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חוברת מידע 
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סייעת יקרה!
חוברת זו נועדה בכדי לסייע לך בצעדיך הראשונים בעבודתך, ולידע אותך 

בדבר זכויותייך וחובותייך ועל הנעשה במועצה.

לתשומת ליבך

חוברת זו נועדה למתן מידע בלבד. בכל מקרה הנוגע להעסקה   
תקף ההסכם הקיבוצי המיוחד של עובדי רשות מקומית.

חוברת זו נכתבה בלשון נקבה אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.  

כל הנתונים המספריים מתייחסים לעובד המועסק בהיקף   
משרה מלאה.

הנתונים נכונים נכון ל 12/7/2015 ונתונים לשינויים בהתאם   
לחוזרי מנכ"ל והנחיות המעדכנות מעת לעת על ידי המרכז 

לשלטון מקומי ומשרד הפנים. 

 ברוכה הבאה 
למשפחת מועצה אזורית שומרון!

אגף משאבי אנוש
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חזון אגף משאבי אנוש
הובלת אגף משאבי אנוש ומיצובו כאגף 
תוך  ואיכותי.  שירותי  מקצועי,  מתקדם, 
קידומו,  טיפוחו,  מקסום  על  דגש  שימת 
האנושי  ההון  של  ורווחתו  מקצועיותו 
בין  הקשר  והעצמת  חיזוק  וכן,  בארגון 
מנהלים ועובדים וכנגזרת מכך, העלאת 
רצונם  ושביעות  המוטיבציה  המחויבות, 

של העובדים
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בחוברת זו ריכזנו עבורך מידע מקיף ושימושי בנושאים 
מגוונים אודות חיי העבודה במועצה, מידע על זכויותייך וחובותייך 

ועל התרבות הארגונית במשפחת מועצה אזורית שומרון. 

המידע המופיע בחוברת הוא כללי ואינו בא במקומו של ההסכם 
הקיבוצי.

צוות אגף משאבי אנוש ישמחו לעמוד לרשותך בכל עת.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו:
www.shomron.org.il 

איחולי הצלחה,

חלי טל
מנהלת אגף משאבי אנוש

chelital@shomron.org.il

 ברכות ואיחולים חמים
להצטרפותך למועצה אזורית שומרון
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מועצה אזורית שומרון
 המועצה נוסדה בשנת 1979 ומונה כיום כ-37,115 נפש 

המשתרעים על 33 ישובים )נכון לתאריך 11/6/15(.

 מרחב המועצה 2,800 קמ"ר וגבולותיה המוניציפליים: 
 בצפון: הישוב שקד, צומת קציר על כביש עירון )ואדי ערה(, 

 במערב: הישוב צופים הנושק לכפר סבא, 
 בדרום: הישובים פדואל ועלי זהב הסמוכים לשדה התעופה בן גוריון 

במזרח: הישוב מגדלים על "גבול" בקעת הירדן.

למועצה 137 גני ילדים ו- 17 בתי ספר יסודיים.



10 * ט.ל.ח.11* ט.ל.ח.

מבנה ארגוני
אגף משאבי אנוש

חלי טל
מנהלת האגף

ברוריה ליאני
סגנית מנהלת אגף

אורטל לוי
רכזת נוכחות

רחלי משען
רכזת משאבי אנוש

אורטל רדה
מזכירת מנהלת האגף  

בעלי התפקידים באגף משאבי אנוש

חלי טל
מנהלת אגף משאבי אנוש

03-9066474chelital@shomron.org.il

ברוריה ליאני
סגנית אגף משאבי אנוש

03-9066423brurial@shomron.org.il

אורטל רדה
מזכירת מנהלת אגף משאבי אנוש 

03-9066422ortalr@shomron.org.il

אורטל לוי
רכזת נוכחות

03-9066420hr@shomron.org.il

רחלי משען
רכזת משאבי אנוש

03-9061664hrs@shomron.org.il

שעות מענה טלפוני: בימים א-ה בין השעות 08:00-09:00 / 14:30-15:30

שעות קבלת קהל: בימים א-ה בין השעות 10:30-12:30  
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הגדרת תפקיד
סייעת שילוב

צרכים  בעלי  לילדים  מספקות  השילוב  סייעות 
מיוחדים )אוטיזם, פיגור שכלי בינוני, שיתוק מוחין, 
ההזדמנות  את  חירשות(  או  עיוורון  נפשיות,  הפרעות 
קידום  באמצעות  הרגילה  החינוך  במערכת  להשתלב 
ויכולתם לשמור על תקשורת ישירה  עצמאותם, מוגנותם 

עם הצוות החינוכי ועם חברת התלמידים.

