השפלה

משרד הפנים

מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח
המינהל בשלטון המקומי

אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשומ"ק
אגף בכיר להדרכה פיתוח ומפעמים

יום עיון
הערכת עובדים ברשויות המקומיות – אתגרים וכלים

יום העיון מיועד למנהלי משאבי אנוש ,מנכ"לים ,ומזכירים ברשויות המקומיות
יום שני ,ד' בסיון תשע"ז 29 ,במאי 2017
אלמוג אירועים וכנסים (מתחם מלונות לאונרדו חיפה) ,רח' רב אלוף דוד אלעזר  ,10חיפה
אגף ההון האנושי ברשויות המקומיות ,משרד הפנים ,איגוד מנהלי משאבי אנוש ,ומפעם השפלה המתמחה
בתחום משאבי אנוש ברשויות ,שמחים להזמין אתכם ליום עיון ,שיעסוק בסוגיות בניהול משאבי אנוש
ברשויות.
ביום העיון נעסוק במשמעות וחשיבות תהליך הערכת עובדים באספקט של דיאלוג מנהל -עובד ,נתמודד עם
האתגרים הכרוכים בקיום התהליך ברשות המקומית וניתן כלים פרקטיים ודוגמאות מרשויות אשר
מקיימים הערכת עובדים.
"קווים מנחים לניהול תהליך ההערכה ברשויות" הינה חוברת חדשה שאנו משיקים בנושא הערכת עובדים,
כחלק מהסדרה "כלים לניהול ופיתוח משאבי אנוש ברשויות המקומיות".

סדר יום

09:00 – 08:30

התכנסות והרשמה ,קפה וכיבוד קל

09:30 – 09:00

תוכניות עבודה וכיווני פעולה של האגף לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות -
מר מוני מעתוק ,מנהל אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות ,משרד הפנים

10:45 – 09:30

הערכת עובדים ברשויות המקומיות – משימה אפשרית? אתגרים וכלים -
גב' יעל אלפר  -הראל ,מומחית בתחום הערכת עובדים ,חברת "לוטם סנסינג"

11:00 - 10:45

הפסקה

12:00 – 11:00

פאנל – סוגיות ואתגרים בתהליך הערכת עובדים ברשויות המקומיות בהשתתפות:
גב' ליאורה בלטינסקי ,ראש מינהל משאבי אנוש ומנהלה ,עיריית אילת
גב' רינת זונשיין ,מנכ"לית מועצה אזורית עמק חפר
גב שירה ליבמן ,מנהלת משאבי אנוש מועצה מקומית בית אל

12:15 - 12:00

פיתוח משאבי אנוש ברשויות  -גב' הדס עבדת ,מנהלת מפעם השפלה

12:30 – 12:15

פעילות איגוד מנהלי משאבי אנוש – עדכונים  -מר לאוניד סמוליאנוב ,יו"ר איגוד מנהלי
משאבי אנוש ברשויות המקומיות

13:15 – 12:30

ארוחת צהריים

14:15 – 13:15

הסכמי שכר -עדכונים – גב' חגית מגן ,ראש מינהל שכר והסכמי עבודה ,מרכז שלטון מקומי

15:00 – 14:15

פאנל שאלות ותשובות  -מר מוני מעתוק ,גב' חגית מגן ,מר לאוניד סמוליאנוב

העלות:
להרשמה:

 ₪ 250למשתתף.
נא למלא את טופס ההרשמה המצורף ולשלוח לפקס03 – 9723008 :
או סרוק למיילmalibg@shoham.muni.il :

מוני מעתוק
מנהל אגף בכיר לניהול ההון האנושי
ברשויות המקומיות

בברכה,
לאוניד סמוליאנוב
יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש ברשויות

מפעם השפלה * רח' כרמל  ,6כותר פיס ,ת"ד  ,1שהם 60850
טלE-mail: m-hashfela@shoham.muni.il ,03-9723006 :
פקסwww.mifam.org.il 03-9723008 :

הדס עבדת
מנהלת מפעם השפלה

השפלה

משרד הפנים

מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח
המינהל בשלטון המקומי

אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשומ"ק
אגף בכיר משרד
הפנים ומפעמים
להדרכה פיתוח

טופס הרשמה
הערכת עובדים ברשויות המקומיות – אתגרים וכלים

יום עיון למנהלי משאבי אנוש למנכ"לים ,מזכירים ברשויות המקומיות
יום שני ,ד' בסיון תשע"ז 29 ,במאי 2017

אלמוג אירועים וכנסים (מתחם מלונות לאונרדו חיפה) ,רח' רב אלוף דוד אלעזר  ,10חיפה
אל  :מפעם השפלה
רח' כרמל  ,6ת"ד 1
שהם 60850

________________________

מספר טלפון03-9723006/7 :

שם הרשות המקומית

נא לשלוח לפקס03 - 9723008 :

____________________________ ___/__/__/__/__/__/__/__/
מס' ת"ז
שם משפחה ושם פרטי
_____________________
טלפון בעבודה

____________
התפקיד

___________________ __________________
טלפון נייד
פקס בעבודה

_____________________________________________________________________
כתובת דואר אלקטרוני
 רצ"ב צ'ק (  ₪ 250.-למשתתף) ע"ס ______________________ ₪
מוטב הצ'ק " :מפעם השפלה – מ"מ שהם"
נא להקפיד על שם מלא של המוטב

 העברה בנקאית פרטי בנק חדשים :
בנק לאומי ,סניף שוהם  ,747חשבון ( 670070מוטב החשבון מ"מ שהם)

לתשומת ליבכם –
פרטי חשבון חדשים

לא ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי
מס' הטלפון לבירורים ( ___________________ :

___________________
חותמת הרשות

) ,פקס ( ___________________ :

_________________
חתימת מנכ"ל/מזכיר/גזבר

___________________
שם החותם/ים
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