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הוצאה לאור:
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הפרסומים

הפקה:
לשכת הפרסום הממשלתית

משרד הכלכלה והתעשייה גם ב-

האגף יוביל את מדיניות 
ההכשרה המקצועית, תוך 

היענות לצרכי המשק
שנת 2016 מוגדרת כ"שנת מפנה", של האגף להכשרה מקצועית 

ופיתוח כוח אדם, במשרד הכלכלה והתעשייה

מורן רייכמן, ראש-מטה האגף

2016 הוצגו עיקרי תכניות  לינואר  ב-5 
העבודה של האגף להכשרה מקצועית 
ופיתוח כוח אדם, בפני מיכל צוק, ממונה תחום 
)ייעוץ  התומכים  האגפים  ומנהלי  התעסוקה, 
משפטי, חשבות, מחשוב וכו(. אנו מביאים להלן 

תמצית הדברים, מתוך המצגת.
הישגים מרכזיים ל-2015:
פירסום המכרז הגדול  •

הקמת מועצה פדגוגית וסיום עבודתה  •
השקת מסלול הכשרה בחניכות  •

קיום תהליך אקרדיטציה מול צה"ל  •
אישור שלושה בתי ספר חדשים לנוער במודל   •

צמוד מפעל
קיום תהליך בחינה אירגונית  •

יעדים מרכזיים ל-2016:
הגדלה משמעותית של הפעילות המתוקצת   .1

ריענון ותיקוף תכניות הלימוד של האגף בשיתוף   .2
כלל בעלי העניין

שינוי אירגוני מקיף והתאמת מבנה האגף   .3
ותהליכי העבודה לצרכי ההכשרה המקצועית 

בישראל
מיחשוב תהליכים, חיסכון במשאבים ושיפור   .4

השירות לציבור
בקרות, תיקון ליקויים ועמידה בדרישות החוק  .5
שיפור תדמית ההכשרה המקצועית בישראל   .6

ובתוכה תדמית האגף
טיפוח וקידום עובדי האגף תוך חיזוק הממשקים   .7

הפנימיים בו
בניית עתודה מקצועית להוראה וטיפול במחסור   .8

הקיים במורים 
ההכשרה  בתחום  והמחקר  הידע  קידום   .9

המקצועית למבוגרים ולנוער
מודל חדש למערכת הנוער  .10

חיזוק מה"ט  .11

צעד לקידום שוויון מגדרי:
שינוי שם ענף "מטפלות"

לענף "חינוך וטיפול"
ד"ר ענת בר-כהן, מא"ה

האגף להכשרה מקצועית עוסק במגוון ענפים מקצועיים. שמות הענפים ניטראליים מבחינה 
מגדרית, מתוך התפיסה המייעדת אותם לנשים וגברים כאחד. ענף המטפלות נותר יוצא 
דופן בכך ששמו התייחס לנשים בלבד. למותר לציין, כי בין הלומדים בענף בימים אלה ניתן למצוא 

גם גברים...
על מנת לקדם שוויון מגדרי הוחלט לשנות את שם הענף לשם שאינו בעל הטיה מגדרית כלשהי. 
צוות בראשות אברי פולצ'ק, מנהל תחום פדגוגיה; נועה מור, מפקחת מקצועית ארצית בתחום;  
חני זוהר, מ"מ מנהל מחלקת תכניות לימודים; וד"ר ענת בר-כהן, מרכזת אמצעי הוראה והמחשה 

במא"ה, התכנס ובחר שם חדש המבטא את מהות הענף - "חינוך וטיפול". 
אז מעתה אל תגידו "ענף המטפלות", אלא אמרו "ענף חינוך וטיפול"!

השתתפות בצער
אנו משתתפים בצערה של זהבה נביאס 

ממה"ט, במות בעלה ז"ל;

אנו משתתפים בצערו של זכריה אביגל, 
מהמשרד הראשי, במות האח ז"ל;

אנו משתתפים בצערה של רותם גולן, 
ממחוז חיפה, במות האם ז"ל.

אנו משתתפים בצערה של גלית סלמן, 
ממחוז חיפה, במות האחות ז"ל.
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ברכות לבביות

לאברי פולצ'ק, לרגל הבחירה
"ממונה תחום פדגוגיה";

לרינת כהן, לרגל הבחירה
"סגן מבוגרים הכשרת מבוגרים";

לגיא קפלן, לרגל כניסתו לתפקיד
"מנהל מחלקת תקצוב ותכנון במה"ט";

למנחם ליבר, מפקח האגף
לחשמל ואלקטרוניקה, 
לרגל הפרישה לגמלאות;

לאנה גלוק, סגנית מנהל האגף,
לרגל הפרישה לגמלאות;

לריאד איברהים, לרגל היבחרו כ"ממונה מחוז 
חיפה והצפון", במשרד הכלכלה והתעשייה;

למיטל כהן, ממחוז ירושלים,
לרגל הולדת הבת;

יום עיון הוקדש לד"ר יעקב הכט,
מנהל האגף בעבר

יום עיון בנושא "פרטיות בעידן 
הדיגיטלי" שהתקיים במכללת 
ספיר, ביום 8.10.15, הוקדש למנהל 
האגף בעבר, וכיום חוקר תרבות 
האינטרנט, ד"ר יעקב הכט, לרגל 

הגיעו לגבורות.

חיים מנוס

הקדים, ואמר על כך, ד"ר הכט: "סוגיית 
לקדמת  עלתה  הדיגיטלית  הפרטיות 
 Snowden( "פרשת סנודן"  הבמה בעקבות 
Edward( בשנת 2013 ופסק דין בשם "הזכות 
 )The Right to be forgotten( לנשייה" 
יחדיו הפכו את  2014. שתי הפרשיות  בשנת 
סוגיית הפרטיות הדיגיטלית לכדור משחק בידי 
פוליטיקאים ואוליגרכים, הציתו מחדש את השיח 
על הבדלים פוליטיים ותרבותיים, עוררו מאבקים 
עקרוניים, משפטיים וכלכליים טרנס-אטלנטיים 
והעלו חששות כבדים לעתיד הדמוקרטיה נוכח 
השימוש המואץ בטכנולוגיות פולשניות החושפות 

את הפרט במערומיו."
 ולאחרונה, כולנו 'התבשמנו' מסנסציה סילברטאית: 
"שנת 2015, זוג צעיר שהתחתן לאחרונה בצפון 
הארץ, החליט להגדיל הכנסותיו על ידי מכירת 
פרטים על האירוע לתקשורת, זאת עשה באמצעות 
הפעלת מערכת משומנת של יחסי ציבור ושיווק 
שניסתה לעורר בקהל עניין כדי שיצרוך פרטי 
הרכילות מתוך החתונה. כדי לשמור על ערך 
הפרטיות של האירוע על מנת שניתן יהיה למכור 
אותה נאלץ הזוג לאבטח את מתחם האירוע 
בעשרות מאבטחים ולבקש סגירת טיסות צילום 
מעל מתחם החתונה. העלות: עשרות אלפי שקלים, 
והתועלת? מספר שעות של פרטיות ואינטימיות 
ורווחי עתק ממכירת הזכויות לאמצעי התקשורת 
עסקים  ואשת  דוגמנית  הכלה,  ב"בלעדיות". 
שמתפרנסת בעיקר מחשיפה לציבור, הפכה 
את חתונתה למבצר מוגן מהעידן המודרני זאת 
כדי לעשות קופה ממכירת הפרטים והחזירה את 
האורחים שנים אחורה, טרם עידן הסמארטפונים".
לנו ברק  ונמשיך בדיווח, על-פי מה שהעביר 
גוגל  בו  "בעולם  דובר המכללה.  ע.  גולדברג, 
יודעת היכן החנינו את הרכב בקניון, פייסבוק 

עוקבת אחרינו ובאינסטגרם אנחנו מתעדים את 
חיינו, בקשתה של הכלה, שכל הכנסותיה מגיעים 
מעצם חשיפתה לציבור, ואשר הציגה את פעילותה 
"כשמירה על הפרטיות" נתפסה בעייני הציבור 

כאבסורדית, צבועה ואפילו חצופה." 
ביום עיון שנערך במכללה האקדמית ספיר בנושא 
"פרטיות – הכל גלוי?" לכבודו של ד"ר יעקב הכט. 
דנו בשאלה "האם בעולם הדיגיטלי והשיתופי של 

היום, הפרטיות עדיין בתוקף?" 
באחד מדיוניו הבהיר ד"ר הכט: "מה היא פרטיות? 
מעולם לא הייתה הגדרה מדויקת ושקופה למושג 
פרטיות. עם זאת, זהו אחד המושגים החשובים 
ביותר של זמננו ואחד היסודות ה"מקודשים" של 
המודרניות. יש לו מעמד מרכזי בחשיבה המוסרית, 
 Ramsay,( הפוליטית, החברתית והפסיכולוגית 
 Data  – יום בשנה  2010(, ואף מציינים לכבודו 

Privacy Day– כל 28 בינואר. 
הפרטיות נחשבת לזכות של האדם, ומחובתם של 
ממשלות, סוכנויות ותאגידים לשמור עליה. הפרטיות 
הכרחית בכל המגעים החברתיים ובכל המסמכים 
הרשמיים. התפיסה המשפטית האובססיבית לגבי 
ונורמות  פרטיות, שלעתים מנסה לכפות ערכים 
באמצעות "אסטרטגיות מניפולטיביות" כדי לעצב 
ולהכתיב התנהגויות של בני האדם, לא מונעת 
את מימוש החשיפה האישית ברשת ואף לא את 
"הצגת העצמי כסחורה", שכן תפיסת הפרטיות 
אינה אחידה ומתפרשת בדרכים שונות במעגלים 

החברתיים והאישיים ברשת." 
בין המשתתפים ביום העיון היו: נשיא המכללה 

האקדמית ספיר, פרופ' עמרי ידלין, עו"ד יורם הכהן, 
מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי וראש רמו"ט )הרשות 
ומידע במשרד המשפטים(  למשפט, טכנולוגיה 
לשעבר, פרופ' קרין נהון, פרופ' שיזף רפאלי, פרופ' 
ניר קידר, ראש בית ספר למשפטים בספיר ושופטת 

בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר.
ד"ר יעקב הכט הוא חוקר עצמאי בנושאי תרבות 
האינטרנט, ניהל את האגף להכשרה ולפיתוח כוח 
אדם במשרד העבודה והרווחה )כיום משרד הכלכלה 
והתעשייה( וביוזמתו החל לצאת-לאור "עלון האגף". 
ד"ר הכט כיהן כמורה במגמת הייעוץ החינוכי בבית 
הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים. 
לאחר קרירה בתחום הכשרה וחינוך מקצועי, תחום 
בו פרסם למעלה משישים מאמרים החל בשנת 
1998 ד"ר הכט לעסוק בחקר תרבות האינטרנט. 
ד"ר הכט ממשיך ביצירת ידע העומד לרשות כלל 
הציבור, לרוב במגזין של איגוד האינטרנט. הוא עמית 
מחקר במרכז לחקר האינטרנט של אוניברסיטת 
חיפה. על אף פעולתו העצמאית מחוץ למוסדות 
פורמליים, זוכה ד"ר הכט למעמד מכובד בקרב 

חוקרי אינטרנט ועמדתו נשמעת ומוערכת.

ד"ר הכט והשופטת בדימוס דורנר
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תלמידי אורט תעשייה אווירית
בתערוכת מל"טים בינלאומית 

7/9/15, התקיימה  ביום שני, ה 
במתחם יס פלנט בראשל"צ תערוכת 
מל"טים בינלאומית, בה השתתפו, 
לראשונה, תלמידי אורט התעשייה 

האווירית. 

יהודה חורב, מנהל בית ספר אורט
התעשיה האווירית

בתערוכה השתתפו עשרות חברות שהציגו 
כלים בלתי מאוישים המתפקדים באוויר, 
בים וביבשה. התעשייה האווירית בלטה 
בעוצמתה ובמגוון המוצרים שהציגה בתערוכה. 
לראשונה הופיעו בתערוכה תלמידי אורט תעשייה 
אווירית שזכו להתעניינות רבה. התלמידים מכתה 
י"ב במגמת מל"ט סיפרו לאורחים על המגמה 
הייחודית, הראשונה מסוגה בארץ, שמכשירה בעלי 
מקצוע מצוינים לעולם המל"טים. בוגרי המגמה 
ממשיכים ברובם ללימודי תואר הנדסאי במכללת 
אורט תעשייה אווירית ורק לאחר מכן מתגייסים 

לחיל האוויר ומתחזקים מל"טים בטייסות. התלמידים 
עוברים מבחני הסמכה של חיל האוויר ומתגייסים 

עם שלב 7, המקנה להם קידום מקצועי מהיר.
חיל האוויר שותף לפתיחת המגמה יחד עם משרד 
הכלכלה והתעשייה, רשת אורט והמפעלים מלט 
ומהות. כל הגופים חברו יחד לבניית תכנית לימודים 
חדשנית שתיתן מענה לצורך אמיתי הנובע מגידול 
ניכר בכמות הכלים הבלתי מאוישים המופעלים 
בצה"ל. מפעל מלט מאפשר לתלמידים תוך כדי 

לימודים להתנסות בעבודה מעשית במחלקות 
שונות כמו, חיווט, מנועים, קרון שליטה ובקרה, 

מטעדים, חומרים מרוכבים ועוד..
מפעל מהות מעמיד לרשות בית הספר מדריכים, 
מומחים למל"טים, שמעבירים הרצאות העשרה 
תקשורת  מצלמות,  כמו  ספציפיים  בנושאים 

לוויינים, ועוד... 
המגמה מהווה דוגמא ומופת ליישום מוצלח של 

המודל התעשייתי.

