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חרדים במה"ט ובאקדמיה

מכינה למתמטיקה במכללה למנהל באשדוד

זה 14 שנה )משנת הלימודים תשנ"ז( מתקיים שילוב 
של אוכלוסייה חרדית במסגרת לימודים לדיפלומת 
ההנדסאי, שבפיקוח המכון הממשלתי להכשרה 
טכנולוגית. מתחילת שנת הלימודים תש"ע החלה 
גם תכנית )"חרדים לעתידם"( של האגף להכשרה 
מקצועית במשרד התמ"ת לשילוב חרדים באקדמיה. 
הממונה מטעם האגף על תיאום כלל הפעילויות 
המורכבות האלה הוא הממונה על קידום אוכלוסיות 
מיוחדות, שמעון דוד. ביקשנו, בדיון נרחב אִתו, לקבל 

שמץ מן המידע על הפעילויות הללו.

בראשית יוני נערך במעלה החמישה כנס בנושא "תעסוקה 
במגזר החרדי - מגמות וכיוונים לעתיד". הדובר הראשי 
היה שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בנימין )פואד( 

בן אליעזר, שהבהיר כמה דברים מרכזיים בסוגיה.
"אין זה סוד כי שיעורי התעסוקה בציבור החרדי נמוכים 
יחסית לאוכלוסייה הכללית. שיעור התעסוקה של הנשים 
החרדיות עומד על 49% בממוצע ושל גברים חרדים - על 
37% בלבד וזאת לעומת שיעור השתתפות של כ-75% 
אצל גברים ו-69% אצל הנשים בכלל האוכלוסייה", אמר 
השר והוסיף: "אני מאמין כי למגזר החרדי יש הרבה מה 
לתרום למשק. התרחבותו וצמיחתו המהירה מציבות 
אתגרים מורכבים, אך גם הזדמנות לצמצום פערי 
ההכנסה ולשיפור מצבה הכלכלי של אוכלוסייה זו. אני 
מקווה כי נדע לנצל הזדמנות זו גם לחיזוק האחדות 
וחוסנה החברתי של מדינת ישראל. לא ניתן להתעלם 
מפערי ההכנסה בין המגזר החרדי לשאר האוכלוסייה. 

 יום עיון של המשרד - 
תעסוקה במגזר החרדי

שר התמ"ת בנימין )פואד( 
בן אליעזר בכנס
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רמת ההכנסה הממוצעת למשפחה חרדית עומדת 
על כ-6,100 ₪ בחודש, והיא נמוכה ב-50% מההכנסה 
הממוצעת למשפחה שאיננה חרדית, העומדת על 
כ-12,000 ₪ בחודש. פערים אלה פוגעים בתנאי החיים 
של המגזר ומקורם בעיקר במבנה התעסוקה וההשכלה 
של הסקטור החרדי" – כך אמר שר התעשייה המסחר 
והתעסוקה, בנימין )פואד( בן אליעזר, ביום עיון שערך 
מינהל מחקר וכלכלה בנושא "תעסוקה במגזר החרדי 

– מגמות וכיוונים לעתיד".
עוד הוסיף השר בן אליעזר כי תעסוקת החרדים מהווה 
נושא חשוב ומרכזי בפעילות משרד התמ"ת. המגזר 
החרדי הנו אחד המגזרים הגדולים, הרגישים והחשובים 
הקיימים במדינת ישראל, וברור שהשתלבותם בשוק 
העבודה היא בעלת חשיבות מרכזית למשק ולחברה 

הישראלית.

שנה טובה
שנת שלום וביטחון לכל העובדות/ים,
הבאות/ים אתנו בקשרי עבודה

ולכל בני המשפחות
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שמעון, קצת נתוני רקע, בבקשה:
"האוכלוסייה החרדית בישראל מונה כיום על-פי הערכות 
שונות כ-700,000 נפש, המשתייכים לכ-30,000 בתי 
אב. שיעורי העוני בקהילה החרדית גבוהים ביותר. 
58% מהמשפחות החרדיות בשנת 2005 היו מתחת 

לקו העוני".
מדוע זה קורה בעצם? 

