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ההכשרה הטכנולוגית לנוער באגף 
להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת

"יש לבחון את הדרכים להעלות על סדר היום הלאומי 
את נושא ההכשרה המקצועית, המתחיל ברובד הנוער. 
אנחנו צריכים ללמוד כיצד להשיג תשואה גבוהה יותר, 
דהיינו, מקסימום נערים שישתלבו בצבא ובתעשייה". כך 
הצהיר רו"ח גבי מיימון, מנכ"ל משרד התמ"ת, במפגש 
עם מנהלי בתי הספר לנוער, הפועלים באגף להכשרה 
מקצועית שבמשרד התמ"ת. המנכ"ל הגיע ישירות מדיון 
בוועדת הכספים לסיכום 2007 ותכנון 2008. "הטיפול 
שלכם בנוער, על פי חוק החניכות, הוא שליחות לאומית 
למען השתלבותם בחברה", הוסיף המנכ"ל ומיקד את 
תשומת הלב בכמה דרכים שהוא מציע לנקוט לקידום 
הנושא: "יש לבחון את הדרכים להעלות על סדר היום 
הלאומי את נושא ההכשרה המקצועית, המתחיל ברובד 
הנוער. שיתוף הפעולה עם המנהלים, ולאו דווקא דרך האגף 
להכשרה מקצועית; אולי דרך יחידות אחרות במשרד. כאן 
המקום שלכם לסייע בהסברים כדי להשיג את יעדינו".

המנכ"ל שלח ברכה והערכה מיוחדת לשרה חורש, עם 
פרישתה, "על הפעילות ובעיקר על האכפתיות. לצערי, לא 

תמיד מצליחים להעביר את המסר למשרד האוצר".
בדברי ברכתו לעדנה סלע, הפורשת אף היא, הוא 
ציין: "הראית לנו שאפשר, כאן באגף, לתפקד לא רק 

כמקום עבודה אלא גם כדרך חיים".

בכנס השתתף גם שלום בן משה, שנכנס לתפקיד 
מנהל האגף נוסף על תפקידיו האחרים כמה ימים 
קודם לכן. המנכ"ל ציין כי מדובר כאן במשימה נוספת 
והוא  טובה  בצורה  האגף  את  מכיר  "הוא  והדגיש: 

מנהל איכותי".

שרה חורש, מנהלת האגף היוצאת, הזכירה לנוכחים 
כי "עד סוף שנות השבעים זכו כמחצית מתלמידי 
החינוך העל-יסודי בהשכלה שכללה הכשרה ללימוד 
מקצוע; בשנת 1978 היו כ-70 אלף תלמידים". עוד 
המקצועי- האדם  כוח  "תשתית  כי  חורש  הדגישה 
טכנולוגי שנוצרה אז היא זו שאפשרה את הקמתה 
אף  שהצליחה  הישראלית,  התעשייה  של  ופיתוחה 
בעולם  וותיקות  מתקדמות  בתעשיות  להתחרות 
המערבי. למעשה מתחילת שנות ה-80 חלה נסיגה 
מתמדת בהיקף החינוך המקצועי בעקבות סדרה של 
רפורמות במערכת החינוך. בתי הספר הטכנולוגיים 
שבמסגרת משרד התמ"ת נשארו הגורם היחיד המקיים 
מערכת מקצועית טכנולוגית מסודרת לנוער". שרה 
חורש הבהירה לנוכחים: "באתי לכאן לומר לכם תודה 
על כל השנים שבהן פעלנו יחד לטובת התלמידים 

במערכת הכשרת הנוער". 

המנכ"ל ומנהל האגף, 
ליד דוכן יזמים עפולה

שלום בן-משה ושרה חורש

גדי גולן, אמיל מלול, יעקב שמאי, משה קרפל
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עוד הוסיפה חורש: "זה סוד גלוי לכולם כי הכשרת 
הנוער באגף קרובה מאוד ללבי, ובמשך כל השנים 
דאגתי יחד אתכם שהמערכת תקבל את אותן 
התשומות החינוכיות שהם נחלתה של המערכת 
הגדולה על מנת להביא את התלמידים במערכת 

זו לתעודת מקצוע. 
ואחד מכם היושב  רוצה להודות לכל אחד  אני 
כאן באולם זה על שיתוף פעולה פורה ואיכותי 
מכל  זו  למערכת  המגיעים  התלמידים  לטובת 
שכבות העם, וזאת על מנת להפכם לאנשי מפתח 
בתעשייה ובשירותים. הוראה טכנולוגית דורשת 
המתמיד  הצורך  עם  יחד  פדגוגית  ויכולת  ידע 
תודתי  הטכנולוגית.  בחזית  מעודכנים  להישאר 
העמוקה לאנשי המקצוע באגף ההכשרה וברשתות 

הדואגים לתשתיות אלו עבורכם.
זו אני מברכת את שלום בן משה  בהזדמנות 
על  נוסף  להכשרה  האגף  למנהל  מינויו  לרגל 
כיהן  )הוא  תפקידיו. מהיכרותי העמוקה עמו 
באגף כמנהל מה"ט( הוא מכיר בחשיבות העצומה 
'נגה'  של מערכת הנוער. להזכירכם, פרויקט 
שהאגף  בטוחה  אני  בזמנו.  הוחל  לטכנאים 

בראשותו יצעד קדימה".
במהלך המפגש ערכו משתתפי הכנס היכרות עם 
יוזמות נבחרות של כמה מבתי הספר התעשייתיים, 
אשר נטלו חלק בתחרות היזמות לנוער מטעם 
"יזמים צעירים ישראל" מיסודו של בנק לאומי: 
בי"ס שהם; אורט ע"ש אדיבי אשקלון; דור טכנולוגי 
ג'דיידה; נעמת מזרח ירושלים; ועמל אופק-עפולה. 

זה האחרון זכה במקום ראשון על פיתוח עציץ 
דקורטיבי בתחרות הארצית, שהתקיימה במסגרת 
התכנית "יזמים צעירים עושים עסקים". בעקבות 
הזכייה יצאו הזוכים, בפברואר 2008, לעיר בזל 
"היריד  ישראל בתחרות  את  לייצג  כדי  בשווייץ 

האירופי". 
אמיל מלול, מנהל המחלקה הפדגוגית באגף, 
דיווח על 'סנונית ראשונה' במהלך ההתקרבות 
חלק  נטילת  של  המרכזי'  ל'זרם  האגף  של 
ראשונה  "פעם  בישראל:  הבגרות'  ב'בחינות 
ישירות.  שאנחנו מארחים את משרד החינוך 
15 שנה אנחנו בפרויקט הבגרויות בסיוע אורט". 
נציג משרד החינוך, דוד הלוי, הוסיף מאפיין 
טכני חשוב: "אמנם הבחינות ימשיכו להתקיים 
הקרוב  מהקיץ  החל  אבל  בחינות',  ב'מרכזי 
יופיע סמל מוסד הלימוד של בית הספר של 

האגף ולא של המוסד המארח".

את המפגש ליוו מופעי ריקוד ושירה מרהיבים 
בביצוע להקת המחול הנהדרת של עמל רהט 
שהופיעה במחרוזת דבקה מרטיטה; חבורת הזמר 
המשובחת עמל עפולה; וכן להקת המחול המיוחדת 
במינה של מסלול לקויי השמיעה מעמל אונים 

כפר-סבא.
נורית בירגר, סגנית ממונה חניכות ונוער, ועמירם 
אהרוני, מפקח אוטוטרוניקה, הנחו את המפגש 

במקצוענות ראויה להערצה.
חיים מנוס

להקת הזמר עפולה

להקת לק"ש עמל אונים

להקת עמל רהט, דבקה

הפרחים לעדנה ושרה

הדוכן של צור סחנין ג'דיידה

שהם

ד"ר יצחק יסעור רוקד עם נטלי

� המשך מעמ'1  
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איציק קרונר

נורית בירגר ועמירם אהרוני
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במכללה  ביקר   ,2007 בנובמבר   18 ראשון,  ביום 
הטכנולוגית באר-שבע ראש הממשלה, אהוד אולמרט, 
מלווה בסגן ראש הממשלה ושר התמ"ת, אלי ישי, 
בשרת החינוך, יולי תמיר, בשר הקליטה והשר לפיתוח 
האגף,  מנהלי  מנכ"לים,  אדרי,  יעקב  והגליל,  הנגב 
מנהלת מה"ט, ראש עיריית באר-שבע וכן ראשי ערים 

ומועצות מהנגב.
המכללה  מנכ"ל  תמיר,  דב  מפי  שמעו  המכובדים 
הטכנולוגית באר-שבע, סקירה על פעילות המכללה 

למען הקהילה והאוכלוסיות החלשות. 

למרכז  חזר  ההנדסאי  מקצוע  כי  העובדה 
במת התעסוקה בישראל משתקפת בביקושים 
למאות הנדסאים במפעלי אינטל, בטבע, בקמ"ג 

ובתעשייה הכימית.

ביקור ראש הממשלה במכללה 
הטכנולוגית באר-שבע

במכללה הטכנולוגית מתנהל פרויקט "שילוב" שבו 
לומדים כ-130 סטודנטים צעירות וצעירים מהמגזר 
הבדווי לתואר הנדסאי במקצועות: הנדסה כימית, הנדסת 
קירור ומיזוג אוויר והנדסת מכונות, בשיתוף המועצה 
האזורית אבו בסמה, חברת אינטל ומשרד התמ"ת. 
הלומדים נהנים מפטור משכר לימוד וזוכים להסעות 

חינם ולמלגת קיום בסך 1,000 ₪ לחודש.

המכללה הטכנולוגית הודיעה על היענותה למדיניות 
שהתווה שר התמ"ת להרחבת הפעילות למגזר החרדי, 

לעולים מאתיופיה ולתושבי הפריפריה.
ראש הממשלה ביקר את הסטודנטים הבדווים הלומדים 
בשנה ב במעבדות לכימיה ולקירור ומיזוג אוויר וחתם 

בספר האורחים של המכללה הטכנולוגית.
חיים מנוס
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עם  בשיחותיו  לימודיהם.  בסיום  לתלמידים 
קודם  למדו  היכן  לדעת  ביקש  הוא  התלמידים 
לכן ומדוע בחרו ללמוד במכללת עמל מקס פיין. 
משביעות  התרשם  הוא  הלומדים  עם  משיחתו 

רצונם מלימודיהם במכללה.
מנהלת מכללת עמל מקס פיין הדגישה כי לתלמידים 
עם  יוצאים  הם  שממנו  לקריירה,  מובנה  מסלול  יש 
תעודה טכנולוגית - תעודת מקצוע ותעודת גמר מטעם 
משרד התמ"ת וצבירת יחידות בגרות. לאחר השירות 
בצה"ל שבים הבוגרים למכללה ללימודים מתקדמים 

בתחומים מקצועיים.
ובנות  כיום בנים  במכללת עמל מקס פיין לומדים 

בכיתות ט עד י"ג.
שלמה שקד

ביקור ראש עיריית תל-אביב-יפו 
במכללת עמל מקס פיין

 ראש עיריית תל-אביב, 

רון חולדאי, מבקר במעבדת 

מגמת האוטוטרוניקה 

במכללת עמל מקס פיין. 

לצדו יו"ר רשת עמל, 

יעקב שמאי, ממונה מחוז 

תל-אביב והמרכז במשרד 

התמ"ת, דוד בונלי, ומנהלת 

המכללה, אורנה ירקון

ראש עיריית תל-אביב-יפו, רון חולדאי, ביקר ב-30 באוקטובר 
2007 במכללת עמל מקס פיין בתל-אביב והתרשם מאוד 
מהעבודה שנעשית בבית הספר. חולדאי הגיע לביקור מלווה 
בראשי מינהל החינוך העירוני וכמה מחברי מועצת העיר. 
בביקור השתתפו גם יו"ר רשת עמל, יעקב שמאי, והממונה 

על מחוז תל-אביב והמרכז במשרד התמ"ת, דוד בונלי. 
ראש העיר שמע סקירה על פעילות המכללה מפי 
וסייר  תלמידים  עם  נפגש  ירקון,  אורנה  המנהלת, 

במעבדות בית הספר. 
מנהלת המכללה הציגה בפני ראש העיר את מגמות 
הלימוד החדשניות בתחום הרכב - אוטוטרוניקה, 
אופנוטרוניקה ומערכות מתקדמות ברכב, וכן בתחום 

המינהל - ניהול משרדי והנהלת חשבונות.
חולדאי התעניין מאוד בסוגי התעודות המוענקות 

ראש עיריית 
תל-אביב-יפו, 

רון חולדאי, בתום 
ביקור שערך 

במכללת עמל מקס 
פיין: "התרשמתי 

מאוד. המשיכו 
במלאכת הקודש."

ב-22 בינואר השנה התקיים בבית החולים הרצוג 
בירושלים טקס חגיגי לסיום הקורס השישי ל"סייעות 
מאומנות". נכון להיום כ-50% מכוח העזר בבית 
החולים הם בוגרי קורסים אלה, מבני העדה האתיופית 

ומבני שבט המנשה.
בטקס השתתפו מכובדים רבים, בהם שר התמ"ת, 
אלי ישי; ראש עיריית ירושלים, אורי לופוליאנסקי; 
מנהלת "מתן", מלכה בינה; מנהל בית החולים 

הרצוג, יחזקאל קן, ואורחים נוספים. 

