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המבצעלפיוהעמיתיםנהניםמכרטיסיטיסה
מסובסדים לאילת ב– 140שקל בלבד
באמצ"ש  ,זוכה להצלחה חסרת תקדים.
התוצאה :עלייה משמעותית במספר
המזמיניםסמינריםבאילת
מאת:אוןלוי

בסמינרבנושאמצוינותבעבודה,שבוהשתתפועובדיהעירייה,נדונהקשתרחבה
שלנושאים,בהםשיווקעצמי,אינטליגנציהרגשיתותקשורתהמונים.יו"רועד
העובדים,משהמזרחי":היענותהעובדיםוהשתתפותםהערהבסדנאותובהרצאות
הפכואתהסמינרלחוויהמעצימה.איןליספקשאנחנוחוזריםלעבודהעםכלים
טוביםיותר"
מאת:אוןלוי

שיתוף פעולה בין ועד עובדי עיריית חיפה
והעמותותלקידוםמקצועיהניבסמינרייחודי
שכללתכניםשלהעשרהאישיתומקצועית
ממיטבהמרציםבתחוםהתעסוקה.בסמינר,
שהתקייםבחודשמאיבמלוןשרתוןבאילת,לקחו
חלקכ–600עובדיעירייתחיפהבמטרהלפתוח
את יכולותיהם האישיות ולתרום לתפקודם
בארגון.זהושיאבשיתוףפעולהפורהומתמשך
ביןהעמותותלקידוםמקצועילביןוועדעובדי
עירייתחיפה.
בסמינרנדונוונסקרותחומיםרבים,שהחוט
המקשר ביניהם הוא העצמתו של האדם,
העשרתווההשפעההמצטברתעלהמצוינות
בעבודה .בין הנושאים הרבים אליהם נחשפו
המשתתפיםהיושיווקעצמיכמשקלמכריעבכל
מעגליהחיים,אמצעיהתקשורתבישראל,דרכי
פעולתם והתפקיד שהם ממלאים בחברה
הישראלית.בנוסף,הוקדשזמןרבללמודולדיון
בסוגיותפסיכולוגיות,בהןהעובדיםמוצאיםעניין
רב,לרבותהתמודדותעםרגשות,מקורותצמיחה
ופיתוחשלאינטליגנציהרגשית.
אתהתכניםהמגווניםהעבירוטוביהמרציםבארץ,
בהםדורוןבטשי,מנכ"לשביטהדרכה,מרצה
ויועץשיווקי,ד"רדןבילסקי,עורךחדשותבכיר
ב"קול ישראל" ועינב גוטשל גלילי ,מומחית
באסטרטגיהשיווקית.

הסמינרהתאפייןבשילובביןתכניםאקדמיים
להפוגותקומיות,בהןהופעהמשעשעתושנונה
של פאטמה – הסטנדאפיסטית הבדואית
הראשונה–שהתקבלהבתשואותויצרהקשר
חםעםהקהל.
בנוסף,הוקדשמקוםלדיוןעלזכויותהעובדים
ברשויותהמקומיות.אתהדיוןהוביליו"רועד
העובדיםשלעירייתחיפה,משהמזרחי,שתיאר
אתמצבזכויותהעובדיםבעירייהוסיפרעלצעדים
שנוקטת העירייה כדי לעודד מצוינות בקרב
העובדים".היענותהעובדיםוהשתתפותםהערה
בסדנאותובהרצאותהפכואתהסמינרלחוויה
מעצימה",אמרמזרחי".איןליספקשאנחנו
חוזריםלעבודהעםכליםטוביםיותר".

איךטסיםלאילתב–140שקלבלבד?כדי
לענותעלהשאלההזאתאתהצריךלהיות
עמיתבעמותותלקידוםמקצועי.העמיתים
מצידםאכןנעניםבאופןחסרתקדיםלמבצע
ומנצליםאתההטבההאטרקטיביתבהמוניהם.
יתרהמכך:ההפחתההמשמעותיתכלכך
בעלות הנסיעה הגדילה מאוד את מספר
המשתתפיםבסמינריםשהעמותותעורכות
באילת.
המבצענערךלפיהסכםשהעמותותחתמו
עםחברתארקיע,בהנחייתושליו"רהעמותות,
ארנוןברדוד,שמעניקהטבהמיוחדתובלעדית
לעמיתים:כרטיסטיסהמסובסדלסמינרים
שנערכיםבאילתב–140שקלבלבד,במקום
המחירהרגילשלטיסהלכיווןאחד–370
שקל.הנלוויםלעמית,למשלבניזוג,נהנים
אף הם ממחיר מופחת בסך  190שקל.
ההצלחהשלהמבצעהייתהמיידית.אלפי
שיחותשהגיעואלמרכזההזמנותוהציפו
אותוהוכיחוששיתוףהפעולהאכןענהעל
צורךאמיתישלהעובדים.כתוצאהמההנחה
הדרמטיתבמחירהטיסההסמינריםבאילת
הפכולהיותנגישיםלעובדיםמכלהארץ.

