
מבוא
בשיתוף איגוד מנהלי משאבי אנוש

מטרות הקורס
היכרות עם סוגי המכרזים הקיימים

אפיון המכרזים ולמידה מעמיקה של אופן וניהול הכנת המכרז

הקניית ידע בנושא של סינון ומיון עובדים

הרחבת הידע בפן המשפטי הנוגע לגיוס עובדים

רשויות מקומיות בישראל מחויבות בעריכת מכרז לצורך איוש התפקידים השונים 
ברשות. נושא זה מעוגן בחוקים ובתקנות שונות לצורך שמירה על שוויון הזדמנויות 

ולמניעת חריגות שכר שיכולות להיווצר מהליך מכרז לא תקין. 
המכרז משפיע על בחירת העובדים העתידיים לעבוד ברשות ולכן על מקבלי 

ההחלטות מוטלת האחריות להכיר היטב את החוקים והתקנות, נוהלי משרד הפנים 
וחוזרי מנכ”ל על מנת לנהל את המכרז באופן תקין שיאפשר לגייס את העובדים 

המתאימים והיעילים ביותר לתפקיד הנדרש ברשות.
הקורס מקיף את כללי המשחק בגיוס עובדים בשלטון המקומי, כלים לאיתור עובדים 

וסינון קורות חיים לצד המידע הנדרש לצורך הקמת מכרז כוח אדם בצורה חוקית, 
כלים לאפיונו ודרכים אופרטיביות ליישומו. למנהלי משאבי אנוש קורס זה מוכר לצורך 

תוספת שכר אקדמאית פרופסיונאלית 2017

מכרזי כוח אדם וגיוס עובדים    

אוכלוסיית היעד
מנכ”לים, מזכירים, גזברים, יועצים משפטיים, 

מבקרים, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי מח’ שכר 
וחשבי שכר, מנהלי יחידות בכירים , יו”ר וחברי ועד 

עובדים, פקידות במח’ משאבי אנוש.

יעוץ וניהול אקדמי
אלרועי אמרני – מנכ”ל חברת מ.ש.ו.ב ניהול הון 

אנושי ושכר בע”מ 

בין מרצי הקורס
נציגות ממרכז השלטון המקומי | נציגות ממשרד האוצר | 

בראש סומך- משרד עורכי דין 

שיטת הלימוד
הקורס כולל חומר עיוני, הרצאות פרונטאליות מלוות 

בפסיקה ודוגמאות מהשטח וסימולציות.

מתכונת הלימודים
42 שעות )6 מפגשים( היקף השעות בקורס:  
יום לימודים: יום ב', בין השעות 9:00 – 15:15 
מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח' 

הארבעה 28, מגדל חאג'ג צפוני, קומה 7,  ת"א
)במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א(   

מועד פתיחת הקורס:  17 באפריל 2023
להלן מועדי המפגשים בקורס: 17.04, 24.04, 

22.05 ,15.05 ,08.05 ,01.05
בקורס ישולבו מספר מפגשים בזום

לפרטים והרשמה <<
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מחודש

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(4ufu4zcqmrvmftbhzpxrkuew))/search_activity.aspx?event_no=661163


במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לילנה נוי,
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפליים

במייל :  elena@masham.org.il או בטל’ 03-6844254

נושאי הקורס

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85% מן 
הקורס. העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה 

המזכה בשעות לגמול השתלמות של משרד 
החינוך  , בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

חובות הקורס

סוגי מכרזים

תהליך הכנת המכרז ואופן ניהולו

דרכי פרסום למכרזים השונים

היכרות לוועדות בחינה

מכרז כוח אדם מונגש לבעלי מוגבלויות

אפיון וחשיבותו של ראיון עבודה יעיל

נוהל ביטול הרשמה
ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת 

register@masham.org.il המייל
•עד 6 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.

•החל מ-5 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו דמי 
ביטול בשיעור של 20% מעלות ההשתתפות בקורס.

•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני-ייגבו דמי 
ביטול בשיעור של 25% מעלות ההשתתפות בקורס. 

•לאחר המפגש השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30% 
מעלות ההשתתפות בקורס.

הנחיות להרשמה
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו 

03-6844248/253 בטל' או
register@masham.org.il למייל

שכר לימוד
2,650 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי 

)מחיר מסובסד(
2,950 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי 

השלטון המקומי 
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל. לפרטים והרשמה <<
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