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 מטרת הנוהל .1

 

 .בחברה העירוניתעובדים  /השתלמותמטרת הנוהל להגדיר את תהליכי הדרכת

 

 הגדרות .2

 

 א.מ.ל.

 

 תוכן הנוהל .3

 

, כפי שזו מקבלת את חברההעל וממדיניות ה-העובדים ייגזרו ממטרות שתלמויותה .3.1

-ו 1.01.01)ראה נהלים: "מדיניות האיכות" מס'  ביטויה בתוכנית העבודה השנתית

 .(3.04שירות ועקיבותו", מס' "זיהוי ה

של גורמים פנימיים ו/או  רצאותהשנתית ניתן להרכיב מקורסים וה השתלמותאת ה .3.2

 חיצוניים. 

 שלושה מישורי פעילות מרכזיים: השתלמותל .3.3

 ממונה מטעמה/מנהלת החברה העירוניתבאחריות  – ארגוניותכלל  שתלמותה .3.3.1

מנהלי /העירוניתמנהלת החברה באחריות  -ספציפיות לעובד  שתלמותה .3.3.2

 תחומים

 ראשיהאיכות הבאחריות מאמת  –הדרכות לאיכות  .3.3.3

ויצורף לתיק סדר יום  (1)נספח  הדרכה תירשם בתיק העובדהשתלמות/השתתפות ב .3.3

 ההדרכה/ההשתלמות.

 כלל ארגוניות: שתלמויותה .3.3

במישור זה מתייחסות לנושאים חוצי ארגון אשר ההנהלה  שתלמויותה .3.3.1

 שתלמויותכנגזרת ממטרות העל של החברה. הלתת להם עדיפות,  ההחליט

 אלו כוללות גם "ימי כיף" וטיולים לעובדי החברה.

 מנהלתהכלליות נקבעות בתאום עם  שתלמויותארגון, תיאום ותקצוב הה .3.3.2

 החברה.
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 לעובד: ספציפיות שתלמויותה .3.3

רלבנטיים הבנושאים לעובד הדרכות ספציפיות לעובד כוללות  שתלמויותה .3.3.1

תבסס על הידע ותחומי הניסיון שלו, כגון קורסים והשתלמויות לתפקידו, ובה

 הספציפיים לתחום הידע. 

עובד המבקש לצאת להשתלמות/ כנס / יום עיון ימלא טופס בקשה ליציאה  .3.3.2

 (  ויעביר למנהל הישר, ולאחר מכן למנהלת החברה.1להשתלמות )נספח 

ת התקציב, מסגר, יש להתחשב בגורמים הבאים: שתלמותבקביעת מסגרת הה .3.3.3

, כיוון התפתחות מקצועי של העובד, אילוצים תעודות, ידע וניסיון רלוונטים

 אישיים של העובד.

  הדרכות לאיכות:  .3.3

. תכנית זו תשולב לאיכותשנתית תכנית הדרכה מאמת איכות ראשי יגבש  .3.3.1

, "איכותהמערכת " – 1.02במסגרת תכנית העבודה השנתית לאיכות )נוהל 

 (.1מסמך ישים 

ים הכלליים והדגשים לאיכות ייקבעו בכל שנה במסגרת ישיבת סקר התכנ .3.3.2

 (.2, מסמך ישים "סקר ההנהלה" – 1.01.03ההנהלה )ראה נוהל 

 רענון תקופתי למאמתי האיכות הפנימיים יבוצע אחת לשנה.   .3.3.3

 הדרכה:השתלמות/בקרת איכות ה .3.3

(. 3באחריות העובד שיצא להשתלמות/הדרכה למלא שאלון משוב )נספח  .3.3.1

לכלל עובדי החברה. שאלון המשוב יועבר  ון מופץ ע"י מנהלת המשרד אלהש

יק בתיק ילמנהלת המשרד אשר תעביר לקריאתה של מנהלת החברה ותת

 האישי של העובד.

בסוף שנה, מנהלת המשרד תערוך ריכוז של  –ריכוז משובי ההשתלמות  .3.3.2

 ( ותעבירם למנהלת החברה לשם הפקת לקחים.4המשובים )נספח 
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 יות ביצועאחר .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהלי תחומים .3.2

 תאיכות ראשי תמאמת .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 1.01.01נוהל "מדיניות האיכות" מס'  - 1מסמך ישים  .3.1

 3.04נוהל "זיהוי השירות ועקיבותו", מס'  - 2מסמך ישים  .3.2

 

 נספחים .3

 בקשה ליציאה להשתלמות / כנס /יום עיון – 1נספח  .3.1

 שתלמויותבד בהדו"ח השתתפות עו - 2נספח  .3.2

 שתלמותההדרכה/שאלון משוב על  - 3נספח  .3.3

 ריכוז משובי השתלמות – 4נספח  .3.3

 

