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בכך  וכלולה  העירייה,  של  העדיפויות  סדר  בראש  הוא  בעיר  החינוך  טיפוח 
תמיכה בעשייה המבורכת של המכללה.

מכללת אור יהודה הוקמה כדי לתת מענה רחב ככל האפשר בתחום רכישת 
השכלה לתושבי אור יהודה והאזור.

כ-800 תלמידים לומדים במכללה מדי שנה, החל בהשלמת לימודים תיכוניים, 
הפתוחה.  האוניברסיטה  של  ראשון  בתואר  וכלה  מקצועיים  בקורסים  עבור 
בנוסף להיצע הרחב של תחומי הלימוד, מתברכת המכללה שלנו במיקום נוח 

ובסביבה מוריקה ושקטה.
יותר מכל, המכללה היא בית לכל הלומדים בה, ועובדי המכללה שוקדים על 

אווירה חמה ועל טיפול אישי בכל תלמיד לפי צרכיו.
התפתחות מכללת אור יהודה היא חלק מהתרחשות חשובה בעיר. אנו מאחלים 
ולתלמידי  ללקוחותיה,  השירות  את  ולשפר  להתפתח  שתמשיך  למכללה 

המכללה למידה מהנה שתוביל לדרכים חדשות ומאתגרות.

לומדת  קהילה  יצירת  למען  לפעול  וממשיכה  פעלה  יהודה  אור  מכללת 
באמצעות מתן הזדמנויות לכל תושב באור יהודה ובאזור בקעת אונו להשלים 

ולהרחיב השכלתו, כישוריו וידיעותיו בתחומי ידע מגוונים.
חשוב  לכלי  הופכת  והיא  המודרני,  בעידן  בפרט  גוברת,  ההשכלה  חשיבות 

בהצלחתו של הפרט והארגון השואף להתפתחות ומצוינות.
שילוב של עבודה ולימודים אינו פשוט כלל, אולם באמצעות גמישות בשעות 
מאפשרים  אנו  הראשונה,  מהשורה  מרצים  קטנות,  לימוד  כיתות  הלימוד, 

לתלמידינו לעמוד במשימה.
צוות המכללה מעניק ליווי אישי ותמיכה מקצועית תוך מתן כלים לפיתוח אישי 

ומיומנויות להעצמה מקצועית.
אני מאמינה כי עם רצון, נחישות והכוונה נכונה הדרך להצלחה מובטחת.

עו״ד ליאת שוחט
ראש עיריית אור יהודה

אפי גוטמן
my סגן ראש העיר ויו״ר דירקטוריון חברת

 גלית ששון
מנהלת מכללת אור יהודה
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תכנית הלימודים***

שנה ד'שנה ג'שנה ב'שנה א'

סמסטר א'

דמוקרטיות ודיקטטורות: יסודות המנהל הציבורי
פוליטיקה השוואתית

 סדנה: שלטון מקומי
כתיבת נייר מדיניות

 תקשורת
ודעת קהל

 סדנה לכתיבה –
ממטלה לבחינה

 סדנה: מדיניות מרחבית,
קרקע ותכנון

דיני חוזיםיהודים בעידן של תמורות

 אנגלית טרום בסיסי א'מדיניות ציבורית
או אנגלית טרום בסיסי ב'

אנגלית מתקדמים ב'

סמסטר ב'

 סדנה: מדיניות ציבוריתיסודות השלטון המקומי
בעידן הגלובלי

 לימודי תעודהחירויות הפרט בארה"ב
)6 נק'(

 ממשל ופוליטיקה
במדינת ישראל

דמוקרטיה וביטחון לאומי משטרים דמוקרטיים
בישראל

 הכלכלה המדינית:אנגלית בסיסי
עיון במקרה הישראלי

סמסטר ג'

ביטחון סוציאליבין ציון לציונותג'נוסייד

אנגלית מתקדמים א'

תואר ראשון )B.A( מדעי החברה והרוח
של האוניברסיטה הפתוחה

* מותנה במינימום משתתפים בקבוצה. ** ההכרה תינתן בנפרד לכל סטודנט שיגיש את מסמכיו לאוניברסיטה הפתוחה )תעודה+ גיליון 
ויצהיר כי הוא מבקש ללמוד בתכנית הנ"ל. *** התכנית המצורפת היא דוגמה אחת מתוך מגוון אפשרויות לתואר בתחום זה.  ציונים( 
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סדר הקורס/ים ו/או להחליף קורסים, בכפוף לצרכים אקדמיים של בית 

הספר לשלטון מקומי. 

