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 אדר תשע"ז ז"ט

 7112מרץ  14 

 
 

 0050מודל תמרוץ להשמת צוערים לשנת 
 

כתכנית המשותפת למשרדי  לשלטון המקומי' פועלת זו השנה השביעיתפיס  צוערי –עתידים תכנית '

 .   חיזוק ההון האנושי בשלטון המקומי -מטרתה עתידים' ואוצר ולעמותת 'ידידי וה הפנים

 
ריכוז מאמץ' במסגרתו צוער 'להשמה ברשויות המצויות ב' 'מסלול תמרוץהחל מלפני שנתיים הוחל ב

ה יותר מהשכר הרגיל נהנה משכר גבו שהוגדרה על ידי משרד הפניםשבוחר לעבוד ברשות מקומית 

   המעסיקה אותו מתוקצבת בהתאם על ידי המשרד.המוגדר בחוזה וכמו כן הרשות 

בכלל ומשרד הפנים בפרט  בהם הממשלה ליעדי השמה את הבוגריםלכוון  למשרדזה מאפשר כלי 

 . לרכז מאמץ בוחרים

  ומופיעים בקובץ התפקידים  7112יאושרו במסגרת הקול הקורא לשנת רק תפקידים אשר

 שיפורסם  הינם רלוונטיים ל'מסלול התמרוץ'. 

   .התמרוץ רלוונטי גם להשמה בתאגידים העירוניים של אותן רשויות 

  התמרוץ הינו מנגנון שנתי שנועד לתת מענה לצרכים משתנים ועל כן יעודכן מדי שנה לקראת כל

 תהליך השמה.

 גדרה כרשות בתמרוץ תוענק אך ורק לבוגר שיתחיל את ההטבה בגין בחירה בהשמה ברשות שהו

ההשמה באותה שנה בה הוגדר המודל ותהיה תקפה לארבע שנות ההשמה. תנאי ההעסקה של 

בוגרים המושמים ברשות מסויימת שמעמדה מבחינת תמרוץ השתנה לא ישתנו בעקבות 

 ההחלטה.

 ן מצד הרשות הקולטת( הוא לאור העובדה כי המודל מחייב תוספת תקציב )הן מצד המשרד וה

יותנה בפועל, בכל תהליך השמה ספציפי, בזמינות של תקציב במשרד הפנים ובאישור הרשות 

הקולטת )החתימה על החוזה מצד הרשות והמשרד תהווה אסמכתא סופית לאישור התמרוץ 

 הספציפי(.  

התמרוץ' )בהתאם להלן טבלה עם נתוני הדרגות והשכר לצוערים אשר ישתלבו ברשויות ב'מסלול 

 (:782לדירוג 

 שכר יסוד דרגה השכלה מס'
 ₪  2417.22 א41 תואר ראשון 1
 ₪  8117 א41 תואר שני 7
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)בוגרים אשר השמתם תחל בנובמבר  7112להלן רשימת הרשויות שיכללו במודל התמרוץ  לשנת 

7112:) 

 
שמות הרשויות  החלטת הממשלה/התכנית

 המקומיות
החלטת הממשלה על תכנית החומש בחברה  –תכנית רשויות ערביות מצטיינות 

בוגרים  3למעט רשויות הנכללות בהחלטה ומושמים בהם  (277הערבית )מס' 
 ומעלה

 נצרת .1
 טמרה .7
 סכנין .3
 באקה אל גרביה .4
 עראבה .7
 כפר קאסם .1
 כפר כנא .2
 כפר מנדא .8
 מג'ד אל כרום .2

 טורעאן  .11
 איעבלין .11
 דיר אל אסד .17
 ג'ת .13
 ביר אל מכסור .14

 72, 7337חיזוק הרשויות בחברה הדרוזית אשר נכללות בהחלטות ממשלה מס' 
 בוגרים ומעלה 3למעט רשויות הנכללות בהחלטה ומושמים בהם 

 אבו סנאן .1
 בית ג'אן .7
 ג'וליס .3
 דלית אל כרמל .4
 חורפיש .7
 ג'ת-יאנוח .1
 ירכא .2
 כסרא סמיע .8
 כפר קמא .2

 מגאר .11
 סאג'ור .11
 עספיא .17
 פקיעין .13
 ראמה .14

הנכללות בהחלטת הממשלה לחיזוק הרשויות הבדוויות הרשויות הבדוויות בנגב 
 בוגרים ומעלה 3למעט רשויות המושמים בהן 

 אל קסום .1
 כסיפה .7
 לקיה .3
 נווה מדבר .4
 ערערה בנגב .7
 שגב שלום .1
 תל שבע .2

 3רשויות שיש לגביהן החלטות ממשלה ייעודיות למעט רשויות בהן מושמים 
  בוגרים ומעלה

 טייבה .1
 קצרין .7

 אילת .1 1-7מדד פריפריה  -מאוד רשויות פריפריאליות 
 חבל אילות .7

 7רשויות מקומיות בעוטף עזה שהמדד הסוציו אקונומי שלהן עד 
 בוגרים ומעלה 3למעט רשויות שמושמים בהן 

 מרחבים .1
 שדות נגב .7
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כלוסייה תושבים בהן מתגוררת או 171,111 -רשויות מקומיות שגודלן פחות מ
הרשויות החרדיות במש"מ וכן  חברות בפורום ראשיחרדית בהיקף משמעותי )

 3בהתאם לנתוני הלמ"ס ומשרד הפנים( למעט רשויות שנכון להיום מושמים בהם 
 בוגרים ומעלה

 ביתר עילית .1
 מודיעין עילית .7
 עמנואל .3
 אלעד .4
 רכסים .7
 קרית יערים .1
 בית שמש .2

  7-7 תושבים ודירוגן במדד הסוציואקונומי 12,111שגודלן מעל רשויות מקומיות 
 " פיתוח כלכלי של מחוז הצפון" 7717בהחלטת ממשלה הכלולות 

 בית שאן .1
 מכר -ג'דיידה .7
 הגלבוע .3
 טבריה .4
 טירת כרמל .7
 מעלות תרשיחא .1
 נהריה .2
 נצרת עילית .8
 עכו .2

 עפולה .11
 צפת .11
 שפרעם .17

הנכללות בהחלטת הממשלה לחיזוק הרשויות הבדוויות  צפוןהרשויות הבדוויות ב
 בוגרים ומעלה 3למעט רשויות המושמים בהן 

 1אלמכסורביר  .1
 בועינא נוג'ידאת .7
 בסמת טבעון .3
 זרזיר .4
 טובא זנגריה .7
שבלי אום אל  .1

 ג'אנם
 -טבאש -כעביה .2

 חג'אג'רה
 אל בטוף .8

 80 סה"כ
 
 
 
 

                                                      
 מופיעה גם בקטגוריית רשויות ערביות מצטיינות 1


