שכר עובדי הוראה ברשויות המקומיות
בשיתוף עם איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות
מבוא
מערכת החינוך עברה בשנים האחרונות רפורמה מקיפה ,אשר חייבה הערכות מיוחדת ושינויים משמעותיים
במתכונת תשלומי השכר למורים .אכן השכר והתשלומים שופרו באופן ממשי אך הם מחייבים את העוסקים
במלאכה להכרות בקיאות והתמחות מיוחדת.
חובה על כל העוסקים במלאכה ,בעיקר בתחום ניהול החינוך ,מערכת משאבי אנוש והשכר ,להכיר את
המערכת החדשה תוך כדי למידת הבסיס הישן ולדעת להתמודד עם הסוגיות שנקרות בדרך.
קורס זה יעסוק בתנאי העסקת עובדי הוראה וזכויותיהם ויקנה ידע וכלים להתמודדות עם בעיות אכיפת
שכר.
מטרות הקורס
❖
❖
❖
❖

הקניית ידע וכלים להתמודדות עם תנאי העסקת עובדי הוראה ,בדגש על רפורמות "עוז לתמורה"
ו"אופק חדש" פנסיה ועוד.
הבהרה והעמקה של סוגיות מורכבות בשכר עובדי הוראה.
הצגת פתרונות למחלוקות ביישום והטמעת הפרקטיקה של ההסכמים.
הכרות עם נציגי משרד החינוך ,האוצר והגורמים המשפיעים הנוספים

אוכלוסיית היעד
מנהלי מח' לחינוך ,ס/מנהלי מחלקות לחינוך ,מנהלי משאבי אנוש ועובדי משאבי אנוש ,חשבי שכר ,מנהלי
מוסדות חינוך עי"ס ,מנהלי איגודי ערים לחינוך ,מזכירי רשויות מקומיות ועוד.
יעוץ וניהול אקדמי
יעקב אגמון ,לשעבר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ומנהל חברה ייעוץ מוסדי בע"מ
בין המרצים :מרצים בתחומם ממשרד האוצר ,משרד הפנים ,מרכז השלטון המקומי ,האקדמיה והמשפט
שיטת הלימוד
הקורס כולל חומר עיוני ,הרצאות פרונטאליות מלוות בסוגיות מעשיות ועקרוניות ,סימולציות ותרגול מעשי.
מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס 49 :שעות ( 7מפגשים)
יום הלימודים:

יום ב' ,בין השעות 15:15 – 09:00

מקום הלימודים:

מרכז השלטון המקומי ,רח' הארבעה  ,28מגדל חאג'ג צפוני ,קומה  ,7ת"א
(במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת"א)

מועד פתיחת הקורס 18 :בפברואר 2019
להלן מועדי המפגשים בקורס1.04 ,25.03 ,18.03 ,11.03 ,4.03 ,25.02 ,18.02 :
חובות הקורס
נוכחות של  100%ממפגשי הקורס .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.
שכר לימוד
 ₪ 2,750שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)
 ₪ 3,150שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה ,חומר כתוב וכיבוד קל.

נושאי הקורס
❖ מבנה שכר המורים

❖

תכנית "עוז לתמורה"

❖

תכנית "אופק חדש".

❖ הגמולים השונים ודרך יישומם

❖

סוגיות בעת חופשה

❖

צירופי זכויות

❖

פרישת מורים-זכויות

❖

חישובי זכאות

❖ חישובי ותק שונים

❖

פדיון ימי מחלה

❖

קרן השתלמות

❖

תשלומים רטרואקטיביים ,שאילת מורים

❖

הסכם מנהלי מח' לחינוך

❖

נושאי משמעת ,קביעות ופיטורי מורים ועוד..

*יתכנו שינויים

מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:
www.masham.org.il
לרישום מקוון יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי .במסך הראשי יש להיכנס ל:
"  - univercityפעילויות הדרכה" ולאחר מכן יש להיכנס ל " :רישום לקורסים  ,ימי עיון ,וכנסים".
לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל" :הנחיות לרישום לקורסים "
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד ,אנא פנו במיילregister@masham.org.il :
או  -03-6844227לתמיכה טכנית -או  03-6844253לנירה .