בסמינרהשנההשתתףוהרצהמנכ"להעירייה
שמואלגנץ.לדבריו",העובדיםבעירייתבחיפה
הםהמשאבהיקרלנוביותרואנונמשיךונטפח
אותוגםבעתיד".
יו"רהעמותות,ארנוןברדוד,מסרכי"אנוגאים
בפיתוחהסמינרהזהככלימשמעותילטיפוח
המצוינותבעבודהושיפורהתקשורתביןהעובדים
בארגון.אנורואיםאתשיתוףהפעולהההדוק
ביןהעמותותלקידוםמקצועיוועדעובדיעיריית
חיפהכתקדיםשיאומץעלידירשויותנוספות.
אניקוראלרשויותולוועדיםבכלהארץלקחת
חלקבמימושהחזוןלקידוםהעובדיםוהארגונים".
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¯ÂË˜Ò†Ï˘†È˙˘‰†¯ÈÓÒ‰
°Í¯„Ï†‡ˆÂÈ†˙ÂÈÂ˘¯·†ÍÂÈÁ‰
נשלמותההכנותלסמינרהשנתישלסקטורהחינוךברשויותהמקומיותבישראל.הסמינריערךבאילת
בין5ל–9ביולי.במרכזהסמינרהשנה:יוזמותחינוכיותוקידוםאתגריםבמערכתהחינוך
מאת:אוןלוי

העמותותלקידוםמקצועייקיימוגםבקיץהקרוב
סמינר הצדעה ייחודי לעובדי סקטור החינוך
ברשויותהמקומית.
סקטורהחינוךברשויותהמקומיותכוללביןהיתר
מזכירות,שרתיםבבתיספר,סייעותואבותבית.
עובדיסקטורהחינוךרואיםבעבודתםשליחות
ואתגרחברתימהמעלההראשונהוהםעובדים
קשהביותרבמהלךהשנהכדילסייעלילדינו
לממש את הפוטנציאל האישי הגלום בהם
ולהעשיראתההוןהאנושי.
הסמינרהשנהיהיההגדולבישראלויכלוליותר
מ– 2,400משתתפים מקרב חברי העמותות
לקידוםמקצועי.

במרכזהסמינרהשנהיעמדושנינושאים:יוזמות
חינוכיותוהתמודדותעםמצבילחץ.לצדהנושאים
המקצועייםייהנוהמשתתפיםממופעתרבות
מרכזי.
לדבריהילהויסברג,מנהלתתחוםשיווקומכירות
בשחראון":אנומוקיריםומעריכיםאתעובדי
סקטורהחינוךברשויותאשרעושיםימיםכלילות
בעבודתםהחשובה".היאהדגישהכי"בסמינר
הקרוב נשתדל  להקנות למשתתפים כלים
שימושייםוישימיםשבהםיוכלולעשותשימוש
בעבודתםהשוטפת".וציינהכיבנוסףהמפגש
שלעובדיסקטורהחינוךמכלרחביהארץיאפשר
החלפתדעות,רעיונותויצירתהוויהוחוויה
משותפת.

בעמותותלקידוםמקצועימתכווניםלהמשיך
בהפקתסמינריםייעודיים,לשפראתהשירות
ולגווןאתהתכנים,מתוךתפיסהשזוהדרךהטובה
ביותרלענותעלצרכיהעמיתיםולשפראת
התקשורתבארגוניםהלומדים.
"העמותותשמולנגדעיניהןאתטובתהעובד,
איכותחייווהשכלתו",אומרתוייסברג".הלימוד
ביחדיוצרתחושתשייכות,הזדהותותקשורת
בינאישית .אנו גאים בהצלחת הסמינרים
הייעודייםונוסיףלעשותאתהמיטבכדילשפר
אתהשירותהניתןלעמיתים".
מהעמותותנמסרכינותרומספרמקומותבודדים
ולכןכדאילהזדרזולהירשם.

