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  ה"תשע אדר  ב '  ה

    2015 פברוארב   24                                                                                                             

  "מכללת עתיד"בלהסבה מקצועית 

  מדעים ללימודיהינה רשת ארצית לבתי ספר ומכללות 

  מכללות 11מוסדות חינוכיים וכן 

תפיסה  מתוך  משוק העבודה במדינת ישראל

להגשים את יכולותיו וכישוריו ולהפכם למנוף 

המהווה , בישראל מוסמכותההרשויות 

  .בשוק העבודה

   ,לפיכך .של אזרחיה חוסנה הכלכלי והביטחוני של המדינה תלוי בהון האנושי

 .  

   טכנולוגיים שונים

ניסיונם גרותם ובבשל  ,בהכשרות

אותם וביל שת, בסביבה דינאמית

  .בעבודהולהשתלבותם 

  תכניות הלימודים ברשת המכללות מותאמות להתפתחויות הטכנולוגיות 

  מיומנויות , הכרות עם סביבות עתירות טכנולוגיות

  .ודרכי חשיבה המאפיינים את החיים בחברה יצרנית ומתועשת

  

52בר יהודה רחוב  צפוןתעסוקה  יחידת  – ל"גמלאי צה
zafon@tzevet.org.il  04-8200326:'פקס 03-61735

 

                                                                                                                             ת"ל          מחלקת  מופ"ארגון גמלאי צה
  מנהל  הפרישה                    צפוןתעסוקה 

                                                                                                             

  

להסבה מקצועית  - םימודיל לתכניות" קול קורא

הינה רשת ארצית לבתי ספר ומכללות  רשת מכללות עתיד

מוסדות חינוכיים וכן  42רשת מפעילה ה .וטכנולוגיה מתקדמת

  

משוק העבודה במדינת ישראל 2%-מכשירה כרשת מכללות עתיד 

להגשים את יכולותיו וכישוריו ולהפכם למנוף  חינוכית המאפשרת לכל סטודנט

  .האישיקידומו להכלכלי ו מקצועי לביטחון עתידו

הרשויות תעודת הסמכה של רשת מקנה לבוגריה 

בשוק העבודהקריירה מבטיחה ומשתלמת 

 תכנית הלימודים ומטרותיה

חוסנה הכלכלי והביטחוני של המדינה תלוי בהון האנושי

. ומיומןמקצועי , א טכנולוגי"מדינת ישראל נדרש כ

טכנולוגיים שוניםבמסלולים לימודים  תכניותרשת המכללות מציעה 

בהכשרות לקחת חלק פעיל ל"לפורשי צה

בסביבה דינאמית לעבודה כישוריהם, המקצועי

ולהשתלבותם , בהיבטים טכנולוגייםהצלחה להתפתחות ו

תכניות הלימודים ברשת המכללות מותאמות להתפתחויות הטכנולוגיות 

הכרות עם סביבות עתירות טכנולוגיות, ידע לומדים

ודרכי חשיבה המאפיינים את החיים בחברה יצרנית ומתועשת

  
גמלאי צה ארגון" צוות"
6173540:טלפון                

  
  

    
    

  
ארגון גמלאי צה -" צוות"             

תעסוקה                               

                                                                                                             

קול קורא"          

  רקע

רשת מכללות עתיד .1

וטכנולוגיה מתקדמת

  .טכנולוגיות

רשת מכללות עתיד  .2

חינוכית המאפשרת לכל סטודנט

מקצועי לביטחון עתידו

רשת מקנה לבוגריה ה .3

קריירה מבטיחה ומשתלמת מסלול ל

תכנית הלימודים ומטרותיה

חוסנה הכלכלי והביטחוני של המדינה תלוי בהון האנושי .4

מדינת ישראל נדרש כל     

רשת המכללות מציעה      

לפורשי צהמאפשרים ה     

המקצועיהאישי ו

התפתחות ול

תכניות הלימודים ברשת המכללות מותאמות להתפתחויות הטכנולוגיות . 5     

לומדיםומספקות ל         

ודרכי חשיבה המאפיינים את החיים בחברה יצרנית ומתועשת         
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  שותפים לתכנית

   ,חיפההתכנית הינה שיתוף פעולה של רשת מכללות עתיד בהובלת מכללת עתיד .  6    

  .ל"הפרישה בצה ומנהלל "ארגון גמלאי צה -"צוות"יחידת התעסוקה ב         

  

  מסגרת ומבנה התכנית

  .חיפה ,ק פוסט'צ,24ם יהמוסכ' ברח, חיפה "מכללת עתיד"הלימודים יתקיימו ב.  7    

  :המוצעות תכניות הלימודים להלן                

  

