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הודעת אגף משאבי אנוש מספר 22-2018
ראשי אגפים /דיקני משנה /מנהלי רשות /מנהלי מח' מינהל /סגני מנהלי בתי"ס /מנהלים
אדמיניסטרטיביים /מזכירי מכונים /עוזרי כ"א ביחידות

הנדון :רה-ארגון במחלקת כח אדם
במסגרת מערך השינויים המתקיימים באגף משאבי אנוש ,אני מבקש להודיעכם על רה-ארגון
במחלקת כח אדם:





בבסיס הרציונל של הרה-ארגון עומד מערך השינויים הטכנולוגיים המתרחש באגף
הכולל :החלפתן של מערכות המיחשוב הישנות והכנסתן של מערכות ואפליקציות חדשות
ומתקדמות.
המערך הטכנולוגי החדש אמור לייעל תהליכים ,ולשפר את מערך השירות הכללי של
האגף ,מה שמחייב חשיבה מחודשת על האופן בו אמורה מחלקת כח אדם לתת שירות
ליחידות האקדמיות והמינהליות.
בהתאם לזאת ,מחלקת כח אדם תפעל לפי מבנה שונה ממה שהיה קיים עד כה ,ותתקיים
חלוקה לפי שני מתחמי קמפוסים ,כשעל כל מתחם תהיה אחראית ראשת צוות אחת
שתופקד על  4רכזות כח אדם.
צוותי הרכזות יתחלקו לפי שני מסלולי העסקה :דירוג מינהלי ודירוג אקדמי ,כשכל
רכזת תטפל במסלול אחד בלבד ,באותו מתחם קמפוסי ,מתוך שאיפה שההתמחות
המקצועית תעלה את רמת השירות בכלל ותשפר את הקשר בין הרכזות לעוזרי המינהל
בפרט.

להלן שני המתחמים לפי קמפוסי הלימודים וראשות הצוותים:
א .מתחם קמפוסים :הר הצופים ,רחובות ,המכון הוטרינרי והמכון הימי באילת
(ראשת צוות :עדית קליינמן-לוי).
ב .מתחם קמפוסים :אדמונד י .ספרא ,עין כרם (ראשת צוות :רותי בן חיים).
שינוי נוסף שמצטרף למערך השינויים באגף הינו הקמתו של צוות נוכחות המופקד באחריותה של
אתי גל והוא יכלול שתי רכזות שתטפלנה בכל השאלות והסוגיות של עוזרות המינהל והיחידות
בשטח הנוגעות לנוכחות .מה שאומר ,שאין להפנות שאלות בנושאי נוכחות לרכזות כח אדם ,אלא
לצוות הנוכחות החדש.
הודעה מפורטת בנושא תחומי הטיפול והאחריות של צוות הנוכחות ,תצא בנפרד.

לוח זמנים ליישום השינוי של המבנה הארגוני:
 מאחר ואנו בסופה של שנה אקדמית ,ובפתחה של החופשה המרוכזת ,ובאופק חגי תשרי,
אנו מעוניינים לעבור מן המבנה הארגוני הקיים למבנה הארגוני החדש תוך הסברה
מירבית של התהליך ,משמעותו והשלכותיו על כל הגורמים הנוגעים בדבר ,ולפיכך המעבר
למבנה הארגוני החדש יתבצע בשלבים כשתאריך היעד הינו ,1/11/18 ,לאחר סיום
המינויים והארכות המינויים של שנת  2018בקונספט הקיים.
 פירוט שלבי המעבר למבנה הארגוני החדש יועבר בקרוב ע"י מנהל מחלקת כח אדם
לעוזרי המינהל ביחידות.
בהזדמנות זו ,אני מבקש לזרז הוצאת המינויים לסגל הזוטר בהתאם להנחיות שנשלחו ע"י מנהל
כח אדם מיום .1/8/18
אני מאחל הצלחה לכל הגורמים המעורבים ובתוכם :מחלקת כח אדם ,עוזרי המינהל ביחידות
ומקבלי השירות.
בברכת חופשה מהנה,

דותן זיידל
ראש אגף משאבי אנוש

העתק :סגן נשיא ומנכ"ל
יו"ר מועצת עובדים