תפקידך כולל: 
מתן סיוע פרטני לילד/ה בעל/ת עיכוב התפתחותי,   

שפתי או מוטורי לקידום התפתחות הילד/ה לרבות סיוע 
בהתנהלות/ה בזמן שיעור ובהפסקה.

סיוע פיזי ולימודי וקידום שילובו של הילד בחברת  
ילדים רגילים.

סדרי קבלה לעבודה
מועמדת אשר עברה את כל שלבי המיון, כולל ועדת בחינה, מקבלת 

הצעת שכר באגף משאבי אנוש. 

בתהליך הצעת השכר ניתנת לעובדת סקירה על המועצה בכלל, ועל 
תנאי העסקתה בפרט.

תהליך הקבלה לעבודה כולל מילוי טפסים, הצגת מסמכים ואישורים 
על השכלה.

בדיקות רפואיות 
טרם התחלת עבודתך במועצה, עלייך למלא טופס הצהרת בריאות.

חלק מן העובדות יעברו בדיקות רפואיות במרפאה תעסוקתית )בהתאם 
לדרישות התפקיד( - עובדת שתשלח לבדיקות אלו תאלץ לדווח על 

אירועים רפואיים משמעותיים בהיסטוריה שלה.

העסקת קרובי משפחה 
בעת קבלתך לעבודה עלייך להצהיר על קרבת משפחה לעובד אחר 

במועצה.

ככלל, העסקת קרובי משפחה מותנית באישור מנהל אגף משאבי אנוש 
וממשרד הפנים ובלבד שלא מתקיימים יחסי כפיפות או קשרי עבודה 

עם הקרוב.
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סוגי מינויים
במועצה קיימים מס' סוגי מינויים:

1. עובדת במינוי קבוע  
עובדת שעברה בהצלחה את תקופת הניסיון )24 חודשים( והוענק לה 

מעמד קביעות במועצה.

2. עובדת חדשה בתקופת ניסיון לקביעות
משך תקופת הניסיון נקבע לפי הדירוגים השונים.  

במהלך תקופת ניסיון לקביעות, נערכות שיחות משוב בין העובדת לממונה 
על מנת לאסוף חוות דעת על העובדת על אופן תפקודה והשתלבותה 

במסגרת בה מועסקת. חוות הדעת עוברות לתיק האישי של העובדת.

כ-6 חודשים לפני גמר תקופת הניסיון, מתקיימת שיחת הערכה בין 
הממונה לעובדת, בה נמסרת לעובדת חוות דעת על ביצועיה אשר תקבע 

את הענקת מעמד קביעות בתום תקופת הניסיון. 

3. עובדת במינוי זמני
עובדת המתקבלת למשרה זמנית לתקופה קצובה. 

 הסיבות להגדרת משרה כזמנית נובעות ממספר גורמים כגון: 
  - תקצוב ייעודי למשרה זמנית.  

 - מילוי מקום לעובד בחופשת מחלה, חל"ד, חל"ת.

עובדת יכולה להיות במעמד זה עד שנתיים למעט - סייעות רפואיות, 
סייעות שילוב ומלווים אשר מועסקים ללא קביעות ותנאי העסקתם 

משתנים עפ"י אישור והנחיית משרד החינוך.

4. עובדת במינוי ארעי
עובדת שהתקבלה לביצוע עבודה ארעית )לפי שכר שעה(

משך העסקה לא יעלה על 9 חודשיים למעט סטודנט מן המניין שיכול 
לעבוד כל תקופת לימודיו כעובד ארעי. 

מכרזים  
משרה פנויה מפורסמת במשך שבעה ימים כ"מכרז פנימי" ונשלחת 

לתיבות המייל של העובדים באמצעות אגף משאבי אנוש.

מכרז שלא אויש ע"י מועמד פנימי מתפרסם כ"מכרז חיצוני" באתר 
האינטרנט של המועצה ו/או באתרי דרושים. 

ניתן להגיש מועמדות למכרז עד היום האחרון המצוין במכרז, לאגף 

hr@shomron.org.il :משאבי אנוש באמצעות דוא"ל
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הסכם קיבוצי  
על העובדים ברשויות מקומיות חלים הסכמים קיבוציים כלליים 

הנחתמים בין ההסתדרות הכללית וכלל המעסיקים במגזר הציבורי. 
ההסכם מכיל כללים בדבר חובותיו וזכויותיו של העובד וכללים שונים 

באשר לאופן ההעסקה וסדרי העבודה ברשות מקומית.