קורסים אלה מתקיימים בשיתוף פעולה של משרד 
התמ"ת - האגף להכשרה מקצועית במחוז ירושלים, 
בית החולים הרצוג ומכללת "מתן" - מכללה 

דתית לבנות המסייעת לעולות חדשות.
צביה לוי, מנהלת הסיעוד בבית החולים 
הרצוג, מציינת שזהו פרויקט חברתי בעיקרו, 
המסייע לעולים להשתלב בחברה תוך כדי 

מגוון מחלות הקשורות לגיל הזקנה וסדנאות בנושאים 
שונים, כגון: תקשורת, החייאה, ניצולי שואה ועוד.

במהלך הלימודים שולבו התלמידות בהכשרה מעשית 
במחלקות השונות של בית החולים, ורוב המסיימות 
ממשיכות לעבוד בבית החולים עם סיום הקורס. 
חלקן ייקלטו במקומות עבודה אחרים בתחום הסיעוד 

באזור מגוריהן.
רונית גבאי

רכישת מקצוע מבוקש.
בית החולים הרצוג קולט את הבוגרים שרובם סובלים 
ממצוקה כלכלית, בתנאי עבודה טובים ומשכורת 
נאותה, ובתמורה מקבל כוח אדם איכותי המגלה 

סבלנות ויחס לקשישים ראויים לציון.

 2007 בספטמבר  ב-2  נפתח  האחרון  הקורס 
והסתיים ב-20 בינואר 2008. משך הקורס 630 

שעות שהתפרסו על פני ארבעה חודשים. 
חדשות  עולות  תלמידות,   16 השתתפו  בקורס 
"מתן"  מכללת  הארץ.  רחבי  מכל  מאתיופיה, 
סייעה לתלמידות במהלך הקורס בהסדרי לינה 
ובהחזרי נסיעות וכן תרמה להעשרתן בתחומי הדת, 
בנושאים של מעמד האישה ורפואה אלטרנטיבית 

וכן בסדנאות למציאת עבודה.
בקורס נלמדו, בין היתר: תפקידי הסייעת, עקרונות 
פסיכוסוציאליים, אספקטים פיזיים בסיעוד המטופל, 

 השר אלי ישי: נושא הסיוע לזולת וקידום אוכלוסיות חלשות
נמצא בראש סדר העדיפויות של המשרד
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פרידה מיוסי וייס, מפקח מקצועי 
על ענף תקשורת ומדיה דיגיטלית

בחודש ספטמבר האחרון, מיד לאחר יום הכיפורים, 
נפרדנו מחבר מיחידת הפיקוח המקצועי פדגוגי, יוסי 
וייס, שנפטר לאחר מחלה קשה. יוסי עבד במשרדנו 
כמפקח מקצועי על ענף תקשורת ומדיה דיגיטלית כ-15 
שנה. דמותו בלטה בכישורים הבין-אישיים המעולים 
שלו שהתבטאו בהקשבה, באכפתיות, באנושיות, בחוש 
הומור נפלא ובתקשורת מצוינת עם התלמידים, עם 
המורים ועם חבריו המפקחים. יוסי ניחן במוטיבציה 
וכל פעילותו נעשתה מתוך מחויבות עמוקה  רבה, 
והשקעה מקרב לב. אף כי עבד באופן רשמי מספר 
שעות מצומצם, הוא השקיע בעבודתו שעות רבות 
ללא חשבון ובהתאם לצרכים האמיתיים בשטח. נוסף 
על היותו איש הוראה מעולה הוא היה אמן, ויצירותיו 

ימשיכו ללוות אותנו לאורך זמן. 

היכרותי עם יוסי החלה, כאשר צורפתי כמפקחת לענף 
לפני כעשר שנים. יוסי בדרכו ההיתולית קיבל את פני 
בחיוך שאפיין אותו, ומיד הרגשתי כי עבודה במחיצתו 
תהיה עבורי חוויה מיוחדת, ואכן כזאת היא הייתה. 
זיכרונות רבים נותרו לי מיוסי, ואלה מלווים אותי בכל 
יום. יוסי תרם לי רבות מבחינה מקצועית, אבל בעיקר 

זכיתי ליהנות וללמוד מהפן האנושי שלו.

לפני כשש שנים, עם צאת התכניות העסקיות בגרפיקה 
עיקרי, החלו  היה שותף  יוסי  של האגף שבפיתוחן 
להצטרף לתכניות אלה מכללות, סמינרים ומוסדות 
רבים אחרים. כעת, משנכפתה עלי גם עבודתו של 
סמינרים  מכללות,  כ-100  כי  לגלות  נדהמתי  יוסי, 
ומוסדות מעוניינים בתכנית העסקית בתחום לשנת 
2008. בימים אלה אני מקיימת סבב ביקורים במוסדות 
אלו, ובשבילי זהו מעין "מסע זיכרון" לכבודו של יוסי. 
אין מקום שבו אני מבקרת שאין מזכירים אותו וחשים 

את גודל האבידה עם לכתו. 

מבית ספר עמל קריית חיים כותבים לזכרו: "'דרכיו 
דרכי נועם וכל נתיבותיו שלום'. צניעות ונועם הליכות 
לידי ביטוי בדרך  והן באו  היו מתכונותיו הבולטות, 
עבודתו עם צוות המגמה. תמיד היה קשוב ופתוח 
בלטו  והבנה  חם  משפט  טובה,  מילה  לבקשותינו. 

ביחסו אל התלמידים הן בכיתה והן בבחינה.
הוא היה איש מקצוע אמיתי, גרפיקאי ומאייר מוכשר, 
חוקר ומוציא לאור של ספרי אמנות וגרפיקה. תאב חיים, 
הרפתקן, רב-פעלים ואיש העולם הגדול הם הרישומים 

שהותיר בנו. יוסי, הוא אבידה גדולה לכולנו".
של  תקווה  פתח  שלוחת  מנהלת  לוינטל,  שרינה 
רכזת  יונגרייט,  ויהודית  הפתוחה,  האוניברסיטה 
יקר  "איש  יוסי:  עם  ההיכרות  על  כותבות  הקורס, 
ופשוט, צנוע עם חיוך חצי מבויש, חביב עם הבריות 
וטוב עם כולם. קיבל אותנו, המרצות, בסטודיו שלו 
בסבר פנים יפות. הדריך, לימד והשקיע רבות מזמנו. 
גם אם הייתה ביקורת, היא תמיד נאמרה בצורה נאותה 
ומעוררת הערכה! יוסי יקר, אנו שמחות שהייתה לנו 

את הזכות להכירך!"

מוסיפה יהודית: "זכיתי בחיים האלו בכמה אנשים 
ממש טובים ומיוחדים שמלווים אותי, אתה היית אחד 
דבר  דורש  אינו  לתת,  שאינו מפחד  טוב  לב  מהם! 
בתמורה, פשוט מסתכל בסיפוק על יכולתו לעזור שוב 
ושוב. הכרנו דרך העבודה - אתה המפקח ואני מרכזת 
הקורס. למרות היותך 'הביג בוס', הארת פנים בגובה 
העיניים והתפתחה ידידות כנה. ידידות זו נשמרת בלבי 

וממשיכה ללוות אותי, אפילו שכבר עזבת".
מנהלת בית ספר עמל עפולה - אופק, ורה קרניאל, 
וצוות המורים במגמת מולטימדיה מתקשים להיפרד: 
"יוסי ליווה אותנו כמפקח על מגמת העיצוב הגרפי 
ובהמשך על מגמת המולטימדיה זה כשמונה שנים. 
בשנים אלו גילינו את יוסי כאדם נעים הליכות, רגיש 
ובעל חוש הומור שנוכחותו, מקצועיותו ועצותיו תרמו 
לנו רבות להתפתחותנו כמגמה. בתדהמה רבה קיבלנו 
את דבר מחלתו ובתדהמה רבה יותר את דבר מותו 
יוסי המקרין חיות כל  בטרם עת. קשה לחשוב על 
כך רבה בלשון עבר. דמותו ועצותיו הרבות ימשיכו 

ללוות אותנו תמיד". 

דברים אלה ועוד רבים אחרים נכתבו ונאמרו על יוסי 
וייס ז"ל, ואין הם יכולים לבטא את מלוא הכאב והחלל 

שהשאיר אחריו.
אדית פולק, מפקחת בענף תקשורת ומדיה

השתתפות
בצער

אתי שור, המשרד הראשי, 
על מות האם ז"ל;

 נורית מור, 
 היחידה לבחינות,
על מות האב ז"ל;

 אתי יהודה, 
היחידה לתכניות לימודים, 

על מות האב ז"ל;

 סלומון מלול, מה"ט, 
על מות האח והגיסה ז"ל

שושנה אטיאס,
 ממרכז נוה דוד, 
על מות האב ז"ל

 יוסי פרחי, 
מנכ"ל שירות התעסוקה, 

על מות האם ז"ל
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במסגרת שיתוף הפעולה הפורה שמתקיים בין בית 
הספר למלונאות "דן גורמה" לבין צה"ל, השתתפו 
 1 סוג  טבחות   - הבישול"  "אמנות  קורס  תלמידי 
הצפון  פיקוד  אלוף  צל"שי  חלוקת  טקס  בהכנת 
בעקבות "מלחמת לבנון השנייה", שנערך ב"מרכז 

הקונגרסים" בחיפה. 
משימה  ביצעו  קרידי,  שי  השף  בליווי  התלמידים, 
המזון  מזנוני  את  וארגנו  רבה  בשמחה  זו  חשובה 

באופן מקצועי.
לטקס הגיעו מקבלי האותות ובני משפחותיהם, בני 

משפחות שכולות, קצינים וחיילים רבים.
התלמידים, לבושים בבגדי טבחים לבנים, בלטו היטב 
על רקע מדי החיילים. רבים מהסועדים הופתעו לגלות 
כי מדובר בתלמידים שהתנדבו לביצוע המשימה. סמי 
וקנין, ראש מדור מזון בפיקוד הצפון, הודה לתלמידים 
על המאמץ שהשקיעו בהפקת האירוע המכובד ועל 
העלאת חיוך בקרב בני המשפחות של מי שהקריבו 
את עצמם למען ביטחון ישראל. פעילות זו נעשית 
במסגרת קורסי טבחות לחיילי מקא"ם שמתקיימים 

בדן גורמה מטעם האגף.
משה כץ

האגף, דן-גורמה וצה"ל

אמנות הבישול באילת

קורס נוסף באמנות הבישול במימון ובפיקוח האגף 
להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת הסתיים בהצלחה 

באוניברסיטת בן-גוריון באילת.
14 תלמידים נרגשים סיימו את המסלול הייחודי מודל: 
3 + 3 , כלומר שלושה ימי הכשרה בקמפוס ושלושה 

ימי עבודה במלונות ובמסעדות בעיר.
מודל ייחודי זה )למבוגרים( מאפשר ללומדים לעבוד 
בתקופת הלימודים וכך לתמוך בעצמם מבחינה כלכלית. 
נוסף על כך, מתברר שהרציונל שבפיתוח קורס אמנות 
הבישול )למבוגרים( על פי המודל הזה מאפשר התנסות 
בעבודה במהלך הלימודים. התנסות זו משפרת את 
המיומנות המקצועית בתחום, כפי שבאה לידי ביטוי 
כבר במבחן הגמר המעשי, ועל כך העידו הבוחנים 

שף מישל בן שיטרית ושף מוטי אזולאי. 
הפעלת מסלול הכשרה זה מתאפשרת בזכות שיתוף 

הפעולה החיובי עם המלונות ועם המסעדות בעיר, המסייעים 
ללומדים לא רק בתעסוקה אלא גם בדיור ובכלכלה.

בסיום ההכשרה נקלטו רוב התלמידים מיד בתעסוקה 
במלונות השונים באילת: ישרוטל, פתאל, דן,  הרודס, 
שרתון מוריה ועוד. תלמידים אחדים הצפינו והשתלבו 

בתעסוקה במסעדות באזור מגוריהם הקודם.

