
 

 

 
 

               
                                      "צוות"         

                                                                ארגון גמלאי צה"ל   
                                                                                                                                                                                                      

 
 ב תשפ" ' בבאדר   י"ב

15/3/22 
 
 

                                                                                                                                                                                       
 מלונאות ותיירות עתודה ניהולית קורס להגשת מועמדות ל –  "קול קורא"

 
 כללי:  .1

מוסד מוביל בלימודי מלונאות, אירוח, הסעדה ומזון ומאז הקמתה הכשירה יותר  מכללת רימונים הינה  

בוגרים במגוון מסלולי לימוד: מנהל מלונאות , ניהול משק , אומנות הבישול , קונדיטוריה ,    8000מ  

 קורסי הסמכה לשפים, הפקה ועיצוב אירועים, ברמנים ועוד. 

ב"צוות" התעסוקה  עם    יחידת  ותיירותקורס  פותחת    "וניםרימ"מכללת  בשיתוף    עתודה-מלונאות 

 קורס בפיקוח משרד העבודה. ניהולית,

 שותפים לקורס  .2
 . טבריה רימונים"צוות" ארגון גמלאי צה"ל ומכללת 

 
 המטרה .3
 מלונאות ותיירות. ות  במקצוע  לעסוקלהכשיר חברי "צוות" בעלי פוטנציאל מתאים       

 בתחומים המרכזיים שבמלון: ייצור מזון ,מסעדנות   מקצועי רב תחומיחינוך וידע להקנות ללומד       
 ומגוונים במלון.    תפקידים ניהולייםוזאת על מנת למלא    ואירוח ,קבלה ,משק ותחזוקה      

 
 
 מסגרת ומתכונת הקורס .4

 
 )שנה(  12/4/2023, מועד סיום משוער  12/4/2022מועד פתיחת הקורס  .א

 8:00-15:00בין השעות  בימים ב', ג', ד'בשבוע  פעמים 3שעות אקדמיות,  792כולל   הקורס .ב

  1רחוב אלעזר קפלן ) במכללת רימוניםפרונטלי zoom/  אופן היברידי יתקיימו ב השיעורים .ג
    (.טבריה

 
 תנאי קבלה לקורס  .ד

 שנות לימוד.  12 .א

 מבחן כניסה בעברית ואנגלית. .ב

 בריאות תקינה.  .ג

 . ועדת קבלה .ד

 משעות הלימוד. 90%נוכחות  .ה
 

 תנאי הסמכה  .ה

   רים ובתחום אגף מזון ומשקאות.דבתחום אגף ח עיונימסכם מעבר מבחן  .א

 הגשת פרויקט גמר.  .ב
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 תעודות . ו

 תעודות גמר:  3לעומדים בדרישות הקורס  תוענקנה 

 מטעם משרד העבודה.  -"מלונאות ותיירות עתודה ניהולית " .1
 מטעם מכללת רימונים. -"מלונאות ותיירות עתודה ניהולית"  .2
 מטעם משרד התיירות.-"מלונאות ותיירות עתודה ניהולית"   .3

 

 נושאי הלימוד  .5

 במסגרת הקורס ילמדו הנושאים הבאים: 
 

 :                                                 לימודי אגף מזון ומשקאות 
 מסעדנות                                                                         *

 *אומנות הבישול 
 *תורת החומרים  
 *תזונה ותברואה 

 *תורת התפריט 
 *מושגי יסוד ביהדות 

 *תורת המוזגות  
 *תורת היין  

 *ביקורת מזון ומשקאות 
 *ניהול והפקת אירועים 

 
 לימודי אגף חדרים:

 פקידות קבלה *
 *ניהול משק 

 *מודיעין והזמנות  
 *חשבונאות וקופאות 

 *מערכות לוגיסטיות ואחזקה
 *בטחון ובטיחות 

 *טקסטיל ודטרגנטים 
 

 לימודים כללים: 
 מבוא למלונאות ולתיירות  *

 *איכות השירות  
 *אנגלית מקצועית 

 והכוון מקצועי *תקשורת בינאישית 
 *הרצאות אורחים ומומחים 

 *יסודות הניהול 
 *סיורים מקצועיים 

 *יזמות עסקית 
 גמר   פרויקט*

 *הצגה עצמית  
 

 
 שכר לימוד   .6

 ₪ כולל מע"מ.  5000  -עלות הקורס למשתתף הינה   .א
   הקורס ללא עלות כספית. -יינתן מימון מלא ע"י משרד העבודהלחברי "צוות"  .ב

  .משתתפיםה במספרפתיחת הקורס, מותנת  .ג
 התשלום ישולם ע"י המשתתף בקורס ישירות למכללה. .ד
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 
 

 
 במהלך הלימודים השתלבות בתעסוקה  .7

         במהלך הלימודים כעובדים בתחום התיירות והמלונאות. להשתלבמכללת רימונים תסייע ללומדים    
 

                                                                
    

 הנחיות לפעולה 

   ,וומעוניינים להשתתף ב  לקורס המוצע הנדרשים  והעונים לתנאי הסףחברים הרואים עצמם מתאימים  .8

  :מיילאו ב  6173540/18-03בטלפון  27/3/22עד לתאריך , צפון  מחוזתעסוקה  תללמנה יפנו

wzafon@tzevet.org.il    

   ,מגורים, השכלה  טלפון, כתובת, גיל, מספרי מלא שםתוך שהם מציינים את הפרטים הבאים:         

 . שתנהל את הרשמת המועמדים רימונים תמכללל תועבר  ת המועמדים  שימר  ת.מועד פרישה מהשרו        

 התוכנית, לברור והנחייה.נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות  .9

 

 

 

 

 

 ליה סלוצקי ד

 צפון מנהל תעסוקה מחוז 

 " "צוותארגון 


