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 ראש אגף תכנון אסטרטגי ומדיניות  –ד"ר איריס נחמיה 

אשר השפיעה על עיצוב  האנושי, ההון בארבע וחצי השנים האחרונות יושמה רפורמה רחבת היקף בניהול

בעידן זה הדבר הקבוע הוא השינוי, הקורא תיגר על שכן תרבות ארגונית המתאימה לעידן הנוכחי.  

 נה מתמדת של המצוינות האישית והארגונית כאחד.  הסטטוס קוו ומחייב בחי

בשלו  מחד, .הינה שנת מעבר והתארגנות הצפויה להיות משמעותית בעבור שירות המדינה 2018שנת 

מאידך, הישגי הרפורמה התנאים להרחבה ולהעמקה של תהליכי הרפורמה לרוחב שירות המדינה. 

נציב שירות מדינה וקביעת סדר יום  כניסה שלים עשויים לעמוד בפני מבחן לאור אתגרי השנה הכולל

ת מטה יישום הרפורמה במבנה הנציבות וטמעיהחדש, חילופי גברא נוספים ושינויים מבניים הכוללים 

  רות למשרדים. התארגנות מחדש של מודל השיוהקבוע 

המשך  :מרכזיות האזרחבתוך כך, ממשיכות מגמות מרכזיות להשפיע על שירות המדינה, ביניהם 

 ולטרנספורמציה הנבחר הדרג הבטחות של מהיר למימוש האזרחים מצד גוברת המגמה של דרישה

 הזמן קבוע". בירוקרטית כבדות"ל מועטה והציבור סובלנות הנבחר השירותים. במובן זה לדרג ברמת

באמצעות הבטחותיו למשל  ולמימוש הפעולה זמן טווחי לקיצור הנבחר הדרג על לחץ ויוצר, מתקצר

 של סגירה/העברה/הקמה) מבניים משילות, שינויים שיבטיחו החוקתית ברמה מנגנונים

 לשפר זוהי הזדמנות מאידך. כחסמים הנתפסים תפקידים בעלי ניידות של/פיטורין ,(יחידות/משרדים

ההון של  גבוהה מקצועית רמה ולשמר לפתח התהליכים, ויעילות נחיצות, והתגובתיות ההיענות רמת את

 במערכת חסמים להסיר עובדים של לחץ יצור המצוינות ערך האנושי ולהגביר את פריונו. חיזוק

 2018במובן זה, בשנת  "חדש לעולם עצמם את להזיז" להם ולאפשר רלוונטיים להיות מנת-על הארגונית

, וחדשנות יוזמה, תחרות כלי אשר יאפשר התקן. בתחום סמכויות והעמקה של אצילתצפויה הרחבה 

 . ובקרה לניהול תומכים באמצעות כלים, בירוקרטיה הקטנת

 הופך המדינה שירותהישראלית:  החברה השתנות את כמשקף המדינה בשירות האדם כוח תמהיל

, קצרה לתקופה ולהשפיע להיכנס מבקשים צעירים מחד. יותר אטרקטיבי להיות האחרונות בשנים

 האנושי ההון את לגוון שנועדו משרות מוקצות, מאידך. הפרישה לגיל מעבר לעבוד מבקשים מבוגרים

 של גידול -בחברה שינויים לצד פועלים אלו כל. השפעה לעמדות להגיע נוספות אוכלוסיות ולעודד

 פריפריה בין ופערים גזענות גילויי, הישראלית בחברה עמוקים שסעים, והערבית החרדית האוכלוסייה

 שלו האנושי הפסיפס בין התאמה לייצר המבקש, המדינה שירות. מערכתי ניהול מחייב זה נושא. למרכז

 נמצא, זה נושא. מציבה הישראלית שהחברה לאתגרים מענה לתת נדרש,  משרת שהוא האוכלוסייה לבין

 אמון ביצירת בו הגלום העצום הפוטנציאל בשל,  ובעולם בארץ הציבורית והביקורת התודעה במוקד

 .הציבורית במערכת הציבור

 המדינה-שירות פני את לשנות הבאות בשנים וצפויים מהיר בקצב משתנים והדיגיטציה הטכנולוגית

 לצורך עסקית בינה מערכות כמו פיתוחיםלמשל,  .21-ה המאה לאתגרי הממשלה עבודת את יםולהתא

 שקיפות ישפיעו על חיזוק ציבור ושיתוף היוועצות זירות, חישה אמצעי פיתוח, החלטות וקבלת חיזוי

; רגולציה ופחות הנחיה יותר; תחזקי כמפקח, כמבקר, כשותף האזרח של מקומו; האמון ברמת ועלייה

, המועסקים כישורי בפרופיל, הארגוניים במבנים שינוים צפוייםבהתאם . תהליכים ופישוט קיצור

 מנגנוני בבניית יגבר הצורך(. שיפור מול שימור) עבודה בסכסוכי להחרפה סיכוי, המקצועות בתמהיל
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 לבין א"כ יכולות צפוי בין למשימותיו ולצמצם פער הארגון את להתאים בכדי מקצועית והסבה הכשרה

 . חדשות מיומנויות

שירותים מקצועיים העניק היכולת של שירות המדינה לתהליכי תכנון הון אנושי נועדו להבטיח את 

באמצעות תמהיל נכון של אנשים בעלי  ,לשינויים בצרכי החברהויעילים לאזרחי המדינה ולהגיב 

  בזמן הנכון., כישורים ויכולות, הנמצאים בתפקיד הנכון

. השנה אנו נחל בהטמעת מפה אסטרטגית לניהול הון שונהנכתבו במתכונת  2018שנת להנחיות לתכנון 

. זוהי שיטת ניהול ביצועים המשלבת מדדי ביצוע  1corecardSBalancedאנושי באמצעות מתודולוגיית 

כמותיים ואיכותיים המשמעותיים ביותר לארגון. הכלי יעניק לסמנכ"ל ניהול הון אנושי ולמנהל 

האדמיניסטרטיבי בבית החולים, כלי לניווט ולבקרת ביצועי הארגון בתחום ניהול ההון האנושי למול 

שורת של אסטרטגיית ההון האנושי למול בעלי עניין האסטרטגיה. הוא יהווה פלטפורמה טובה לתק

 השונים. אנו עומדים לרשותכם בליווי והטמעת הכלי.  

זהו למעשה הכלי האחרון שעוד נדרש לממש במסע מיוחד זה של כמעט חמש שנים ליישום רפורמה 

ומוסדו בשירות המדינה. במהלך התקופה הונחו היסודות והתשתיות, נוצרו שותפויות, פותחו כלים 

תהליכים ומנגנונים הנמצאים בחזית הידע, שמטרתם להחזיר את הברק בעיניים למשרתי הציבור, לחזק 

את אמון הציבור בממשלה ולהבטיח שירות ציבורי איכותי לאזרחי המדינה. המסע כמובן לא הושלם 

 ונכונים לנו עוד אתגרים רבים.   

מקום נציב שירות המדינה שעם כניסתו לתפקיד,  בהזדמנות זו אבקש להודות למר אודי פרוואר ממלא

הבטיח את המשך יישומה של הרפורמה במתכונת חדשה תוך חיזוק ציר הרפרנטורה המקצועית וכן 

 למנהלי האגפים ולעמיתיי בנציבות על שיתוף הפעולה.   

אשר זוהי ההזדמנות להודות מקרב לב למר רון צור, ראש המטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה 

לסמנכ"לי משא"ן  -הניח את החזון והיה לעמוד האש לפני המחנה. וכן לשותפים לדרך בתוכנית נחשון 

 ולמנהלים האדמיניסטרטיביים בבתי החולים, אשר נתנו ונותנים בנו אמון רב.     

מנהלת תחום תכנון הון אנושי, על הסיוע הרב בהכנת ההנחיות  -ברצוני להודות לגברת מיטל ניסים

 וכן לחברת פארטו על הסיוע בכתיבתן.  2018כנון לשנת לת

 

 בברכת שנה טובה ומבורכת, 

 

 ד"ר איריס נחמיה 

                                                             
RS Kaplan, DP Norton 1 
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 הקדמה
: לכלל הארגונים הממשלתייםמסמך זה מנוסח תוך התייחסות למשרד, אך מכוון 

 משרדי ממשלה, יחידות הסמך הממשלתיות ובתי החולים הממשלתיים

 

הסמנכ"ל הבכיר  – ךעזר לבניית תכנית עבודה שנתית עבור-כלימסמך הנחיות לתכנון הינו 

. המסמך מרכז את והמנהל האדמיניסטרטיבי בבית החולים להון אנושי בשירות המדינה

שיש להתייחס אליהן בבניית תכנית עבודה שנתית להון שירות המדינה הנחיות נציבות 

לשנת העבודה לתיים ובבתי החולים הממש ביחידות הסמך ,האנושי במשרדי הממשלה

היא חלק מרכזי מתהליך התכנון המשרדי בניית תכנית עבודה שנתית להון האנושי  .2018

 השנתי ומטרתה לסייע בקידום המשרד למימוש ייעודו, לצד יעדים ממשלתיים ומערכתיים. 

 

 לקרוא את המסמך? כיצד 

האסטרטגית. לכל עדים נבחרים מתוך המפה י ל חמישהשמימושם המסמך מתייחס ל

 יעד במסמך קיימים מספר חלקים:

 

חשיבות יעד המפה האסטרטגית לשירות המדינה, השותפים מתייחס ל – עמוד שער .א

 להגשמת היעד במסגרת המשימות העל השונות המוצעות.

כיצד מתכננים? מציג את מהות התכנון וסוגיות מרכזיות בתכנון  – עמוד תוכן .ב

לאורך עמודי התוכן ישנן התייחסויות לממשק בין התכנון  .המשרדי המתייחס ליעד

תסומן  וכל התייחסות כזהאסטרטגי המשרדי והתכנון האסטרטגי של ההון האנושי, 

 באופן הבא:

 לממשק בין התכנון המשרדי ותכנון ההון האנושיהתייחסות רלוונטית 

 

עמוד שער. א

עמודי תוכן. ב

נספח משימות . ג
מפורטות  
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מופיעים בפורמט תכנית  –לתכנון  הנחיות פרטניות – מפורטות משימותנספח  .ג

ומקושרים ליעדים ולמשימות  עבודה. כלל הנספחים מופיעים ברצף בסוף המסמך

 .העל הרלוונטיות לאורך המסמך

עבור חלק ממשימות העל ניתן למצוא כנספח  –נט פעילות של כל משימה גא .ד

 גאנט ספציפי אשר מתייחס למועדים הרלוונטיים לאותה המשימה.

 לביצוע תכנון ההון האנושי מרכזייםדגשים  

, ייעודו, יעדיו תכנון הון אנושי כתשתית למימוש התכנון האסטרטגי המשרדי .א

תכנון אסטרטגי של הון אנושי הינו חלק אינטגרלי מהתכנון המשרדי  –ומטרותיו 

ועליו להוות תשתית מאפשרת ליישום התכנון האסטרטגי, הייעוד והיעדים של 

לערוך אותו בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת המשרד בדגש על המשרד. ככזה נדרש 

 מנכ"ל המשרד וסמנכ"ל התכנון האסטרטגי המשרדי. 

 

 :מעגל התכנון הממשלתי ומעגל תכנון ההון האנושי

נדרש כל  2018החל מתהליך התכנון לשנת  –רפרנט משרדי לתכנון הון אנושי  .ב

 .רפרנט תכנון מקרב עובדי יחידת המשא"ןמשרד למנות 
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לשלבי  ןהמשימות ופירוק חשוב לזכור כי על בחירת–גיבוש תכנית עבודה  .ג

שנתי )תכנית רב שנתית -ן מהתכנון הרבתוך גזירת התארגנות להיעשות

 בהלימה לצרכי המשא"ןו משרדית/תכנית אסטרטגית הון אנושי רב שנתית(

 המשרדיים ובכפוף לתהליך למידה, מיפוי ארגוני, ושיתוף מנהלים ועובדים בארגון.

לצורך פישוט התהליך, הנספחים הפרטניים נכתבו על פי פורמט תכניות עבודה 

 ":מדריך התכנון הממשלתימ"

, אחראים /תוצאהדי תפוקהנדרש להגדיר מד

 ושותפים לביצוע, מועד וערך יעד ועלות תקציבית

 

רעיונות בלבד! 

 תכנון ע"פ צרכים

 

 משימה נדרשת

 

 
 

יעד 

מפה 

 אסט'

 

ערך 

 צפוי

ערך 

 נוכחי

מועד 

 השלמה 

גורמים 

 שותפים

מדדי 

/תפוקה

 תוצאה

שלבי 

 התארגנות

משימת  משימה

 על

 יעד

          

 

הפורמט המלא, בעוד הנספחים פורטים: יעדים, משימות על,  הפורמט לעיל הינו

, גורמים /תוצאהמשימות ושלבי התארגנות מוצעים, מבלי להתייחס ל: מדדי תפוקה

 שותפים, מועד להשלמה וערך נוכחי וצפוי.

 לוח הזמנים לגיבוש תכנית העבודה .ד

נון תהליך בניית תכנית העבודה המשרדית מתחיל עם פרסום מסמך הנחיות לתכ

 . 30/11-ומסתיים ב

בנוכחות במהלך חודש דצמבר יציגו היחידות את תכניות העבודה לאישור הממונים 

אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות, אגף בכיר  -רפרנט ונציגים מאגפי הנציבות

  , השכלה ורווחה, אגף בכיר הדרכהבקרת ההון האנושי, אגף בכיר בחינות ומכרזים

 ומנהל הסגל הבכיר.

בשונה משנים קודמות, הצגת תכניות העבודה בפני הנציב יהיו במסגרת כנס תכניות 

עבודה בחלוקה לאשכולות שיקבעו מראש. הנחיות לגבי פורמט הצגה ישלחו 

 בהמשך.

-תכניות העבודה יוצגו לאישור בפני הממונים עד ה -ת התקןמשרדי פיילוט אציל

 -בין ה גם בפני הנציבלאישור בודה בדומה לשנים קודמות, יוצגו תכניות הע. 15/12

 פורמט הצגה לנציב ישלח בהמשך. .15-31/12/17

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Documents/guide1.pdf
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Documents/guide1.pdf
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לצורך עמידה ביעדי תכנית עבודה וגיבושה כתכנית  – בקרה על תכנית עבודה .ה

לכל אחת מהמשימות בתכנית  ביצוע, נדרש השקעת מאמצים בגיבוש מדדי ישימה

חשוב שתהיה התאמה בין מדדי הביצוע המשרדיים למדדי הבקרה  העבודה.

 המופיעים בנהלים ובחוזרי הנציבות המתפרסמים מעת לעת.

כלי מבוסס אקסל ל"ניהול  עבורכם פיתחתכנון אסטרטגי ומדיניות  אגף חשוב להכיר!

בדגש על ניהול משרות האנושי במשרד  ההוןותכנון  ניתוחההון האנושי" המסייע ב

)גיוסים, קליטות, ניוד ופרישות( בהתאם לתמונת מצב הון אנושי רצויה )של בעלי 

תפקידים, מקצועות ליבה, אוכלוסיות גיוון וייצוג מגדרי וכו'(. לפרטים נוספים וסיוע 

 .ilbelalmu@csc.gov.בהטמעת הכלי פנו לבלאל מוסא 

 מגמות מתוך הערכת המצב  –משפיעים עיקריים גלובליים  

חילופי הדורות מביאים לשינויים בנורמות החברתיות  - פרופיל אנושי משתנה .א

העבודה וההון האנושי. המגמות הנוכחיות בשוק התעסוקה  המשפיעות על כח

מצביעות על "חוזה" חדש בין המעסיק למועסק שנובע מההעדפות התעסוקתיות 

. בני הדורות הללו מאופיינים Z-ור הוד Y -דור ה עובדיהחדשות אשר מאפיינות את 

בשאיפות להגשמה עצמית והתפתחות אישית במקום העבודה, העדפה של סביבת 

הרב דורי של התמהיל עבודה דינמית, ומודעות גוברת לסוגיות אתיות וסביבתיות. 

וכמות הולכת  Z-וה Y-, הX-הכולל את דורות ה) ההון האנושי בשירות המדינה

מחייב התאמה של תהליכי תכנון וניהול ההון  (בום-בייביומצטמצמת של עובדי דור ה

 .דוריים-שונות בין הצרכים והמאפיינים הביןהאנושי ל

שמחד  ומידע אנו מוקפים בשלל טכנולוגיות - עבודה בעידן דיגיטליסביבת  .ב

את ציפיות הציבור  יםמגבירומאידך  יום כמעט בכל תחום-לנו בחיי היום יםמסייע

ינימום מאמץ ובזמנים רלוונטיים. והעובדים לקבל שירותים דיגיטליים איכותיים, במ

הנדרשים בקרב העובדים והן יכולות ישירות הן על הכישורים וה המשפיעזו סביבה 

 .)זמינות, פשטות וחוויית לקוח( התשתיות הטכנולוגיות התומכותמאפייני על  

בהגברת  ךמסורתי מבנים ארגוניים עוצבו על מנת לתמובאופן ה - הארגון החדש .ג

הכלכלית -ברתיתיכים בעלי אופי שיגרתי. הסביבה החיעילות ואפקטיביות של תהל

המשתנה המאפיינת את ימינו גורמת לארגונים לעבור למבנים ארגוניים התומכים 

 בגמישות ויכולת תגובה מהירה ומחייבת עיצוב מחדש של שיטות עבודה ותהליכי

 בניה ושינוי של מבנים ארגוניים.

mailto:belalmu@csc.gov.il
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על תכנון ההון האנושי לשנת  עיקרייםמשפיעים אירועים חשובים ו 

2018 

שינויים מבניים בנציבות שירות המדינה, והטמעת מטה יישום הרפורמה  .א

מטה יישום הרפורמה על יחידותיו השונות נמצא בשלבי פירוק,  –נש"מ ב

שנים האחרונות מוטמעים במבנה ארגוני כשהיחידות ותחומי הפעולה שהונבטו בו ב

 חדש של הנציבות. 

