
 

 

2013מאי   

 עדכוני� מהנעשה... דיווח מאג משאבי אנוש

  לסגל העובדי� המנהלי

כהשלו� ובר  

הצור� באופ� בולט הרצו� ועלה  ,של המכללה לאחרונה כל הסגל המנהלי וה שעברההדרכ במפגשימהנושאי� שהועלו  אחד

ולשלוח   הרי� את הכפפההחלטנו ל ,שיבות מת� מענה לצור� זהמתו� הכרה בח .נעשה במכללהבשל עובדי� להתעדכ� 

. בה� עוסקת יחידת משאבי אנושנושאי� המגוו� מתו� הנעשה במכללה מקצת מעל  )אחת לחודשיי�( דכוני� תקופתיי�ע

                            . יל ובפורטל הארגוניבמי ט�עבירי� באופ� שואות� אנו מ הנחיותלו דכוני�לע לא במקו� אלא בנוס� זאת

.דכוני� אלו מועילי� וכמוב� שנשמח לתגובותכולי תקווה כי תמצאו ע   

..אז נתחיל בהדרכות א� הזכרנו הדרכה  

  הדרכת עובדי� סגל מנהלי �
 

את ההדרכה עברו כל . בהתמודדות ובפתרו� קונפליקטי� ,"הגישורית"בהקניית השפה  השנה  והדרכות הסגל המנהלי עסק

א� שוני� בי� קבוצה  שותפי�בצרכי� ובאתגרי� מ ותהמאופיינ ותקבוצות עבודה שונארבע ל שחולקהמנהלי סגל העובדי� 

פורו� מ מנהלי מחלקות קבוצת מנהלי מדורי� שנפגשו לראשונה כקבוצה וקבוצת ,שתי קבוצות עובדי� התקיימו .לקבוצה

לה בצורה חופשית וללא  הרלבנטיי�תכני� משותפי� החלוקה נעשתה על מנת לאפשר לכל קבוצה להעלות  . ל"מנכ

 המצטבר של סיו�הניוללמוד מ יות בכדי ללב� נושאי� אלו ולנסות להציע פתרונותתו� שמירה על סוד  ,חששות

.המשתתפי�  

בי� הלקחי� שהופקו הוא היעדר זרימת . מתו� הסדנאות עלו נושאי� שוני� ומגווני� שעלינו לטפל בה� ברמת השונות

באופ� חלקי על אתגר חיבור העובדי�  הינה לענות שגרת עדכוני�מיסוד מטרת  ,כאמוראינפורמציה מסודרת לעובדי� ו

.ושיתופ� למתרחש במכללה  

בסו� . ובכ� הידע שלה כעת חוצה את הארגו� כולו )שעות לפחות 3מפגשי� בני  24( ענת רוזנבלו� העבירה את כל הסדנאות 

חשוב להנהלת המכללה ש בסדנאותהסוגיות והתובנות המרכזיות שעלו ש להנהלה דוח על גיו )ממש בימי� אלו( ההדרכות

קונפליקטי�  בפתרו� "גישורית"השפה ה ולטפח את לשפר, האתגר המוטל עלינו להמש� הינו כיצד לשמר .להיחש� אליה�

  .ולנסות לפתור חלק מהסוגיות הארגוניות שהועלו מכללהב

 תחושות התלבטו והעלו ,השתתפו והעובדי�,יתה גבוהה ביותרישביעות הרצו� מההדרכות ה, מדיווח ראשונייש לציי� כי 

.ועל כ� התודה לכולנו אותנטיות  

...א� כבר תודות אז  

 במכללה ת/מצטיי�ה ת/עובדהבחירת   �
  

מקרב  )אהתוכנ� להיות מיוש� בשנה הבבמקור (ליישומו כבר בשנה זו של נוהל בחירת עובד מצטיי�ל "מנכהבדחיפתו של 

לתת ביטוי והערכה לעובדי הסגל המנהלי המצטייני� בעבודת�  לתת ההינ מטרת הנוהל והתהלי� .הסגל המנהלי במכללה

