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 24'  דוח מבקר העירייה מס– השתלמויות עובדי�

   ביקורת מעקב– 20012000/לשנת 
  

  

  

כפי , "השתלמויות עובדי�"להל� עיקרי ממצאי ביקורת מבקר העירייה בנושא 

  : של מבקר העירייה24' שפורסמו בדוח שנתי מס

  
  :הביקורת התמקדה בהיבטי� הבאי� 

  . לעובדי� וה� לספקי�תקציבי השתלמויות ואופ� תשלו� עלות� ה�  .א

  .לימודי� מקרב העובדי�/התפלגות צרכני ההשתלמויות  .ב

  .קיו� התאמה בי� נושא ההשתלמות ובי� עיסוק העובד  .ג

  . נהלי� ואופ� קבלת החלטות בעת אישור השתלמות  .ד

  

  תקציב ההשתלמויות  .1

 סכו� של 1998 % 2000העירייה הקציבה להשתלמויות עובדי� בשני� 

  .בחלוקה שתפורט בטבלה בהמש*, ח"ש 557,400

החל משנת ,  לביקורת כי על פי הזכור לו נמסר ממנהל מחלקת כוח אד�

קוצ, תקציב ההשתלמויות העירוני באופ� דרסטי וזאת עקב ,  לער*1997

  .מצוקה תקציבית בה שרויה העירייה

, נדרש מדי שנה בעת הכנת התקציב העירוני השנתי, כאמור, מאז אותו קיצו,

א* ,  לחוות דעתו על תקציב ההשתלמויות המוצעאג- למשאבי אנושה

  .כאמור תקציב  ההשתלמויות הול* ונשחק מדי שנה

  : 1998 � 2000להל� תוצג טבלה בה  תקציב ההשתלמויות העירוני בשני� 

  אחוז מהתקציב   ח"סכו� בש  שנה
  השנתי הכללי

1998  175,400  0.0677%  

1999  213,700  0.0765%  

2000  168,300  0.0561%  

    

ההקצבה לעיל איננה כוללת את הביטוי הכספי של ימי העבודה אשר 

שישנ� עובדי� , מה ג�. במהלכ� שהו העובדי� בהשתלמויות השונות

אי� , כמו כ�. הזכאי� לימי השתלמות בשכר על פי הסכ� העבודה שלה�

  .ההקצבה כוללת הוצאות נסיעה והוצאות אחרות במידה וישנ�
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ה� בהיבט התוכני וה� בהיבט הכספי , להשתלמויות מנוהלת א� כ�ההקצבה 

מסעי- תקציבי הנמצא בתקציב מחלקת כח אד� והמיועד להשתלמות כלל 

  :  שאינ� נמני� על הקבוצות הבאותעובדי העירייה

  .עובדי� סוציאליי� �

 .פסיכולוגי� �

  

קבוצות אלה מנהלות בעצמ� את תקציב ההשתלמויות שלה� על פי הסכמי 

באמצעות התקציבי� , בודה המקצועיי� שלה� ועל פי צורכיה�הע

ממידע שנמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת . היחידתיי� של כל אחת מה�

כח אד� עולה כי ג� יחידות אלה נדרשות לקבל אישור ליציאת עובדיה� 

אישור זה נבח� על ידי מנהל מחלקת כח אד� מההיבט . להשתלמויות

מערכת מעקב על אופ� ביצוע התקציב כולו , ו�מכל מק. התקציבי בלבד

י מנהל "מההיבט המקצועי האישור נית� ע. מנוהלת במחלקת כח אד�

אי� כל בעיה להוציא , היחידה וכל עוד יש תקציב יחידתי להשתלמויות

  .ככל שנראה למנהל היחידה, עובדי� להשתלמויות

מחלקת כח הביקורת מבקשת לציי� שעל פי מיטב הבנתה אי� בידי מנהל 

או שיקול דעת לגבי ההשתלמויות של שתי הקבוצות /אד� כל אפשרות ו

לעיל ובאופ� מעשי האישור להשתלמות לגבי עובדי� אלה נית� במסגרת 

ייתכ� מאוד שבמקרה זה תפקידו של מנהל . האג- בה� הוא עובד/המחלקה

  .או חוסר תקציב בלבד/מחלקת כח אד� מצטמצ� בלהתריע על קיו� ו

  