הפסקת עבודה
סיום עבודה של עובדת עשוי לנבוע ממספר סיבות: 

תום מינוי זמני - סיומו של מינוי קצוב שמלכתחילה נקבע   
לתקופה מוגדרת )החלפת בחל"ד/חל"ת(. 

פיטורין - סיום העבודה ביוזמת המעביד.    

התפטרות - סיום העבודה ביוזמת העובד.   

פרישה לגמלאות - סיום עבודה בגיל פרישה על פי הקבוע   
בחוק.

טרם קבלת החלטת ממונה או הנהלה על הפסקת עבודה, תערך 
לעובדת שיחת שימוע במסגרתה יכולה העובדת להביע את דעתה 
לגבי ההחלטה המתגבשת על סיום עבודתה. בפיטורין ובהתפטרות 

חלה חובה של מתן הודעה מוקדמת. אורך תקופת ההודעה המוקדמת 
מוגדרת בהסכם הקיבוצי והיא תלויה במשך תקופת העבודה של 

העובדת. 

לאחר סיום העבודה, תקבל העובדת אישורים לשחרור הכספים 
שהצטברו לזכותה בקופות הגמל בתקופת עבודתה.

סדרי עבודה
כללי נוכחות 

מכסת שעות העבודה של סייעת שילוב הינה עד 36 ש"ש )6 ימים 
בשבוע עד 6 שעות ביום( ובהתאם להנחיית ואישור משרד החינוך

החתמה טלפונית
עובד המועסק במוסד חינוכי )סייעות, מלווים, עובדי ניקיון, אבות בית(, 

נדרש לדווח נוכחות באמצעות החתמה טלפונית ממכשיר הטלפון הנייח 
במוסד החינוכי בו הינו מועסק.

אופן ביצוע ההחתמה: 

 עם הגעתך למוסד החינוכי, נא חייגי למס' 03-9066401 
ובמענה הקולי, הקישי קוד סודי שנמסר לך עם קליטתך לעבודה. 

בכניסתך לעבודה – הקישי על מס' 1 

ביציאתך מהעבודה - הקשה על מס' 2.

חשוב לזכור : חל איסור על החתמת הנוכחות שלא באמצעות בעליו.
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דו“ח הנוכחות 
במהלך החודש תוכלי לצפות בדו“ח הנוכחות שלך באמצעות פורטל 

חילן. הפורטל כולל את נתוני החתמת הנוכחות בחודש שחלף. 

בכרטסת הנוכחות בפורטל, עליך לנמק את נסיבות היעדרותך ולצרף 
אישורים מתאימים.

בסיום התהליך עליך לשלוח באמצעות הפורטל את הדו"ח לאישור 
סופי של הממונה.

לאחר אישור הממונה תוכלי לצפות במצב מעודכן של יתרות מחלה, 
חופשה והשתלמות.

עבודה בשעות נוספות 
שעות נוספות מוגדרות כשעות מעבר למכסת שעות העבודה הרגילות 

על פי משרה מלאה )קרי – מעל 8.5 שעות(. עבודה בשעות נוספות 
נקבעת על פי צרכי היחידה ומחייבת אישור ממונה ואגף משאבי אנוש. 
התשלום עבור שעות שמעבר לשמונה וחצי שעות ביום, מחושב על פי 

החוק וההסכמים. מספר השעות המקסימלי ליום עבודה הינו 12 שעות. 

עבודה שלא בימי העבודה הרגילים
עבודה ביום שאינו יום עבודה רגיל )חג, יום שבתון וכו'( כרוכה באישור 

הממונה ואגף משאבי אנוש מראש.

עבודה נוספת
במידה והנך מעוניינת לעבוד בעבודה נוספת, תוכלי להעביר את 

בקשתך לממונה אשר יפנה את הבקשה בצרוף המלצתו לאגף משאבי 
אנוש )חובה זו קיימת גם על עובדות במשרה חלקית(. אישור עבודה 

נוספת ניתן ע"י אגף משאבי אנוש בתנאי שאין בתעסוקה זו פגיעה 
בעבודתך במועצה ושאין ניגוד עניינים בין תפקידך במועצה לעבודה 

הנוספת.
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חופשה
חופשה שנתית

סייעת שילוב זכאית ל- 22 ימי חופשה בשנה.

החופשה השנתית תנוצל בימים בהם לא מתקיימים לימודים במוסד 
החינוכי בו היא עובדת וזאת בתיאום באישור מראש ע"י אגף משאבי 

אנוש

בפגרות מהלימודים המועצה רשאית להעסיקך בכל תפקיד אשר 
תמצא לנכון תוך מתן עדיפות להעסקה בתחום החינוך.