אין ספק שלשפים המקצועיים שליוו את הקורס - שף 
צ'רלי ושף עימאד שורבגי - יש חלק בהצלחת הבוגרים, 

ועל כך נתונים הערכתי והוקרתי.
מיטל סטמטי, רכזת הקורסים של ההכשרה המקצועית 
במקום, מציינת שקורס זה היה אחד המוצלחים, "וקרב 
הסכינים הזה הסתיים, כשידם של תלמידי בן-גוריון 

על העליונה", סיכמה מיטל.
משה כץ, מפקח ארצי למלונאות
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לפני כשנה נרקמו קשרים חשובים בין חטיבת מרצדס 
מקבוצת כלמוביל  לבין המכללה הטכנולוגית רופין, 
ובמסגרתם הוכרז על שיתוף פעולה אסטרטגי וטכנולוגי 
ראשון מסוגו. זהר בית אור, בוגר בית הספר להנדסאים 
במגמת הנדסאי מכונות, מנהל כיום את אגף השירות 
בחטיבת מרצדס. במהלך מפגש שני, לציון המשך 
הקשרים, ציין בית אור כי שיתוף הפעולה ממשיך לכלול 
שילוב סטודנטים במגוון של סוגי מיומנויות טכנולוגיות 
במהלך לימודיהם; העברת ידע טכנולוגי על פי תכנית 
הלימודים; העברת חומר טכני ועזרי לימוד לכיתות 
הלימוד; העברת סדרת הרצאות בנושאים טכנולוגיים 
על ידי מהנדסי החברה; סיורים מקצועיים במרכזי 
השירות ובמרכז הלוגיסטיקה; מתן מלגות לסטודנטים 
בין  פעולה  ושיתופי  בחו"ל  השתלמויות  מצטיינים; 

מכללת רופין לבין מכללות מקבילות בחו"ל ועוד. 
שיתוף הפעולה מתקיים במסגרת שילוב האקדמיה בקהילה 
התעשייתית, הפיכת התואר למקצוע נדרש והכשרת עתודה 

מקצועית לרשות מרכזי השירות של החברה.
מנכ"ל מרצדס, אבי צור, ציין בדבריו לסטודנטים כי 
"ענף הרכב בעולם נמצא במשבר. חברות מובילות 
מפסידות מיליארדים. שורדים אלה המאמינים במצוינות 

המרצדס של ההנדסאים

ובשירותיות ומגייסים לשורותיהם את בעלי המקצוע 
את  נצלו   - זאת ההזדמנות שלכם  ביותר.  הטובים 

הבעיה והפכו אותה להזדמנות".
במפגש ההכרזה שנערך לפני כשנה, סומן יעד של 
קליטת 4-3 מקרב הבוגרים במסגרת מוסכי החברה 
ברחבי הארץ; בפועל – נקלטו 14! במפגש האחרון 
הוצהר על יעד של קליטת 10 בוגרים לפחות. "אני 
מקווה שנתמיד באותה פרופורציה של 'טעות'", אמר 

זוהר בית אור בחיוך.
חיים מנוס

 היזמים הצעירים מעמל עפולה ייצגו
את ישראל בתחרות ביריד האירופי

תלמידי עמל עפולה הקימו את חברת "יזמים בסטייל" 
שזכתה במקום הראשון בתחרות הארצית על פיתוח 
עציץ מעוצב ומקורי. בעקבות זאת הם יצאו במהלך 
חודש פברואר לעיר בזל בשווייץ כדי לייצג את ישראל 

בתחרות "היריד האירופי".

התחרות התקיימה במסגרת התכנית "יזמים צעירים 
עושים עסקים" מיסודו של בנק לאומי במימון ובהנחיה 
של האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במחוז הצפון 

של משרד התמ"ת.

לפי  מאוד  גבוהים  ציונים  קיבלו  הצעירים  היזמים 
ידע  חמישה קריטריונים: עיצוב הדוכן, רוח הצוות, 
והבנת התהליך העסקי, שיטת ההסברה והתמודדות 

עם קשיים.

במסגרת הפרויקט מתנסים התלמידים בכל השלבים 
של הקמת חברה, פיתוח מוצר ושיווקו.

המנחה הפדגוגית של פרויקט יזמים צעירים בעפולה, 
איריס דליות, מספרת: "לתלמידים היה חשוב לפתח 
מוצר שימושי, זול ומעוצב. המוצר שפיתחנו הוא עציץ 
עשוי פלסטיק קשיח צבוע בצבעים עליזים, שנמכר 

בעלות נמוכה מאוד.
ניצה להב-סבן

ברכות לבביות 

 לשלום בן משה, 
 עם כניסתו לתפקיד

מנהל האגף; 

ברכות לבביות 

 ליוסי פרחי, 
לרגל המינוי למנכ"ל 

שירות התעסוקה;
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עשרות תלמידי המגמה ל"הנדסאי רפת במגמת 
 27 שלישי,  ביום  התכנסו  רופין  במכללת  חלב" 
ב"בית  והמטופח  הנאה  באולם   ,2007 בנובמבר 
רימון", סמוך לבניין הספרייה ומרכז התרבות החדש 
ההולך ומוקם בטבור הקמפוס, לטקס חלוקת פרסים 
לבעלי פרויקטים מצטיינים לתואר "הנדסאי חלב". 
לטקס הוזמנו גם בני משפחה, מרצים ונציגי חברת 

"צ.ח.מ. אפיקים". 
הטקס נפתח בדברי ברכה של מנהלת בית הספר 
להנדסאים, תמי צוקרמן, שהודתה למעניקי הפרס. 
היא העלתה על נס את המאמצים המושקעים במגמה 
ומרצי  זוננברג,  שולמית  ד"ר  המגמה,  ראש  ידי  על 

המסלול הנושאים עתה פרי.
שלמה נייגו, מוותיקי "צ.ח.מ. אפיקים", המשמש מנהל 
כספי של החברה העלה קווים לדמותו של אלי פלס 
ז"ל, מייסד "צ.ח.מ. אפיקים" ומעצבו, שנהרג בתאונת 
דרכים, וסקר את שלבי התפתחותו של המפעל, שיצאו 
לו מוניטין בעשרות מדינות מפותחות ומתפתחות.

גדעון כץ שהביא את ברכת מה"ט, עמד על שליחותו 
של קיבוץ אפיקים והגדיר את עמק הירדן כ'עריסת 

התפתחות החקלאות הישראלית המודרנית'.
שני המצטיינים שזכו בפרסים – שלומי אללוף )מרביבים( 
היובש  "תקופת  בנושא  שלו  הפרויקט  עבודת  על 
של פרות החלב"; ויונתן פוקס )מעין השופט( על 
עבודתו בתחום הזנת הבקר - הודו על האמון ועל 

ההערכה שקיבלו. 
לאחר הפסקת כיבוד עשיר וטעים עלה ד"ר נדב גלאון 
מבכירי "רופאי החקלאות" ונשא הרצאה מאלפת על 

רפואת הבקר במציאות המשתנה.
הטקס היה מרשים ומרגש, ולא נותר לנו אלא לאחל 
גם לשאר הסטודנטים להצטיין בלימודים ושלא רק 

על מנת לקבל פרס...
* הערת המערכת: במסגרת מה"ט קיימת מגמה 
ראשית של 'הנדסה חקלאית'. ההתמחות ברפת וחלב 

היא חלק ממנה.
ד"ר גדעון כץ, מפקח המגמה להנדסה חקלאית 

פרס על שם אלי פלס מוענק למצטיינים 
במגמה לחלב במכללת רופין

אנו מודיעים בצער על 
פטירתו של גמלאי האגף, 

מנחם אסף ז"ל.
השתתפותנו הכנה בצער 

המשפחה והחברים.
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 שיתוף פעולה נוסף בין המכללה הטכנולגית
 רופין לתעשייה: "צ.ח.מ אפיקים" מעניקה

מלגות לסטודנטים ותקלוט בוגרים לעבודה
"צ.ח.מ אפיקים", יצרנית מערכות חליבה ממחושבות, 
לסטודנטים  אחת  כל  בסך 4,000 ₪  מלגות  העניקה 
במגמת בעלי חיים–רפת בבית הספר להנדסאים במכללה 
הטכנולוגית רופין במסגרת שיתוף הפעולה בין המכללה 
למפעל. המלגות חולקו בטקס מרגש שנערך במכללה.

מנהלת בית הספר להנדסאים במכללה, תמי צוקרמן, 
ציינה כי מעמד חלוקת המלגות הוא נדבך נוסף בסדרה 
הולכת וגדלה של שיתופי פעולה בין המכללה הטכנולוגית 
ובין גופים תעשייתיים גדולים. היא הדגישה כי נוסף 
על מלגות תקלוט "צ.ח.מ אפיקים" את בוגרי המכללה 

לעבודה בשורותיה.

סמנכ"ל "צ.ח.מ אפיקים", שלמה נייגו, בוגר מכללת 
רופין, אמר כי אין מקום ראוי יותר להענקת המלגות 
שכינה  מה  בהיותה  רופין  הטכנולוגית  מהמכללה 

"יצרנית חקלאים חכמים".

מקבלי המלגות הם שלומי אללוף מקיבוץ רביבים, 
שעבודת הגמר שלו עוסקת בקיצור תקופת היובש של 
פרות חלב, ויונתן פינקס מקיבוץ עין השופט, שעבודת 

הגמר שלו עוסקת בטיפול בהזנה לבקר.

המלגות הוענקו לזכרו של אלי פלס ז"ל, מייסד "צ.ח.מ 
אפיקים", ממציא, יוצר ומפתח בתחומי החקלאות.

בטקס נשא דברים מפקח מה"ט על מגמות החקלאות, 
ד"ר גדעון כ"ץ, הנחתה ראש המגמה, ד"ר שולמית 
זוננברג, וד"ר נדב גלאון הרצה בנושא רפואת הבקר 

במציאות המשתנה. 

נציגת ה-ILO, מרי קאור, סקרה את מצב "התעסוקה 
ההגונה" במזרח התיכון, ולפיה שיעור אבטלת הנוער 
במזרח התיכון הוא הגבוה בעולם - כ-25% לעומת 

13% באירופה ו-8% במזרח אסיה.

ונוער שהשתתף בסדנת פיתוח "ההון  מנהל חניכות 
האנושי", מוסר כי בחומר הרקע שהפיץ האיחוד האירופי 
משתקף המאמץ האירופי הנרחב לחקור את תהליך המעבר 

של צעירים מבית הספר לתעסוקה ולמסד אותו. 
ניצה להב-סבן

מדינות המזרח התיכון מדברות על שיתוף פעולה... 
בנושא פיתוח ההון האנושי

נציגים  עם  יחד  קרונר,  יצחק  ונוער,  חניכות  מנהל 
אחרים של המשרד השתתפו בוועידה האזורית של 
האיחוד האירופי )ETE-MEDE(, שהתקיימה במהלך 
חודש דצמבר בבריסל בהשתתפות נציגים ממדינות 
המזרח התיכון )אלג'יריה, מצרים, ישראל, ירדן, לבנון 
סוריה, טוניסיה, טורקיה, יוון וקפריסין( וכן נציגי הרשות 

הפלסטינית, נציגי מדינות אירופה ואחרים.

שרים  בדרג  לוועידה  הכנה  היא  האזורית  הוועידה 
האמורה להתכנס במרוקו השנה וכן הכנה לקראת 
הכרזת המזרח התיכון או חלקים ממנו "אזור סחר 

חופשי" החל משנת 2010 אי"ה.

בוועידה הוצגו ונדונו שלושה תחומים עיקריים:
מדיניות התעסוקה - יצירת מקומות עבודה רבים יותר.

פיתוח ה"הון האנושי" - חיזוק כישורי התעסוקה
החשיבות של יצירת אפשרויות תעסוקה הגונה/טובה.

נציגת הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, לילי סופר, 
זה  בתחום  הסיוע  של  הישראלי  המודל  את  הציגה 
ויצרה התעניינות רבה בקרב המשתתפים, שביקשו 

לקבל חומר נוסף בנושא.



חדשות
האגף להכשרה מקצועית 10

במסגרת התכנית "הכשרה פנים מפעלית" של משרד 
התמ"ת, הוכשרו בשנה האחרונה עשרות מובטלים 
מקרית גת והסביבה לעבודה בריתוך צנרת במפעל 
"בנבנישתי הנדסה בע"מ". המפעל מבצע עבודות 
תשתית למפעל אינטל החדש בקריית גת ולמפעלים 

נוספים באזור.
חברת "בנבנישתי הנדסה בע"מ" היא חברה ירושלמית 
מרכזה  את  העבירה   1996 בשנת  אשר  במקורה, 
מירושלים לקריית גת. החברה עוסקת בתכנון ובמציאת 
פתרונות הנדסיים בתחום ציוד חדרים נקיים, בייצור 
ובתכנון ריהוט לחדרים נקיים, בהתקנות ציוד ובייצור 

והתקנת צנרת לתעשייה תהליכית.
משנת 2007 החלה החברה בביצוע פרויקט התקנה 
וייצור צנרת נקייה במפעל החדש של אינטל המוקם 
בימים אלה בקריית גת. בעקבות הפרויקטים החדשים 
והרחבת הפעילות, החלה החברה בגיוס נרחב של 
עובדים, וכיום מונה החברה כ-115 עובדים. מאז שנת 
2006 שילשה החברה את מספר עובדיה, ובכוונתה 
שונים  ממגזרים  נוספים  ייצור  עובדי  עשרות  לגייס 
מקריית גת ומהפריפריה, בסיוע התכנית "הכשרה 

פנים מפעלית".

