
 מנהלת משאבי אנוש -גלית טמיר ' גב :מציגה



השירות הפנים ארגוני משליך על רמת  

השירות החיצוני ומשכך                           

אנו במחלקת משאבי אנוש עושות כל שניתן  

(            עובדי בית החולים)על מנת שאתם 

 .תהיו שבעי רצון



אז מה היא מחלקת  

 ???משאבי אנוש
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 תפקידים -מחלקת משאבי אנוש 

  JCI פקידת 

 –וטיוב נתונים 

 שני זכאי

מנהלת מדור  

 –רים 'סטאז

 טטרו קטי

 גרמן מיכאל-ארכיבר

 עמיל מנואל-שירות לאומי



 תמהיל מועסקים בבית החולים
מתוכם ,עובדים 2500 -כ מועסקים במוסדנו                     

    ,ומשק מינהל עובדי 800 ,אחיות 1000 ,רופאים 500 -כ

 .רפואיים -פרא עובדים 200 -וכ

המחקרים קרן באמצעות מועסקים ,המרכז לעובדי בנוסף  

  מתנדבים ,לאומי שירות מתנדבי 50 -כ ,עובדים 450 -כ

  ,ורנטגן מעבדות ,חוץ תורני רופאים ,ל.ע.י מטעם

  עובדים ,סטודנטים ,רפואיים-ופרא לרפואה רים'סטאז

 .הסוהר בתי שירות ועובדי המשקם מטעם

  600 -כ מגיע החולים בית של הגמלאים מספר. 



 תפקידי המחלקה

(ראיונות ועדת) עובדים ומיון גיוס. 

החולים בית לתקן בהתאם ושיבוצם לעבודה עובדים קליטת. 

שירות ותקנון עבודה חוקי ,עבודה להסכמי בהתאם עובדים קידום  

 .המדינה

ומעקב עובדים הערכות. 

אנוש משאבי לנושאי הנוגעים נהלים וכתיבת גיבוש - JCI 

('וכו חופשות ,היעדרויות) בעבודה נוכחות. 

משמעת. 

רפואיות ועדות. 

עידוד שכר.     

  בבית אנוש משאבי בניהול הקשורות הפעולות מכלול ביצוע

  פרישתם למועד ועד העובדים גיוס תהליך מתחילת החולים

 :אדם כח תכנון לרבות מהשירות



וקידום הכשרה מסלולי בקביעת ייעוץ - והדרכה השתלמויות. 

עיסוקים ותיאור ניתוח. 

פרטית ופרקטיקה עבודה. 

מינויים. 

ובחינות (וחיצוניים פנימיים) מכרזים. 

(קריאה רשת עדכון) חירום שעת. 

שירות כדי תוך פרטניות בבעיות טיפול. 

משפטיות בתביעות טיפול. 

המדינה שירות נציבות ,הבריאות משרד) חוץ גורמי עם תקשורת, 

 .('וכו האוצר משרד ,מ"מל ,העובדים הסתדרות

רווחה. 

לגמלאות ופרישה התפטרות ,פיטורין. 

 המשך -תפקידי המחלקה 



 זכויות וחובות העובד
 חופשה שנתית. א

להסכם בהתאם בשנה חופשה ימי 26 ות/אח כל לזכות 

 .(בחודש ימים 2.16) העבודה

ימים 6 מתוכם) חופשה ימי 14 לפחות לנצל יש שנה כל 

 (ברצף

חופשה ימי 65 - ל מעל לצבור ניתן לא . 

ההעסקה לתקופת בהתאם הינו החופשה ימי צבירת.  

 .חופשה ימי 6.5 -ב יזוכו חודשים 3 ת/המועסק ות/אח



 חופשת מחלה. ב

 זכויות וחובות העובד

מלאה במשכורת מחלה לחופשת זכאי שחלה עובד 

  כ"סה) שירות חודש כל בעד ימים 2.5 של בשיעור

 .(בשנה ימים 30

 כולל דהיינו קלנדרי הינו המחלה חופשת חיוב  

 .'וכו חגים ,שבת / שישי

 שלו הישיר לממונה מחלתו על להודיע חייב עובד  

 .להיעדרו הראשון ביום



 זכויות וחובות העובד

הבאים הפרטים את להכיל חייבת המחלה תעודת: 

החולה שם. 

המחלה אבחנת. 

לעבוד מסוגל העובד היה לא בה התקופה. 

וכתובתו חתימתו ,הרופא שם. 

התעודה הוצאת תאריך. 



 זכויות וחובות העובד
ללא מחלה בגין להיעדר עובד זכאי בשנה יומיים - הצהרה ימי 

 .כך על הצהרה להגיש העובד על .רפואי אישור

 .יומיים X  פעמים  =  בשנה ימים 4 – האחיות לסקטור      

 .הנוכחות כרטיס הוחתם בו ביום הצהרה יום לדווח ניתן לא      

אחד לילד בשנה ימים 8 .16 גיל עד לילדים – ילד מחלת.  