ÏÂÎÈ†·ÂË†‰¯Â‰†Ì‡‰
øÁÏˆÂÓ†„·ÂÚ†Ì‚†˙ÂÈ‰Ï
סדנאשלהעמותותלקידוםמקצועיעוסקתבקשרביןתפקודושלהעובדומידת
מעורבותובארגוןלביןמערכותהיחסיםהמשפחתיותשלו.מטרתהסדנאלשלבבין
ההצלחה במקום העבודה לבין ההצלחה בהורות ביחסים המשפחתיים
מאת:תומרקרן

בשניםהאחרונותמתמודדיםעובדיםבמקומות
עבודהשוניםעםדילמהמורכבתבמיוחד:האם
הצלחהבמקוםהעבודהבאהבהכרחעלחשבון
מערכתהיחסיםהמשפחתיתוהתפקודההורי.
מחקריםשנעשובתחוםהעלוכייעילותתפקודו
של העובד ,מידת מעורבותו בארגון ועוצמת
השתייכותולחברהמושפעיםממערכתהיחסים
במשפחה .כך גם מידת הפניות שלו ,הקשב
והנכונותלתרוםולהשקיעבמקוםהעבודה.בנושא
זהעוסקתסדנאחדשהשלהעמותהלקידום
מקצועי,בהלומדיםהעמיתיםכיצדלשלבבין
תפקוד טוב בעבודה ויחסים משפחתיים.בין
הנושאיםשנידוניםבסדנא:יצירתיחסיםשל
כבודבמשפחה,תקשורתביןאישית,אינטליגנציה

רגשית,איתורופתרוןקונפליקטים,הגבולותבין
המסגרתהמקצועיתוהמשפחתיתוהשלכותיה
על הסמכות ההורית .העובדים לומדים על
המשפחהכחוסן,עוצמהוכוחהמניעיםאתהאדם.
בסדנאמקבליםהעובדיםכליםלפתרוןמערכתי
–במשולשארגון/עובד/משפחה.
זאתבמטרהלפתחתחושתהשתייכותגבוהה
והזדהותמרביתעםמקוםהעבודה.מקוםהעבודה
מעצים את האדם ומספק לו משמעות ככל
שמידתההזדהותגבוהה.שניהתהליכיםהאלה
מתקיימיםבמקבילומזיניםזהאתזה.כךלמשל
טשטוש הגבולות בין המסגרת המשפחתית
והמקצועיתמשליךעלהסמכותההוריתועל
הנוכחותההורית,הןמבחינהכמותיתוהןמבחינה
איכותית.

סמינריםבנושאיערכובימים:
14–17.6א'–ד'
גולדןטוליפטבריה)ע"ימכוןאדלר(
28.6–1.7א'–ד'
ישרוטליםהמלח)ע"ימכוןאדלר(
28.6–2.7א'–ה'
הרודספאלאסוהרודספורוםבאילת
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˜ı¯‡‰†È·Á¯·†ÌÈ‡˘Â†ÔÂÂ‚Ó·†ÌÈÈ„ÂÁÈÈ†ÌÈÒ¯Â
בעלותסמליתשל190ש"חלכל50שעותלימודלעובדיםב–100%משרההחבריםבשתיהעמותות.
איזורהשרון

הקורסיםמוכריםלגמולהשתלמות

נושאהקורס

איזורהצפון
מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף

נושאהקורס

2371
מד"אעזרהראשונה
שפרעם
2361
תקשורתבינאישית
מג'אר
2094
לחץושחיקה
נהריה
2490
מד"אעזרהראשונה
עפולה
2278
פיתוחהזכרון
כרמיאל
2374
הכרתהמחשבוהאינטרנט
מעלות
צ'קפוסט שפתגוףותקשורתבלתימילולית 2302
2416
לחץושחיקה
טבריה
2415
פסיכולוגיהחברתית
2308
אסרטיביות
חיפה
אסרטיביותותקשורתבלתימילולית 2489
2484
קריתביאליק גישור

4/6/09
10/6/09
15/6/09
9/6/09
4/6/09
4/6/09
16/6/09
15/6/09
23/6/09
28/6/09
17/6/09
23/6/09

44
40
40
44
40
40
40
40
60
40
40
60

167ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
167ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
190ש"ח
228ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
228ש"ח

איזורהשפלה
מס'
קורס

נושאהקורס

2219
ראשוןלציון העצמתנשים
2479
תקשורתבינאישית
רמלה
2480
יישומימחשב
תלאביב מנהלעסקיםבמערכתהבריאות 2367
2384
עריכהלשונית
2365
שיפורהשירות
2178
מחשביםמתחילים
2206
לחץושחיקה
רמתגן
2224
אוריהודה לחץושחיקה
2352
מבואלפסיכולוגיה
2407
עבודתצוות
בתים
2404
*פענוחציוריילדים
2386
ניהולמשאביאנוש

תאריך
פתיחה
16/6/09
10/6/09
17/6/09
8/6/09
8/6/09
21/6/09
25/6/09
11/6/09
4/6/09
30/6/09
21/6/09
22/6/09
29/6/09

שעות עלות
לגמול למשתתף
40
40
80
100
60
50
40
40
40
60
60
40
40

152ש"ח
152ש"ח
304ש"ח
380ש"ח
228ש"ח
190ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
228ש"ח
228ש"ח
152ש"ח
152ש"ח