החדשים  עובדיה  את  ומדריכה  מכשירה  החברה 
בצנרת  עבודה  ריתוך,  כגון:  רלוונטיים,  במקצועות 

נקייה, מסגרות ועוד.
ראוי לציין כי החברה החלה לגייס ולשלב עובדות 
יש  יצרניות  נשים  בשילוב  ההצלחה  ולאור  ייצור, 
כוונה לגייס ולהכשיר נשים נוספות בתחומי ייצור, 

התקנה והרכבה.
תכנית "הכשרה פנים מפעלית" של משרד התמ"ת 
מיועדת לסייע למפעלים אשר קולטים דורשי עבודה 
המשרד,  ידי  על  המאושרים  מקצועיים  בתחומים 
זרים  עובדים  מחליפי  למקצועות  ניתנת  ועדיפות 

ולאזורי פריפריה. 
בכל  נותן  התמ"ת  במשרד  והדרום  ירושלים  מחוז 
שנה סיוע לעשרות מפעלים, אשר קולטים עובדים 
בעיקר במקצועות המתכת ובמקצועות אחרים כגון: 
נגרות, מכניקה, מזון, פלסטיק ועוד, ומסייע בזאת 

רבות למפעלים ולמובטלים באזור.
מתחילת שנת 2007 נקלטו במסגרת התכנית כ-150 
עובדים בערים: קריית מלאכי, קריית גת, אשדוד וירושלים, 

וכ-150 נוספים נמצאים בתהליכי קליטה.
רונית גבאי

מסלול ישיר לתעסוקה
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משרד התמ"ת, האגף להכשרה מחוז ירושלים 
והדרום, בשיתוף חברת ג'ון ברייס, מכשירים 
בתכנות  לעבודה  אתיופיה  יוצאי  צעירים 
במסגרת פרויקט מיוחד להשתלבות אתיופים 

בעולם ההיי-טק.
ב-16 בדצמבר 2007 נפתח בקיבוץ נחשון קורס 
תלמידים  לאוכלוסיית   JAVA"-ו  NET "תכניתני 
יוצאי אתיופיה במגמה להכשיר צעירים מהעדה 

להשתלבות בענף ההיי-טק.
הקורס בו משתתפים כ-25 תלמידים, בגילאי שנות 
העשרים, מתקיים במסגרת פרויקט משותף של 
ירושלים  מחוז  להכשרה  האגף  התמ"ת,  משרד 
ההדרכה  חטיבת   - הדרכה  ברייס  וג'ון  והדרום 

וההטמעה של מטריקס.
הלימודים מתקיימים מדי יום במשך כחצי שנה, 
והתלמידים שוהים בקיבוץ נחשון בתנאי פנימייה. 
הסמכה  תעודת  הבוגרים  יקבלו  הקורס  בסיום 

מחברת מייקרוסופט. 
חברת ג'ון ברייס הדרכה כבר הודיעה כי היא מתחייבת 

להשמה מלאה בעבודה של כל בוגרי המסלול.
משתתפי הפרויקט, יוצאי אתיופיה, הם חברים 
ב"טק-קריירה" - עמותה שמטרתה ליצור הזדמנות 
ייחודית לצעירים יוצאי אתיופיה להשתלב בעבודה 
בתחום פיתוח תוכנה בשוק ההיי-טק בישראל. 
בוגרי המחזורים הקודמים של הקורסים שקיימה 
העמותה, עובדים כיום כמתכנתים בחברות היי-

טק שונות בישראל. 
קהל היעד של העמותה הם צעירים/ות יוצאי אתיופיה 
בעלי כישורים לעבודת תכנות ובעלי מוטיבציה 
לעבודה מאומצת שנדרשת כדי להיכנס למסלול 
קריירה בתחום, אך חסרי גישה לטכנולוגיה ו/או 

חסרי הכשרה טכנולוגית. 
באגף להכשרה במחוז ירושלים והדרום רואים חשיבות 
רבה במתן הזדמנות לשדרוג תעסוקתי ולהשתלבות 
בתחום מבוקש במשק לצעירים בעלי פוטנציאל 
עולים מאתיופיה. הנהלת המחוז מתכוונת להמשיך 

במדיניות חשובה זו של קידום אוכלוסייה זו.
רונית גבאי

שדרוג להיי–טק



בראשית חודש ינואר השנה התקיימה מסיבת 
היוצאת,  האגף  ממנהלת  נרגשת  פרידה 

שרה חורש.
האירוע שימש עילה למפגש מרגש בין בכירי 
המשרד וציבור עובדי באגף לבין רבים מוותיקינו 

שפרשו במהלך השנים.
סגן ראש הממשלה ושר התמ"ת, הרב אלי ישי, 
כיבד את האירוע בנוכחותו, ובמילות הפרידה 
משרה אמר כי "הוא מוקיר את עבודתה רבת 
לטובת  תרמה  היא  כמה  עד  ויודע  השנים 
המובטלים, "אבל...", הוא הוסיף ואמר, "עובדי 
ציבור תמיד צריכים לדעת כי עבודתם היא כפוית 
טובה - לא תמיד זוכרים להם את תרומתם, ודי 
במעשה אחד שלהם כדי לגרום לשינוי באהדת 

הציבור אליהם".
כדי להמחיש את דבריו הוא סיפר על רב גדול 
באחת הקהילות שנקלע לבית שהוצף במי ביוב. 
מיד החל לסייע לבעל הבית לנקות, אולם האיש 
הפציר בו וביקש שיפסיק, שאין זה נאה שרב נכבד 
כל כך יעסוק בעבודה כזאת. ואולם הרב לא שעה 
להפצרותיו והמשיך בעבודת הניקיון. כשהסתיימה 
מלאכת הניקיון, הודה בעל הבית לרב חזור ושנו 
בתחושת אי-נעימות גדולה שרב בשיעור קומה 
לצאת  לפני שפנה  זו.  בעבודה  לו  סייע  שכזה 

מהבית, מסר הרב לאיש אבן קטנה. 
"לשם מה האבן", שאל בפליאה. 

"כשתרצה לזרוק עלי אבן", השיב הרב, "לפחות 
שתהיה קטנה"...

בדברי  אמר  מימון,  גבי  רו"ח  המשרד,  מנכ"ל 
ברכתו: "ערב זה מציין פרידה מתקופה ארוכה 
ביותר  החשובים  התחומים  באחד  עשייה  של 
במשרד והמשמעותיים ביותר בתחום התעסוקה 

במדינת ישראל.
שרה עבדה במשרד כ-30 שנה ועברה את כל 
שלבי התפתחות האגף להכשרה מקצועית עד 

שהגיעה לניהול האגף.
בתקופת  קידמה  ששרה  המרכזיים  הנושאים 

כהונתה כמנהלת האגף היו:
•התמקדות בהכשרת מקבלי אבטחת הכנסה

•החלפת עובדים זרים בישראלים
•נסיעות תלמידי בתי ספר לנוער לפולין

עבודתה  מאופן  התרשמתי  עבודתי  בתקופת 
השקטה והצנועה עם מתן דגש לעבודת צוות 

באווירה טובה.
אני מאחל לשרה עם פרישתה כל טוב, בריאות ורק 

זיכרונות טובים מתקופת עבודתה במשרד.
בהזדמנות זו אני מברך את שלום בן משה שנענה 
בחיוב וקיבל על עצמו את ניהול האגף נוסף על 
תפקידו כמנהל יח' הסמך לעו"ז. אני בטוח שיזכה 

לשיתוף פעולה מלא מעובדי האגף".

אנה גלוק, סגנית מנהלת האגף, אשר אף הנחתה 
את האירוע, אמרה בדברי הפרידה:

"ערב טוב וברוכים הבאים. רציתי להודות לכולכם 
שנעניתם להזמנתנו ובאתם להשתתף במסיבה 

שאנו עורכים לכבוד חברתנו, שרה חורש.
עבודה בשירות  ארוכות של  שנים  שרה, אחרי 
הציבור, בתחילה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
ולאחר מכן באגף להכשרה מקצועית בתפקידים 
זה הזמן  כי  ועד לניהול האגף, החלטת  שונים 
לעצור, לפרוש מהמירוץ היום-יומי ולשנות כיוון 
לדרך שקטה ורגועה. עכשיו זה הזמן לשים דגש 
על החיים הפרטיים המהנים לא פחות ולהיות 

עם המשפחה והחברים. 
שרה היקרה, מצד אחד, קשה לי להתרגל לא 
במשרד.  כאן  היום-יומי  ובנוף  בחיים  לראותך 
במשימות  לצדך  נמצאת  לא  שאני  לי  משונה 
המשותפות בטיפוס במעלה ההר אחר אתגרים 

שלעיתים היו לא פשוטים.
מוזר לי שאנו לא יחד ברגעים הטובים וברגעים 
הקשים, והיו לא מעט כאלה וכאלה. אבל, מצד 
שני, טוב לי לדעת שאת שמחה בדרכך החדשה, 
שמצאת עניין ותוכן בלימודים רוחניים, בבילוי ליד 
בני משפחתך, בטיפול סוף סוף בבריאותך ובהנאות 
שהחיים הפרטיים מאפשרים לך לחוות. אני מודה לך 
על שנות העבודה המשותפת, המאתגרת והפורייה, 
מודה לך, שרה, על יחסי החברות הנהדרים שנרקמו 
ושולבו תוך כדי העבודה ומאחלת לך שנים רבות 

של חיים טובים, בריאים ומהנים.
ומי יודע אולי... עוד יבוא היום שדרכינו ישתלבו 

שוב, אולם הפעם בכיוון חדש..."

שרה חורש, נרגשת למדי, הודתה לכל הקרואים: 
"היום יום שני, ערב רו"ח שבט, החודש שבו אנו 
חוגגים את ראש השנה לאילנות. כידוע, שורשי 
האילנות משמרים במחזוריות את נצחיות העץ 
- וכך במחזוריות החיים. כמו האילן, צמחתי אני 

השר אלי ישי
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באגף להכשרה; הגעתי כנטע, עץ צעיר, לפני כ-30 
שנה, בתפקיד עוזר תכנון תקצוב.

עם היכרותי את האנשים באגף ואת המערכת כולה 
הבנתי כי כאן מקומי. רציתי ללמוד ולהתפתח, להכות 
שורשים, להצמיח ענפים חדשים ופירות. ואכן האדמה 
ללמידה  הזדמנויות  קיבלתי  ומפרה.  פורה  הייתה 
והתמקצעות. למדתי, שקדתי, התמדתי ועבדתי עם 
כל מי שרק היה מוכן להעמיק את ידיעותי, וכך יכולתי 
לעזור ולאפשר לאוכלוסייה רבה ללמוד ולהתמקצע 
במגוון תחומים. פגשתי אנשים מוכשרים ומקצועיים 
לו,  והן מחוצה  באגף  הן  עבודתי,  שנות  כל  לאורך 

בארץ ובחו"ל.
אשר  ורבי,  מורי  הכט,  יעקב  ד"ר  את  כמובן  אציין 
ללמידה  רבות  והזדמנויות  רב  ידע  שאבתי  ממנו 
המנהלים  ולכל  לו  מודה  אני  כך  ועל  והתפתחות, 
לחברי  וכמובן  לדורותיהם,  המקצועיים  והעובדים 
ויחד  ההנהלה באגף אשר עבדו עמי כל התקופה, 

הבאנו את האגף ללבלוב ולפריחה.
כמו האילן פיתחנו ענפים בתחומים מגוונים, בהתאם 
לתנאי מזג האוויר, שלעיתים היה 'סוער', אך לרוב היה 
נוח ומפרה. במשך שנותי כמנהלת האמנתי קודם כול 
במדיניות של 'דלת פתוחה' ואוזן קשבת לעובדים, 
וכן במתן קשת של  ולרשתות  למוסדות, למכללות 
הזדמנויות לרכישת מקצוע למגוון רחב של אוכלוסיות 
ומגזרים שונים במדינה - 'להיות אזרח מקצועי ועובד, ולא 
המובטל של מחר'. לאפשר לאדם לנצל את כישרונותיו 
ולמנוע את הדחתו משוק העבודה, על המשמעויות 

האישיות והחברתיות הנגזרות מכך.
במקביל האמנתי שיש להשקיע ולטפח את בני הנוער 
המגיעים למסגרות של המשרד ולאפשר להם אותן 
הפורמלית  במסגרת  נער  כל  שמקבל  ההזדמנויות 
של משרד החינוך, כגון: זכות באבחונים ובמאבחנות 
המסייעות לבנות אסטרטגיות-למידה; סיוע, הקלות 
והתאמות לבחינות גמר לנערים בעלי לקויות  למידה; 
מסע לפולין ולימודי 'שואה וגבורה'; המשך לימודים 
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שרה חורש והדור הבא

לתואר טכנאי מוסמך והכנת הלומדים להתקדמות 
לתואר 'הנדסאי', וכן הלאה. הכשרת ההנדסאים נעשית 
אל מול צורכי המשק והתעשייה, בהתאמה ובשיפור 

התוכן הנלמד.
בהביטי לאחור על 43 שנות עבודתי ב'שירות הציבורי', 
מהן 30 שנות עבודתי באגף להכשרה ובשבע השנים 
האחרונות כמנהלת האגף, אני סבורה כי שקדנותי 
ועמלי הניבו פירות רבים ואיכותיים, שאותם קטפו 
ומהם נהנו אנשים רבים, חיילים משוחררים, נשים, 
שונים  כולם ממגזרים   - נוער  בני  חרדיות,  חרדים, 

ומכל רחבי הארץ.
שוב, אני רוצה להודות לאנשים שהלכו אתי, ויחד 
באבטלה,  בטיפול  משמעותיים  להישגים  הגענו 
בקידום ובטיפוח בני הנוער ובהתייחסות למגזרים 

ולאוכלוסיות חלשות.
היותה  בזכות  שמה  את  שקיבלה  השקדיה  כמו 
שוקדת על פריחה מוקדמת והבשלה מהירה, נתתי 
מכל פרחי ופירותי בעודי צעירה, ואני פורשת עדיין 
צעירה, כשביכולתי להמשיך ו"לתת" לכיוונים חדשים, 
לחזק ולהעשיר את העץ שבי לטובת בני משפחתי 

היקרים לי מכול.
אני מאחלת לכולכם שהעץ, בניהולו של שלום בן-

משה, ימשיך להתפתח ויניב פירות רבים ומוצלחים 
לטובת הציבור כולו. שוב תודה לכולכם שטרחתם 
בי  שתמכו  אלה  לכל  מיוחדת  תודה  לכאן.  ובאתם 
לאורך כל הדרך ותודה עמוקה לאלה שארגנו לכבודי 

את האירוע הנפלא היום.
תודה רבה".