מכללת אור יהודה בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה 
מציעים פרויקט ייחודי בקבוצת לימוד מובנית 

שלומדת יחד מהרגע הראשון ועד העפת הכובע 
בטקס קבלת התואר.

תכנית הלימודים מובנית ונמשכת 3–4 שנים, ביום 
לימודים מרוכז אחת לשבוע. התואר מעניק תשתית 
ידע רחבה במדעי החברה, תוך התמקדות במדיניות 

ציבורית על מגוון היבטיה השונים: ההיבטים 
הכלכליים, החברתיים, המשפטיים והפוליטיים.

 תנאי קבלה
•  ההרשמה אינה מותנית בהצגת תעודת בגרות, 

במכינה קדם אקדמית, בעמידה במבחן 
פסיכומטרי או במספר שנות לימוד

• תכנית מובנית המבוססת על 108 נקודות זכות
• פתיחת שנת הלימודים בסמ׳ א' ו/או בסמ׳ ב' 

• קורסי האנגלית משולבים בתכנית הלימודים
• התכנית מכירה בלימודים קודמים**

• שכר הלימוד אוניברסיטאי
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מטלות הקורסשם הקורס
סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה

 מטלת אמצע
ובחינת בית*

סוגיות במדיניות ציבורית
דמוקרטיה בישראל

דמוקרטיה במבט רב תחומי
דמוקרטיה ותקשורת

 הצעת מחקרסמינר מחקר
ועבודה סמינריונית

 מטלת אמצעניתוח מדיניות
ועבודה פרה סמינריונית מדינת הרווחה

הצעת מחקר ורפרטסדנה: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון
 מטלת אמצעשביתה ומאבקים מקצועיים

ועבודה פרה סמינריונית דמוקרטיה ופמיניזם

תואר מוסמך )M.A( בלימודי דמוקרטיה בין תחומיים
במגמת ממשל ומדיניות ציבורית

של האוניברסיטה הפתוחה

התכנית לתואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה היא תכנית בין תחומית 
השואפת להקיף את נושא הדמוקרטיה במבט רחב ככל האפשר.

התכנית מתבססת על לימודים בתחומים שונים, ובהם מדע 
המדינה, היסטוריה, משפטים, סוציולוגיה, כלכלה, ניהול ומדיניות 

ציבורית.
התכנית מיועדת למבקשים השכלה רחבה לצד בעלי תפקידים 
בדרגים ניהוליים בסקטור הציבורי, הממשלתי, והפרטי, למורים 

ולפעילים חברתיים.

 מסלול הלימודים
לימודים לתואר מוסמך ללא תזה

 מגמת התמחות
ממשל ומדיניות ציבורית

 תנאי קבלה
•  בעלי תואר ראשון בכל תחום, 
שממוצע ציוניהם 80 ומעלה.

•  מקרים חריגים: בעלי תואר ראשון 
בכל תחום, שממוצע ציוניהם נמוך 

מ-80, יכולים להגיש מועמדות, 
וועדת הקבלה תדון בבקשתם.

•  מעמד של "סטודנט על תנאי": 
סטודנטים בעלי תואר ראשון, 
שממוצע ציוניהם נמוך מ-80, 

ואשר הוועדה החליטה לקבלם, 
יתקבלו במעמד של "סטודנט על 

תנאי"
זכאות לתואר

• לימוד כל ההשלמות )אם נדרשו(
•  סיום בהצלחה של 11 קורסים על 

פי תכנית הלימודים המאושרת
 • כתיבת 2 עבודות סמינריוניות
•  מעבר בהצלחה של בחינה 

מסכמת

* בחינת בית- בחינת בית הכוונה הגשה תוך 5-8 ימים בהתאם לכללי הקורס ** הבחינה המסכמת מוגשת תוך 10 ימים ***האוניברסיטה 
שומרת לעצמה את הזכות, המובנת מאליה, לשנות את הצע קורסי הבחירה ומאפיינים של בחינות הגמר בכל קורס.
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עקב התפתחות הכלכלה והמסחר במשק המודרני בישראל הפך 
מקצוע הנהלת חשבונות למקצוע נדרש ומבוקש.

