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קורס מנהל עבודה בתעשייה
לפורשי צה"ל חברי "צוות" ומערכת הביטחון קול קורא
רקע
 .1מוצע בזאת קורס להכשרת מנהל עבודה בתעשיה לחברי צוות  /פורשי צה"ל
וכוחות הביטחון בלבד.
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התוכנית לפורשי צה"ל חברי "צוות" ופורשי כוחות הביטחון ,תפתח ב25/04/18 -
ותימשך כשלושה חודשים בלימודי יום .מותנה בקבלת אישור ממשרד הכלכלה
ובמספר המשתתפים.
קורס "מנהלי עבודה בתעשייה" כולל תכנית לימודים מפורטת אשר כפופה לתקנות
ופיקוח של משרד הכלכלה .זהו קורס מבוקש בשל העובדה כי ישנה דרישה מתמדת
בתעשייה למנהלי עבודה .בקורס זה ילמדו הסטודנטים מהו תפקידו של מנהל מקצועי
וכיצד יש לקיים תהליך עבודה יעיל ובונה .הסטודנטים בקורס ילמדו ויתנסו במגוון
נושאים ,כגון :מתמטיקה וסטטיסטיקה ,אנגלית ,כלכלה ,יישומי מחשב ,בטיחות
בעבודה ,שיטות יצור ,עבודה בגובה ,הסתברות ועוד.
במהלך הלימודים ילוו את התלמידים מרצים ומדריכים בעלי ידע וניסיון רב בכל אחד
מן הנושאים הנלמדים .לקראת סיומו של הקורס יכינו המשתתפים פרויקט גמר כאשר
לאורך כל התהליך ילווה אותם צוות ההוראה של המכללה .מסיימי הקורס יוכלו
להשתלב במשרות שונות כשבידיהם כלים והבנה מעמיקה של התחום.
לפורשי צה"ל  -חברי "צוות" ערך מוסף גבוה ומשמעותי ביותר הן בשל המוטיבציה
הערכית שלהם ,הן בשל יכולתם האינטלקטואלית ,הן בשל בשלותם והניסיון המקצועי
הרב אותו צברו במהלך שירותם הצבאי.

מטרה
מטרתו העיקרית של קורס זה היא להקנות ידע והכשרה בכל הנוגע לשינויים והתפתחויות
בטכנולוגיה ,בחוקים ובתקנות של מנהלי עבודה בתעשייה .קורס זה נועד להכשיר מנהל
עבודה לפקח על צוותי עבודה בתעשייה ומפעלים ולייעל תהליכים במקומות עבודה שונים
בחיי היום-יום.

שותפים לתוכנית
" .6צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל ,מרכז מופת (מינהל הפרישה) ומכללת אתגר תקשורת.
מסגרת ומבנה התוכנית
 .7הלימודים יתקיימו בכיתת הדרכה בבאר שבע.
 .8מועד פתיחת הקורס  – 25/04/2018 -מועד סיום מ שוער .24/07/2018
 .9משך הלימודים – כשלושה חודשים בימים א'-ד ' בין השעות .15:30 -8:30
משך קורס מנהל עבודה בתעשייה  420שעות אקדמיות כולל פרויקט גמר.

הסמכה
 . 9על מסיימי הקורס לעמוד בפני ועדת בחינה ("הסמכה") שבראשה מפקחים ממשרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים .למסיימים שיעברו בהצלחה את הבחינה תוענק
תעודת הסמכה למקצוע תעודת גמר של משרד הכלכלה – "מנהל עבודה בתעשייה".

מחלקת מופ"ת

מנהל הפרישה

"צוות"

ארגון גמלאי צה"ל

השתלבות בתעסוקה בתום הקורס
 .10יחידת תעסוקה ב"צוות" ומכללת אתגר תקשורת ,יסייעו לבוגרי התוכנית
המתאימים שסיימו בהצלחה את הקורס להשתלב בתעסוקה,
בענף התעשייה ובחברות אשר פועלת בהם פונקציית "מנהל עבודה בתעשייה".

תנאי קבלה ודרישות:
 10 .11שנות לימוד.
 .12ניסיון קודם בתעשייה –  3שנים מינימום.
 .13מבחן ידע במתמטיקה.
 .14מבחן ידע באנגלית בסיסית.
 .15ראיון אישי ומעבר וועדת קבלה.

שכר לימוד
 .18מחיר רגיל  ,9,800 :עלות הקורס לפורשי צה"ל  7,900כולל מע"מ.
(פתיחת הקורס  ,מותנת במינימום משתתפים)
 .19לחברים שיעברו ועדת קבלה וימצאו מתאימים ,יינתן סיוע באופן הבא:
א .מענק מותנה עד סך  ₪4,000יינתן ע"י ארגון "צוות" למי שוועדת "סל הכשרה "
תמצא כי רשאי לקבלו ,במסגרת תקציב הכשרות מקצועיות.
(מחייב עמידה בקריטריונים ובאישור וועדת "סל הכשרה").
ב .יתרת התשלום תשולם ע"י המשתתף בקורס ישירות למכללה.
 .20המשתתפים בקורס מקרב פורשי צה"ל/זרועות הביטחון ,שטרם מימשו את "סל
הפרישה" ,או חלק ממנו ,יסבסדו את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום
העומד לרשותם ב "סל" ,ע"פ נהלי מנהל הפרישה ואמות המידה הקיימות.

הנחיות לפעולה
 .21חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע
ומעוניינים להשתתף בו ,יפנו ליחידת תעסוקה דרום במייל או בטלפון
 03-6173541/42חוזר תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל,
מספרי
טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה ,דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחוני
וזאת לא יאוחר מתאריך  25במרץ .2018
 .22רשימת המועמדים תועבר למכללת אתגר תקשורת שתנהל את הרשמת
המועמדים לצורך זימונם לראיון קבלה.
 .23נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור
והנחייה.
בברכה,

אושרית זריהן
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מינהל הפרישה מצה"ל

דניס אוחנה
מנהלת תעסוקה דרום
"צוות" – ארגון גמלאי צה"ל

