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 הוראהמטרת ה .1
 

במועצה באגפים השונים בעלי התפקיד אגף משאבי אנוש ולתאר את פעילות  הוראהמטרת ה
  .בנושא אבלות בהתאם למדיניות ההנהלה

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל. .2.1

 

 הוראהתוכן ה .3

ינהגו בעלי תפקידים במועצה מועצה, או קרוב משפחה של העובד, עם היוודע פטירה של עובד 

 .בהתאם למדיניות המפורטת

הודעה על פטירה עשויה להגיע מגורמים שונים כגון: רב היישוב,  – הודעה על פטירה .3.1

מקבל ההודעה  . גורמי רווחה, או ע"י עובד מועצה שקיבל ההודעה ממקור מהימן

 יעבירה ללשכת ראש המועצה ולשכת מנכ"ל/משאבי אנוש,  את כל הפרטים הידועים,

  .יניות הנהוגים במועצהעלו עפ"י כללי המדשאלה יתאמו ויפל מנת ע

יש לוודא עם לשכת הרב את מהימנות הפרטים ו/או קבלת פרטים  – אימות ההודעה .3.2

מלאים: שם פרטי ומשפחה, כתובת, נסיבות הפטירה, מועד הלוויה, כתובת מדויקת 

 .של המשפחה לניחום אבלים

להשתתף בלוויה של עובד האגף שנפטר או קרוב באחריות נציג מהאגף  – לוויה .3.3

  משפחה של העובד שנפטר.

קרוב משפחה של עובד/ הנחת זר אבל עגול תיעשה במקרה ומדובר בפטירת – הנחת זר .3.3

ותימסר לנציג האגף שישתתף  אגף משאבי אנושהזמנת הזר תיעשה ע"י  עובד מועצה.

 בלוויה.

 של או במקרה מתואם במקרה של עובדניחום אבלים בבית המשפחה,  – ניחום אבלים .3.3

 .עובדמשפחה של  פטירת קרוב

מנהלת משאבי במקרה של עובד הפרסום יהיה בבנין המועצה. –פרסום מודעת אבל .3.3

 אנוש תפיץ במייל בהפצה כללית למנהלים ולעובדים.

מודעת אבל מטעם ראש המועצה,  –מודעת אבל בבית הנפטר/במקום השבעה  פרסום .3.3

 ם השבעה.פחת הנפטר, או במקום קיוועובדיה, תיתלה בבית משמנכ"ל המועצה 

 המודעה תיתלה ע"י עובד תחזוקה באגף איכות הסביבה. 
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תהיה פניה למשפחה  ,בכל עת שנודע על מקרה פטירה –מתן סיוע למשפחות האבלות  .3.3

למשפחות , שולחנות, אוכל ושתיה( כסאותהציוד )האבלה למתן סיוע. אספקת 

 מפקח ניקיון.והאבלות תבוצע ע"י עובדי מחלקת תחזוקה 

 ( למנהלת הרכש.1אנוש תוציא הזמנת ערכת אבלות )נספח  מנהלת משאבי .3.3.1

בציון פרטי  תכלול את פרטי המשפחה האבלה ואת פרטי הערכה. ההזמנה

 הערכה יושם דגש על סוג הפריט, סוג האריזה והכמות.

 

 אחריות ביצוע .3

 משאבי אנושאגף מנהלת  .3.1

 מנהלי אגפים .3.2

 דוברת המועצה .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

  לשכת ראש המועצה. –המועצה בנושא אבלות פעילות  –הוראת עבודה  .3.1
     
     

 נספחים .3

 הזמנת ערכת אבלות – 1נספח  .3.1

 

 תפוצה .3

 כ"ל המועצהמנ  .3.1

 מנהלת משאבי אנוש .3.2

 מנהלי אגפים .3.3

 עובדים .3.3

 דוברת המועצה .3.3

 מנהלת משאבי אנושתפקיד:  דליה בסן: הוראהכותב ה

 המועצה מנכ"לתפקיד:  שי אברהמי: הוראהמאשר ה
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