השלמת פיילוט אצילה מלא, באופן שיאפשר את  - אצילת סמכויות בתחום התקן .ב

ביסוס מנגנון אצילת הסמכויות וגמישות ניהולית גדולה מאי פעם במשרדי הממשלה, 

 והתאמה מיטבית בין הארגון וכוח העבודה שבו למשימותיו. 

 הרחבת מעגל המשרדים והיחידות - בתכנית "נחשון" הרביעיגל ה לכניס .ג

המשתתפים בתהליך יישום הרפורמה. קול קורא פורסם בקרב המשרדים והיחידות. 

 . 2018נואר יהוא  מועד תחילת יישום עבור גל רביעי 

לייצוג  –גיוון שירות המדינה ובפרט כניסת עובדים מהאוכלוסייה החרדית  .ד

של אוכלוסיות שונות בשירות המדינה ישנה חשיבות עליונה לאור מיקוד  הולם

השירות הציבורי במתן שירות לאזרחי המדינה. נציבות שירות המדינה עומלת על 

 לכלל האוכלוסיות שהוגדרו בחוק יישום הייצוג ההולם בשורות שירות המדינה

ם של חרדים בשוק בשנים האחרונות ממשלת ישראל שמה דגש על שילוב. 2המינויים

התעסוקה בכלל ובשורות שירות המדינה בפרט, זאת על מנת להגדיל את שיעור 

  .(3.3להרחבה ראה סעיף ק )העובדים הכולל במש

משפיעים עיקריים כלל ממשלתיים המשליכים על תכנון ההון האנושי  

 2018לשנת 

, כל היחידות 16053ע"פ החלטת ממשלה  - שליםמעבר יחידות ממשלתיות לירו .א

הארציות של משרדי הממשלה, לרבות יחידות הסמך, יועברו בהדרגה לירושלים עד 

. על היחידות הצפויות לעבור להכין תכנית פעולה מקיפה לטיפול באתגרי 2019מאי 

 ההון האנושי בשיתוף פעולה עם נציבות שירות המדינה.

הוגשה לכנסת הצעת חוק לביטול  2017ביולי  - הפרישההיערכות לביטול גיל  .ב

חובת גיל פרישה ע"י יצירת מנגנון גמיש הבודק האם על העובד לפרוש או להמשיך 

ע"פ הנתונים העדכניים רבע מעובדי שירות  בתפקידו במידה והוא רוצה בכך. 

                                                             
 אנשים עם מוגבלות, יוצאי אתיופיה, ערבים לרבות דרוזים וצ'רקסים, עולים חדשים וחרדים 2
 העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים – 1605החלטת ממשלה  3

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/dec1605.aspx
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אם המדינה צפויים לפרוש בעשור הקרוב, במידה והחוק אכן יעבור יש להיערך בהת

 ולבחון משמעויות תפעוליות.

בכל תהליך עבודה ובחינת שינויים במשרד / יחידת  – שיפור השירות לציבור .ג

. חשיבות לשיפור השירות לציבור כיםמהלמשמעותי על משקל  נדרש לתתהסמך, 

 סוגיה זו ראשונה במעלה ונדרשת לשילוב בכל תהליך קבלת החלטות.

, 2018 – 2017יב המדינה נקבע לשנים תקצ – תכנון שנתי לצד תקציב דו שנתי .ד

ואילו תהליכי התכנון במשרדי הממשלה ממשיכים להיות שנתיים. המטרה המרכזית 

היא לחזק את מעגל התכנון, ולהבטיח רמת עדכניות מרבית לתכניות העבודה של 

שנתיים ולשלבם בתכנית העבודה -המדינה. מתוך כך, ניתן ונכון לתכנן תהליכים רב

 השנתית.

כל משרד  – נה למדדים מרכזיים של משרדי הממשלה ויחידות הסמךמע .ה

עד שמונה מדדים מרכזיים המפורסמים בספר תכניות  הממשלתי נדרש לקבוע ארבע

. מדדים אלו מבטאים את המטרות המרכזיות של הארגון. תכנית הממשלתיהעבודה 

 יעדים אלו.העבודה של ההון האנושי מחויבת לתת ביטוי לתמיכה ומענה למימוש 

 מענה תכנוני להחלטות ממשלה וחקיקה בעלות השפעה על תכנית העבודה .ו

החלטות הנוגעות לייצוג הולם כדוגמא, מחייבות תכנון ומענה ראוי בתכנית  –

 העבודה להון אנושי.

על ידי  הסוגיות האסטרטגיות ומערכתיות שנקבעושבע מענה תכנוני ל .ז

טיפוח ומיצוי ההון  -4ותחומי אחריותו הממשלה, ככל שהן נוגעות לפעילות המשרד

האנושי בישראל; פריון ותחרותיות; תשתיות מימון; אסטרטגיה בתחום הדיור; פיתוח 

 כלכלי אזורי; הזדקנות אוכלוסייה, ישראל דיגיטאלית.

בנושא, ועל רקע  40285בהמשך להחלטת ממשלה  – יעדי שיתוף ציבור ושקיפות .ח

ות הציבורי, נדרש לתת ביטוי ליעד זה בתהליכי היעד להגברת האמון הציבורי בשיר

 קבלת ההחלטות, ככל שהן נוגעות בתחומי העשייה בשירות המדינה.

 

 

                                                             
 פירוט הסוגיות האסטרטגיות בעבודת הממשלה 4
 המשילות, התכנון והביצוע של הממשלה חיזוק יכולות – 4028החלטת ממשלה  5

http://plans.gov.il/2016/#712
http://plans.gov.il/2016/#712
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des4028.aspx
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 ויעדיה המפה האסטרטגית
שם תהליך יישום אסטרטגיה של ארגון נוטה להיות מורכב ודורש עדכון תדיר, סנכרון ושליטה. ל

הצלחת תהליך היישום והידוק הקשר שבין האסטרטגיה המוגדרת בראי הרפורמה בנציבות לביצוע 

 .BSC (Balanced Scorecard) -בפועל הוגדרה מפה אסטרטגית, בהתאם למתודולוגיית ה 

 מעגל הניהול האסטרטגי

 

הארגונית המפה האסטרטגית היא כלי המאפשר למנהלים ועובדים "להבין" את האסטרטגיה 

של השינוי הנדרש  השפעהולפעול בהתאם ליעדיה. המפה נובעת מחזון ומכוונת לשקף את ה

 להשגת חזון ויעדי הארגון. 

בחלוקה לאזורי השפעה, המפה מציגה את תמונת מצב האסטרטגיה במבט על ופורטת את 

 היוזמות והמדדים ליישום היעד.
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 (:Cause & Effectלהלן אזורי ההשפעה המסודרים בשרשרת ערך )

 )יעדי על )היעדים בהשפעה הארגונית הכוללת 

  (ןהעניי)היעדים מזווית הראיה של בעלי  ןהעניייעדי בעלי 

 )יעדי תהליכים ויכולות )התהליכים המאפשרים את מימוש יעדי בעלי העניין 

 )יעדי תשתיות טכנולוגיות וארגוניות )התשתיות הנדרשות למימוש התהליכים 

 

 הממשלתי:ההון האנושי נציבות שירות המדינה ומערך של המפה האסטרטגית 

 

 

 ההנחיות לתכנון להלן, מובאות לכם כחלק מתהליך השינוי האסטרטגי הנעשה בנציבות.

לאחר תהליך ניתוח ארוך, תועדפו חמישה יעדים אסטרטגים בעלי הפוטנציאל הגבוהה ביותר, להשגת 

 השפעה בטווח הקרוב.

תופשים אתכם כשותפים לתהליך השינוי ומזמינים אתכם להשפיע באמצעות הצעת יוזמות )ברמת אנו 

  המשרד או ברמת הנציבות( למימוש היעדים שבמוקד. 
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עובדים ומנהלים מתפתחים   .1

 ומחויבים בשירות המדינה 
 

המשרד יפעל להגברת מחוברות 

ולעידוד  והעובדים לארגון ולמשימותי

עובדים ומנהלים לצמיחה אישית 

הגברת ביא ללה בכדיומקצועית; 

המוטיבציה ומיצוי הפוטנציאל האמון, 

 את  שפרכך לובהטמון בהון האנושי 

הערך את ם למקסאיכות השירות ו

   לציבור.

  

להגשמת יעד  ותשנתי על-משימות

 המפה האסטרטגית

  הערכת באמצעותמיפוי צרכים ואבחון ארגוני  .1.1

 עמדות וסקר עובדים תפקוד           

 אנושי הכשרה ופיתוח הון כניותתיישום תכנון ו .1.2

 רווחהתכנון ויישום תכנית  .1.3

 הגברת התנועה במערכת הציבורית .1.4

  

 מי השותפים?

  אגף תכנון אסטרטגי ומדיניות 

  אגף בכיר הדרכה, השכלה

 ורווחה 

  המדרשה הלאומית למנהיגות

 ממשל וניהול

 רפרנט משרדי  

 הנהלת המשרד 

 יחידת ההדרכה במשרד 
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 כיצד מתכננים?

 באמצעות הערכת תפקוד עובדים וסקר עמדות מיפוי צרכים ואבחון ארגוני 1.1

תמונת לגבש נדרש המאפשרת למשרד להשיג את מטרותיו, לצורך גיבוש תכנית עבודה איכותית 

 על איתור הצרכים להיעשות תוך התייחסות ליעדים הארגוניים. .נתוניםמצב ארגונית מבוססת 

עובדים  תפקודהערכת הם  :שהוטמעו לצורך איסוף נתונים וקבלת החלטות כלים עיקריים

עובדים דרך  מחוברות מסייעים ביצירת, הללו. במודל "בשביל העתיד" וסקר עמדות

הפוטנציאל, פערי התפקוד וידע, מיצוי לטפורמות ומפגשים עיתיים המאפשרים לבחון את פ

של פרואקטיבית מדיניות ף שירות המדינה . בכך משקושביעות הרצוןמוטיבציה המחוברות, ה

בעיצוב  ובדיםהמשאב האנושי תוך איתור חסמים מרכזיים ושיתוף הע -פיתוח המשאב המרכזי

 .(בנספחהמלאות ט ההנחיות פירו) שירות המדינהעתידם ועתיד 

 תיאום כלי המסייע ל – ביצוע הערכת עובדים

ולעיצוב התפקוד והביצוע של  ציפיות, לאבחון יכולות

העובד ולמתן פתרונות תומכים לעובד לצורך הצלחתו 

הערכת עובדים מאפשרת מעקב במילוי משימותיו. 

אחר התפתחותו האישית והמקצועית של העובד 

באמצעות הצבת יעדים אישיים  והערכת תפקודו

חשוב כי מודל הערכת   ומשימתיים לשיפור הישגיו.

כלומר אם הוגדרו  –עובדים יהיה מחובר גם לליבת העשייה בתחום פיתוח ההון האנושי 

 Yאו שיפור מיומנות  Xתחום ב יםכגון: לימוד –לעובדים יעדים שהינם בעלי מרכיב הכשרתי 

רכות ישקפו גם את בניית תכנית ההדרכה המשרדית לשם אזי מצופה כי הנתונים מתוך הע

 הלימה בין היעדים ומימושם. 

סמנכ"לים למנהל ומשא"ן נושאים באחריות המקצועית בפני נציב שירות המדינה להשלמת 

 . 2018בשנת  2הערכה לכלל העובדים עד רבעון 

  יש לפעול על פי  פי שיוך המשרד לתוכנית נחשון.-הערכות עלישנן שתי מתכונות לביצוע

 :מתכונת השיוך

 מקוצר בגרסת ביניים )טרם מעבר להערכת עובדים במודל  עריכת משוב במודל

שעיקרה הגדרת יעדים משימתיים תכונת מילולית הערכת העובדים במ –(6דיפרנציאלי

מהווה שלב בסיסי טרם המעבר למתכונת הערכה ואישיים. מודל מקוצר זה, 

על תיעשה בכלל המשרדים והיחידות שאינם נמנים נת זו הערכה במתכודיפרנציאלית. 

   .7במסגרת הרפורמה משרדי נחשון

                                                             
טופס משוב והערכה במודל מקוצר  בגרסת ביניים 6

http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Documents/Employee_evaluation_Form.pdf  
  http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Pages/EmployeeEvaluated.aspxת באתר הנציבוראה פירוט  7

http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Documents/Employee_evaluation_Form.pdf
http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Pages/EmployeeEvaluated.aspx
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 "בשביל העתידהערכת עובדים במודל " – עריכת משוב במודל "בשביל העתיד ,"

במתכונת כמותית  מאפשר ביצוע הערכה דיפרנציאליתנעשית במשרדי נחשון. מודל זה 

שיקוף איכות ומצוינות העובדים ומתן כלים לפיתוח והתקדמות. אגף לצורך  ,ואיכותנית

סטטוס ו ותעובדים, קיום בקרתפקוד הון אנושי אמון על ליווי ותכלול תהליך הערכת 

א לצרכים . בסיום התהליך, יש לנתח את תוצאות הערכה ולתת מענה מלהתקדמות

 (6גאנט הערכת עובדים בנספח ) 8שעלו

 הבוחן את האקלים כלי  – )סקר מקום העבודה הטוב בממשלה( בדיםסקר עמדות עו

איתור נקודות שביעות רצונם והארגוני, מידת המחוברות של העובדים לעשייה הארגונית, 

הסקר מחייב שיתוף פעולה וגיבוי של וועד העובדים, הנהלת המשרד . חוזק ואתגר ארגוניים

אגפי תכניות התערבות לשיפור ביצועי המשרד ווהעובדים. תוצאותיו מהוות בסיס לבניית 

משא"ן בטיפוח העובד והסביבה הארגונית ולעובדי המשרד ישנה ציפייה שאכן דבריהם יניעו 

 פעילות משרדית ורוחבית.   

 איסוף לצורך של כלל עובדי המשרד נדרש טיוב נתונים  –הסקר  היערכות להפצת

 הלמ"ס. באמצעות אנונימי למילוי שאלון ושליחת קישור נתונים 

 את הסקר  לתקשר -טרם תחילת הסקר ותוך כדי הביצועבנוסף נדרש  -הסקר על מענה

 . העובדיםהגביר את אחוזי ההשבה של בכדי ל 9באמצעות מגוון כלי מדיה משרדיים

  העובדים, לפיכך, עם קבלת  ומחוברות הארגון יעילות לשיפורנועד  הסקר -בתום הסקר

 בשיתוףממצאי הסקר המשרדיים יש לפתח תכניות התערבות על בסיס תוצאות הסקר 

קיימת חשיבות רבה לסגירת פערים העולים מהסקר לטובת תחושת  .העובדים נציגות

 מענה לעובדים והגברת המוטיבציה.

 עם קבלת תוצאות וניתוחי הסקר, כולל נתונים משווים  -צאות הסקרתקשור תו

למשרדים אחרים חשוב לתקשר את תוצאותיו להנהלה, לוועד העובדים וכן לעובדים. 

בהמשך, יש לתקשר את הפעולות שננקטו כמענה לפערים שנמצאו )תהליך זה הכרחי 

 בכדי להגביר השבה בעתיד ולשיתוף פעולה עתידי.

 ם תהליכי הכשרה ופיתוח הון אנושייישותכנון ו 1.2

-רבהכשרה  תכנית. כולה המערכת תפקוד שיפורלבסיס מרכזי  מהווהההון האנושי פיתוח 

ויעילות של העובד לאורך כל שנות הקריירה  מיטביתרציפות תפקודית  מאפשרת תשנתי

 לאתגרי ביחס) העתידיים לאלואך גם  העכשוויים לצרכים מענהנדרשת לתת  תכניתה. שלו

                                                             
  https://govshare.gov.il/he/node/1298 -ראה פירוט והפנייה לקהילת ידע להערכת עובדים 8
 https://www.youtube.com/watch?v=07ok1eisdMUלהלן סרטון ההסברה של הסקר:  9

 

http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Pages/EmployeeEvaluated.aspx
http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Pages/EmployeeEvaluated.aspx
https://govshare.gov.il/he/node/1298
https://govshare.gov.il/he/node/1298
https://www.youtube.com/watch?v=07ok1eisdMU


18 
 

בשיעור של לפחות קצאת תקציבים ייעודיים מחייבת ה (,בעתיד הנדרש העובד ולפרופיל המשרד

  (.פירוט ההנחיות המלאות בנספח) מתקציב השכר המשרדי %2

 מענה לפערי  שלב מקדים לצורך מתן – איתור צרכי למידה והדרכה של עובדים ומנהלים

איתור צרכי הלמידה ייעשה תוך . ההון האנושי במשרדשל וצרכי פיתוח אישי  ידע מקצועיים

צרכי ההדרכה ייעשה על ידי הממונה על איתור התייחסות ליעדי הארגון המשתנים. 

 bottom( ומול עובדי המשרד )top downההדרכה בכל משרד וזאת מול הנהלת המשרד )

up הכוללת )הערכת מצב משרדית להערכת העובדים, סקר עמדות, בהתאם ( ותעשה גם

  את אתגרי המשרד ואופני המימוש(.  

 בתחום העבודה תכנית – בניית תכנית עבודה בתחום ההדרכה, ההשכלה והלמידה 

 האנושי ההון של פיתוחו את להבטיח נועדה, המדינה בשירות וההשכלה ההדרכה, הלמידה

 ידע הקניית שתכליתן למידה פעולות של רחב מגוון נכללות, זאת במסגרת. המדינה בשירות

 כפוףב תעשהבניית התכנית  .כאחד ומנהלים לעובדים מיומנויות לפיתוח מקצועיים וכלים

המתייחס למתודולוגיה  בנציבות שירות המדינהלחוזר מנהל אגף הדרכה, השכלה ורווחה 

  לבניית תכנית עבודה שנתית בתחום ההדרכה, ההשכלה והלמידה.