  1998 � 2000 תקציבי ההשתלמויות בשני� חלוקת

הדרכת 
  פסיכולוגי�

עובדי� 
  סוציאליי�

  כ"סה  עובדי� כללי 
  שנה 

  באחוזי�  ח"בש  באחוזי�  ח"בש  באחוזי�  ח"בש  באחוזי�  ח"בש

1998  41,200  23.5%  35,300  20.1%  98,900  56.4%  175,400  100%  

1999  60,000  28%  27,400  13%  126,300  59%  213,700  100%  

2000  68,700  41%  20,300  12%  79,300  47%  168,300  100%  

  
  עמד על , שעבדו בעירייה מדי שנה בתקופה הנבדקת, מספר הפסיכולוגי�

מספר , כפי שצויי� כבר. 43 % ומספר העובדי� הסוציאליי� עמד על כ 32 %כ 

  .  עובדי� לא כולל מורי�800 %עובדי העירייה בשני� האמורות עמד על כ 
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 מכלל %25%נהני� מכ) הפסיכולוגי�( מהעובדי� 4%וצא איפוא כי בער* י

העובדי� ( מהעובדי� 5% %תקציב השתלמויות עובדי העירייה ועוד כ 

.  מכלל תקציב ההשתלמויות של העירייה%20%נהני� מכ) הסוציאליי�

 מתקציב 56% %עומדי� כ ,  מעובדי העירייה90%לעומת זאת לרשות מעל 

  .דבר מצביע על חוסר חלוקה צודקת של המשאבי�ה. ההשתלמויות

, ע� מספרי העובדי� שצויינו כא�, מהשוואת הנתוני� שבטבלה שלעיל

נראה כי קיי� חוסר איזו� ברור ומובהק בי� התקציב המופנה להשתלמות 

י� לבי� התקציב המופנה להשתלמות כלל יפסיכולוגי� ועובדי� סוציאל

  .עובדי העירייה

להבדיל מתקציבי הדרכת פסיכולוגי� , ת הכלליתקציב ההשתלמויו

אינו מחולק מראש לאגפי ומחלקות , ועובדי� סוציאליי� כפי שתואר לעיל

מצב זה גור� לחוסר שוויו� בי� כלל עובדי העירייה אשר . העירייה השונות

שמתקציב מדולל , באפשרות� לצאת להשתלמות וזאת מ� הטע� הפשוט

  ".הקופצי� על העגלה"נות רק ראשוני המופנה להשתלמויות יכולי� לה

  

בעת קביעת תקציב , בנוס$ ועל מנת לחזק ולחדד טענה זו של הביקורת

לא נער%  בירור על ידי מחלקת כח אד� ה� מול , ההשתלמויות מדי שנה

בדבר תוכניות השתלמויות עתידיות , מחלקות העירייה/מנהלי האגפי�

 מול תכנית השתלמויות לעובדיה� שממילא לא מתוכננות על יד� וה�

עתידיות לכלל עובדי העירייה שמוטב לו היתה נערכת על ידי מחלקת כח 

  .אד� עצמה

כי תקציב ההשתלמויות הכללי ייבנה על פי , מוצע א� כ� לדעת הביקורת

תוכנית השתלמויות שנתית שתתוכנ� על ידי מחלקת כח אד� על פי צרכיי 

במצב כזה ה� בעת . ירונית כלליתאגפי העירייה ועל פי תוכנית השתלמות ע

 כלל התקציב יופנה למטרתו �הכנת התקציב וה� בעת ניצול התקציב 

בא� יוכ� מדי שנה תקציב ההשתלמויות ג� לפי צרכיי אגפי , גרידא ובנוס$

יותר עובדי� יזכו לצאת להשתלמויות יזומות על ידי מנהלי , העירייה

� ה� להעשרת ידע העובדי� מצב שבוודאי יגרו, האגפי� ומנהלי המחלקות

והעלאת רמת� המקצועית וה� להעלאת המוטיבציה והרגשת השייכות של 

  . קרי העירייה�העובד למקו� עבודתו 
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  יציאת עובדי� להשתלמויות  .2

ממחלקת כח אד� נמסר לביקורת כי מספר העובדי� החודשיי� בעירייה  .2.1

  נע סביב  1998 % 2000בשני� , ) מורי�600 %פרט לעובדי ההוראה המוני� כ (

לעובדי� ולפקידת כח אד� המרכזת את , למנהלי�.  עובדי� לשנה800 %כ 

נושא ההשתלמויות מגיע חומר אודות השתלמויות באופ� שוט- ממארגני 

  : השתלמויות והדרכות פרטיי� וממוסדות ממשלתיי� כלהל�

  . סדנאות השתלמות למורי� ולפסיכולוגי�%משרד החינו*   �

  

 %להל� (דרכה באג- השלטו� ומנהל מקומי במשרד הפני� המחלקה לה �

, ות בדבר ימי עיו�/ת המנהלי� והעובדי�/ המיידע את הרשות) מפע�

 .סדנאות לימוד וקורסי�, השתלמויות מקצועיות

  

איגוד המהנדסי� , איגוד המשפטני�, ר" איגוד המח%איגודי עובדי�  �

למויות הנערכות המביאי� לידיעת החברי� בה� את מפרט ההשת', וכו

ואת חשיבות היציאה להשתלמות ומיידע את העובדי� בחידושי� 

  .ובעדכוני� שחלו במקומות העבודה או במקצוע

  