בכל חודש יופיעו בתדפיס "סיכום הנוכחות" יתרות חופשה מעודכנות 
וכן בתלוש השכר. 

שעות חופשה שנתית מחויבות עפ"י ימי עבודה בפועל )ימי מנוחה 
ושבתון אינם מחויבים(. 

פגרות חגים 
פירוט ימי הפגרות הינו עפ"י לוח חופשות משרד החינוך )מצ"ב נספח(.

חופשות מיוחדות בתשלום 
נישואי עובדת - הנך זכאית 3 ימי חופשה בתשלום )עלייך למסור 

הודעה לממונה לפחות שבעה ימים קודם(

נישואי בן / בת – הנך זכאית ליום חופשה בתשלום.  

הולדת בן / בת - הינך זכאית להיעדר 7 ימים שינכו מיתרת ימי המחלה 
מבלי שתצטרכי להעביר אישור מחלה 

ֵאבל - בגין פטירת אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בעל או אישה, הנך 
זכאית להעדר מהעבודה מחמת אבל מיום פטירת הקרוב ועוד שבעה 

ימים החל מיום הקבורה. 

חופשה ללא תשלום  - חל"ת
עובדת קבועה המבקשת לצאת לחופשה ללא תשלום, תגיש בקשה 

מנומקת לממונה אשר יעביר אותה בצירוף המלצתו לאגף משאבי 
אנוש, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם הקיבוצי.

תקופת חל"ת אינה נחשבת לתקופת עבודה לכל דבר ועניין, לרבות 
חישובי וותק, פיצויים, פרק הזמן לקידום, חופשה ומחלה. 

במידה ואושרה לך חל"ת, עלייך להסדיר מראש את שמירת זכויותיך 
ורמת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה, ביטוח הבריאות וביטוח החיים 

ריזיקו.
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חופשת לידה 
בשעה טובה ילדת?!  מזל טוב! 

בכדי שתוכלי לקבל זכאותך לדמי הלידה מביטוח לאומי- עלייך לעדכן 
במידית את רכזת משאבי אנוש באגף חינוך, שירן במס' 03-9066448

אם הנך עובדת מועצה במשך שנה לפחות, הנך זכאית לחופשת לידה 
בת  14 שבועות בתשלום )דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי(.

 עובדת במשרה קבועה - אינך נדרשת להגיש את טפסי תביעת 
דמי הלידה )הדרישה מתבצעת אוטומטית במערכת עם עדכונך על 

תאריך הלידה(.

עובדת במשרה זמנית - עליך להגיש למחלקת שכר טפסים לתביעת 
דמי לידה )ניתן למצוא את הטפסים באתר האינטרנט של המוסד 

 .)http://www.btl.gov.il  :לביטוח לאומי שכתובתו

עובדת קבועה זכאית לחופשה ללא תשלום )חל"ת( לאחר חופשת 
לידה ועד שנה מיום הלידה. 

עובדת שאינה קבועה, זכאית לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת 
הלידה למשך רבע ממספר חודשי עבודתה עד הלידה. 

היעדרות מפאת מחלה 
סייעת שילוב זכאית לנצל 22 ימי מחלה

בכל חודש יופיעו בדו"ח "סיכום הנוכחות", היתרות המעודכנות לאותו 
חודש וכן, בתלוש השכר. ימי המחלה נצברים ומועברים משנה לשנה. 

במידה ויצאת לחופשת מחלה, עלייך להעביר תעודת ימי המחלה 
לרכזת הנוכחות באגף משאבי אנוש. 

בעת פרישה לגמלאות ובהתאם לכללי הזכאות בהתאם להנחיות 
המרכז לשלטון מקומי ומשרד הפנים, ישולם לך פיצוי חלקי )עפ"י 

נוסחה( בגין אי ניצול ימי מחלה. 

מחלה ללא אישור- ימי הצהרה
לרשותך מכסת בת 4 ימים )הנגזרת מתוך מכסת ימי המחלה השנתית( 

להיעדרות מפאת מחלה אשר אינה דורשת תעודה רפואית.

אופן ניצול ימי ההצהרה מחייב היעדרות עד יומיים רצופים וניתן 
למימוש לא יותר מפעמיים בשנה.