איזוראילת

Â¯‰Ó
°Ì˘¯‰Ï

מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף

נושאהקורס
פיתוחהזכרון
אינטליגנציהרגשית
גליוןאלקטרוני
אסרטיביות

*מיועדלסייעותבלבד

מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף
2264
2265
2267
2268

8/6/09
14/6/09
14/6/09
21/6/09

40
40
40
40

152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח

2334
פתחתקווה אנגליתמתחילים
2383
כפרסבא אקסלמתחילים
2320
איכותהסביבה
2296
עבודתצוות
2461
עמקחפר *פענוחציוריילדים
2295
מבואלהתנהגותארגונית
נתניה
שפתגוףותקשורתבלתימילולית 2145
2349
הכרתהמחשב
2290
יחסיעבודהודיניעבודה
2291
בנייתמצגותלמתחילים
2152
דרוםהשרון סדנאלהפגתמתחים

4/6/09
10/6/09
7/6/09
11/6/09
10/6/09
4/6/09
9/6/09
9/6/09
25/6/09
25/6/09
15/6/09

228 60ש"ח
152 40ש"ח
152 40ש"ח
152 40ש"ח
228 60ש"ח
228 60ש"ח
152 40ש"ח
152 40ש"ח
228 60ש"ח
152 40ש"ח
152 40ש"ח

איזורירושלים
נושאהקורס

מס' תאריך
קורס פתיחה

שעות עלות
לגמול למשתתף

60 4/6/09 2322
ניהולמו"מ
יחסיעבודהודיניעבודה 40 7/6/09 2288
40 15/6/09 2328
לחץושחיקה

228ש"ח
152ש"ח
152ש"ח

איזורהדרום
נושאהקורס

מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף

2139
בארשבע עזרהראשונה
2237
מזכירותבכירות
2443
הכרתהמחשב
2444
הכרתהמחשב
קריתמלאכי עריכהלשוניתוכתיבהמנהלית 2252
1910
איכותהסביבה
2254
פיתוחהזיכרון
קריתגת
2338
הכרתהמחשב
2249
פיתוחהזיכרון
תלשבע
1863
ניהולמשאביאנוש
אשקלון
2255
בארטוביה *העשרהלנהגיהסעות
2358
לחץושחיקה
נתיבות
2398
תקשורתבינאישית
דימונה
2401
ניהולמשאומתן
2272
תקשורתבינאישית
אשדוד
2274
ניהולזמן
2273
עבודתצוות
שפתגוףותקשורתבלתימילולית 2275
2276
פיתוחהזכרון

44 7/6/09
100 8/6/09
40 14/6/09
40 22/6/09
100 10/6/09
100 18/6/09
40 9/6/09
40 25/6/09
40 10/6/09
40 9/6/09
60 7/6/09
60 16/6/09
40 4/6/09
60 23/6/09
40 4/6/09
40 4/6/09
40 7/6/09
40 21/6/09
40 30/6/09

167ש"ח
380ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
380ש"ח
380ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
228ש"ח
228ש"ח
152ש"ח
228ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח

זהו מדגם בלבד .ההרשמה לקורסים הינה בנוסף למימוש הזכאות בסמינרים בבתי המלון .לקורסים נוספים יש לפנות למרכז המידע וההזמנות.

בטלפון 1–700–700–126:ובאתרהאינטרנטwww.amitnet.co.il :
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ÈÏÂÈ≠ÈÂÈ†ÌÈ˘„ÂÁÏ†ÌÈ¯ÈÓÒ
אילת קיסר

אילת דןפנורמה

אילת שרתון

אילת מג'יקפאלאס

תאריך27–30.6:ימים:שבת–ג'
כוללטיסותהלוךושוב
מחיר:עמית₪120
במימוש2זכאויות

תאריך2–5.7:ימים:ה'–א'
מחיר:עמית₪240
במימוש2זכאויות

תאריך12–16.7:ימים:א'–ה'
מחיר:עמית₪740
במימוש2זכאויות

תאריך12–16.7:ימים:א'–ה'
מחיר:עמית₪780
במימוש2זכאויות

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

המשפחה כארגון כלכלי

מצויינות בעבודה

התמודדות עם כעס ובקורת

שיפור השירות

אילת לגונה

אילת הילטון

תאריך19–23.7:ימים:א'–ה'
מחיר:עמית₪800
במימוש2זכאויות

תאריך23–26.7:ימים:ה'–א'
מחיר:עמית₪440
במימוש2זכאויות

אילת הרודספאלאס אילת הרודספורום
תאריך26–28.7:ימים:א'–ג'
מחיר:עמית₪440

תאריך28–30.7:ימים:ג'–ה'
מחיר:עמית₪400

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

תקשורת בינאישית

תכנון זמן אפקטיבי

מיומנויות עמידה מול קהל
וכושר שכנוע

מוטיבציה ומעגלי החיים

הכלכלול

ים המלח מוריהקלאסיק ים המלח ישרוטל
תאריך25–27.6:ימים:ה'–שבת
מחיר:עמית₪0
במימוש2זכאויות