לבעלי  ומאפשר  הפותח  גוני,  רב  הינו  חשבונות  הנהלת  קורס 
)מפעלים,  תעסוקה  תחומי  של  רחב  מגוון  והכישורים  המיומנות 

מוסדות, בתי עסק(.
משאבים  והקצאת  תכנון  מאפשר  ותקין  שיטתי  חשבונות  ניהול 
למונחים  ויעדים  מטרות  תרגום  ניתובם,  אחר  ומעקב  כספיים 
התוצאות  וסיכום  בהם  העמידה  דרכי  אחר  התחקות  כספיים, 

הכספיות תוך הפקת לקחים.
ותוצר  היות  ומהותי  חשוב  הינו  החשבונות  מנהל  של  תפקידו 
עבודתו נותן תמונה מדויקת על כל הפעילות הכספית והעסקית 

של הארגון.

קורס זה הינו קורס המשך ומיועד לבעלי תעודת מנהל חשבונות 
סוג -2 מתקדם.

ביותר  הגבוהה  הרמה  בעל  הינו  ראשי   3 ברמה  חשבונות  מנהל 
בנושאים  יותר  רחב  ידע  בעל  והוא  החשבונות  הנהלת  בתחום 

מתחום החשבונאות הפיננסית.
מטרתו של קורס זה היא להקנות למנהל החשבונות כלים ניהוליים 
ומקצועיים להימנות על צוות הניהול בפירמה ולהרחיב את ידיעותיו 
וכישוריו המקצועיים בצורה מקבילה לתואר הידוע כיום בציבור- " 

מנהל חשבונות מדופלם".

תנאי קבלה תעודת מנהל חשבונות 
סוג 2

 משך הקורס כ-9 חודשים,
214 שעות לימוד אקדמיות

מסלול ערב
תעודת גמר ותעודת מקצוע 
מנהל חשבונות סוג 3 מטעם 

משרד הכלכלה.

הנהלת חשבונות סוג 1+2

הנהלת חשבונות סוג 3

תנאי קבלה 12 שנ"ל וועדת קבלה
 משך הקורס כ-10 חודשים,
320 שעות לימוד אקדמיות
מסלול בוקר ומסלול ערב

תעודת גמר ותעודת מקצוע 
מנהל חשבונות 1+2 מטעם משרד 

הכלכלה.

לימודי חשבונאות
בפיקוח משרד הכלכלה
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רבים  תעסוקה  במקומות  והכרחי  חשוב  תפקיד  שכר  לחשבי 
ולשכרם  העובדים  לזכויות  בדאגה  רבה  אחריות  עליו  ומוטלת 

ולדיווח תקין לכל הרשויות והמוסדות הנחוצים.
המשפטיים  ההיבטים  המס,  היבטי  נלמדים  הקורס  במסגרת 

והחשבונאים של רכיבי השכר בשילוב עם לימוד תוכנת שכר.
במהלך הקורס הסטודנט יקבל הכשרה מקצועית, ידע ומיומנות 

בהיבט המיסוי וההיבטים המשפטיים של נושא השכר.
 בין נושאי הלימוד:

 דיני מס הכנסה
 חוק הביטוח לאומי

 דיני עבודה
 ביטוח פנסיוני

בקרה

חשבי שכר בכירים
תנאי קבלה וועדת קבלה

 משך הקורס כ-6 חודשים,
154 שעות לימוד אקדמיות
מסלול בוקר ומסלול ערב

תעודת חשב שכר בכיר מטעם 
לשכת רואי חשבון בישראל 

תעודת גמר ותעודת מקצוע חשב 
שכר מטעם משרד הכלכלה

לימודי חשבונאות
בפיקוח משרד הכלכלה ולשכת רואי החשבון בישראל
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החינוך  של  התיאורטי  ובהיבט  המעשי  בהיבט  עוסק  הקורס 
המוסיקלי בגיל הרך. החינוך המוסיקלי הוא רב תחומי הכולל את 
הפן הרגשי, השפתי, הקוגניטיבי, החברתי והמוסיקלי של הילד הרך.
בין  ואומנות בגיל הרך, הקשר  תנועה, משחק  נושאי הלימוד:  בין 
וקוליות  רגשיות  השפעות  פיזיולוגיות,  השפעות  למוסיקה,  שפה 
יצירות מוסיקליות מהספרות העולמית, דקלומים ושירים לילדים, 
כגירוי  המוסיקה  הקשה,  בכלי  אלתור  נגינה,  כלי  עם  פעילויות 

לתנועה, חומר ספרותי מוצלל, מוסיקה ותנועה ועוד.