מורות מבית הספר עמל שרונים הוד השרון הובילו יום עיון בנושא למידה 
משמעותית, למורים מכל בתי הספר הטכנולוגיים של רשת עמל

רחל קוצ'ין, מנהלת עמל שרונים

יום עיון למורים מכל בתי הספר הטכנולוגיים 
של רשת עמל בנושא "שימוש באסטרטגיות 
הוראה חדשניות; שילוב יצירה וטכנולוגיות בהוראה", 
נערך במרכז רשת עמל בתל אביב. את יום העיון 
העבירו שתי מורות מבית הספר עמל שרונים הוד 
השרון, אתי שרעבי, רכזת פדגוגית של בית הספר; 
ולירון זנגר קלימי אחראית מערך תפקודי למידה .
באירוע השתתפו: הממונה על הפיקוח הפדגוגי באגף 
להכשרה מקצועית, משרד הכלכלה והתעשייה, 
ד"ר רוני ברנשטיין, וצוות הפיקוח הפדגוגי; נציגי 
הממונים המחוזיים, אביגדור קריל ונחמה גניש; 
ונציגי המנהל לפדגוגיה של רשת עמל: סמנכ"ל 
פדגוגיה ד"ר רונית אשכנזי והאחראיות ברשת 
רימוך  עמל על בתי הספר הטכנולוגיים חגית 

ושירי אשד יהושע.
במהלך ההשתלמות המורות הדגימו מערכי שיעור 

ותוצרים של תלמידים, כחלק מלמידה משמעותית 
ודרכי הוראה שונות. כך למשל הסיפור "תפוחים 
מן המדבר" של סביון ליברכט, המוצג בעבודה 
ופיסול; פרויקט מנהיגות,  המשלבת פוסטרים 
שהומחש באמצעות פיסול דמויות המנהיגים; 
וכן לימודי הסיפרות באמצעות שירים עכשוויים 
מ'הפלייליסט' )רשימת ההשמעה( של גלגל"צ; וזאת 
לצד סרטונים, משחקים ושעשועונים הרלבנטיים 

למקצועות הלימוד השונים.
ד"ר רונית אשכנזי שיבחה את העשייה הפדגוגית 
שנעשית בבית הספר עמל שרונים הוד השרון: 
"כשביקרתי בבית הספר ראיתי 'קירות מדברים', 
והתוצאות   - נהנים  מורים שמתלהבים ללמד, 
ניכרות. בשרונים עושים בדיוק את מה שנקרא: 

למידה משמעותית" . 
מנהלת בית הספר עמל שרונים הוד השרון רחל 
קוצ'ין, הודתה על הזכות שניתנה לבית הספר 

להציג בפני מורי הרשת ונציגי משרד האגף, את 
העשייה הפדגוגית הייחודית של בית הספר, וציינה 
כי כל החומרים שהוצגו יופיעו באתר האינטרנט 

של רשת עמל.
ד"ר רוני ברנשטיין, ברך על העשייה הייחודית 
והמעניינת שנעשית בבית הספר, ועל שיתוף מורי 

הרשת במגוון הפעילויות.

מנהל הפיקוח הפדגוגי של האגף להכשרה, 
ד"ר רוני ברנשטיין
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מלגות לעידוד המצוינות,
בבית ספר אורט

התעשייה האווירית
ביום רביעי, ה 28/10/15, התקיים 
טקס מכובד של העמותה לעידוד 
מצוינות בתחומי הפעילות של 

התעשיות הביטחוניות בישראל.
יהודה חורב,

מנהל בית ספר אורט התעשייה האווירית

יו"ר הקרן, מר שלום  בטקס השתתפו 
אריאב - מנכ"ל התעשייה האווירית )תע"א( 
לשעבר, פרופ' משה ארנס, שר הביטחון לשעבר, 
מר יוסי ווייס, מנכ"ל התע"א, מר משה קרת מנכ"ל 
התע"א לשעבר, יו"ר הועד המנהל של בית ספר 
אורט תע"א תת אלוף )מיל'( מיקי בר, נחום סמואל, 

מנהל מפעל מהות, סמנכ"לים ומנהלי משאבי 
אנוש במפעלי התע"א, אורחים נכבדים וכמובן 

זוכי המלגות ובני משפחותיהם.
מר שלום אריאב שפתח את הערב הרעיף כדרכו 
ועל העשייה החינוכית  שבחים על בית הספר 
המרשימה. מר יוסי ווייס, ציין בדבריו את חשיבותו 
של בית הספר בהכשרת כוח אדם מקצועי לחיל 
האוויר ולמשק הישראלי ואת התמורות שעומד 
לעבור בית הספר בהקמת קמפוס חדשני ומגמות 

לימוד עדכניות ומסלול הכשרה לנוער חרדי.
ששה הסטודנטים ממכללת אורט תעשייה אווירית 
הוזמנו לבמה וקבלו מלגות לימודים: אייל דוויט, 
אור שלם, דניאל דווידיאן, עידן גלנטי, אורי שני, 

נמרוד אלקיים.

תלמידי 'תדמור' מבשלים
אוכל בריא לחיל-האוויר

תיכון אורט
בית הערבה

חגיגות
"יום המורה" 

במסגרת יום המורה בית הספר 
אורט בית הערבה לבש חג.

רויטל אמיר, מנהלת בית הספר

רויטל אמיר, מנהלת התיכון, נשאה 
דברים חמים בפני צוות המורים כאות 
ועשייה  והערכה על מחויבות עמוקה  תודה 

מקצועית ומסורה.
בבית הספר יש צוות איכותי ומגובש חדור תחושת 
שליחות ומשמעות העובד סביב השעון על מנת 

להצמיח ולקדם כל תלמיד.

שולחן חדר המורים היה ערוך בבוקר לקבלת 
פנים עם פינוקי שוקו ומאפים

היום נפתח כאשר כל המחנכים היו בכיתת 
החינוך שלהם, תלמידי הכיתה הכינו, בכוחות 
עצמם, מצגת כיתתית וארוחת בוקר חגיגית 

ונאמרו מילים חמות ומחבקות לכל מחנך.

מועדון התלמידים עוצב וקושט בבלונים ופתגמי 
חינוך לצד ארוחת בוקר עשירה ומפנקת. למורים 
חיכו מכתבים אישיים מהתלמידים אותם הם 

מלמדים בצירוף שי מההנהלה.

החגיגה נמשכה - במוצאי שבת התקיים ערב 
למורים ובני זוגם. הערב כלל הרצאה בנושא 
חשיבה חיובית מאת הפסיכולוגית שירלי יובל, 

ארוחת ערב חגיגית ומפגש מרגש.

ונעימה,  האווירה לאורך היום הייתה מצוינת 
המורים התרגשו מההשקעה כלפיהם ומגילויי 
ההערכה והפרגון. המכתבים האישיים ריגשו 

את המורים עד מאוד.

התלמידים עם המחנכים התלמיד אייל דוויט מקבל את המלגה
מידי פרופ' משה ארנס, ומנהל בית ספר, יהודה חורב

משה כץ, ממונה פיקוח ומפקח ארצי
למקצועות המלונאות והאירוח

במסגרת פרוייקטים מיוחדים, אותם מבצעת 
חברת תדמור, ובהמשך להחדרת מודעות 
אוכל בריא, ביצעו תלמידי י"ג יחד עם שף אורנית 
עובדיה ושף יעקב ימיני, ארוחת צהרים שכולה על 
טהרת האוכל הבריא לכ- 600 חיילים בבסיס חיל 
אוויר אי שם בדרום. הפרוייקט כלל תכנון, כתיבת 
חוברת וחלוקתה לכלל נגדי המטבחים של חיל 
אוויר בדרום, עבודות הכנת ארוחת הצהרים ששיאה 

ארוחת צהרים חגיגית יחד עם מפקד הבסיס וקצין 
לוגיסטיקה ראשי של חיל אוויר. פרוייקט זה היה 

לשביעות רצון נציגי חיל אוויר והחיילים.
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תלמידי מגמת 
"עיצוב שיער ואיפור 

אומנותי"
בבית ספר "אופק" 

שבעפולה מושיטים 
יד לקהילה.

אירית גיחז, מפקחת רב מחוזית
ענף טיפוח החן

פרויקט בין-דורי קהילתי נרקם השנה בין 
תלמידי מגמת "עיצוב שיער ואיפור אומנותי" 
לבין דיירי בית האבות מ.ש.ל.ב שבעפולה. הפרויקט, 
הינו תוצאת יוזמה ברוכה של מחנכת כיתה יב', 

סיגלית עמר, ומנהלת בית הספר רווית נחום.
במסגרת הפרויקט, מגיעים תלמידי המגמה, אחת 
לשבועיים, לבית האבות, מטפחים ומעצבים את 
שיערם של הקשישים, מפנקים אותם בתספורות, 
צובעים את שיערם ומעניקים טיפולי מניקור וכן... 

גם חולקים חוויות אחד עם השני.
הינה הדדית:  זה  תרומתו של פרויקט ערכי 
התלמידים מטפחים את הקשישים והאחרונים 
מפרגנים במילים חמות והכרת תודה על מקצועיותם 

וכשרונם של התלמידים.
לדברי רכזת הפרויקט, סיגלית עמר, "השנה 
הנושא הבית ספרי הינו אהבת חינם, חשבנו 
שתלמידי המגמה יוכלו להביא את עצמם לידי 
ביטוי בנתינה לאחר, לשמחתי התלמידים עושים 
זאת ברגישות מרבית לאוכלוסייה המבוגרת 

ומתוך שמחה ורצון לעזור".
פעילות חווייתית במסגרת הלימודים המחזקת 
ערכי נתינה ותרומה לזולת, יש בה כדי לשפר 
מיומנויות אישיות וחברתיות בקרב התלמידים, 
מעניקה להם גאווה על ביצוע, מקדמת אותם 
למודעות עצמית, ללקיחת אחריות, לתחושת 
שייכות ומעורבות גדולה ובכך תורמת להערכתם 

העצמית ותחושת העצמה. 

תיכון "אורט בית הערבה" זכה 
בתעודת הערכה על עשייה 

חינוכית-ערכית
לשנת הלימודים תשע"ה

בית הספר "אורט בית הערבה" 
בירושלים זכה בתעודת הוקרה 
מטעם משרד החינוך על העשייה 
החינוכית לקידום תחום החינוך 
החברתי ערכי )וזאת על אף כי בית 
הספר הינו מטעם משרד הכלכלה 

והתעשייה(.

רויטל אמיר, מנהלת בית הספר

לשם בחירת הזוכה נעשה תהליך הערכה בו 
בתי הספר השונים נבחנו דרך ארבע ועדות 
בתהליך שכלל, בין היתר, שיח עם תלמידים והורים. 
הועדה נפגשה עם תלמידים במועצת תלמידים, 
בקבוצת מנהיגות שורשי ישראל, נבחרת כדורגל 
של בית ספר, בוגרי בית הספר, ההורים ובכללם 

ועד ההורים הבית ספרי.
הועדה התרשמה מתהליכים מדהימים שהתלמידים 
עוברים לאורך שלוש השנים באמצעות תכניות 
ונותנות מענה  תלת שנתיות שנכתבו בקפידה 
לצרכים השונים של גיל ההתבגרות. התוכניות 
יצירתיות ומגוונות ומקנות קשת רחבה של עוגנים 

ומובילים  המאפשרים התקדמות, התפתחות 
להעצמה אישית משמעותית.

התעודה משקפת את הלמידה החברתית-ערכית 
ומסתמכת על העשייה היום-יומית שנועדה לקדם 
את התלמידים, להקנות ערכים מוסריים וחברתיים 
ולשאוף לעירוב התלמידים כאזרחים פעילים 
בכלל החברה הישראלית. תלמידי בית הספר 
וייחודי, דבר המקדם את  מתנדבים באופן קבוע 
התפתחותם המקצועית על פי המגמה אליה הם 
משתייכים. לדוגמא תלמידי מגמת עיצוב שיער 
המתנדבים בבתי אבות הסמוכים לבית הספר, 

מעניקים תספורת, שיח, אהבה והקשבה.
בנוסף, בית הספר בנה תכנית לשמירה על קשר 
וליווי של הבוגרים על מנת לייצר המשכיות ומתן 
מענים משמעותיים בתקופת הצבא וההשתלבות 

באזרחות.
אופיו של הפרס כחברתי-ערכי תואם את העשייה, 
המאמץ היצירתיות וההשקעה של כלל אנשי צוות 
התיכון "אורט בית הערבה" בתלמידי ובקהילת 

בית הספר.
ולימוד  יום חשיפה  לאחר הזכייה בפרס נערך 
במסגרתו הגיעו לבית הספר כשלושים מנהלי בתי 
ספר שונים בעיר כדי ללמוד מהעשייה המבורכת 

והמרשימה.  
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תלמידות בית הספר הטכנולוגי עתיד פראדיס
החלו להפעיל גן העשרה לילדי היישוב

בעתיד פלמחים התגייסו למען לוחמי מג"ב – 
"מהמועצה למג"ב – באהבה"

חברי מועצת התלמידים בבית הספר "עתיד" פלמחים, גייסו תרומות עבור לוחמי מג"ב 
חיים מנוס

תלמידי בית הספר "עתיד" בבסיס חיל 
האוויר פלמחים, בפיקוח האגף להכשרה 
מקצועית שבמשרד הכלכלה והתעשייה, התגייסו 
למען חיילי משמר הגבול )מג"ב(. בשבועות האחרונים 
אספו התלמידים תרומות עבור לוחמי מג"ב, ולפני 
מספר ימים נפגשו נציגי מועצת התלמידים עם 
מפקדי מג"ב במרחב אייל, על מנת למסור להם את 
התרומה שנאספה. מפקדי המרחב הודו לתלמידים 
מקרב לב על התרומה וערכו להם סיור בבסיס. 