תאריך28.6–1.7:ימים:א'–ד'
מחיר:עמית₪220
במימוש2זכאויות

ים המלח מרידיאן

ים המלח מוריהפלאז'ה

תאריך7–9.7:ימים:ג'–ה'
מחיר:עמית₪230

תאריך12–14.7:ימים:א'–ג'
מחיר:עמית₪130

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

אינטילגנציה רגשית

סמכות ומנהיגות הורית
והשלכתה על העבודה

מצויינות בעבודה

אינטילגנציה רגשית

כוללארוחתצהרייםבשבת
+כניסהלספא

צפון
כנרת מזרח
תאריך25–27.6:ימים:ה'–שבת
מחיר:עמית₪40
במימוש2זכאויות

רמות

µ

ירושלים קראון

נתניה בלוביי

ירושלים פרימההמלכים

תאריך10–11.7:ימים:ו'–שבת
מחיר:עמית₪90

תאריך24–25.7:ימים:ו'–שבת
מחיר:עמית₪0

תאריך31.7–1.8:ימים:ו'–שבת
מחיר:עמית₪100

גלאט לציבור הדתי

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

ניהול ופתרון קונפליקטים

אימון אישי בחיים
ובעבודה בכלל

בריאות הגוף והנפש
בסביבת העבודה

תקשורת ועבודת צוות

כוללארוחתצהרייםבשבת

פנסיוןמלא,סופ"שלילהאחד

פנסיוןמלא,סופ"שלילהאחד

פנסיוןמלא,סופ"שלילהאחד

זהו מדגם בלבד .לסמינרים נוספים יש לפנות למרכז המידע וההזמנות

בטלפון 1–700–700–126:ובאתרהאינטרנטwww.amitnet.co.il :
המחירים מתייחסים לעמית ב– 100%משרה ,על בסיס חצי–פנסיון אלא אם צויין אחרת .ט.ל.ח.
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משהוטובמתבשלבעמותות
קורסבישול
עלקצההמזלג

ÌÈÂÎ˙Ó†¯ÙÒ

‰˙Ó
·Ò¯Â˜‰†ÌÂÈÒ

בהנחייתמיטבהשפים
ממכללתהשף

במרכזיהלימוד:
ירושלים,חיפה,בארשבע,ת"א

5מפגשיםשבועיים20,שעות
בעלותסמליתשל*₪200במקום₪1,980

לפרטיםוהרשמהמרכזהמידע
וההזמנות1–700–700–126
אתרהאינטרנטwww.amitnet.co.il
*לעובדיםב–100%משרההחבריםבשתיעמותות

משתלםלךאנגליתבברליץ
העמותותלקידוםמקצועימעניקות לכםהזדמנות,ללמודאנגלית
בברליץ–ביתהספרלשפותהמובילבעולם!!!
קורסיאנגליתהמוכריםלגמולהשתלמותרק₪450במקום₪6,000
כוללערכתלימודלעמיתב–100%משרה
ירושלים רמה1
תלאביב רמה3

23/6/09
23/6/09

רמה28/6/09 1
בארשבע
חוצותהמפרץ רמה4/6/09 2

זהומדגםבלבד.ההרשמהלקורסיםהינהבנוסףלמימושהזכאותבסמינריםבבתיהמלון.

לפרטיםוהרשמה–מרכזהמידעוההזמנות1–700–700–126:
אתרהאינטרנטwww.amitnet.co.il:
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∑

°Ú·Â˜†„Â‡Ó†˘Â·Ï‰
עובדיעירייתבארשבעעובריםבימיםאלהסדנאלתקשורתבלתימילוליתבאמצעות
העמותותלקידוםמקצועי.ביןהנושאיםבסדנא:השפעתהלבושבעבודה,אינטליגנציה
רגשיתועמידהמולקהל
מאת:תומרקרן

האםחולצהאדומהמסייעתיותרמחולצהכחולה
לקידוםבעבודה,מהההשפעהשלהדימויהעצמי
על הקשר עם חברנו לעבודה ומתי שימוש
באינטליגנציהרגשיתתורםלשיפורהתקשורת
בארגון–עלכלאלהלומדיםבימיםאלהעובדי
עירייתבארשבעבסדנאשלהעמותותלקידום
מקצועי.
בסדנא ,שנמשכת כעשרה מפגשים ,לומדים
העובדיםעלמקומהשלשפתהגוףבעבודה,
עמידהמולקהל ,לבושוהופעהחיצונית.כלזאת,