מחלת בן משפחה
 מתוך מכסת ימי המחלה השנתית, יש באפשרותך להיעדר בשל 

מחלת בן משפחה: 

הורה - עד 6 ימים

בן/בת זוג - עד 30 ימים

 ילד – 8 ימים להורה לילד אחד, 10 ימים להורה לשני ילדים, 
עד 12 ימים להורה עם שלושה ילדים ומעלה. 
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היעדרות בתקופת הריון 
בתקופת הריונך הנך רשאית להיעדר על חשבון העבודה לצורך פיקוח 

רפואי ובדיקות שגרתיות שנעשות לאורך ההיריון )בצירוף אישורים 
רפואיים מתאימים(

במידה והנך עובדת שבוע עבודה מלא ומעל ל4 שעות ביום- הנך 
זכאית ל40 שעות במשך כל חודשי ההיריון

עובדת שבוע עבודה מלא ועד 4 שעות ביום- הנך זכאית ל20 שעות 
במשך כל חודשי ההיריון.

תאונת עבודה 
במקרה ונפגעת חלילה בתאונת עבודה, עליך לדווח לרכזת כ"א בחינוך 

ולרכזת נוכחות באגף משאבי אנוש. 

רכזת הנוכחות באגף משאבי אנוש תנפיק לך טופס ב"ל 250 )טופס 
עזרה ראשונה לנפגע בעבודה(. את הטופס עליך להגיש למחלקת 

תאונות עבודה של קופת החולים אליה הנך משתייכת לצורך קבלת 
טיפול ו"תעודה רפואית לנפגע בעבודה". 

על מנת להגיש תביעה לביטוח לאומי, עליך למלא טופס 211 "תביעה 
לתשלום דמי פגיעה בעבודה" שנמצא באתר המוסד לביטוח לאומי 

)שכתובתו: http://www.btl.gov.il/(. את טופס התביעה יש למלא 
ולהגיש חתום בצירוף האישורים הרפואיים המקוריים לאגף משאבי 

אנוש להמשך טיפול. 

שכר ותשלומים נלווים
תשלומים חודשיים

דירוג ודרגה
בעת קבלתך לעבודה, משכורתך תקבע בהתאם למסלול הדירוג ודרגה 

התואם את תפקידך. 

 במועצה נהוגים הדירוגים הבאים: דרוג המח"ר ודרוג מנהלי, 
דרוג הנדסאים, טכנאים וכד'

ככלל, סייעות שילוב משויכות לדירוג המנהלי. 

דרגה - הנך יכולה לעלות בדרגה עפ"י מתח הדרגות הצמוד למשרתך.

לדוגמא: סייעות שילוב – בדירוג מנהלי ומתח דרגתן נע בין )8+( 6-8, 
 המעבר בין דרגה לדרגה יוענק לאחר שנתיים ותק עד לדרגה 8. 

מעבר לדרגת שהיה )8+( תוענק לאחר 3 שנים.

ותק מקצועי 
ותק מקצועי מחושב בעת קבלה לעבודה על סמך אישורים ממקומות 

 עבודה קודמים ותקופת שירות צבאי. 
**קיימת תקרה למספר שנות הותק המוכרות.

בדירוג המנהלי, הותק המקסימלי הניתן להכרה הינו עד 10 שנות 
עבודה ממקומות ציבוריים בלבד + תקופת השירות הצבאי. 

החזר הוצאות נסיעה
במידה והנך זקוקה לתחבורה כדי להגיע למקום העבודה, הנך זכאית 
לקבל קצובת נסיעות ע"ס תשלום נסיעה בתחבורה ציבורית ממקום 

מגוריך למקום עבודתך. 
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עם קבלתך לעבודה תדרשי למלא טופס קצובת נסיעות )מצ"ב נספח(.  
סכום קצובת הנסיעות לא יעלה על מחירו של כרטיס חופשי חודשי 

)הגבוה מביניהם(.

קצובת ביגוד
מידי חודש הנך זכאית לקבוצת ביגוד העומדת על סכום של כ-127 

ש"ח. קצובה זו משולמת בהתאם להיקף משרתך.

*תוספת הביגוד תובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים, הפרשות לקרן 
השתלמות וקופת גמל. 

קצובת טלפון
 מידי חודש הנך זכאית לקצובת טלפון העומדת על סכום של 

כ-48.60 ש"ח. קצובה זו משולמת בהתאם להיקף משרתך.

ביטוח בריאות
במידה והנך עובדת במעמד חודשי במועצה, את זכאית להצטרף 

לתוכנית ביטוח בריאות משלים.

ניתן לצרף לביטוח בן זוג וילדים )בתוספת תשלום(. 

הפרמיה עבור הביטוח הבסיסי עבורך משולמת ע"י המועצה )18 ש"ח 
לחודש( וזקיפת המס מנוכה ממשכורתך.

ישנה אופציה להרחיב את הפוליסה )פרטים נוספים ניתן למצוא 
בחוברת המצורפת(.