 תפוצה .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהלי תחומים .3.2

 איכות ראשית תמאמת .3.3

 

 

 גב' מיכל כהן סדיקלר    כותב הנוהל: מנהלת החברה העירונית תפקיד:

 הן סדיקלרגב' מיכל כ  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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 – 1נספח 
 בקשה ליציאה להשתלמות/כנס/יום עיון

 שם העובד:_______________                   מס' ת.ז:________________
 

 אבקש לאשר לי השתתפות בהשתלמות בנושא: ___________________________________
 

 ____________       בתאריכים: _______________________________________________
 
 מצורפת תכנית ההשתלמות  -
 

 חודשים האחרונים: 36-השתלמויות / ימי עיון / כנסים שהשתתפתי ב 

 נושא: ______________________________ תאריך: ______________________            

 ________נושא: ______________________________ תאריך: ______________            

 נושא: ______________________________ תאריך: ______________________            

 נושא: ______________________________ תאריך: ______________________            

 נושא: ______________________________ תאריך: ______________________            

 נושא: ______________________________ תאריך: ______________________            

 ________________:סה"כ ימי היעדרות 

 הערות: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
    חתימת העובד :________________________  __תאריך:_____________

 
 ____________________________________________ הערות הממונה הישיר

 נימוקים להתאמת ההשתלמות לעובד _________________________________________

_____________________________________________________________________ 
  

 כתובת וטלפון בעת העדרי:  ___________________________________ -נהלי תחומים למ

 
 חתימת הממונה: ______________                        תאריך _______________

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ש משרדילשימו

 אישור מנכ"ל 
 

  הבקשה מאושרת 
 

  ____________________________ :הבקשה לא מאושרת מסיבה 
 

  חתימה _____________
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 /השתלמויותדו"ח השתתפות עובד בהדרכות – 2נספח 

  

 /השתלמויותדו"ח השתתפות עובד בהדרכות

 

 * יש לצרף סדר יום ההדרכה/השתלמות.

 

 למות/השתמס' הדרכה  שם העובד:
 )לעובד(:

 

    

 

שם 
/ ההדרכה

 :השתלמות

 
 

 מס' מפגשים/ שעות: 

    

תאריכי   מוסד אחראי:
 :/השתלמותההדרכה

 

 

 

 : /השתלמותמהות ההדרכה

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 הערות: 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 ממלא הדו"ח: _____________________
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 /השתלמותשאלון משוב על הדרכה - 3ספח נ

 

 /השתלמותאלון משוב על הדרכהש

 

מציינת  1עליך להקיף בעיגול, בכל אחת מהשאלות הבאות, את המספר המתאים ביותר. הספרה 

     הערכה גבוהה ביותר. 5הערכה נמוכה ביותר ואילו הספרה 

 

 בנושא: _______________________ /השתלמותהדרכה

 : _______________________/השתלמותמקום ההדרכה

 המרצה:     ________________________ שם

 
 

 הדרוג
 מס' שאלות 

 גבוה    נמוך

  .1 הייתה מעניינת /השתלמותההדרכה 5 4 3 2 1

  .2 דברים שלא ידעתי /בהשתלמותלמדתי בהדרכה 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 
דברים שיכולים לתרום לי  /בהשתלמותלמדתי בהדרכה

  .3 בעבודה

1 2 3 4 5 
שיכולים לתרום לי נתה לי כלים הק /ההשתלמותההדרכה
  .4 בעבודה

  .5 היטבהייתה מאורגנת  /ההשתלמותההדרכה 5 4 3 2 1

  .6 המרצה גילה בקיאות בנושא  5 4 3 2 1

  .7 ברורההמרצה הציג את החומר בצורה  5 4 3 2 1

  .8 המרצה גילה יחס טוב למשתתפים 5 4 3 2 1

  .9 /ההשתלמותהערכה כללית לגבי  ההדרכה 5 4 3 2 1

 ת כלליות )כולל שינויים שהיית ממליץ/ה בעתיד(: הערו

 

 

 תודה על שיתוף הפעולה !        



   

 הדרכת עובדיםהשתלמות/ שם הנוהל: 2.02  מס' הנוהל: 4 עדכון מס':

 13.1.15 תאריך נוהל קודם: 10.1.16תאריך עדכון:  7דף מס':    7מתוך:   

 

224201  

  4נספח 

 ריכוז משובי השתלמות/הדרכה

 

נושא 

 ההשתלמות/הדרכה

תאריך  שם העובד/ת

 ההשתלמות/הדרכה

 ציון כללי

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