אנה גלוק וניצה סבן-להב
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תחום הכשרת החרדים צובר תאוצה בשנים האחרונות 
עקב מדיניות הממשלה המעודדת תעסוקה במגזר 
להשתלב  מהמגזר  נרחבים  חלקים  של  ונכונות  זה 

במקצועות עדכניים.
מכון "לומדה", המכון החרדי ללימודי מקצוע, הוקם 
לפני כ-17 שנה על ידי רבקה ירוסלבסקי, והיה חלוץ 
בתחומו. מטרת הקמתו הייתה לאפשר לגברים ולנשים 
מהמגזר החרדי להשתלם במקצוע ולהשתלב לאחר 

מכן בשוק העבודה ולהתפרנס בכבוד. 
שיתוף הפעולה של המכון עם משרד התמ"ת - האגף 
להכשרה ופיתוח כוח אדם במחוז ירושלים, החל לפני כ-13 
שנה. מאז התקיימו בו מגוון רב של קורסים בענף המינהל 
באישור ובפיקוח המשרד. בקרוב אמור להיפתח קורס 

בתכנות לאקדמאים במסלול "כיתה עם השמה".
ראוי לציין כי ממוצע הציונים של מאות התלמידים שלומדים 
במסגרת זו בכל שנה גבוה בהרבה מהממוצע, ואחוז 
הנשירה זניח עקב מוטיבציה ומוסר לימודים גבוהים.

הייחודיות של המכון מתבטאת בהיותו מיועד בעיקר 
לאוכלוסייה חרדית אדוקה, שחוששת בדרך כלל לצאת 
מהמסגרות החרדיות ללימודים ולהיחשף להשפעות זרות. 
ב"לומדה" מקפידים על "קלה כבחמורה" ומאפשרים 
ורציניים לצד  לימודים מקיפים  לתלמידים מסגרת 
שמירה קפדנית על גדרי ההלכה והצניעות. הלימודים 

מתקיימים כמובן בזמנים נפרדים לגברים ולנשים.
התלמידים מגיעים ללימודים מכל רחבי הארץ, אך 

בעיקר מירושלים ומיישובי הפריפריה החרדיים.
אוכלוסיית הלומדים נחלקת לקטגוריות האלה: 

הקבוצה הראשונה היא קבוצה צעירה יחסית של נערות 
הן  לימודי התיכון.  ומעלה, שמגיעות בסיום  בגיל 18 
משתלבות למשך שנה עד שנתיים במסגרת לימודים, 
שבסיומה תצאנה נשים אלה, בדרך כלל, עם תעודה של 

משרד התמ"ת והכשרה למקצועות מבוקשים במשק.
הקבוצה השנייה היא קבוצת נשים בגיל 20-25, שסיימו 
את לימודיהן העל-תיכוניים בסמינרים חרדיים, בדרך 
כלל במגמת הוראה. נשים אלה מיצו את עצמן יחסית, 
ולעיתים לאחר נישואיהן הן מבקשות לעשות הסבה 

למקצוע נדרש בתחום. 
הקבוצה השלישית היא של נשים שנשלחות במסגרת 
להשתלמות מקצועית ספציפית שנדרשת  עבודתן 

למקום עבודתן.
מקומם של הגברים אינו נפקד, והם מגיעים ללימודים 
בדרך כלל בשעות הערב. מדובר בגברים חרדים אשר 
בשלב מסוים בחייהם, לעיתים עם סיום הלימודים בכולל 

או בישיבה, באים ללמוד מקצוע שיסייע בפרנסה.
עד לפני כשנה הייתה התפלגות ההשתתפות בקורסים 
בין גברים לנשים כ-%85 נשים ו-%15 גברים, אך 
הגברים  ואחוז  שינוי,  של  מגמה  ניכרת  לאחרונה 

הלומדים עולה בהתמדה.

לפני כשנתיים עבר המכון שדרוג, שינה מקום, והוקמו 
בו מעבדות משוכללות ומאובזרות במיטב החומרה, 
התוכנה והציוד הנדרשים. שדרוג זה מאפשר פתיחת 

קורסים מתקדמים בתחום המחשבים.
נושא השמת הבוגרים נמצא בראש סדר העדיפויות של 
"לומדה", ולשם כך המכון מקיים קשרים עם חברות, 
עם עמותות, עם קופות החולים וכדומה, אשר פונות 
אליו באופן קבוע לגיוס עובדים. בקורסים למזכירות 
רפואית, לדוגמה, 'נחטפות' בנות רבות לעבודה תוך 

כדי הלימודים.
כמו כן, המכון משתף פעולה עם חברת השמה בשם 

"גלט ג'ובס". 
רונית גבאי

הכשרה כשרה למהדרין

טקס סיום 
קורסים בהנהלת 
חשבונות 1,2,3 
חשבות שכר וניהול 
מערכות משרדיות, 
בהשתתפות גב' 
אנב גלוק ס. מנהל 
האגף, ומר גדעון זקן, 
ממונה אזורי ירושלים
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פסטיבל הקולנוע של ראש-פינה 'נכבש' בקיץ האחרון 
בידי הסטודנטים של המגמה לקולנוע וטלוויזיה בבית 
הספר להנדסאים של מכללת תל-חי. כל הסטודנטים 
זה,  אחר  בזה  הוצגו,  שבו  הפתיחה  לאירוע  הגיעו 
שישה סרטים משובחים במיוחד. בלט בהם הסרט 
של דרור מילר, "קיץ על הגג", שהציג כרוניקה של 
אירועים מהמלחמה האחרונה בצפון, בליווי קטעים 
מהמציאות  במקצת  וסוריאליסטיים  הומוריסטיים 
10, שמשדר  ערוץ  של  הצילום  צוות  חווה  שאותה 

מהגג של מכללת תל-חי.
שרית זרביץ, במאית הסרט "מרצדס ירוקה", זכתה 
לכבוד רב, מאחר שסרטה הוצג במקביל להקרנתו 
בראש-פינה גם בפסטיבל סאן פאולו בברזיל. "מרצדס 
ירוקה" הוא סרט אנימציה קצר שצולם במשך חמש 

שעות ב'לייב' ולאחר מכן הולבשה עליו 
אנימציה ממוחשבת After Effect. אלכס לבנדובסקי 

צילם את הסרט, ואיה גוזנר שכתבה את הסיפור.
המכללה  של  הדירקטריון  יו"ר  בלובשטיין,  דורית 
הטכנולוגית תל-חי, יורם הררי, ראש מגמת קולנוע 
וטלוויזיה, וימית ינאי בירכו את קהל הצופים הנלהב. 
על פי התוצאות אפשר לומר שהיה זה אירוע מרשים 

במיוחד, ועל כך 'ַשאּפֹו' לסטודנטים המוכשרים.

להלן כמה פרטים על הסרטים הנוספים שהוקרנו:
"מולו", סרט עלילתי בן 24 דקות 

מולו, אישה עולה חדשה מאתיופיה, מגלה שהיא בהיריון. 
הבת הגדולה שלה, סטודנטית באוניברסיטה, דוחקת 
בה להפסיק את ההיריון, אבל בחברה המסורתית 

ובסביבה החברתית העניין אינו פשוט.
ועל  שליטה  על  לבחור,  החופש  על  סיפור  זהו 

מעמד האישה.
הסרט זכה בתמיכת קרן 'גשר', קרן תל-אביב ע"ש 

.'TV יהושוע רבינוביץ', ובמלגה מחברת 'יסמין

"אוטו פשע", סרט עלילתי בן 20 דקות 
שימי, הדוד של רוני, משתחרר מהכלא אחרי שבע 
שנים ו'קופץ' לביקור ארוך. עולמה של רוני מתערער, 
וכעסי העבר עולים, אבל לאט לאט הם מגלים שהכעס 

הוא רק תירוץ להדחיק את הקרבה והחיבה. 
הסרט הופק בתמיכת קרן תל-אביב ע"ש יהושוע 

רבינוביץ'.

"גורילה", סרט אנימציה בן 3:40 דקות 
מסע מטלטל על גורילה צעירה שגורלה נחרץ, והיא 

נידונה לחיות את חייה בשבי בני האדם.
.'TV הסרט זכה במלגת חברת 'יסמין

"בעינים פקוחות", סרט עלילתי בן 20 דקות
זוג זקנים, בעל ואישה, מתמודדים יום ביומו עם הזקנה, 

עם החיים שעוד נותרו ועם המוות ההולך וקרב.
עמיחי, בן 85, קם כל בוקר בכבדות וגורר את עצמו אל 
הפסנתר, מתאמן בקביעות לקונצרט שאליו כבר לא יגיע. 
אורנה, אשתו, מתרוצצת סביבו, עושה כל שביכולתה 

להחזיקו בחיים. ידיה הדואגות אוחזות בו,
היא מפחדת להיפרד, עיניה פקוחות אליו.

הסרט זכה בתמיכת קרן 'גשר' וקרן תל-אביב ע"ש 
יהושוע רבינוביץ'.

"אפילוג", סרט אנימציה בן 3:40 דקות 
מרדכי נאלץ לעזוב את ביתו לדיור מוגן. כשהסבלים 
מוציאים את חפציו מהדירה, צפים הזיכרונות, והוא 

רוקד את הריקוד האחרון בהחלט. 
 Fin  סוף                            

אסף בן אשר

פסטיבל הטלוויזיה והקולנוע ראש-פינה 24.10.2007
הקרנת בכורה - סרטי המרכז לקולנוע ואנימציה

המכללה הטכנולוגית תל-חי
שר

 א
בן

ף 
ס

 א
ם:

יל
צ

ברכות לבביות 

 לשירלי קאופמן, 
מה"ט, להולדת הבן;

ברכות לבביות 

 לשמעון שבת, 
 ממונה על מחוז

 באר שבע,
לנישואי הבן;



חדשות
האגף להכשרה מקצועית 1�

"נפלא", "מרתק", "הכנס המשמעותי ביותר באגף" - 
אלה הן מקצת מתגובות המשתתפים בכנס "מפתחות", 
כנס ותערוכה ראשונים מסוגם בארץ שנערכו בחסות 
ואורגנו  גבריאל מימון, מנכ" ל משרד התמ"ת,  רו"ח 
 ,"http://www.moital.gov.il ב-  מארגנת  ועדה  ידי  על 
מא"ה - המחלקה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי של האגף 
להכשרה מקצועית, בשיתוף יועצות מהשורה הראשונה 
בתחום לקויות למידה. הכנס והתערוכה עסקו בהנגשת 
אסטרטגיות הוראה וטכנולוגיות מסייעות לתלמידים 
עם ליקויי למידה ובעלי צרכים מיוחדים. ימי העיון לוו 
בתערוכה טכנולוגית חדשנית-לימודית חווייתית 
והתנסותית בהשתתפות חברות מובילות במגוון 
תחומי התוכנות והעזרים לאנשים עם ליקויי למידה. 
התערוכה והכנס התקיימו במתחם מא"ה ברמת 
והעוסקים  המומחים  מיטב  בהשתתפות  אביב, 
בהנגשת הסביבה ואפשרויות למידה לאנשים עם 

מוגבלויות, נוער ומבוגרים. 

התערוכה והכנס התקיימו בחנוכה תשס"ח והשתלבו 
ב–3 בדצמבר  באירועים שנערכו בשבוע המתחיל 
עם  לאנשים  זכויות  שוויון  בנושא  העולם  ברחבי 

 - שונה  להיות  "הזכות  הססמה  תחת  מוגבלויות 
העוצמה בשונות". 

