
 

 

            

                                                                                                                 "צוות"                 
                ל  "ארגון גמלאי צה        

  
      2014ביולי           8                                                                                                                              

                                                                                      ד "בתמוז  התשע ' י                                                                                                           
                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                         

  להכשרת מדריכי בטיחות בנהיגה קורס משולב-ל קוראקו

   ומדריכי סימולטורים 

 רקע

 דרכים ומדריכי סימולטוריםמדריכי בטיחות בלהכשרת  משולב קורסמוצע בזאת  .1
   .ל"פורשי צה/"צוות"לחברי דה תעסוקה בתחומי ההכשרה יולצ

או /וית בעלי אוריינטציה הדרכת "צוות"חברי  ,ל"פורשי צהל מיועדת התוכנית .2
לימודי  - ראשון יום  4/201/83-בפתח התוכנית ת.בתחומי הבטיחות הדרכתית 

-מועד סיום .ימי לימוד רצופים  12משך במשך יתו 15:30-9:00מהשעה  בוקר
 ).המשתתפים במספרמותנה (.2014/818/

רקע רחב  ים מקנ ומדריכי בטיחות בנהיגה מדריכי סימולטוריםהכשרת  .3
מסרים מצילי ובהעברת מסרי בטיחות בנהיגה ית החוויית הדרכהבתחום ה

 . כללכלמשתמשי הדרך חיים 
סוגים של הדרכות סימולטורים ומגוון סוגים שונים של ילמדו  אלהבהכשרות 

לבוגרים את הידע  ותומקנ  ובקהילה חברות ,עסקים ל, בתי ספרלייעודיות 
  : הדרוש לעסוק במגוון תחומים

  .ר רב של תרחישים לפיתוח מיומנות הנהיגהעם מספ הדרכה בסימולטור נהיגה �
  הדרכה במתקן הפוכאוטו �
  .הדרכה במתקן המשכנע  �
   הדרכה של סימולטור זמן תגובה  �
  מדריך ברכיבה בטוחה באופניים ובקלנועיות �
  מדריך לחצייה בטוחה ומסלול אלכוהול �
  מדריך בנושא הסחי דעת �
  הדרכה בתקשורת בין אישית  �
  בית הדרכה בנושא פרזנטציה אפקטי �

  מצוינות אישית וארגונית ושאבנ הדרכה �
  
  

פעולת  יעודמבנה והשבמהלכה לומדים את  –הקורס משלב בין למידה עיונית
 םהעברת מסרים אפקטיביי, האופן הפרזנטצי, נושאי ההנחיה הכרת , הסימולטורים

שבו מתנסים  לבין החלק המעשי ושיפור המיומנויות התקשורתיות הבין אישיות
 'סטאג -בשטח התנסות אישיתלבין בתרגול מעשי  סטודנטיםה

 מטרה .4
  .התנהגות בטוחה בדרכיםבתחום מדריכים ומנחים מקצועיים מטרת הקורס להכשיר 

  ההדרכה חלק מסגל שטח ולהיות ב המתקיימותבהדרכות הקורס יוכלו להשתלב  חניכי
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  שותפים לתוכנית
 

 )מינהל הפרישה( ת"מופ 'מח - ל "צה ארגון גמלאי - "צוות" :שותפים תוכניתל .5
 . .המכללה לבטיחות ונהיגה  – "ש.ר.פמכללת "ו
 

  התוכניתומבנה מסגרת 
  

קדושי יאסי ' רח(.בבניין הקונגרסים בחיפה "ש.ר.פמכללת "ביתקיימו  הלימודים .6
 )חיפה,2

 .  2014/83/  הקורסמועד פתיחת  .7

ימי הכשרה רצופים  12 - בוקרלימודי הלימודים יערכו במסגרת –משך הלימודים  .8
 . שעות כל יום 8 , 9:00-15:30מהשעה , )כולל(' עד ה' ימים א

  הסמכה
 

 .י משרד הכלכלה"המאושרת ע .ש.ר.מכללת פגמר של  תבסיום הקורס תוענק תעוד .9

 .בוגרי הקורס המסיימים בהצלחה את  לשורות עובדיה תשלב ש.ר.פ .10
  

  :ודרישות תנאי קבלה
 

 של הדרכה  הבעלי אוריינטצי, "צוות"ברי ח, ל"לפורשי צה הקורס  מיועד .11
  .ובטיחות         

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

  שכר לימוד
 

 .)משתתפים' מותנה במס( מ"כולל מע₪ 4900  :למשתתףהמשולב  עלות  הקורס .13

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

תמצא כי רשאי " 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

 .רות למכללהישי 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, או חלק ממנו, "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  
  2014/723/ וזאת לא יאוחר מתאריך ביטחוני/מועד פרישה מהשרות צבאי, צבאית  

  שתנהל את הרשמת  בחיפה "ש.ר.פ מכללת"לבר תועת המועמדים רשימ .17
  .לצורך זימונם לראיון קבלההמועמדים   

  ברור ל ,שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכניתנ .18
       .הוהנחיי  

                                                                                                                                                                                                 

  סלוצקידליה                                                                                                                

  "צוות"ארגון                                                                                                  
        צפוןמנהלת תעסוקה מחוז                                                                                       

 