  ילדים לשלושה  בשנה ימים 12 – ו ילדים לשני בשנה ימים10

  לפחות שנה ועבד שנה 18 לו מלאו שלא ילד שעמו עובד .ומעלה

  בפועל היעדרות של בשנה ימים 90 עד לזקוף זכאי ,בשירות

  המחלה תקופת חשבון על ,ילדו של הקשה המחלה בשל

 בחירת לפי ,לו המגיעים החופשה ימי חשבון על או שלו הצבורה

  מחלה ימי 18 לנצל זכאי מוגבלות עם לאדם הורה .העובד

 .שנה לפחות שעבד ובתנאי שלו הצבורים המחלה מימי נוספים



 זכויות וחובות העובד

על מחלה אישור להציג יש .בשנה ימים 6 – הורה מחלת  

  + ביתו/בנו השגחת/לליווי שהזדקק רשום שבו ההורה שם

 .מאושפז להורה אלו ימים לנצל ניתן לא .הצהרה מילוי

ש"ע אישור להציג יש .בשנה ימים 6 – זוג בת/בן מחלת  

  עובד  .הצהרה מילוי + השגחה/לליווי שנזקק הזוג בת/בן

  ימים 60 עד לזקוף זכאי ,בשירות לפחות שנה שעבד

  על ,זוגו בן של ממארת מחלה בשל ,היעדרות של בשנה

  ימי חשבון על או שלו הצבורה המחלה תקופת חשבון

 .העובד בחירת לפי ,לו המגיעים החופשה

בדיקות לצורך שעות 40 – (24 קוד) בהריון היעדרות. 





 חופשת אבל. ג

 זכויות וחובות העובד

המסורת מנהגי פי-על אבל לחופשת זכאי מדינה עובד 

 שירות תקנון) ר"התקשי הוראות ולפי הדתית

  ת/אחראי בחתימת חופש פתק להעביר יש .(המדינה

 (09 קוד) האבל ימי מפורטים ובו המחלקה

 ימי בחירה. ד

לכל בחירה יום) בשנה בחירה ימי 2 -ל זכאי עובד כל  

  .לכך שנועדו הימים רשימת מתוך (עבודה חודשי שישה

  ניתן לא .אישיים לאירועים גם בחירה ימי לנצל ניתן

 .לילה משמרת אחרי או לפני בחירה ימי לנצל

       



 תאונת עבודה. ה

 זכויות וחובות העובד

לממונה מיד להודיע יש עבודה תאונת של במקרה  

  לסור יש מכן לאחר .הבטיחות על ולממונה הישיר

  (מהמיון טופס עם) אנוש משאבי למחלקת מיידית

 .לאומי לביטוח תביעה לצורך טפסים לקבל מנת על

י"ע מאושרים להיות שיכולים הימים מקסימום  

 .ימים 91 – לאומי לביטוח המוסד



 גמול השתלמות. ו
 זכויות וחובות העובד

י הוועדה "ניתן לקבל תגמול עבור קורסים שהוכרו ע

ניתן לראות הרשימה  )לגמול השתלמות במשרד הבריאות 

מקסימום השעות . 1.2%= שעות  112כל (. בחדר הוועד

 .שעות 1008 –עליהן ניתן לקבל תגמול שכר 

 השתלמויות. ז

כל יציאה להשתלמות חייבת לקבל אישור הנהלת הסיעוד  .

יש  , או היא יותר מיום אחד/אם ההשתלמות כרוכה בתשלום ו

ימי השתלמות   8ת /ות צובר/כל אח. למלא טופס בקשה

לא ניתן לנצל  (. 10קוד  –ימים  24 –מקסימום צבירה )בשנה 

 (.3+  10קוד )יום השתלמות לאחר משמרת לילה 



עבודה נוספת ופרקטיקה  / עבודה פרטית . ח
 פרטית

 זכויות וחובות העובד

ומקבל המדינה מטעם תפקיד הממלא מדינה עובד  

  או מלאה במשרה) המדינה מאוצר שכרו את

  למילוי ליבו תשומת כל את להקדיש חייב (חלקית

  לעסוק רשאי עובד אין ,לכן .לו שנתמנה התפקיד

  קיבל אם אלא ,לתפקידו מחוץ פרטית עבודה בכל

  לקבל ניתן  נוסף והסבר טפסים .לכך היתר

 .אנוש משאבי במחלקת



 עדכונים שוטפים. ט

 זכויות וחובות העובד

במקום שחל שינוי כל על לעדכן עובד כל של חובתו  

 .'וכו טלפון מספר החלפת ,אישי סטטוס ,מגוריו

 מאמתים מסמכים בצירוף יבוצעו העדכונים       

 .אנוש משאבי במחלקת



 :שעות עבודה בשבוע . י

ות במשרה מלאה  /שעות לאחים 36
  40 –ות שאינן ליד מיטת החולה /אחים)

 (.שעות בשבוע

 .שעות ביום X 6ימים  6

 זכויות וחובות העובד



 הפסקת צהריים. יא

 זכויות וחובות העובד

ומעלה שעות שש של עבודה ביום המועסק עובד כל  

  על שעה ¼) שעה ½ של צהריים להפסקת זכאי

 .(העובד חשבון על שעה ¼ + המעביד חשבון



 רווחה. יב

 זכויות וחובות העובד

מחלקה מנהלת נמצאת אנוש משאבי במחלקת 

  לסייע הוא מתפקידה חלק אשר (וגמלאות רווחה)

 .במצוקה לעובדים

ודיסקרטי אישי הינו הסיוע. 

פנימי בטלפון - אסתר גמליאל 'לגב לפנות ניתן  

7419. 



 דרגות. יג

 זכויות וחובות העובד

להסכמי בהתאם נעשים בדרגות הקידומים  

 .(ר"תקשי) המדינה שירות ותקנון העבודה

אחיות 12- 10 :מהשורה ות/אח של דרגות מתח. 

11 בדרגה מתחילים -  ראשון תואר ת/בעל ות/אח. 

שנים 3 – 11 לדרגה 10 מדרגה :בדרגה שהייה.  

 .שנים 4 – 12 לדרגה 11 מדרגה

מ"פז לקיצור וועדה . 



 לסיום

 תוך המחלקתית והמצוינות האיכות בשיפור מתמקד הצוות

  את ומשפר בארגון לתפקודו תורם הפרט שטיפוח הכרה

 .הארגונית היעילות