 כבר בשלב התכנון להתייחס לגיבוש על המשרד  - הכהערכת אפקטיביות לפעולות הדר

שיפור של בהקשר  10וצעופעולות ההדרכה שב של אפקטיביותכת להערמדדים וכלים 

 וקידום יעדי הארגון. ההשגלההדרכה  שלמקצועיות העובדים, וכן את החיבור והתרומה 

  בבניית מעורב יהיה בשנה זו האגף - ורווחה השכלה, הדרכה בכיר אגףפעילות בשיתוף 

 בין ציפיות לתאם מטרה מתוך וזאת, שלה התכנון בשלבי כבר המתגבשת העבודה תכנית

 לכם ולסייע ההדרכה תכניות ובמימוש בעיצוב( קיימים אם) קשיים לאבחן, לשטח המטה

 על ארגונית/המשרדית העבודה תכנית אישור .והערכתה המשרדית הלמידה תכנית בגיבוש

 .השוטפת התקציב בשנת במשרד ההדרכה תכנית להפעלת מקדים תנאי יהווהאגף ה ידי

 האחרונות חלו תמורות בעולם התוכן של  בשנים –משאבי האנוש  הדרכה לפרופסיית

מיצוב תפיסת לפעולות  ות יחידות המשא"ן לבצענדרש במסגרתןניהול משאבי האנוש 

נושא הדרכה . התפקיד של ניהול המשא"ן כתחום מקצועי מובהק, בעל משמעות אסטרטגית

ן וביצוע פיתוח, ארגותהליכי  ני רבים עבורם מוביל אגף בכיר הדרכה והשכלהזה הינו אחד מ

 רוחביים בשירות המדינה בתפקידיםלעובדים המועסקים של פעולות הדרכה ולמידה 

במשרדכם . עליכם לאתר עובדים אלו וכו' כגון משאבי אנוש, כספים וחשבונות, חשבי שכר

 המאורגנות על ידי האגף.להפנות אותם לצורך ביצוע תהליכי למידה והכשרה ו

 7, ערכה וכליםמתודולוגיהאגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה פיתח עבורכם  !להכיר בוחש

 מצגת גם כן כמוו בארגוןהמבוצעות  וההדרכה הלמידהשל פעולות  אפקטיביות להערכת

                                                             
 המתודולוגיה והכלים שפיתח אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה בנציבות שירות המדינהראו בנושא זה את  10

http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Pages/education_13-2017.aspx
http://www.csc.gov.il/Units/EducationWelfare/Pages/Methodology.aspx
http://www.csc.gov.il/Units/EducationWelfare/Pages/Methodology.aspx
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המיועדת לשימושם של העוסקים בתחום הלמידה  ולומדהבארגון  למנהלים הנושא לחשיפת

 וההדרכה במשרד.    

 
 

  רווחהתכנון ויישום תכנית  1.3

 משמעותי נדבך היא המדינה בשירות הרווחה מערכת – משרדית רווחה תכנית ויישום גיבוש

 של החדשה הרווחה תפיסת. עבודתם למקום העובדים ומחויבות ההזדהות תחושת בחיזוק

 לבין(, העובדים לכלל רווחה שירותי על דגש) האוניברסלית הגישה בין משלבת, המדינה שירות

 משרדית רווחה תכנית גיבוש(. משבר ובזמן נזקקים לעובדים סיוע על דגש) הסוציאלית הגישה

 .(פירוט ההנחיות המלאות בנספח) המדינה בשירות  11רווחה לנוהל בהתאם יתבצע

 
 

 

 הגברת התנועה במערכת הציבורית 1.4

משמעותית לצורך שמירה על רמת ביצועים מיטבית הגברת התנועה במערכת הציבורית הינה 

והתאמה לדרישות וצרכי הסביבה המשתנה. זו דורשת תהליך של הסרת חסמים בניידות עובדים 

בין תפקידים ובין משרדי ממשלה. תרבות ארגונית מעודדת תנועה הינה מחד, בעלת ערך עבור 

ם ביותר להתרענן ולהתפתח העובדים, כאשר היא מאפשרת לעובדים מהזוטרים ועד לבכירי

מקצועית, לגוון את עשייתם בכך לצמצם את השחיקה; מן הצד השני תרבות ארגונית מעודדת 

תנועה נותנת ערך לארגון עקב שיפור הגמישות הניהולית להתאמת העובדים למשימותיהם באופן 

 .מתמשך ובכך שיפור ביצועי הארגון

  להגברת התנועה במערכת הציבורית הם:שמטמיעה נציבות שירות המדינה שני כלים 

 מציגה תהליך חדש לבחינת שימור שכרם של עובדים נציבות שירות המדינה  - 12שימור שכר

המעוניינים לעבור בין היחידות השונות בשירות המדינה, מתוך מטרה לעודד מעברי רוחב 

ר הנוהל בשירות המדינה ולהסיר חסמים המונעים זאת. מצופה מהמשרדים לפרסם את דב

 בקרב העובדים.

 משרדי כמכרז הראשון )במקום -המכרז הבין הוחללפני כשנה  - 13משרדי-מעבר למכרז בין

המכרז הפנימי( עבור שני המדרגים העליונים בשירות המדינה. בתקופה הקרובה יוטמע 

 משרדי למכרז הראשון גם בקרב המדרגים הנמוכים יותר. -מהלך של הפיכת המכרז הבין

                                                             
  03/04/2017, והל בנושא רווחהנ 11
 7201/10/08, לעובד העובר מתפקידו שימור זכויות שכרנוהל  12
 2015/05, משרדיים-מכרזים פנימיים ובין –מסמך מדיניות  13

http://www.csc.gov.il/DataBases/CommissionGuidelines/Documents/GuideLine061.pdf
http://csc.gov.il/DataBases/CommissionGuidelines/Documents/GuideLine22.pdf
http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/Knowledgetree/Tenders2.pdf
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לדוגמא  "משימות על" –יוזמות לפניכם . 14הגברת התנועהלבחון שיטות נוספות למומלץ 

 משרדים גדוליםלביצוע בבעיקר רלוונטי  -משרד המשפטיםשמקדם 

 

 מרכז הכוון תעסוקתי –  

 רכישתנקודת המבט והידעהעשרת  , הזדמנות להרחבת אופקים: לעובד – המטרה , 

ויצירת  , מניעת שחיקת עובדיםענון השורותיר: למשרד; ומניעת שחיקה כלים מקצועיים

מיצוי הפוטנציאל שלהם ושיפור התוצאות  ,במערכת ותוך כך פיתוח העובדיםדינמיות 

 המשרדיות.

 שנים לפחות. 6מכהנים באותה משרה העובדים  – האוכלוסייה 

 באמצעות 'קול  זמין את העובדים/הנהלת המשרד יאגף משאבי אנוש - אופן הפעילות

מרכז הכוון לצורך עידוד וסיוע בביצוע מעברי עובדים בין תפקידים להגיש בקשה ל קורא'

העובד. המרכז יפעל לאתר תפקידים  ורצוןביחידות המשרד, בהתאם לצרכי המשרד 

שטרם הוצאו להליך מכרזי, בדרגה ודירוג המקבילים לדרגת  תרלוונטיים, מקרב משרו

 והשמה בתפקיד החדש. העובד ויבצע ליווי של העובד לצורך איתור

 (1 מפורטות בנספח ותהנחי(

 

  

                                                             
 משרדנוהל העברה בתוך ה –בתקשי"ר  11.23פסקה  14

http://www.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=345#11.23
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ניהולי )בדגש על הדרג הסגל ה  .2

הוא בעל ערך מהותי ויכולת  (בכירה

 ביצועית מיטבית
 

העצמת השדרה הניהולית פיתוח ו

הינה נדבך  ובפרט הסגל הבכיר

משמעותי בתהליך פיתוח ההון האנושי 

ושיפור ביצועי שירות המדינה. לשם כך 

שירות המדינה למיצוב הסגל יפעל 

הבכיר כבעל יכולת ביצועית מיטבית 

משפיע על השגת יעדי הוכבעל ערך, 

 הארגון. 

 

להגשמת יעד  ותשנתי על-משימות

 המפה האסטרטגית

  פיתוח הציר הניהולי במשרד תכנון וניהול  .2.1

 הטמעה ושימוש מיטבי בכלים לניהול ופיתוח  .2.2

 הסגל הבכיר          

 מתן כלים לסגל הניהולי לניהול ההון האנושי  .2.3

 

  

 מי השותפים?

 הבכיר הסגל מנהל 

  המדרשה הלאומית למנהיגות

 ממשל וניהול

  אגף בכיר תורה, מחקר וניהול

 ידע

  אגף בכיר הדרכה, השכלה

 ורווחה 

 אגף בכיר בחינות ומכרזים 

   האגף לשוויון מגדרי 

 רפרנט משרדי  

 הנהלת המשרד 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.csc.gov.il/Units/Staff/Pages/default.aspx
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 כיצד מתכננים?

 פיתוח הציר הניהולי במשרד תכנון וניהול  

מחייבת פיתוח וטיפוח החל שאיכותה גבוהה,  אחריותסּוגלּות וערכית, בעלת משדרת ניהול קיום 

ביטוי שלושה הביאה לידי  ,הרפורמה בניהול ההון האנושימדרג הניהולי הזוטר ועד לדרג הבכיר. 

יליות הידע ת המדינה: מוב  סגל הבכיר בשירוית תוך מיקוד בניהולהשדרה העקרונות יסוד בתכנון 

 .וקידום המוכשרים והמצטיינים שורותהענון יר ,והניסיון הנצבר על ידי תנועה רוחבית של מנהלים

לצורך התאמת לפיתוח והכשרה של המנהלים מכלל דרגי הניהול בשירות המדינה.  לפעולנדרש 

, לדרגי הניהול השונים, כמו גם תהליכים שונים )כמו גיוס וקליטה(פיתוח התהליכי ההכשרה ו

( ניהול 3ול מתקדם, )( ניה2( ניהול בסיסי, )1הוחלט על חלוקת הדרג הניהולי לשלוש רמות: )

באחריות המשרדים )מדיניות  בכיר. בשעה שהכשרה ופיתוח דרגי הניהול הבסיסי והמתקדם הינם

(, ההכשרה והפיתוח של הסגל הבכיר והעתודות לסגל של צוות עץ הדעת בנושא תפורסם בקרוב

פירוט ההנחיות ) הבכיר הינן באחריות המדרשה הלאומית ומבוצעות באופן מרוכז על ידה

 .  ( 2ח המלאות בנספ

 טווח וממנו  ארוך תכנון מחייבהסגל הבכיר  פיתוח – ושנתיתשנתית -רב תכנית גיבוש

איסוף נתונים ומעקב מתמשך על תמונת מצב סגל בכיר מחייב התכנון תכנית שנתית. גזירת 

במשרד.  סגל התיכון והסגל הבכירואיוש של משרות ב טיפול, פיתוחבמשרד לרבות צרכי 

 פרופילו( ומתפנות פנויות משרות על)בדגש  ובעתיד בהווה)ניתוח עיסוק( משרות  אפיון

 על הקפדה תוך להיעשות התכנון על .ובעתיד בהווה המשרות את המאיישים מנהליםה

מתן יש להביא בחשבון  .המשרד של הבכירה וההנהלה התכנון גורמי עם משותף תהליך

ראה ) שהוגדרו כפיביטוי לייצוג מגדרי שווה ולייצוג הולם לאוכלוסיות גיוון תעסוקתי 

  (.מסמך זהל 3.3 וסעיף ,4.3 ףסעי

 במסגרת החלטת הממשלה  -פיתוח והכשרת הסגל הבכיר ועתודות הסגל הבכיר

להטמעת רפורמה בניהול ההון אנושי הוחלט להקים את המדרשה הלאומית למנהיגות 

וניהול שתהווה הגוף הלאומי להכשרת הסגל הבכיר הנוכחי והעתידי בשירות המדינה. מתוך 

 הבנה שלשכבת ההנהגה יש השפעה מכרעת על קבלת ההחלטות ועל האזרחים.

 דוח במסגרת  -כמקצוע ניהול מדיניות על בהתבסס במשרד הניהולי הציר פיתוח

פיסת הפיתוח וההכשרה ת גובשהניהול כמקצוע" עץ הדעת "צוות הרפורמה והעמקה של 

על  ו, יוכשרובינייםניהול זוטר  דרגיהוחלט כי . המדינה בשירות בסגל התיכון מנהליםשל 

ורווחה, בניגוד לדרגי הניהול הבכיר ים על פי הנחיות אגף בכיר הדרכה, השכלה ידי המשרד

 של הפיתוח במסלול אחידות לייצר כדי. שיוכשרו באופן מרוכז על ידי המדרשה הלאומית

 שלמרכזי  פיתוח יתבצע, ורוטציות קדנציות בעידן בעיקר, המדינה בשירות המנהלים כלל

 המשרדים .הדרכה ערכות ותפתחידי נציבות שירות המדינה אשר תגדיר תורה  עלהתכנים 
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 כהכנה לתהליך. משרדה לצרכי, לסגל התיכוןשל תכני ההדרכה  ולהתאמה להפעלה ידרשו

חינת בלהיערך מהדרגים השונים ולפי המנהלים לוסיית למפות את אוכעל המשרד 

, 2018 לשנת עבודה שלישיה ברבעוןנית ההכשרה השנתית. במסגרת תכ זמינותמשאבים ו

אגף בכיר הדרכה,  תהליכי היישום והטמעה. וכניות ההכשרה המלאות יועברו למשרדים ת

ביצוע של פעולות ההדרכה התוכן וההשכלה ורווחה יקיים מכרז מרכזי לבחירת ספקי 

 .והמשרדים יהיו רשאים להשתמש בשירותיהם של הזוכים במכרז וההכשרה בנושא זה

 

 

 הטמעה ושימוש מיטבי בכלים לניהול ופיתוח הסגל הבכיר 

מספר מענים מובנים לצורך פיתוח הסגל הבכיר במסגרת הרפורמה לניהול ההון האנושי, גובשו 

בשירות המדינה. יש לפעול להתאמת המענה למנהל )או המועמד( הנכון ביותר ולתעדף בין 

יתייחס להישגים, פוטנציאל, מיקום מקצועי בזמן נתון, היצע  המועמדים בהתאם. התעדוף

פירוט ההנחיות ) שנתי-הכשרות רלוונטיות, תוך מתן דגש לצרכי הארגון בראי התכנון הרב

 . ( 2 המלאות בנספח

 הגוף המדרשה הלאומית הינה  – 15במסגרת  המדרשה הלאומית למנהלים הכשרות

לסגל הבכיר  שכבת ההנהגה בשירות המדינה של  לאומי האמון על הכשרה ופיתוח ה

מטרת העל של המדרשה הלאומית היא לייצר קפיצת ולעתודה הניהולית לסגל הבכיר. 

מדרגה במסוגלות של הבכירים להתמודד עם אתגרי התפקיד ולהוביל שינויים מערכתיים 

ית מורכבות משישה תכני יסוד : מנהיגות וערכים, לטובת הציבור. תכניות המדרשה הלאומ

ניהול, ממשל, חברה כלכלה וחדשנות. התכנים נבנים עם הגופים המובילים בממשלה כגון: 

אגף ממשל וחברה, המועצה הלאומית לכלכלה ואגף תקציבים, כדי להתאים את התכנים 

תכנית העמיתים לצרכים הייחודים של הניהול הבכיר בשירות המדינה. בנוסף במהלך ה

עוברים תהליך פיתוח אישי הכולל אבחון וליווי על ידי יועצים בכירים. בנוסף לתכניות היסוד 

מתקיימות במדרשה  תכניות מקצועיות לבכירים )סמנכ"לי משאבי אנוש, מנהלי מערכות 

מידע וכדומה( וכן קפסולות )הכשרות קצרות( המאפשרות העמקה והרחבה בתכנים 

מחזורים של  4ספציפי והייחודי של כל אחד מהעמיתים. עד כה התקיימו בהתאם לצורך ה

מועמדות של מנהלים לתכניות מתוכננים שני מחזורים נוספים.  2017סגל בכיר. בשנת 

ומחייבת בנציבות שירות במדינה העמיתים במדרשה הינה בתיאום עם מנהל הסגל הבכיר 

 משאבי אגף על סגל הבכיר במשרד.ה תטווח של שכב-התייחסות לתכנון אסטרטגי ארוך

 המנהלים לכלל מתוקשרותהמדרשה  שלהפיתוח וההכשרה  תכניות כי לוודא אנוש

ולבצע איתור אקטיבי של מועמדים מקרב אוכלוסיית הנשים  במשרד הבכירים

 .   המשרד לנתוני בהתאםוהייצוג ההולם 

                                                             
  http://midrasha.gov.il/Pages/HomePage.aspx - לינק פירוט תכניות המדרשה15

http://midrasha.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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 מתהליך הפיתוח של חלק  – לעתודה הניהולית במסגרת המדרשה הלאומית הכשרות

העתודות לסגל הבכיר הוא הכשרה במסגרת המדרשה הלאומית. בעתיד ההכשרה תהווה 

תנאי לקידום. אותם מנהלים שנבחרו לנבחרת העתודה יכנסו להכשרה במדרשה הלאומית, 

מתוכננים שלושה  2018מחזורי הכשרה לתכנית העתודה ובשנת  3עד כה התקיימו 

שנתית. -רבווה כלי לתכנון וניהול הסגל הבכיר במשרד בראייה מההעתודה  מחזורים נוספים

 16(43-41התיכון ) סגלם מוכשרים מהמשרד, בנדרש איתור ועידוד עובדי מדי שנה

 בדגש על נשים ואוכלוסיות גיוון.