 0-3 בגילאי  ילדים  יש  בהם  ומעונות  פעוטונים  משפחתונים, 
גדולה  מודעות  קיימת  ולכן  ראשונה  חינוכית  למסגרת  נחשבים 
וכלים מקצועיים לטיפול  ידע מתקדם  להעסיק מטפלות בעלות 

בפעוטות.
מקצוע מטפלת לגיל הרך משתווה בחשיבותו לתפקיד של הגננות 
לגילאים הבוגרים יותר ושל המחנכות בבתי הספר לכן המטרה של 

קורס זה הינה לתת הכשרה יסודית, מקיפה ומתקדמת.
בוגרות הקורס מקבלות את כל הכלים הדרושים על מנת להשתלב 

במעונות ומשפחתונים.

תנאי קבלה ראיון קבלה
משך הקורס כ-5 חודשים, 84 

שעות אקדמיות
מסלול ערב

למסיימות בהצלחה מוענקת 
תעודת מדריך ריתמוסיקה מטעם 

מכללת אור יהודה

תנאי קבלה ראיון קבלה
 משך הקורס כ- 8 חודשים,
140 שעות לימוד אקדמיות

מסלול ערב
תעודת גמר "מטפלת/מחנכת 
לגיל הרך" מטעם מכללת אור 

יהודה
* לצורך קבלת תעודה נוספת של משרד 
הכלכלה יש לעבור בהצלחה את הבחינה 

העיונית במשרדי הכלכלה, והבחינה 
המעשית במעון בהתאם לתנאי הקבלה

ריתמוסיקה

מטפלת/ מחנכת לגיל הרך
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ארגונים ומוסדות רפואיים בארץ עוברים כיום מהפיכה בהתייעלות, 
הלקוח  הבנת  השירות,  שיפור  הטכנולוגית,  בקדמה  במקצועיות, 
והפרטת שירותי הבריאות. שינויים והתפתחויות אלו מגבירים את 

הצורך בשדרוג ההכשרה המקצועית של המזכירה הרפואית.
יכולה  והיא  ומגוונות  רבות  תעסוקה  אפשרויות  רפואית  למזכירה 
מרפאות  עסקיים,  גופים  חולים,  קופות  חולים,  בבתי  להשתלב 

פרטיות ועוד.

תנאי קבלה 12 שנ"ל וועדת קבלה
 משך הקורס כ-9 חודשים,
 340 שעות לימוד אקדמיות

ו-60 שעות סטאז'
מסלול ערב

תעודת גמר ותעודת מקצוע 
מזכירות רפואית מטעם משרד 

הכלכלה.

מזכירות רפואית
בפיקוח משרד הכלכלה
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הקורס מיועד למעוניינים לרכוש מקצוע ולהעמיק בתחום הדברת 
המזיקים במגזר הפרטי והציבורי. הקורס מקנה ידע תיאורטי ומעשי 
רחב בנושא ביולוגיה והדברה של מזיקים ודרכי מניעתם. התכנית 

כוללת נושאי ידע עדכני ייחודיים הדרושים למדביר מוסמך:

זיהוי מזיקיםחוקים ותקנות
חסרי גלגול ובעלי גלגול חסרמבוא לביולוגיה ואקולוגיה

מינים פולשיםמבוא לאנטומולוגיה
בע"ח מסוכנים המזדמנים לבית אדםמבוא להדברת מזיקים

הכרת מכרסמים סמוכניםיסודות ההדברה ויישום
אפיון המיניםהדברה ואקולוגיה

ממשק וטיפולטוקסיקולוגיה
זוחלים מסוכניםבטיחות

ניטול והדברת מכרסמים

תנאי קבלה 12 שנות לימוד
מסלול ערב

למסיימים בהצלחה )מעבר 
בבחינה עיונית ובחינה בע"פ( 

יוענק ע"י משרד להגנת הסביבה: 
"רשיון הדברה" ע״פ קריטריונים.