 .2015מאי  - מועד פתיחת הלימודים  –קצין בטיחות בתעבורה  )1

 תכנית הלימודים

  מכשיר בעל תפקיד לנהל את תחום הבטיחות באגף התחבורה בארגונים           

    .ובחברות השונות          

 תנאי קבלה

במכונאות רכב או הנדסאי מכונות  02תעודת מקצוע מסוג , שנות לימוד 12

  .מעבר בהצלחה מבחן אישיות, רכב או תעודת הסמכה במכונאות רכב

 משך הלימודים

  .עיוני עות לימוד ש 730

-8:30ימים בשבוע בין השעות  4, חודשים 7במשך הלימודים יתקיימו 

16:00.  

  תעודה     
  בטיחות בתעבורה  מטעם משרד הכלכלה והסמכה בתפקיד קציןלבוגרים           

  .מטעם משרד התחבורה          

 שכר לימוד

בתכנית ₪  14,640במקום (מ ודמי רישום "כולל מע₪  12,400: עלות כוללת

  ).הרגילה
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 2015תחילת אוגוסט /מועד פתיחת הלימודים סוף יולי- מורה נהיגה   )2

 תכנית הלימודים

  .מכשיר מורים להדריך חסרי רישיון נהיגה בהיבט העיוני והמעשי          

           

 נאי קבלהת 

  .והפניה חתומה מטעם משרד הרישוי 02רישיון נהיגה מסוג , נות לימודש 12          

 משך הלימודים          

  .עיוני לימוד עות ש 626

-8:30בין השעות  ימים בשבוע 4, חודשים 6במשך הלימודים יתקיימו 

16:00.  

  ₪ 15,700במקום (מ ודמי רישום "כולל מע ₪ 13,930: עלות החלק העיוני 

  ).בתכנית הרגילה

  :לימוד מעשי) לימוד אינדיוידואלי(כחצי שנה , ובנוסף

  .שעות נהיגה נכונה 15 -שעות מתודיקה ו 60: שעות 75הכולל 

  )₪ 11,250במקום (. ₪ 9,375כ "סה. מ"לשעה כולל מע₪  125עלות של 

כל  –בחינה במתודיקה ובחינה בנהיגה נכונה  –בחינות  2העלות אינה כוללת 

  .₪ 800כ "סה. ₪ 400בחינה בעלות 

לקורס מורה נהיגה יש להצטייד בהפניה חתומה ממשרד  –הבהרה נוספת 

אדם "במסגרת ההפניה נדרש המועמד לבצע מבחן אישיות במכון . הרישוי

מבחן הבודק את מאפייני התנהגות הפרט ומקנה אינדיקציה על  –" מילוא

  .₪ 700: עלות מבחן זה . אישיותו של המועמד והתאמתו למקצוע

  .₪ 24,805: של החלק העיוני ושל החלק המעשי, ל"סך כל העלויות הנ

  

  תעודה     
  .מטעם משרד הכלכלה והסמכה מטעם משרד התחבורהלבוגרים           

ימי ' המועמדים תיבדק אפשרות לגמישות במס' לביקוש ומס בהתאם: הערה

  )ערב/בוקר(לימוד ושעות הלימוד 
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 2015חודש יוני  - מועד פתיחת הלימודים–שמאי רכב  )3

 תכנית הלימודים

מכשיר בעל מקצוע לעסוק בשומה והערכת שווי של רכבים ונזקים שנגרמו           

    .לכלי רכב בתאונות או מכל סיבה אחרת

 תנאי קבלה          

  במכונאות רכב או הנדסאי מכונות  02תעודת מקצוע מסוג , שנות לימוד 12          

  .בעל אזרחות ישראלית, 02רכב רישיון נהיגה מסוג           

 משך הלימודים

  .עיוני עות לימוד ש 542

-8:30ימים בשבוע בין השעות  4, חודשים 5במשך הלימודים יתקיימו 

16:00.  

  תעודה     
  .מטעם משרד הכלכלהלבוגרים           

 שכר לימוד          

בתכנית ₪  13,425במקום (מ ודמי רישום "כולל מע₪  11,300: עלות כוללת

  ).הרגילה
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 2015חודש יולי  -מועד פתיחת הלימודים - בוחן רישוי ועשן ברכב )4

 תכנית הלימודים

או במכוני /בוגרי ההכשרה ישמשו כבוחני רכב מורשים במשרד התחבורה ו

  . אצל יבואני הרכב, רישוי הרכב המורשים

 תנאי קבלה

ל ובעל "שנ 9במכונאות רכב או בוגר  03וג ל ובעל תעודת מקצוע מס"שנ 10

,  03רישיון נהיגה , הנדסאי מכונות רכב, תעודת הסמכה במכונאות רכב

   . אזרחות ישראלית

 משך הלימודים

  .עיוני שעות לימוד  264          

-8:30ימים בשבוע בין השעות  4, חודשים 3במשך הלימודים יתקיימו 

16:00.  

