מרכז מופת – מנהל פרישה
"צוות"-יחידת התעסוקה

כ"ג סיון תש"פ
5160/62020

הנדון" :קול קורא" להגשת מועמדות לקורס" :מדריכי נהיגה וזהירות בדרכים"
רקע
" .5פ.ר.ש  -פרויקטים לבטיחות בנהיגה" פועלת משנת  5002ושמה לה למטרה :לפתח
מיומנויות נהיגה נכונים ובטוחים לכלל האוחזים בהגה ובכך לתרום למלחמה בתאונות
הדרכים.
חברת פ.ר.ש זכתה בכל מכרזי המדינה בשלוש השנים הבאות ,להדרכות נהיגה מתקדמת,
נהיגת שטח ,נהיגת דו גלגלי ,דיני תעבורה ,רכב כבד ורכב ממוגן.
הדרכה זו נדרשת לכל נהג הנוהג ברכב אשר בבעלות המדינה כגון :משרדי הממשלה,
מד"א ,משטרת ישראל ,כיבוי אש ,ביטוח לאומי ,שב"ס ועוד .נדרש לרענן הדרכה זו אחת
ל 3-שנים.
מכאן שהיקף העבודה בהדרכות אלו רחב מאוד .לאור העובדה כי בתקופת הקורונה
הושבתה החברה במשך  4החודשים האחרונים ,אנו צופים כי תהיינה הדרכות רבות
השנה ובשנת .5052
בנוסף ,חברת פ.ר.ש מקיימת פעילויות בתחום "הזהירות בדרכים" (זה"ב) בבתי הספר,
החל בגן הילדים  -בהדרכות שימוש בטוח בדרך ,ועד קשישים  -נהיגה בקלנועיות
לדוגמא ,וכן הדרכות בבתי ספר יסודיים בנושא רכיבה על אופניים ,מעברי חציה והתקני
ריסון (מושבי בטיחות) .בחטיבות הביניים מקדישים את ההדרכות לנושא האלכוהול,
ובתיכוניים  -מדריכים על סימולטור נהיגה.
ניתן להתרשם מהפעילות באתר החברה.www.parash2005.com :
 .2לפורשי צה"ל יש ערך מוסף גבוה לשמש כמדריכי נהיגה וזה"ב ,במיוחד אם עסקו בתחום
הרכב ,ההדרכה ,ובתחום הבטיחות ,או שיש להם זיקה לנושא הזהירות בדרכים.
מטרה
 .3מטרת הקורס הינה להכשיר את פורשי צה"ל – חברי "צוות" כמדריכי נהיגה וזהירות
בדרכים ,אשר ידריכו בקורסים אלו.
מסגרת ומתכונת הקורס
 .4הקורס בנוי מ 52 -מפגשים ,ב 4-מפגשים מהם יתקיימו לימודים עיוניים של  4שעות
אקדמיות בכל מפגש .שאר המפגשים יתקיימו בשטח.
הקורס יתקיים בלימודי יום ,ימים :א' עד ד' בין השעות.00:00-23:00 :
מועד פתיחת הקורס .0.0.2020 :מועד סיום.52.8.50 :
הקורס יתקיים בקיבוץ ניר אליהו  -בבית התרבות (ליד כפר סבא -חניה בשפע).
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תנאי קבלה
 .1להלן תנאי הקבלה לקורס:
 רישיון נהיגה ישראלי בתוקף.
 גיל  52שנים לפחות.
 אזרח ישראל.
 יכולת מוכחת להדריך ולעמוד מול קהל.
 מעבר ראיון אישי לפני הקורס.
עלות הקורס
 ./עלות הקורס הינה.₪ 3,200 :
עלות מיוחדת לפורשי צה"ל  -חברי "צוות" ,₪ 5000 :כולל מע"מ.
העסקה לאחר הקורס
 .7חברת פ.ר.ש תעסיק את החברים שיעמדו בדרישות הקורס ,ויעברו בהצלחה את המבחן
המעשי ,בכ  20 -הדרכות חודשיות ,בשכר ממוצע של כ ₪ 200-ליום הדרכה כולל מע"מ
(המדריכים יועסקו כפרילנסרים).
יודגש כי מרבית העבודה היא בשעות הבוקר ,לעיתים רחוקות מתקיימות הדרכות ערב.
הנחיות לפעולה
 .0חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע ומעוניינים
להשתתף בו ,יפנו למנהלת התעסוקה של מחוזות דן והשרון  -אילנה שורר ,עד לתאריך
 516762020תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,ת.ז ,גיל ,מספרי טלפון,
כתובת מגורים ,השכלה ,דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות הצבאי.
 .0רשימת המועמדים תועבר לחברת פ.ר.ש שם ימשיכו לנהל את הרשמת המועמדים
והנחייתם באשר להליכים הנדרשים מהם לשם קבלתם לקורס.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התוכנית ,לברור הנחיה.

בהצלחה,

אילנה שורר
מנהלת התעסוקה במחוזות דן ושרון
"צוות" -ארגון גמלאי צה"ל
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