נעשתה מתוך  לחיילי מג"ב  "הבחירה לתרום 
הצורך של התלמידים להודות לחיילים שפועלים 
יומם וליל למען ביטחון מדינת ישראל", מספרת 
לילך יוספי, רכזת חברתית בבית הספר. לדבריה, 
התלמידים עמלו רבות סביב השעון במטרה לגייס 
כספים ומארזים למען החיילים. הם יצאו מהמפגש 
בהתרוממות רוח ועם רצון רב להמשיך לתרום 
למען הקהילה ולהעלות את המודעות של חבריהם 

לחברה בה אנו חיים.
יוספי הוסיפה וסיפרה כי חברי מועצת התלמידים, 

בחרו השנה להיות 'מנהיגים חיוביים'. עבור כל אחד 
המילה 'מנהיג' מסמלת משהו אחר ומתארת אדם 
אחר: יש שיגידו שמנהיג הוא מישהו חכם שמסוגל 
ויצירתיים; חלק יאמרו  יעילים  למצוא פתרונות 
שמדובר באדם חזק בעל יכולת ניהול טובה; ואילו 
אחרים חושבים שמנהיג הוא אדם כריזמטי בעל 
כושר שכנוע. "לפי דעתי", מדגישה יוספי, "מנהיג 

חיילים ומפקדים במג"ב מציגים בגאווה את מארזי התרומות שגייסו למענם תלמידי בי"ס "עתיד" פלמחים

יכול להיות אדם כזה או כזה, אך הוא אינו מנהיג 
טוב כל עוד הוא אינו אדם ערכי, בעל עקרונות, אחד 
שמאמין באדם ודבק באהבת האדם, שהערכים 
הם הבסיס לפעולות שלו. בהתאם לתפיסה זו, 
שנת הלימודים שלנו עומדת בסימן מספר ערכים 
חשובים כמו התנדבות ותרומה לקהילה, וכבוד 

לאדם ולסביבה".

ילדי הגן ביום הראשון של הפעלת הפרויקט

חיים מנוס

בית ספר הטכנולוגי "עתיד" ביישוב פראדיס, 
שבפיקוח האגף להכשרה מקצועית במשרד 
הכלכלה והתעשייה, החל לאחרונה להפעיל פרויקט 
חינוכי חדשני וייחודי, בהובלת המורה לחינוך לגיל 
הרך, חנאן עאביד. הפרויקט מאפשר לתלמידות 
מגמת החינוך לגיל הרך לממש בפועל את מה 
שהן למדו במגמה באמצעות הפעלת מודל של 

גן מתקדם במסגרת בית הספר.
לצורך כך בית הספר הקצה כיתה, ותלמידות 
המגמה עיצבו אותה בטוב טעם, כך שתתאים 
לצרכי הילדים. מדי יום שישי )בזמן שכל מוסדות 
החינוך ביישוב אינם פועלים( מגיעים ילדים לבית 
– בהשגחת  והתלמידות מעניקות להם  הספר 
הצוות הפדגוגי של בית הספר - פעילויות העשרה 
רבות בתחומים מגוונים כמו: משחקי יצירה, חינוך 

ועוד. הילדים מגיעים לבית הספר עם  לערכים 
ההורים ואלה האחרונים מקבלים, בזמן פעילות 
ומגוונות  לילדיהם, הרצאות שונות  ההעשרה 

בתחום חינוך הילדים.
לרגל פתיחת הפרויקט החדש נערך לפני כשבועיים 
וההורים,  הילדים  בהשתתפות  פתיחה  טקס 
מורים ומנהלי בתי ספר בכפר והמפקחת מטעם 
רשת חינוך עתיד, שונמית טוויטו, שפעלה רבות 

להפעלת הפרויקט.
ויזם  מנהל בית הספר, פראס חליל, אשר הגה 
את הפרויקט אמר בטקס פתיחת הפרויקט כי 
בית הספר  והצוות המקצועי של  "התלמידות 
עושים עבודה חשובה מאד למען הילדים". לדבריו, 
"הפרויקט תורם באופן משמעותי לחברה, ולא היה 
יוצא אל הפועל ללא הנחישות והמוטיבציה של 
התלמידות ושל הצוות החינוכי של בית הספר". 

ושיתוף  ושיבח את התיאום  גם הדגיש  פראס 
הפעולה המלא עם המועצה המקומית פראדיס 

למימוש פרויקט זה.
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במכללת עתיד מעלות נפתח באחרונה קורס 
אלקטרוניקה ל-24 מנשות בני המנשה, 
שעלו ארצה רק לפני שנה וחצי. באמצעות הקורס 
הן יוכלו לרכוש מקצוע שימושי ומבוקש ולהשתלב 
בתחום, ממש כמו בנות המחזור הקודם, שנערך 

לפני חמש שנים. 
"הלימודים התחילו בנובמבר והקורס צפוי להימשך 
כחמישה חודשים, ממנו הן תמשכנה לשלושה 
חודשי התנסות מעשית במפעלים באיזור", מספר 

מנהל המכללה, שמוליק אנקרי.
"ההתנסות נעשית בשיתוף עם הביטוח הלאומי, 
והיא תאפשר להן 'נחיתה רכה' בעולם העבודה". 
נושאי הלימוד העיקריים של הקורס הם: עבודת-ייצור 
ואלקטרוניקה, הלחמות, הרכבות וקריאת מעגלים 
חשמליים. איציק בן דקון, מנהל מחלקת ההדרכה 

)בגימלאות( של רפא"ל, הוא המרצה בקורס. 
מוסיף ומספר מנהל המכללה: "הרעיון היה לחפש 

קורס הכשרה למורי נהיגה עבור צה"ל
פריד אבו-תאיה מפקח תחבורה ארצי

האגף להכשרה מקצועית וכוח אדם ונציגיו 
בתא תחבורה בראשות המפקח הארצי פריד 
אבו תאיה, חברו לאגף הרישוי במשרד התחבורה 
ובנו יחד מיזם  ומפקדת קצין לוגיסטיקה ראשי 
ייחודי להכשרת מורי נהיגה מוסמכים עבור צה"ל.
תהליכי המיון הצה"ליים לקבלה לקורס בדומה 
בין כל הגורמים  לתהליכים האזרחיים, תואמו 
תהליכי   . הצבא  לצורכי  והותאמו  המעורבים 
ההכשרה בקורס עצמו זהים לחלוטין למערכת 
האזרחית. תוכנית הלימודים עומדת על 626 שעות 
לימוד עיוניות בשלושה שלבי לימוד ו-75 שיעורים 
מעשיים, אם כי, הפריסה של הקורס הותאמה 

לצרכים הייחודיים של חיל הלוגיסטיקה.
במכרז משרד הביטחון להפעלת קורסים למורי 
נהיגה זכתה מכללת דרכים בראשות איציק טל 
המנהל ומפעיל שנים רבות קורסים מסוג אלה. 
מכללת דרכים האחראית על ההיבטים המקצועיים 
של הקורסים עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם 
בה"ד 6 בראשות מפקדה אל"מ רן קינן ופיקודיו. 

בימים אלה הגיעו לסיומם שני קורסים הפועלים 
במקביל. קורס אחד סיים את שלב ב' וקורס נוסף סיים 

את שלב א'. בין שלב לשלב עוברים תלמידי הקורס 
התנסות בהדרכה מעשית של חיילים המחזיקים 
ברישיונות נהיגה בכלי הרכב הייחודיים של צה"ל.
על כל המערכת מרובת הזרועות מנצחים דודו 
שטיין, ויורם צ'רני מפקד הדרכות נהיגה במפקדת 

חיל הלוגיסטיקה בצה"ל.
המשובים שקיבלנו מחניכי הקורסים, מפקדיו 

קורס אלקטרוניקה, במכללת עתיד מעלות, 
לבנות המנשה

הקורס יסייע להן לרכוש מקצוע-לחיים ולהשתלב בתעשייה 

הישירים והאחראים על הקורס בחיל הלוגיסטיקה 
מעידים על התנהלות קורסים מקצועית, יעילה, 
ומנוהלת על פי הנהלים  גמישה לצרכי הצבא 

הקפדניים של הפיקוח המקצועי בתא תחבורה.
אנו גאים מאד על שיתוף הפעולה הפורה עם 
גורמים חיצוניים בהכשרה מקצועית של מורי 

נהיגה עבור צה"ל.

אופציה מקצועית לבנות המנשה ואחרי התייעצות 
עם ותיקי הקהילה, הוחלט לקיים שוב את קורס 
האלקטרוניקה, שנערך לבנות השבט לפני חמש שנים 
והסתיים בהצלחה גדולה. קיום הקורס התאפשר 
הודות למימון מיוחד של משרד הקליטה; פיקוח 
של משרד הכלכלה והתעשייה; ליווי של העמותה 
לקידום בני המנשה, "שבי ישראלי"; ושיתוף פעולה 

מלא עם מחלקת הקליטה בעירייה. 
איסר דובדבני, ממונה הכשרת מבוגרים במחוז 
חיפה והצפון, יבדוק האפשרות, עם סיום הקורס, 
להפעיל כלי-סיוע של המשרד, לטובת מפעלים, 

שיביעו רצון לקלוט את הבוגרות.

נצר 
משרשיו
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מכונית לכל 
חתול

סדנת-אומן עם השף
ניאל רג'אנדרה, בבית הספר 

הבינלאומי באילת
ביום שני, ה 12.10.15, נערכה בבית הספר הבינלאומי למלונאות 

ותיירות של אוניברסיטת בן גוריון באילת, סדנת אומן של השף
ניאל רג'אנדרה שהגיע מהודו.

קורס רב-תרבותי 
ללימוד צורפות 

בנצרת
איסר דובדבני, ממונה הכשרת מבוגרים

מחוז חיפה

ענף הצורפות בישראל הינו ענף הולך 
יותר לייצר  ונעלם, בין היתר כיוון שזול 
ולקנות תכשיטים מהמזרח. כיום בישראל מאות 
בודדים של עובדים בתעשייה. סטף ורטהיימר 
החליט לנסות ולחדש את התעשייה הישראלית, 
אשר איבדה את ייחודה בעיצוב התכשיטים וכך 
כמעט נכחדה, ולמצוא מחדש את הייחוד שיוכל 

להביאה לקדמת הבימה.
 על מנת לממש את חזונו של סטף, הוחלט להתחיל 
בקורס להכשרת צורפים, בגן התעשייה בנצרת, 
ולפתוח  להכשרה  האגף  של  ובפקוח  במימון 
כוח אדם, מחוז חיפה והצפון, במשרד הכלכלה 
 18 2015 התקבצו כ  וכך, בראשית  והתעשייה. 
תלמידים לקורס, נוצרים, מוסלמים ויהודים, תושבי 
יהודה כחלון,  נצרת והסביבה והמורה המוביל, 

ולצדו עוד מורים מנוסים. 
בטקס חלוקת התעודות סקר מר דובדבני איסר, 
ממונה אזורי להכשרה מקצועית למבוגרים מחוז 
חיפה והצפון, את הפעילות המשותפת רבת השנים 
בין המשרד, קרי אגף להכשרה מקצועית, לפעילותו 
התעשייתית של מר סטף ורטהיימר, כמו כן ציין 
לשבח את עבודתה של גב' מלכה כוכבי, מי זו?, 

שלוותה את הקורס בהיבטים המקצועיים.
 2016 בהתאם לחזון של סטף, בראשית שנת 
תוקם בגן התעשייה בנצרת חברה לייצור ומכירת 
תכשיטים, אשר מנהליה ועובדיה יהיה בוגרי הקורס, 

בשיתוף תעשיית התכשיטים הקיימת בישראל.
בהתאם להצלחת הבוגרים ולהתקדמות החברה, 
ניתן יהיה לפתוח מחזור נוסף של קורס צורפים 
בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה, האגף לפתוח 
כוח אדם, אשר יאשר להמשיך ולהרחיב את הענף 

בכלל והמפעל בפרט.

משה כץ, ממונה פיקוח ומפקח ארצי 
למקצועות המלונאות והאירוח באגף

בסדנה חשף השף ניאל בפני המשתתפים, 
בהם שפים של בתי המלון בעיר ומסעדנים 
מאילת ומהערבה, את מטעמי המטבח ההודי.