מדביר מוסמך
רשיון מטעם משרד ההגנה לאיכות הסביבה

איוד היא שיטת הדברה בחומרים נדיפים ומתאדים.
לשם  ומסוכנים,  רעילים  הדברה  בחומרי  מדובר  רבות  פעמים 
הנלמדת  מיוחדת  הסמכה  נדרשת  הללו  חומרים  עם  עבודה 

במסגרת קורס איוד.
להגנת  משרד  ונהלי  חומרים  עם  הכרות  כוללת  ההסמכה 
הדברה לביצוע  היתר  ניתן  ההסמכה  לאחר  ורק   הסביבה 

בשיטה זו.

תנאי קבלה מדבירים בעלי 
היתר בר תוקף להדברה חרקים 
ומכרסמים, קורס עזרה ראשונה 

בתוקף והעדר רישום פלילי
 משך הקורס כ-4 חודשים,

104 שעות לימוד
מסלול ערב ומסלול בוקר

לעומדים במבחן המסכם של 
משרד להגנת הסביבה תוענק 

תעודה של "רשיון מדביר באיוד" 
מטעם משרד להגנת הסביבה.

איוד
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קורס יבוא, יצוא וסחר בינלאומי מציע לכם לרכוש כלים מעשיים 
וידע מקיף בתחום. הקורס מקנה לכם הזדמנות לתעסוקה בחברות 
לעמילות  בחברות  יצואנים,  יבואנים,  בינלאומי,  בסחר  העוסקות 

מכס ושילוח.
בין אם אתם יזמים פרטיים ובין אם אתם מעוניינים למצוא תעסוקה 
בינלאומי  הסחר  בתחום  לעולם  להיחשף  הזדמנות  זו  בחברה, 

ולמורכבותו המרתקת.
קהל היעד

•  ליבואנים, ליצואנים, ליזמים, לעובדים במחלקות סחר חוץ בבנקים 
או בחברות עמילּות מכס, שילוח, בלדרות ותובלה

•  לעובדי מחלקות רכש ולוגיסטיקה
•  לחיילים משוחררים המבקשים ללמוד מקצוע רבגוני ומאתגר

בתחום הסחר  לעסוק  שונים המעוניינים  ידע  •  לאנשים מתחומי 
הבינלאומי

בין נושאי הלימוד:
מבוא למקצוע היצוא/יבוא ולסחר הבינלאומי

עסקת המכר יבואן- יצואן
מונחי המכר הבינלאומיים

תהליכי היבוא והיצוא במדינת ישראל
המכס וחוקיּות היבוא

הסכמי סחר בינלאומיים וקניין רוחני
הובלה אווירית, ימית ויבשתית

הביטוח בסחר הבינלאומי
התשלום בסחר הבינלאומי

היבטי תמחיר ולוגיסטיקה, צמצום עלויות, ושיטות עבודה
היבטים משפטיים ומסחריים בסחר הבינלאומי

מידענות לאיתור ספקים ולקוחות
אנגלית )מילון ומונחים בסחר בינלאומי(

הכרת הנמלים )סיור לימודים(

תנאי קבלה 12 שנות לימוד 
ועמידה במבחן מיון באנגלית, 

מתמטיקה ובהבנת הנקרא
 משך הקורס כ-8 חודשים,

204 שעות לימוד
מסלול ערב

לעומדים במבחן המסכם של 
משרד הכלכלה תוענק תעודת 

גמר מטעם משרד הכלכלה

יבוא יצוא וסחר בינלאומי
בפיקוח משרד הכלכלה



אקדמיה של הזדמנויות12

קורס אקסל לעסקים בנוי לחברות וארגונים במטרה להגדיל את תפוקת העובדים המחולל שינוי אמתי בעסק 
באמצעות מגוון האפשרויות שהאקסל מאפשר.

אחד מהמשאבים הכי חשובים שיש לכל עסק הוא הנתונים והמידע שהוא אוסף, מידע על לקוחות וספקים, על 
הוצאות והכנסות, על ביצועי העובדים והמחלקות השונות, על רווחים והפסדים, תמחור וניהול תזרים מזומנים, על 

ההיסטוריה הפיננסית של העסק, התחזיות לעתיד – והרשימה עוד ארוכה למדי.
אנו מציעים קורסים פנים ארגוניים שנבנים במיוחד עבור העובדים ויתמקדו רק בידע שנחוץ להם באמת.