במטרהלשפראתהתקשורתבארגון,אתיחסי
העבודהואתהשירותשניתןלתושבים.
יוסיטהר,יו"רועדעובדיעירייתבארשבע,מסר
כי "אופן הלבוש ,שפת גוף ותקשורת בלתי
מילוליתהםחלקחיונימהמרקםשלכלארגון,
ולנובעירייתבארשבעחשובשהעובדיםיהיו
מודעים לשפה זו ויעשו בה שימוש מושכל
כדילהתקדםבעבודהובחייםהאישיםבכלל.
העמותותלקידוםמקצועינתנולנוכלימצויןכדי
לקדםאתהעובדים".

ÌÂˆÓˆÏ†˙ÈÎÂ˙†∫‰ÎÙ‰Ó
È„Â‰ÈÏ†È·¯Ú‰†¯Ê‚Ó‰†ÔÈ·†ÌÈ¯ÚÙ‰
העמותותלקידוםמקצועיהחלובשיתוףפעולהעםמכללתאלהודאוהמכוןהיהודיערביבביתברל,במטרהלפתוחכיתותלימוד
רבותככלשיידרשולהכשרתהעובדיםבמטרהלצמצםאתהפעריםמהמגזרהיהודי.יו"רהעמותות,ארנוןברדוד":היעדשלנו
הואלדאוגלכךשכלעובדברשויותהמקומיותלרבותכמובןבסקטורהערבי,ישליםלפחות12שנותלימוד"
מאת:אוןלוי

היסטוריה בעמותות :לראשונה יוכלו עובדי
הרשויותהערביותבמגזרהערביבישראללהשלים
 12שנות לימוד במסגרת העמותות לקידום
מקצועי ובכך לצמצם את הפער בין רמות
ההשכלהבמגזריםהערביוהיהודי.
אתהחזוןהזהמוביליו"רהעמותות,ארנוןבר
דוד,שרואהלפניומשימהראשונהבמעלהלקדם
אתציבורהעובדיםהערביבישראל,מתוךהבנה
שפיתוחההוןהאנושיוקידוםההשכלההםתנאי
הכרחילשוויוןביןהמגזרים.
הפרויקטהואתולדהשלסקרמקיףאותויזם
ברדוד,שבונבחנוהכליםוהצרכיםשלציבור
העובדיםהערבי.ממצאיהסקרהראושברשויות
הערביותישעובדיםלאמעטיםשלאסיימואת
חוקלימודיהםוהםחסריםגםהשכלתיסוד.
מעבר לכך ,רמת ההשכלה הממוצעת בקרב
העובדיםבמגזרהערבינמוכהמזאתשבמגזר
היהודי.
נוכחממצאיםמטרידיםאלההקיםברדודצוות

מיוחדבמטרהלבחוןכיצדאפשרלשנותאת
המציאות הקשה הזאת ולרתום את משאבי
העמותותלקידוםמקצועיכדילהביאלשיפור
ברמתההשכלהשלעובדיהרשויותהערביות
ולהעלותתרומהלהשגתשוויוןביןהמגזרים.
בשלב הבא בוצעה התקשרות בין העמותות
לקידוםמקצועילביןמכללתאלהודאוהמכון
היהודי–ערבי בבית ברל ,בראשותו של פרוק
עמרור,במסגרתויפתחובמגזרהערביכיתות
להשלמתהשכלתיסודעבורעובדיהרשויות
המקומיות.
הקורסיםיתקיימובמכוןהיהודי–ערביבביתברל
ובבתיהספרשלמכוןאלהודא.ביןיתרהקורסים
שיילמדו:השלמתהשכלהברמהשל8עד12
כיתות,לימודישפותומחשבים.כלהקורסים
יעניקו גם נקודות זכות לגמול השתלמות.
יו"רהעמותותלקידוםמקצועי,ארנוןברדוד:
"העמותותמשקיעותמחשבהרבהבהשלמת
השכלהשלעובדיםבמגזרהערבי.שיתוףהפעולה
עםמכללתאלהודאוהמכוןהיהודיערביבבית

