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לפרטים והרשמה <<

אוכלוסיית היעד
יו”ר וחברי ועדי עובדים

יעוץ וניהול אקדמי
אלרועי אמרני – מנכ”ל חברת מ.ש.ו.ב  ניהול הון 

אנושי ושכר בע”מ.
רועי סגל – מנהל חטיבת משאבי אנוש בחברת 

מ.ש.ו.ב ניהול הון אנושי ושכר בע”מ

שיטת לימוד
הקורס כולל חומר עיוני, הרצאות פרונטאליות מלוות 
בפסיקה מדגימה ועקרונית, סימולציות ותרגול מעשי.

בין מרצי הקורס
נציגות ממרכז השלטון המקומי | נציגות ממשרד 

האוצר | נציגי הסתדרות המעו”ף | נציגי חברת מ.ש.ו.ב
שיטת הלימוד

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס: 42 שעות )6 מפגשים(

יום הלימודים: יום ה’ , בין השעות 09:00 – 15:15
מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח’ 

הארבעה 28, מגדל חאג’ג צפוני, ת”א
מועד פתיחת הקורס: 15 בדצמבר 2022

להלן מועדי המפגשים: 15.12, 22.12, 29.12, 5.01, 
19.01 ,12.01

בקורס ישולבו מספר מפגשים בזום

כלים מקצועיים לוועדי עובדים
ביישום מיטבי של חוקת העבודה ברשויות המקומיות

בשיתוף ההסתדרות הכללית

מטרות הקורס
למידה מקיפה של סוגי ההסכמים הקיימים ורכיביהם.

היכרות מעמיקה עם חוקת העבודה ברשויות המקומיות לרבות הליכי יישוב מחלוקות.

הקניית ידע מקצועי שיאפשר ליווי והכוונה מיטבית של העובדים. 

הקניית כלים ודוגמאות לשיפור חיי העובד בארגון הן מבחינה משמעתית והן מבחינת רווחתו.

יצירת התנהלות נעימה ומקצועית עם הרשות ועם העובד.

הסתדרות וועדי העובדים מהווים גורם משמעותי ביחסי העבודה בשלטון המקומי, 
בהגנה על זכויות העובד, בסיוע למימוש זכויותיו ובסיוע למעסיקים בניהול נכון של 

ההון האנושי תוך הקפדה על תשלום שכר תקין בהתאם להסכמים הקיימים.
הקורס יעניק למשתתפיו ידע נרחב והבנה כיצד ליישם את ההסכמים הקיבוציים 

הקיימים ברשויות המקומיות, הסכמי עבודה ושכר ומה השלכותיהם על חיי העובד 
ברשות וזכויותיו. הקניית כלים לטיפול בסוגיות שונות שעולות מהשטח והיכרות 

מעמיקה עם דיני העבודה והמשמעת. 
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במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי,
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים

במייל :  elena@masham.org.il או בטל’ 03-6844254

לפרטים והרשמה <<

נושאי הקורס

 קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85% מן הקורס. 
העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות 

לגמול השתלמות של משרד החינוך  , בכפוף להנחיית 
ועדת גמול ההשתלמות.

חובות הקורס

מקום הוועד בחיי העובד ברשות המקומית
מכרזי כוח אדם

הסכמי שכר שונים לפי סקטורים
משמעת וועדות פריטטיות – כללים ונהלים

תוספות שכר וחריגות שכר

הנחיות להרשמה
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו ל:   

03-6844248/253 בטל’ 
register@masham.org.il או במייל

נוהל ביטול הרשמה
ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת מייל 

register@masham.org.il :הבאה
•עד 6 ימי עבודה לפני תחילת הקורס  – לא יגבה תשלום.

•החל מ-5 ימי עבודה לפני תחילת הקורס – ייגבו דמי ביטול 
בשיעור של 20% מעלות ההשתתפות בקורס.

•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני – ייגבו דמי 
ביטול בשיעור של 25% מעלות ההשתתפות בקורס. 

•לאחר המפגש השני – ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30% 
מעלות ההשתתפות בקורס.

שכר לימוד
 2,650 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי 

)מחיר מסובסד(
 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.
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