האגף להכשרה מקצועית הקדיש בשנים האחרונות מאמצים 
רבים להסברה בנושא חוק שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות תשנ"ח - 1998 ולהדגשת החשיבות של הנגשת 
הלימודים וההכשרה לעולם העבודה לנוער ולמבוגרים עם 
ליקויי למידה. במסגרת זו נערכו כאמור כנס "מפתחות", 
ייחודיים שהמחישו מגוון עשיר של  עיון  וימי  תערוכה 
דרכי הנגשה בתהליכי למידה והוראה וכן את חשיבות 
הטכנולוגיות המסייעות ללומדים עם מוגבלויות ובייחוד 
ללומדים עם ליקויי למידה, כגון: קריאה, כתיבה, חישוביות, 

רכישת שפה זרה, שימוש במחשב ועוד.

באי הכנס, אנשי חינוך והוראה - מפקחים, מנהלים, 
מורים ומורות לתלמידים עם ליקויי למידה )מת"ליות( 
ומאבחנות דידקטיות - התכבדו בנוכחותם ובברכתם 
של חבר הכנסת רן כהן, יו"ר ועדת משנה ליישום חוק 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וחבר הכנסת הרב 
מיכאל מלכיאור, יו"ר ועדת החינוך בכנסת, וכן מנכ"ל 

כנס "מפתחות" - אסטרטגיות הוראה 
וטכנולוגיות מסייעות לשירות לומדים 

עם לקויות למידה בחנוכה תשס"ח 

חדשות מא"ה

  �
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משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רו"ח גבריאל 
מימון. ח"כ רן כהן בירך על היוזמה לעריכת כנס זה 
וסיפר על פעילות הוועדה שהקים. ח"כ הרב מלכיאור 
דיבר על חשיבות הדגשת הפרט וצרכיו ועל חשיבות 
נושא לקויות הלמידה העולה עכשיו בוועדת הכנסת. 
הוא ציין שנעשית כעת עבודה אינטנסיבית בחקיקת חוק 
מיוחד בנושא תמיכת מוסדות על–תיכוניים בתלמידים 
עם לקויות למידה וזאת לא מתוך חסד אלא מכוח החוק. 
בהתייחס לעובדה שהכנס נערך בחג החנוכה בירך הרב 

מלכיאור "שנוכל יחד לגרש את החושך מפני האור".

מנכ"ל המשרד, רו"ח גבריאל מימון, דיבר על חשיבות 
וציין  הלמידה  לקוי  התלמיד  של  והחיזוק  התגבור 
שהשקעה בגיל צעיר תשנה לטובה את עתיד הילד, 
התא המשפחתי והחברה כולה. כמו כן הוסיף שהמשרד 
תומך בתגמול השתתפותם של אנשים עם מוגבלות 
בעולם העבודה כדי לשנות את המצב הקיים כיום של 

שיעור השתתפות נמוך.

שלום בן משה, מנהל האגף להכשרה ולפיתוח כוח 
אדם, בירך על היוזמה של אמיל מלול, מנהל תחום 
בכר,  זהבה  ד"ר  בראשות  מא"ה  ואנשי  פדגוגיה, 
ממונה פיתוח פדגוגי טכנולוגי, שהכינו וארגנו את 
כנס "מפתחות" אשר כשמו כן הוא - הדגשת החובה 

לתת מפתח לחיים לאנשים עם ליקויי למידה. 

אמיל מלול סקר את פעילות הממשל ועמותות ציבוריות 
לקידום הנגישות. הוא ציין את ההזדמנות החדשה והנדירה 
שכנס ותערוכת "מפתחות" מאפשרים לפתוח "דלתות 
סגורות" כדי לקדם את נושא הנגישות. מלול הדגיש 
את הצורך החיוני לצייד את הלומד ואת המורה בכלים 

ובמפתחות שיילוו אותם במהלך כל חייהם. 
שמואל  היו  בכנס  הנוספים  המרכזיים  המרצים  בין 
השוויון  נציבות  של  ארצי  נגישות  ממונה  חיימוביץ', 

הנציבות  פעילות  על  שדיבר  מוגבלות,  עם  לאנשים 
עמותת  מנכ"ל  פינקלשטיין,  גיא  הנגישות;  בנושא 
"לשם" התומכת בסטודנטים עם לקויות למידה; וכן 
"מפתח  תל-חי שספְרה  עינת ממכללת  עמלה  ד"ר 
לנגישות רגשית סביבתית" נתן את ההשראה לשמו של 
הכנס. על סוגי הנגשה הרצו בכנס יובל וגנר, מנכ"ל 
נגישות ישראל, שדיבר על הנגשת הסביבה; ד"ר אורית 
זיו מאוניברסיטת תל-אביב, יועצת האגף בנושא לקויות 
למידה אצל הנוער, וד"ר אורית דהן יועצת האגף בנושא 
לקויות למידה אצל מבוגרים, שהרצו על הנגשת המסגרת 
הלימודית ללומדים עם ליקויי למידה. ד"ר רחל טמיר, 
לקויות  ללומדים עם  מומחית לטכנולוגיות מסייעות 
והיועצת המקצועית של התערוכה, הרצתה  למידה 
על אפשרויות ההנגשה באמצעות טכנולוגיות מסייעות 

והנחתה את באי הכנס לקראת הסיור בתערוכה. 
עיקרו של יום הכנס השני שנועד למורים, למת"ליות 
)מורות לתלמידים לקויי למידה( ולמאבחנות דידקטיות 
נסב על "אסטרטגיות הוראה בסביבה מתוקשבת". 
מחשב  ב"שימושי  עסק  הכנס  של  השלישי  היום 

ואינטרנט ללומדים עם לקויות למידה". 

במהלך ימי הכנס נערך סיור מונחה בתערוכת "מפתחות". 
במפגש ראשון מסוגו בארץ נחשפו המשתתפים למגוון 
מקיף של פיתוחים וחידושים טכנולוגיים לשיפור כושרי 
כתיבה, קריאה, רכישת שפה זרה, שימוש במחשבים, קשב 

וריכוז התארגנות ועוד של תלמידים עם ליקויי למידה.

מא"ה רואה ב"מפתחות" ציון דרך ותחילת תהליך 
לקירוב אנשי החינוך באגף למאמץ המושקע בארץ 
לעבודה  ללמידה,  נגישות  לאפשר  כדי  לה  ומחוצה 

ולחיים של כבוד.
מא"ה-כנסים:   באתר  לקבל  ניתן  נוספים  פרטים 

"http://mea.moital.gov.il"
יפה פרידמן, טל אייל, נילי פלג, מא"ה

חדשות מא"ה

ברכות לבביות 

 ליפה סולימני,
 עם מינויה למנהלת

מנהל אכיפה והסדרה;

ברכות לבביות 

 לאתי יהודה, 
מחלקת תכנון ותקצוב, 

להולדת הבן;

ברכות לבביות 

 לניקול מור, 
עם מינויה לממונה 

 )בפועל( על 
הכשרת מבוגרים;
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המילה "תערוכה" מעוררת אצל מרבית האנשים אסוציאציה 
של תערוכה במוזיאון המציגה יצירות אמנות או להבדיל 
תערוכות  כדוגמת  מסוים  בנושא  מסחרית  תערוכה 
המתקיימות חדשות לבקרים בגני התערוכה, שהמאפיין 
אותן הוא ההיבט הכלכלי - קידום מכירות של יצרנים 

בתחום מסוים )מתקני השקיה, ריהוט ועוד(.
לתערוכה,  ההיגוי  צוות  עבור  היו  אלו  אסוציאציות 
תערוכה  לעיצוב  אתגר  ממא"ה,  אייל  טל  בראשות 
שונה בתכלית על פי עקרונות מקובלים בעולם לארגון 
תערוכה לימודית, אך עם זאת בעלת ייחוד משלה. 

העקרונות שגיבש הצוות נבעו במידה רבה מייחודו של 
התחום שבו עסקה התערוכה - טכנולוגיות מסייעות 
לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ובמיוחד לאנשים 
עם ליקויי למידה. טכנולוגיות מחשב אלו הן ברובן לא 
זמינות לאוכלוסיית מבקרים, כמו תמונות בתערוכה, 

אלא רק באמצעות הדגמה והתנסות.

בחנוכה  במא"ה  שהתקיימה  התערוכה  במסגרת 

תשס"ח במשך שלושה ימים התקיימו גם כנס רב 
משתתפים וימי עיון, ויושם בהרחבה עקרון ההדגמה 
וההתנסות. הצוות שכלל גם את נילי פלג, מרכזת 
הנחיה והשתלמויות, ואת ד"ר רחל טמיר, מומחית 
בטכנולוגיות מסייעות ללקויי למידה, גיבש עקרונות 
נוספים לתכנון תערוכה לימודית היוצרים יחד תפיסה 

ייחודית ודגם לביצוע תערוכות נוספות מסוג זה:

עקרון הלמידה וההעמקה בנושא - שילוב התערוכה 
בכנס ובימי עיון, הנותנים ביסוס אקדמי, מרחיבים 

ומעמיקים את הידע המוצג בתערוכה.

עקרון הארגון על פי נושאים משמעותיים - תצוגות 
התערוכה אורגנו סביב שישה נושאים: הנגישות לקריאה, 
הנגישות לכתיבה ועריכה, הנגישות ללימוד שפה זרה, 
למחשב  הנגישות  ומדעים,  למתמטיקה  הנגישות 
ולאינטרנט, בעיית ההתארגנות ללמידה ובעיית קשב 
וריכוז. נושאים אלו הוצגו בחללים מיוחדים באמצעות 

מציגים שונים המשווקים את המוצגים.

תערוכת 
"מפתחות" 

בנושא 
טכנולוגיות 
מסייעות 

לאוכלוסיות 
בעלות צרכים 
מיוחדים כדגם 

לתערוכה 
לימודית

חדשות מא"ה

ברכות לבביות 

 למיכל פינק,
עם מינויה למנהלת 
תחום ארגון ושיטות;

ברכות לבביות 

 לאמיר אופיר, 
 עם מינויו למנהל 

מחוז הצפון;
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עקרון ההתנסות - חשיפת הקהל לסיפורי חיים של 
לקויי למידה ולטכנולוגיות שסייעו להם להגיע להישגים 
ולהבליט את הפוטנציאל הגלום בהם בליווי הדגמות 

חיות של התכונות המרכזיות בכל טכנולוגיה. 

עקרון היישום - חלוקת "דמי חנוכה" למשתתפים: דיסק 
ובו מגוון תוכנות חינם מאלו שהוצגו בתערוכה לצורך 
התנסות נוספת בבית והכנסת כל חומרי התערוכה 
והכנס שהתקיים במסגרת התערוכה לאתר מא"ה 
השונות  בטכנולוגיות  נוספת  התנסות  המאפשר 

באמצעות קישורים לאתרים רבים.

עקרון הגיוון - על אף המסגרת התקציבית המצומצמת 
והשטח המצומצם הוחלט להציג בפני הקהל מספר 
לרבות  מסייעות,  טכנולוגיות  של  האפשר  ככל  רב 

טכנולוגיות שיקום לא ממוחשבות.

עקרון הסימטריה בין מציגים - חלוקת שטח שוויונית 
פחות או יותר בין המציגים השונים.

עקרון המינימליזם בעיצוב התערוכה - שימוש בעיצוב 
סמלי וקל שנתן את הבמה למוצגים ולמציגים. במרכז 
כל אחד מחללי התצוגה הועמד מסך הקרנה, ועליו 
הוצגו האמצעים עצמם והודגמה יכולתם להציע פתרון 

יעיל לבעיות שלשמן פותחו.

עקרון הנגישות - האפשרות ל"שכפל' את התערוכה 
בבית ליד צג המחשב תוך התחברות לאתר מא"ה 
לימוד  לסביבות  להעביר את תצוגות התערוכה  או 

בית ספריות שונות. 

נעלם  בפני  עמד  התערוכה  של  המארגן  הצוות 
ייחודית  שהיא  זו  תערוכה  ביצוע  בתהליך  גדול 
וראשונה מסוגה בארץ. מהתגובות הנלהבות של 
המשתתפים בתערוכה, בכנס ובימי העיון התברר 

שצלחה דרכו.
פרטים נוספים באתר מא"ה-כנסים -

.http://www.mea.moital.gov.il
נילי פלג וטל אייל, מא"ה



חדשות
האגף להכשרה מקצועית �0

 - ICDL התמ"ת מטמיע את 
תקן בין–לאומי לשימוש במחשב

של "התעדה" )certification(; כלומר, הסמכות הניתנות 
על פי בדיקה של גוף אובייקטיבי; ושנית, פיתוח "כישורי 
מנת  על  די  נעשה  לא  זה  בנושא  עצמית".  למידה 
להקנות לתלמידים כלים לעצמאות בתהליכי למידה, 
לאנשים  לעזור  כדי  זאת במערכת  להטמיע  וחשוב 
ללמוד להתקדם גם לאחר סיום הלימודים וההכשרה. 
פרויקט ICDL יכול לתת כלים להתקדמות בלמידה 

עצמית ברמות הסמכה שונות. 

הן  האגף  במערכת  ביטוי  תקבל   ICDL-ה הטמעת 
במסגרות הנוער והן בהכשרות המבוגרים, תחילה 
בארבע מסגרות: לימודי "מבוא למחשב", בענף המינהל 
במכינות  בתכנית,  ביותר  הרב  השימוש  יהיה  שבו 

ובפרויקטים של אוכלוסיות מיוחדות באגף.