  .קורסי� לעובדי� המאורגני� על ידי הסתדרות העובדי� �

  

 השתלמויות במגוו� רחב של נושאי� לעובדי� %משרד העבודה והרווחה  �

  .סוציאליי�

  

אינו מופ, בי� , כפי שתואר לעיל, כי חומר פרסומימבדיקת הביקורת עולה   

מחלקת כח אד� יוצאת מנקודת . יחידות העירייה בידי מחלקת כח אד�

חומר , כי מנהלי היחידות מקבלי� באופ� ישיר את החומר המדובר, ראייה

  .למרות שאי� הדבר כ*, הד� בהשתלמויות

  

ההשתלמויות לגבי , העובדי� אינ� מודעי� בדר% כלל, לדעת הביקורת

העומדות להתקיי� ובמיוחד אינ� מודעי� לגבי זכויותיה� בנושא 

ההשתלמויות המקצועיות כמופיע באוגד� תנאי שרות העובדי� כפי שהוזכר 

  .לעיל
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הביקורת מציעה כי מצב זה ישונה ופקידת כח אד� המטפלת בנושא 

ההשתלמויות תדאג באופ� שוט$ ומוסדר להפצת מידע מפורט למנהלי� 

  .בדבר השתלמויות הנוגעות לכלל עובדי העירייה ולעובדיה� בפרט

  

  הביקורת מצאה כי ההשתלמויות אליה� נשלחו עובדי העירייה בשני�        2222.2.2.2.2

  :  נחלקו למספר סוגי� כלהל�1998 � 2000

  

השתלמויות מקצועיות ייחודיות אליה� נשלחו עובדי האגפי�   .א

  .השוני� במסגרת עיסוק�

רכישת ידע שימושי ,  כגו��סיסיות השתלמויות מקצועיות ב  .ב

  .אליה� נשלחו עובדי� מאגפי� שוני�, בנושאי מחשב

השתלמויות מקצועיות למנהלי� שאורגנו וקוימו במסגרת   .ג

במסגרת מרכז , האיגודי� המקצועיי� בה� ה� חברי�

  .השלטו� המקומי או ההסתדרויות המקצועיות השונות

ו עובדי� קורסי� שנתיי� לפיתוח מנהלי� אליה� נשלח  .ד

בדרג הביניי� מתו% כוונה שייכללו בעתודה למילוי תפקידי 

  .ניהול בעתיד

  .השתלמויות בסיסיות כלליות  .ה

  .לימודי� אקדמאי�  .ו

         מספר השתלמויות בודדות שלא נית� לשייכ� לקבוצה   .ז

  .מוגדרת            

  

לדעת הביקורת  יש להפריד את מימו� הלימודי� האקדמאי� מתקציב 

יש לקבוע , בנוס-. מויות הכללי ועל כ� לקבוע תקציב נפרד לעניי� זהההשתל

כ* שהמצב , נהלי� קבועי� וברורי� לאישור מימו� לימודי� אקדמאי�

בו ישנה יציאה של מספר עובדי� קט� ללימודי� אקדמאי� על , הקיי� כיו�

  .לא יישנה, חשבו� יציאת עובדי� רבי� להשתלמויות מקצועיות נחוצות
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   מבחינה תקציבית ומהותית1998 � 2000להל� חלוקת ההשתלמויות בשני� 

        

עלות   מהות ההשתלמות
  ההשתלמות

אחוז מתקציב 
  ההשתלמויות

כמות 
  הערות  המשתתפי�

   ימי�1 % 3השתלמות קצרה 
  

      75.1%  ח" ש165,580

  השתלמות ארוכה
  

   לימודי� אקדמיי�%חמש עובדי�   8  12.5%  ח"   ש27,527
   קורס מקצועי%ד עובד אח

  ל" כנסי� בחו%שני עובדי� 
  כנסי� באר,

  
    2  1.7%  ח"     ש3,765

  ספרות מקצועית
  

    4  1.71%  ח"     ש3,792

    2  0.6%  ח"    ש1,250  דמי חברות באגודות מקצועיות
  טיולי עובדי�

  
  שני טיולי�    4.98%  ח"   ש10,985

  כיבודי�
  

ח "  ש1,738.90ס "ע ע"ת ראהכולל כיבוד ללשכ    3.41%  ח"     ש7,583
  ח" ש234.90ורכישת כלי� חד פעמיי� בס* 

  כ"סה
  

      100%  ח" ש220,482

  