את  השף  והציג  הסביר  הסדנה,  בתחילת 
אופן  התבלינים האופייניים למטבח ההודי, 
השימוש בהם בתבשילים השונים, ואף סיפר 

על היתרונות הרפואיים הטמונים בכל תבלין. 
לאחר מכן, הכין השף מספר מנות אופייניות 
למטבח ההודי, כגון: מרק עדשים, רצועות דג 
בציפוי סולת, כופתאות עוף ועוד והסביר כיצד 
ניתן "להכשיר" מנות מהמטבח ההודי על מנת 

להתאים אותן לדרישות הכשרות.
המשתתפים גילו עניין רב ושביעות רצון מהסדנה, 
טעמו מהמנות, רשמו את דבריו של השף ומצפים 

כבר לסדנה הבאה! 
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תוצאות מרשימות למכינה התלת שלבית 
לעולם העבודה והחברה לצעירים עם מוגבלות 

משרד הכלכלה והתעשייה: אחוזי הצלחה מפתיעים למכינה תלת שלבית לעולם העבודה המכשירה 
צעירים עם מוגבלות – למעלה מ 65% מבוגרי התכנית השתלבו בעבודה, באקדמיה או בלימודי מקצוע.

אתי מרון, מפקחת האגף להכשרה מקצועית, 
לעולים ואוכלוסיות מיוחדות

המכינה לצעירים עם מוגבלות להשתלבות 
בעולם העבודה והחברה הינה תכנית 
הכשרה ניסיונית של משרד הכלכלה והתעשייה, 
חיילים  והיחידה להכוונת  בשיתוף עם הקרן 
משוחררים, קרן גרוס, קרן ההזדמנות, ומכללת 
ספיר בפיתוח ובהפעלת עמותת גוונים. התוכנית 
פועלת במכללת ספיר זו השנה השנייה בהצלחה 
עם  צעירים  ולהכשיר  לעודד  ומטרתה  רבה 
מוגבלות להשתלבות משמעותית בעולם העבודה 
והחברה. את התכנית, פיתחו במשרד הכלכלה 
והתעשייה בשיתוף עם צוות מתחום צעירים 
בעמותת גוונים, עבור צעירים עם מוגבלות - וזו 
מספקת במשך כשנה אקדמית הכשרה ייחודית 
המגבירה את סיכוייהם של הלומדים להשתלב 

במעגל העבודה והחברה.
ביולי האחרון סיימו 15 צעירים את התכנית במכללת 
ספיר. קבוצה נוספת נפתחה במכללת דוד ילין 
2015. קבוצה המהווה את המחזור  בנובמבר 
השלישי במכללת ספיר, תוכננה להיפתח בדצמבר 
2015. התכנית הייחודית, צפויה להתרחב ולפעול 
במכללות ומוסדות אקדמיים מוכרים ברחבי הארץ.
התכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי 19-28 
עם מגוון סוגים של מוגבלויות, בעלי מוטיבציה 
להשתתף בהכשרה ולהשפיע על עתידם ובוגרי 
שנה או שנתיים של שירות למען המדינה )שירות 
אזרחי-לאומי או שירות צבאי(. סגל התכנית מורכב 
ממורים וצוותי הדרכה בעלי תואר ראשון ומעלה 

בתחומי החינוך, מדעי ההתנהגות והכלכלה.
במסגרת התכנית, המספקת תכנים הקשורים 
לעולם התעסוקה ולעולם ההכשרה התעסוקתית, 
מתקיימת הכשרה קבוצתית על בסיס פעם 
בשבוע וזו כוללת לימוד תאורטי וחוויתי בנושאים 
הקשורים לעולם העבודה. בנוסף, זוכים משתתפי 
התכנית להכשרה אישית ייעודית הכוללת מפגש 
שבועי שבו מתקיים תהליך עיבוד לתכנים שנלמדו 
בהכשרה הקבוצתית וכן עזרה ביישום התכנים 

בחיי המשתתפים בתכנית, כאשר הליווי מותאם 
לקצב האישי של הצעיר.

עידוד  כוללות העצמה אישית,  הכשרות אלו 
לפרואקטיביות, התכוונות לעשייה, בחירת שדה 
וזכויות בעולם העבודה, כלים  מקצועי, חובות 
גוף, התנהגות  לתקשורת אפקטיבית, שפת 
אסרטיבית כדרך חיים, הצגת עצמי, שילוב בין 
מספר תפקידי חיים, התמודדות עם קונפליקטים, 
כתיבת קורות חיים, הכנה למרכזי הערכה וראיונות 
עבודה, קבלת החלטות, יוזמה, מיומנות החקירה, 
נתינת וקבלת משוב, ניהול זמן, קשר עם מוסד 
לימודים, עבודת צוות, הדרה חברתית, הגברת 
תחושת מסוגלות לעשייה, למידה מהצלחות, 
עולם העבודה המתפתח וכיו"ב. בנוסף, מתקיימות 
במסגרת התכנית השתלמויות ארציות, המתקיימות 
3-4 פעמים בשנה, וכוללות צעירים מכל הקבוצות.

מעל 65% מהצעירים שעברו הכשרה במסגרת 
התכנית עובדים, לומדים או שנרשמו ללימודי 

מקצוע.
רותם שלף שפיר, מנהלת המכינה מטעם תחום 
צעירים בעמותת גוונים: "המכינה משלבת לימוד 
תיאורטי יחד עם לימוד התנסותי-מעשי בשטח 
- "בחיים האמיתיים" - של הצעיר ומאפשרת 
לצעירים ללמוד את כלי ה"חקירה" ולרכוש ידע 
ומיומנויות שיסייעו להם להשתלב ולהצליח בעולם 
העבודה. ההכשרה של הצעיר מלווה בהעצמה 
ולחברה  וקהילתית, שתורמת לצעיר  אישית 
הרחבה גם יחד. הצעיר מקבל שעות הכשרה 
מפוזרות לאורך השנה, ומתנסה כל העת "בזירה 

האמיתית" - החיים עצמם."

מדברי הצעירים המשתתפים 
בתכנית:

"כשהתחלתי את הקורס לא ידעתי 
ולא האמנתי כמה הוא רלוונטי לנקודה 
שבה אני נמצא. אם מישהו מתלבט 
לגבי לימודים או מציאת עבודה זו 

הכתובת". 

"עברתי המון דברים. מצאתי עבודה 
חדשה. למדתי וסיימתי את הקורס בדויד 
ילין ליזמות חברתית. דברנו בעיקר על 
תעסוקה. איך מתכוננים לראיון עבודה 
ופיתוח יכולת להסתכל טוב על דברים 

גם כשהמצב רע. חשיבה חיובית".

"התחלתי לשים יותר לב לטיפוח העצמי, 
שמחת החיים חזרה, אני פחות בלחץ 

ויותר סומכת, לקחתי יוזמה".

"הלכתי לבד ליריד ונתתי קורות חיים, 
הקורס עזר לי לחפש לימודים, לחכות 
שיצרו איתי קשר לגבי עבודה ולא 

להתייאש..."

"התכנית עזרה לי במציאת עבודה 
כמדריך מחשבים בעלה נגב, למדתי 
התנהגויות נכונות בחברה, ואיך לפעול 

ביעילות מול הסביבה". 

בין מקומות ההכשרה המקצועית / האקדמית בה 
נמצאים הצעירים שסיימו ביולי 2015: עיצוב גרפי 
במכללת ספיר, השלמת בגרויות לקראת לימודי 
עבודה סוציאלית, תואר בא כללי, עיצוב גרפי ב"קוים" 
ב"ש, מזכירות רפואית, תואר באומנות הפקה ויצירה, 
תואר בהנחיית קבוצות במכללת ספיר, לימודים 
בבצלאל, לימודי הנדסאות מחשבים במכללת 

אשקלון, השלמת בגויות, לימודי ציור ורישום. 
פירוט מקומות העבודה בהם השתלבו הצעירים: 
צער בעלי חיים בב"ש – עזרה לווטרינר, עוזר מנכ"ל 
בעמותת אתגרים, הדרכת נוער עם צרכים מיוחדים, 
מפעל גזר בדורות, קופאית בסופר, עובד בספריה.
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טויוטה מאמצת את
אורט בית הערבה

שקד שלמה, מפקח ארצי למקצועות הרכב

פרויקט טויוטה מתקיים בתיכון אורט 
בית הערבה בירושלים זו השנה השנייה. 
הפרויקט מתמקד בתלמידי מגמת אוטוטרוניקה 
בבית הספר, כשהמטרה העיקרית היא העצמת 
התלמידים, מניעת נשירה, חתירה למצוינות, 

הצלחה והתמקצעות ממוקדת.
כחלק מהפרויקט ניתן מענק כספי עבור שדרוג 
הסדנאות למכונאות וחשמל רכב, רכישת סרבלי 
עבודה חדשים ואישיים לכל תלמיד. הקצאה 
נוספת עבור שיעורי תגבור פרטניים לתלמידים 
ועבור  חדשים המצטרפים לשורות המגמה 

פיצול קבוצות למידה לקבוצות קטנות יותר ע"מ 
להגיע ללמידה מקצועית ומשמעותית. הוענק 
אף סיוע בסלי מזון לתלמידים המגיעים מרקע 
סוציואקונומי נמוך והוענקו מלגות לתלמידים 

המצטיינים.
מגמת  הוזמנה  תשע"ה  הלימודים  בשנת 
אוטוטרוניקה לסיור והרצאה בסוכנות טויוטה 
זמיר בירושלים, היום כולו היה חוויה מרגשת 

לתלמידים ולמורי המגמה.
מספר תלמידים מבית הספר מועסקים בסוכנות 
והתמקצעות  ותוצאות הניסיון  זמיר  טויוטה 
ניכרות הן בציונים, הן במוטיבציה והן בנוכחות 
הסדירה בבית הספר. לאחד מתלמידי בית 
הספר אף הוענק פרס העובד המצטיין בטקס 

שנערך בחברת טויוטה. 

השנה הוזמנו המפקח, מר שלמה שקד, ומורי 
מגמת אוטוטרוניקה ברשת אורט מכל הארץ 
לכנס שנתי של חברת טויוטה במרכז מסירת 
הרכבים, שם הוצג בפני המורים תהליך קבלת 
הרכב ומסירתו ללקוח. המורים נהנו מהרצאה 
שעסקה בטכנולוגיות חדשות בעולם הרכב 
שהועברה ע"י מרצה בכיר בחברה. יום זה היה 
כולו מקצועיות, העשרה והעצמה של מגמת 
גבוהה מאוד של  והכל ברמה  אוטוטרוניקה 
אירוח , אדיבות ומקצועיות, כמו שטויוטה יודעים.
כי  בית הספר מציינת  רויטל אמיר מנהלת 
ההישגים במבחני הגמר בשנה החולפת היו 

גבוהים מהממוצע הארצי וכי 100% מתלמידי 
ונמצאו זכאים לתעודת גמר  המגמה נבחנו 
ומקצוע בתחום מכונאות הרכב. היא מוסיפה כי 
חלק מהתלמידים אף המשיכו ללימודי הנדסאים 
וכמו כן, הרישום למגמת אוטוטרוניקה בשנה 
הנוכחית היה מהגבוהות ביותר בשנים האחרונות 
ומשמעותית גבוה מהמגמות הנוספות. אין ספק 
כי הפרויקט של טויוטה יחד עם העבודה המסורה 
של הצוות בבית הספר והשקעת הפיקוח המקצועי 

מניב תוצאות מבורכות ורצויות. 
בחודש אפריל השנה מתוכנן יום סיור נוסף לכל 
תלמידי המגמה בטויוטה - שם יקבלו התלמידים 
חוויה נוספת מעולם הרכב היוקרתי והמרשים... 

כולנו בצפייה.

מכללת עתיד 
בבאר שבע, תכשיר 

עולים ממדינות 
חבר העמים

ייקלטו ברשת מלונות "פתאל".

חיים מנוס

2016 צפויים להגיע למכללת  באוקטובר 
עתיד בבאר שבע 25 עולים חדשים ממדינות 
חבר העמים )ברה"מ לשעבר( ללמוד את הקורס 
"חשמלאי מוסמך". מדובר בפרויקט ראשון מסוגו 
- פרי שיתוף פעולה בין הסוכנות היהודית לבין 
מכללת עתיד, במסגרתו יוכשרו העולים כחשמלאים, 
ולאחר מכן ישתלבו בשוק העבודה - רשת מלונות 
"פתאל" כבר התנדבה לקלוט אותם לשורותיה. 

המהלך התממש בעקבות הצטרפותה של ג'ניה 
וייסברג, מנהלת הפיתוח העסקי במכללת עתיד 
הסוכנות,  של  מיוחדת  למשלחת  שבע,  באר 
וייסברג  שיצאה לאוקראינה בנובמבר האחרון. 
יחד עם נציגי תכניות קליטה נוספות, הציגה את 
יהודים הצפויים  הפרויקט המיוחד בפני מאות 
יגורו  2016. "העולים  לעלות לישראל באפריל 
במרכז קליטה בבאר שבע וילמדו באולפן במשך 
חמישה חודשים. לאחר מכן הם יגיעו אלינו ויעברו 
הכשרה כחשמלאים מוסמכים", מספרת וייסברג 
ומוסיפה כי "הפרויקט הוא במימון משרד הכלכלה 
נוספים  יוצג בפני עולים  והתעשייה". הפרויקט 

ממדינות אחרות בחודשים הקרובים.
"המשלחת לאוקראינה הייתה חוויה יוצאת דופן 
עבורי", אומרת וייסברג "מבחינתי זו גם שליחות, 
אבל לא רק. העברנו באוקראינה שני סמינרים בני 
שלושה ימים, בכל פעם למאה אנשים, ונסענו לערים 
שונות במדינה, שם גם פגשנו עולים פוטנציאליים. 
מעבר לעובדה שכל אחד מאתנו הציג את תכנית 
הקליטה שלו, כל אחד מאתנו ייצג עבור העולים 
גם את מדינת ישראל, וזה היה מרגש מאוד. הם 
היו סקרנים מאוד לגבי ישראל ושמחנו לענות על 
השאלות שלהם. זה גם חלק מהעבודה שלי שאני 

מאוד אוהבת".
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גליון 75  �   מרץ 2016

יריד מעסיקים במרכז להכשרה מקצועית 
ירושלים

בתאריך ה 1/12/2015 התקיים במרכז הכשרה ירושלים יריד מעסיקים ראשון מסוגו ביוזמת מטה האגף 
והממונה האזורי במחוז ירושלים, ובשיתוף התאחדות התעשיינים מרחב ירושלים

ושירות התעסוקה מחוז ירושלים. 