"בין הגורמים העיקריים למצב זה ניתן למצוא את 
ההשתתפות הנמוכה של הקהילה החרדית במעגל 
העבודה. שיעור המועסקים בקרב הגברים החרדים 
בשנת 2004 עמד על 37%, לעומת 68% גברים מועסקים 
בישראל. אחוז הנשים החרדיות המועסקות עמד על 55% 
לעומת 80% נשים מועסקות בישראל )יהודיות(. מצבה 
הסוציו-אקונומי של המשפחה החרדית, גיל הנישואין, 
מספר הילדים ומבנה המשפחה המורחבת מגבילים 
את גמישותה אל מול שוק העבודה ויוצרים לחץ על 
שעות העבודה ועל בחירת סוג העבודה. הצורך המיידי 
בהגדלת מקור הפרנסה מגביר את הדרישה לכניסה 
פזיזה לעבודה אשר יכולה לפגוע ביכולת ליצור התאמה 
טובה בין מיומנויות הפרט לבין היצע המשרות במשק. 
החברה החרדית מאופיינת בסגירות אינפורמטיבית בכל 
הנוגע לשוק העבודה ולהזדמנויות והסיכונים המצויים 
בכניסה אליו. למחפש העבודה החרדי אין מידע וכלים 
מתאימים לנתח ולהבין את שוק העבודה. האוכלוסייה 
החרדית אינה הומוגנית בתפיסתה את שוק העבודה 
ואת חיי העבודה. אוכלוסיות שונות בתוכה שואפות 
למצות באורח שונה את השתתפותן בשוק העבודה, 
נבדלות בתפיסתן בדבר משך תקופת העבודה ונבדלות 

בציפיות שלהן משוק העבודה".
ומה בנוגע לאלה שכן השתלבו?

"היו מקרים של הצלחות אבל גם תופעות רבות של 
תסכול. כניסתם של עובדים חרדים לא מיומנים 
 )Low Entrance( למקצועות ולענפים בחלקים הנמוכים
של שוק העבודה הותירה אותם פעמים רבות ללא 
כלים והזדמנויות לניוד ולקידום בעתיד. הדרישה 

לעובדים מיומנים ומוכשרים המחזיקים בתעודות רישוי 
ובמקצוע יוצרת, לעתים, חסמים בכניסה ובמעברים 
בתוך שוק העבודה הכללי והחרדי כאחד. דרישות 
אלה מעלות את הצורך בהכשרות ובאיזון בין רכישת 
כלים מקצועיים המאפשרים השתלבות גבוהה לבין 
התאמות ייחודיות, כאשר לא ניתן לעמוד בדרישות 

המקצועיות והלימודיות הנדרשות.
אם נתמצת את הדברים, נאמר כך. בנוגע ל גברים 

חרדים: היעדר הכשרה מתאימה לשוק העבודה;
היעדר השכלה המותאמת לדרישות עולם העבודה;

הרצון להתמסר לאורך שנים ללימודי תורה".
ומה בנוגע לנשים?

"אצל הנשים החרדיות הסיבות העיקריות הן:
הקושי לשלב עבודה עם גידול משפחה ברוכת ילדים; הקושי 

למצוא מקום עבודה המותאם לאורח החיים החרדי.
יחד עם זאת, בעשור האחרון ניכרת מגמה של שינוי 
בקהילה החרדית, הן בגידול של מספר הגברים 
שמעוניינים ברכישת מקצוע והשתלבות בעולם העבודה 
והן בהתפתחות מגמה דומה בקרב נשים המעוניינות 

לעבוד בתחומי עיסוק חדשים ומתקדמים".
מה מאפיין את הפעולות לשילוב החרדים בעולם 

העבודה?
"מכלול התכניות המופעלות בתחום תעסוקת חרדים 
יצרו מגוון רחב של כלים לשילובם של חרדים בעבודה, 
על מנת להעניק את הפתרונות המתאימים לאוכלוסיות 
שונות ולאנשים בעלי מאפיינים שונים. כלים אלה פועלים 
במקביל ומשלימים זה את זה. תכניות אלה כוללות: השלמה 
של פערי ידע במקצועות כלליים, הכשרות מקצועיות 
מותאמות לאוכלוסיה החרדית, מסלולים אקדמיים, 
הסבה מקצועית, מלגות קיום והלוואות בתנאים נוחים, 
הקניית מיומנויות וכישורים רכים לעולם העבודה, סיוע 
בהשמה, מסלולים משולבים בתעשייה, בשירות צבאי 

או בשירות אזרחי, עזרה ליזמות עסקית".
אז הכול זורם?

"לאו דווקא. שיעור ההשתתפות של הקהילה החרדית 
בעולם העבודה מושפע, כאמור, מתפיסה של מושג 
העבודה על משמעויותיו השונות. יציאתו של הגבר 
החרדי לעבודה בכלל או של האישה החרדית לעבודה 
במסגרת שונה מהמקובל, עלולה לגרום לתשלום מחיר 
חברתי כבד, והדבר מקשה על רבים לקבל החלטה 

בעניין זה".
אבל בכל זאת, אנחנו יודעים כי חלו שינויים.

