מחלקת מופ"ת
מנהל פרישה

צוות" –
ארגון גמלאי צה"ל

כ"ט בחשוון תשפ"א
16.11.2020

"קול קורא"  -קורס טכנאי מכשור רפואי – בצפון לפורשי צה"ל חברי "צוות" – מעודכן.
לימודי ערב.

.1מבוא:
בכוונת "צוות" יחידת התעסוקה לפתוח קורס "טכנאי מכשור רפואי" ,התמחות (סטאז') מעשית
תתקיים תוך כדי הקורס בבית החולים רמב"ם בחיפה ,לפורשי צה"ל לחברי "צוות".
עולם הרפואה המודרני מתבסס על פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים ,מערך בדיקות ,ניתוחים
וטיפולים אשר מערבים מכשירים רפואיים הדורשים תחזוקה שוטפת.
 .2מטרה:
מטרת הקורס להכשיר חברים בעלי פוטנציאל מתאים לשמש כטכנאי מכשור רפאי במוסדות
רפואיים ,מכוני ספורט ,חברות שיווק מכשור רפואי ,חברות פיתוח מכשור רפואי ועוד.
.3שותפים לתוכנית:
לתוכנית שותפים" :צוות" ארגון גמלאי צה"ל ,מרכז מופת – מנהל הפרישה ומכללת "אורנס" –
המכללה המקצועית הרב תחומית.
 .4מתכונת הלימודים:
מיקום הקורס :מכללת "אורנס" חיפה ,מול קניון "לב המפרץ"
משך הקורס 220 :שעות כולל התמחות(סטאז') מעשית  40שעות רמב"ם.
משך הלימודים :כ 39 -מפגשים ,פעם בשבוע ביום חמישי
מהשעה 17:30-20:30
תאריך הפתיחה  ,17/12/2020 :סיום משוער .30/9/2021
 .5תוכנית הלימודים כוללת:
מכינה בחשמל ואלקטרוניקה.
אנטומיה ופיזיולוגיה גוף האדם ,מחלות וסוגי מחלות.
המכשור הרפואי :סוגי מכשירים ,הפעלה ,תקלות שכיחות ,חומרה.
אנגלית טכנית.
פרקטיקום :הלימודים המעשיים יתקיימו במחלקות ההנדסה הרפואית של בית החולים רמב"ם
בחיפה ובתשע מחלקות שונות.
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 .6תנאי קבלה:
 12שנות לימוד.
ידע טכני.
אנגלית בסיסית.
 .7תנאים להסמכה והכרה מקצועית:
שלושה מבחני ביניים .70%
מבחן סופי עיוני .20%
מטלות הגשה .10%
חובת נוכחות .85%
חובת נוכחות התמחות מעשית .90%
סטודנט אשר לא יעבור בהצלחה את המבחן המסכם יורשה לגשת למועד ב' אשר מועדו יתואם
ויפורסם במכללה.
בסיום הקורס בהצלחה ,תוענק תעודת "טכנאי מכשור רפואי" בחסות האיגוד הישראלי לאיכות
ומכללת "אורנס".
 .8השתלבות בתעסוקה:
יחידת התעסוקה ב"צוות" ומכללת "אורנס" יסייעו לבוגרי הקורס אשר סיימו בהצלחה ,
להשתלב בתעסוקה בכלל מכוני הרפואה ,שיווק ופיתוח מכשור רפואי.
 .9שכר לימוד:
עלות שכר הלימוד למשתתף מכללת "אורנס" .₪ 9,700
עלות שכר לימוד לחברי "צוות" הינה  ₪ 8,450כולל מע"מ.
פתיחת הקורס מותנת במינימום משתתפים.

 .10חברים שימצאו מתאימים ,יינתן סיוע באופן הבא:
א .מענק מותנה עד סך  ₪ 6000יינתן 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.
ג .מספר המקומות בקורס מוגבל ,כל הקודם זוכה.
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 .11הנחיות לפעולה:
חברים המתעניינים ורואים עצמם מתאימים לקורס "טכנאי מכשור רפואי" ואשר עונים בתנאי
הסף למסלול ומעוניינים להשתתף בו ,יפנו למנהלת תעסוקה מחוז צפון ,בטלפון 03-
 6173540/18או במייל  wzafon @tzevet.org.ilעד ליום .10/12/2020

תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספר טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה,
דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשירות הצבאי/ביטחוני.
רשימת המועמדים תועבר למכללת "אורנס" אשר תנהל את הרשמת המועמדים לצורך זימונם
לראיון קבלה.

 .12נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

בהצלחה!
דליה סלוצקי
מנהל התעסוקה צפון
"צוות" – ארגון גמלאי צה"ל
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