גדעון זקן , ממונה אזורי, ירושלים

מטרתו של היריד הייתה, מחד לחשוף את 
המעסיקים לפעילות הענפה של האגף 
ולמקצועות הנלמדים במרכז הכשרה ומאידך, 
לאפשר למעסיקים להציע מקומות עבודה ללומדים 
ולחשוף בפני התלמידים את המגוון הרחב של 
המפעלים והמעסיקים אשר יתאימו לצורכיהם 

וכישוריהם. 
ביריד הציגו כ 20 מעסיקים את מפעליהם באמצעות 
חומר הסברה, שילוט, שיחות ומפגשים אחד על 
אחד בפני תלמידי המרכז בעבר ובהווה. בנוסף, 
נערך  במהלך היריד הוצג סרט תדמית, אשר 
הפעילות  את  המייצג  היריד,  לצורך  במיוחד 
המגוונת של מרכז ההכשרה . את היריד סקרה 
העיתונות האלקטרונית באמצעות צילום וראיונות 
עם המעסיקים, התלמידים ונציגי האגף להכשרה.  
היריד התקיים באמצעות חברת "מקום", אשר 
ארגנה וביצעה אותו בהתאם להנחיות הממונה 

האזורי. היריד היה, ללא ספק, הצלחה גדולה וזאת 
לאור ההיערכות המיוחדת המקדימה והטובה, 
הסיוע והתמיכה של מנהלת וצוות המרכז לפני 
היריד ובמהלכו, הסדר והארגון. המעסיקים שנכחו 

ביריד הביעו שביעות הרצון רבה מעצם קיומו, 
השתתפותם הערה של התלמידים המחישה את 
חשיבותו להם, ובסופו של יום, הוא נמדד במספר 

ההשמות אשר הוצעו לתלמידים.  

המרכז להכשרה מקצועית באשקלון ניפרד השבוע מצוות 
ההוראה הוותיק שלו

אשר פרש לגמלאות בתקופה האחרונה, באירוע מכובד ומשפחתי שנערך במרכז ההכשרה. 

שרונה בלוך, ממונה אזורית, הכשרה מקצועית,
מחוז באר שבע והדרום

הסדנא למתכת עוצבה ונערכה למסיבה בה השתתפו המורים 
הפורשים )יוסף אוזן, צבי ברק, יוסף בן שמחון, אשר קציר וראובן 
גולדשטיין( ובני משפחותיהם, צוות ההוראה, מורים שלימדו במרכז בעבר 

ופרשו, ההנהלה ואורחים. 
בטקס המרגש נשאו דברים הממונה האזורית, מנהל מרכז ההכשרה, 
המפקחים המקצועיים אשר כיבדו בנוכחותם )יצחק חדאד, אלי אלון 

וגדי קורץ( ומורים. 
המורים הנרגשים אשר לימדו במרכז עשרות שנים והכשירו תלמידים רבים 
זכו לשי נאה והוקרה רבה. מאחלים להם אתגרים חדשים ובריאות איתנה.
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מודל ההכשרה החדש – אפרנטיסשיפ 
)Apprenticeship(

"אפרנטיסשיפ" )חניכות למבוגרים( הוא כלי, המתפתח בשנים האחרונות בעולם ונחשב ככלי מוביל בתחום 
המוביליות החברתית, להכשרה מקצועית. כלי זה מיועד לתת מענה לצרכי המעסיקים הזקוקים לעובדים 
מיומנים, לצמצום הפער ההולך וגדל בין המיומנויות של האוכלוסייה הנכנסת לשוק העבודה למיומנויות 

הדרושות בענפים ולסיוע ביציאה מעוני של כאלו שאינם עובדים או עובדים בשכר נמוך.

איסר דובדבני, ממונה הכשרת מבוגרים,
מחוז חיפה והצפון

שרונה בלוך, ממונה מחוזית,
מחוז באר שבע והדרום

על בסיס זה האגף להכשרה מקצועית וכח 
אדם וג'וינט ישראל - תבת פיתחו תכנית 
פיילוט משותפת בפריסה ארצית, שמטרתה לעדכן 
לבסס ולמסד מסלול הכשרה מקצועית המשלב 
הכשרה לצד עבודה אצל מעסיק ורכישת מיומנויות 
במקום העבודה . הכשרות אלה יתקיימו במקצועות 
בהם יש ביקוש לעובדים מיומנים, כאשר תכנית 
הלימודים תותאם לצרכי המעסיק לצד הצרכים 

הפדגוגיים. בניגוד למסלולים שמעודדים מעסיקים 
גדולים, מסלול זה נבנה כך שיהיה אטרקטיבי גם 
ובינוניים. קהל היעד בקרב  למעסיקים קטנים 
18 ומעלה שאינם עובדים וכן  החניכים יהיה בני 

עובדים המועסקים בעבודות שאינן מקצועיות.
ילמד לימודים עיוניים בלבד  חניך במסלול זה 
לתקופה קצרה )חודש-חודשיים( אשר לאחריה 
ישלב לימודים עיוניים במשך שניים שלושה ימים 
בשבוע ועבודה מעשית בשכר ביתרת השבוע. 

במהלך העבודה ירכוש הלומד מיומנויות במקום 
העבודה על ידי חונך שיקצה לכך המעסיק )"מודל 
מתהפך"(. בסוף ההכשרה יהא על החניך לעבור 

בחינות הסמכה לקבלת תעודת מקצוע.
במסגרת התכנית, המעסיק יקבל תשלום חלקי עבור 
שכר החניך ושכר החונך ויינתן לו מענק הצלחה, 
במידה ויעמוד החניך בבחינות ההסמכה בהצלחה.
win- מסלול החניכות למבוגרים יוצר מצב של 

win-win – המעסיק מקבל בסוף תהליך ההכשרה 
עובדים מיומנים המותאמים לסביבת העבודה שלו, 
כמו גם תמריצים כספיים. התלמיד, מקבל הזדמנות 
לרכוש מקצוע מבוקש בענפים בהם השכר הינו 

הרבה מעבר לשכר המינימום, הוא מתחיל לעבוד 
כבר במהלך לימודיהם, ובהמשך הוא רואה לפניו 
אופק תעסוקה, התפתחות והתקדמות – גם מבחינת 
שכר וגם מבחינת עניין ולמידה. לבסוף, גם המשק 
הישראלי מרוויח – כאשר אזרח שקודם לכן היה לא 
מועסק או מועסק בשכר נמוך, מצטרף לכח האדם 
המיומן במשק, מגדיל את השכר שלו ואת תשלומי 
המסים, מסייע לצמיחה הכלכלית ומעודד את 
התעשייה הישראלית להישאר ולהתפתח בישראל.

במסגרת זו נפתח השבוע לראשונה במחוז באר 
שבע והדרום קורס אוטוטרוניקה במכללת עתיד 
ובשיתוף 7 מוסכים בעיר. בטקס הפתיחה המרשים 
השתתפו מנכ"לית תבת והתורמות לפרוייקט אשר 
יהודיים, הממונה  נציגי ארגונים  הגיעו משוויץ, 
האזורית במשרד הכלכלה במחוז הדרום, מנכ"ל 
הספר,   בית  ומנהל  "עתיד"  המיכללות  רשת 
המפקחים המקצועיים מטעם משרד הכלכלה, 
מנהלי התוכנית מטעם הג'וינט, נציגי המעסיקים 

ואורחים נוספים. 
 2016 ינואר  במחוז חיפה והצפון נפתח בחודש 
קורס c n c  במכללת נצרת עילית לאזור עפולה 

 2015 והעמקים ובמחוז ירושלים נפתח בדצמבר 
קורס עיבוד שבבי במכללת צור ברק בג'וליס. 

מנהלת תכנית סטארט בג'וינט ישראל )תבת(, גב' רויטל 
אסייג , הודתה לכל השותפים לפתיחת ההכשרות: 
לאגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם ונציגיו במשרד 
הכלכלה והתעשייה ,למרכזי ההכוון ריאן במגזר הלא 
יהודי ו"מפתח" במגזר החרדי, ללשכות התעסוקה 
ולמרכזי הצעירים, והביעה תקווה שנצליח להרים 

יחדיו הכשרות טובות ואיכותיות נוספות בעתיד.
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מאסטרים באומנות הבישול
לאחר שמונה חודשי לימוד מתישים וטעימים במיוחד, סיימו ששה עשר תלמידים קורס

הכשרה קולינרית בהשקעת משרד הכלכלה והתעשייה. 

משה כץ, ממונה פיקוח ומפקח ארצי לתחום 
המלונאות והאירוח

ששה עשר תלמידים סיימו לאחרונה את 
קורס "אומנות הבישול", שהחל לפני כ-8 
חודשים במלון הילטון ת"א. הקורס נערך במתכונת 
3+3 בשכר,  ויחודית של כיתה במפעל,  מיוחדת 
שילוב לימודים עיוניים ומעשיים בסדנא מקצועית 
מיוחדת שרשת הילטון הקימה לצורך הקורס 
במשך שלושה ימים ואז שלושה ימים של עבודה 
בשכר במטבחי רשת הילטון, בסיום הקורס הרשת 

התחייבה לקלוט לפחות כ - 50% מהבוגרים. 
משרד הכלכלה והתעשייה שהפעיל את הקורס 
השקיע בשנת 2015 כ-15 מיליון שקלים בהכשרה 
קולינרית של טבחים וקונדיטורים, ולראשונה השנה 
נערך המיזם בשיתוף רשת מלונות הילטון. המיזם, 

צילומים: ישראל סאן

בעלות כמיליון שקלים, כלל חיילים משוחררים, 
ובלתי מועסקים.  בני מיעוטים  עולים חדשים, 
השילוב של לימודים באווירה יוקרתית ואוכלוסייה 
מגוונת, בניצוחו של המדריך שף עונג עץ חיים, 
יצרו "אווירה לימודית ייחודית - שהובילה לתוצאות 
גבוהה", כפי שציינו  ולרמה מקצועית  חיוביות 
הבוחנים, השף ניקולאי שכטר והשף אבי סיגאוי. 
כמחצית מהבוגרים כבר נקלטו במלונות הילטון 

ברחבי הארץ. יתרת המשתתפים בחרו בקריירת 
מסעדנותומשתתפת אחת אפילו מתעדת לעבוד 

בעסק העצמאי שפתחה..
לאור ההצלחה ואחוזי ההשמה הגבוהים החליטו 
מלונות הילטון בישראל ומשרד הכלכלה והתעשייה 
- מחוז תל אביב, על פתיחתו של מחזור נוסף ובכך 
ל"עבות" את הענף בעתודה איכותית וברמה גבוהה, 

מבית היוצר של מלון הילטון תל אביב.

