
 

 

 

 
 
 
   

 -זכויות פנסיוניות בשלטון המקומי 
  פרקטיקה מקצועית והיבטי הדין  

 מבוא 

 
 להתנהל במציאות  בשלטון המקומיהמעסיקים מדורש העובדים ניהול מערך הזכויות הפנסיוניות של 

מידע רב ומשתנה אשר במידה  וחברות ביטוח וכולל בחובהן מול בעלי רישיון שונים ומול  הן, מורכבת

הביאו לכך כי  זהשינויי החקיקה הנרחבים בתחום כל זאת כאשר  רבה אינו תמיד נגיש ובהיר למעסיק.

 מאוד ברורים : עקרונות  2 מונעת למעשה משל המעסיק העבודה היומיומית 

 המעסיק אינו מורשה להתערב בהחלטות העובדים ולייעץ בתחום. .א

 לעובדים קיימת זכות בחירה חופשית. .ב

שכר הלהבטיח את זכויות העובדים בהתאם להסכמי האתגר המונח לפתחו של המעסיק הינו למעשה 

כלים  משתתפים ל להעניק שמטרתו  זה , יצרנו קורס ייחודי  לאור תובנה זו הנחיות הדין המחייבים אותו.לו

, כל זאת בשפה נגישה ובליווי מרצים ואנשי מקצוע ולהתמודדות עם מורכבות הנושא לפרקטיקה היומיומית

 מהתחום.

  2017לצורך תוספת שכר אקדמאית פרופסיונאלית  למנהלי משאבי אנושקורס זה מוכר  

 טרות הקורס מ

 

  המקומית הזכויות הפנסיוניות ברשותניהול מערך של המעסיק ב וחובותיו מקומוהבנת.  

  שלטון המקומי ובסביבת הדין" של המעסיק ורגולציה עדכנית  במשק הישראלי "הכרת. 

 מושגי יסודו תכניות פנסיוניות שכיחות לעובדי הרשויות   –הפנסיוני"  עולםהכרת "ה.  

 הפנסיונייםים במוצרים יטוחיבחינת תהליכים בהיבט המעסיק והעובד העוסקים בהפעלת הכיסויים הב. 

 

 אוכלוסיית היעד

 ביקורת עובדי, עובדים ועדי ר"יו,  שכר חשבי,  אנוש משאבי מנהליו  עובדי,  גזברים, מזכירים, לים"מנכ

 .וכספים

 יעוץ וניהול אקדמי

 פנסיוני מורשה יועץ "שאול את לחמן", –   אמיר גולדמןמר 

בניית תכנים מקצועיים בשיתוף עם מנהל המחלקה לביטוחים פנסיוניים וקופות גמל באגף משאבי אנוש * 

  מר אופיר טביביאן.בעיריית באר שבע, 

 .  "מנורה מבטחים"בקורס משולבות הרצאות בחסות  * 

 מתכונת הלימודים

 (מפגשים 6)  שעות 42  היקף השעות בקורס:

  15:15  – 09:00אחת לשבוע בין השעות   ,'ג ימי  יום לימודים:      

. )במרחק אביב, מגדל חאג'ג הצפוני  תל,  28הארבעה ' מרכז השלטון המקומי, רח מקום הלימודים:

  הליכה מתחנת  רכבת השלום, ת"א( 

  2018  דצמבר ב  11   הקורס: פתיחתמועד 

  15.01,  08.01,   01.01,  25.12,  18.12,  11.12.18:             הקורס  מועדי

 

 חובות הקורס

והגשת הלימוד משעות  85%נוכחות של משעות הלימוד. קבלת התעודה מותנית ב 100%נוכחות של 

של משרד  לגמול השתלמות. העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות תרגיל מסכם 

    גמול ההשתלמות.בכפוף להנחיית ועדת  החינוך 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 שכר לימוד 

 

  ) מחיר מסובסד( לעובדי השלטון המקומי   -  ₪ 2,100

 למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי   -  ₪ 2,250

 הכיבוד בחסות "מנורה מבטחים". קל וכיבוד כתוב חומר, הדרכה כולל הלימוד שכר   

 

  קורסב ם ראשיים נושאי

 

  והשוק בעולם הזכויות הפנסיוניות במשק הישראלי מציאות הדין, הרגולציה 

 

  סוגיות, הנחיות והיבטים בפרקטיקה  –חובותיו ומקומו של המעסיק בשלטון המקומי   

קליטת עובד חדש, סיום מרכזיים כגון צמתים לניהול  ומקצועיים הקניית כלים פרקטיים. היומית

 .'דעבודה, שינויים במהלך העבודה וכ

 

  והנחיות הדין במרכז השלטון המקומי ומשרד הפניםהסכמי השכר 

 

  ורציפות זכויות תקציביתפנסיה 
 

 היבט המעסיק, העובד  –טוחיים במוצרים הפנסיונייםיוהפעלת הכיסויים הב ניהול

והכרת  אובדני כושר עבודה, מקרה פטירה ופרישה לגמלאותתביעות לעניין  . וחברות הביטוח

 התהליכים כפי שמתקיימים בחברות הביטוח בנושאים אלו.

 

 
 

 

 

 

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

www.masham.org.il 

 להיכנס ל:במסך הראשי יש   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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