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  קול קורא -לפורשי מערכת הביטחון  קניינות ורכש  קורס
  

 רקע

וכוחות ל  "פורשי צה/לחברי צוות קניינים ורכשלהכשרת קורס מוצע בזאת  .1
  . מאזור הצפוןטחון יהב

 - בפתח ת ,ופורשי כוחות הביטחון "צוות"ל חברי "פורשי צהל התוכנית .2
הממונה מותנה בקבלת אישור  .יוםבלימודי  שבועות 13-משך כיתו 14.6.2012

הפיקוח המחוזי על , א בחיפה והצפון"יתוח כהאזורי על הכשרה מקצועית ופ
 לתוכנית הלימודים ולהרכב המשתתפים, למכללה, ת"העבודה במשרד התמ

 .ובמספר המשתתפים לתוכנית

 
בעלי המקצוע בתחום . מקצוע הקניינות והרכש הופך ליותר ויותר מבוקש .3

ופועלים בסביבה עסקית דינמית עם , זוכים לתפקידים מקצועיים ומאתגרים
קניינות : מבצעיםבין  היתר אנשי המקצוע בתחום . צב שינויים מהירק

ומתן על פי תנאי -משא, בקרה ודיווח על ביצועי ספקים ויצרנים, שוטפת
, ייעוץ להנהלה על עלויות של חומר ושל עבודה, הסכם מחיר מוגדרים/חוזה

איתור , הגלם-ץ לגורמים ההנדסיים בשלב בחירת הטכנולוגיה וחומריוייע
 .'קורות אספקה ובחינת התאמתם לדרישות הארגון וכומ

  
 
מכיל חומר לימוד עיוני מעמיק של תקנות וחוקים  קניינות ורכשקורס  .4

זאת לצד עבודה מעשית מגוונת ועשירה המכשירה את , בנושאים רבים
 . במחלקת הרכש תפקידים שונים כקניינים והמועמדים בקורס לשמש 

 
ביותר הן בשל  ימשמעותו, ערך מוסף גבוה "צוות"חברי  -ל  "פורשי צהל .5

הן בשל  ,הן בשל יכולתם האינטלקטואלית , המוטיבציה הערכית שלהם
 .הרב אותו צברו במהלך שירותם הצבאיהמקצועי שלותם והניסיון ב
 

  מטרה
  

 ,קניינות,ידע והבנה בתחום ניהול רכש להקנות קורסמטרת ה .6
הכרת המסגרת , יצרניתהכרת הסביבה , טכניקות מעשיות, לוגיסטיקה 

הגדרת יעדי ומדדי ביצוע והכרות עם שיטות מתקדמות , החוקית

 . ERPבשילוב מערכות  לניהול
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  שותפים לתוכנית

 
 , ת"אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התמ : שותפים קורסל .7

 Status"חברת ו )מינהל הפרישה( ת"מופ' מח -ל "צה ארגון גמלאי -צוות "

group". 
  
  
  
 

 
  התוכניתומבנה מסגרת 

  

 "."status schoolמכללת ביתקיימו   הלימודים  .8

 .14/6/2012 -  הקורסמועד פתיחת  .9

 0016: -00:09בין השעות  ' עד ד' בימים א שבועות 31 –שך הלימודים מ .10
 ).שעות אקדמיות 280(                                   

  
  הסמכה

שבראשה נציגי אגף ") הסמכה("ת בחינה על מסיימי הקורס לעמוד בפני ועד .11
ברו בהצלחה את הבחינה תוענק מסיימים שיעל. ת"הפיקוח של משרד התמ

קבלת התעודה מותנית  ."קניינות ורכש" המסמיכה למקצוע  תעודת גמר
במעבר המבחן העיוני המסכם ובביצוע פרויקט , מן השיעורים 90%-בנוכחות ב

 .הגמר

סיון תעסוקתי במערכות קניינות ורכש יהיה זכאי ישנות נ 3בוגר קורס שצבר  .12

 APP- Accredited purchasingלקבל תעודת הסמכה של קניין 

practitioner י ארגון בינלאומי "המוכרת עIFPMM שעמד בדרישות , ובתנאי
 .כולל בחינה, ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל

  
 השתלבות בתעסוקה בתום הקורס

במפעלים ובחברות אשר פועלת בהם פונקצית , ותבתעשי בוישולגרי הקורס בו .13
 ".קניינות ורכש"

 25% –מתחייבת להעסיק כ  Statusמקבוצת  Perfect plusהשמה ' חב .14
 .מבוגרי התוכנית ולסייע ליתר המשתתפים להשתלב בעבודה

  
 :ודרישות תנאי קבלה

   .פורשי מערכת הביטחון , "צוות"ברי ח, ל"לפורשי צה הקורס  מיועד .15

 ).חובה לצרף אישור משרד החינוך(שנות לימוד 12בעלי  .16

  יחידות לימוד במתמטיקה ואנגלית או בחינת כניסה ברמה זהה 3 .17
 .תוכנות אופיס ואינטרנט , בהפעלת מחשבבסיסי רקע וידע  .18

 ת "המורכבת מנציגי אגף הפיקוח של משרד התמקבלה ועדת  ראיון בפני .19
  )5/6/12-וועדת קבלה יתקיימו ב כנס מועמדים( .המכללה  ונציג       
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  שכר לימוד

 
 .)משתתפים' מותנה במס( מ"כולל מע₪ 7400 :למשתתף עלות  הקורס .20

 :יינתן סיוע באופן הבא,  ברים שיעברו ועדת קבלה וימצאו מתאימיםחל .21

 לעומדים בקריטריונים " צוות"י ארגון "ע יוענק ₪ 4,000 עדמותנה מענק   .א
 . )בכפוף להחלטת ועדת סל הכשרה( ות מקצועיותתקציב הכשרבמסגרת       

 .ישירות למכללה י המשתתף בקורס"יתרת התשלום תשולם ע  .ב

   שטרם מימשו את  ,זרועות הביטחון/ל"פורשי צהמקרב  קורסהמשתתפים ב .22
באמצעות  ימודלר האת חלקם בשכ וסבסדי, או חלק ממנו, "הפרישה סל "

אמות המידה ונהל הפרישה פ נהלי מ"ע, "סל" הסכום העומד לרשותם ב
  .הקיימות

ן כל החומר ניתן אכמ,שיטת הלימוד במכללה היא בצורה אלקטרונית  .23
קיים צורך בדיסק אונקי וכן מייל אלקטרוני .באמצעות מצגות אלקטרוניות 

עלות הנסיעות לסיורי שטח לא נכללת בעלות . לצורך קבלת חומרי לימוד
 .הצעת הפרויקט 

  
  
  
  
  

  הנחיות לפעולה

 
 לקורס הנדרשים  והעונים לתנאי הסףחברים הרואים עצמם מתאימים  .24

תוך  צפוןהמחוז ת התעסוקה למנהל יפנו ,וומעוניינים להשתתף ב  המוצע
כתובת , מספרי טלפון, גיל, שם מלא :מציינים את הפרטים הבאים שהם 

וזאת לא  ביטחוני/מועד פרישה מהשרות צבאי, צבאית דרגה (,השכלה, מגורים
  )30/5/12  ר מתאריךיאוח

  
   רישוםשתנהל את  Status school מכללתלתועבר ת המועמדים רשימ .25

  .לצורך זימונם לראיון קבלההמועמדים   

 ,שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכניתנ .26
  .הוהנחיי  ברור ל

                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                               
  דליה סלוצקי                                                                                

  "צוות"ארגון                                                                                                  
                             צפוןמנהלת תעסוקה מחוז                                                                                        

 