 כחלק מהחלטת ממשלה, הוקמו לאחרונה מספר תכניות  – לישראל עתודות כניתת

חינוך, רווחה, בריאות ושלטון מקומי. המטרה שונים, לדוגמא: בתחומים  מקצועיות הכשרה

בכל אחת רוחבית במושגים ובצרכים הייחודיים של כל אחת מהתכניות היא העמקה 

 .מהמערכות

 

  מתן כלים לסגל הניהולי לניהול ההון האנושי  

העובד לארגון, תהליך הערכת העובדים,  בנוי להיות תהליך מעצים ומנגנון לשיפור התקשורת בין 

תיאום ציפיות ושיפור הביצועים וכלי לקידומו האישי והמקצועי של העובד. זהו תהליך מרכזי 

ומהותי ברפורמה בניהול ההון האנושי והוא קשור באופן מהותי לתהליכים ארגוניים נוספים אשר 

, לחזק את היכולות של הדרגים הבכירים בשירות המדינה ולהגביר את הגמישות נועדו

הקשר בין רמת התפקוד  העיקרון העומד בבסיס תהליכים אלו, הוא הגברתהניהולית. 

 :( 2 פירוט ההנחיות המלאות בנספח) והביצועים של העובד

 מהווה אחד מהאלמנטים המרכזיים בתחום טיפוח המשאב  - מרוץ עובדיםיתגמול ות

הגברת  -האנושי בארגון והגברת המוטיבציה. למערכת תימרוץ עובדים ישנם יתרונות רבים

המוטיבציה של העובדים, סיוע בגיוס ובשימור של עובדים טובים יותר, סיוע בהטמעת 

ון ועוד. כתוצאה מעבודת צוות שינויים ארגוניים, העצמת המנהלים קידום מטרות ויעדי הארג

הראשון, מערכת של תמריצים לא חומריים  מדיניות בתוכנית "עץ הדעת" נוצרו מספר כלים:

. השני, מענק שווה כסף בסכום 17אשר תוכל לשמש את המנהלים בהתאם לשיקול דעתם

 לעובדים כסף שוות הטבות להם להעניק המאפשר למנהלים הניתן ככלי  ₪ 250של 

 .)נוהל יפורסם בקרוב( השנה במהלך פקודםלת בהתאם

 מטרת הנחיה זו לקבוע את אופן הניהול והמעקב אחר תפקוד  - תקופת הערכה מיוחדת

עובד שממוקם מבחינת ביצועיו בחלק התחתון של התפלגות ההערכות של המשרד באופן 

שיביא בזמן מוגדר לאחת מהאפשרויות: שיפור מהותי ברמת התפקוד ומענה לדרישות 

  .אי התאמה עקביך פיטורים התפקיד בו הוא מכהן, או לחילופין, ניוד בשירות או מיצוי תהל

                                                             
 42-40במקרים חריגים, מינהל הסגל הבכיר יבחן את האפשרות להרחבת המאגר לשכבת ניהול בדרג  16
 05/2017, תגמול ותמרוץ עובדים בשירות המדינה –מסמך מדיניות  17

 

http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/tagmul-policy.pdf
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קליטה ותנועה מאפשרים תמהיל  .3

הון אנושי זמין ומתאים לצרכים 

 משתנים
 

 ל ידיאיוש התפקידים בשירות המדינה ע
בעל   –תמהיל העובדים המיטבי 

והכישורים הנדרשים המאפיינים, הידע 

גשמת הייעוד והיעדים הממשלתיים, הל

תוך , שיפור הביצועים הממשלתיים

   .התאמה לסביבה הנוכחית והמשתנה
 

להגשמת יעד  ותשנתי על-משימות

 המפה האסטרטגית

 המיוןותהליכי הגיוס  תכנון .3.1

  קליטהניהול תהליכי ה .3.2

 פסיפס הכולל ייצוג הולם של וון מגהון אנושי  תמהיל .3.3

 במשרדהישראלית החברה      

 מגדרי במשרדקידום שוויון  .3.4

 )בתוך כך מעבר משרדים  ניהול ותכנון תהליכי הפרישה .3.5

  לירושלים(      

 התאמת הארגון למשימותיו ולאתגרי העתיד בדגש על  .3.6

 , במחסור, נעלמיםמקצועות נדרשים     

 תכנית צוערים לשירות –קליטת עתודה ניהולית  .3.7

 המדינה    

  

 ?שלך מי השותפים

  אגף בכיר תכנון אסטרטגי

 ומדיניות

 אגף בכיר בחינות ומכרזים 

 אגף בכיר תורה, מחקר וניהול ידע 

 ת ניהול ההון אגף בכיר בקר

 האנושי

 אגף בכיר פרישה וגמלאות 

  בכיר הדרכה והשכלהאגף 

 אגף צוערים לשירות המדינה  

  גיוון תעסוקתיממונה  

 אגף שוויון מגדרי 

 רפרנט משרדי 

 אגף תכנון אסטרטגי במשרד 

 ממונה על גיוון משרדי 

 ממונה על שוויון מגדרי 
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 כיצד מתכננים?

  המיוןו הגיוס תהליכי תכנון 

צעדי הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה הובילו לעלייה מתמדת במספר 

-המועמדויות המוגשות למשרות בשירות המדינה. בחמש השנים האחרונות נרשם גידול של כ

, נתון אשר מדגיש את  החשיבות הניכרת לתהליכי התכנון המקדים בכל הקשור להליכי  %389

 (.3פירוט ההנחיות בנספח )הגיוס והמיון 

 

  עבור תחזית מראש יוצרים בו פרואקטיבי תהליך הינו גיוס אסטרטגיית תכנון -צפי מכרזים 

בניית תכנית צפי מכרזים  .המשרד אסטרטגיית על בהתבסס זמן הנדרשים לאורך המכרזים

 השונים המשאבים של ואפקטיבי יעיל בניהול שיא ותסייע בתקופות מאמצים למקד תאפשר

  .ובמשרדכם המיון התעסוקתיים במכוני האגף, יחידות בכל

 

 כנית פעולה בהלימה ליעדי גיוס איכותניים וכמותיים לצורך הבטחת איוש בניית ת

 מותאם לדרישות התפקיד

 ויצירת פלטפורמה לגיוס אקטיבי באמצעות מגוון כלים  זיהוי משרות קשות איוש

 ושיתופי פעולה )רשתות חברתיות, מוסדות אקדמיים, ארגונים עסקיים ומלכר"ים(. 

  תוך שימוש זיהוי משרות המצריכות מיונים מותאמים ובניית כלי מיון רלוונטיים

וי ומיפוי של בידע המקצועי המשרדי )בשיתוף אגף בכיר בחינות ומכרזים(. נדרש זיה

המשרות אשר איושן מצריך התייחסות מיוחדת בנוגע להליכי המיון והערכות ליצירת 

כלי מיון )מבחנים, תרגילים ומטלות( שייצרו תשתית מיטבית לזיהוי המועמדים 

 המתאימים ביותר לצרכי המשרד.

 .בדיקת המתאם  בדיקת תוצאות הערכות המיון אל מול ביצועי העובד בתפקידו

הערכות המועמד באבחונו לבין כישוריו כפי שנצפו בעבודתו בפועל. שיתוף פעולה שבין 

 עם אב"מ לבניית תשתית מובנית ומדידה לצורך יישום בדיקה זו.

  ניטור ובקרה על עמידה בלוחות זמנים לשלבים עליהם אמון המשרד בתהליך

תנאי סף וכינוס )תכנון מקדים של יצירת משרות, פרסום מכרזים, בדיקת הגיוס והמיון 

 ועדות בוחנים( ויזום פעולות שיבטיחו עמידה בזמנים שהוגדרו. 

 

  ניהול תהליכי קליטת העובד 

לתכנון וניהול תהליכי הקליטה חשיבות רבה על שירותו של העובד הנקלט ועל תרומתו העתידית 

לפרק זמן זה חשיבות רבה ועל כן חשוב ליצור עבורו חוויה טובה ואנושית ליצירת רושם  לארגון.
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, על כן נדרש לבצע תכנון אודות תקופת קליטתו של העובד תוך מיפוי צרכי הקליטה ראשוני חיובי

 .(3הנחיות בנספח פירוט ה) על בסיס מאפייני התפקיד ומאפייני העובד הנקלט

 יישום תכניות חפיפה וחניכה בהתאם למדיניות חדשה בניהול ההון האנושי 

מומלץ לקחת )צפויים להתפרסם נוהל חפיפה ונוהל חניכה בשירות המדינה  2017עד סוף 

 :כניות העבודה(נהלים אלו בחשבון בעת כתיבת ת

 במסגרת תכנית העבודה השנתית לניהול ההון האנושי יהיה על המשרד  -נוהל חפיפה

להיערך לקראת פרישת עובדים עתידית ועזיבות שאינן צפויות. נוהל חפיפה יציג מודלים 

  .  18למיפוי העובדים והתפקידים במשרד על מנת לאפשר תכנון יעיל ומיטבי

 או זוטר לעובד ותיק עובד שמעניק, אישית-בין והכוונה לליווי מתייחס -19נוהל חניכה 

, ידע ושימור להעברת ככלי משמשת החניכה .חדש לתפקיד כניסתו עת  ממנו חדש

על המשרד לאתר את  .מנהיגות ולטיפוח בכישרון לתמיכה, תרבות על ושמירה ליצירה

, להם ראוי וצריך להתאים תכנית חניכה הסגל התיכוןהמנהלים ובעלי התפקידים מתוך 

 אישית.

 מרוכז  אוריינטציה יום , אחת לחודש,עבורכם מארגן בכיר הדרכה והשכלה אגף !להכיר שובח

לעובדים חדשים בשירות המדינה. חשוב כי העובדים החדשים יהיו מודעים ליום זה ויכירו את 

אנא הפנו את העובדים החדשים , נוסף למידע – שירות המדינה במסגרתו להאפשרות להיחשף 

 משרד /יחידת סמך.בלממונה על ההדרכה 

 

תמהיל הון אנושי מגוון הכולל ייצוג הולם של פסיפס החברה  

  הישראלית במשרד

רב. ברמת  חברתיארגוני וערך מתוך ראייתו כבעל הולם הייצוג התעסוקתי וקידום הגיוון ה

יעילות, שיפור הביצועים ולהתאמת , יצירתיות, האמון עם האזרחיםהארגון, גיוון יתרום להגברת 

המדיניות והשירותים הניתנים לכלל הציבור. ברמה החברתית, יש לגיוון התעסוקתי בשירות 

לצורך קידום צדק, שוויון  , חשיבות סמלית וערכית עליונה,כמעסיק הגדול במשקהמדינה, 

 .(3פירוט ההנחיות בנספח )ה לכלל אזרחי המדינהזדמנויות וכבוד 

                                                             
 , מחקר וניהול ידע פורמט תיק חפיפה, אגף בכיר תורה 18
 11/2016, חניכה בשירות המדינה –מסמך מדיניות  19

http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/training.pdf
http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/training.pdf
http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/Initiation.pdf
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 למפות את נדרש  –בחוק שנקבעו ביעדים והעמידה מיפוי הגיוון התעסוקתי במשרד

הייצוג וזיהוי אוכלוסיות אחת ממשרד ביחס לכל בהולם הייצוג העמידה ביעדי ה סטאטוס

המיפוי יתייחס להיבטים כמותיים פערים ביחס לדרישות החוק והנחיות הנציב בנושא. 

ולהיבטים איכותניים ויכלול בחינת מאפיינים ארגוניים ואחרים אשר מהווים חסמים בנושא 

  .20הגוון התעסוקתי בכלל ושילוב של כל אוכלוסייה בפרט

 הגיוון  ממונה, בסיס המיפויעל  – 21גיבוש תכנית העבודה בנושא הגיוון התעסוקתי

 כלל של במשרד צוגיהי ולהגברת שבגיוון הערך להכרת בודהע תכנית לבנות יידרשהמשרדי 

 ועיסוקים תפקידים של משותף מיפוי ,תכלול התוכנית. ובכלל הדרגים האוכלוסיות

, בכיר וסגל סגל התיכון  על בדגש, גיוון אוכלוסיות ידי על משרות וסימון לאיוש מותאמים

 המשרד של חשיפה, שלישי מגזר גופילפניה יזומה באמצעות  מועמדים של אקטיבי איתור

 פרסוםגיוס סטודנטים מקהלים אלו שיוכלו להתמודד בהמשך, , פוטנציאליים יעד קהלי בפני

לצורך פיתוח ושימור אוכלוסיית הגיוון, יש  .ועוד חברתית במדיה שימוש, שונות בשפות

נדרשת להיות  עבודהעי באמצעות העתודות הניהוליות. תכנית הלאפשר חניכה ופיתוח מקצו

 "מ. בנש החריגים ועדתו"מ בנשאגף גיוון תעסוקתי  ראשמוצגת בפני 

 לויות בתחום הגיוון, וועדה עליונה בראשות סמנכ"ל משא"ן לתכלול פעי כינון

של בעלי התפקידים הללו היא לקדם תעסוקה  מטרתם - השוויון המגדרי והגזענות

תומכת בערך הגיוון ולהקטין תופעות של שיוונית במשרד, לייצר תודעה ותרבות ארגונית ה

 הכשרות, כנסיםאפליה על רקע גזענות. לפיכך נדרש תיאום בין בעלי התפקידים בהקשר של 

 אחת תיפגש אשר וועדה לקיים אנוש ולמשאבי למנהל"ל סמנכ באחריות. משרדיות והנחיות

  .מהנושאים אחד כל לקידום רוחביות ופעילויות רלוונטי בידע שיתוף, תאום לצורך לרבעון

אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות פיתח עבור המשרדים ויחידות הסמך חוברת  חשוב להכיר!

 . 12כלים שתסייע בקידום הגיוון במשרד

 

                                                             
 והשתלבות של עובדים המשתייכים לאוכלוסיות הייצוג ההולםקליטה  –ראה פירוט בנושא בדוח בקרה מסכם  20
  חוברת כלים לניהול הגיוון בשירות המדינה -ראה חוברת כלים שפיתחה נציבות שירות המדינה בנושא  21

1.7%
יוצאי 

,  אתיופיה
אקדמאים
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אנשים 

עם 
מוגבלות

10%
,  ערבים

דרוזים  
רקסים'וצ

חרדים

עולים 
חדשים

http://www.csc.gov.il/DataBases/Reports/Documents/AdequateRepresentation2017.pdf
http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/managing_tools_diversity.pdf
http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/managing_tools_diversity.pdf
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 גורמים עם פעול לקידום שיתופי פעולהל המשרדבשל אתגרי איוש המשרה על 

 אקטיבי איתור יש לבצע ,כדוגמת עמותות וראשי קהילות למשרד מחוץ שונים

   להפצת המשרות בקרב חברים וקבוצות עניין במשרד עובדיםולהסתייע ב

 

 'תכנית משפיעים'  –קליטת עמיתי תכנית עתודה לאקדמאים חרדים  .3.3.1

שהנחתה על שילוב  86922תוצר של החלטת ממשלה  -תושק תכנית 'משפיעים' 2018בינואר 

הציבור החרדי בשירות המדינה במגוון דרכים. התכנית הינה מיזם משותף של נציבות שירות 

המדינה, משרד העבודה והרווחה, משרד הפנים וקרן ק.מ.ח והיא תכנית העתודה הראשונה 

 שתשלב במסגרתה שני מסלולי השמה: הן לשלטון המרכזי והן לרשויות מקומיות.

לחרדים אקדמאים, בוגרי תואר ראשון, בעלי מוטיבציה גבוהה ללמידה  התכנית מיועדת

ולעשייה, להט פנימי ומצוינות, בעלי יכולות הובלה והשפעה אשר רואים עצמם מחויבים למסלול 

שני מחזורים של התכנית, מחזור נשים  בהדרגהבכל שנה יפתחו  ארוך טווח לעשייה למען הכלל.

יעודית יכעובדי מדינה, יעברו הכשרה  יגויסועמיתים אשר  25ומחזור גברים, בכל מחזור עד 

במשך חצי שנה וישולבו בתפקידים משמעותיים במשרדי הממשלה השונים וברשויות השלטון 

 .שך שנתייםתקנים תוספתיים למבסיס הבוגרים יושמו ביעדים הנבחרים על  המקומי.

 תכנית 'משפיעים' מאפשרת לכלל משרדי הממשלה לקלוט  - קול קורא לקליטת העמיתים

יתפרסם קול קורא להגשת יעדי השמה  2018ינואר בעמיתים להשמה כבוגרי התכנית. 

טמונה כאן הזדמנות לשלב  הקריטריונים שייקבעו. מךסל פוטנציאליים לבוגרי התכנית ע

, המגיעים עם ידע וכלים מקדימים למסלולם כמשרתי וטיבציה, מלאי מעובדים איכותיים

  ציבור לצד ההזדמנות לגוון את מצבת העובדים במשרד.

 

 

 

 שוויון מגדרי במשרד קידום  

שיעורן של נשים בדרגים בכירים נמוך משמעותית משיעור הגברים, זאת על אף שהן מהוות רוב 

 50%שיעור של בדרגים הבכירים להנשים  שיעורבאוכלוסיית עובדי המדינה. על מנת להגדיל את 

 :(3מלאות בנספח פירוט הנחיות ) נדרשות לנקוט בפעולות אקטיביות 2019עד שנת לכל הפחות 

 לערוך  יםנדרשהמשרדים  – גיבוש ומעקב על תכנית העבודה לקידום השוויון המגדרי

שנתי של תהליכי קידום השוויון המגדרי במשרד. לצורך כך, נדרש לבצע מיפוי של -תכנון רב

מצב השוויון המגדרי, לרבות תפיסות מגדריות וחסמים מבניים נוספים; איסוף מידע מתמשך, 

שנתית של תפקידים שצפויים להתפנות; ווידוא -בקרה ותכנון משרות באמצעות בחינה רב

                                                             
 קידום המלצות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה – 869החלטת ממשלה  22

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec869.aspx
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כל זאת  -לפחות 50%ות על מכרזים לסגל תיכון על ידי נשים בשיעור של איוש/התמודד

בליווי של הוועדה המגדרית המשרדית אשר תנוהל על ידי הסמנכ"ל/ית למינהל ומשאבי 

 אנוש.  

