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  יקרי הנוהלע

  של עובד,  ה ראשונהמקרבה בן משפח, גימלאי או"פ, עובד או"פ בהיוודע למינהל משאבי אנוש על פטירת

 תפעל מזכירות מינהל משאבי אנוש לפרסום מודעת אבל כמפורט בנוהל. 

  יפנה המעוניין   –אבל לנפטר שאינו עובד או"פ )אישיות בכירה או מקורבת לאו"פ(  לבקשת פרסום מודעת

 מזכירות לשכת הנשיא.ל המודעהפרסום בקשה לב

  או מי מטעמו( בהתייחס לכמות העובדים  ידי סמנכ"ל משאבי האנוש-עלתבדק הזמנת הסעות להלוויה(

 וונטיים אחרים.המבקשים להגיע להלוויה, למיקום בית העלמין ולשיקולים רל

 

 המטר

 או  ה ראשונהה של עובד מקרבבן משפח ,, גימלאי או"פטיפול במקרה בו נפטר עובד או"פ הליך ל להגדיר

 אישיות אחרת המקורבת לאו"פ.

 ההגדר

 הממונה על תחום מסויים של פעילות, אקדמית, חוץ אקדמית או  (גוף ארגוני )מינהל, מחלקה וכיוב' – יחידה

 מינהלית.

 שיטה

 (אב, אם, ילדים, בן/בת זוג , אח/אחות) / גימלאי / בן משפחה מקרבה ראשונה של עובד פטירת עובדהמידע על  .1

 .מזכירות היחידה או כל גורם אחר באו"פיועבר למזכירות מינהל משאבי אנוש באמצעות 

 כאמור:מזכירות מינהל משאבי אנוש תפעל אירוע פטירה יוודע למינהל משאבי אנוש על עם ה .2

 יחידות האו"פ.כלל לתפיץ הודעה על הפטירה בדוא"ל  .2.1

 ים של האו"פ ברעננה.המודעות הראשי ותלוחארגונית  על -פניםמודעת אבל תנסח ותפרסם  .2.2

 כמפורט: באחד העיתוניםתפורסם מודעת אבל  .3

 ן העיתו ולבחירתלקבלת הסכמתה לפרסום מודעת אבל  ת הנפטרמזכירות היחידה תפנה אל משפח

 . המידע יועבר למזכירות מינהל משאבי אנוש.  ההמודע פרסוםל

 תסדיר את פרסום המודעה מול העיתון הנבחר. ת מינהל משאבי האנושומזכיר 

ותעבירו לנציג היחידה )אם לא  מזכירות מינהל משאבי אנוש תרכוש זר אבלגימלאי או"פ  / בעת פטירת עובד .4

 ישתתף בהלוויה נציג מטעם מינהל משאבי אנוש(.
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מזכירות לשכת הנשיא תעביר למזכירות מינהל משאבי  –או בן משפחתו מקרבה ראשונה נפטר חבר מועצת האו"פ  .5

תסדיר את פרסום המודעה  ת מינהל משאבי האנושומזכיר אנוש את הנוסח המבוקש לצורך פרסום מודעת אבל.

 מול העיתון הנבחר.

יפנה המעוניין בפרסום   –בכירה או מקורבת לאו"פ(   לבקשת פרסום מודעת אבל לנפטר שאינו עובד או"פ )אישיות .6

 .אשר תפנה את הבקשה לסמנכ"ל משאבי אנוש מזכירות לשכת הנשיאהמודעה ל

 למינהל משאבי האנוש את נוסח המודעה לשכת הנשיא תעביר מזכירות   –המודעה אושר פרסום

 תון הנבחרתסדיר את פרסום המודעה מול העי ת מינהל משאבי האנושומזכירהמבוקש. 

  הודעה על כך תועבר בהקדם האפשרי לפונה. –לא אושר פרסום המודעה 

 הסעות להלוויה .7

בהתייחס לכמות העובדים )או מי מטעמו(  ידי סמנכ"ל משאבי האנוש-עלבדק יתהזמנת הסעות להלוויה  .7.1

 ולשיקולים רלוונטיים אחרים.המבקשים להגיע להלוויה, למיקום בית העלמין 

 למדור תחבורה. הסעה הסדרת לצורךהיחידה מזכירת תפנה  –בי אנוש את ההסעה אישר סמנכ"ל משא .7.2

 

 

 

 

.משאבי אנוש סמנכ"ל המוסמך לאשר חריגה, במסגרת מדיניות האו"פ והוראות החוק, מהכתוב בנוהל זה:
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