  תעודה
ורשת מכללות שרד הכלכלה עם מגמר ממשלתית מטלבוגרים תוענק תעודת 

  . עתיד
 שכר לימוד          

בתכנית ₪  8,000במקום (מ ודמי רישום "כולל מע ₪ 6,500: עלות כוללת

  ).הרגילה

  

 2015יולי –מועד פתיחת לימודים – לרישוי רכב מכשורבוחני  )5

 תכנית הלימודים

א לביצוע בדיקות איכות ובטיחות למכשירים שונים "ההכשרה מכשירה כ

  . ברכב המודרני

 תנאי קבלה

תעודה המעידה , אזרחות ישראלית, לפחות Bרישיון נהיגה דרגה , ל"שנ 12

  . על היעדר רישום פלילי
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 משך הלימודים

  .עיוני שעות לימוד  170          

  .8:30-16:00ימים בשבוע בין השעות  4, במשך חודשייםהלימודים יתקיימו 

  
  תעודה

ורשת מכללות שרד הכלכלה עם מגמר ממשלתית מטלבוגרים תוענק תעודת 
  . עתיד

  
 שכר לימוד          

בתכנית ₪  5,700במקום (מ ודמי רישום "כולל מע₪  4,500: עלות כוללת

  ).הרגילה

  

שיחולקו לכל            ספרי לימוד וספרות מקצועית ותכוללתכניות הלימודים השונות .  8  

          משתתף, למעט אגרות בחינה  שהלומד ישלם. 

 9. תכניות הלימודים מיועדות לפורשי צה"ל ועל כן פתיחת תכניות הלימודים 

       מותנית במינימום נרשמים.

 

יםדהלימומימון תכניות      

 11.  מענק מותנה עד סך 4,000 ₪ יינתן ע"י ארגון "צוות" למי שוועדת "סל הכשרה" 

                מחייב עמידה (במסגרת תקציב הכשרות מקצועיות , מצא כי רשאי לקבלות

    .ישירות למכללהי המשתתף "יתרת התשלום תשולם ע). קריטריוניםב

   סל "שטרם מימשו את , ל"מקרב פורשי צה באחת מתכניות הלימודהמשתתפים  

  את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום  ויסבסד, או חלק ממנו, "הפרישה 

  .המידה הקיימות פ נהלי מנהל הפרישה ואמות"ע, "סל" העומד לרשותם ב 

         

ניתן לפרוס את שכר הלימוד בתשלומים וכן להיעזר במערך הלוואה בנקאית. 12  

.בתנאים מיוחדים הקיימים ברשת המכללות            
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 אפיקי תעסוקה

  . על ידי משרד הכלכלה ומשרד התחבורה ותמוכר יםהלימוד תכניות. 13

  בוגרי הכשרה מקצועית עם מוטיבציה ונכונות שוק העבודה משווע לאנשי מקצוע       

  . לעבוד בתחומים הללו      

יסייעו באיתור משרות " מכללת עתיד"יחידת התעסוקה ו –" צוות"ארגון . 14

  .המתאימות לבוגרים שיסיימו בהצלחה והוסמכו למקצוע

  

  הנחיות לפעולה

  לתכניות הלימודיםחברים הרואים עצמם מתאימים ועונים לתנאי הסף הנדרשים .   15

   - צפוןיפנו למנהלת תעסוקה , אחת מהןמעוניינים להשתתף בו המוצעות        

        : תוך ציון הפרטים הבאים  2015/324/עד לתאריך  ,במייל חוזר  דליה סלוצקי  

     כתובת , ןמספרי טלפו, גיל, זהותתעודת , שם מלא, תכנית הלימוד המבוקשת

   .מועד פרישה מהשרות הצבאי, רגה צבאיתד, השכלה, אימייל, מגורים

אשר תנהל את הרשמת , חיפהב "עתיד"רשימת המועמדים תועבר למכללת   .16  

.ותנחה בהליכים הנדרשים לתכניות הלימודים השונותהמועמדים          

  לברור, תולקבלת פרטים נוספים אודות התכנישמח לעמוד לרשותכם בכל עת א.  17

.והנחייה        

                                                                         

,בברכה                                                                                    

                                                                                             

סלוצקי                       דליה                                                                                

צפון     תעסוקה      מנהלת                                                                               

ל"ארגון גמלאי צה –" צוות"                                                                              

                                                   