  הטמעת תרבות  – "מקום עבודה תומך משפחה"המעודדת הטמעת תרבות ארגונית

מודעות של גברים ונשים כאחד, בדרגים ארגונית מגדרית מחייבת פעולות שונות להגברת ה

הבכירים והזוטרים אודות החסמים המגדריים וההטיות המגדריות שמשפיעות על ייצוגן 

החסר של נשים בצמרת הארגון בשירות המדינה. בנוסף, נדרש לערוך שינויים מבניים, 

ומכת טרמינולוגיים, ניהוליים ואחרים שיאפשרו לנשים וגברים כאחד לפעול בסביבה "ת

-לשם כך יצרה נש"מ כמה מסגרות לאיזון חיים משפחה".-משפחה" ומאפשרת "איזון בית

וכן הנחיית נציב באשר  בסגל התיכוןעבודה כגון: פיילוט עבודה מהבית עבור נשים וגברים 

לקביעת ישיבות בשעות אחה"צ. המשרדים נדרשים לעודד את העובדים להשתתף בפיילוט 

עבודה מהבית לאור הקריטריונים שהופצו וכן להנחיל תרבות עבודה אשר מקבלת אי קיום 

 .23ישיבות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ

 סביבה עובד ועובדת.  הטמעת תרבות ארגונית ובה סביבת עבודה מכבדת עבור כל

זו אינה תקבל הטרדות מיניות במרחב העבודה על כל צורותיהן כולל אפליה על רקע מגדרי 

המשרדים נדרשים לפעול להטמעת חשיבות מניעת  והתעמרות בעבודה על בסיס זה.

תליית כרזות למניעת הטרדה מינית ברחבי המשרד,  -הטרדות מיניות וסביבה מכבדת כאמור

ות והרצאות בנושא וטיפול הולם במקרים פרטניים שעולים וזאת מול האגף העברת סדנא

 לשוויון מגדרי ואגף החקירות והמשמעת. 

 

 
 

 (לירושלים מעבר של משרדים)בתוך כך  ניהול ותכנון תהליכי פרישה 

לאפשר רציפות . 1ות הן: . המטר, בדגש על עזיבות מתוכננותשל נושא הפרישות קפדנינדרש תכנון 

בפרט כאשר ) מעזיבתם של עובדיםם הנובעת יתפקודית של היחידה וצמצום הפגיעה בשירות

. 2 .(ערך ייחודי לארגוןידע רב ועובדים בעלי וכן כאשר הו זמנית עובדים ברב של מספר מדובר ב

. "ריענון 3בחינת הצורך במשרה או/ו עדכון תיאור התפקיד בהתאם לדרישות. הזדמנות ל

, בפרט כאשר מדובר על תפקידים פרישה שתוכננו לצורך יצירת תנועה במערכת תכניות -השורות"

 .(3פירוט ההנחיות בנספח ) בכירים או ייחודיים

 

                                                             
 29/03/2017 – בות בשעות אחר הצהרייםקביעת ישי –איזון חיים אישיים ועבודה  –הנחיית נציב  23

http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Pages/2-2017.aspx
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 שנתית בנושא -שנתי בנושא לכלול גיבוש תמונת מצב רב-על התכנון הרב –רב שנתי  תכנון

 ויצירת הידע שימור בנושא צרכים על בדגש מענהתכלול  התוכניתעזיבה ופרישת עובדים. 

  .24נחוצים תפקידים של איוש רצף

  תהליך מהותי לצורך צמצום הפגיעה בארגון עקב פרישות של עובדים  –שימור ידע פורשים

 בתפקידי ליבה או דמויות מפתח במשרד.

. 25מתודולוגיה וכלי עזר לשימור ידע פורשים עבורכם פיתח אגף תורה מחקר וניהול ידע חשוב להכיר!

 .einaten@csc.gov.il ןנת-למידע נוסף בנושא שימור וניהול ידע לרבות ידע פורשים פנו לעינת אל

 בימים אלו הוגשה הצעת חוק לביטול גיל הפרישה.  -ביטול גיל פרישהחוק הערכות ל

לצורך הכנה . ישנם משמעויות והשלכות רבות שיש לתת עליהן את הדעת, במידה ויחוקק

, נוסף. גבוהים שחיקה מאפייני בעלי ידיםתפק לזהות, יש לקראת דיון בהצעת החוק

 הערכת בכלייותר  נרחבהציר הניהולי ושימוש  חיזוקגיל הפרישה, יחייב  ביטול

   שמי שימשיך לכהן בתפקיד, יהיה בתפקוד מלא ותקין. בכדי להבטיח  עובדים תפקוד

 לירושלים, לפיכך   26חוק ירושלים, מחייב מעבר משרדי ממשלה - משרדים לירושלים מעבר

בחודשים הקרובים תגובש של עובדים. מתוכננות שאינן וצפויות פרישות ועזיבות מתוכננות 

מדיניות מעברים הכוללת מספר נושאים מרכזיים כגון תנאי השירות, מדיניות התפטרות 

 באופן הבא: יש להיערך  פיכך,ופיטורין, איוש משרות ועוד. ל

 המשרה הוא ירושלים  קוםימ כי רורהב הערה כתיבת תוך משרות פרסום 

  פתרונותו איושמעבר, לפי פרופסיה, סיכונים וסיכויים באתגרי ההון האנושי במשרד מיפוי 

  אפשריים. 

 

נדרש תכנון רב שנתי משותף עם ההנהלה הבכירה של תהליכי הפרישה בארגון בהתאם לניהול 

 .המשרד את ייעודו/יעדיו ומטרותיוהסיכונים של כל פרישה/עזיבה והשלכותיהן על השגת 

 

 

                                                             
 הארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובה –פירוט בנושא, ראה דוח בקרה מסכם  24
 , אגף תורה, מחקר וניהול ידעבמדריך שימור ידע פורשים 25
 למעט משרדים ויחידות שניתן להם פטור מיוחד או החרגה 26

זיהוי פרישה

תכנון פורשים מתוכננים כולל פרישה מוקדמת

מעברים /צפי לעזיבות

בחינת צורך המשרה

תהליך איוש המשרה

שימור ידע

פרידה

הארכת שירות במידת הצורך

ט
ר
פ

רגוני 
א

 

http://www.csc.gov.il/DataBases/Reports/Documents/ReportBakara5-2016.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/Reports/Documents/ReportBakara5-2016.pdf
http://www.csc.gov.il/Units/Reform/retirementKnowledgeGuide/files/assets/basic-html/page-1.html
http://www.csc.gov.il/Units/Reform/retirementKnowledgeGuide/files/assets/basic-html/page-1.html
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 תכנית צוערים לשירות המדינה –קליטת עתודה ניהולית  

ותכליתה להכשיר  'צוערים לשירות המדינה' היא תכנית מצוינות ייחודית, המנוהלת על ידי נש"מ

ולקדם עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה. התכנית כוללת תקופת הכשרה משמעותית, 

ים לרבות רכיב של התמחות מעשית בשירות המדינה, והשמה מובנית בצמתי השפעה מערכתי

תקופה זו משמשת את תחילת ההתפתחות המקצועית של  במשרדי הממשלה וביחידות הסמך.

תכנית המשתתפים בתכנית במסלול שירות מהיר יחסית לתפקידי מפתח בשירות המדינה. ה

, לסגל תיכוןבתפקידי ניהול  עובדים חדשיםלקלוט ויחידות הסמך מאפשרת לכלל משרדי הממשלה 

-חברתית-ל מצוינות אישיתלאחר שעברו הכשרה משמעותית והעומדים ברף ציפיות גבוה ש

 הינה משאב חשוב עבור המשרדים.קליטת צוערים להתמחות או כבוגרי התכנים אקדמית. 

 

 שיבוץ הצוערים בכל מחזור ליחידות הממשלה השונות מתבצע במסגרת  - תהליך קול קורא

תהליך של 'קול קורא' על פי קריטריונים שנקבעו, בדגש על יעדי השמה המהווים צמתי 

צוערים  30מדי שנה משובצים עד  מערכתיים והעוסקים בקידום משימות לאומיות. השפעה

להתמחות ולאחריה להשמה במסגרת תהליך 'הקול הקורא', ובמקביל מלווה נש"מ השמות 

בפריסה  סגל התיכוןבוגרי התכנית, שכבר עובדים היום במשרות ניהול ב 107מתקדמות של 

וגרי התכנית במתכונתה הקודמת 'עתידים: צוערים ב 148רחבה בשירות המדינה )נוסף על 

 למגזר הציבורי'(. 

  של משרדית-על מערכתית ראייה על מבוסס תכניתה של ההשמה מודל -תהליך ההשמה 

 יחידות בין עבודה ממשקי של רישתי בניתוח ,וארוך בינוני לטווח המדינה שירות ואתגרי צרכי

 של כל צוער, במגמה האישיות והחוזקות הלהט תחומיל מושכלת והתאמה ומשרדים

 בה המשתתפים של תרומתם פוטנציאל ואת התכנית של ההשפעה פוטנציאל את למקסם

 .בישראל הציבור של החיים איכות לשיפור הנוגעת מדיניות לקידום

 

צרכי הארגון לבין יעדי התכנית ומודל ההשמה, על המשרד לפעול למציאת הלימה מיטבית בין 

 יביאו ערך ממשי למשרד ולשירות המדינה היעדים המשרדיים הפוטנציאליים אשרולמפות את 

 .(  3בנספחהמלאות פירוט ההנחיות )
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  למגמות העתיד של מקצועות נדרשים התאמת הארגון 

 

קצועות שבליבת העשייה המשרדית, של מהעתיד  למגמותת המשרד התאמנדרש לפעול ל

, משרד לפעול לאורך זמן באופן אפקטיבי ורלוונטילמאפשרת הלצורך יצירת תשתית אנושית 

תהליך זה מחייב תכנון אסטרטגי ארוך טווח המבוסס על . ולהגשים את ייעודו ומטרותיו

הרלוונטיות )הערכת המצב המשרדית, הערכת מצב הון אנושי של נציבות הערכות המצב 

(, נתונים ארגוניים וידע מחקרי אודות מגמות 27שירות המדינה, המועצה הלאומית לכלכלה

 .(3בנספח  המלאות פירוט ההנחיות) ליבה משרדיים בנושא מקצועות

   תהליך זה כולל:

  איוש )מחסור(  "מאותגרי"מיפוי משרות 

  מיפוי משרות במשרד הצפויים להיות מושפעים מטכנולוגיה )עדכון דרישות

 המשרה/העלמות המקצוע( 

  מיפוי תפקידים חדשים הנדרשים לצורך התאמת הארגון למשימותיו 

  מיפוי המבנה הארגוני המצוי למול המבנה הרצוי התומך 

תכנון משא"ן וסמנכ"ל לבדגש על סמנכ"ל מחייב עבודה משותפת של הנהלת המשרד 

 סמנכ"ל משא"ן ואסטרטגי 

  

                                                             
 2015, המועצה הלאומית לכלכלה –הערכת מצב אסטרטגית כלכלית חברתית  27

עתיד הווה

תמהיל  
אשר  קיים 

מתאים 
 לעתיד

מקצועות  
 במחסור

מקצועות  
יידרשו  שלא 

 בעתיד

http://graphics-lapam.org.il/clients/roam/strategic1/files/assets/basic-html/page-1.html
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תהליכים שיתופיים ומבוזרים עם  .4

הנציבות ועם יחידות הקצה בתפיסת 

 שירות תומכת
 

, פעילות שיתופית, מסונכרנת

מאפשרת  ומבוססת אמון, הדדית

התנהלות וביצועים ארגוניים 

נדרשים ומענה מיטבי לצרכי יחידות 

 את  ופרטים; מאפיינת מן הצד האחד

הנציבות ממשקי יחידת המשא"ן עם 

ומן הצד השני את ממשקי יחידת 

המשא"ן המשרדית עם יחידות 

 פיתוח תפישת שירותתוך  הקצה

 ע"י הנתמכת כתפישה מובילה

של , הדרכה והטמעה טכנולוגיה

 תרבות ארגונית מתגמלת.

  

להגשמת  ותשנתי על-משימות

 יעד המפה האסטרטגית

 אצילת סמכויותיישום, הרחבה, העמקה של פיילוט  .4.1

 הטמעת תפיסת שירות לעבודה מול יחידות הקצה .4.2

 

 מי השותפים?

  אגף בכיר תכנון אסטרטגי

 ומדיניות

  אגף בכיר בקרת ניהול ההון

 האנושי

  המשרדיהרפרנט 
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 כיצד מתכננים?

 אצילת סמכויות הרחבה, העמקה של יישום, 

נציבות שירות המדינה פועלת לחזק את מקומה כגוף מאפשר התנהלות איכותית ותקינה של המשרדים 

והתקן. המשרדים על יחידותיהם. לצורך כך מבצעת הנציבות מהלך של אצילת סמכויות בתחומי הפרט 

נדרשים לפעול במסגרת הכללים שנקבעו ע"י נציבות שירות המצויים באצילה או מועמדים לאצילה 

המלאות פירוט ההנחיות )המדינה והעמידה במוכנות הארגונית ליישום הסמכויות שהואצלו בפועל 

 .(בנספח

  למשרדים מועמדים לאצילה  -מוכנות ארגונית לאצילה בתחום הפרט והתקן– 

  -ל עמידה בקריטריונים לכניסה לתהליךבדיקה ש

מסוגלות בעלי וש, איוש מלא של תפקידים קריטיים באגף משאבי אנ -תשתית אנושית

 .אופק שירות הסמנכ"ל, מנהל משאבי אנוש ומומחה התקן, תפקידים

עמידה בחוק התקציב, כמות משרות עודפות, מבנה ארגוני ) -תשתית מקצועית וארגונית

גבוה של התאמה למפת הערכה, דוחות שגויים, עיסוקים לא פעילים,  היקף איוש, אחוז

חוות , עמידה בדרישות הטיוב בתחומי המבנה ארגוני והפרט(, עיסוקים לא מאושרים ועוד

 .דעת של ראש מטה הרפורמה, סגן נציב לבקרה, ממונה/רפרנט

לב הפיילוט נפח פעילות מספק שיאפשר תהליך למידה אפקטיבי בש -קריטריונים משלימים

מסוגלות הרפרנט  ,אחוז שינויי תקינה משמעותי, ממוצע תחלופת עובדים וכד'( –)למשל 

 וזמינותו לתפקיד בשלב הפיילוט )אין בכך משום פסילה של משרד העובד מול רפרנט חדש(.

  על המשרדים המצויים  – למשרדים המצויים באצילה -אצילה בתחום הפרט והתקן

באצילה להמשיך ולפעול באופן מיטבי תוך שיפור מתמיד וביצוע מתמשך של הפעולות 

הפקת דוחות בקרה, שימוש  -יכים המוגדרים והמדיניות שנקבעה כגוןהנדרשות על פי התהל

רלוונטיים  ל מול הרפרנט, שיתוף פעולה בפורומיםבמערכות, הצפה של נושאים תורתיים א

 .ווה וכדומה(ועדה מקצועית, פורום מובילי שינוי, ועדה מל)לאצילה  ייעודים

  קבלה ויישום בפועל של נושאי הפרט  -1,2,3למשרדי נחשון  –אצילה בתחום הפרט

הארכת  -מהנציבות במסגרת הכללים שנקבעו ע"י נציבות שירות המדינה למשרד שהואצלו 

  .28קליטת עובדיםשירות, עבודה פרטית , מילוי מקום, הטלת תפקיד, 

                                                             
   ר המוכנות הנדרש לכניסה לאצילה בתחום הפרטפרטים אודות סק 28

http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/documents/preparednessdelegate8.2015.pdf
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האצילה מגבירה גמישות ומרחיבה סמכויות יחידת המשא"ן במשרד ובכך  ומרחיבה את 

תפקידה כמאפשרת את התכנון האסטרטגי המשרדי.  נדרש שת"פ מלא מכלל היחידות 

 לעמידה בדרישות האצילה.

 

אגף בכיר מערכת הבריאות פועל להעברת סמכויות דגש לבתי החולים הממשלתיים 

נת העבודה וע שינויי התקינה מנש"מ לכל בתי החולים הממשלתיים החל משביצ

 . מצגת עבור הצגה לממונהוקישור ל מסמך הנחיותקישור ל להלן. הקרובה

 

 

 הטמעת תפיסת שירות לעבודה מול יחידות הקצה 

מחייבת הטמעת תפיסת שירות  חיזוק שיתופי הפעולה והגברת הגמישות הניהולית בתחום המשא"ן

להסדרת תהליכי  הדבר הינו בעל חשיבות מרובה לעבודת יחידת המשא"ן המשרדית עם יחידות הקצה.

 .(בנספחהמלאות פירוט ההנחיות )  עבודה משותפים ומבוזרים לניהול ותכנון ההון האנושי המשרדי

 

http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/Work_Plans_teken_2018.docx
http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/Work_Plans_teken_2018.docx
http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/Workplan_managing_HC%20_hospitals.pptx
http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/Workplan_managing_HC%20_hospitals.pptx
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תשתית טכנולוגית מאפשרת   .5

 ההולמת את צרכי הארגון
 

מערך הון האנושי בשירות המדינה, 

נותן מענה איכותי ורלוונטי לצרכים 

המשתנים עקב המציאות הטכנולוגית 

נתמך בתשתית  המתפתחת;

טכנולוגית המאפשרת מיצוי משאבים 

קבלת החלטות  ,קיימים ועתידיים

מבוססות מידע, עבודה משותפת 

 ופרואקטיביות לקידום הטיפול בתחום

  ומימוש התכנון המשרדי.