בין מסיימי הקורס: אלינה, עולה חדשה מאוזבקיסטן, 
דין במקצועה, שהחליטה מתוך אהבה  עורכת 
לתחום לעשות הסבת מקצוע. לצד קשיי השפה 
היא סיימה את הקורס בהצטיינות יתרה ונקלטה 
"קלואליס" לצדו של השף  לעבודה במסעדת 
ויקטור גלוגר. רואה, המתגוררת בטייבה, ואשר 
הגיעה בכוחות עצמה מידי יום ללימודים ולעבודה, 
הפגינה במהלך הקורס יכולות מקצועיות אישיות 
גבוהות מאוד, וצחי, ספורטאי מצטיין, שחקן נבחרת 
ישראל לרוגבי, שהצליח לשלב את שני התחומים 
יחדיו, שניהם נקלטו לעבודה במלון הילטון תל אביב. 
מן הראוי לציין כי הקורס הוא בנוסף להכשרה 
ה"מסורתית" בבתי הספר למלונאות: מכללת 
רימונים בטבריה, תדמור בהרצליה, דן גורמה בת"א 
ואוניברסיטת בן גוריון באילת. הכשרה חדשנית זו, 
הינה מודל ייחודי, המחלק את אחריות ההכשרה 
בין האגף להכשרה מקצועית לבין המעסיק, אשר 
הוביל לרמה המקצועית הגבוהה מאוד, ובנוסף, 
מסייע רבות להתפתחות האישית של התלמידים 
ולפתרון המחסור בידיים עובדות בתחום זה בארץ.
ישראל,  סמנכ"ל משאבי אנוש מלונות הילטון 
"קורסים אלו, בעידוד  כי  גלעד שלוש, מדגיש 
הן הדרך הנכונה  והתעשייה,  משרד הכלכלה 
להשקיע באנשים מוכשרים המשוועים למקומות 
עבודה בתחומים שהם באמת אוהבים, והכוונתם 
לסטנדרטים הגבוהים ביותר של קבוצת הילטון".
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פעילויות והישגים 
בהכשרת מבוגרים

הסתיים קורס תדמיתנות ממוחשבת,
ב'מרכז תמרה'

איסר דובדבני, ממונה אזורי הכשרת מבוגרים באגף

הסתיימו קורסים מקצועיים לעולים חדשים
במכללה הטכנולוגית באר שבע

העולים-הבוגרים ומעניקי התעודות(

במכללה הטכנולוגית באר שבע נערך טקס הענקת 
תעודות גמר לסטודנטים עולים חדשים מברית 
המועצות ומאוקראינה, המתגוררים בדרום הארץ, 
שסיימו קורסים של הכשרה מקצועית בתחזוקת 

מחשבים ובאוטוקאד. 
חיים מנוס

הקורסים הללו התאפשרו תודות לתרומתו של ג'ון הייגי מיניסטריס, 
 World" ובמסגרת השותפות האסטרטגית של המכללה עם 
ORT קדימה מדע", וזאת במטרה לתת מענה לצורך, הגדל והולך, של 
אנשי מקצוע בשוק העבודה בישראל, בכלל, ובנגב בפרט. חשוב לציין 
כי חלק גדול מבוגרי הקורסים, במסגרות אלה, כבר נקלטו במקומות 
עבודה במקצוע החדש אותו רכשו. בטקס הענקת תעודות הגמר נכחו 

.World ORT בכירי המכללה ו

באווירה חגיגית, הסתיים קורס תדמיתנות ממוחשבת 
ידיהן של  במרכז הכשרה ממשלתי תמרה. מעשי 
הבוגרות המוכשרות הוצג בתצוגת אופנה שערכו.  
הממונה האזורי להכשרת מבוגרים, איסר דובדבני, 
שיבח את עבודת הנהלת המרכז, המורות המסורות 
ואת אדית פולק, המפקחת המקצועית, שליוותה את 

הקורס לכל אורכו. מנהל המרכז להכשרה, באסם 
סולימאן, סקר את השתלשלות הקורס וציין בסיפוק 
את אחוז ההשמה הגבוה של בוגרות הקורס. עוד 
השתתפו בטקס נציגי האגף, מורי בית המרכז וכמובן 

הבוגרות ובני משפחותיהן.
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מכללות מה"ט מכשירות
הנדסאי-מכונות – מערכות אנרגיה-

גז-טבעי

במכללות מה"ט כבר נערכים להכשיר כוח-אדם מקצועי, 

לתחום הגז-הטבעי. לאחר אישור ועדת הכלכלה של הכנסת, 

ב 9-11-15, את הרפורמה להסרת חסמים שעיכבו את 

חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי, הלימודים בתחום נראים חשובים 

ורלוונטיים יותר מתמיד. בשנים הקרובות הרפורמה תאיץ את חיבור 

המפעלים לגז הטבעי, כאשר הצפי המתוכנן הינו חיבור של 500 מפעלים 

עד שנת 2017.

במכללת תל חי ובמכללה הטכנולוגית באר שבע 
הקימו בשנה האחרונה מעבדות בתחומי הגז הטבעי 
והאנרגיה כאשר הציוד למעבדת הגז הטבעי הגיע 
  !EMERSON - TARTARINI מהחברה האיטלקית
זוהי מערכת למידה PRMS - מערכת המקבילה 
למערכת המופעלת בתעשייה והראשונה מסוגה 
בארץ. המערכת משמשת את הסטודנטים במסלולי 
הנדסאים ובמסלולי ההשתלמויות ללימודי הגז 

הטבעי.
את   גייסה  שבע  בבאר  הטכנולוגית  המכללה 
אינג' רוני קורוטקוב , מומחה בעל 12 שנות ניסיון 
בגז טבעי לצורך ריכוז נושא הגז במכללה. צוותי  

מגמת גז-טבעי במכללות מה"ט
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מעבדת הגז הטבעי ברופין, בשיתוף נובל אנרג'י

המרצים של המכללות  מורכבים מאנשים בעלי 
וניסיון בתחום ובנוסף  הוכשר צוות מרצים   ידע 
להוראת המקצועות בגז הטבעי באמצעות חברה 
 .Wood Group מקבוצת ODL , Inc -  בינלאומית
חשוב במיוחד לציין שהפרויקט יצא לדרך בתמיכת 
הכספית המשמעותית של המשרד לפיתוח הנגב 
והגליל ומשרד התשתיות ובעזרתו  האדיבה של 

.Word ORT  - ארגון קדימה מדע
בשנת הלימודים הנוכחית, הצטרפה למסלול 
המכללה הטכנולגית רופין, ובקמפוס המכללה 
הוקם "מרכז רופין-נובל לאנרגיה וגז טבעי", אשר 

פועל כבר מסוף 2014.
38 הסטודנטים  במהלך הקיץ הסתיימו לימודי 
במחזור הראשון, במכללות הטכנולוגיות באר-שבע 
ותל-חי, כאשר 95% עברו בהצלחה  את המבחנים 
העיוניים והמעשיים ב"מערכות אנרגיה - התמחות 
בגז הטבעי", והם נמצאים בשלבים מתקדמים 

של פרויקט  הגמר, שמהווה את השלב האחרון 
יהיו  מסלול-הלימודים  סיום  עם  בהסמכתם. 
הסטודנטים זכאים לקבלת דיפלומות הנדסאי 
והסמכות של רשות הגז הטבעי למתקינים רמה 1. 
פרויקטי הגמר הייחודיים עליהם עמלים הסטודנטים 
בימים אלו בתחום הגז הטבעי ישמשו כבסיס הידע 

במקום עבודתם העתידי בתחום זה. 
 210 סה"כ לומדים בתחום "הגז הטבעי", כבר 
ב"מסלול  ולימודים  בוקר  )לימודי  סטודנטים 

המשולב"(, בכל מכללות מה"ט. בנוסף לפעילות 
בלימודי ההנדסאים,  המכללות מפעילות קורסי 
"מתקין גז טבעי רמה 1",  וקורס "מפעיל גז טבעי".

כמו-כן, בבאר שבע, ייפתחו קורסי מפקח גז טבעי, 
מתקין גז טבעי רמה 2, ומפעיל גז טבעי רמה 2.

מאיה שפרמן, מפקחת מה"ט לתחומי הנדסת 
מכונות והאנרגיה

"בתקופה  כי  ניסן מנהלת מה"ט מסרה  לימור 
הקרובה יהפוך הגז הטבעי למקור אנרגיה זמין 
גם למפעלי תעשייה קטנים, כמו גם לבתי עסק  
בעלי צריכת אנרגיה מוגברת )בתי מלון, מכבסות, 

מסעדות ועוד(. 
)עיונית ומעשית( אושרה ע"י  תכנית הלימודים 
רשות הגז במשרד האנרגיה והמים וכוללת תנאים 
הנגזרים מהגדרת התפקיד, ומרמת הידע הנדרש, 

במקצועות השונים, הנדרשים."

דורון אברהמי, מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר 
קיימא, מסר ל"חדשות האגף", כי "משרד הכלכלה 
והתעשייה רואה חשיבות גדולה בעידוד התעשייה 
לעבור הסבה לשימוש בגז טבעי; לצורך זה נרתם 
המשרד, יחד עם משרדי הממשלה השותפים, 
לגיבוש חקיקה כלל מערכתית בתחום, שאמורה  
לקבל אישור הכנסת. בנוסף, המשרד מקדם, 
עם שותפיו בממשלה, באמצעות מכון התקנים, 
תקן ישראלי ייעודי להגברת הוודאות והשקיפות 
בתהליך.  המשרד גם מפעיל תכנית-דגל, לסיוע 
במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת הגז הטבעי, 
ולמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש 
בגז טבעי,  בתקציב כולל של 120 מיליון ₪, ואשר 
נותנת מענה לעלויות החיבור למערכת החלוקה 
של הגז הטבעי והסבת מתקני האנרגיה לשימוש 
בגז טבעי. התוכנית נותנת מענה-משלים, בדמות 
נוסף למפעלים אשר המרוחקים  ייעודי  מענק 
מתוואי צנרת החלוקה. התכנית עודכנה לאחרונה 
בעקבות החלטת ממשלה, וכיום היא נותנת מענקים 
מוגברים, בהיקף של 30 מיליון ₪, עבור מפעלים 
מרוחקים באזור הנגב והדרום ויישובי עוטף עזה."

שיעור במעבדה
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שליש מ-386 בוגרי המכללה 
להנדסאים אורט בראודה 

קיבלו דיפלומות בהצטיינות
בטקס חגיגי ומרגש הוענקו בסוף שנת הלימודים דיפלומות הנדסאי 

ל-386 מבוגרי המכללה להנדסאים אורט בראודה. 

חיים מנוס

באירוע השתתפו מנהלים מהתעשייה, 
גיוס  נציגי חילות צה"ל המופקדים על 
סגל   , מחלקות  ראשי  הטכנולוגית,  העתודה 
מרצים , וכן מאות בוגרים ובני משפחותיהם. 139 
386 מקבלי הדיפלומות עמדו בקריטריוני  מתוך 
ההצטיינות )36% מכלל המדופלמים!(; 20 מהם 
סיימו בהצטיינות יתרה )15%(. אין ספק שזהו הישג 

מרשים לכל הדעות !!
המכללה מקיימת קשר הדוק עם התעשייה, דבר 
שבלט בטקס, בו חולקו דיפלומות לבוגרי שתי 
כיתות ייחודיות : הנדסאי מכונות – התמחות רכבות 
בשיתוף רכבת ישראל והנדסאי כימיה תעשייתית 

בהשתתפות בתי זיקוק ותמי-דשנים.
מזה חמש שנים המכללה מפעילה מסלול ייחודי 
"אופק אקדמי" במסגרתו מתחילים הנדסאים 
  .).B.Sc( ותוך חמש שנים מסיימים מהנדסאים 
מיועד לסטודנטים העומדים בתנאי  המסלול 
 46 ההרשמה להנדסה ללא חובת פסיכומטרי. 
מבין המדופלמים בטקס הנם בוגרי התכנית ועברו 
ברצף ללימודים לתואר מהנדס. עשרות רבות מבין 

המדופלמים עומדים כבר כעת בתנאי הקבלה 
לימודים בעתיד לתואר  וימשיכו את  להנדסה 
 164 מהנדס. לראייה, בשנת הלימודים תשע"ה 
סטודנטים הלומדים במכללה האקדמית להנדסה, 
הינם הנדסאים בוגרי המכללה להנדסאים אורט 

בראודה !!!
בדברי הברכה לבוגרים, שנשא משה זיו, מנהל 
המכללה, הוא ציין בין השאר: "מעצם בחירתכם 
ללמוד מקצוע טכנולוגי-הנדסי תוכלו להשתלב 
במעגל התעשייתי/ייצרני/עיסקי, המגזר שנחשב 
ל"קטר" המניע את המשק הישראלי להתפתחות 
ולשגשוג כלכלי. כאן המקום להזכיר כי עפ"י נתוני 
הלשכה לסטטיסטיקה, ישנו כיום חוסר באלפי 
משרות של הנדסאים והמשק משווע לקליטתם. כמו 
כן בשנת 2012 חוקקה הכנסת את חוק ההנדסאים, 
אשר מסדיר את העיסוק של ההנדסאים ומשווה 
את מעמדם לבעלי תואר אקדמי בהתמודדות על 

משרות וקידום מקצועי בגופים ציבוריים" .

הערה: הכתבה אמורה הייתה להתפרסם בעיתון 
הקודם. אנו מתנצלים על התקלה. המערכת

צילום: אבי הירשפלד

ביקור ח"כ עודד 
פורר במכללה 
הטכנולוגית ב"ש

חיים מנוס

ב-08/11/2015 התארח במכללה טכנולוגית 
באר שבע ח''כ עודד פורר, חבר בועדת 
החינוך התרבות והספורט. במסגרת הביקור, נחשף 
הח"כ למגוון הפעילויות במכללה, ונפגש עם נציגי 

הסטודנטים.
ח"כ עודד פורר  ערך ביקור במכללה הטכנולוגית 
באר שבע על מנת להכיר מקרוב את מגוון הפעילויות 
המתקיימות במכללה. במסגרת הביקור סקר המשנה 
למנכ"ל המכללה, יעקב דור, את פעילות המכללה 
בכלל והדגיש את הפרויקטים המיוחדים בפרט 
והדרכים להתמודד עם המחסור הצפוי בעובדים 
מקצועיים בענפי-המשק השונים בישראל. כמו 
יו"ר אגודת הסטודנטים, דני  כן שמע הח"כ את 
כפרי, וסגנו, סוהייב אבו מצלח, לגבי התמודדויות 
של הסטודנטים במכללה והבעיות שהיו מצפים 

ממנו לפתור במסגרת פעילותו בכנסת. 
ח"כ עודד פורר הבטיח 'להיות כתובת' לכל הנושאים 
המקודמים בכנסת בנושא ההשכלה הטכנולוגית 

ולהיות נציג נאמן בתחום זה.

צילום : מיכאל פינקלשטיין

נלכד 
ברשת
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פרידה מסמי
חיים מנוס

בתחילת ספטמבר התקיימה במה"ט 
מסיבת-פרידה מסלומון מלול, סמי.