ברל הוא הסנונית הראשונה שמבשרת את
העמקתהפעילותוהשותפותלהכשרתוהשכלת
אלפים בקרב ציבור העובדים" .הוא הדגיש
שהמהלךהואבמסגרתמחויבותשלהעמותות
לקידוםמקצועילקידוםהמגזרהערבי,לשוויון
ביןהמגזריםולדוקיוםבישראל".אנוגאיםשאנו
יכוליםלתרוםלמטרותלאומיותחשובותאלה",
אמר.
לדברייו"רהמכוןהיהודיערבי,פרוקעמרור,
"השלמתההשכלהבמגזרהערביהינהצעדנכון
וחשוב לקידום העובדים למקומות העבודה
ולמדינהואנישמחשהעמותותלקידוםמקצועי
נרתמולנושא".
לדבריד"רנגיבסעב,מפקחארציעלהמגזר
הערבי",מדוברבצעדחשובונחוץלציבורהעובדים
הערבישיכולמהיוםלהרחיבאופקים,לשפראת
איכות חייו ולהגדיל בצורה משמעותית את
תרומתולעבודה.אנומקוויםשיחדעםהעמותות
נוכללקטוףבקרובאתהפירותמהמהלךהמבורך
הזה".
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˙È¯ÈÏÂ˜‰†‰ÎÙ‰Ó‰
˘˙Â˙ÂÓÚ‰†Ï
העמותותלקידוםמקצועימציעותלראשונהקורסבישול"עלקצההמזלג"המיועדלסקטור
המבשלותבכלהמגזריםבארץ.הקורסיועברעלידימיטבהשפיםשלמכללתהשףויעניק
כליםלבישולמזין,מעשירויצירתי
מאת:אוןלוי

כחלקמהמדיניותשלהעמותותלקידוםמקצועי
להרחיבולגווןאתמערךהלימודיםמושקקורסחדש
בתחוםהקולינריעבורמבשלותבגניהילדים,במעונות
היוםובכפריםהחקלאיים.בקורסילמדוהמשתתפים
טכניקותמתקדמות,מתכוניםחדשיםודרכיםלעבודה
טובהיותרבמטבחיםלפיהסטנדרטיםהמובילים
ביותרבענףהמזון.
הקורסיםשמעביריםהעמותותהםבהיקףשל20–40
שעותלימוד,המשתתפיםיקבלועצותמעשיות
וילמדומהניסיוןשלהשפיםהמוביליםבמכללתהשף
כיצדלהכיןארוחותעשירותומזינותמחומריגלם
פשוטיםשנמצאיםבכלהמטבחים.בסיוםכלשיעור
יהנו המשתתפים ממיטב המטעמים שהכינו.

קורסיםוהשתלמויותבענףהמזוןמקובליםומבוקשים
מאודברחביהעולם,ובעמותותמאמיניםכיגםבקרב
העמיתיםיצבורהתחוםתאוצהוייפתחוקורסיםרבים
הןסקטוריאלייםלמבשלותולטבחיםהמקצועיים
והןקורסיםאישייםלעמיתיםהמגליםענייןבתחום
הבישול.
קורס הבישול "על קצה המזלג" יסובסד על ידי
העמותותועלותותהא200שקליםלעמיתעבורכל
20שעותלימוד.
בקורסהראשון,שייפתחב–3ביוני,במכללתהשף
בבארשבעישתתפומבשלותשלויצ"ומאזורהדרום.
ישלצייןכיהלימודיםמתקיימיםבארבעהמרכזים
ברחביהארץ–חיפה,תלאביב,בארשבעוירושלים.
בעתידייפתחמרכזנוסףבנתניה.

°ÁÓ˘†˙„ÏÂ‰†ÌÂÈ
ÌÚ˜ÈÆÓÆÓ†ÈÚ„ÂÓ†‰ÂÂÈÊ†±Æµ
˙Â‡·Î†È˙Â¯˘†ÈÒ„‚†·‡ÂÈ†≤Æµ
ÂÂ‡†˙È¯˜†˙ÈÈ¯ÈÚ†È˙Ó‚†‰·Â‰‡†±∞Æµ
Ë¯Â‡†˙˘¯†ÈÒÈ¯‚Ï‡†ÌÈÈÁ
ÛÁ‡ÆÓÆÓ†ÌÈÏÁ†Ï‡†Ô‡Á¯Ò†„·Ú†±∂Æµ
˙ÈÏÚ†˙¯ˆ†˙ÈÈ¯ÈÚ†ı¯ÂÂ˘†Ô˙†±¥Æµ
‰È¯·Ë†˙ÈÈ¯ÈÚ†Èˆ¯‡†ÈÎ„¯Ó†±∑Æµ
˙ÏÈ‡†˙ÈÈ¯ÈÚ†È‡ÏÂÊ‡†‰˘Ó†≤∞Æµ
¯Â‚‡˘†Ï‡†˙ÈÈ¯ÈÚ†Ú‡Ó†Á‡·¯†≤≤Æµ
Ê‚¯ÙÂÒ†È˜Ò·Â˜ËÈÙ†„Â„†≤≥Æµ
¯‡ß‚ÓÆÓÆÓ†ÛÈ¯Ë†·ÈÎ˘†≤¥Æµ
Ô‡˘†˙È·ÆÓÆÓ†˘‡ÙË†ÏÈ·†≤µÆµ
˙¢ÓÚ†ÔÈÈÏ˜†‰È†≤∏Æµ
˙ÈÏÈÏ‚‰†¯ÂˆÁÆÓÆÓ†Ô‰Î†‰Ò„‰†≤πÆµ
ÔÂ·ÏÈÚÆÓÆÓ†¯Â¯Ò†Ì¯Î‡†≥∞Æµ
„„ÂÏ†Æ„ÆÓ†Ô‰Î†‰È