קורס אקסל למתחילים
זהו קורס פנים ארגוני המסייע גם לעובדים ללא כל רקע או ניסיון בשימוש באקסל להתגבר בקלות על כל 
העכבות, החששות והחסמים, להכיר מקרוב את עקרונות היסוד בעבודה עם הגיליון האלקטרוני, ובסופו של 

דבר ללמוד לאהוב את השימוש בכלי.
קורס אקסל ממתחילים למתקדמים

זהו קורס ברמת ביניים עבור משתמשים שכבר צברו ניסיון כלשהו בשימוש באקסל, אבל עדיין לא מכירים 
את הכלים המתקדמים שלו וצריכים חיזוק בכל מיני נקודות. לפיכך מטרת הקורס היא לחזק ולהעמיק את 
מיומנויות האקסל הבסיסיות ואז להמשיך הלאה ולשדרג אותן ע"י הכרות עם מגוון כלים נוספים ומתקדמים 

יותר שיעשירו את חווית השימוש באקסל.
קורס אקסל למתקדמים

אם אתם מאמינים שאתם מכירים היטב את יכולות האקסל כגיליון אלקטרוני לחישוב נתונים – זה הקורס 
שבו תתחילו לגלות אותו מחדש. בין היתר תכירו את היכולות המתקדמות שלו לטיפול מורכב במסדי נתונים, 
ותלמדו את השימוש בשורה של פונקציות שתסייענה לכם לסדר, לאתר ולנתח את הנתונים שנאספו בעסק 

באופן חכם יעיל ואפקטיבי מתמיד.
קורס אקסל סופר מתקדם

בעסקים,  "כבדים"  אקסל  ומשתמשי   IT אנשי  כספים,  אנשי  אנליסטים  עבור  במיוחד  שנבנה  קורס  הוא 
מוסדות וארגונים בכל ענפי המשק. הקורס יהפוך אתכם למקצועני אקסל אמיתיים השולטים בכל הפונקציות 
המתקדמות שלו. זהו קורס שתוכנן להפתיע ולחשוף בפניכם שכבה שלמה של יכולות חדשות  שלא ידעתם 

שהן קיימות.

אקסל לעסקים
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השפה  ידיעת  את  דורשות  יום  היום  בחיי  פעולות  המון  בימנו, 
האנגלית לפחות ברמה הבסיסית ביותר. תפעול מחשב, טלפון נייד, 
מכשירי חשמל ועוד. כמו כן, השימוש ברשת האינטרנט והרשתות 
לבין  בינינו  ומפגישים  מהשגרה  מהותי  חלק  מהווים  החברתיות 

השפה האנגלית פעמים רבות.
עם  בשיתוף  אנגלית  ללימודי  קורס  מציעה  יהודה  אור  מכללת 
ברליץ, חברה בינלאומית הפועלת מזה 133 שנה, למעלה מ-550 

מרכזי הדרכה הפרוסים ב-72 מדינות ברחבי העולם.
בכיתה-  פרונטליים  אנגלית  שיעורי  הלימודים:  תכנית  במסגרת 
לימוד במסגרת כיתתית הוא יותר חווייתי ומספק במסגרת תומכת 

ואפשרות לתרגל שימוש בשפה מדוברת.
המורים בברליץ פועלים עפ"י הסטנדרטים הבינלאומיים של ברליץ, 
גבוהה של הוראה תוך התאמה מקסימאלית  מה שמבטיח רמה 

של תכני הלימוד לרמות שונות.
מותאם  חומר  קלסר  הכוללים:  לימוד  חומרי  מקבלים  הלומדים 
לרמת הלומדים ודיסק שמע, קוד לאתר האינטרנט הניתן לשימוש 

למשך חודשי הקורס וכן מגזין הכולל חומר קריאה עיוני.
אקדמיות  שעות   30 לפחות  של  טווח  מספקים  הלימוד  חומרי 

לתרגול עצמי המתווספות לשעות הקורס מול המורה.
  Berlitz English club-ב לחברות  בנוסף  זכאים  לקורס  הנרשמים 
מורה  בנוכחות  שבועיים  למפגשים  להגיע  יכולים  התלמידים 
ולתרגל את שטף הדיבור בנושאים רלוונטיים להם ושנמצאים על 

סדר היום.