נאמרו דברי פרידה מרגשים, הוגש כיבוד-עשיר 
)"טעימה" במדור "פינת השף"( וכמובן הוכנה 
מצגת שסקרה את פועלו של סמי, בשירותו 
במכללות הטכנולוגיות, להכשרת הנדסאים 

וטכנאים-מוסמכים.
אני מביאים קטע קצר מדברי חבר-לעבודה, שמעון 
דוד, אשר אמר מספר מילים בשם עובדים מה"ט:
"... התלבטתי האם לספר על סמי דובר הפרסית, 
הרוסית, האמרית, הספרדית והערבית. או סמי 
הכועס והצוחק. על סמי החבר . לבסוף החלטתי, 
ידיד היקר, שזו עבורי הזדמנות ללקט עבורך,  
ידועים  ופתגמים מאנשים  לקט של אמירות 
ומפורסמים, שאולי יהיו לך אבני-דרך לחשיבה 

ואולי, חלקם, גם ליישום בעתיד. 
כותבים  לא  שהיסטוריה  אמר:  גוריון  בן   •
היסטוריה עושים - ואכן במה"ט כיום, ניתן 
למצוא טביעות אצבעות שלך כמעט בכל 

נושא.
סמי גם מאמין מאוד בחברות: חברות אמתית   •
היא, כמו שעון ללא מחוגים, ללא שניות, ללא 

דקות, או שעות, היא זמינה ללא גבולות. 
בישיבות הנהלת מה"ט, סמי תמיד מסביר   •
נאמרים מתוך אכפתיות  לכולם שדבריו 
ומתוך כאב. אז סמי: כל עוד בן אדם מרגיש 
כאב סימן שהוא חי, כל עוד בן אדם מרגיש 
את כאבם של האחרים סימן שהוא בן אדם.
ג'ון לנון סיפר בזיכרונותיו: שכשהיה בן חמש,   •
אמא שלו אמרה לו ששמחה היא המפתח 
לחיים. כשהלך לבית הספר ביקשה ממנו 

ביקור ח"כ מיקי זוהר 
במכללה הטכנולוגית 

באר-שבע
חיים מנוס

ב-24/01/2016 התארח במכללה טכנולוגית 
באר שבע ח''כ מיקי זוהר, מרכז הקואליציה 
בועדת הכספים. במסגרת הביקור, נחשף ח''כ 
למגוון הפעילויות במכללה, והבטיח להיות שגריר 

של המכללה בכנסת ישראל.
ח"כ מיקי זוהר, ערך ביקור במכללה הטכנולוגית באר 
שבע על מנת להכיר מקרוב את מגוון הפעילויות 
המתקיימות במכללה. במסגרת הביקור קיבל 
סקירה על פעילות המכללה וערך סיור במעבדת 
הגז הטבעי שהוקמה לאחרונה במכללה על מנת 
לתת פתרון להכשרה מקצועית לעובדים בתחום 

הגז הטבעי.
ח"כ מיקי זוהר נחשף לנפח העשייה המרשים 
המתקיים במכללה, וכן הבטיח להיות כתובת לכל 
הנושאים המקודמים בכנסת ולהיות נציג נאמן 
של ההשכלה הטכנולוגית והבטיח לפעול בכל 
המישורים העומדים על הפרק בתקופה הקרובה.
ח"כ מיקי זוהר חתם בספר האורחים של המכללה 
ובדברי הסיום ציין שהיה לו הכבוד לבקר במכללה 
ואין חולק כי מדובר בערך עליון עבור החברה 
הישראלית ועלינו לקדם אותה בכל מאודנו. הבטיח 
לפעול למען המכללה בכל הכלים העומדים לרשותו 
על מנת לקדם את ההשכלה הטכנולוגית שכה 

חשובה למציאות בישראל"

להיות  רוצה  אתה  "מה  לכתוב:  המורה 
כשתהיה גדול? "הוא כתב "שמח". אמרה 
לו המורה שהוא כנראה לא הבין נכון את 
המשימה, והוא ענה לה שהיא כנראה לא 

מבינה נכון את החיים...."
בתום סדרת-הברכות השיב סמי ואמר:

"מנהל האגף לשעבר – מר שלום בן משה; מנהלת 
מה"ט – הגב' לימור ניסן; חשב המשרד – מר יוסי 
שטיינברג; מנהלי/ות מכללות מה"ט; חברים 
וחברות, עובדים ועובדות יקרים, הגעתי היום, 
בשעה טובה, למסיבת פרישתי משירות המדינה. 
זה לא ברור מאיליו, ועל כך אני מברך את בורא 

עולם שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה.
בשנת 1995 הגעתי לתפקיד מנהל מח' התקצוב, 
2 עובדים בלבד. אני  כאשר המחלקה מנתה 
ורונית גרבנגי )אחדות(. עזבתי את המחלקה 
נוספים כאשר, בעיקר, מטלת  3 עובדים  עם 

המחשוב נוספה.
אם הייתי נשאל, מהו התחום שבו הבאתי לשינוי 
יותר מכל? התשובה היא, ללא ספק – תחום 
המחשוב. אין ספק שתמורות רבות וחשובות 
קרו במחלקה בתחום זה. הכל תודות לעובדים 

היקרים והמוכשרים במחלקה שקבלתי.
אם מישהו כינה את מה"ט "יחידת עילית", ללא 
ספק, עובדי מחלקת התקצוב הם העילית שבעילית. 
אני מקווה שמחליפי ידע לנצח על ה"תזמורת" 

הזו, כי "המנגינה" חייבת להמשך.
אורחי היקרים, נעמתם לי מאוד וחלק גדול מכם 

יחסר לי; אך כאלה הם החיים...
תודה מיוחדת לאשתי היקרה, שלא מעט בזכותה 

יכולתי לצלוח מהמורות במהלך שירותי.
אני מאחל למה"ט שגשוג והצלחה בהמשך הדרך."

בתיאבון
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משלחת סטודנטים של המכללה הטכנולוגית 
באר שבע חזרה מביקור גומלין במכללת 

גרטורד לוקנר מפרייבורג שבגרמניה
חיים מנוס

גם השנה, כמדי שנה מאז 1981, במכללה 
הטכנולוגית באר שבע אורגנה משלחת של 
סטודנטים לגרמניה. זהו ביקור גומלין לביקור משלחת 
סטודנטים מהמרכז הטכנולוגי ע"ש גרטרוד לוקנר 
בפריבורג גרמניה, שביקרו במכללה במהלך חגי 
תשרי. המרכז הטכנולוגי "גרטרוד – לוקנר" קרוי על 
שם אישה גרמניה )חסידת אומות העולם(, שהצילה 
יהודים במהלך השואה. המפגש בין סטודנטים 
מישראל, הלומדים במסלולים טכנולוגיים, לבין 
ולהעמיק  מקביליהם בגרמניה מאפשר לחזק 
קשרים בתחומי הטכנולוגיה המתפתחים, וכמובן 

להעמיק את ההכרות הבין-תרבותית.
מספר סטודנטים מצטיינים, בהמלצת מרכזי המגמות, 
עברו ראיונות על ידי סגל המכללה, ומתוכם תשעה 
סטודנטים נבחרו לצאת למשלחת יחד עם ראש 
המשלחת, איגור ברגמן, מרכז המגמה לתוכנה. 

פרייבורג  בעיר  ביקרה  הסטודנטים  משלחת 
שנמצאת בדרום מערב גרמניה, העיר מוקפת 
שוויץ  לגבול עם  ונמצאת קרוב  ביער השחור 
וצרפת. פרייבורג, בדומה מאוד לבאר שבע, מזוהה 
כעיר סטודנטיאלית עם אוניברסיטאות ומכללות 
רבות, מספר התושבים מונה כ-200,000 ובנוסף 

כ-30,000 סטודנטים.
משלחת זו אופיינה כמוצלחת ביותר עקב ריבוי 
עקב  מכך  ויותר  הסטודנטים  שעברו  החווית 
הקשרים החברתיים שיצרו הסטודנטים הישראלים 

עם עמיתיהם הגרמניים. הסטודנטים בילו יחד 
בגרמניה ושוויץ בסיורים ביום ובבילויים ליליים, 
הם יצרו חברויות שנמשכים עד היום. המשתתפים 
בילו בטיולי טבע מקסימים ביער השחור, בפארק 
אירופה ובעיר הקסומה באזל, על נהר הריין, חגגו 
בפסטיבל הבירה בעיר שטוטגרט, וביקרו בשני 
קמפוסי המכללה של פריבורג והשתתפו במכללה 

בשיעור אנגלית. 
להלן כמה ציטוטים ממכתבי סטודנטים:

״חוויה של פעם בחיים, אנשים מקסימים . האווירה 
כייפית, האירוח ממש טוב!״

״בפסטיבל הבירה בשטוטגרד היה כל כך כיף! 
לראות את כל האנשים לבושים בשמלות ושלייקס 
כל אחד עם כוס ליטר בירה ביד וכולם שרים 

ביחד! נהננו מאוד!״
זה היה ממש סגירת מעגל לנסוע  ״בשבילי 
למד  שלי  אבא  שנה   20 לפני   .. למשלחת 
במכללה הטכנולוגית ובחרו בו לנסוע למשלחת 
לגרמניה... כיף לחלוק חוויות ולדעת שהיינו 

באותם מקומות J״
״היער השחור ... חתיכת מסע! אבל שווה כל רגע! 
אחד המקומות היפים בעולם. נוף עוצר נשימה"

לטיול יצאנו
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עבודות גמר ייחודיות ומגוונות 
של בוגרי "המכללה הטכנולוגית 

הנדסאים" באריאל
פרויקט הגמר מהווה את השלב האחרון בתכנית הלימודים לקראת קבלת תואר הנדסאי.  זהו פרויקט בעיצוב 
אישי, שאותו מפתח הסטודנט מהשלב הרעיוני ועד שלב היישום, הכל תחת כנפי המחלקות השונות ובהנחיה 
אישית של סגל המרצים וראשי המחלקה. מגוון הפרויקטים מעורר עניין והשראה בנושאים קהילתיים וחברתיים, 
סביבתיים ותרבותיים עכשוויים. אלו בוגרים בעלי סגנון ואמירה אישית וייחודית, המשתלבים בשוק העבודה.

חיים מנוס

ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב, מנהלת המכללה 
הטכנולוגית הנדסאים באריאל, מסבירה 
יכולתם של בוגרי  "תוצרי הבוגרים מעידים על 
המחלקה לעיצוב מדיה חדשה להשתייך לקהילת 
מעצבי המחר. בוגרי המחלקה, בדרכם להשתלב 
בעיצוב מדיה חזותית או דיגיטלית, מעצבי פרינט 
או מעצבי אפליקציות, אתרים או משחקי אינטרנט, 
וייצור כחול  עיצוב  תוך הסתכלות קדימה אל 
לבן, ודחיפת הכלכלה הישראלית קדימה. איכות 
נכון,  פרויקטי הגמר מעידה על הליך הכשרה 

שבה הסטודנטים קיבלו כלים עדכניים והתנסו 
אל מול התעשייה בפרויקטים אמיתיים כחלק 
מלימודיהם, והכל כדי להפוך למומחים בתחומם 

ועל פי הנדרש בתעשייה".

המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה 
- פתרונות שונים לשיפור והקלה 
בחיי האוכלוסייה הבוגרת ולבעלי 

מוגבלויות בתנועה: 
ענר אליאב, יותם מולדובן וחגי וינברג, פיתחו את 
המדרגון-הליכון המטפס מדרגות ומיועד לאנשים 

עם קושי בטיפוס עצמאי. המדרגון עובר ממצב 
הליכה לטיפוס מדרגות בלחיצת כפתור, ומאפשר 
לבצע את פעולת העלייה במדרגות באופן עצמאי 

ללא תלות באחרים. 

אדם זינו וניר קורן, פתחו את EasyBath - מתקן 
העברה לאמבטיה, פעולה יומיומית שדורשת פעמים 
רבות עזרה פיזית חיצונית ברגעים מאד אינטימיים, 
המאפשר לבעלי מוגבלות תנועת כניסה ויציאה 
מהאמבטיה בישיבה ללא מאמץ וללא סכנת נפילה 

וזאת ללא הפרעה לשאר המשתמשים.
 - Steady Glove יקיר כהן ועידן אור, פיתחו את

EasyBath
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כפפה המונעת רעידות בידיים לחולי פרקינסון. 
המתקן, ראשון מסוגו בתחום העזרים האקטיביים 
לבעיית הפרקינסון, מזהה רעידות ומונע אותן בלי 
להגביל את המשתמש בשימוש בידיו ועל כן הוא 

נוח ויעיל לשימוש.