מלול סיים בדברי תודה לכל מי שנרתמו לפרויקט – אנשי 
מא"ה  אנשי  הדו"ח,  את  שהכין  הצוות  האגף,  הנהלת 
בראשותה של ד"ר זהבה בכר, ונילי פלג, מרכזת ההדרכה, 
אשר הוציאו לפועל את הכנסים ואת תכנית ההכשרה 
התלת-שנתית של המורים במערכת, שתוביל בסוף התהליך 

להסמכת אלפים במסגרות האגף בכל המקצועות.

חנה ליפשיץ, הנשיאה בפועל של חברת מרמנת, 
הזכיינית והמפיצה הבלעדית של ICDL בארץ, פתחה 
את דבריה בדברי הערכה למשרד התמ"ת על שהיה 
המשרד הממשלתי הראשון "שהרים את הכפפה". 
 ICDL היא הסבירה את מהותו של תקן  בהמשך 
במחשבים - מערך מבחנים המשמשים כלי הערכה 
בין-לאומי מוסכם למדידת ידע ושליטה במיומנויות 
המחשב. התקן הוכר כבר ב-150 מדינות בעולם 
ותורגם ל-37 שפות לרבות עברית. עד כה הוסמכו 
נוספים  שנה  וכל  בעולם,  אנשים  מיליון  כשמונה 

מיליון מוסמכים.

התקן פותח באירופה שבה כבר בשנת 1995 התברר 
שחוסר מיומנות בשימוש במחשב גורם לנזקים כלכליים 
אדירים, וכי שימוש במחשב הוא דבר בסיסי המהווה 
תנאי הכרחי להסרת חסמי ייצור ותעסוקה. המסקנה 
הייתה שחייבים להפוך מיומנויות מחשב ברמות שונות 
זאת  בעקבות  בין-לאומית.  לשפה  סטנדרטי,  לידע 
התארגנו כמה מדינות באירופה ויצרו גוף ללא מטרות 
רווח הנקרא )ECDL (Europe שמרכזו באירלנד. הגוף 
בנה סילבוסים - סטנדרטים שהגדירו את צורכי האדם 
שיאפשרו לו לעבוד מול מחשב בחיי היום-יום, בבית 
ובמקום העבודה, ומערכת מבחנים שתאפשר לכל 
אדם שיצליח בהם, לקבל תעודת הסמכה בין-לאומית. 
התקן מפריד בין הכשרה והסמכה, וההסמכה ניתנת 

על ידי גוף אובייקטיבי.

חדשות מא"ה

בעקבות החלטת האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם 
לאמץ את רעיון ה-ICDL ואת השימוש בו לתועלת 
אוכלוסיות הנוער והמבוגרים במשרד ארגנה מא"ה, 
המחלקה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי, שני כנסים להצגת 
הנושא בפני אנשי המטה ובפני מנהלים של מרכזי 

ההכשרה ובתי הספר לנוער.

הכנסים שהתקיימו במא"ה בחודש נובמבר האחרון  
נפתחו בדברי הקדמה של אמיל מלול, מנהל תחום 
הראשוניים  התהליכים  את  תיאר  אשר  פדגוגיה, 
 2007 ינואר  בחודש  הפרויקט.  עם  להתמודדות 
בבדיקת  והוחל  הרעיון,  את  להכשרה  האגף  אימץ 
דרכי היישום. לצורך זה הוקמה ועדת בדיקה בראשות 
משה אמיר, מפקח על מקצועות המחשב ורפרנט 
המקצועי  מהפיקוח  נציגים  שכללה  לנושא,  האגף 

ומהיחידה לתוכנ"ל. 

מהו תקן ICDL ? זהו תקן לשימוש במחשב המתווה 
רף מדיד ואחיד )סטנדרטי( ומעניק לכל אדם המחזיק 
המודרנית  בחברה  להשתלב  שווה  הזדמנות  בו 
החל משימוש באינטרנט ובדואר האלקטרוני, דרך 
ובבית  העבודה  במקום  במחשב  יום-יומי  שימוש 
וכלה בהשתלבות מוצלחת בלימודים, וכל זאת ללא 
תלות ברמת הידע הקודמת, בהשכלה או בגיל. תקן 
ICDL מהווה כלי שימושי ונוח לכל המעוניין, לרבות 
מעסיקים ומוסדות אקדמיים, להיעזר במידע שהוא 

מספק ככלי להערכה ולמיון.

נקודות המפתח מאחורי אימוץ הרעיון של הטמעת 
�  ICDL הן שתיים: ראשית, התחברות למגמה העולמית 



גליון 54   מרץ 2008

�1

  �

 
בהכנסת הסטנדרטיזציה;   - רבות  תועלות התקן 
בשליטה המייעלת תהליכים וחוסכת בהוצאות; ככלי 
כלי  תפקידים;  בעלי  ושדרוג  מועמדים  למיון  עזר 
לביצוע הערכה ובקרה; במישור האישי ככלי הנותן 
הלאומי  ובמישור  הסמכה  עם  כלים  ארגז  לאזרח 

ככלי להורדת שיעורי האבטלה. 

אמנון ארבל, מנהל ICDL, הציג את רמות ההסמכה 
השונות של התקן החל מהסמכה ברמת יסוד שממנה 
אפשר להמשיך לרמות הסמכה מתקדמות. תקני 
שווים"  "כישורים  ברמת  מבחנים  כוללים  היסוד 
ו"אזרח מקוון" הפותח  בסיסית  המקנים הסמכה 
לבעלי ידע מועט במחשבים צוהר לעולם האינטרנט 
והתקשורת, וכך הלאה עד רמות המיועדות למתמחים, 

למדריכים ועוד.

עמנואל בורנשטיין הציג את ICDL מנקודת מבט 
לחולל  הפרויקט  יכולת  ואת  אישית  התנסות  של 

שינוי בהטמעת יישומי מחשב בארגון.
ד"ר זהבה בכר, מנהלת מא"ה, הציגה את העקרונות 
ICDL: הפרויקט תואם את  המנחים של פרויקט 

מטרות האגף להקנות כלי תקשוב הן לסגלי 
ההוראה והן ללומדים. הוא בנוי בשיטה מודולרית 
והדרגתית, וכך כל אחד יכול להיבחן בשלב 
המתאים לו ולהתקדם בהתמדה בקצב שלו. 
הגישה הפדגוגית של הפרויקט מתבססת על 
שילוב הוראה, על תרגול מונחה, על למידה 
עצמית, על תרגול עצמי, על בחינה עצמית 
ועל בחינה חיצונית להסמכה. כל אלו מכתיבים 
שינויים בשיטות ההוראה המסורתיות של יישומי 
המחשב. הפרויקט יימשך בשלב הניסיוני כשלוש 
שנים וילווה בהערכה חיצונית. ד"ר בכר גם 
הספר  בבתי  הפרויקט  פריסת  את  הציגה 

לנוער ולמבוגרים.

משה אמיר ציין שמהלך הטמעת ה-ICDL יבוצע 
בשפות הנדרשות - עברית, ערבית ורוסית תוך 
שמירה על עדכניות ועל רלוונטיות הסילבוסים 
לקבל  לתלמיד  האפשרות  מתן  והמבחנים. 
מעניק,  לימודיו  בזמן  עוד  הסמכה  תעודת 
בחלק מהמגמות, יתרון בזמן השיבוץ בעבודה. 
ההנפקה המיידית של התעודות הבין-לאומיות 

 מערך הטמעה לשימוש יעיל
בתוצאות מבחני המיפוי

במוקד הפעילות של מבחני המיפוי לנוער בשנת 
הלימודים תשס"ח עומד הצורך להטמיע שימוש 
הצוותים  בקרב  המבחנים  תוצאות  של  יעיל 
הפדגוגיים בבתי הספר לנוער. תוצאות המבחנים 
מאפשרות לקבל תמונת מצב מערכתית ולשרת 
בזאת אנשי מטה ומקבלי החלטות. עם זאת 
הוכנסו במערך המבחנים ובמאגר התוצאות 
שינויים המאפשרים לבתי הספר לשפר את 
הפעילות  ותכנון  המיון   הקליטה,  תהליכי 

הלימודית.

מבחני המיפוי כוללים ערכת מדף – "מאבחן". 
שימוש בערכת "מאבחן" מאפשר לבתי הספר 
לאבחן פרטנית כל תלמיד חדש ביום התייצבותו 
התלמידים  את  למיין  הספר,  בבית  לקליטה 
בתכנון  ולהתחיל  ויכולות  הישגים  לקבוצות 
תכניות עבודה פרטניות וקבוצתיות בשלושת 
מקצועות הבחינות: מתמטיקה, הבנת הנקרא 
ואנגלית ובמקצועות האחרים הקשורים כולם 

במיומנויות שבבסיס המקצועות האלה.
בימים אלו מתנהל מחקר הבודק אפשרות לאתר 
באמצעות מבחני המיפוי תלמידים שחשודים 

כבעלי לקויות למידה.
רשתות החינוך ובתי ספר רבים עמדו על הברכה 

והלמידה. כמו כן עסק המפגש בראייה הכוללת 
של מערך מבחני המיפוי, החל משלב הקליטה דרך 
שלב עיבוד הנתונים המערכתי, איתור תלמידים 
עם ליקויי למידה, הכנת תכניות עבודה וכלה 

בהפעלת מבחני POST לבקרה עצמית.

תוצאות מבחני המיפוי תשס"ח נשלחו לבתי 
בסוף  ולמטה  לרשתות  למחוזות,  הספר, 
כולל  התוצאות  דו"ח  השנה.  ינואר  חודש 
המיומנויות  בדבר  סטטיסטי  מידע  השנה 
המקצועות:  בשלושת  הנבדקים  והנושאים 

הבנת הנקרא, מתמטיקה ואנגלית. 

מידע סטטיסטי חשוב זה מתבסס על השוואה 
אחת  בכל  התלמיד  הישגי  של  רב-שנתית 
הארציים.  להישגים  הנבדקות  מהמיומנויות 
ובציוני הנורמה מאפשר  השימוש בציון תקן 
למשתמשים בתוצאות כדי להשוות את הישגי 
הנבחנים בדרך של השוואה אובייקטיבית בין 

תלמידים ובין שנות לימוד.

במסגרת מערך ההטמעה יתקיים תהליך הטמעה 
מבוקר בכמה בתי ספר. מסקנות ולקחים שיופקו 
במהלך תשס"ח, ישמשו תשתית לתכנון מערך 

הטמעה משופר בהמשך הדרך. 

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר מא"ה-מבחני 
.http://mea.moital.gov.il   - מיפוי

טל אייל, מא"ה

המתבסס  מקצועי  עבודה  בתהליך  הטמונה 
על איסוף נתונים אובייקטיבי ונזהר מהחלטות 
אינטואיטיביות המתבססות על תחושות בטן.

במסגרת הפעילות של מא"ה בשנת הלימודים 
"מאבחן"  בערכת  השימוש  לשיפור  תשס"ח 
ובתוצאות המבחנים התקיים במא"ה מפגש חשוב 
עם מנהלי בתי הספר ועם הרכזים הפדגוגיים 
של המגזר הערבי. למשתתפים ניתנה הזדמנות 
לעשות היכרות מעמיקה עם כלי ההערכה, עם 
הדרכים  מגוון  ועם  המערכתי  הנתונים  מאגר 
לתרגום תוצרי ההערכה לתכניות עבודה בית 

ספרית ומערכתית.

ב-4 בדצמבר 2007 התקיים מפגש של המאבחנות 
הדידקטיות ברשתות אורט, עמל, עתיד, סכנין 
ודרור עם ד"ר ענת בן סימון מהמרכז הארצי 
לבחינות ועם ד"ר מיכל שני מאוניברסיטת חיפה, 
שפיתחה את ערכת "אבחונית" לאיתור תלמידים 
עם ליקויי למידה. במרכז המפגש עמדה התנסות 
מונחית של המשתתפים בקריאה מושכלת של 
תוצאות המבחנים, כפי שהן מתפרסמות באתר 
מא"ה, ובחשיבה משותפת של מה ניתן ללמוד 
מהן ואחר כך לפעול לשיפור תהליכי ההוראה 

חדשות מא"ה
תגביר את המוטיבציה של הלומדים ותתרום 
לשיפור הדימוי העצמי שלהם. תעודה זו גם 

תעניק יתרון בזמן השיבוץ בצבא.

הלומד )נוער ומבוגרים( במסלול הכשרת יום 
יהיה חייב לעמוד באחת או יותר מהסמכות 
ICDL. רמות ההכשרה וההסמכה והשינויים 
שיידרשו ייקבעו בכל מגמה ומסלול בשיתוף 
היחידה לתוכנ"ל והפיקוח המקצועי פדגוגי. 
המורים שילמדו את נושאי ICDL יחויבו להיות 
מוסמכי הדרכה מטעם ICDL. השימוש בתקן 
זה כתקן מחייב יסדיר את הכשרת המורים 
לתחומים אלה ויאפשר הערכת מורים באופן 
בשלבי  והן  השוטפת  בעבודתם  הן  שוויוני 
קליטתם במערכת. הלומדים השונים יוכלו 
לרכז את ההסמכות שיעברו ב"כרטיס צבירה" 

שתקפותו מוגבלת לשלוש שנים. 

