
  
   

    

 
 

 

 
 

 הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא:
 העסקת עובדים ותנאי העסקתם 

 המקומי והסתדרות המעו"ףמרכז השלטון  מנקודת המבט של
 

וועדי העובדים מהווים גורם משמעותי ביחסי העבודה בשלטון המקומי. חלק מתפקידם מתמקד בהגנה  ף"המעו הסתדרות
 .על זכויות העובד, בסיוע למימוש זכויותיהם ובסיוע למעסיקים בניהול נכון של המשאב האנושי תוך הקפדה על יישומם

 
" פיתחו יום עיון זה לצורך העמקה בנושאים מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם הסתדרות המעו"ף ויחד עם חברת "מכלול

 הקשורים לשיתופי הפעולה בין שני הגופים,  ממשקי העבודה ביניהם והסתכלות על קשרי הגומלין בין השניים.
 

  . זהו  יום עיון אחד מתוך סדרה של שישה ימי עיון העוסקים בנושא ניהול משאבי אנוש ושכר ברשויות המקומיות
 שעות לגמול השתלמות של השלטון המקומי. 40 -רת ימי העיון יקבל תעודה המזכה בעובד שישתתף בכל סד

  80ש"א מוכרת לצורך צבירה של  40למנהלי משאבי אנוש השתתפות בסדרה של שישה ימי עיון בהיקף כולל של 
 .2017שעות הנדרשות לתשלום תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 

 
   ועדי עובדים נציגי  גזברים ,ים, ייועצים משפטמנהלי מש"א , מנכ"לים,             יום העיון מיועד:

 
 

 09:00-13:10בין השעות  08/02/2021 -ה   שני יום        :ביום העיון יתקיים 
 
 

 לינק יישלח לנרשמים בסמוך למועד – ZOOMאפליקציית  מיקום:
 

 למשתתף/ת ₪ 100 :   השתתפותעלות 
 

 : יום העיוןלהלן תכנית 
 מרכז השלטון המקומי, , ראש מינהל ללימודים מוניציפאלייםגדש-אילנית דאהן :דברי פתיחה 09:10 -09:00

  
 עמדת מרכז השלטון המקומי      -, מש"מ ראש מינהל שכר והסכמי עבודה , גב' חגית מגן            10:40 - 09:10

  הצגת הסתדרות המעו"ף וגופי הסמך  -, יו"ר הסתדרות המעוף  עו"ד גיל ברטל                                 
  
 שת"פ וממשקי עבודה בין הסתדרות המעו"ף למרכז השלטון המקומי 

 , ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומיגב' חגית מגן                              
 , יו"ר הסתדרות המעו"ףעו"ד גיל ברטל                              

 
 ההפסק 10:55 - 10:40

 
 תפקידים וסמכויות  –ועד העובדים ברשות מקומית            11:35-  10:55

 , הסתדרות המעו"ף גולדברגעו"ד עוז                              
 

 אום פעולות, שקיפות,תיקשרי הגומלין בין ועדי העובדים למשאבי האנוש ברשות:             12:15 - 11:35
 היוועצות בענייני עובדים, יישוב חילוקי דעות ועוד..עדכון שוטף,                                

 בעיריית לוד  מש"א , יו"ר איגוד מנהלי מש"א, מנהלת גב' סנדרה כהן                                
 , יו"ר הסתדרות המעו"ףעו"ד גיל ברטל                            

 
 הפסקה          12:30 - 12:15

 
 עשה ואל תעשה בניהול שיתופי פעולה   13:10 – 12:30

 , יועצת ארגונית בכירה, שדה פיתוח ארגונייםגב' חן קדם
 
 )*(ייתכנו שינויים      

 
 יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי, לפעילויות הדרכה.  להרשמה 

 לחץ/י כאןלכניסה לאתר        
 

 התאמות נגישות יעשו על פי דרישה מראש
 

 03-6844253או  03-6844248, בנושאי רישום :   03-6844232עידית לפרטים נוספים 

https://www.shelegcrm.com/masham/search_activity.aspx?event_no=466163

