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  חה טכנאי מערכות מיגון ואבט קורס

  מעודכן -קול קורא 

  

 רקע

   .ל"פורשי צה/לחברי צוותמערכות מיגון ואבטחה טכנאי להכשרת קורס מוצע בזאת  .1

  שלישייום  25.02.2014-בפתח ת, "צוות"ל חברי "פורשי צהל מיועדת התוכנית .2
 .המשתתפים במספרמותנה  .ערבבלימודי  וחצי חודשמשך כיתו

ה רקע רחב בסוגים השונים של מקנ מערכות מיגון ואבטחה  קורס טכנאי .3
אמצעי המיגון והאבטחה  ומקנה לבוגרים את הידע הדרוש לעסוק במגוון 

  : תחומים בהם
  יסודות בחשמל ואלקטרוניקה �
  קידוד תיקון ושיפור המערכות המובילות בשוק, התקנה, מערכות אזעקה �
מים , גז, יםהשגחת מבוגר, השגחת ילדים, אזעקה, כיבוי אש, נפח : מערכת מיגון כללי  �

  .לחצני מצוקה, 
  התקנת מערכות  �
  קווי ואלחוטי, מערכת אינטרקום �
  וידאו ושמע, מצלמות וצגים �
  IPמצלמות  �
  הרכבת מערכת מיגון �
  עקרונות מערכת בית חכם  �
  התנסות מעשית ואיתור תקלות  �

  
שבמהלכה לומדים את מבנה ואופן פעולת אמצעי  – הקורס משלב בין למידה עיונית

שבו  לבין החלק המעשי, ת הרכיבים השונים ותרחישי תקלות נפוצותהכר, המיגון
  .מתנסים התלמידים בתרגול מעשי בסדנא על מגוון אמצעי מיגון ואבטחה

 
 מטרה .4

  .עלי מקצוע בתחום מגוון זהמטרת הקורס להכשיר ב
ההתקנה , ברות רבות העוסקות בתחום המכירהתלמידי הקורס יוכלו להשתלב בח

  .ים והן כעצמאייםוהאחזקה הן כשכיר
  

  

  שותפים לתוכנית
 

מכללת "ו )מינהל הפרישה( ת"מופ' מח -ל "צה ארגון גמלאי - "צוות" :שותפים קורסל .5
 .כרמיאל - "עתיד

  
 

  התוכניתומבנה מסגרת 
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2

 .כרמיאל "מכללת עתיד"ביתקיימו  הלימודים  .6

 שלישייום   201425.02.  הקורסמועד פתיחת  .7

  00:21 – 00:17בין השעות רביעי ,שלישי,מים ראשוןבי וחצי חודש –משך הלימודים  .8

  
  הסמכה

 

 .גמר של רשת מכללות עתיד תבסיום הקורס תוענק תעוד .9

 תסייע לבוגרי הקורס המסיימים בהצלחה ולמתאימים ביותר מכללת עתיד  .10
 .להשתלב בעבודה

  

  
  

  :ודרישות תנאי קבלה
 

  ".צוות"ברי ח, ל"לפורשי צה הקורס  מיועד .11

 .ונציג המכללה פרישה' מח, "צוות"המורכבת מנציגי קבלה ועדת  ראיון בפני .12
 

  שכר לימוד
 

 .)משתתפים' מותנה במס( מ"כולל מע₪  0034  :למשתתף עלות  הקורס .13

 :יינתן סיוע באופן הבא, ברים שיעברו ועדת קבלה וימצאו מתאימיםחל .14

שאי תמצא כי ר" סל הכשרה"למי שועדת " צוות"י ארגון "נתן עיימותנה מענק   .א
למשתתף אשר  יסיים את הקורס וענק י,תקציב הכשרות מקצועיות במסגרת לקבלו 

 .במשך תקופה  שלא תפחת  משנה, ישתלב ויעסוק בתחום המקצועי שרכש ,בהצלחה

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

   סל "שטרם מימשו את  ,ל"פורשי צהמקרב  קורסב המשתתפים .15
  באמצעות הסכום  ימודלר האת חלקם בשכ וסבסדי, ו חלק ממנוא, "הפרישה  
  .אמות המידה הקיימותופ נהלי מנהל הפרישה "ע, "סל" העומד לרשותם ב  
 

  הנחיות לפעולה
 

   לקורס המוצעהנדרשים  והעונים לתנאי הסףחברים הרואים עצמם מתאימים  .16
  תוך שהם מציינים  צפוןהמחוז ת התעסוקה למנהל יפנו ,וומעוניינים להשתתף ב  
  דרגה ( ,השכלה, כתובת מגורים, מספרי טלפון, גיל, שם מלא :את הפרטים הבאים  
 !בהקדם האפשריוזאת  ביטחוני/מועד פרישה מהשרות צבאי, צבאית  

  שתנהל את הרשמת  כרמיאל "עתיד מכללת"לתועבר ת המועמדים רשימ .17
  .לצורך זימונם לראיון קבלההמועמדים   

  ברור ל ,רשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכניתשמח לעמוד לנ .18
  .הוהנחיי  
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