"כן. עם השנים ניתן לראות בבירור כיצד חלו שינויים 
ביחס של הקהילה החרדית ליציאה לעבודה. הפעילות 
בתחום זה שנתקלה בעבר בהסתייגות ובחשדנות 
ולעתים אף בהתנגדות, מתקבלת היום בתמיכה מסוימת 
וגלויה. כך, למשל, ניתן לראות מעורבות של רבים מכל 
חוגי הקהילה החרדית המגלים עניין ומעורבות בעשייה 
זו. כמו כן יש מספר גדל והולך של ארגונים ועמותות 
חרדיות הנכנסים לפעול בתחום התעסוקה באופן כזה 
או אחר. בין התלמידים והמשתתפים בתכניות השונות 
ישנם כיום רבים המשתייכים לקבוצות שמרניות יותר 
בקהילה החרדית, אשר נמנעו בעבר מצעדים אלה. 
העיתונות החרדית מגלה אף היא פתיחות רבה מבעבר 
לעסוק בנושא באמצעות מודעות פרסום של ידיעות 
וכתבות הנוגעות להיבטים שונים של פעילות זו. ניתן 
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גם להבחין במוכנות של צעירים רבים יותר לפנות 
למסלולי לימוד אקדמיים מגוונים, אשר בעבר היו 

נדירים ביותר בחברה החרדית".
אני מבין שהפעילות במה"ט הייתה מן החלוצות 

בתחום?
 "נכון. למשל, בשנת הלימודים תש"ע למדו 
במכללות שבפיקוח מה"ט כ-2,000 סטודנטים 
מהמגזר החרדי; כ-90% נשים ומהן כ-73% הן 
נשים שלומדות בסמינרים החרדיים שבפיקוח 

מה"ט".
אתה יכול לתת נתונים מתחילת הפעילות?

"משנת הלימודים תשנ"ז החל שיתוף פעולה עם 
משרדי החינוך והאוצר, ובמסגרתו הוצע לחלק 
מהלומדות בסמינרים החרדיים להוראה ללמוד 
הנדסאות. מאז ועד היום מדובר בסך הכול 

ב-12,313 סטודנטיות".
אני מבין שמדובר בכ-12,300 נשים. מה בנוגע 

לגברים?
"יש סטודנטים שלומדים במכללות החרדיות 
– ב'מרכז החרדי' וב'מכלול''. נוסף על כך, יש 
כיתה אחת במגמת אלקטרוניקה במכללה למינהל 

באשדוד".
שזאת מכללה רגילה?

"כן. אבל מדובר בכיתה מיוחדת לאברכים חרדים 
שלומדים במסלול כבר שנתיים )שנה מכינה + 
שנה א(. יש כיתה נוספת – כיתת מכינה לחרדים 
בבית הספר להנדסאים חיפה, וגם שם מדובר 

בכיתה מיוחדת".
שמעון, מה קורה בתחום האקדמיה?

"מדובר בתכנית חדשה - 'חרדים לעתידם' - המיועדת 
לעודד כניסתם של גברים חרדים למסלולי לימוד 
אקדמיים, וזאת על מנת שיתאפשר להם בסיום 
לימודיהם להשתלב בעבודה שיש בה פוטנציאל 
להכנסה גבוהה. השגת מטרה זו תאפשר מחד 
גיסא - הפחתת התלות של הלומד בקבלת תמיכת 
המדינה, כפי שהיה זכאי בהיותו תלמיד כולל, 
ומאידך גיסא - סיוע להעלאת רמת ההשתכרות 
של כלל הסמוכים על שולחנו של הלומד והוצאתם 

ממעגל העוני".
מהי אוכלוסיית היעד? 

"גברים חרדים נשואים בני 23 ומעלה, בוגרי ישיבות 

קטנות, אשר תורתם אומנותם, וטרם חלפו שלוש 
שנים מסיום לימודיהם התורניים, שמשתייכים לרמה 
סוציו-אקונומית נמוכה, יחסית לקהילה החרדית 
)בהתאם למבחני הכנסה שייקבעו בשיתוף עם 

משרד התמ"ת(.
המועמדים להשתתפות בתכנית עומדים במבחני 
מיון )לרבות ראיונות קבלה(, ובמסגרתם נבחנת 

התאמתם ללימודים אקדמיים. 
המשרד יצא לפרויקט בשיתוף פעולה מלא עם 
האוצר ועם ג'וינט-תב"ת, ושותפים להפעלתו 
גם עמותות חרדיות 'קרן קמ"ח' )קידום מקצועי 

חרדי( ועמותת 'ידידות טורונטו'". 
אתה יכול להתמקד במטרות ספציפיות?