  :להל� הארות והערות לטבלה

השתתפו בהשתלמות , ) מכלל עובדי העירייה1% %כ (שמונה עובדי�   .א

 12.5% דבר אשר גר� להוצאה של  %או בלימודי� אקדמאי� /ארוכה ו

. בור כמות מועטה מאוד של משתתפי�מתו* תקציב ההשתלמויות ע

  הביקורת מצביעה על כי בעלות זו יכלו לצאת להשתלמות מקצועית 

  .ח להשתלמות לעובד" ש600 � עובדי� בעלות ממוצעת של כ 45 �כ 

  

 מתקציב 1.7%שני עובדי� השתתפו בכנסי� באר, בעלות של   .ב

הביקורת , אל א$ שנראה כי מדובר בעלות נמוכה. ההשתלמויות

 עובדי� להשתלמות מקצועית 6ביעה על כי בעלות זו יכלו לצאת מצ

  .ח להשתלמות לעובד" ש600 �בעלות ממוצעת של כ 

  

 מתקציב 1.71% מספרות מקצועית בעלות של "נהנו"ארבעה עובדי�   .ג

מוב� כי הוצאה מסוג זה , מה ג� שלדעת הביקורת, ההשתלמויות

ו מתקציב חייבת להיות מתוקצבת מתקציב המחלקה הרלבנטי א

, אומנ�. ובשו� מקרה לא מתקציב ההשתלמויות" ספרות מקצועית"

א% הביקורת מצביעה על כי היא שוות , ג� כא� מדובר בעלות שולית

 עובדי� להשתלמות מקצועית בעלות ממוצעת 6 �ער% ליציאה של כ 

 .ח להשתלמות לעובד" ש600 �של כ 
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ו ג� כ� מתקציב דמי חברות באגודות מקצועיות לשני עובדי� הוצא  .ד

הביקורת מצביעה על כי . ההשתלמויות ולא מהתקציב המיועד לכ*

מצב זה מונע יציאה של שני עובדי� להשתלמות מקצועית בעלות 

  .ח להשתלמות לעובד" ש600 �ממוצעת של כ 

 

כיבודי� להשתלמויות כולל כיבודי� ללשכת ראש העיר ורכישת כלי�   .ה

היות מתוקצבי� ומשולמי� לדעת הביקורת אמורי� ל, חד פעמיי�

מסעיפי� תקציביי� אחרי� ובוודאי לא מתקציב השתלמויות 

  נמנעה יציאה של , ג� במקרה זה, הביקורת מצביעה על כי. עובדי�

 600 � עובדי� להשתלמות מקצועית בעלות ממוצעת של כ 12 �כ 

  .ח להשתלמות לעובד"ש

 

� מתקציב ראוי כי טיולי עובדי� יהיו מתוקצבי, לדעת הביקורת  .ו

ניסיו� העמדת טיולי� אלה . רווחת העובד ולא מתקציב ההשתלמויות

והביקורת מצביעה על , כסיורי� לימודיי� אינו תקי� לדעת הביקורת

 18 �יכלו לצאת להשתלמות מקצועית עוד כ , כי בעלות טיולי� אלה

  .ח להשתלמות לעובד" ש600 �בעלות ממוצעת של כ ,  עובדי�

 

 מהסכו� שהוצא מתו% תקציב 23%יוצא כי , לאור האמור לעיל

הוצאה זו מנעה יציאה של . הוצא לדעת הביקורת לא לייעודו, ההשתלמויות

ח " ש600 � עובדי� להשתלמות מקצועית בעלות ממוצעת של כ 89 �עוד כ 

כי מעיו� שערכה בטפסי יציאת , הביקורת מציינת. להשתלמות לעובד

, ח" ש600 �ות רבות בעלות נמוכה  מ עובדי� להשתלמויות נמצאו השתלמוי

אשר היו , כפי שצויי� לעיל,   עובדי�89ממצא המצביע על כמות העולה על 

יכולי� לצאת להשתלמות מקצועית לו תקציב ההשתלמויות היה מנוהל 

  .בצורה תקינה ונאותה

  

על העירייה לבחו� דרכי� שיביאו לכ% , לדעת הביקורת, לסיכומו של פרק זה

וה יותר מקרב כלל העובדי� יצאו להשתלמות בי� א� מקצועית ששיעור גב

  . מדי שנה, ובי� א� העשרתית
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, כי, העלתה הביקורת, בתחו� מדיניות ההשתלמויות ואופ� קבלת ההחלטות

  . מחלקת כח אד� היא הגור� העיקרי ולמעשה היחיד הקובע בעירייה

  

