משאבי אנוש
כ"ו אדר ב תשע"ט
 02אפריל 2019
(מ .וכח אדם) 2 -
לכבוד
עובדי המועצה
הנדון :עובדים מצטיינים ודרגות אישיות ,הערכות לשכר אפריל וחופשת פסח

מצטיינים ודרגות אישיות:
המועצה מעודדת את עובדיה לאיכות ,מצוינות ושיפור מתמיד ,ע"כ החליטה ליישם
תהליך בחירה שנתי של עובדים מצטיינים שהינם בעלי הישגים מיוחדים ,אשר נועד
לבטא את ההוקרה וההערכה של המועצה לעובדים ולהניע מצוינות בשירות.
מדי שנה המועצה תקיים ועדה לבחירה של עד  2עובדים מצטיינים אשר יעמדו
בקריטריונים כפי שהוגדרו ע"י מרכז השלטון המקומי בסיכום עם האוצר.
לשנת  2018נבחרו לעובדים מצטיינים:
דבורה אדרי ,מזכירת האגף המוניציפאלי.
חופית דקל ,עובדת זכאות במחלקה לשירותים חברתיים.
במסגרת וועדת משאבי אנוש נבחרו  5עובדים לקבלת דרגה אישית:
גליה סמחוף – מזכירת בי"ס תיכון  6שנתי.
יפעת בהיר – ספרנית בספריית המכללה.
הדסה אטיאס – מזכירת מנכ"לית המועצה.
דוד גרינבוים – עובד מחשוב בבתי הספר.
ברוך ויינברגר – אחראי הג"א במחלקת הביטחון ועובד ארכיון.
ברכות לעובדים.
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משאבי אנוש
שכר אפריל:
ערב חג פסח השנה חל ביום שישי ,יד' בניסן תשע"ט .19.4.19 ,על מנת שניתן יהיה
להכין את משכורות חודש  4/2018בזמן ,הנכם מתבקשים להיכנס למערכת הנוכחות
בתאריך  14.4.19עד השעה  09:00בבוקר ,לעדכן את הנתונים ולהוסיף את הימים עד
לתאריך  19.4.19כפי שאתם מתוכננים לעבוד .ביום ראשון  14.4.19בצהריים ישלחו
אליכם דוחות הנוכחות לחתימה.
נבקש להעביר אלינו את הדוחות לאחר החתימות עד ליום שלישי 16.4.19 ,בשעה
 09:00בבוקר.
הכנת המשכורת תלויה בשיתוף הפעולה שלכם וקבלת כל הדוחות החתומים
בזמן.
חופשת פסח:
החל מיום שישי ,יד' בניסן תשע"ט 19.4.19 ,ועד ליום שישי ,כ"א בניסן תשע"ט26.4.19 ,
תתקיים חופשה מרוכזת .חזרה לעבודה ביום ראשון.28.4.19 ,
לעובדים  6ימים בשבוע ינוכו  3ימי חופשה.
לעובדים  5ימים בשבוע ינוכו  2.5ימי חופשה.
החישוב נעשה על בסיס משרה מלאה.
ערב חג ראשון של פסח וערב חג שני  ,הינם ימי בחירה  ,עובד המעוניין שיקוזזו
ימים אלה כימי בחירה  ,מתבקש לעדכן בדוח הנוכחות.
עבודות חיוניות יתבצעו בתקופת החופשה המרוכזת בהתאם לצרכים ולאישור מנהל
המחלקה.
האמור לעיל הינו מידע לעובד ,בכל מקרה של סתירה בין האמור לבין הוראת
החוק ,יגברו הוראות החוק.
בברכת חג שמח וחופשה נעימה.
קרן רוזן

העתק :לילך שיינגורטן ,מנכ"לית המועצה
מנהלי עמותות
מדור שכר
כוכי פנקר ,מנהלנית מש"א

מנהלת משאבי אנוש
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