
 

     
 
 

  
     

 הסכמי השכר ברשויות המקומיות:
 כללים, דרכי יישום וסוגיות מרכזיות

 בשיתוף איגוד מנהלי משאבי אנוש ואיגוד חשבי שכר

 מבוא

כללים אשר העוסקים בהם נחשפים בנוי ממערכת ועולם העבודה בשלטון המקומי הינו מורכב ביותר 

הסכמים הם נחשפים בשגרת יומם למבוך החוקתי בנושאים של  ומחלוקות לא מעטות. לדילמות

בשנה האחרונה נחתמו הסכמים  .קיבוציים, הסכמים מיוחדים, חוזים, פסקי דין, בוררויות, נוהגים ונוהלים 

 להכירם על כל צדדיהם. רבים ומורכבים וחובה על כל העוסקים במלאכה

מערכת זו אשר הינה משתנה ודינאמית ביותר ומשתתפים בה "שחקנים" רבים ראוי יתרה מכך, 

  .לעמוד עליה מקרובאיפואשתהיה הזדמנות 

 .  2017 קורס זה מוכר לצורך תוספת שכר אקדמאית פרופסיונאליתלמנהלי משאבי אנוש 

 שעות. 168 הכשרה זו נקבעה כחלק מתוכנית של לחשבי שכר

קורס זה, הינו פעימת חובה, ושעותיו נחשבות לחלק מההכשרה המצטברת לצורך הזכאות 

בשכר, תעודה זה  10%לחשבי השכר ברשות. מי שאינו זכאי לתוספת  10%בתוספת של 
 בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.,  של משרד החינוך  תקנה לו שעות לגמול השתלמות

 מטרות הקורס

 .מעמיקה של ההסכמים הקיבוציים על כל שלבי התגבשותםהכרות  ❖

 אופן ביטויים של ההסכמים הקיבוציים בתלוש השכר.הכרות עם  ❖
 .חשב השכר מנהל משאבי אנוש וניתוח סוגיות מרכזיות בעבודת  ❖

 אוכלוסיית היעד

האחראים , כח אדםועובדי מנהלי מנהלי מח' שכר וחשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, מנכלים, מזכירים, 

 על יישום הסכמי השכר ברשויות המקומיות

 יעוץ וניהול אקדמי

 , לשעבר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ומנהל חברה ייעוץ מוסדי בע"מיעקב אגמון

 ת הלימודשיט

ותרגול סימולציות   ,הרצאות פרונטאליות מלוות בפסיקה מדגימה ועקרוניתהקורס כולל חומר עיוני, 
 .מעשי

 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 12)שעות  84 היקף השעות בקורס:

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

 ת"א  ,7קומה  ,צפוני , מגדל חאג'ג28הארבעה רח' מרכז השלטון המקומי,  מקום הלימודים:

 ) במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א(                                     

 2018בנובמבר  5  רס:הקופתיחת מועד 

, 21.01, 14.01, 7.01, 24.12, 17.12, 10.12, 26.11, 19.11, 12.11, 5.11: להלן מועדי המפגשים

4.02 ,11.02 

 חובות הקורס

מן  85%ועמידה במבחן מסכם. קבלת התעודה מותנית בנוכחות של   ממפגשי הקורס 100%נוכחות של 

  לגמול השתלמות של משרד החינוךהעומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות  הקורס.
 , בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

 שכר לימוד 

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד   ₪   3,550

  למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומישכר הלימוד      ₪ 4,000

 הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.שכר הלימוד כולל 

 
 

 



 
 

 

 
  הקורס נושאיבין 

 
 הבסיס ההסכמי והחוקי של ההעסקה

  הבסיס ההסכמי של יחסי העבודה, ההיררכיה החוקית, הדין "מול" המנגנון ❖
 "כללי רוחב"

 לחוק יסודות התקציב 29חוקת העבודה, עקרונות, על מי היא חלה, סעיף  ❖

 "כללי" רוחב לעובדים ❖
 

 המנהליהדרוג 
 מרכיבים עיקריים, הסכמים אחרונים ❖

 

 ועו"סים מהנדסים ,הנדסאים ,מח"ר טכנאים
 מהנדסים, מח"ר, טכנאים והנדסאים: מבנה, הסכמים אחרונים ❖

 כללים מייחדים בעלי מקצועות אקדמאים ❖
❖  

 נבחרים, חוזי בכיריםעו"ס, 
 אחרוניםהסכמים ומבנה שכר, רמות תפקיד, הסדרים הסכמיים, תמריצים  סים:"עו ❖

❖  

 זכויות פנסיה תקציבית וצוברת ו, סיום עבודה 
 קרן השתלמות והשקעות כספי עמיתים  ❖

❖  
 עובדי חינוך נוער וקהילה

 .אבחנותועובדי חינוך נוער וקהילה בתפקידים המינהליים ובתפקידי שדה, עקרונות  ❖

❖  
 , הסכמי מנהלי מחלקות לחינוך, הוראה ואופק חדש"עוז לתמורה" :הסכמי מורים

 הסכם מנהלי מחלקות לחינוךעוז לתמורה ואופק חדש, יישום  ❖
 

 הסכמי בכירים וראשי רשויות.
 

 תרגול מעשי ❖

 

 ייתכנו שינויים •
 
 

 המקומי: מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון

www.masham.org.il 

 הראשי יש להיכנס ל:במסך   יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי. לרישום מקוון 
  "univercity  -  ."פעילויות הדרכה" ולאחר מכן יש להיכנס ל: " רישום לקורסים , ימי עיון, וכנסים

 לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל: "הנחיות לרישום לקורסים "
 register@masham.org.il,  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך 

 לנירה .  03-6844253או  -לתמיכה טכנית  -03-6844227או    
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