תוספת מעונות
אם הנך אם לילדים מתחת לגיל 5 הנך זכאית לתשלום "תוספת 

מעונות" בסכום של 316 ש"ח -לילד אחד. 528 ש"ח - לשני ילדים. 

תקרת התשלום הינה עבור 2 ילדים בלבד.

ועד עובדים
ועד העובדים נבחר ע"י עובדי הרשות ותפקידו לסייע לרשות ולעובדיה 

לקיים מערכת יחסית תקינה בין הרשות לעובד.

הועד מטפל בפניות העובדים הן בתנאי ההעסקה והן בענייני חברה 
ותרבות.

תשלום עבור ועד עובדים בסכום של 40 ש"ח בחודש מנוכה מידי חודש 
מהעובד ובנוסף, המועצה משתתפת בסך 40 ש"ח עבור כל עובד.

התשלום מקנה לעובד שלל הטבות ומתנות מוועד העובדים בכל שנה. 
בראש השנה ופסח. 
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דמי הבראה במגזר הציבורי

מספר ימי הבראהסה"כ שנות עבודה

9 ימים לשנה10 שנים ראשונות

10 ימים לשנה11-15 שנות עבודה

11 ימים לשנה16-19 שנות עבודה

12 ימים לשנה20-24 שנות עבודה

13 ימים לשנה25 שנה ומעלה

תשלומים שנתיים 
דמי הבראה

לאחר שנת עבודה מלאה, הנך זכאית לדמי הבראה.

תשלום דמי ההבראה מתבצע אחת לשנה )בין החודשים יוני - 
ספטמבר(.

תעריף קצובת דמי ההבראה עומד על סכום של 425 ש"ח ליום והינו 
רכיב מוכר לפנסיה.

זכאותך לקצובת הבראה מדורגת בין 9 –13 ימים בשנה ונקבעים 
בהתאם לוותק .

זכויות נלוות
הפרשות סוציאליות

פנסיה צוברת ותגמולים
עם קבלתך לעבודה הנך מצורפת לתכנית פנסיה צוברת על פי 

בחירתך. 

ההפרשות הן 6.5% ע"ח העובד ו7.5% ע"ח המועצה לביטוח הפנסיוני 
של העובד. 

בנוסף, המועצה מפרישה 8.33% לקרן פיצויי פיטורין.

הפרשות אלו מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס )ללא החזרי 
הוצאות כגון: קצובת טלפון, נסיעות וביגוד(.

קרן השתלמות 
הנך זכאית להצטרף לקרן השתלמות מתום שנה לעבודתך.

הפרשות לקרן השתלמות יבוצעו על פי המתווה להלן:

חלק העובדת: 2.5% מהשכר הקובע. 

חלק המועצה: 7.5% מהשכר הקובע. 

הפקדת המועצה לקרן ההשתלמות פטורה ממס )בהתאם לחוק עד 
תקרה(. 

את כספי הקרן תוכלי לפדות לאחר 6 שנים מיום פתיחת הקרן. 
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קידום ופיתוח
תחרות "העובד המצטיין"

מידי שנה מוקמת ועדה הבוחרת את העובדות המצטיינות במועצה. 
מכלל העובדות שמוגשות ע“י היחידות, העובדות המצטיינות שנבחרות 

מקבלות תעודה, הכרת הערכה ותגמול כספי בטקס חגיגי. 

קידום בעבודה 
קידום בדרגה מותנה בהמלצת הממונה ובכללים לקידום המפורטים 
בהסכם הקיבוצי.  עובדת בדירוג המנהלי תקודם בכפוף לפרקי הזמן 

שנקבעו בטבלת הסיווג.  

לכל עיסוק בדירוג המנהלי טווח דרגות המציין את קצב הקידום 
בדרגות, מדרגה לדרגה. 

מניעת הטרדות מיניות
המועצה שואפת ליצור סביבת עבודה מכבדת ובטוחה, ולפיכך 

מקפידים בה על אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית, החל על כל אחת 
ואחד מאתנו. לשם כך נוסח תקנון )מצ"ב נספח(.

עובדות אשר חשות כי הן או מי בסביבתם נתונים להטרדה מינית או 
להתנכלות שמקורה בהטרדה מינית, מוזמנות ומתבקשות לפנות במייל 

 או בטלפון לגב' חלי טל , נציבה למניעת הטרדה מינית במועצה, 
 .chelital@shomron.org.il

כל פניה תיבדק ותטופל במהירות וביסודיות תוך שמירה על פרטיות 
העובדת.
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תלוש השכר
שכרך נקבע לפי הדרגה במסלול תפקידך ושנות הוותק העומדות 

לזכותך.

כל מרכיבי השכר משולמים בהתאם לחלקיות משרתך.