ט עקרונות כי אי� במחלקת כח אד� נוהל אשר יפר, הביקורת העלתה ג�

לגבי ההשתלמויות וכי אופ� קבלת , מנחי� או קריטריוני� ברורי� וידועי�

ל העירייה איננו מבוסס "המתוא� אומנ� ע� מנכ, ההחלטות בנושא הנדו�

ואיננו מתנהל ,  והמחלקותעל הגדרת צרכי� ועל דרישות של מנהלי האגפי�

  .בתיאו� כולל ע� כל הגורמי� הנוגעי� בכ% בעירייה

ג� התקצוב השנתי של ההשתלמויות מתבצע באופ� אקראי , כתוצאה מכ%

מהווה , או על פי תכנו� ארו% טווח ולכ�, ולא על בסיס הגדרת צרכי�

ה אילו, בקבלת ההחלטות ולא כלי לביצוע� כפי שצרי% הי, למעשה, התקציב

  .להיות

בראשות מנהל מחלקת , להקי� צוות עירוני בכיר, מציעה הביקורת, לפיכ%

שיכי� תוכנית , של נציג העובדי�, בי� השאר, כח אד� ובהשתתפות

חד שנתית , ותוכנית מפורטת יותר, השתלמויות עירונית כוללת תלת שנתית

 התוכנית צריכה להתבסס על הגדרת דרישות. הנגזרת מהתוכנית הכוללת

, וצרכי� של מנהלי האגפי� והמחלקות ועל הנחות תקציביות מוסכמות

יהיה על הצוות , בנוס$ לתוכנית. שבחלק� ייכללו בתקציב האגפי� עצמ�

נוהל  אשר ייפרט עקרונות מנחי� ורשימת קריטריוני� , להכי� נוהל ברור

שיהוו בסיס לקביעת המועמדי� להשתלמויות ולאישור , ברורי� ומוסכמי�

  .ת� להשתלמויות במסגרת התוכנית ויישומהיציא

  

על מנהלי האגפי� והמחלקות למלא תפקיד פעיל בקביעת תוכנית , לדעת הביקורת

ההשתלמויות המפורטת הנוגעות לנושא שבתחו� אחריות� ובתכנו� יציאת  

אנשיה� להשתלמויות השונות הנוגעות לה� במסגרת התוכנית הכוללת 

ל מנהלי האגפי� והמחלקות ג� האחריות לבניית במסגרת זו תוטל ע. והמפורטת

מסלול ההשתלמות המקצועי של אנשיה� במסגרת התוכנית האגפית ולקיי� 

מבלי , כל זאת. לצור% התכנו� בעתיד, מסגרת מעקב ומשוב אחר ההשתלמויות

לשנות את האחריות הכוללת של מחלקת כח אד� לריכוז נושא ההשתלמויות ואת 

  .הסמכות לביצוע�
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  הטיפול בבקשות להשתלמות  .3
  

המרכז באופ� מוסדר את היציאה , מבדיקת הביקורת עולה כי לא קיי� גו$ מרכזי

להשתלמויות ה� בהיבט התאמת נושאי ההשתלמויות המוצעות למשתלמי� וה� 

ה� בהיבט אופי התפקידי� , מבחינת חלוקה שוויונית בי� היוצאי� להשתלמויות

  . אגפית/בהיבט החלוקה המחלקתית� אות� ממלאי� המשתלמי� וה

  

 לא קיי� גור� מרכזי המייע, לעובדי� בבחירת קורסי השתלמות  יתר על כ�

המתאימי� לסוג עבודת� וא$ לא מכוו� וכמעט ואינו יוז� יציאת עובדי� 

  .להשתלמויות

  :הביקורת מתרשמת כי מצב זה נובע משלושה גורמי� עיקריי�

ני וה� בהיבט ההדרכתי הייזו� את היעדר גו$ המרכז ה� בהיבט הארגו  .א

  .נושא השתלמויות עובדי העירייה

  

דבר המצביע אולי , היעדר תקציב הול� להשתלמויות עובדי העירייה  .ב

, על מידת החשיבות שהנהלת העירייה מקדישה לנושא כה חשוב

העלאת , במיוחד כאשר מדברי� על הנעת עובדי�, חיובי וחיוני זה

 .צמי שלה�רמת� המקצועית והדימוי הע

  

חוסר הבנה מצד ההנהלה בדרגיה הבכירי� ביותר לצור%   .ג

, המתבטאת בגישה שלילית, בהשתלמויות לעובדי� ויתרונותיה�

  .כלפי הוצאת עובדי� להשתלמויות, לדעת הביקורת

  

לדעת הביקורת שמחלקת כח אד� תכי� נוהל השתלמויות אשר , א� כ�, מוצע

  : יושתת על העקרונות להל�

  

רת תקציבית ראויה ומעשית אשר תענה לצרכי� האמיתיי� הכנת מסג )1

הנעת : הדרושי� להשתלמויות עובדי� ולהשגת מטרות ההשתלמויות

העלאת הדימוי העצמי , שיפור השרות, העלאת רמת� המקצועית, עובדי�

  .'וכו

  

