18/1/2018
ב' שבט ה'תשע"ח

דיוור ישיר מלשכת היו"ר

המרת תואר אקדמי בשנות ניסיון ברשויות המקומיות
תזכורת לראשי וחברי ועדי העובדים ברשויות המקומיות
אני מבקש להזכיר לכל ראשי הוועדים וחברי ועדי העובדים ברשויות המקומיות:
עד סוף שנת  2018סיכמנו עם משרד הפנים ,לאפשר להמיר את הדרישה במכרז לתואר
אקדמי בשנות ניסיון ברשות המקומית ,בהתאם ובכפוף לקריטריונים אשר נקבעו בחוזר מנכ"ל
משרד הפנים  – )7( 5/2012הרצ"ב לתזכורת זו.
אני פועל בימים אלו ,על מנת להאריך את תוקף הוראת השעה של מנכ"ל משרד הפנים מעבר
לשנת .2018
אבקשכם לפעול בהתאם להנחיות אלה במכרזים.

בברכת שבת שלום,
ארנון בר-דוד
יו"ר הסתדרות המעו"ף

למעבר לאתר הסתדרות המעו"ף לחץ כאן

חוזר המנה הכ י 212102
ז' בטבת התשע"ג 21 ,בדצמבר 2102

( .)7המרת תואר אקדמי בשנות ניסיון ברשויות המקומיות – הוראת
שעה
בהמשך לחוזר מנכ"ל  422200לעניין דרישת תואר אקדמי למשרות ניהול ,ובעקבות
פניות מצד רשויות רבות ,מרכז השלטון המקומי והסתדרות המעו"ף ,הוחלט
אפשר לרשויות המקומיות להמיר במקרה הצורך את הדרישה לתואר אקדמי
בשנות ניסיון ,וזאת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
רמת מנה י מח קות ומטה ( רבות עיריות)
.0
.2
.3
.4
.5

מדובר במכרז פנימי בלבד.
מדובר במכרז שאין בו דרישה לתואר אקדמי ספציפי או לתארים בתחום
ספציפי.
שאר הדרישות בהתאם להנחיות המשרד אינן משתנות.
במקום הדרישה להשכלה אקדמית ,יידרשו  02שנות לימוד לפחות ו 8-שנות
ניסיון ברשות המקומית בתחום העיסוק של המשרה המוכרזת ,או בתחומים
שיש להם זיקה למטלות הכרוכות בה.
נתקבל אישור בכתב מהאגף לכ"א ושכר להמרת הדרישות ונוסח המכרז
המוצע ,א א אם מדובר ברשות מקומית איתנה ,המונה מע 011,111
תושבים.

רמת מנה י אגפים ( רבות עיריות)
 .0מדובר במכרז פנימי בלבד.
 .2מדובר במכרז שאין בו דרישה לתואר אקדמי ספציפי או לתארים בתחום
ספציפי.
 .3שאר הדרישות בהתאם להנחיות המשרד אינן משתנות.
 .4במקום דרישת ההשכלה האקדמית יידרשו  02שנות לימוד לפחות ו 02-שנות
ניסיון ברשות המקומית בתחום העיסוק של המשרה המוכרזת ,או בתחומים
שיש להם זיקה למטלות הכרוכות בה ,מתוכן לפחות  4שנים של ניסיון
ניהולי.
 .2נתקב אישור בכתב מהאגף כ"א ושכר המרת הדרישות ונוסח המכרז
המוצע.
תוקף הנחיה מק ה זו עד סוף שנת  2108ב בד .אחר מועד זה א תתאפשר
המרה ש תואר אקדמי שנות ניסיון כאמור עי .
הנחיה זו נועדה לאפשר לעובדים מכהנים להתמודד על תפקידים בכירים יותר
ברשות המקומית אף אם אינם בעלי תואר אקדמי ולתרום לרשות המקומית
מניסיונם העשיר ,ככל שייבחרו.
מען הסר ספק ,יובהר כי הנחיה זו ר וונטית אף אחר הפרסום ש תיאורי
התפקידים החדשים וכניסתם תוקף בהתאם חוזר המנכ" המיוחד .312102
אין באמור עי כדי חייב רשות מקומית בפרסום מכרז פנימי טרם פרסומו ש
מכרז חיצוני ,מעט אם נקבעה חובה כך בדין (מועצות מקומיות ואזוריות חייבות
בפרסום מכרז פנימי פני מכרז פומבי ע פי דין).
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