
 

 
 

 

 
לשכר  בקרה ואכיפה עצמית, בדיקהקורס 

 ברשויות המקומיות
 בשיתוף איגוד מנהלי משאבי אנוש ואיגוד חשבי שכר

 מבוא
 .על חשיבות תשלום שכר ראוי אין חולק

" צדק"לצד קולות חברתיים המבקשים לעשות , ם במציאות חדשה של אכיפה מוגברתכיום אנו נמצאי 

בעיקר על ההוצאות , משרד האוצר מגביר את פיקוחו על הכסף הציבורי. עם כל אותם עובדי הקבלן
הנדרשים לתשלומים זהים לעובדי הרשות מחד והן בבחינתו את סעיפי , עובדי הקבלןלהן : לשכר

חוק להגברת האכיפה של הנחקק  1122בשנת . ובדי הרשות הוותיקים והחדשיםלכל ע, תוספות השכר
 .יחסי העבודה

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

 .א"והעסקת עובדים באמצעות קבלני כ, שכר מינימום

האחריות לתשלום שכר ראוי מוטלת , על מנהיגיה ונציגיה העוסקים במלאכה בפועל, הרשות המקומית
 . עד לאחרון העובדים במערכת, החל מהקבלן המספק את השירות: לכל משתמש בעבודה

כל ארגון המעסיק מספר משמעותי של עובדים לרכוש כלים והבנה הן בבסיס החוקי והן מחייב , חוק זה
לצמצום סיכוני החשיפה לתביעות : ובכלל, בפרט, לתשלום שכר הוגן וראויבבסיס המנהלי של הדין 

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

 861הכשרה זו נקבעה כחלק מתוכנית של (.החוק)יקות ביקורת לקבלנים ובבד(קיבוציים
ושעותיו נחשבות לחלק מההכשרה המצטברת לצורך , הינו פעימת חובה, קורס זה.שעות

תעודה , בשכר 81%מי שאינו זכאי לתוספת . לחשבי השכר ברשות 81%הזכאות בתוספת של 

 ..בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות של משרד החינוך  זה תקנה לו שעות לגמול השתלמות

 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
  עובדי , דהוהחקיקה בתחום יחסי העבו" החוק להגברת האכיפה"הכרת החוק ליישום הוראות

 .א"קבלן וחברות כ

 הכרת התמורות שחלו בתחום אכיפת יחסי העבודה והכללים המחייבים בהעסקה. 
 יצירת בסיס ידע לבקרה על חובות הנובעות מיחסי העבודה בהיבט החוקי והמעשי. 

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

 אוכלוסיית היעד

חשבות , יועצים משפטיים, כספים, גזברות, אנשי משאבי אנוש ברשות המקומית, מזכירים, לים"מנכ
 .בקרה וביקורת, מבקרים, שכר

 יעוץ וניהול אקדמי
 מ"ל מרכז השלטון המקומי ומנכל חברת אגמון ייעוץ מוסדי בע"לשעבר מנכ, יעקב אגמון

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

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

 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  24 :היקף השעות בקורס

 81:81 – 10:11בין השעות , 'ד יום   :יום הלימודים

 רמת גן, 2הראשונים' רח" בית דורון"מרכז תרבות  :מקום הלימודים

 4187בדצמבר  41  :רסהקופתיחת מועד 

 42.18, 87.18, 81.18, 1.18, 47.84, 41.84: להלן מועדי המפגשים בקורס

 חובות הקורס

מן  58%קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  . ועמידה במבחן מסכם ממפגשי הקורס 211%נוכחות של 
 .הקורס

 שכר לימוד 
 (מחיר מסובסד) לעובדי השלטון המקומי שכר הלימוד   ₪  4,111

 למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי שכר הלימוד    ₪ 4,011

 .חומר כתוב וכיבוד קל, שכר הלימוד כולל הדרכה



 
 

  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

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

 המחייבים

 התמודדות עם דוח חריגות שכר           

 יתכנו שינויים*

 

 :מקומימחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון ה

www.masham.org.il 

 במסך הראשי של   .למחלקת הדרכה, יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי  לרישום מקוון
לקובץ מפורט יותר המתאר את . והירשמו לפי הנחיות שם " רישום לפעילויות"חפשו "  הדרכה"

 "  . אודות"תהליך הרישום כנסו ל 

 register@masham.org.il: אנא פנו במייל,  ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך 

 . לנירה   11-6122411או  -לתמיכה טכנית  -11-6122447או  
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