"מטרת התכנית להתגבר על חלק מן החסמים 
המהותיים הקיימים כיום והמונעים מאוכלוסיית 
היעד השתלבות בלימודים: עלות הלימודים 
הגבוהה והפסד מלגת הלימודים בכולל. כיום 
אוכלוסיית היעד הזו אינה מעוניינת להשתלב 
בהכשרות מקצועיות קצרות מחמת האופק 
התעסוקתי המוגבל שלהן ומחשש לאובדן מעמד 
חברתי, וזאת למרות מצוקתה הכלכלית ורצונה 

להשתלב בעבודה".
ובכמה סטודנטים-אברכים מדובר?

"בשנת הלימודים תש"ע החלו את לימודיהם 
כ-500 סטודנטים גברים חרדים".
היכן הם לומדים ובאילו מגמות?

"יהיה פשוט יותר להציג את הנתונים בצורה 
גרפית:

שמעון, בכנס שנערך לאחרונה מטעם המשרד 
במעלה החמישה, הציגה יעל גולדפרב-נוימן 
ממצאי מחקר על אודות הפרויקט של הסבת 

סמינריסטיות חרדיות להנדסאות.
"כן. קצת קשה לתמצת מחקר מקיף כזה בכמה 

מילים, אבל אנסה".
נתחיל, ברשותך, מהסוף - איך משפיע הפרויקט 

על התעסוקה?
"מתוך 805 פניות שנעשו אל הנשים, השתתפו 
בסקר 305 )שהן 37.9%( בוגרות. 76% מהן 

עובדות".
מה בנוגע לשכר?

"טווח השכר שלהן נע בין 500 ל-12,000 ₪ לחודש, 

והממוצע עומד על 4,300 ₪. 63% מהן עובדות 
בתחום המקצוע שלמדו או בתחום קרוב אליו".

באילו מקצועות, בעצם, מדובר?
"התפלגות תחומי הלימוד הם: תוכנה - 75%; 
אדריכלות - 13%; תקשורת חזותית - 7%; תעשייה 

וניהול – 5%".
מה עושות אלה שנשרו מהלימודים?

"51% מהן עובדות; 36% עוסקות בלימודים בתחום 
אחר; 4% מטפלות בילדים; 2% מטפלות במשק 

בית ו-7% עוסקות בתחומים אחרים".
דיות" סביבת  "חר נבדק הנושא של  האם 

העבודה?
"כן. לגבי 65% כל או רוב סביבת העבודה חרדית; 

32% מיעוט חרדי".
ת  דו ב העו על  ם  קי המעסי אומרים  מה 

החרדיות?
"הבולט ביותר הוא ציון העובדה כי מדובר בכוח 
אדם איכותי: מיצוי גבוה של שעות העבודה )אין 
"ברברת"(; יציבות לאורך זמן; נשירה נמוכה; 
נאמנות ויושר; מוטיבציה גבוה - הרוב משקיעות 
מעבר לדרישות הפורמליות; חזרה מהירה לעבודה, 

לאחר הלידה למרות ריבוי לידות".
נושאים בעייתיים? הצעות  גם  מציינים 

לשיפור?
"יש הדגשה של צורך במשאבי ניהול גבוהים; 
קיימת התמרמרות מהשכר; יש רבות בעלות 
קשיים אישיים - ביישנות, אסרטיביות נמוכה, 
חוסר עצמאות; יש להן קושי להתגמש במעבר 
מפרויקט לפרויקט; הן גם לוקות בבעיה הנפוצה 
אצל ישראלים רבים - רמת אנגלית לא מספקת. 
לכן המעסיקים מציעים לעבוד, עוד בתקופת 
הלימודים, על 'העצמה אישית': תגבור חזק של 
הידע באנגלית; הנחלת ידע ביכולות אישיות של 
ניהול זמן, חשיבה יצירתית, וכן חיזוק מיומנויות 

אישיות ובין-אישיות שונות".
'חוג דתי' שייכות  זה  אי דע ל יש מי אגב, 

הנשים?
"41% מגדירות עצמן כ'ספרדיות'; 39 - 'ליטאיות'; 
10% 'חסידיות'; 8% - 'בעלות תשובה' והיתר 