  

 

 

להגשמת יעד  ותשנתי על-משימות

 המפה האסטרטגית

 

 הטמעת מערכות מידע מאפשרות לניהול ההון האנושי .5.1

  

 מי השותפים?

  אגף בכיר תכנון אסטרטגי

 ומדיניות

 אגף מערכות מידע 

  ההון אגף בכיר בקרת ניהול

 האנושי

 אגף מערכות מידע במשרד 
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 כיצד מתכננים?

 הטמעת מערכות מידע מאפשרות לניהול ההון האנושי 

מהוות  . בנוסף, הןתנאי הכרחי לתכנון נכון וארוך טווח של ההון האנושיהן  מערכות המידע

לצורך כך  הכרחית לניהול מיטבי, בקרה וביצוע החלטות ניהוליות מבוססות נתונים.תשתית 

מקדמת נציבות שירות המדינה מדיניות של מעבר לעבודה במערכת מידע אחת לניהול ההון 

ניהול במערכת אחת לכל שירות המדינה מאפשר ראייה מרכב"ה.  האנושי, היא מערכת

מיטבית בין הצרכים הארגוניים בתחום ההון ותפיסה אחידה לכל המשרדים ויצירת הלימה 

 .( 5 פירוט ההנחיות המלאות בנספח) האנושי לבין המענים הניתנים

נו שלב ראשון והכרחי לכל תהליך תכנוני ולכל תהליך אפיון, תכנון טיוב נתונים היחשוב לזכור! 

 והטמעה של מערכת לניהול ההון האנושי.

  נדרשת בחינת המצב הקיים  –תכנית עבודה למעבר למערכת הון אנושי אחודה

לצורך גיבוש תפיסה של מעבר המשרד לניהול ותכנון ההון האנושי תחת מערכת הון 

גורמים הבחינת פעילות אקטיבית בנושא, למידת הערך הארגוני ונדרשת אנושי אחודה. 

 המעכבים אל מול הגורמים המקדמים הטמעת מהלך זה. 

  :מערכת קבלת החלטות מבוססות נתונים: הטמעת השימוש במערכות קיימות

BI נדרשת העמקת ההטמעה של  –)לדוחות ופילוחים(  מרכבההערכת עובדים ו

מערכות קיימות. נדרש לבצע הדרכות והכשרות לשיפור המיומנויות הארגוניות בהפקת 

דוחות מרכבה הכוללים פילוחים שונים. בנוסף נדרש להרחיב את השימוש הארגוני 

של הערכת עובדים. העמקת השימוש בשני הכלים הללו יכולה להוות  BI-במערכת ה

קפיצת מדרגה בשיפור היכולת הארגונית לקבלת החלטות מבוססות נתונים בתחום 

 הניהול, התכנון ופיתוח המשאב האנושי במשרד.   

  מיצוי השימוש במערכות תומכות  –הטמעת מערכות טכנולוגיות תומכות בקרה

ם בנציבות שירות המדינה ומעבר הדרגתי למערכות תומכות נוספות הבקרה הקיימות כיו

לניהול המדדים והביצועים הארגוניים,  BI -להשלמת הפערים שזוהו בעיקר בהיבטי ה

 .29הארגוני CRM -ניהול הסיכונים וניהול הפניות למערך הרפרנטורה באמצעות ה

 

של הון אנושי  מערכות מידע לניהול ההון האנושי מאפשרות תכנון אסטרטגי

 המבוסס נתונים ובכך מעצים את כושר התכנון של המשרד באופן משמעותי.

 
 

                                                             
 מידע אודות הצורך הקריטי במערכות הטכנולוגיות התומכות 29

http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/documents/controlhr-p1.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/documents/controlhr-p1.pdf
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 נספחים .6
 1פירוט משימות לפי יעד מפה אסטרטגית  -  1נספח 

מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

   3משוב במודל ביצוע הערכת עובדים לכלל משרדי הממשלה באמצעותX3 

 )מודל "בשביל העתיד"(: במשרדי נחשון בלבד

  קביעת מדיניות מצטיינים לפני תחילת ביצוע הערכות העובדיםנדרשת 

  בניית מפת הערכה במערכת המרכב"ה לצורך שיוך מעריכים )מנהל ישיר ועקיף( לכל

 עובד

  (חובה) המעריכים חדשים לכללביצוע הכשרות! 

 למעריכים ותיקים לפי הצורך וןהדרכות/ריענ ביצוע 

 לכלל העובדים בחלון הזמן שיקבע ביצוע הערכה 

  כלל משובי העובדים במערכת "בשביל העתיד"הזנת 

  באמצעות מערכת( ניתוח תוצאות רוחביBIויצירת תמונת מצב משרדית ) 

  הכנסת עובדים בעלי הביצועים הנמוכים במשרד לתקופת הערכה מיוחדת והגדרת

 זו.יעדים לתקופה 

 גיבוש תכניות התערבות משרדיות ואישיות וגזירת תובנות לתכנית עבודה שנה באה 

ביצוע הערכת 

 עובדים

מיפוי צרכים 
ואבחון ארגוני 

באמצעות 
הערכת תפקוד 

עובדים וסקר 
 עמדות

עובדים 

ומנהלים 

מתפתחים 

ומחויבים 

בשירות 

 המדינה

  טיוב נתוני עובדים בדגש על כתובות דוא"ל 

 לעידוד מילויו על ידי העובדים תקשור הסקר 

 בניית תכנית התערבות בהתאם לתוצאות הסקר 

 הוצאת תכנית ההתערבות לפועל 

 תקשור תוצאות הסקר ופעולות שננקטו בעקבותיהן 

ביצוע סקר עמדות 

 עובדים
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מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

  ( ראה משימה על מיפוי צרכים מיפוי צרכי למידה והדרכה של מנהלים ועובדים

 ואבחון ארגוני(

 בפגישות השתתפות באמצעות הפעילות/לליבת למשרד ייחודיים אתגרים מיפוי 

והממונה  במשרד אסטרטגי תכנון"ל/סמנכ"ל מנכ עם עבודה ופגישות הנהלה

 הגדרת יעדים מקצועיים וסדרי עדיפויות בתחום הדרכה ולמידהעל ההדרכה 

 ם אגפי-ביצוע תהליך שיתופי לגיבוש תכנית עבודה )היוועצות עם ממשקים פנים

 אגפיים לפי הצורך(-וחוץ

לכלל הדרגים במשרד באופן שהולם את יעדי המשרד ומטרותיו ובהתאם הכשרות  פיתוח
תקשור פעילות אגף בכיר הדרכה והשכלה  בפני לתהליך איתור צרכים מפורט ומקצועי 

 כלל העובדים הרלוונטיים 

גיבוש תכנית 

עבודה בתחום 

 הדרכה ולמידה

לרבות פיתוח 

הכשרות 

  30משרדיות

תכנון, יישום 
תהליכי הכשרה 

ופיתוח הון 
 אנושי 

   תקשור פעילויות הלמידה וההדרכה המשרדיות והרוחביות )שמבצע אגף בכיר

 הדרכה והשכלה(

  הגדרת מדדי תפוקה ותוצאה למשימות ההדרכה וההכשרה בתכנית העבודה בשלב

 התכנון

  החלטה לגבי פעולות ההדרכה שיוערכו במסגרת תכנית העבודה השנתית ובאלו

 (. 1-5רמות של ערכת אפקטיביות )

 ביצוע בקרה רבעונית על תכנית העבודה 

 תכנון מול ביצוע -שנתי דוח  עריכת 

 ובקרה על  יישום

 תכנית העבודה

בתחום הדרכה 

 ולמידה

                                                             
 יתבצע בתיאום עם אגף בכיר הדרכה והשכלה 30
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מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

   שקורסי יסוד לתחום משאבי אנוביצוע המשך 

 קורס למנהלי משאבי אנוש 

 המשך טיפול בתפקודי יחידות משא"נ 

 תמיכה בתהליכי אצילת סמכויות למשרדים 

מיצוב משאבי 
האנוש 

 31כפרופסיה

 

   בין היתר באמצעות סקר שביעות רצון עובדים, בחינת הקצאה ) צרכי רווחהמיפוי

 ומימוש משאבים וכו'(

  הרווחההגדרת יעדים מקצועיים וסדרי עדיפויות בתחום 

 אגפים -)היוועצות עם ממשקים פנים ביצוע תהליך שיתופי לגיבוש תכנית עבודה

 אגפיים לפי הצורך(-וחוץ
  גיבוש סל רווחה כולל לעובדים רחב ככל הניתן הכולל בין היתר פעולות חברה

 ותרבות

 גיבוש תכנית רווחה לצורך מתן סיוע ייחודי לפרט על פי הצורך 

גיבוש תכנית 

עבודה בתחום 

 32הרווחה

תכנון ויישום 
תכנית להגברת 

מחוברות 
עובדים 

באמצעות 
 פעולות רווחה

   בתכנית העבודה בשלב  בתחום הרווחההגדרת מדדי תפוקה ותוצאה למשימות

 התכנון

 ביצוע בקרה רבעונית על תכנית העבודה 

  תכנון מול ביצוע -עריכת דוח שנתי 

יישום ובקרה על 

תכנית עבודה 

 בתחום הרווחה

   עובדים בשירות עם וותק בתפקידם )כפי  –מיפוי היצע עובדים רלוונטיים לניוד

 שיוגדר(

 ישימות והרלוונטיות לביצוע מהלך ניוד י היצע משרות לצורך בחינת מידת המיפו

 משרדי )מידת תחלופה( ולצורך איתור משרות רלוונטיות.-פנים

ניוד עובדים פנים 
מרכז  -משרדי

ישים עבור ) 33הכוון
משרדים גדולים 

 בלבד!(

הגברת התנועה 
במערכת 
 הציבורית

                                                             
הליכי חניכה, על משרדי הממשלה לקחת בחשבון תהליכים אלו, הן מבחינת מיקוד משאבים, והן מבחינת הקצאת משאבים לתהליכם תומכים בתהליכים אלו: לרבות ת 31

 הטמעה וליווי לעובדים לאחר הקורסים. 
 ייבנו בתיאום מול אגף בכיר הדרכה והשכלה אשר מתווה את המדיניות בנושא  32

 הינו אפשרי במסגרת אותו דירוג ודרגה בלבד.  -ניוד פנים משרדי  33
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מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

  עובדיםבחינת היענות מנהלים לביצוע תהליכי ניוד ועידוד 

 מינוי עובד/ים לצורך הקמת מרכז ההכוון 

  אפיון ופיתוח מערכת עצמאית לניהול הבקשות וקליטת טפסים לצורך שמירה על

 דיסקרטיות

 הפצת קול קורא לכלל עובדי המשרד 

 ביצוע ראיונות לעובדים המעוניינים בהכוון וליווי העובדים עד לתהליך ההשמה 

 תי/ניוד פנימי של עובדיםתקשור הקמת פעילות של הכוון תעסוק 

 )קליטת פניות עובדים )מתקבלות באופן דיסקרטי 

 שיבוץ עובדים וקליטתם במשרות החדשות 
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 2פירוט משימות לפי יעד מפה אסטרטגית  - 2נספח 

מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

   ארגוני וגיבוש תמונת מצב סגל בכיר נוכחית ותמונת מצב עתידית צפויה מיפוי

 )משרות ועובדים( לרבות מגדר והשתייכות לאוכלוסיות גיוון

  מיפוי וגיבוש תמונת מצב סגל תיכון בדגש על פוטנציאל קידום, מגדר והשתייכות

 גיווןלאוכלוסיות 

 איתור צרכי הכשרה והדרכה על בסיס מיפוי ארגוני 

  איתור מועמדים מובילים להכשרות במסגרת המדרשה הלאומית למנהיגות

 ממשל וניהול

  הגדרת יעדים מקצועיים בנושאי גיוס/איוש ופיתוח/הכשרת סגל בכיר

 למשרותיהם וגיבוש סדרי עדיפויות

  הבכיר במשרדגיבוש/עדכון תכנית רב שנתית לתכנון הסגל 

 34גיבוש תכנית עבודה שנתית לתכנון וניהול הסגל הבכיר. 

  לשירות המדינה ולהכשרות במדרשה הלאומית איתור מועמדים לעתודה ניהולית

 תוך התייחסות לייצוג אוכלוסיות תיכוןעל בסיס מיפוי תמונת מצב סגל 

  ומחוץ איתור אקטיבי של נשים לתפקידי ניהול בכיר )מקרב שירות המדינה

 לשירות המדינה(

  לכדי התמודדות בתפקידי סגל בכיר תיכוןליווי/העצמה של נשים במשרד מסגל 

  יצירת קשר עם עמותות/ארגונים/רשתות חברתיות הפועלים עם אוכלוסיות גיוון

 )הנעדרות ממצבת העובדים במשרד( לצורך איתור אקטיבי של עובדים 

 צורך סיוע באיתור אקטיבי/ליווי פנייה לעובדים מאוכלוסיות גיוון במשרד ל

 מועמדים מאוכלוסייתם )הנעדרת ממצבת העובדים במשרד(

 השתלבות בבניית ניהול קריירה בראיית תפקידים בסגל הבכיר המוביל 

תכנון הסגל הבכיר 

 בשירות המדינה

תכנון וניהול 
פיתוח הציר 

 הניהולי במשרד

הסגל הניהולי 

)בדגש על 

הבכיר( הוא 

בעל ערך 

ויכולת מהותי 

ביצועית 

 מיטבית

                                                             
 כלים לניהול ופיתוח הסגל הבכיר )המופיעים כמשימת העל שלהלן(תיעשה תוך אינטגרציה בין צרכי הכשרה שמופו לבין היצע זמין של   34
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מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

   תפוקה ותוצאה למשימות בתחום הסגל הבכירהגדרת מדדי 

  הסגל הבכיר טיפול/תכנון/גיוס/פיתוח ביצוע מעקב שוטף על צרכים בתחום

 והעברתם על פי הצורך למינהל הסגל הבכיר

 בתחום הסגל הבכיר ביצוע -עריכת דוח שנתי תכנון 
 העתודה לסגל הבכיר המובילביצוע בתחום -עריכת דוח שנתי תכנון 

 שנתית על פי הדוח השנתי-העבודה השנתית/רב עדכון תכנית 

ניהול )יישום 

ובקרה( הסגל 

הבכיר בשירות 

 המדינה

  פעילות המדרשה בפני כלל העובדים הרלוונטיים  תקשור 

 עידוד והגברת מוטיבציה לעובדים להשתתף בתכניות רוחביות במדרשה פעולות 

במשרדים  ובתכניות נושאיות ומקצועיות של "עתודות לישראל" הלאומית

  הרלוונטיים

 מיפוי כלל המועמדים העומדים בקריטריונים ורלוונטיים לתכניות המדרשה 

  קביעת סדר עדיפויות בין המועמדים הרלוונטיים לצורך שליחת מועמדות

 לתכניות המדרשה 

 ח אל מול היצע תכניות, תכנון ארוך טווח של מנהלים נדרשים להכשרה ופיתו

 תקציבי הכשרה והכשרות קיימות

  עתודה לסגל הבכיר המוביל ועתודות  –שילוב נכון בין תכניות העתודה השונות

 לישראל.

-הכשרות בין

מדרשה  -משרדיות 

תכנית לאומית ו

עתודה לסגל 

 הבכיר והמוביל

הטמעה ושימוש 
מיטבי בכלים 

לניהול ופיתוח 
 הסגל הבכיר 

  בפגישות השתתפות באמצעות הפעילות/לליבת למשרד ייחודיים אתגרים מיפוי 

והממונה על  במשרד אסטרטגי תכנון"ל/סמנכ"ל מנכ עם עבודה ופגישות הנהלה

 ההדרכה 

 שזוהו ולאתגרים לצרכים בהתאם הבכיר לסגלהכשרות  פיתוח 

 חבירה מנהלים של רמות למספר הכשרות ביצוע הצורך ובעת קטנים במשרדים/

 הכשרה לביצוע נוסף למשרד

 הכשרות

 36משרדיות

                                                             
 ייבנו בתיאום מול אגף בכיר הדרכה והשכלה אשר מתווה את המדיניות בנושא 36
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מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

 35(ומתקדם בסיסי ניהול)דרג  יותר הזוטרות ברמות למנהלים הכשרות ביצוע 

   מערכת של תמריצים לא חומריים אשר תוכל לשמש את המנהלים הטמעת

 .לעובדים בהתאם לתפקודם במהלך השנהכהוקרה בהתאם לשיקול דעתם 

  37מעובדי המשרד %20 -ל  ₪ 250מענק שווה כסף בסכום של הענקת . 

