
רמי בן-גל, עו"ד
יו"ר ארגון העובדים

יו"ר המכללה לקידום מקצועי

אלון שרף
מנהל אגף משאבי אנוש

חטיבת משאבי אנוש ומינהל

שלב 1:
www.ovdim-tlv.org.il :העובדים/ות מוזמנים/ות להירשם באתר ארגון העובדים, מכללה לקידום מקצועי וחברתי

טלפונים לברורים: -03-5210618/32/42  צוות מכללת ארגון העובדים
ההרשמה מהווה שלב ראשוני לבחינת הצטרפות העובד לקורס שלטון מקומי.

שלב 2:
מלוי טופס "בקשה לאישור לימודים אקדמיים" חתום ע"י מנהל אגף יחידתי, משאבי אנוש,  ומנהל מינהל/חטיבה 

טופס ניתן לקבל מסגל משאבי אנוש ו/או פורטל אד@ ובאתר ארגון העובדים
את הטפסים לכיתת בוקר יש להגיש עד ל- 12/05/22
את הטפסים לכיתת ערב יש להגיש עד ל- 07/09/22

לידי דפנה בן-גל, רכזת הדרכה ופיתוח ניהולי, אגף משאבי אנוש, קומה 7 חדר 742, טל: 03-7241134  
שלב 3:

ועדת הקבלה, הכוללת את הנהלת אגף משאבי אנוש והנהלת ארגון העובדים, תשקול את מכלול הנתונים: מתחי דרגות,
ותק וקריטריונים נוספים בשיקולי הקבלה. בתום הועדה יקבל הנרשם/ת שיחת טלפון ובה תימסר לו/ה החלטת הועדה.

כיתת בוקר - תפתח ב- 12/07/2022
בימי ג', בין השעות: 16:45-08:00

מיקום: בית ארגון העובדים – המכללה
לקידום מקצועי, רח' פומבדיתא 4, קומה 5

כיתת ערב - תפתח ב- 07/11/2022 
בימי ב' בין השעות: 21:00-16:00

ופעם בחודש ביום ה' בין השעות 19:15-16:00  
מיקום: בית הספר לסיעוד - איכילוב, רח' הנרייטה סולד 17

עלות לאחר סבסוד העמותה 5000 ₪
תינתן פריסת תשלומים נוחה

כיתה הומוגנית, תמיכה קבוצתית,
מערך ייעוץ צמוד

פרטי התוכנית:

יתרונות התוכנית:

הליך ההרשמה

בברכת מלידה פורייה,

הנדון: קורס מנהל ושלטון מקומי – גמול ייחודי – שנת 2022
ארגון העובדים - המכללה לקידום מקצועי וחברתי, ואגף משאבי אנוש - היחידה לפיתוח והדרכה, מתכבדים להביא לידיעתכם 
וזאת בהמשך לדרישה הגוברת ללימודים אלו.  וכיתת ערב ללימודי מנהל ושלטון מקומי  כיתת בוקר  כי בכוונתנו לפתוח 

פוטנציאל הלומדים יאותר מקרב עובדי עירייה, החברים בעמותה לקידום מקצועי וחברתי.

קריטריונים להצגת מועמדות:
 השכלה תיכונית:  11 שנות לימוד לפחות

 אישור מנהלי היחידה לרבות מנהל חטיבה/מינהל
 זכאות לגמול א'
 דרגה 6 לפחות

לכיתת בוקר -  וותק נדרש בעירייה: 

לכיתת ערב -    

5 שנות וותק לפחות לעובדים במתח דרגות 11-9 ומעלה: 
10 שנות וותק לפחות לעובדים במתח דרגות  10-8:         

14 שנות וותק לפחות       לעובדים במתח דרגות  9-7:          
16 שנות וותק לפחות  לעובדים במתח דרגות 8-6:             
20 שנות וותק לפחות לעובדים במתח דרגות  7-5:           

5 שנות וותק לפחות עובדים במתח דרגות 7-5 ומעלה:   