השכר משולם עבור חודש עבודה קודם – משכורתך מועברת ישירות 
לסניף הבנק שלך עד ה 9 לכל חודש . תלוש השכר ישלח לביתך מיד 

לאחר העברת שכרך.

לדוגמא:

משכורת חודש יולי משולמת בחודש אוגוסט עבור נוכחות חודש יוני.

נא הקפידי למסור פרטי בנק מעודכנים ולעדכן את אגף משאבי אנוש 
בכל שינוי בפרטים האישיים.

*על מנת למצות את זכויותיך בשכר, יש להעביר למשאבי אנוש אישורי 
העסקה ותעודות השכלה, הנדרשות לחישוב הוותק בשכר. בדירוגים 

המקצועיים מחושב הוותק בשכר ממועד הזכאות לתואר ראשון/
דיפלומה ובתנאי שהעובד עסק במקצוע.

תיאום ניכוי מס משכר
אם הכנסתך נובעת ממספר מקורות, הנך נדרשת לבצע תיאום מס 

בסניף מס ההכנסה הקרוב למקום מגוריך, ולהעבירו למח' שכר.

כניסה ראשונה
לאחר קבלת סיסמא ראשונית ממשאבי אנוש, ישנן 2 אפשריות כניסה:

כניסה דרך קישור לאתר חיל-נט שישלח אליך ע"י רכזת משאבי אנוש:  
https://hilanet.co.il/shomron.asp" https://hilanet.co.il/shomron.asp" 

כניסה דרך חיפוש בגוגל - לרשום - חילן נט  

 עדכון דו"ח נוכחות 
במערכת החילן 
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במסך זה יש להכניס

מספר עובד - מס' ת.ז. ללא ספרת ביקורת   

סיסמא ראשונית )תינתן לך ע"י רכזת משאבי אנוש(  

 בכניסה דרך גוגל ולא דרך הקישור לאתר, תתבקשי להכניס 
מס' מפעל: 1923

לחיצה על כניסה  

לאחר מכן יופיע מסך זה:יופיע מסך זה:

במסך זה יופיעו מידי פעם הודעות ממשאבי אנוש.

35
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יש להיכנס ללשונית נוכחות – < ולבחור דיווח ועדכון )ראי חץ אדום( 

)הלשונית מופיעה בראש הדף בצד ימין(

יופיע מסך זה - זהו דף הנוכחות שלך.

* ט.ל.ח.

ניתן לעבור בין החודשים ע"י לחיצה על האפשרויות "חודש הבא", 
"חודש קודם" )ראי סימון(
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ריבוע לבן  
מסמל יום רגיל בו החתמת טלפונית בכניסה וביציאה. ביום זה רשום 

מס' השעות שעבדת באותו יום. אם מופיע יום בצבע לבן ללא מס' 
שעות, יש צורך להשלים שעת כניסה / יציאה.

סמל "שגיאה"  

מסומן בX מסמל שקיימת שגיאה ביום זה )שימי לב! אין לדווח שעות 
בתקופה בה המוסד סגור(

שגיאה יכולה להיות מהסיבות הבאות: 
אי החתמה טלפונית בכניסה או ביציאה.

יום מחלה שטרם אושר ע"י רכזת משאבי אנוש.

 סמל "חסר אישור נוכחות"

יום בו בוצע שינוי ידני וטרם אושר ע"י משאבי אנוש.

ריבוע אפור – מסמל חגים וערבי חג  

ריבוע ירקרק – מסמל חגים וערבי חג  

ריבוע כתום – מסמל יום מחלה שאושר ע"י רכזת משאבי אנוש.  

מקרא - מופיע לצד כל חודש, להלן הסברים על כל סמל.

אופן השלמת הדוח
יש ללחוץ פעמיים על היום הרצוי לצורך עדכון שעת כניסה ויציאה / מחלה / 

חופשה וכד'

לאחר מכן, תיפתח טבלה מתחת ללוח השנה בה ניתן לשנות / להוסיף עדכון 
באופן ידני. הנראית כך:

 בטבלה זו תוכלי לראות את דיווחי השעון – )מסומן באדום( 
בעמודה זו לא ניתן לשנות / להוסיף נתונים.

 בעמודה השמאלית תחת השם 'דיווחי עובד' )מסומן בירוק( 
ניתן למלא שעות כניסה/יציאה באופן ידני
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ביום עבודה רגיל, במידה ולא בוצעה החתמה טלפונית, חובה לרשום   
ב"הערות" מדוע לא התבצעה החתמה, יש לציין את הסיבה להיעדרותך 

 )מחלה / החלפת יום חופשי וכו'( עפ"י הרשימה המופיעה בלשונית 
"סוג דיווח". )מוקף באדום(

ביום היעדרות / מחלה, חובה לציין בהערות שם מחליפה, )אחרת לא   
ישולם שכר למחליפה(.