תגמול והוקרת 
 עובדים

מתן כלים לסגל 
הניהולי לניהול 

 ההון האנושי

 

  

                                                             
 מדיניות "עץ הדעת" בנושא הנחיות עתידות להתפרסם בשנה הקרובה כחלק ממדיניות "ניהול כמקצוע" שהתווה צוות 35
 מאפשר למנהלים להעניק הטבות שוות כסף כהוקרה לעובדים בהתאם לתפקודם במהלך השנה. 37
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 3פירוט משימות לפי יעד מפה אסטרטגית  - 3נספח 

מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

  אסטרטגיית תכנון  בניית תכנית שנתית עבור צפי מכרזים
 גיוס

 

תכנון תהליכי 
 הגיוס והמיון 

קליטה ותנועה 

מאפשרים 

תמהיל הון 

אנושי זמין 

ומתאים 

לצרכים 

 משתנים

  זיהוי ומיפוי המשרות אשר איושן מצריך התייחסות מיוחדת בנוגע להליכי המיון 

  הערכות ליצירת כלי מיון )מבחנים/תרגילים ומטלות( שייצרו תשתית מיטבית

 המועמדים המתאימים ביותר לצרכי המשרדלזיהוי 

זיהוי משרות עבור 
מיונים מותאמים 

ובניית כלי מיון 
 רלוונטיים

   בדיקת המתאם שבין הערכות המועמד באבחונו לבין כישוריו כפי שנצפו בעבודתו
 בפועל

 בניית תשתית מובנית ומדידה לצורך יישום בדיקה זו בשיתוף עם אב"מ 

בדיקת תוצאות 
המיון אל הערכות 

מול ביצועי העובד 
 בתפקידו

   :הצגת יעדי ביצוע לעמידה בלוחות הזמנים עבור השלבים שבאחריות המשרד
תכנון מקדים של יצירת משרות, פרסום המכרז, בדיקת תנאי הסף וכינוס ועדת 

 בוחנים

 .ייזום פעולות שיבטיחו עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו 

ניטור ובקרה על 
עמידה בלוחות 
זמנים לשלבים 

עליהם אמון 
המשרד בתהליך 

 הגיוס והמיון

  מיפוי תפקידים לקראת איוש 

 אפיון צרכי הקליטה עבור כל אחד מהתפקידים לאיוש 

  אפיון צרכי קליטה עבור עובד באמצעות פגישת הכרות עם עובד נקלט 

 גיבוש תכנית קליטה תוך התייחסות לנהלי חפיפה וחניכה בשירות המדינה 

תהליכי תכנון 
 קליטת העובד

ניהול תהליכי 
 קליטת עובד

  שילוב העובד ביום אוריינטציה על פי המועד הסמוך לקליטתו 

  מתן ליווי מקצועי/אישי לעובד בתקופת הקליטה על פי הצורך על ידי עובד/מנהל

 מכהן 

ניהול תהליכי 
 קליטת העובד
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מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

  עבור עובד מאוכלוסיית גיוון ניתן לבחון מתן ליווי על ידי עובד/מנהל מאותה

 אוכלוסיית גיוון

 מיפוי כמותי 

 גיבוש דוח נתונים המציג תמונת מצב פילוח עובדים על פני המדרגים השונים 

 38איסוף נתונים בנושא אוכלוסיות שההשתייכות אליהן אינן מדווחות במרכב"ה 

 מיפוי איכותי

  גיוון במשרדמיפוי תפיסות בהנהלה לגבי אוכלוסיות גיוון והטמעת 

 בחינת שביעות רצון עובדים מאוכלוסיות גיוון 

 )בחינת תהליכים והתאמתם לאוכלוסיות גיוון )תהליכי קליטה, גיוס, עבודה שוטפת 

  מיפוי תרבות ארגונית בתחומי רב תרבותיות, הכלת השונות ותפיסות

 גזעניות/סטיגמטיות

 מידת תחלופת/עזיבת עובדים מאוכלוסיות גיוון 

  ומאפייני תהליכי קידום אוכלוסיות גיווןהיקפי 

  אוכלוסייהעל ידי מועמדים מכל משרות הכמות מועמדים מול כמות איוש 

 כמות ורמות משרות מסומנות 

מיפוי הגיוון 

 התעסוקתי במשרד 

תמהיל מגוון 
הכולל ייצוג הולם 

של פסיפס 
החברה 

הישראלית 
 במשרד 

                                                             
 מסקר הלמ"ס 2014לקבלת נתונים בנושא עובדים עם מוגבלות במשרד לשנת  38

 

http://www.cbs.gov.il/revaha/mugbaloyut_ytzug14.pdf
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מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

   ייצוג במשרד-המצויות בתתאיסוף מידע כמותי אודות אוכלוסיות 

 איסוף המידע  מתהליך המיפוי האיכותני והכמותי 

  קריאה/למידה על מאפייני האוכלוסיות אל מול צרכי המשרד 

  גיבוש דוח גורמים מעכבים ומקדמים המאפיינים את האוכלוסייה/את המשרד על

  39בסיס הידע שנאסף

איתור גורמים 

מעכבים ומקדמים 

 של הטמעת הגיוון

 

 

  שנתית המתבססת על המיפוי הארגוני, הגורמים המעכבים -גיבוש תכנית עבודה רב

והמקדמים, דווחי תכנון מול ביצוע לתכנית של שנה קודמת ויעדי ייצוג הולם 

 ממשלתיים

 מתוך תכנית  40גזירת תכנית עבודה שנתית הכוללת צעדים קונקרטיים נדרשים

 שנתית בנושא-העבודה הרב

  המלאה לתחום הגיוון התעסוקתי בפני הרפרנט המשרדיהצגת תכנית העבודה 

 41הצגת עיקרי תכנית העבודה לתחום הגיוון התעסוקתי בוועדת חריגים בפני הנציב 

גיבוש והצגת 

תכנית העבודה 

לקידום הגיוון 

 התעסוקתי

   בחינת מאפייני האוכלוסייה הנדרשת לגיוס ואיתור משרה רלוונטית שניתן להצביע

 42של הלימה בין דרישותיה לבין מאפייני האוכלוסייה על מידה סבירה

 שאינן מיוצגות באופן מספק במשרד בכלל  43סימון משרות לאוכלוסיות גיוון

 המדרגים בדגש על הבכירים 

  הנחיית וועדות בוחנים לביצוע העדפה מתקנת עבור אוכלוסיות גיוון לכלל המשרות

 )לא רק משרות מסומנות(

  ביצוע סדנאות בנושא הטיה במיון לכלל הגורמים המראיינים/בוחנים 

 הרחבת שיטות איתור וגיוס מועמדים

גיוס עובדים 

 מאוכלוסיות גיוון

                                                             
 לצורך מינופם עבור קידום הנושא בתכנית העבודה –לצורך התייחסות לפתרון/צמצום השפעותיהם בתכנית העבודה ; מקדמים  –מעכבים  39
 ת רב תרבותיות למנהלים/בוחנים, ליווי והעצמת עובדים מאוכלוסיות גיוון, איתור אקטיבי של עובדים וכו'. כנסי העלאת מודעות לעובדים וצמצום תפיסות גזעניות, סדנאות על הטיולדוגמא:  40
  2018תהליך מחייב לצורך קבלת אישור הנציב להמשך גיוסים לשנת  41
אוכלוסייה )אם יש(, ותוך בחינת אית הנדרשת לבין מקצועות נפוצים לאקדמלאוכלוסייה )אם יש(, בין השכלה הלימה בין מיקומה הגאוגרפי של המשרה לריכוזים גאוגרפיים אופייניים  ע"פ 42

 ות והנגשה, עמידה בתנאי סף וכו'(תרבותיות, נגיש-חסמים מוכרים/נפוצים של שילוב האוכלוסייה בשירות המדינה לבין מאפייני המשרה )סוגיות רב
 המאפייני ודרישות המשרסבירה בין מאפייניה ל הלימהמציאת מאפייני אוכלוסיית היעד לגיוס וייעשה על בסיס . סימון מתפרסמותמשרות  3על כל  1 מון משרהסימון משרות יתבצע ביחס של סי 43
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מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

 44איתור אקטיבי דרך ארגונים ייעודיים 

 פנייה דרך רשתות חברתיות ואתרים רלוונטיים 

 פנייה לעובדים מכהנים שיסייעו באיתור באוכלוסיותיהם 

   על המשרדים לבדוק את היעדים שהציב לעצמו כל משרד וזאת באמצעות הוועדה

בכל משרד ממשלתי . הממונות על השוויון  2017המגדרית שהוקמה על בשנת 

המגדרי  ידרשו להציג את תוצרי הוועדה המגדרית בפני מנהלת האגף לשוויון מגדרי 

  2018ד בנושא זה לשנת וכן את תכנון תכנית העבודה של המשר 31.12.2017 -עד ל

  במסגרת הוועדה המגדרית יבוצע מיפוי העובדים בדרג ניהול בכיר ושיעור הנשים

 מקרבם

  במסגרת הוועדה המגדרית המשרדית  יבוצע מיפוי העובדים בדרג תיכון ושיעור

 45הנשים מקרבם

  במסגרת הוועדה המגדרית המשרדית ייבחנו הסדרים אשר מאפשרים  "מקום

 שפחה"עבודה תומך מ

גיבוש תמונת מצב 

 46מגדרית במשרד

קידום שוויון 
 מגדרי במשרד

  איסוף וניתוח המידע האיכותי והכמותי מתמונת המצב המגדרית במשרד 

  במסגרת הוועדה המגדרית המשרדית המשרד יגבש דוח חסמים וימצא לכל חסם

פתרון שיבוא לידי ביטוי בתכנית העבודה של הממונה על השוויון המגדרי לשנת 

2018  

איתור גורמים 

מעכבים ומקדמים 

של הטמעת השוויון 

 המגדרי

   גיבוש תכנית רב שנתית שתענה על כל הממצאים שעלו במסגרת הוועדה

 המגדרית המשרדית 

  על המשרדים לכנס את הוועדה לבחינת פערי השכר המגדריים לפחות אחת

לשנה בשיתוף של הממונה על השוויון המגדרי ולבחון במסגרת הוועדה את 

ה בו הוועדה חלוקת רכיבי השכר המגדריים במשרד לפי נשים וגברים. במקר

גיבוש ומעקב על 

תכנית העבודה 

                                                             
סטודנטים מהאוכלוסייה, רשויות מקומיות עם ריכוזי משרדים ויחידות ממשלתיות שפועלים עם האוכלוסייה, עמותות שפועלות עם האוכלוסייה הספציפית, מוסדות אקדמאים עם ריבוי  44

 אוכלוסייה רלוונטית וכו'
 לצורך בחינת פוטנציאל נשי לעתודה הניהולית 45
 תגובש בהובלת הממונה על השוויון המגדרי במשרד בהתאם להנחיות אגף שוויון מגדרי בנש"מ 46
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מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

לבחינת פערי השכר תמצא פערי שכר במשרד, עליה לבצע חלוקה מחודשת של 

 רכיבי השכר באופן שיבטא שוויוניות  והוגנות. 

  מעקב שוטף ודיווח חציוני על עמידה ביעדי  - 2017בקרה על תכנית העבודה

 47שוויון מגדרי

 גים של נציבות דיווח פרונטלי של המשרדים על עמידה ביעדים בפני ועדת החרי

 שירות המדינה בראשות אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות 

לקידום השוויון 

 המגדרי

  גברת המודעות של עובדים ומנהליםביצוע פעולות הכשרה והדרכה לה 

   הנגשת זכויות הורות  לנשים ולגברים כאחד 

  "לעובדים/ות אשר עומדים בקריטריונים השתתפות ב"פיילוט עבודה מהבית 

  המשרדים יחויבו לנהל מעקב ולדווח לאגף לשוויון מגדרי על ניצול   -אחת לשנה

שעות העבודה מהבית כחלק ממכסת השעות הנוספות בחלוקה מגדרית 

 )נשים/גברים(.

  במידה  -יש לעדכן את האגף לשוויון מגדרי על כל שינוי ברשימת הפיילוט המשרדית

 והמשרד הוסיף/הוריד עובד/ת  מהפיילוט בהתאם.  

  )"ידוע העובדים בדבר הזכאות ליום עבודה מקוצר לשני בני הזוג )"משרת הורה

 והאפשרות לחלק ביניהם את הימים בהם ינצלו זכות זו.

 ת חשובות לא בשעות אחה"צ לאור הנחיית הנציב בנושא מדיניות קיום ישיבו 

  בחינת ההסדרים הקיימים ליצירת מקום עבודה תומך משפחה, כגון: ארגון קייטנות

לילדי העובדים בחופשות, קיום שעות עבודה גמישות לגברים ונשים, הצבת חדר 

 הנקה, אפשרות למתן חזרה מדורגת מחופשת לידה ועוד 

הטמעת תרבות 

 המעודדת תארגוני

"מקום עבודה 

 תומך משפחה"

   2018מענה של כלל משרדי הממשלה לשאלון  "אות המעסיק המתקדם" לשנת 

  במשרד על מנת לסייע להן  בסגל התיכוןהוצאה לפועל של  תכנית מנטורינג לנשים

המשרדים יטמיעו את התכנית בליווי צמוד של הממונה על  –להתקדם בעבודה 

 והאגף לשוויון מגדרי  -השוויון המגדרי  

  ציון "יום השוויון המגדרי" עבור כלל עובדי ועובדות המשרד ובהשתתפות הנהלת

 (08/03המשרד  )

פעולות לעידוד 

והגברת מודעות 

לנושא השוויון 

 המגדרי

                                                             
 יוגש לאגף לשוויון מגדרי, נש"מ 47



51 

 

מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

 ל עובדי ועובדות המשרד ציון "יום המאבק באלימות נגד נשים" עבור כל

 (25/11ובהשתתפות הנהלת המשרד )

  חובה! –הדרכה למניעת הטרדה מינית 

  עידוד נשים לדיווח ופניות בנושא הטרדות מיניות וקיפוח על רקע מגדרי באמצעות

 מפגשי הדרכה ותקשור מדיניות ארגונית בנושא

 עבודה-זון ביתהדרכות בנושאים שונים: שוויון בין המינים, חשיבה מגדרית, אי 

 הדרכות לנשים בנושא בריאות האישה 

  הכשרות והדרכות לשם עמידת המשרד ביעדים לקידום נשים. ההדרכות יכללו, ביו

היתר, תכניות הדרכה מיוחדות לנשים בנושאים כגון העצמה, הכנה למכרזים, 

קריירה, ניהול קריירה ועוד. ההדרכות יבוצעו במספר -מנהיגות נשית, איזון חיים

 מחזורים במטרה להקיף את כלל עובדות המשרד.

  קורס לנשים בלבד אשר יספק להן כלים  2017המשרדים יערכו במהלך שנת

לפיתוח אישי ומקצועי כגון: קורסי העצמה, ניהול קריירה, פיתוח מנהיגות, מנטורינג, 

 הכנה למכרזים.

  יות הרשומות גברים ונשים, מעבר לפעילו -הדרכות נוספות לכלל העובדים  2קיום

 עבודה, שוויון בין המינים, הטמעת חשיבה מגדרית ועוד -כגון: איזון חיים  -מעלה

  המשרדים ימנו מספר שווה של גברים ונשים לוועדות המשרדיות )כגון: ועדת הדרכה
משרדית, קיצור פז"מ, רכיבי שכר משתנים ועוד( ויזמנו את הממונה על השוויון 

 המגדרי לוועדות אלה. 

  סמנכ"ל/ית המשרד או הממונה על השוויון המגדרי תפנה למנהלת האגף לשוויון

מגדרי בנציבות כאשר ישנו חשש להטיית מכרז על רקע מגדרי על מנת שתשקול 
את דרכי הפעולה הרצויות, לרבות מינוי משקיפה במכרז )דוגמת אחת הממונות על 

 ם בנציבות שירות המדינה.שוויון מגדרי ממשרד אחר(, ובאישור הגורמים הרלבנטיי

   איתור וגיוס נשים  עידוד נשים להשתתפות בתכניות עתודה לישראל

 לתפקידים בכירים
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  איתור אקטיבי של נשים לתפקידי מפתח )לרבות וועדות איתור( באמצעות פנייה

 48ישירה למועמדות רלוונטיות

 הסגל הבכיר ולסמן מקרב העובדים , יש לבצע מיפוי של שכבת  -עתודה ניהולית

( את העתודה הניהולית אשר תהווה בעתיד את 41-43-ו 40-42בדרג התיכון )

שדרת הניהול. יש לשאוף לכך שפוטנציאל העתודה הניהולית ייתן מענה להנחיות 

האיוש בנושא קידום נשים. במסגרת המיפוי יש להתייחס לתנועות צפויות בראייה 

 שינויים ארגוניים מתוכננים.שנתית וכן להציג -דו

  הממונה על השוויון המגדרי והסמנכ"ל הבכיר למנהל ומשא"ן/ המנהל

האדמיניסטרטיבי, יבחנו אילו כישורים/ניסיון נדרשים לתפקידים הבכירים הצפויים 

להתפנות ובהתאם ייעדו  הכשרות למועמדות )למשל קורס/ניסיון בניהול תקציב, 

אנוש(. ניתן להיעזר באגף בכיר הדרכה בבנייה של קורס/ניסיון בניהול משאבי 

 הכשרות או במציאת הכשרות באם אינן קיימות כיום במסגרת הממשלתית 

  בחינת תיאורי התפקידים הצפויים להתפנות בחמש השנים הקרובות מבחינה

מגדרית בשיתוף הממונה על שוויון מגדרי. במידת הצורך יבוצע עדכון של תיאורי 

 נוע הטיה מגדרית.התפקיד כדי למ

  עדכון מראש את הממונה על שוויון מגדרי בדבר תפקידים בכירים הצפויים

להתפנות במשרד, לרבות שינוי נוהל פנימי לשם כך, עדכון זה יועבר גם לידיעת 

 מנהלת האגף לשוויון מגדרי בנש"מ.

   במשרדים לקבל פניות העובדים/ות בנושא באחריות הממונה על שוויון מגדרי

הטרדות מינית והתנכלויות, להסביר את זכויות הנפגעים/ות, לרשום פרוטוקול 

התלונה בחתימת הנפגעים/ות, ולהעבירו ישירות לאגף לשוויון מגדרי בנציבות 

לצורך להמשך טיפול. הממונה על  -ללא עדכון אף גורם במשרד –שירות המדינה 

י תלווה/ילווה את הנפגע/ת בתהליך הטיפול בתלונה, ותפעל/יפעל השוויון המגדר

 49למניעת התנכלויות הקשורות להטרדה.

