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חוזר מספר הד)-( 18-
אל :הסמנכ"לים ה בכירים למנהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
המנהלים האדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים
מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה ,יחידות הסמך ,מערכת הביטחון ומערכת
הבריאות
הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה ,ביחידות הסמך ,מערכת הביטחון ומערכת
הבריאות
שלום רב,

הנדון :פיתוח חדש  -לומדה לעובדים חדשים בשירות המדינה
אנו שמחים לבשר לכם על פיתוח חדש של לומדה לעובדים חדשים בשירות המדינה.
הלומדה שפותחה על ידי גב' נועה לויטה מורן וגב' מעיין הבר מהמדרשה הלאומית למנהיגות ,ממשל
וניהול משמשת ככלי מידע ראשוני עבור העובדים החדשים הנקלטים במשרדי הממשלה ועל כך
תודתי להן על ההשקעה הגדולה בהכנתה.

הלומדה מחולקת לשלושה פרקים:
פרק ראשון :הכרות עם שירות המדינה ,חזון וערכים
פרק שני :תהליך קליטת עובד לשירות המדינה הכולל שלבי קליטה ,השתלבות מקצועית ואישית,
העמקת הידע המקצועי ,שיחת הערכה ומשוב ,עתיד העובד בארגון ועוד.
פרק שלישי :זכויות וחובות העובד/ת בשירות המדינה – הכוללים רכיבי שכר ,מאפייני משרה ,זכויות
הוריות ,נוכחות ,רווחה ועוד...
בנוסף ,קיים קישור בלומדה ל"מאגר ההרחבות" ובו הרחבה על הנושאים הקיימים בלומדה והעמקת
הידע.

קריית בן -גוריון ,רחוב קפלן  ,3ירושלים ,המען למכתבים :ת"ד  34076ירושלים 91340
טלפון :הדרכה ,02-6705220 :רווחה 02-6705188 :פקס :הדרכה ,02-6705618 :רווחה02-6705115 :
דוא"לwww.civil-service.gov.il :
הדרכה והשכלה ברשתhttp://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/unit6 :
חפשו אותנו גם בפייסבוק  -נציבות שירות המדינה
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אנו מבקשים כי תחשפו את העובדים החדשים בארגונכם לעצם קיומה של לומדה זו כבר בשבוע
הראשון לקליטתם בעבודה ,מתוך מטרה כי תהווה נדבך חשוב בתהליך קליטתם ועל מנת לצייד
אותם במירב המידע בעת הכניסה לתפקיד ולשירות המדינה.
הלומדה הינה רב שימושית וניתן להשתמש בקישורים שהוטמעו בה בכל עת ומכאן היותה רלוונטית
גם לעובדים הוותיקים בארגון – לאור זאת שהיא מוסיפה גם מידע חשוב בכל הקשור בערכי שירות
המדינה ובמשמעות היותנו עובדי ציבור.
אנו נחשוף את העובדים ללומדה זו גם בימי האוריינטציה אשר יתקיימו לאורך שנת .2018
לכניסה ללומדה לחצו על הקישור שלהלן :מומלץ להיכנס ללומדה דרך דפדפן  Chromeולא דרך
דפדפן .Explorer
https://www.gov.il/he/Departments/General/welcome_to_the_civil_service
הלומדה נמצאת באתר נש"מ וניתן להגיע אליה בקלות גם דרך האתר שלנו.

בברכה,

אופיר בניהו
מנהל אגף בכיר הדרכה השכלה ורווחה

העתק:
מר אהוד פרוואר ,מ"מ נציב שירות המדינה
חברי הנהלת נציבות שירות המדינה
גב' ענבר סבאג שפייזמן ,סגנית מנהל אגף בכיר הדרכה והשכלה
גב' נועה לויטה מורן ,מנהלת תחום פיתוח הדרכה ,המדרשה הלאומית למנהיגות ,ממשל וניהול
גב' מעיין הבר ,מנהלת תכניות במדרשה הלאומית למנהיגות ,ממשל וניהול
עובדי אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה

