
 

 
 
 

 
לשכר  בקרה ואכיפה עצמיתבדיקה, קורס 

 ברשויות המקומיות
 מבוא

 על חשיבות תשלום שכר ראוי אין חולק.

ם במציאות חדשה של אכיפה מוגברת, לצד קולות חברתיים המבקשים לעשות "צדק" כיום אנו נמצאי 
עם כל אותם עובדי הקבלן. משרד האוצר מגביר את פיקוחו על הכסף הציבורי, בעיקר על ההוצאות 

עובדי הקבלן, הנדרשים לתשלומים זהים לעובדי הרשות מחד והן בבחינתו את סעיפי ללשכר: הן 
חוק להגברת האכיפה של הנחקק  2011בשנת ובדי הרשות הוותיקים והחדשים. תוספות השכר, לכל ע

 יחסי העבודה.

מוטלים על המעסיק חובות מוגברים בתחום יחסי העבודה, הנוגע הן  בהמבטא מגמה הנמשכת  חוק זה
המהותי. קדמו לחוק זה חובות מוגברות בחוק הגנת השכר,  להיבט של ישום הוראות הדין והן בהבט

 שכר מינימום, והעסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א.
האחריות לתשלום שכר ראוי הרשות המקומית, על מנהיגיה ונציגיה העוסקים במלאכה בפועל, מוטלת 

 לכל משתמש בעבודה: החל מהקבלן המספק את השירות, עד לאחרון העובדים במערכת. 
כל ארגון המעסיק מספר משמעותי של עובדים לרכוש כלים והבנה הן בבסיס החוקי והן חוק זה, מחייב 

לצמצום סיכוני החשיפה לתביעות לתשלום שכר הוגן וראוי, בפרט, ובכלל: בבסיס המנהלי של הדין 

 כנגדו.
קיבוציים(ובבדיקות קורס זה יעסוק בשני ביטויי מימוש החוק:  באכיפה העצמית )הסכמים 

 ביקורת לקבלנים )החוק(.
 מטרות הקורס

   להכרת תנאי השכר של עובדי הרשויות המקומיות על מיגוון עיסוקיהם וידע מתן ידע מעשי

 מעשי להכרת תשלומי השכר של עובדי הקבלן בשירות הרשות המקומית.
 העבודה, עובדי  הכרת החוק ליישום הוראות "החוק להגברת האכיפה" והחקיקה בתחום יחסי

 קבלן וחברות כ"א.
 .הכרת התמורות שחלו בתחום אכיפת יחסי העבודה והכללים המחייבים בהעסקה 

 .יצירת בסיס ידע לבקרה על חובות הנובעות מיחסי העבודה בהיבט החוקי והמעשי 

 .הכרת עולם העבודה ו"השחקנים" בזירה ברשויות המקומיות ובמגזר הציבורי 
  ליישוםו לבקרההקניית כלים  

 אוכלוסיית היעד
מנכ"לים, מזכירים, אנשי משאבי אנוש ברשות המקומית, גזברות, כספים, יועצים משפטיים, חשבות 

 בקרה וביקורת.מבקרים, שכר, 
 יעוץ וניהול אקדמי

 , לשעבר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ומנכל חברת אגמון ייעוץ מוסדי בע"מיעקב אגמון

 הבהרה
ומעשיים לבדיקת שכר , אך ראוי לציין כי נדרשת חתימת רו"ח ע"פ  םוכלים תאורטייהקורס מקנה ידע 

 -כשני שליש מהזמן תאוריה ותרגול -יוקדש לאכיפה עצמית -כשליש מהזמן חוק, לכל בדיקת שכר.
 תאוריה ותרגול -לביקורת על הקבלנים

 ת הלימודשיט

תרגול מעשי, קבלת חומר עיוני, , ותמדגימ בסוגיות ובפסיקות הקורס כולל הרצאות פרונטאליות מלוות
 סימולציות וניתוח אירועים.

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

 15:15 – 09:00, בין השעות ד' יום   יום הלימודים:

 רמת גן, 1" רח' הראשוניםבית דורוןמרכז תרבות " מקום הלימודים:

 2016בדצמבר  7  רס:הקופתיחת מועד 

 11.01, 4.01, 28.12, 21.12, 14.12, 7.12: להלן מועדי המפגשים בקורס

 חובות הקורס

מן  85%ועמידה במבחן מסכם. קבלת התעודה מותנית בנוכחות של   ממפגשי הקורס 100%נוכחות של 
בשעות לגמול השתלמות של השלטון העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה  הקורס.

 בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות., המקומי

 שכר לימוד 

 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.  ₪   2,500



 
 

  הקורס נושאי

 

 א"קבלני כ באמצעות עובדים העסקת וחוק משמעות מתודולוגיה – עבודה יחסי לאכיפת החוק 

 החוק חל שעליהם גופים ,המינהלי המשפט 

 הרחבה וצווי היררכיה ,משמעותם ,"בזירה השחקנים" קיבוציים הסכמים 

 ומשמעות מהות אישיים הסכמים 

 העובדים על החלים ובאיגודים המקומיות ברשויות ההסכמים 

 שכר  ,התיקון לפי שכר תלוש מבנה תלוש ליישום הנחיות ,מהות – השכר הגנת לחוק תיקון

 .תרגול - וכו משמרות ,שיקלית 'תוס הפרשות ,מחלה ,מינימום

 מגן עבודה משפט מגן חוקי  

 וסוגיות מהות – עבודתו תנאי על לעובד הודעה 

 זה בנושא שחל והחוק הקיבוצי במגזר ההסכמים פ"ע וחובותיו השירות קבלן 

 וסוגיות משמעות -עבודה יחסי לסיום דרכים  

 שירות קבלני בעניין הכללי החשב הנחיות 

 פיצוי  פיצול 'תוס ,רכב אחזקת ,כוננות ,נוספות שעות המקומיות ברשויות עיקריים רוחב כללי

 עצמית נהיגה ,משרה חלקיות על

  תרגול רחב של בדיקת תלושים: מרכיבי התלוש, הפרשות וניכויים מחויבים, ההסכמים

 המחייבים

 התמודדות עם דוח חריגות שכר           

 

 *יתכנו שינויים

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 נוהל הרשמה                                     

הרשות או את הגזבר או  יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב, להחתים את ראש קורסעל מנת להירשם ל
 .6844251-03פקס מס' לאת מנהל כ"א ולשלוח 

 20040,ת.ד ת"א   19הארבעה  רח'יש לשלוח בדואר ל מרכז השלטון המקומילפקודת המחאות    

  הקורס.ולהביא את צילום ההמחאה ליום פתיחת  64739מיקוד: 
 15504. מס' חשבון 034: בנק דיסקונט , סניף הקריה מס'  להעברה בנקאיתפרטי חשבון בנק   

 לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל.
 אין להגיע ליום פתיחת הקורס ללא אישור רשמי מטעם מרכז השלטון המקומי

 טופס הרשמה

   :לכבוד     
 03-6844254-/טלפון 03-6844251פקס מספר:באמצעות   , מרכז השלטון המקומימח' הדרכה   

 "המקומיות בדיקה, בקרה ואכיפה עצמית לשכר ברשויות" אבקשכם לרשום אותי לקורס:    

 , ר"ג1 רח' הראשונים"בית דורון",  במרכז תרבות,  2016בדצמבר  7 שיתקיים בתאריך :   

 

 :פרטים אישיים
 

 ______________________________________________________ ומשפחה שם      

 

                                          ספרות כולל ספרת ביקורת(  9 ).: ת.ז

 _______שם הרשות ___________________________ תפקיד _______________________________

 __________________פקס בעבודה ___________________ ______________________טל' בעבודה 

 ____________טל' בבית _______________________ טל' סלולרי ____________________________

 _____________כתובת פרטית _________________________________________________________

 ___________דואר אלקטרוני ___________________________________________________ כתובת 

  :השכלה

     אקדמית, פרט/י________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ אחר, פרט/י___________ 

 תחייבות לתשלוםה

 ₪  2,500סך עלות הקורס: 

 _____________ שם המאשר ___________________________________________ ע"ח הרשות סך

    ______________________תפקיד ____________________ חתימה וחותמת ____________________  

 __________________________סוג כרטיס האשראי ___________  תוקף _______ ע"ח התלמיד  סך

 ___________ ספרות אחרונות בגב הכרטיס 3_________________מספר כרטיס האשראי ____________

 נוהל ביטול הלימודים בקורס

במקרה של ביטול הלימודים על ידי  מרכז השלטון המקומי, יוחזר שכר הלימוד במלואו. במקרה של ביטול 

לאחר עד שבוע לפני תחילת הקורס, לא יחויב העובד בשכר לימוד.  –הלימודים ע"י העובד )בכתב בלבד( 

 מכן לא יוחזר שכר לימוד כלל

         


