
 

                                                                      
 

 
  

 כלים לליווי עובדים בפרישה  –תכנון פרישה 

  בשיתוף איגוד מנהלי משאבי אנוש ואיגוד חשבי שכר

 מבוא

פורשים, היא חלק בלתי נפרד מהתפקיד של מנהלי משאבי האנוש, חשבי השכר והמנכ"לים הכוונת עובדים 

ברשויות המקומיות. בזכות ההכוונה המקצועית שלכם, העובדים הפורשים המוצאים את עצמם מחוץ למסגרת 
ששימשה עבורם לא רק מקור הכנסה, אלא גם מקור לאינטראקציות חברתיות ולהגדרה עצמית, יכירו את 

 כויותיהם, ידעו ממי לדרוש אותן וכיצד לעשות זאת.ז

הידע ההוליסטי שתרכשו בקורס, יאפשר לכם להכיר את סוגי הפרישה השונים )פרישה על רקע רפואי, פרישה 

שארים ועוד( ולסייע בהכוונה מקצועית ראויה לעובדים שנתנו את פנסיית  צוברת,, פנסיה בפנסיה תקציבית

 המקומית, כך שיוכלו להפיק את המיטב משנות הפנסיה המצפות להן.מיטב שנותיהם לרשות 

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

 שעות. 168הכשרה זו נקבעה כחלק מתוכנית של  לחשבי שכר

כאות בתוספת קורס זה, הינו פעימת חובה, ושעותיו נחשבות לחלק מההכשרה המצטברת לצורך הז

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

 מטרות הקורס

 הקניית כלים למנהלים לטיפול בפורשים. 
  רענון שורות )עידוד בפרישה( –תכנון מיטבי של מצבת כ"א. 

  .הכוונה בניהול התקציב המשפחתי לאחר הפרישה לפנסיה 

 .הכוונה לפיתוח קריירה שניה כגמלאים וניהול זמן פנוי 
 . הכוונה נכונה לפורשים למימוש זכויותיהם 

 אוכלוסיית היעד

 מנהלי כח אדם ואחראי כח אדם, מנהלי מח' שכר וחשבי שכר, מנהלי משאבי אנושמנכ"לים, 

 יעוץ וניהול אקדמי

ראש מנהל הסכמי תכנון ובקרת הון אנושי בע"מ, לשעבר  -, יו"ר דירקטוריון חברת מכלול– עו"ד דן בן חיים
 עבודה, יחסי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי.

 בין מרצי הקורס 

 חברת מכלול – חיים -ד דן בןעו" ,חברת מכלול  –ויקי אדלר   ,שגית שטיינר –רואת חשבון 

 ת הלימודשיט

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

 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 6) שעות 42 היקף השעות בקורס:

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

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

 ()במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א                                   

 2018בנובמבר  14  :רסהקופתיחת מועד 

 19.12, 12.12, 5.12, 28.11, 21.11, 14.11: להלן מועדי המפגשים

 חובות הקורס

העומדים בדרישות מן הקורס.  85%קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  . ממפגשי הקורס 100%כחות של נו

, בכפוף להנחיית ועדת גמול   של משרד החינוך לגמול השתלמותבשעות הקורס יקבלו תעודה המזכה 

 ההשתלמות.

 שכר לימוד 

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד ₪   2,400     

  למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומישכר הלימוד   ₪ 2,750
 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.                    

 



 
 
 

 

  הקורס נושאיבין 

  סוגי פרישה שונים . 

  הפניית עובדים לועדות רפואיות. 

 תכנון מצבת כ"א. 

 הקניית כלים לעובדים הפורשים בניהול המציאות המשתנה. 

 

 

 

 המקומי: עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטוןמחלקת הדרכה 

www.masham.org.il 

 במסך הראשי יש להיכנס ל:  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 "
 ter@masham.org.ilregis,  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך 

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