
 
 

 
 

 

יפו-אביב-עיריית תל  

 חטיבת משאבי אנוש ומינהל
 אגף משאבי אנוש 

 

 2019שנת  – גמול ייחודי – קורס מנהל ושלטון מקומיהנדון: 
 

מתכבדים להביא  היחידה לפיתוח והדרכה, - אגף משאבי אנושולקידום מקצועי וחברתי,  מכללהה - ארגון העובדים
שלטון מקומי וזאת בהמשך לדרישה הגוברת נהל וימללימודי , כיתת ערבכיתת בוקר ולפתוח  נולידיעתכם כי בכוונת

 .לקידום מקצועי וחברתי עמותהב םחבריהפוטנציאל הלומדים יאותר מקרב עובדי עירייה,  ם אלו.ללימודי
 

 :קריטריונים להצגת מועמדות
 לפחות שנות לימוד 11 תיכונית:  ההשכל 
 מנהל חטיבה/מינהלי היחידה לרבות אישור מנהל 
 'זכאות לגמול א 
  לפחות 6דרגה 
  עירייה:נדרש בוותק 

 שנות וותק לפחות 5 ← ומעלה 11-9 לעובדים במתח דרגות  - כיתת בוקרל
 שנות וותק לפחות 10 ←         10-8במתח דרגות   לעובדים
 שנות וותק לפחות       14 ←             9-7  במתח דרגותלעובדים 
 שנות וותק לפחות  16  ←           8-6במתח דרגות  לעובדים
 שנות וותק לפחות  20 ←          7-5במתח דרגות   לעובדים

 שנות וותק לפחות 5 ←   ומעלה 7-5עובדים במתח דרגות    – כיתת ערבל
 

 
 : פרטי התוכנית

 
 .26/11/19 -תפתח ב - כיתת בוקר

 , 16:00-08:00בימי ג', בין השעות: 
 5קומה  ,4פומבדיתא  רח' ,לקידום מקצועי המכללה –בית ארגון העובדים מיקום: 

 
   04/11/2019 -תפתח ב - כיתת ערב

   19:00-16:00ופעם בחודש ביום ה' בין השעות  21:00-16:00בימי ב' בין השעות: 
 17הנרייטה סולד איכילוב, רח'  - בית הספר לסיעוד מיקום:

                         
 יתרונות התוכנית:

  תינתן פריסת תשלומים נוחה.₪ 5000עלות לאחר סבסוד העמותה , 
  ,תמיכה קבוצתית, מערך ייעוץ צמודכיתה הומוגנית 

 
 

 הליך ההרשמה
 :1שלב 

 http://bit.ly/2Ny38oZ: הבא בקישורהעובדים/ות מוזמנים/ות להירשם 
 מכללת ארגון העובדיםצוות   -03-5210618/32/42 לברורים:פונים טל

 !וה הבטחה להצטרפות העובד/ת לקורסההרשמה אינה מהו
 

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

 פורטל אד@טופס ניתן לקבל מסגל משאבי אנוש ו/או 
 

 15/09/19 -ל הטפסים )לכיתת בוקר/ערב( יש להגיש עדאת 
   03-7241139 , טל:742חדר  7, אגף משאבי אנוש, קומה הדרכה ופיתוח ניהולירכזת , חני גול אהרונילידי 

 
 :3שלב 

, תשקול את מכלול הנתונים: מתחי ארגון העובדיםהנהלת אגף משאבי אנוש ו הנהלתועדת הקבלה, הכוללת את 
 דרגות, ותק וקריטריונים נוספים בשיקולי הקבלה. 

 בתום הועדה יקבל הנרשם/ת שיחת טלפון ובה תימסר לו/ה החלטת הועדה.
 

 ,בברכת למידה פורייה 
 

 

 אלון שרף
 מנהל אגף משאבי אנוש

 חטיבת משאבי אנוש ומינהל

 גל, עו"ד-רמי בן 
 יו"ר ארגון העובדים

 ילקידום מקצוע מכללהיו"ר ה
  

http://bit.ly/2Ny38oZ
http://www.ovdim-tlv.org.il/pics/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99.pdf

