"צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל
יחידת התעסוקה

מנהל הפרישה
8102
 9אוק'
ל תשרי תשע"ט

"קול קורא" להגשת מועמדות להכשרה כ"מנחי נהיגה נכונה"
 .1רשתות עמל ומיב"ע מפעילות מטעם משרד התחבורה כ 04 -סניפים ברחבי הארץ בהם
מבוצעים קורסי ריענון ,בסיסי ויעודי בנהיגה לחייבי קורס על פי דין .פעילות הנחיה זו מבוצעת
תחת רציונל שינוי תרבות הנהיגה בישראל .במחקר עדכני נמצא קשר ישיר בין ביצוע הקורסים
לירידה בתאונות.
 .2לפורשי צה"ל חברי "צוות" יש ערך מוסף גבוה לשמש כמנחי נהיגה נכונה בשל הניסיון הרב
אותו צברו במהלך שירותם הצבאי ,תפקיד המנחה דורש בגרות ,אחריות ,עבודה על פי כללים
וניסיון בהדרכה/פיקוד.
 .3כאמור מיב"ע ועמל מפעילות את הקורסים בכל הארץ בהיקף של מעל  14,444קורסים בשנה,
כל קורס נמשך  12שעות ב 3-מפגשי ערב או  2מפגשי בוקר.
לתשומת לב -עיקר העבודה לאחר ההכשרה תהיה בשעות  00:11עד .00:11
.0

מיב"ע ועמל יעסיקו את המוסמכים בקורס המנחים בהיקף של  5קורסים לפחות לחודש ככל
שיעמדו בכל כללי ההנחיה .השכר יעמוד על  01שח לשעה! ברוטו בתוספות כל הזכויות כחוק.

 .5שותפים לתוכנית:
"צוות" ארגון גמלאי צה"ל ,רשת בתי הספר עמל  ,רשת בתי הספר מיב"ע-מרכז ישיבות בני
עקיבא ומרכז מופת -מנהל הפרישה מצה"ל.
 .6מסגרת ומתכונת הקורס:
א 051 .שעות עיוניות מתוכן כ 0 -שעות מבחן מעשי.
ב .לימודי בוקר בימים :א' – ד' בין השעות. 01:11-00:11 :
ג .משך הקורס :כחודשיים.
ד .הקורס יתקיים מכללת דעת ( רחוב ראם ת"א  5 ,דק' ברגל מרכבת "עזריאלי" ,ומנקודת
הורדה שאטל הנתיב המהיר).
 .7מועד פתיחת הקורס( 01800800 :פתיחת הקורס מותנה במינימום משתתפים).
 .8תנאי קבלה:
א .רישיון נהיגה ישראלי בתוקף
ב .גיל  25שנים.
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אזרח ישראל.
חתימה על תצהיר שאין למועמד רישום פלילי במרשם הפלילי (על פי חוק המירשם הפלילי -
)1881
תעודת סיום של  12שנות לימוד לפחות עדיפות לתואר .1
מעבר ועדת קבלה לפני הקורס.
מעבר מבחן בכתב ובמבחן מעשי בסוף הקורס.

 .8שכר לימוד
 ₪ 0,111כולל מע"מ.
 .14מימון חלקי בסך  ₪ 0111משכר הלימוד ( )61%יינתן ע"י מיב"ע ועמל בהתחייבות החבר
לעבוד בחברה במשך שנה בהיקף של  1קורסים לחודש לפחות ,עובד שיעבוד שנה שניה
(בהיקף של  16קורסים לשנה) יקבל בסופה החזר של  0511ש"ח נוספים .ניתן לשלם בעד 1
תשלומים.
 .11המשתתפים בתוכנית מקרב פורשי צה"ל ,שטרם מימשו את "סל הפרישה" ,או חלק ממנו ,יוכלו
לסבסד את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום העומד לרשותם ב"סל" ,ע"פ נהלי מנהל
הפרישה.
 .12כנס הסברה
כנס הסברה יתקיים ב 00800800 -שעה  ,05:11במכללת "דעת" ,רח' ראם  5ת"א.
 .13הנחיות לפעולה
חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לתכנית המוצעת ומעוניינים
להשתתף בה ,יפנו למנהל התעסוקה במחוז יהודה – ארנון משה ,עד לא יאוחר מ 10.00.00 -תוך
שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,ת.ז  ,גיל ,דרגת רישיון ,מספרי טלפון ,כתובת
מגורים ,השכלה ,דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשירות הצבאי.
 .10רשימת המועמדים תועבר לעמל שם ימשיכו לנהל את הרשמת המועמדים והנחייתם באשר
להליכים הנדרשים מהם לשם קבלתם לקורס.
אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית  ,לבירור והנחייה.
בהצלחה!!!
ארנון משה
מנהל התעסוקה במחוז יהודה
"צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל
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