 

לקידום רעיונות נוספים לשימור ופיתוח ההון האנושי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך גם 

 בתקופה מורכבת זו.

גופים ממשלתיים נוספים עם י מבקש לציין את שיתופי הפעולה יחד עם אגפי הנציבות השונים ואנ

 להתמודדות עם אתגרי התקופה. 

לקראת השנה החדשה אבקש להודות שוב לכם ולצוותיכם על עבודה מאומצת תוך גילויי אחריות 

 ומקצועיות ולאחל לכולנו שנה שקטה, שנת שלווה ובריאות.

 בוד רב,בכ         

 

 

 

 העתק:
  נציב שירות המדינהדניאל הרשקוביץ,  הרב פרופ'

 , הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרקובי בר נתןמר 
 הממונה על התקציבים, משרד האוצרמ"מ , יוגב גרדוסמר 

 מנכ"לי משרדי הממשלה ויחידות הסמך
 , הממונה על מערכת הביטחוןחגית רשףגב' 
 , הממונה על מערכת הבריאותיוני דוקןמר 

 חברי הנהלת נש"מ
 מנהלי אגפי ההון האנושי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

 רדי הממשלה ויחידות הסמךשרפרנטים באגף בכיר הון אנושי במ

 
 אבי חליבה

 הממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך
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 מחוברות עובדים בשגרת הקורונה 
יוזמות רבות של אגפי ההון האנושי לשמירה על תחושת מחוברות בארגון לאור בתקופת החרום באו לידי ביטוי 

נציבות שירות המדינה, בשיתוף משרד האוצר, ישראל דיגיטלית,  בתוך כך, הקשיים שנגיף הקורונה הביא עמו.

יחד  מחוברים-גזר הציבורי"המואת קהילת  ""מחוברים מרחוקאלכא, יצרו את אתר -רשות התקשוב וג'וינט

בעבודה מרחוק, תוך התייחסות לאתגרים ולחסמים בשירות המדינה ומתן  סיועלם תכנים וכליהכולל  מרחוק"

 .פתרונות ותמיכה

יזם את פרויקט "שגרונה" בו מנהל התכנון אגף ההון האנושי ב

, מה בתקופת החירום העובדים שיתפו מחוויותיהם האישיות

 שאיפשר ביטוי עצמי והגברת ההכרות והחיבור בין העובדים. 

יצר פעילויות לילדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר אגף ההון האנושי ב

 ימי סדנה מקוונת בתקופת החירום.  6העובדים על פני 

הפעילויות שילבו לימוד וחוויות שהועברו על ידי העובדים עצמם וחיברו 

 את משפחות העובדים לנעשה במשרד. לדוג': 

הרצאה בשידור חי מחוות הסוסים של המשרד על ידי מנהלת -

 האורווה

 רד על ידי עובד אגף הדיגשל המש שידור מחוות הדגים -

 סדנת שתילה הכולל מארז שנשלח מראש -

שהופצו לכלל העובדים. מספר סרטונים יצר רשות האכיפה והגבייה אגף ההון האנושי ב

הופץ סרטון חג שמח מוזיקלי מהנהלת פיזית דר הרמת כוסית בערב חג הפסח ובהיע

 .הרשות, ובנוסף סרטון חיזוק ותמיכה המעודד לפנות למנהלי החטיבות בכל עניין

https://govextra.gov.il/digitalisrael/projects/telecommuting/
https://www.facebook.com/groups/206036797419636
https://www.facebook.com/groups/206036797419636
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  רווחה והדרכה
תקופת החרום אפשרה השקעה בפעילויות הדרכה מרחוק עבור 

בנוסף, אגפי ההון אנושי  העובדים: סדנאות, הרצאות ותכני העשרה.

אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית  ם המבודדים.דאגו לגמלאים ולעובדי

בנציבות שירות המדינה הפיץ ערכות ועזרים לעובדים ומנהלים. 

הבינוי בכל יום רביעי אחת לשבועיים, אגף ההון האנושי במשרד 

מקיים הרצאה בנושאים מגוונים, לכלל עובדי המשרד. והשיכון 

ון והנושאים מותאמים בתום כל הרצאה מועבר סקר שביעות רצ

   לרצון העובדים.

   :לעובדים עובדים של הרצאות

מזמין את עובדי המינהל להעביר  התכנון במינהלאגף רווחה והדרכה 

הרצאות העשרה בתחומי העניין שלהם. כך, עובדים יביאו לידי ביטוי את 

 עצמם והקולגות שלהם ירוויחו בלמידת נושא חדש והעמקת ההכרות.

, אגף ההדרכה יזם הדרכות בנושא יישומי מחשב עבור במשרד הפנים

 .Google Formsכלל העובדים: אקסל, פאוור פוינט, קנבה ו

נשלחו טיפים להתמודדות במצבי לחץ,  במשרד המדע, תרבות וספורט

 פעילויות לילדים ועוד.
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  רווחה והדרכה
שיעורי ספורט בשידור חי בזום, אימון מנטלי , הועברו סדנאות לבניית חוסן אישי, במשרד החקלאות

"ממשבר לחוזקה". בנוסף, נערכו מפגשי הפוגה בזום כתחליף למפגשים לא  למנהלים ומנהלות, סדנת

 פורמלים, וגם "דלת פתוחה" בזום לשיח פתוח עם הסגל הניהולי של המשרד.

 סייע והדריך את המנהלים והמנהלות בסל כלים האוצרמשרד 

 פרקטי וטיפים לניהול מרחוק בתקופה מורכבת זו. 

המסר המשמעותי למנהלים הוא שהמשאב האנושי הוא החשוב 

ביותר ועל כן יש להשקיע בצורה משמעותית בעובדים ובתחושת 

 המחוברות, האמון, והביטחון שלהן. 
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  דיגיטציה

של עובדי הארגון ויצרו עבורן מערכות מידע או אתרי  המשתניםצרכים את האגפי ההון האנושי זיהו 

 .ייחודייםאינטרנט 

לנקלטים ועוזבים, והעבירו את יום האוריינטציה  מקווןבנה טופס טיולים  משרד הפנים

  לעובדים חדשים בזום.

לעובדי המשרד על מנת להתעדכן מכל מכשיר וללא  אתר מאובטח בסיסמהיצר  מינהל התכנון

ההון האנושי זיהה את הצורך של העובדים לדעת כמה ימי אגף בנוסף,  צורך בחיבור לרשת.

באמצעותה כל עובד יכול לבדוק את יתרתו בצורה  אפליקציהחופשה זמינים להם, ועל כן יצר 

 עצמאית.

יצרו אפליקציה לניהול העבודה מהבית: האפליקציה מנהלת את במשרד הבינוי והשיכון 

האישורים לעבודה מהבית שמגיעה לאגף משא"ן שמעדכן את העובד/ת. העובד/ת מקבל/ת 

 טופס הצהרה וכללי דיווח, ובסוף כל יום גם טופס מילוי משימות לעבודה מהבית. 

 

הנחיות, שאלות ותשובות, הקים פורטל להתעדכנות העובדים ב המשרד להגנת הסביבה

 טיפים, פעילויות ועוד.

 