 יגיש כל מנהל אג$ במסגרת תקציב האג$ �בעת הכנת תקציב שנתי  )2

  .ות עובדי�שבניהולו פרק בנושא השתלמוי
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תקציב ההשתלמויות האגפי יוכ� תו% הכנת תכנית מוגדרת של השתלמויות  )3

  .מפורטות

  

לפי , תוכנית ההשתלמות האגפית תכלול תכנו� פיתוח מנהלי� במידת הצור% )4

  .ראות מנהל האג$

  

  .כל תכנית השתלמות אגפית תאושר על ידי ועדת ההשתלמויות )5

  

ית לכלל עובדי העירייה ה� על מחלקת כח אד� תכי� תוכנית השתלמות שנת )6

מרכז השלטו� , פי התוכניות האגפיות וה� על פי חומר שתקבל מהמפע�

  .המקומי ומשרד הפני�

  

כל נושא הטיפול בהשתלמויות יטופל על ידי פקידת כח אד� שתפקידה  )7

  .יוגדר כרכזת השתלמויות

  

כל בקשה ליציאה להשתלמות תוגש כשהיא ממולאת כראוי על ידי הממונה  )8

 .הישיר למנהל האג$

כל בקשה ליציאה להשתלמות תוגש על גבי טופס בקשה ליציאה  )9

  .להשתלמות בלבד ולא על גבי מזכר כללי

  

מנהל האג$ יעביר טופס הבקשה להשתלמות בצירו$ המלצתו וזאת לאחר    )10

לרכזת ההשתלמויות , שבדק שצרכיי האג$ מחייבי� יציאה להשתלמות זו  

  .לועדת ההשתלמויותבמחלקת כח אד� ובאמצעותה   

  

ניהוליי� ונציגי אירגוני  , ועדת ההשתלמויות תורכב מגורמי� מקצועיי�   )11

 .העובדי�  

  

לפני היציאה , הבקשות תוגשנה בהתראה של שלושה שבועות לפחות   )12

  .להשתלמות ובכל מקרה לא תוגש בדיעבד  
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בגי� היציאה להשתלמות וללא השתתפות כספית , בקשות להיעדרות בלבד   )13

א� בקשה מסוג זה לא , ל ומנהל האג$"נה בישיבה בהשתתפות המנכתידו

  .אושרה על ידי מנהל מחלקת כח אד� לבדו

  

או בעת שמנהל מחלקת כח אד� /בתו� כל ישיבה של ועדת ההשתלמויות ו   )14

רכזת ההשתלמויות תעביר ההחלטות בכתב , ד� בענייני השתלמויות  

 בתיק ההשתלמויות למנהלי האגפי� ולעובדי� וכ� תתייק ההחלטות  

  .ובתיקי� האישיי� של העובדי�  

  

יוכ� נוהל אשר יסדיר את , כי בנוס$ לנוהל שהוצע לעיל, הביקורת מציעה

  .עבודת ועדת ההשתלמויות

  

  :בנוהל זה מוצע לשי� דגש על הנקודות הבאות

לימודי� תועבר למרכזת ועדת ההשתלמויות יחד /בקשת יציאה להשתלמות )1

 .ומתארי� את תוכנית ההשתלמותע� מסמכי� המפרטי� 

  

או מנהל /בקשות אלה חייבות להיות מאושרות על ידי הממונה הישיר ו )2

  .האג$

   

יוכ� תיק מעקב במחלקת כח אד� בו יתוייקו כל בקשות היציאה  )3

אלה שלא אושרו ואלה שלא אושרו מלכתחילה על , להשתלמויות שאושרו  

  .או הממונה הישיר/ידי מנהל האג$ ו  

  

 ועדת ההשתלמויות יוכנו טפסי פרוטוקול המכילי� את הפרטי� לישיבות )4

  : הבאי�

  .ש� העובד ♦

  .מחלקה �

  .תפקיד העובד �

  .נושא ההשתלמות �

  .עלות כוללת �

  .מיקו� הלימודי� �

  .מש% ההשתלמות �

  .ימי ההיעדרות �
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  .שיעור השתתפות העירייה �

  .החלטת ועדת ההשתלמויות �

  .דומהגו$ מממ� /או כל קר�' קר� ידע'גובה ההשתתפות של  �

  

בתחתית טפסי פרוטוקול אלה יוכנו מקומות חתימה לחברי ועדת 

  .ההשתלמויות

לאחר קבלת ההחלטה בועדת ההשתלמויות רכזת הועדה תשיב לעובד בכתב  

העתק ההחלטה יתוייק בתיק המעקב במחלקת כח , בנוס$. אודות ההחלטה

  .אד� ובתיקו האישי של העובד

  

