Federation Of Local Authorities In Israel

ﻤﺮﻜﺰ ﺍﻠﺴﻟﻄﺎﺕ ﺍﻠﻣﺤﻟﻴﺔ

כלים לליווי עובדים בתהליך פרישה
מבוא
מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם חברת מכלול יצרו קורס זה על מנת להעניק לכם ידע תיאורטי להיכרות עם
סוגי הפרישה השונים לצד כלים פרקטיים לליווי אפקטיבי של הפורש ,סיוע והכוונה מקצועית ראויה עבורו .כל
זאת על מנת לייעל את תהליך הפרישה ולהוביל להפקת המיטב משנות הפנסיה המצפות לפורש.
למנהלי משאבי אנוש קורס זה מוכר לצורך תוספת שכר אקדמאית פרופסיונאלית .2017
לחשבי שכר הכשרה זו נקבעה כחלק מתוכנית של  168שעות.
קורס זה ,הינו פעימת חובה ,ושעותיו נחשבות לחלק מההכשרה המצטברת לצורך הזכאות בתוספת של 10%
לחשבי השכר ברשות .מי שאינו זכאי לתוספת  10%בשכר ,תעודה זה תקנה לו שעות לגמול השתלמות של
משרד החינוך ,בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

מטרות הקורס
הקניית כלים למנהלים לטיפול בפורשים.
הכוונה בניהול התקציב המשפחתי לאחר הפרישה לפנסיה.
הכוונה נכונה לפורשים למימוש זכויותיהם.
היכרות עם כלים לעובדים הפורשים בניהול המציאות המשתנה.

אוכלוסיית היעד
מנהלי משאבי אנוש ,מנהלי כח אדם ואחראי כח אדם וכל מנהל בארגון
שיש תחתיו עובדים שעתידים לפרוש.

ניהול אקדמי
אלרועי אמרני – מנכ”ל חברת “מכלול” – תכנון ובקרת הון אנושי בע”מ.

מתכונת הלימודים

בין מרצי הקורס
נציגות ממרכז השלטון המקומי | יועצת
ארגונית | נציגות מינהל פרישה במשרד האוצר
| גב’ ויקי אדלר סמנכ”ל חברת “מכלול”

שכר לימוד

היקף השעות בקורס 21 :שעות ( 3מפגשים)
יום לימודים :יום ג’ ,בין השעות 15:15 – 09:00
מקום הלימודים:בתאריכים  5.4.22 + 29.3.22המפגשים יתקיימו
ב ZOOMבתאריך  12.4.22המפגשים יתקיימו במרכז השלטון
המקומי באופן פרונטלי
רח’ הארבעה  ,28מגדל חאג’ג צפוני ,ת”א
להלן מועדי המפגשים בקורס12.04 ,5.04 ,29.03 :

 ₪ 1,250שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)
 ₪ 1,400שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי

לפרטים והרשמה >>

נושאי הקורס
סוגי פרישה שונים .
הפניית עובדים לועדות רפואיות.
תכנון מצבת כ”א.
הקניית כלים לעובדים הפורשים בניהול המציאות המשתנה.

חובות הקורס
קבלת תעודה מותנית בנוכחות של  85%לפחות .קורס זה
אשר הינו פחות מ 40ש”א יוכר לגמול השתלמות לעובדים
בדירוג מינהלי ומח”ר כחלק מזכאות לצבירת  80שעות מתוך
סך השעות אותן יש להגיש לגמול ,בהתאם לכללי הוועדה.

לפרטים והרשמה >>
הנחיות להרשמה
להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון
המקומיwww.masham.org.il :
במסך הראשי בחר/י ב “תחומי פעילויות” את “univercity
 מנהל ללימודים מוניציפאליים” ולאחר מכן יש להיכנסל ”רישום לקורסים ,ימי עיון וכנסים”.
לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל:
“הנחיות לרישום קורסים”
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד ,אנא פנו
במיילregister@masham.org.il :
או בטל’ 03-6844248/253

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי,
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפליים במיילmasham.org.il@ :
או בטל’ 03-6844254