אנגלית מדוברת
בשיתוף ברליץ

תנאי קבלה מבחן מיון לקביעת 
רמת ידע )לא נדרש לרמת 

מתחילים(
משך הקורס 13 מפגשים, 40 

שעות אקדמיות
 תעודת גמר מטעם

מכללת אור יהודה וברליץ.
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קורסים לגמול השתלמות הינם קורסים אשר מוכרים ומאושרים 
תפקידם  אשר  אפקטיביים  קורסים  והם  העבודה  מקום  ידי  על 

להקנות מיומנויות רבות ללומד אותם.
קורסים של גמול השתלמות תורמים לשיפור מעמדו התעסוקתי 
של העובד מבחינת שכר ומקנים לו כלים התורמים להתפתחותו 

האישית.
ע"י המעסיק  קבוע המשולם  כספי  תגמול  הינו  גמול השתלמות 
מקצועו/ של  הרחב  בתחום  השכלתו  ומרחיב  המשתלם  לעובד 

עיסוקו.

סל שעות ביחס לוותק בשכר-מתוכן 200 שעות מקצועיות:

שעות נדרשותוותק בתחום העיסוק
1200עד שנה

1100עד שנתיים
1000עד 4 שנים
900עד 6 שנים
800עד 8 שנים

700עד 10 שנים
600עד 12 שנים

12500 שנים ומעלה

רשימת הקורסים המוצעים 
במכללה

אסרטיביות
שפת גוף ותקשורת לא מילולית

תקשורת ארגונית
גישור

 יחסי עבודה ודיני עבודה
תקשורת בינאישית
אינטליגנציה רגשית

חשיבה וחשיבה יצירתית
איכות/מצוינות/שיפור השירות 

וניהולו 
ניהול זמן

עבודת צוות
קבלת החלטות

לחץ ושחיקה
הפגת מתחים

ניהול משאבי אנוש
פיתוח הזיכרון

איכות הסביבה
מבוא לקרימינולוגיה

ביטחון וטרור
ניהול משא ומתן

העצמת נשים
שוק ההון
מחשבים

קורסי גמולי השתלמות א' וב'
השתלמויות למגזר הציבורי – באישור הועדה לענייני גמול השתלמות- משרד החינוך
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אלעד גני תקווה קרית אונו רמת גןאור יהודה שוהםיהודתל אביב

ידע  להקנות  נועדה  המקומי  השלטון  במנהל  הלימודים  תכנית 
ניהולי ברמה אקדמית לאנשי השלטון המקומי בישראל.

הקורס מיועד לעובדים ברשויות המקומיות בדירוג המנהלי, דירוג 
חינוך ונוער, דירוג אקדמאים, דירוג הנדסאים/טכנאים, דירוג עובדים 

סוציאליים.
הלימודים מקנים לעובדים:

של	  בסך  פנסיוני  שכר  ותוספת  מקומי"  השתלמות    "גמול 
כ-328 ₪ ברוטו מדי חודש

הלימודים מקנים ידע בתחומי העיסוק	 
הלימודים מפתחים את העובד באופן אישי	 
הכרה בלימודי מנהל השלטון המקומי ללימודי תואר ראשון	 
מהעמותה 	   ₪  2,800 עד  של  לימודים  מלגת  לקבלת   זכאות 

לקידום מקצוע

במכללה למדו ולומדים מאות 
מעובדי הרשויות המקומיות:

עיריית אור יהודה
עיריית תל אביב

עיריית יהוד–מונוסון
מועצת שוהם

עיריית קרית אונו
מועצת גני תקווה

עיריית בני ברק
עיריית אלעד

עיריית אשדוד
עיריית רמת גן
מועצת סביון

מנהל השלטון המקומי
בפיקוח מרכז לשלטון מקומי
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מכללת אור יהודה אקדמיה של הזדמנויות
 •  B.A • תואר ראשון  לימודים אקדמיים של האוניברסיטה הפתוחה 
תואר שני M.A • תעסוקה וקריירה • לימודי חשבונאות • הנהלת חשבונות 
1+2 • הנהלת חשבונות סוג 3 • חשבי שכר בכירים • מטפלת / מחנכת 
לגיל הרך • ריתמוסיקה • מזכירות רפואית • מדביר מוסמך • איוד • יבוא 
יצוא וסחר בינלאומי • השתלמויות עובדים והעשרה • אקסל לעסקים • 
אנגלית מדוברת • קורסי גמולי השתלמות א' וב' • מנהל השלטון המקומי
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