  תשלו� שכר לימוד להשתלמויות  .4

או לימודי� שאושרה לה� /תשלו� לבקשות יציאה להשתלמויות וה

  :השתתפות העירייה בשכר הלימוד נעשה בשני מסלולי� נפרדי�

או למוסד הלימודי� /תשלו� למארג� פעולת ההדרכה ו  .א

  .באמצעות העברה בנקאית

  

תשלו� שכר הלימוד על ידי העובד והחזר כספי לעובד ישירות   .ב

ת חשבונית מס על ידו ואישור כנגד הצג, לחשבו� הבנק שלו

או ועדת ההשתלמויות להשתתפות /מנהל מחלקת כח אד� ו

  .בעלות ההשתלמות, העירייה

  

או עלות ההשתלמות משולמת על /בה תשלו� שכר הלימוד ו, בדר* השנייה

בעת הצגת חשבונית המעידה על הסכו� ששיל� , ידי העובד ולאחר מכ�

סכו� השתתפות העירייה ,  הבנק שלוישירות לחשבו�, העובד מועבר לזכותו

  .בעלות ההשתלמות כפי שאושר על ידי הגורמי� המאשרי�

מכיוו� שהחזר עלות ההשתלמויות מבוצע ישירות לחשבו� הבנק של העובד 

ולא דר% תלוש המשכורת נמצא כי עובדי� אשר היו אמורי� להיות 

תתפה או הלימודי� אשר בעלות� הש/מחוייבי� במס כיוו� שהשתלמות ו

או בחלקה העירייה מעניקה למשתלמי� יתרו� מתמיד על פי /במלואה ו

  .הגדרת מס הכנסה

כ% שיוכ� נוהל , מצב זה אינו תקי� והביקורת ממליצה כי מצב זה לא יישנה

מוסדר שיתבסס על הוראות שלטונות מס הכנסה ויוקפד על מילויו 

  . בגזברות העירייה
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  :24' פורסמו בדוח מס כפי ש הביקורתות והמלצימוסיכלהל� 

  

הגור� "הלי% היציאה להשתלמות החל מהגשת בקשה ועד להחלטת  .4.1

  .מנוהל בצורה ידנית ללא קיו� של נוהלי עבודה מוסדרי�" המאשר

הביקורת מוצאת שיש לייעל ולארג� את נושא ניהול ההשתלמויות על 

צעד שבנוס$ לניהול , ידי מעבר ממצב של ניהול ידני לניהול ממוחשב

חות "� והעלאת רמת הדיווח והבקרה יאפשר להפיק דותקי

חות "דו, סטטיסטיי� בנושא השתלמויות עובדי העירייה

שבאמצעות� נית� יהיה לטייב ולייעל את יציאת עובדי העירייה 

  .בצורה יותר שוויונית מהנהוג כיו�

  

   לא על ידי מחלקת כח , בעירייה לא מוכנות כיו� תוכניות השתלמויות  .4.2

  פיתוח , מצב זה מונע קידו�.  על ידי אגפי ומחלקות העירייהאד� ולא 

  והעשרת ידע ומקצועיות העובדי� ובנוס$ כפי שעלה מממצאי  

  העובדי� הזוכי� , לאור תקציב ההשתלמויות המצומצ�, הביקורת 

  להשתת$ בהשתלמויות ה� בעיקר מהדרגי� הבכירי� בעירייה  

 . ל פע� אחת בשנהובנוס$ יתכ� ויוצאי� בתדירות העולה ע 

   כי תוכ� מדי שנה תכנית , הביקורת ממליצה כאמור, על כ�             

    כוללת ומקיפה כ% שיותר עובדי� יזכו לצאת  השתלמויות            

  ייגזר גודל תקציב ההשתלמויות  תוכנית שממנה, להשתלמויות            

  .לייעודו או תקציב זה יופנה במלוובנוס$ יוקפד כי            

  

על מנת לשפר את הכנת תכנית ההשתלמויות השנתית לעובדי    .4.3

העירייה שתתבסס ה� על תכנו� שנתי של מחלקת כח אד� וה� על 

הביקורת , תוכניות השתלמויות פנימיות של אגפי ומחלקות העירייה

מציעה כי מחלקת כח אד� תדאג להפי, באופ� שוט$ את כל 

דבר השתלמויות ולימודי� לכל הפרסומי� המגיעי� לשולחנה ב

  .מנהלי אגפי ומחלקות העירייה

  

נמצא כי לא קיי� במחלקת כח אד� נוהל יציאה להשתלמויות ומוצע    .4.4

  .5ח בפרק "כי יוכ� נוהל כזה כפי שהוצע בגו$ הדו
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הביקורת מצאה כי תהלי% אישור היציאה להשתלמויות לא פועל    .4.5