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר מא"ה-כנסים:
.http://mea.moital.gov.il

יפה פרידמן, מא"ה



חדשות
האגף להכשרה מקצועית ��

מחליקים ביפנית

חדשות מא"ה

ערכת לימוד ממוחשבת זו פותחה ועוצבה במא"ה על בסיס 
התכנים המקצועיים של המוסד לבטיחות ולגהות ולפי תכנית 
הלימודים בבטיחות לענף הבנייה בקורס מנהלי עבודה של 

האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התמ"ת.

ולמידה חשוב, שימושי  הערכה היא אמצעי הוראה 
וידידותי למורים ולתלמידי קורס מנהלי עבודה בענף 
לקורסים מקבילים  גם  הבנייה. התכנים מתאימים 

אחרים ולבעלי מקצוע נוספים בענף. 

ערכת לימוד ממוחשבת באתר מא"ה -
בטיחות לקורס מנהלי עבודה בענף הבנייה

בשיער, כגון: החלקת שיער יפנית וטכניקות חדשות 
בתחום אמנות הצביעה. 

נושאי הלימוד כללו אסטרטגיות למידה ונהלים, 
הנוער,  בחינות  ומשוב  עדכונים מקצועיים 
שהעבירה לובה נגדאי, מפקחת ענף טיפוח 
שהדגימו  כימיות  ופעולות  תספורות  החן; 
לוריאל  חברת  באמצעות  ודורי  זיקרי  שוקי 
והמעצב אורן אור; טכנולוגיות חדישות במילוי 
והארכת שיער שהדגימה חברת גלית איטליה; 
הדבקה והלחמת שיער; החלקה יפנית בשתי 
שיטות – חימום קרמי במייקום הפצות ושיטת 
הקפאה שהודגמה באינדולה, ועיצוב התסרוקות 

שהדגים חנן קמיר. 

לנוער  שיער  לעיצוב  מורים  השתלמות 
על הטמעת חידושים בתחום תכשירים 
ושיטות עבודה בהוראת עיצוב שיער על 

פי תכנית הלימודים בענף.

לאחרונה הסתיימה השתלמות מורים בהיקף 
של 60 שעות שהתקיימה בעקבות הצורך לעדכן 
את המורים והמורות בידע המתחדש ללא הרף 
בענף דינמי זה. ההשתלמות אורגנה על ידי צוות 
ההדרכה של מא"ה בשיתוף הפיקוח המקצועי, 
אשר יחדיו התוו את מטרות ההשתלמות: שיפור 
הידע המקצועי באמצעות חשיפה למגוון גדול 
של תכשירים חדשים ושיטות עבודה עדכניות; 
כימיות  עבודות  בביצוע  ההבנה  ורענון  חיזוק 

בדברי הסיכום בסיום הקורס ציינו כל המשתתפים 
את שביעות רצונם מארגון ההשתלמות ומהתרומה 
הרבה לידע הן בצד העיוני בנושא אסטרטגיות 
הוראה )שימוש בכרטיסי ניווט לעבודה בכיתה 
עם התלמידים( והן בצד המעשי - ההיחשפות 
לחידושים בחומרים ובשיטות עבודה חדשות שזכו 
להדגמה של מומחים מהמעלה הראשונה בתחומים 
השונים. המשתלמים ציינו שההשתלמות הייתה 
מגוונת ואפשרה למורים הספונים בבתי הספר 
ברוב שעות היום להתעדכן בחידושים, שהתלמידים 
העובדים במספרות המסחריות נחשפים אליהם. 
כך מתאפשר להם לענות לשאלות התלמידים על 
סמך ידע מבוסס. אין להשוות את עצם האפשרות 
לראות תהליכים אמיתיים ולהתנסות בשיטות 
עבודה שונות להתבוננות פסיבית ולימוד מתוך 
סרטונים. המורים ציינו עוד כי ימי ההשתלמות 

חשובים להפריה הדדית ולגיבוש.

כל המורים הביעו את הערכתם הרבה למפקחת 
לובה נגדאי, אשר פועלת ללא ליאות להעלאת 
רמת המקצוע ומצליחה להביא להשתלמויות 
תמיד  מוכנה  המומחים,  מיטב  את  השונות 
לפתור בעיות ולהגיש עזרה בכל נושא מקצועי 
ומטמיעה במורים לא רק ידע מקצועי אלא גם 
ערכים חינוכיים ומוסריים, שאותם יעבירו הלאה 
לתלמידים. המורים ציינו את תרומתה הרבה של 
פריאל מסראווה, המפקחת על המגזר הערבי, 
אשר יחד עם לובה מצליחה להצעיד אותו להישגים 

רבים במקצוע.
יפה פרידמן, מא"ה

התכנים מחולקים ל-25 מערכי שיעורים הכוללים: 
תוכני לימוד, שקפים )איורים(, שאלות, הנחיות 
"חיפוש"  ואפשרויות תצוגה,  דידקטיות למורה 
והדפסה המיועדות למורים ולמדריכים ליצירת 

מצגות משלהם.

לכניסה לערכה הממוחשבת בבטיחות יש 
להיכנס לאתר מא"ה ולבחור ב-

http://www.moital.gov.il חומרי לימוד והוראה להורדה".
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מעריב )3.2.08( מדווח על פרויקט ייחודי לאוכלוסיית 
עולי אתיופיה שהתקיים בקרית-גת. מדובר בקורס 
למתכנתי CRM )מערכות ניהול קשרי לקוחות( אשר 

מסיימיו נקלטו בעבודה בשכר נאה.
במהלך הכתבה מובאת ביקורת נוקבת: "הגורמים 
הממשלתיים - כמו משרד החינוך ומשרד העבודה 
והרווחה - עשו מעט מאוד כדי להגדיל את מספר 
הלומדים בתחום ההיי-טק, והם מתעלמים זה שנים 

מהצורך להשקיע בתחום זה".
היו"ר  ינאי,  אלישע  דבריו של  גם מובאים  בכתבה 
בכנס  שסיפר  האלקטרוניקה,  תעשיות  של  היוצא 
השנתי של תעשיות האלקטרוניקה "כיצד הצליחו הוא 
וחבריו להגדיל את מספר הבוגרים באוניברסיטאות 

ובמכללות עד פי 8 ב-10 השנים האחרונות".

הערות המערכת:
חבל שהכתב הנכבד לא בדק את הנושא עד הסוף: 
ב-16.12.07 פתח מחוז ירושלים והדרום באגף, בשיתוף 
חב' ג'ון ברייס, קורס מיוחד לצעירים אתיופים במגמה 
לשלבם בעולם ההיי-טק. הפעילות מתקיימת כאמור 
בתנאי פנימייה בקיבוץ נחשון, ובסיום יקבלו הבוגרים 
הסמכה מטעם מייקרוסופט. והערה למי שלא יודע: 
האגף שייך למשרד התמ"ת )משרד העבודה והרווחה 

כבר לא קיים זה כשנתיים(.
בפרויקט שעליו דיבר אלישע ינאי יש לאגף להכשרה 
 30 של  הקצבה   - נכבד  חלק  התמ"ת  משרד  של 

מיליון ₪!

ידיעות אחרונות )25.1.08( במסגרת כתבה על 
אכילה נכונה ובריאה מצוטט שף משה חלפון, מורה 
לאמנות הבישול בעמל כפר-סבא, הממליץ לקברניטי 
מערכת החינוך לאמץ את ההחלטה שנתקבלה בנושא 
אנגליה. "שיעור כלכלת הבית שהתחלנו ללמוד בכיתה 
"למדנו  ה היה אחד המקצועות שאהבתי", סיפר. 
להכין סלטים, עוגות וארוחות קלות וזה היה כיף. 
למישה, שם קיבלתי את האהבה לבישול. בבית גם 

גבינה  לגרד  בטקרסים,  להכין  שלי  לאימא  עזרתי 
ושאר פעולות שונות. הבישול בגיל צעיר היה חוויה 

לא נשכחת".
בהמשך הכתבה צוין כי רק ב-10 בתי ספר תיכוניים 

בארץ מתקיימים לימודי אמנות הבישול לבגרות.
דוד זלינגר, תלמיד כיתה ט בתיכון עמל כפר-סבא, 
הלומד במגמת אמנות הבישול, סבור שגיל 11 אינו 
מוקדם מדי. "גם אני למדתי בגיל צעיר לבשל, כיוון 
שאבא שלי שף, וזה מאוד עניין אותי", אמר זלינגר. 
"אני מלמד עכשיו את אחי, הלומד בכיתה ו, והוא 

מכין לעצמו חביתות וטוסטים ונהנה מאוד".

ידיעות אחרונות )15.11.07( פרסם כי "קורס מיוחד 
לגברים מהמגזר החרדי להכשרתם כבודקי תוכנה 
ושילובם בעבודה נפתח אתמול בתעשייה האווירית. 
הקורס מתבצע במסגרת תכנית 'פרנסה בכבוד', 
המשותפת לג'וינט, למשרד התמ"ת, לתעשייה האווירית 
סדרת  עברו  הקורס  חניכי   21 הביטחון.  ולמשרד 
מבחנים והתאמות והשתתפו במכינה ללימודי יסוד 
במתמטיקה, בפיזיקה ובאנגלית. הקורס שיימשך 800 
שעות, יכשיר את המשתתפים להכרת התהליכים של 
פיתוח תוכנה למערכות משובצות מחשב ומערכת 

שליטה ובקרה".

חדשות היום )9.1.08( מדווח על "אתי גבאי, אם 
לשבעה וסבתא לשלושה מאופקים, אשר קיבלה אתמול 
במכללה  וחשמל  אלקטרוניקה  הנדסאי  דיפלומת 
האקדמית ספיר". גבאי )499 סיפרה: "התחתנתי 
בגיל 16. בזמנו לא התאפשר לי ללמוד. לפני 15 
שנה החלטתי להשלים 12 שנות הלימוד. לאחר מכן 

עבדתי קשה לתואר האקדמי".

ועל העוקץ על הדבש



חדשות
האגף להכשרה מקצועית ��

חומרים:
דג דניס בינוני )במשקל 400 גרם( מפולט 	•

1/2 כוס שמן זית 	•
1 שן שום 	•

1 תפוח אדמה בינוני 	•
1 בטטה בינונית 	•

לרוטב:
חופן עשבי תיבול: פטרוזיליה, כוסברה ותימין 	•

1 שן שום קצוצה 	•
מיץ לימון )מ-3/1 לימון סחוט( 	•

רבע פלפל אדום קצוץ 	•
1/4 כוס שמן זית 	•

מלח, פלפל 	•

אופן ההכנה:
את הדג ניתן לרכוש מפולט )נקי מעצמות ומחולק  	•
לשטוף  עצמאי,  באופן  לפלט  או  חצאים(  לשתי 

היטב ולהספיג בנייר סופג.
ומפלפלים.  בצלחת, ממליחים  הדג  את  מניחים  	•
מוסיפים שן שום קצוצה ומזליפים שמן זית. יש 

להשרות את הדג בתערובת כחמש דקות.
קולפים את התפוח אדמה והבטטה ופורסים לפרוסות  	•

דקות. מניחים בתבנית ועליהן מניחים את הדג.
את התבנית מכניסים לתנור בחום של 170 מעלות  	•

למשך 10 דקות.
לאחר מכן, מוציאים את הדג וממשיכים לאפות  	•

את התפודים במשך 10 דקות נוספות.

צורת הגשה: 
מניחים את התפודים בצלחת, עליהם מניחים את

הדג ומעליו מזליפים את הרוטב
.בתאבון!      

פינת השף

המתכונים באדיבות הצוות המקצועי של בית הספר 
למלונאות, אוניברסיטת בן-גוריון, אילת - שף לוי אוחיון 

ושף יגאל חן.

שלב א:
5 יח' חלמון 	•

25 מ"ל ליקר שוקולד 	•
25 מ"ל ברנדי 	•

מחממים חימום קצר
בסיר כפול מעל אדים.

שלב ב:
600 גר' שוקולד מריר מומס 	•

מערבבים את השוקולד
לתערובת של שלב א.

שלב ג:
5 יח' חלבון 	•

100 גר' סוכר 	•
מקציפים ומקפלים לתוך

שלב א לאחר איחוד.

שלב ד:
600 מ"ל שמנת מתוקה מוקצפת  	•1

וקצפת רכה

שלב ה:
מוזגים לתוך כלים אישיים ומכניסים 	•1

להקפאה במשך שעתיים.

שלב ו:
מפזרים מלמעלה גרעיני רימונים 	•1

מושרים בגרנדין בתוספת תמצית וניל.

פילה דג דניס מהים האדום בנוסח ארץ ישראלי

בית הספר הבינלאומי למלונאות ותיירות
אוניברסיטת בן גוריון שלוחת הנגב, אילת

 The International school of Hotel
Management and Touris

מוס שוקולד בליווי רימונים
)מתכון ל-12 מנות(