במידה וישנם מס' ימים שהם נדרש לבצע עדכון ידני, ניתן לבחור את   
כולם ביחד ע"י לחיצה בודדת על כל יום )ריבוע היום ישתנה לצבע אפור( 

ולאחר מכן ללחוץ על "ימים נבחרים" )מוקף באדום(.

לתשומת לבכן - כשמסמנים מחלה או החלפת גננת, הדיווח יסומן   
כסמל  "חסר אישור נוכחות" עד לקבלת האישורים לידי רכזת 

משאבי אנוש ואישורה.

שימי לב - לאחר כל שינוי, יש ללחוץ על "שמור"

אם לאחר השמירה, נוכחת לראות כי שכחת להוסיף משהו, ניתן להוסיף שורה ע"י 
לחיצה על הסמן + תחת הכותרת "הוסף שורה" )מוקף באדום( ובשורה החדשה 

שנוספה להוסיף את הדרוש ולשמור בשנית.

לנוחיותכם הסבר על הלשוניות הבאות:

"ריכוז נתונים" 
באפשרותכן לראות את טבלת ריכוז הנוכחות לכל חודש בנפרד.

"יומן תיקונים"
כל תיקון שנעשה ע"י אגף מש"א או ע"י המנהל/ת הישיר/ה, יופיע בדוח זה.

"גיליון מנותח"
טבלה מרוכזת של כל חודש עבודה, לאחר עיבוד כל נתוני שעות העבודה. 

הטבלה כוללת בתוכה מס' ימי מחלה/החלפות וכד'

"היעדרויות"
ניתן לראות את מכסת ימי המחלה ולראות את סך המכסה הנותרת.

לתשומת לבכן
במידת הצורך יש לעדכן את דו"ח הנוכחות באותו יום – או למחרת ולא   

לחכות עד סוף החודש ע"מ לעדכנו.

חובה לעדכן את הנתונים עד ה- 10 לחודש לאחר מכן המערכת ננעלת   
ואין אפשרות לעדכן את הנוכחות.
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 יצירת קיצור דרך "הגדרות אישיות" – ניתן לשנות סיסמא.
לשולחן עבודה במחשב הפרטי

עליך להיכנס למסך חיל-נט הפרטי שלך  

עמדי בנקודה מסויימת במסך, לחצי קליק ימיני בעכבר  

בחרי ב"צור קיצור דרך"  

יפתח החלון הבא – לחצי על כן  

יווצר האייקון הבא על השולחן עבודה.

 לחיצה על האייקון של האינטרנט – תוביל אותך למסך הבית של חילן-נט 
בו תתבקשי לרשום סיסמא.

 לאחר הלחיצה הראשונה על האייקון – 
הוא ישנה את צורתו לזו.

בכל בעיה או שאלה ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש



טלפונים ליצירת קשר
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מחלקת שכר
לאה רשף – חשבת שכר

leahr@shomron.org.il    03-9066424

בת ציון רונצקי – חשבת שכר
 schar@shomron.org.il    03-9066425

שעות מענה טלפוני:  בימים א-ה בין השעות 08:00-10:00 / 14:00-16:00

שעות קבלת קהל: בימים א, ג, ה בין השעות 10:30-12:30

בתאריכים 1-5 לכל חודש לא תתקיים קבלת קהל

אגף חינוך
דקלה יהושע - מזכירת האגף

agafhinuch@shomron.org.il    03-9061122

שירן אוחיון - רכזת משאבי אנוש באגף
hrchinuch@shomron.org.il    053-6207185, 03-9066448

ענת מזרחי - מזכירת מחלקת קדם יסודי
hinuch@shomron.org.il    03-9061127

אביטל מרמלשטיין - מנהלת מחלקת הקדם יסודי
avitalm@shomron.org.il    03-9061222

שעות מענה טלפוני: בימים א-ה בין השעות 8:30-11:00 ו14:00-15:30

שעות קבלת קהל: בימים א-ה בין השעות 10:30-12:30

ועד עובדים
ענת צפריר - יו"ר ועד עובדים

revacha@shomron.org.il    03-9066407

ג'ולי חסן - ועד עובדים
julih@shomron.org.il    03-9066432

אופירה אביחי - נציגת סייעות בוועד עובדים
054-4770086



בברכת עבודה פורייה ומוצלחת!
אגף משאבי אנוש
מועצה אזורית שומרון 