בנה לאישור יציאה בצורה מוסדרת בכ% שלא קיי� פרוטוקול מו

להשתלמויות ומוצע ג� כא� כי יוכ� נוהל לסדרי עבודת ועדת 

  .5ח בפרק "ההשתלמויות כפי שהוצע בגו$ בדו

  

נמצא כי חלה ירידה בתקציב השתלמויות במהל% השני� ובנוס$    .4.6

נמצא כי תקציב ההשתלמויות לא הופנה במלואו להשתלמויות 

 לא הופנה במישרי�  מתקציב ההשתלמויות23% �עובדי� כ% שכ 

מוצע לדעת הביקורת שתקציב ההשתלמויות יופנה , על כ�. לייעודו

  .במלואו לייעודו המובהק בלבד

  

/ הביקורת מצאה כי בשיטת החזר תשלו� עלויות ההשתלמויות   .4.7

הלימודי� לעובדי� אי� הקפדה על חבויות מס הכנסה במידה וכ% 

 . מתחייב על פי החוק

  

  ת ע� מנהלת חשבונות ראשית של העירייה מבירור שערכה הביקור  

  וע� ממונה ניכויי� במס הכנסה עולה כי ישנ� הגדרות ברורות במס   

  ראה (לימודי� מקנה לעובד יתרו� מתמיד /הכנסה ובא� ההשתלמות  

    . אזי על סכו� עלות ההשתלמות חלה החובה בתשלו� מס, )6פירוט בפרק   

   ידי מחלקת השכר דר% תלוש השכר מכיוו� שהתשלו� לעובד לא מבוצע על  

  , על גזברות העירייה להכי� נוהל חדש, לא מבוצע ניכוי המס כמתחייב ועל כ�  

   /שתלמותהמפורט ומוסדר כ% שבמידה ומתחייב תשלו� מס על עלות   

  .כמתחייב על פי הנחיות שלטונות המס, לימודי� אכ� הוא ישול�  

  

� מוגשות בקשות לקבלת מבדיקת הביקורת עולה כי במקרי� רבי .4.8

. החזר עלות ההשתלמות לאחר קיומה והשתתפות העובד בה

הביקורת מציעה כי יש לקבוע ולקיי� כללי� ברורי� וקבועי� של 

כפי שנאמר , מועדי הגשת בקשות לאישור יציאה ממומנת להשתלמות

רק לפני קיו� ההשתלמות בטווח זמ� של מינימו� , ח"בגו$ הדו

 וה� קביעה ברורה של הגורמי� המאשרי� שלושה שבועות מראש

ועדת ההשתלמויות בהרכבה כפי ,  משמע�יציאה להשתלמויות 

יש לשקול אפשרות של גמישות לגבי מועד הגשת . 5שנכתב בפרק 

 .הבקשות במקרי� יוצאי� מ� הכלל
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 ביקורת מעקב .5

 מנוהל מעקב אחר 2003 החל מחודש מר, – מחשוב ההשתלמויות .5.1

בדוח מפורט כל המידע . EXCEL –אמצעות ה השתלמויות עובדי� ב

 . לרבות נושאי ההשתלמות  ועלות�, הרלוונטי להשתלמות

 .2005 הוכנה והוגשה תכנית הדרכה לשנת – תכנית הדרכה שנתית .5.2

,   השתלמויות שמגיעות לאג$ למשאבי אנוש�פרסו� השתלמויות  .5.3

$ האג, במקרה של השתלמויות יזומות. מופצות למחלקות הרלוונטיות

 .  היחידות ישירות למנהליפונה 

-ISO נכתב והופ, לכל המחלקות במסגרת נוהלי – נוהל השתלמויות .5.4

נמצא בתיקיות , טופס בקשה להשתלמות הכלול בנוהל. 9002

 . לשימוש כל העובדי�, OUTLOOK –הציבוריות ב 

י מנהלת " נקבע כי השתלמויות יאושרו ע– נוהל ועדת השתלמויות .5.5

האישורי� ניתני� בהתא� . ל העירייה"משאבי אנוש ומנכ

 . לקריטריוני� ובהתא� לתקציב ההשתלמויות

 ישנה הקפדה מלאה שהתקציב יופנה לייעודו – תקציב השתלמויות .5.6

 .בלבד

 מרבית התשלומי� מועברי� – תשלו� מס על השתלמויות ולימודי� .5.7

במקרה שהעובד . ידי העירייה ישירות למוסדות נותני השירות�על

הגזברות נוהגת ,  ההשתלמות והיא מקנה לו יתרו� מתמידשיל� עבור

 .פי חוקי המס�על

האג$  הכללי� מוסדרי� בנוהל שנכתב ו– כללי� ליציאה להשתלמות .5.8
טופס ההשתלמויות משק$ את . ליישמ�  מקפידלמשאבי אנוש
  . האמור בנוהל

   
  

  

  

  

 