תודעת להגביר את  ג�כמו . היוזמה והעשייה המכללתית, ובתרומת� המיוחדת לפיתוחה של המכללה בתחומי השרות



 

 

.מקצועיות ומצוינות, יוזמה, איכות השרות, המצוינות במכללה ולקד� את ערכי שיתו� הפעולה  

.ופיע בפורטל הארגוני לעיונכ�מת /ת המצטיי�/נוהל בחירת העובד   

ומקווי�  לסטודנטי� התארי� טקס הענקתאנו מאד מעונייני� להכריז על העובד המצטיי� במועד הרמת הכוסית ביו� 

לעודד ולהצטיי� ג� ביו� יו� ולא רק  , הצלחה לכולנו ושנדע לפרג�ב. והתגייסות מצד כל המנהלי�לשיתו� פעולה 

...בטקסי�  

...וא� כבר הזכרנו טקסי�  

  המכללה בוגרי תואר הענקת יו� לכבוד המנהלי הסגל לעובדי כוסית הרמת �
  

.תתקיי� הרמת כוסית לעובדי הסגל המנהלי לכבוד יו� הענקת תואר בוגרי המכללה 29/05' ביו� ה  

בכל ימות השנה שעובדי הסגל המנהלי  כל, נולכו פועל� שלעל מנת לציי� ולסגור סוג של מעגל בהרמת כוסית זו באה 

.ת התואר הנכס�מלווי� את הסטודנטי� הלומדי� במכללה עד לקבלתומכי� ו  

.העובדי� כול� מוזמני� לקחת חלק ולכבד את חברינו ותלמידנו בטקסי הענקת התארי�  

...אז..סיכומי�כבר  וא�  

 הערכת עובדי� סגל מנהלי �
  

הערכת עובדי� הינו תהלי� בו . בימי� אלו הועברו טפסי משוב להערכת עובדי� למנהלי היחידות, כמיטב המסורת במכללה
במפגשי� אלו מתבצעת מדידה והערכה של ביצועי העובד באמצעות . בי� הממונה לעובדיו פורמאליי�מתקיימי� מפגשי� 

תיאו� , שיחת ההערכה היא הזדמנות לליבו� עמדות. פרמטרי� ומדדי� המשקפי� את התחומי� הנדרשי� לביצוע התפקיד
. מחשבות והבעת דעות, הצפת צרכי� ובקשות, ציפיות  

מעביד והיא גור� מפתח בהעצמת העובדי� ובהעלאת הפריו� של  (מיחסי עובדהערכת עובדי� הנה חלק בלתי נפרד 
בתו� סיו� תהלי� מילוי . בחודש הקרוב המנהלי� יזמנו את העובדי� שלה� לפגישה אישית ולמילוי המשוב. העובדי�

.ביק האישי י� למשמורתועברמהמשובי� ה�   

, ולנשו� בתו� כל י� הפעילויות והטרדות המקיפות אותנו ולחשוב על אי� אנחנו עובדי�להירגע , זוהי ההזדמנות לעצור
 בתפקודנוישי מטרת המשוב להביא לשיפור א. להציב יעדי� ולדבר על הדברי� הטובי� וג� אלו שפחות, אי� מתקשרי�

שיפור של כל אחד מאיתנו והצבת יעדי� לכל אחד מאיתנו מסתכמת בצמיחתה של . כעובדי� ובהיותנו חלק ממערכת אחת
.אז המו� הצלחה בשיחה.. המערכת כולה  

...וא� כבר עבדנו קשה  

 י�יטיול ק  �
  

.18/07/2013(17 כי�ריבתא מתוכנ� להתקיי�טיול הקי* המכללתי שעבוד על התחלנו במר* ל  

צוות הטיול שנרת� הפע� לסייע  למשימה  .הטיול בבנייתכמידי שנה אנו מרענני� את הצוות ומשתפי� עובדי� שוני� 
  .דודו כה� ומירי אופיר, חינגה חגית, שולה סל�, מיכל הלאל, ליאת מזרחי (הוא