של טיפול ומניעה 
 הטרדות מיניות

                                                             
 מועמדותבוועדות איתור נשים להתמודדות, יש לתעד את הנימוקים לכך בתהליך האיוש ולהציג מאמצים מספקים לאיתור  דיםקיבמידה ולא נמצאות לתפ 48
 במקום בו ימונה גבר לתפקיד, יוטל על עובדת אחרת מהמשרד לטפל בהטרדות מיניות בנוסף לתפקידה. 49
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  באחריות הממונה על שוויון מגדרי במשרדים לטפל בפניות עובדים/ות בנושאים

מגדריים לרבות זכויות הורות, אפליה וקיפוח על רקע מגדרי ולהפיץ הנחיות 

 בנושאים אלו.

  שנתית-מיפוי כלל הפרישות/עזיבות המתוכננות בראייה רב 

  ביצוע ניתוח והערכה אודות השלכות של כל פרישה/עזיבה של עובד/ים על

 הארגון/יחידה

 מיפוי משרות הליבה/המקצועיות במשרד 

 50בחינת המשרה/תפקיד בהיבטים של נחיצות וחשיבות 

  בדגש על עובדים  51ברמה היחידתית/משרדיתבחינת השפעות לעזיבת העובד

 המהווים מקור ידע ייחודי או פרישה מסיבית של עובדים ממקצועות ליבה משרדיים

  לצמצום הפגיעה בארגון נוכח עזיבות ופרישות  רב שנתיתגיבוש תכנית עבודה

 מתוכננות לרבות

  פרישה, גיבוש תכנית שנתית המתייחסת לתכנון מכרזים שנתי מפורט לפי זמני

 בניית מבדקים מקצועיים בהתאם לצפי פרישות, ניהול ידע והכשרות

 ( ראה/י התייחסות בתכנית העבודה לנושא שימור הידע ויצירת רצף באיוש תפקיד

 (משימות להלן

גיבוש תמונת מצב 

ותכנון רב שנתי של 

 פרישות/עזיבות

ניהול ותכנון 
תהליכי פרישה 

)בתוך כך מעבר 
משרדים 

 לירושלים(

  מינוי עובד האחראי על תהליך שימור ידע פורשים ביחידה/במשרד 

 ביצוע ניהול סיכונים לאבדן ידע בעקבות כל פרישה 

 )52גיבוש והטמעת תכנית לשימור הידע )בעת הצורך 

ביצוע תהליך 

 שימור ידע

                                                             
 החשיבות שלו לצורך המשכיות באיוש/שימור הידע? האם הוא נחוץ לאיוש מחודש או ניתן לבטלו? מי מידת 50
 האם נדרש תהליך שימור ידע? -האם נדרש גיוס מאוכלוסיית גיוון? ; עובד המהווה מקור ידע משמעותי -השפעת פרישתו על מידת הייצוג ההולם במשרד  51
 במדריך שימור ידע פורשיםמומלץ להיעזר במתודולוגיה שפיתח אגף תורה מחקר וניהול ידע ו 52

http://www.csc.gov.il/Units/Reform/retirementKnowledgeGuide/files/assets/basic-html/page-1.html
http://www.csc.gov.il/Units/Reform/retirementKnowledgeGuide/files/assets/basic-html/page-1.html
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  ביצוע ניהול סיכונים בנושא להיעדר רצף באיוש כל תפקיד עם מועד פרישה מתקרב 

  מוקדמת להליך מכרזי )בעת הצורך(יציאה 

 )53ביצוע הארכת שירות לעובדים נחוצים שצפויים לפרוש )לדוגמא מקצועות בחוסר 

 "54ביצוע הארכת שירות למשרדי נחשון המצויים ב"אצילה 

יצירת רצף באיוש 

 תפקידים

   העברת "קול קורא" לעיון המנהלים לצורך הצפת צרכים, משימות ויעדי השמה

 פוטנציאליים

 "בחינת עמידת ההצעות המשרדיות בקריטריונים המפורטים ב"קול הקורא 

 והעברתם לאגף  55תעדוף המשימות בתיאום עם הנהלת המשרד והעומד/ת בראשו

 צוערים בנש"מ

  קליטת בוגרי התכנית בהשמה בתום שלב ההתמחות 

  הציבורי"( מיפוי נתוני בוגרי התכנית )לרבות תכנית "עתידים: צוערים למינהל

 והעברת דיווח לאגף הצוערים בנש"מ עד למועד שיימסר 

  כחלק מתמונת מצב הון אנושי ותכנית  –תכנון השתלבות בוגרי התכנית במשרד

 56עבודה משרדית

קליטת עתודה  
ניהולית איכותית 

צוערים  -למשרד 
 לשירות המדינה

  מיפוי המצב הארגוני הקיים בנושא כוח האדם במשרד ו 57הגדרת תפקידי הליבה

 הליבתי

 58איסוף ובחינת מקורות הידע הנדרשים 

 שנתית המחייבים התייחסות -גיבוש מסמך אתגרים, מגמות וצרכים בראייה רב

 המשא"ן

מיפוי המצב 

המשרד ומגמות 

 להתייחסות

 

                                                             
 הפרישת חובנוהל הארכת שירות מעבר לגיל ייעשה על פי  53
 ת חובהת שירות מעבר לגיל פרישכאצילת סמכות האר אישור  54
 ייעודי לתקופה של עד שנתיים  אין מגבלה על כמות הצעות שמשרד יכול להציע מדי שנה; אין הכרח לקליטה בתקן/תפקיד קיים, ע"פ נהלי התכנית באפשרות הנציבות להקצות תקן 55
תכנון לפריסת  -של בוגר ; בהינתן מספר בוגרים/הגשת קול קורא נוסף עבור בוגר בתקן זמני נדרשת בחינת צפי לקליטה ; אפשרויות קידום רלוונטיות והערכת פוטנציאל השתלבות במשרד 56

 הבוגרים ביחידות המשרד לטווח הקצר והארוך
 אוכלוסיית העובדים בעלת כישורים המוגדרים כיכולות הליבה של המשרד ומשפיעים ישירות על היכולת לעמידה ביעדיו המשימתיים  57
ערכת מצב נש"מ, הערכת מצב המועצה הלאומית לכלכלה, חומרים מחקריים ואחרים אודות מגמות ביחס לקהל מקבלי השירות במשרד, חומרים תכנית אסטרטגית והערכת מצב משרדית, ה 58

 מחקריים ואחרים אודות מגמות בתחום שוק התעסוקה, ניהול ההון האנושי, שינויים, היצע וביקוש למקצועות ולכוח האדם הליבתי של המשרד

http://www.csc.gov.il/DataBases/CommissionGuidelines/Documents/GuideLine83.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/NashamPosts/Documents/tashah8.pdf
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  שנתית לגישור על הפער בין המצב הקיים לבין צרכי העתיד-גיבוש תכנית עבודה רב 
 מתוך תכנית  59גזירת תכנית עבודה שנתית הכוללת צעדים קונקרטיים נדרשים

 שנתית בנושא-העבודה הרב

גיבוש תכנית 
עבודה לגישור על 

 הפער

התאמת הארגון 
למשימותיו 

ולאתגרי העתיד 
בדגש על 
מקצועות 

 נדרשים, במחסור
 ונעלמים

 

  

                                                             
 , פעולות אקטיביות לעידוד לימודים למקצועות נדרשים, איתור ועידוד מועמדות העובדים"א, הסבת מקצוע, הסבת תקנים, פעולות מול נש"מ להתאמת שיטות הגיוס לצרכי כשרהלדוגמא: הכ 59
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מדדי 
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   וקביעת מועדי  2018ביצוע טיוב נתוני פרט לקראת תחילת שנת  –טיוב נתונים

 בקרה וטיוב נוספים של נתונים 

 בחינת היכרות עובדים עם "נוהל קליטת עובד בשירות המדינה",  - 60קליטת עובד

 עבודה או בידע בנושא? האם יש פערים משרדיים בתהליכי -נש"מ

 בהיעדר הטמעה מספקת יבוצעו הדרכות/הכשרות בנושא 

  בחינה האם יש פערים משרדיים בתהליכי עבודה או בידע  - 61לשירותאוריינטציה

 בנושא?

 בחינה האם יש פערים משרדיים בתהליכי עבודה או בידע בנושא? – 62תקופת ניסיון 

 ים בתהליכי עבודה או בידע בנושא בחינה האם יש פערים משרדי - 63הארכת שירות

 )בכפוף לנוהל(?

 בחינה האם יש פערים משרדיים בתהליכי עבודה או בידע בנושא  - 64מילוי מקום

 )בכפוף לנוהל(?

 והאם נעשות פעולות להטמעת  האם יש פערי ידע בנושא - 65אישור עבודה פרטית

 הטופס המקוון?

 66ילהקביעת בעלי התפקידים לביצוע הפעולות מתוקף האצ 

 67, נש"מת ניהול ההון האנושיוהעברתו לאגף בכיר בקר מילוי סקר מוכנות לאצילה 

  תכנית במיפוי צרכים ארגוניים בכל אחד מתחומי האצילה והטמעתם כמשימות

 העבודה

מוכנות ארגונית 

בתחום  אצילהל

מתייחס  – הפרט

 למשרדים רק

  מועמדים לאצילה

יישום, הרחבה 
והעמקה של 

פיילוט אצילת 
 סמכויות

 

תהליכים 

שיתופיים 

ומבוזרים עם 

הנציבות ועם 

 יחידות הקצה

                                                             
 2015, קליטת עובד בשירות המדינה נוהל 60
 2016, אוריינטציה לשירות המדינה –מסמך מדיניות  61
 2015, תקופת ניסיון –מסמך מדיניות  62
 2017, נוהל הארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובה 63
 2016, אצילת סמכויות העסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום –הנחיית נציב  64
 2015, עבודה פרטית –יות מסמך מדינ 65
 יהוו קהל יעד לצורך הדרכה והכשרה ומעבר סקר המוכנות 66
 ( סקר מעריכים מומחים3( מבדק ידע של בעלי תפקידים לצורך הסמכה והרשאה במערכות מידע; )2( כולל בחינת טיוב נתונים במרכב"ה; )1) 67

http://csc.gov.il/DataBases/ProceduresAndGuidlines/Documents/PROCEDUREKlitatOved.pdf
http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/Knowledgetree/CreatingConnectionValues2.pdf
http://csc.gov.il/Units/Reform/Documents/Knowledgetree/GuidePolicy-WorkTrialFull.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/CommissionGuidelines/Documents/GuideLine83.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/CommissionGuidelines/Documents/GuideLine83.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/CommissionGuidelines/Documents/GuideLine19.pdf
http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Documents/PrivateJob1.pdf
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מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

   וקביעת מועדי  2018ביצוע טיוב נתוני פרט לקראת תחילת שנת  –טיוב נתונים

 בקרה וטיוב נוספים של נתונים 

 68יש לוודא קיומו של אחראי משרדי לכל אחד מתחומי האצילה 

  בתכנית העבודה  69הטמעת מדדי הביצוע שהוגדרו –שגרות דיווח ובקרה 

 עריכת דו"ח מסכם אודות אצילת הפרט בשנה קודמת 

  מיפוי צרכים ארגוניים בכל אחד מתחומי האצילה והטמעתם כמשימות בתכנית

 העבודה

 כנית בנושא אצילת הפרט לשנה החדשה לגישור על צרכים ופערים גיבוש ת

 שאותרו

 ת ניהול לאגף בכיר בקר( )דו"ח ותכנית העבודה ברת התכנון והסיכום השנתיהע

 , נש"מההון האנושי

בתחום  אצילה

מתייחס  – הפרט

 למשרדים רק

 המצויים באצילה

   וקביעת  2018לקראת תחילת שנת  ותקן ביצוע טיוב נתוני פרט –טיוב נתונים

 מועדי בקרה וטיוב נוספים של נתונים 

  70האצילההגדרת אחראי משרדי לכל אחד מתחומי 

 והעברתו לאגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי מילוי סקר מוכנות לאצילה ,

 71נש"מ

  מיפוי צרכים ארגוניים בכל אחד מתחומי האצילה והטמעתם כמשימות בתכנית

 העבודה

  2018גיבוש תמונת מצב תקנים לפי מדרגים וצפי שינויי תקינה לשנת 

 שאותרו גיבוש תכנית עבודה לגישור על הפערים והצרכים 

מוכנות ארגונית 

בתחום  לאצילה

מתייחס  – התקן 

 משרדיםלרק 

 מועמדים לאצילה

                                                             
 קהל יעד לצורך הדרכה והכשרה ומעבר סקר המוכנות יהווה 68
 וך פרקי הבקרה בהנחיות הנציב המתייחסות לכל אחד מהתחומים שהואצלומת 69
 קהל יעד לצורך הדרכה והכשרה ומעבר סקר המוכנות יהווה 70
 מתווה הסקר יפורסם על ידי אגף בכיר בקרה 71
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מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

   וקביעת  2018לקראת תחילת שנת ופרט ביצוע טיוב נתוני תקן  –טיוב נתונים

 מועדי בקרה וטיוב נוספים של נתונים 

 72יש לוודא קיומו של אחראי משרדי לכל אחד מתחומי האצילה 

  בתכנית העבודה  73הטמעת מדדי הביצוע שהוגדרו –שגרות דיווח ובקרה 

  מיפוי צרכים ארגוניים בכל אחד מתחומי האצילה והטמעתם כמשימות בתכנית

 העבודה

  בשנה קודמת התקןעריכת דו"ח מסכם אודות אצילת 

  2018גיבוש תמונת מצב תקנים לפי מדרגים וצפי שינויי תקינה לשנת 

  2018ת לשנ התקןגיבוש תכנית בנושא אצילת 

 ת ניהול לאגף בכיר בקר ברת החומרים )דו"ח הסיכום, תמונת המצב והצפי(הע

 , נש"מההון האנושי

בתחום  אצילה

מתייחס  – התקן

 למשרדים רק

 המצויים באצילה

   מיפוי שירותים ותהליכים הנכללים בממשקי העבודה בין יחידת המשא"ן

 המשרדית ליחידות הקצה

  אפיון השירותים והתהליכים שמופו באמצעות עיון בכלל החומרים הרלוונטיים

)לרבות טפסים נדרשים למילוי( וביצוע ראיונות עם היחידות השותפות בביצוע 

 ועם יחידות הקצה הנהנות מכל אחד מהתהליכים והשירותים  

  בחינת דרכים לצמצום הבירוקרטיה בכל אחד מהתהליכים )ככל שניתן( לצורך

 פישוט תהליכים

 ( "הגדרת "אמנת שירותSLA הכוללת סטנדרטים ברורים ומדידים לאופני ולוחות )

הזמנים המחייבים למתן השירותים וביצוע התהליכים הנכללים בממשקי 

 יחידות קצה(.-העבודה )משא"ן

 שילוב הכשרות בנושא שירות בהכשרות לפיתוח מנהלים ועובדים 

גיבוש תפיסת 
שירות לעבודה מול 

 יחידות הקצה

הטמעת תפיסת 
שירות לעבודה 

מול יחידות 
 הקצה

 

                                                             
 קהל יעד לצורך הדרכה והכשרה ומעבר סקר המוכנות יהווה 72
 אחד מהתחומים שהואצלומתוך פרקי הבקרה בהנחיות הנציב המתייחסות לכל  73
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 5פירוט משימות לפי יעד מפה אסטרטגית  - 5נספח 

מדדי 

 /תוצאהתפוקה
 יעד משימת על משימה שלבי התארגנות

   מיפוי כלל מערכות המידע המשרדיות הרלוונטיות להון האנושי ובחינת הממשקים

 בין הממשקים בין המערכות

  השוואת הנתונים במערכות המידע אל מול המציאות  -מידת עדכון הנתונים בחינת

 74בשטח

 ווידוא  75נתונים במערכות מידע בדגש על נתוני פרט של כלל העובדיםואיסוף  עדכון

 .הלימה בין המבנה הארגוני המתקבל לבין התקינה המאושרת

  76האנושיגיבוש תפיסה בנושא הטמעת מערכות המידע לניהול ותכנון ההון  

  קביעת צעדים ארגוניים לקידום התפיסה 

תכנית עבודה 

למעבר למערכת 

 הון אנושי אחודה 

הטמעת מערכות 
מידע מאפשרות 

לניהול ההון 
 האנושי 

תשתית 

טכנולוגית 

מאפשרת 

ההולמת את 

 צרכי הארגון

   נדרש לוודא כי לכלל העובדים יש "כרטיסים חכמים" המאפשרים גישה למערכת

 לצורך תהליכי הטמעת מערכות הנותנות מידע אישי לעובד - 77מרכב"ה

 78, יש לקדם את השימוש/ במערכות מידע קיימות וחדשותלמשרדי נחשון בלבד 

 שבתהליכי הטמעה באמצעות קבלת הרשאות והדרכות מיחידת מרכב"ה

היערכות להטמעת 

מערכות מידע 

ברמה הפרט 

 והארגון

 

  

                                                             
 ועדכניים? האם יש נתונים שאינם מעודכנים במערכת? האם יש כפילות של נתונים? האם יש נתונים חסרים שהמערכת לא מספקת? מדויקיםהאם נתוני העובדים והמבנה הארגוני אכן  74
 מא: גילאים ותחזיות פרישה, ייצוג הולם לפי דרגה, השכלהלדוג איסוף נתונים יאפשר ביצוע הצלבות וחיתוכים ללמידת מגמות הון אנושי משרדיות 75
 בדגש על צמצום כמות מערכות המידע בתחום ההון האנושי 76
 נדרש לצורך תהליכי הטמעת מערכות הנותנות מידע אישי לעובד; לפרטים נוספים והנחיות פרטניות פנה למנמ"ר נש"מ  77
 BI" לשליטה בנתוני התקן; מערכת "בשביל העתיד" להערכת עובדים; מערכת מערכת "נקיסה 78
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