Federation Of Local Authorities In Israel

ﻤﺮﻜﺰ ﺍﻠﺴﻟﻄﺎﺕ ﺍﻠﻣﺤﻟﻴﺔ

שכר עובדי הוראה ברשויות המקומיות
בשיתוף עם איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות

מבוא

קורס שכר עובדי הוראה יעסוק במורכבות העסקתו של עובד ההוראה החל
מקליטתו ,העמקה ברפורמות עוז לתמורה ואופק חדש ,פירוט כלל התשלומים
להם זכאים עובדי ההוראה ,אופן תשלום שכרם ,הטבות השכר והתנאים
הסוציאליים להם הם זכאים וכן התמודדות עם סוגיות שכר מורכבות וכלה בסיום
העסקתו של העובד.
הקורס מקיף ומציף פתרונות לדרכי פעולה וסוגיות מהשטח בנושא שכרם
והעסקתם של עובדי ההוראה וכן חושף את המשתתפים להכרת הרגולטור הן
לבכירים ממשרד האוצר ,ממשרד החינוך והשלטון המקומי.

מטרות הקורס
הקניית ידע וכלים מעשיים להתמודדות עם תנאי העסקת מורים ועובדי הוראה.
פרקטיקה -חישובי גמולים ,שיפוי ימי מחלה ,טפסולוגיה הכרחית ועוד.
בקרות -הענקת "צידה לדרך" לבקרה תקופתית למניעת חריגות שכר.
הכרות עם נציגי הרגולטור העוסקים תחום השכר.

אוכלוסיית היעד
מנהלי מחלקות לחינוך ,ס/מנהלי מחלקות לחינוך ,מנהלי
משאבי אנוש ועובדי משאבי אנוש ,חשבי שכר ,מנהלי
מוסדות חינוך ,מנהלי איגודי ערים לחינוך ,מזכירי רשויות
מקומיות ועוד.

יעוץ וניהול אקדמי
אלרועי אמרני  -מנכ"ל חברת מ.ש.ו.ב ניהול הון אנושי ושכר
בע"מ

בין מרצי הקורס
נציגות ממרכז השלטון המקומי | נציגות ממשרד האוצר | נציגות
ממשרד החינוך| בראש סומך -משרד עורכי דין | מומחי תוכן

שיטת הלימוד
הקורס כולל חומר עיוני ,הרצאות פרונטאליות מלוות בסוגיות
מעשיות ועקרוניות ,סימולציות ותרגול מעשי.

מתכונת הלימודים

היקף השעות בקורס 49 :שעות ( 7מפגשים)
יום לימודים :יום ג' ,בין השעות 15:15 – 9:00
מקום הלימודים :מרכז השלטון המקומי ,רח'
הארבעה  ,28מגדל חאג'ג צפוני ,קומה  ,7ת"א
(במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת"א)
מועד פתיחת הקורס 3 :בינואר 2023
להלן מועדי המפגשים בקורס,10.01 ,3.01 :
14.02 ,7.02 ,31.01 ,24.01 ,17.01
בקורס ישולבו מספר מפגשים בזום

לפרטים והרשמה >>

נושאי הקורס
עיקרי רפורמת עוז לתמורה
עיקרי הסכם אופק חדש
עמדת משרד האוצר
עמדת משרד החינוך
קביעות ותנאי העסקה
יצירת מנגנוני בקרה
חישוב גמולי הכנה לבגרות וגמולי תפקיד

שיפוי ימי מחלה
חישובי פנסיה
טפסולוגיה רלוונטית

חובות הקורס ותעודה
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.
*ייתכנו שינויים

שכר לימוד

לפרטים והרשמה >>

 ₪ 2,750שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי
(מחיר מסובסד)
 ₪ 2,950שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי
השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה ,חומר כתוב וכיבוד קל.

הנחיות להרשמה

נוהל ביטול הרשמה

לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו ל:
 03-6844248/253בטל’
או במייל register@masham.org.il

ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת מייל
הבאהregister@masham.org.il :
•עד  6ימי 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.

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

