הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא

הדרכה ,פיתוח ארגוני והסכמי שכר

יום שני ,טז' באלול תשע"ו ,19.09.2016 ,מרכז לימודי ישראל יפה ,ת"א
מחלקת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי שמחה לשתף פעולה עם איגוד מנהלי משאבי אנוש
ולקיים יום עיון ראשון מסוגו העוסק בתחום ההדרכה ,אנו רואים חשיבות רבה לקשר בין מנהלי משאבי
אנוש והעוסקים בתחום ההדרכה למרכז השלטון המקומי ומשכך נשמח כי תיטלו חלק ביום עיון זה.
במהלכו תכירו את פעילות מחלקת ההדרכה ,נקיים שיח ושולחנות עגולים בנושאי ההדרכה ברשויות
המקומיות ונסיים בעדכונים בתחום הסכמי השכר והסכמים חדשים.

יום העיון מיועד:

למנהלי מחלקות העוסקים בתחום ההדרכה ומנהלי משאבי אנוש ברשויות
המקומיות.

תאריך:

יום ב' ,19.09.2016 ,בין השעות 15:30 – 08:30

מיקום:

"יפה לי"  -מרכז לימודי ישראל יפה ,גני יהושע ,פארק הירקון ,שד' רוקח 8

דרכי הגעה:

ברכבת  -יורדים בתחנת האוניברסיטה ועוברים לצידו השני של שד' רוקח.
מרכז ישראל יפה נמצא מולכם ( 5-10דקות מתחנת הרכבת בהליכה נינוחה).
באוטובוס  -קווי תחבורה של חב' דן ,אגד ,מטרופולין וקווים שעוצרים בתחנות
סמינר הקיבוצים או מרכז רבין.

הסדרי חניה

ניתן לחנות בחניון הגולפיטק בעלות של  ₪ 20ליום

נוהל הרשמה:
על מנת להירשם ליום העיון יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב ולשלוח לפקס מס':
.03-6844244
אנא הקדימו הרשמתכם – מספר המקומות מוגבל!

מחיר השתתפות (מסובסד) ₪ 180 :למשתתף

תכנית יום עיון *
למנהלי משאבי אנוש ולעוסקים בתחום ההדרכה ברשויות המקומיות
יום שני ,טז' באלול תשע"ו ,19.09.2016 ,המועצה לישראל יפה

09:15 - 08:30

התכנסות ורישום

09:30 - 09:15

ברכות
מר ארי שטיינברג ,משנה למנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר לאוניד סמוליאנוב ,יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש וסמנכ"ל משאבי אנוש
בעיריית פ"ת

10:00 - 09:30

זריקת אנרגיה לחיים
מר ערן שחר

10:30 - 10:00

הצגת מינהל ההדרכה
גב' אילנית דהן גדש ,מנהלת מחלקת הדרכה ,מרכז השלטון המקומי

12:00 – 10:30

סדנא בנושא :מפתח ארגוני לאושר
בהנחיית:
גב' רותם ויסבלך ,יועצת ארגונית ומנהלת משאבי אנוש בחב' שטראוס מים
גב' קרן מזר ,מומחית תוכן וחווית שירות ללקוח
גב' אירית דביר ,יועצת ארגונית

12:30 – 12:00

הפסקת קפה ופירות העונה

13:00 - 12:30

סיכום הסדנא

14:00- 13:00

הסכמי שכר חדשים במשק
גב' חגית מגן ,ראש מנהל שכר והסכמי עבודה ,מרכז השלטון המקומי

14:30 – 14:00

ארוחת צהריים

15:30 - 14:30

שאלות ותשובות בתחום יחסי עבודה
גב' חגית מגן ,ראש מנהל שכר והסכמי עבודה ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד גיל בר – טל ,ראש חטיבת עובדי הרשויות המקומיות בהסתדרות המעו"ף



יתכנו שינויים

לכבוד:
מחלקת הדרכה  -המרכז לשלטון מקומי
רחוב הארבעה  ,19תל אביב64739 ,
טלפון  ,03-6844250פקס' 03-6844244

טופס הרשמה – יום עיון בנושא הדרכה ,פיתוח ארגוני והסכמי שכר
יום שני ,טז' באלול תשע"ו ,19.09.2016 ,מרכז לימודי ישראל יפה ,ת"א
נוהל הרשמה:
על מנת להירשם ליום העיון יש למלא את הטופס ולשלוח לפקס מספר.03-6844244 :
אנא הקדימו הרשמתכם – מספר המקומות מוגבל! לאחר הרישום ישלח בפקס/מייל אישור הרשמה.
נוהל ביטול הרשמה:
ביטולים יתקבלו בכתב בלבד למייל – nira@masham.org.il :אי הגעה ללא הודעת ביטול תחויב בעלות מלאה.
נא להקפיד על כתב ברור

יש לציין  9ספרות (כולל ספרת ביקורת)

מס' ת.ז.

שם משפחה ________________ שם פרטי ___________ מין ז  /נ
שם הרשות המקומית __________________ תפקיד ____________________________
כתובת לשליחת דואר _________________________עיר ________________מיקוד __________
טלפונים :עבודה _____________ פקס __________ בית _____________ נייד ____________
כתובת

______________________________________________________ E-MAIL

 התחייבות הרשות לתשלום בסך ________ ₪
___________
תאריך


___________
שם הרשות

התחייבות אישית *

_____________________
תפקיד :גזבר/סגן גזבר/אחר

לתשלום בסך ________ ₪

____________
חתימה וחותמת הרשות

נא לסמן :

 לתשלום

 לפיקדון

מספר הכרטיס:
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס:
 אמריקן אקספרס  אחר______________ :
 ויזה (כאל/לאומי)
סוג כרטיס  :ישראכרט
תוקף עד ______ מס' ת.ז _________________ חתימה _____________
* ימולא רק במקרה שלא ניתנה מראש התחייבות הרשות המקומית או במקרה שהמשתתף איננו עובד הרשות המקומית

קבלת אישור הרשמה בפקס'
אישור על הרשמתך ישלח אליך במייל/פקס'.
אישור זה ישלח רק לטופס הכולל התחייבות כספית מלאה !
 טופס הרשמה שיגיע ללא התחייבות הרשות או התחייבות אישית לא יטופל וייחשב כטופס שלא התקבל!
 לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל!
 מועד אחרון להרשמה 11.09.16 :או עם סיום מכסת המקומות ,הראשון מבין השניים.