המחלקה לעיצוב תעשייתי - 
 :Re Think- Re Use פרויקט

פרויקט Re Think- Re Use נערך במספר מקומות 
בעולם תחת כותרת דומה וזוכה כל פעם לפנים 
'להחזיר לחיים' מוצרים  חדשות. המטרה היא 
שאנחנו זורקים לאשפה בגמר השימוש. במסגרת 
הפרויקט הסטודנטים עמדו מול אתגרים חדשים 
שהם לא נתקלו בהם עד כה. כל סטודנט בחר 
מתוך רשימה קצרה של אובייקטים, כמו בקבוקי 
יין ריקים, קופסאות שימורים וצנצנות, את אלה 
שעבורם ירצה לעצב את 'האפליקציות' שיגרמו 
לשינוי יעדו של האובייקט, ולהפכו למוצר חדש 
לגמרי, כשהמטרה היא להאריך את חיי המוצר 

ולהפוך אותו לרלוונטי בגלגולו החדש.
לאחר הליך של חשיבה על קונספט יצירתי, פיתוח, 
תכנון הנדסי ועיצוב, התקבלו מעל ל- 30 מוצרים 
חדשים רב גוניים ומעניינים ש"נכנסו לתפקידם 
החדש באופן מיידי". כל הפרויקטים תוכננו, עוצבו 
ויוצרו על ידי הסטודנטים במדפסות תלת המימד 

של המחלקה לעיצוב תעשייתי. 
בין הפרויקטים הבולטים: הפרויקט של אביה עמר 
שעיצבה מסחטות שונות לסחיטת לימונים ותפוזים 
המותאמות לצנצנות שונות, הפרויקט של יעל ג'דה 

שעיצבה משחקים המותאמים לשולחן משרדי כגון: 
מיני כדורסל שולחני לניירות, משחק איקס עיגול 
עם דיו והוקי שולחני. והפרויקט של דליה חיימוביץ' 
שעיצבה מוצרי אפיה שונים כגון: מערוך בקבוק, 
מעמד לאחסון בלילת אפייה, מעמד ליצירת עוגיות 

בצורות שונות ומעמד לתערובת הבלילה.

המחלקה לעיצוב מדיה חדשה:
הבוגרים בחרו לעצב פרויקטים מקוריים בנושאים 
חברתיים, סביבתיים ותרבותיים עכשוויים, להלן 

מספר פרויקטים בולטים:
הודיה רחמילוביץ' בחרה לעצב מוצרי קנאביס 
רפואי תחת השם "קלמה". מטרת הפרויקט היא 
לעצב סדרת מוצרי הקנאביס בעיצוב שישייך 
וימתג את הקנאביס לקטגוריית המוצרים כמוצר 
סמי רפואי לגיטימי ולשייכו כתרופה ממקור צמחי 

בדומה לתרופות על מדפי בתי המרקחת.
אביטל רוטשילד בחרה למתג מתחם בקניון המיועד 
לגברים תחת השם "הדקה ה-19". "קהל הלקוחות 
הגברי המלווה לרוב את בת הזוג במסע הקניות 
בקניון הוא קהל יעד שמתעלמים מקיומו", מסבירה 
רוטשילד. "בחרתי למתג מתחם הממוקם במרכזי 
קניות ומאפשר לגברים לבלות זמן איכות ומפגש 
גברי בזמן שבנות זוגם עורכות קניות. המתחם 
ואוכל, טלוויזיות עם ערוצי  כולל בר עם שתיה 

ספורט ומשחקי פלייסטיישן ועוד." 
כלנית דקל עיצבה את BUTTERFLY, מתחם ייעודי 
הממוקם בנמל התעופה בן גוריון המציע להשכרה 
חללי שינה קומפקטיים הבנויים בתצורת קפסולות 

כולל שירותים ומקלחות סמוכים בתשלום. מטרת 
המתחם לסייע לנוסעים להפוך את חוויית ההמתנה 
לטיסה לנעימה יותר ומייגעת פחות. שירות דומה 

מופעל בנמלי תעופה שונים בעולם. 

המחלקה להנדסאי תוכנה -
מציגים מגוון של אפליקציות:

ShopMe, אפליקציה  פיתח את  לוזון  נמרוד 
המאפשרת שיתוף רשימות קניות בין המשתמשים 
השונים. ניתן להוסיף, לעדכן ולמחוק את הרשימות, 
העדכונים יופיעו אצל כל משתמשי האפליקציה 
השותפים באותה רשימה. האפליקציה אף מאפשרת 
SMS לחברי הקבוצה והעלאת  שליחת הודעות 

רשימות קנייה מתוך תמונה.
 Rubik's רותם מיארה ולב דוברובסקי פיתחו את
Cube, אפליקציית דסקטופ )מחשב( למשחק 
"קובייה הונגרית" המנחה בפתרון הקובייה ההונגרית 
שלב אחר שלב, ומאפשרת למשתמש להתחרות 
מול מתמודדים אחרים ברשת על פתרון הקובייה 
הכי מהיר. האפליקציה מכילה אפשרויות משחק 

ואפשרויות לימוד להדרכה ולפתרון. 
 ,Geography Quiz אסמעיל סרסור פיתח את
אפליקציית משחק טריוויה גיאוגרפית להרחבת 
הידע הגיאוגרפי תוך כדי משחק מהנה. באפליקציה 
מוצגת למשתמש סדרת שאלות, בנושאי מקומות 
בעולם, זיהוי דגלים וזיהוי המנונים, כאשר התשובות 

הן מיקום גיאוגרפי שיש לציין על גבי מפה. 
אלן יוספזאדה פיתח את Soccer Freak, אפליקציה 
שבה מרוכזים ומעודכנים בזמן אמת כל אירועי 
הכדורגל המתקיימים בעולם. המשתמש מעודכן 
בכל הפרטים בזמן אמת בנוגע לקבוצה הנבחרת, 
משחקים ותוצאות, רשימות שחקנים ועוד. בנוסף 
ניתן לצור קשר בין אוהדים שונים של אותה קבוצה. 
RemindMe - אפליקציה המאפשרת לנהל ולעקוב 
אחר פריטים אישיים בבית ולסדר את לוח הזמנים 
ביום-יום. היא משמשת כ"זיכרון" לגבי פריטים 
שאוחסנו בבית או במקומות אחרים, היא שומרת 
נתוני הפריט כולל את מיקומו הגיאוגרפי,  את 
ומתריעה בפני המשתמש בהגיע התאריך המבוקש 

או בקרבה פיזית למיקום הנשמר.
Museek, אפליקציה  אבי קוזלובסקי פיתח את 
יכולים  מוזיקלית חברתית שהמשתמשים בה 
להכיר על פי סגנון מוזיקלי ומיקום גאוגרפי, ולמצוא 
הופעות על פי אותם נתונים. ניתן לשתף בעזרת 
האפליקציה קבצי תמונה ומוסיקה ולתקשר בעזרת 
גדות  שליחת הודעות לחברים השונים. תמיר 
פיתח את PassPack , חבילה עוברת, אפליקציה 
המאפשרת קיום וניהול של פעילויות ומשחקים 

מסחטות שונות לסחיטת לימונים ותפוזים המותאמות לצנצנות שונות
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בשטח בין קבוצות משתתפים. ייחודיותה בהעברת 
 NFC מידע בין משתתפים באמצעות טכנולוגית
)קירוב המכשירים(. בעידן בו ילדים מאבדים את 
יכולת התקשורת הבין אישית, היא מאפשרת 

קירבה ביניהם. 
  ,PetVet מרינה סקרקוב וקים נחום פיתחו את 
ולקוחותיהם, הוא  לווטרינרים  פרויקט המיועד 
מורכב משני מוצרים: מערכת ניהול מבוססת מחשב 
לווטרינרים ואפליקציה סלולרית מבוססת מכשירי 
אנדרואיד ללקוחות. האפליקציה מאפשרת לנהל 

את פרטי בעלי החיים של הלקוחות, ולעקוב אחר 
התורים והחיסונים שנקבעו להם.

Baby School, אפליקציית  גל נחום פיתח את 
לימוד לילדים, המקנה מושגים בסיסיים ע"י משחק 
מהנה. נושאי הלימודי והתרגול הם אותיות, מספרים, 
חיות וצבעים, כל נושא כולל תרגול ויזואלי )תמונה( 
וצלילי )קול / השמעת המילה(. בנוסף, ניתן להוסיף 
פריטי לימוד עצמאית ע"י צילום תמונה, הקלטת 

קול וכתיבת המילה. 
iKnow, משחק  ואסף כהן פיתחו את  ירון עוז 
חברתי, זמין בחנויות האפליקציות, שנועד לבחון 
את הדמיון, הזיכרון ויכולות הזיהוי של המשתתפים. 
המשחק מייצר חוויה חדשה לשיתוף תמונות. על 
המשתתפים לגלות מהי התמונה המשותפת לאחר 

שזו עוברת תהליך של עיוות והסתרה. 
 ,Trivia King חיים חמיאל ויואב וסקר פיתחו את
אפליקציית משחק טריוויה ליחיד, לשיפור הידע, 
או נגד יריב. השחקנים מקבלים עדכונים על מצב 
היריב, ככל שמתקדמים השאלות נהיות קשות יותר. .
ולדימיר סטבנב פיתח את GiftMe, המתנה הנכונה, 
אפליקציה סלולרית המאפשרת שיתוף הוצאות 
בקניית מתנה משותפת. המשתמשים מגדירים 
איזו מתנה היו רוצים לקבל, משתפים את חבריהם 
אשר יכולים להשתתף בקניית המתנה המבוקשת. 

רכישת המתנה מתאפשרת בקבוצות שונות. 

Teamo, האפליקציה  שולמית כהן פיתחה את 
מיועדת לניהול יעיל של צוות עובדים בעזרת מערכת 
משימות ותזכורות אוטומטיות אותן כל אחד מצוות 
העובדים יכול ליצור, לכל הצוות ולעקוב אחר ביצוע 

המשימות בצורה נוחה וידידותית. 
פליקס פלדמן פיתח את Uvision, האתר הרשמי 
של חברה אשר נועד לקדם את העסק בכל תחומיו. 
גבי  )מותאם לתצוגה על  זהו אתר רספונסיבי 
מכשירים שונים, טאבלטים, טלפונים ומחשבים(. 
הוא מכיל מידע עסקי, חיפוש משרות, העלאת 

קורות חיים, טפסי יצירת קשר ועוד. 
בין האורחים שהגיעו לאירוע הפתיחה כדי להתרשם 
מהפיתוחים ולצוד כישרונות צעירים, אנשי תעשייה 
ונציגי חברות  יזמים פרטיים,  מחברות מובילה, 

סטארטאפ. 
"השנה מדגימה התערוכה שימוש בטכנולוגיות 
יותר", מסבירה עירית לובנברג, ראש  חדשניות 
מחלקת הנדסאי תוכנה ב"הנדסאים באריאל" 
ומנהלת פיתוח בתחומי ה-JAVA ואפליקציות, "כמו 
עיבוד תמונה וגרפיקה תלת מימדית, טכנולוגיית 
 Google לתקשורת בין מכשירים, עבודה עם NFC
Maps, שליחת הודעות בטכנולוגית GCM ועוד.

כל אלה הן מן הטכנולוגיות המובילות והמבוקשות 
בתחום. הניסיון שאותו צברו הסטודנטים בעבודה 
איתן מקנה להם יתרון משמעותי בשוק העבודה."

כפפה לסובלים מפרקינסוןמדרגות הליכון

Rubik's Cube, אפליקציית דסקטופ )מחשב( למשחק 
"קובייה הונגרית"
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לבצק
130 ג' חמאה

3 כפות אבקת סוכר
1/3 1 כוס קמח תופח

3 חלמונים 
קצף

4 חלבונים
1/2 1 כוס סוכר

מלית
2 מכלים של שמנת מתוקה 

2 כפות סוכר
כף אבקת קפה נמס 

לקישוט: סירופ שוקולד

סלט כרוב עם נבטי חמנייה 

פינת
השף

אנו מביאים מתכונים של שני פריטים שהכינה אילנה לנקרי ממה"ט, 
לכבוד מסיבת הפרידה מסמי )סלומון מלול(:

עוגת קצף וקצפת 
אופן הכנה 

מכינים בצק חלק מהחמאה, אבקת סוכר, קמח 
תופח והחלמונים – משטחים על תבנית משומנת 
40*30  לעלה דק ואופים עד שמזהיב- כ  10-12 
דקות בחום בינוני. מוציאים מהתנור ומנמיכים 

את החום ל-נמוך מאוד - 90-100  מעלות.

מקציפים את החלבונים ומוסיפים את הסוכר 
לאט עד שמתקבל קצף נוקשה ויציב 

מורחים את הקצף בעדינות על תבנית מרופדת 
בנייר אפיה בגודל זהה לתבנית בה אפינו את 

הבצק. 
ואופים בחום נמוך מאוד כ-3 שעות עד שהקצף 

מתייבש ) מרנג (

נורא  )לא  ומסירים את הנייר  מקררים מעט 
אם נשבר (

מכינים את הקצפת-מקציפים את השמנת עם 
הסוכר ואבקת הקפה, 

מורחים את הקצפת על הבצק האפוי ומניחים 
למקרר  מכניסים  האפוי.  הקצף  את  מעל 

למספר שעות. 

מזלפים מעט סירופ שוקולד מעל ומגישים. 

מצרכים:
חצי כרוב ירוק גדול 
קופסא נבטי חמנייה

2/3  כוס תערובת אגוזים לא קלויים לפי בחירה: אגוזי מלך, פקאן, 
קשיו, בוטנים, חופן נדיב חמוציות מיובשות )אפשר להחליף בצימוקים(

מלח
פלפל שחור

מיץ מחצי לימון )או יותר - לפי הטעם(
שמן זית

שן שום כתושה.
2 כפות דבש או סילאן  

אופן ההכנה:
את הכרוב יש לפרוס דק לרצועות )אפשר ורצוי במעבד מזון בלהב   .1

הפורס( ולהעביר לקערה גדולה. 

להוסיף נבטי חמנייה וחמוציות.   .2

על מחבת יבשה יש לקלות מעט את האגוזים ולהוסיף לסלט )אחרי   .3
שהם מתקררים מעט(.

לערבב את חומרי הרוטב ולהוסיף לסלט –לערבב היטב.  .4