ל ולהתחיל לבנות את תוכנית הטיול ולא אמשי� לפרט כא� בכדי שלו יוזל ש רעיונות לטיווביגב החלצוות הטיול נפגש כבר 
.אבל מחכה לכ� טיול מדהי� כמיטב המסורת, זמ� העבודה ריר על השולח�  

...פרטי� בהמש�  



 

 

 

 הטבות לעובדי המכללה  �
  

זהו תחו� חשוב שניכנס אליו . למע� העובדי� החלטנו השנה לנסות לנצל את כוחנו להשגת הנחות והטבות לעובדי המכללה

ההטבות מחולקות להנחה בבתי עסק מקומיי� וברכישה דר� . רטל הארגוניאט אט ונרכז את כל ההנחות והמצעי� בפו

באמצע  .מוזמני� לפנות אלינו) או קשרי� לבעלי עסק מקומיי�( עובדי� שיש לה� רעיונות . מועדוני לקוחות למעסיקי�

.מרכולת�חודש יוני מתוכנ� יו� השקה והפנינג בו יבואו המיטיבי� להציג   

 סקר הערכת שירותי�  �
  

לתואר ראשו� במכללה ה במהל� חודש מאי בקרב הסטודנטי� הלומדי� רותי� מועבר כמידי שניסקר הערכת ש

בתחומי� ,ככל הנית� ,כחלק מתהליכי הלמידה הארגונית והשתפרותוזאת  והסטודנטי� במכינות הקד� אקדמיות

.בשלב הזה סיימנו את העברת הסקרי� בקרב הסטודנטי� ואנחנו בשלב של הקלדת הנתוני� ועיבוד�. השוני�  

השנה הלמידה . בשנה שעברה העובדי� דנו ולמדו את תוצאות הסקר ברמת יחידות העבודה ובפורו� ההנהלה

 תוצאות הסקר ילמדו על ידי כולנו וננסה לתת לה� ביטוי בתוכניות. וניתקת הלקחי� תיעשה ברמה הארגפוה

. העבודה של היחידות לשנה הבאה   

� הגבוהי� ביותר מי היחידה שהשיגה את השיפור הגדול  ?מי היחידה ע� הציוני שביעות רצו

ובאיזה תחו� מה משפיע על שביעות רצו� הסטודנטי� ומה משפיע על מידת המלצתו ? ביותר 

?על המכללה לחבר  

.)למע� האמת, של הלשכה( !!באול� הקרוב למשרדכ�.. הקרוב *בקי הצגת תוצאות הסקר כל זאת ועוד במפגשי  

 

 פתיחת שלוחה של מכללת רידמ� במכללה האקדמית כנרת  �
 
במסגרת  להפעלה שלוחה של רידמ� מכללת רידמ� בלעדי ע�עסקי וחתמה על הסכ� שיתו� פעולה המכללה 

.ת כנרתמכללהיחידה ללימודי תעודה של   

 הלימודי� בשלוחת רידמ� מכשירי� את הסטודנטי� להיות מטפלי� בתחו� הרפואה המשלימה והאלטרנטיבית
 ששופ* )בה ישבו האולפ� לעברית(כפי שמכונה שנמצא באזור האמפי שבצומת צמח " מתח� רידמ�"וה� פועלי� ב

י�העובדי� מוזמני� לסיור במתח� ולהתפנק בטיפול .י מחלקת לוגיסטיקה"והוסב למתח� יפהפה ע  

שיתו� פעולה זה יצא לפועל אודות מאמציה� הרבי� של עובדי הסגל המנהלי במכללה שסייעו ליחידה ללימודי 
.ואת עובדי הסגל המנהלי בצורה טובה ולשביעות רצונ� של הסטודנטי� תעודה לקלוט את המרצי� של רידמ�  

.מירב לוי ואיילת אייכוולד, שתי עובדות סגל מנהלי שעבדו ברידמ� קוד� לכ�המכללה קלטה   

.קרינה מילוא –עובדת נוספת ליחידה בימי� אלו אנו קולטי�   

 

.ניפגש במסדרונות ומוזמני� להעיר להגיב ולשאול .בעתיד אשתדל לקצר ,אבל לא הכל, זה הכללעת עתה   

משאבי אנוש  