ÂÓˆÚ†˙‡†˙Â‡¯Ï†·ÈÈÁ†„·ÂÚ†ÏÎ¢
¢ÈÏ‡ÈˆËÂÙ†Ï‰Ó
יו"רועדהעובדיםשלההסתדרות,אבנרסולטני,הואמאמיןגדולבקידוםעובדיםבאמצעותהכשרהולימודים":ההישגהכיגדול
שליהואלשלוחעובדיםלקורסיםולסמינרים,והסיפוקהכיגדולהואלראותאותםמחייכים"
מאת:אוןלוי

"אניאוהבאתהתפקידשליורואהבושליחותלשנים.
ההישגהכיגדולשליהואלשלוחעובדיםלקורסים
ולסמינרים,והסיפוקהכיגדולהואלראותאותם
מחייכים",כךאומריו"רועדהעובדיםשלההסתדרות,
אבנרסולטני,מהנדסתעשייהוניהול,שלדבריוהגיע
לתפקידלגמריבמקרה.
"אנינמצאבהסתדרותכבר16שנים",אומרסולטני,
,46נשוי".3+במשך12שניםשימשתימזכירורכז
האיגודהמקצועיבמועצתפועליכפרסבא,שם
טיפלתיבמפעליםגדוליםכמוסנווטבע.מ–2005
אנימזכירארצישלעובדיחברותכוחאדםומיולי
2008אנייו"רועדהעובדיםשלההסתדרות.זוהפעם
הראשונהשאנימשמשיו"רוחברבוועדעובדים.
הגעתילתחוםלגמריבמקרה.פנואלייכמהעובדים
בוועד הפועל שמכירים אותי והציעו להתמודד
לתפקיד.לאנתתיתשובהמייד.חשבתיעלכךוהבנתי
שישלימהלתרוםכילאורךהשניםהדרכתיוליוויתי
ועדיעובדיםבהצלחהרבה.מישלאאוהבאנשיםלא
יכוללעבודבאיגודמקצועי.העבודהמולהקהל
והחברותמעניינתומאתגרת".

באלוהישגיםאתהגאהבמיוחד?
"ההישגהגדולביותרשליהואהעברתםשל700
עובדים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר
ממעמדשלעובדיכוחאדםלעובדיםמןהמניין.
הקמנוגוףחדש–אזרחיםעובדימשטרהואזרחים
עובדישב"ס,במתכונתשלאזרחיםעובדיצה"ל.אלה
עובדיםשעבדודרךחברותכוחאדםללאביטחון
כלכלי.העברנואותםלסטאטוסשלעובדיםמןהמניין,
וכיוםישלהםאבאואמא.בימיםאלהאנחנועמלים
עלחתימתהסכםקיבוצישיסדיראתצורתההעסקה
שלהם".
מההאתגרהבאשלך?
"העברת250עובדיכוחאדםברכבתישראללעובדים
מןהמניין.מעברלכך,האתגרהאמיתיהואלהכשיר
את העובדים .אני מעודד את העובדים ללמוד
ולהשתלם.במשךכלהשניםכשנפגשתיעםעובדים
אמרתילהםשהםחייביםלראותאתעצמםבבוא
היוםכמנהליםשלמקוםהעבודה,והדרךלשםעוברת
בלימודיםוהכשרה.מישלאלומדנסוגלאחור".
איזהטיפתיתןליו"רועד?
"דאגלעובדיםואלתנסהלנהלאתמקוםהעבודה.
תןלמנהליםלנהלולעובדיםלעבוד".

דבריםשלאידעתעל
אבנרסולטני
דבריםשלאידעתעלאבנרסולטני
הואתולעתספרים.הספרהאחרון
שקראהוא"הגר",מאתיוכיברנדס.
הואאוהבלעשותטיוליקמפינגבצפון.
יש לו מנוי לרשות שמורות הטבע
והגנים.
הואאוהדבית"רירושלים,אבלנמנע
מללכתלמשחקיםבגללהאלימות.
הטיסההאחרונהשלולחו"להייתה
לפניארבעשניםלטורקיה.