שייכות לחוגים אחרים".
חיים מנוס

התפלגות מקצועות הלימוד באקדמיה

משפטים
26%

מנהל עסקים, 
חשבונאות ניהול וכלכלה

מגמות נוספות39%
5%

חינוך
6%

מדעי המחשב
7%

פסיכולוגיה
7%

מקצועות ההנדסה
10%

39%

26%
10%

7%

5%

7%

6%

התפלגות מוסדות הלימוד האקדמיים

הקריה האקדמית אונו 
)אור יהודה וירושלים(

35%

מכון לנדר
3%

3%

35%
22%

10%
7%

7% 6% 5% 5%

מכללת 
ירושלים 

)להוראה(
5%

המכללה 
החרדית 
ירושלים
5%

מכללת 
הכרמל
6%

אוניברסיטאות 
ומכללות 

נוספות )15(
מכללה אקדמית צפת7%

7%
ביה"ס הגבוה 

לטכנולוגיה
)מכון לב, 
מכון נוה(

10%

האוניברסיטה
הפתוחה
22%
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השתתפות
בצער

ציון דדון 
מיחידת הבחינות 
על מות האח ז"ל

רמה שפיר 
מיחידת הפיקוח 
המקצועי פדגוגי 
על מות האב ז"ל

יום עיון של המשרד - תעסוקה במגזר החרדי

יעל-גולדפרב נוימן מציגה את ממצאי המעקב אחר התכנית 
להסמכת סמינריסטיות חרדיות כהנדסאיות מה"ט(

עוד אמר השר בן אליעזר כי "השתתפותם הנמוכה של 
מגזרים אלה מקורה בשלל סיבות; בהם חסמי תרבות, 
חסמים רגולטוריים, הזנחה ממשלתית לאורך שנים, 
תהליך ניכור והסתגרות, ולצערי, לעתים היא נובעת 
גם מדעות קדומות ומדפוסי חשיבה שמרניים מצד 
המעסיקים. בתקופה האחרונה מתרבים הסימנים 
שאנו נמצאים בפתחו של שינוי בנושא תעסוקת 
חרדים. הציבור החרדי ומנהיגיו מבינים את ההשלכות 
הכבדות של אי-היציאה לעבודה ומגלים גמישות 
ופתיחות בנושא. מהצד האחר, משרדי הממשלה 
מוכנים להשקיע תקציבים ומאמצים רבים כדי לסייע 
למגמה זו. לצד הפעילות השוטפת של משרד התמ"ת, 
אנו רואים מחויבות הולכת וגוברת של משרדי ראש 
הממשלה, האוצר, הביטחון והחינוך לנושא. כידוע 
לכם, לפני כמה שבועות קיימתי דיון ייחודי וראשוני 
מסוגו, שבו ישבו נציגי כל המגזר החרדי ודנו בנושא 
התעסוקה. שמחתי לגלות כי ראשי המגזר שותפים 
לדאגה שלנו בנושא התעסוקה ומודעים לצורך בהגברת 
ההשתתפות בשוק העבודה. התעודדתי גם לגלות 
מחויבות ורצון לשנות את המצב הקיים. עדכנתי את 
ראש הממשלה בתוצאות הפגישה – בדיון מיוחד שערך 
בנושא תעסוקת חרדים בהשתתפות שרי האוצר, 
הביטחון, החינוך והמדע. אני מאמין כי דיון זה יהווה 
את יריית הפתיחה לקראת פעילות מעמיקה ורצינית 

אשר תשנה את מפת התעסוקה במגזר החרדי". 
השר מצא לנכון להדגיש כמה תחומים שבהם המשרד 
מוציא לפועל את המדיניות שבה הוא דוגל: "משרד 
התמ"ת בראשותי פועל במגוון דרכים על מנת לסייע 
לחרדים הרוצים לצאת לעבודה. המשרד מסייע במתן 
תמריצים למעסיקים המעוניינים להעסיק חרדים. המשרד 
יזם גם מסלול מענקים ייחודי למוקדי שירות הקולטים 
עובדים חרדים. נוסף על כך, אנו מפעילים הכשרות 
מקצועיות ייעודיות למגזר החרדי במגוון רב של תחומים 

ומפעילים את הסוכנות לעסקים הקטנים והבינוניים 
שהקמנו לעידוד יזמות באוכלוסייה החרדית". 

במהלך דבריו סיפר השר סיפור מהתקופה שבה 
פיקד על סיירת שקד, שהייתה כמעט על טהרת 
'שמוצניקים' וקיבוצניקים. "יום אחד בא אלי בחור 
חרדי ורצה להצטרף. עניתי לו כי אנחנו לא צריכים 
'מוסמכי כשרות' ביחידה. הוא לא ויתר ונדבק אלי 
'כמו עלוקה'. הוא רצה להתנדב. בסופו של דבר הוא 
נשאר ביחידה. שמו יהושע בן שושן. הוא העביר לי 
שיעור חשוב: אין בעצם סתירה; אפשר להיות גם 

חרדי וגם חייל קרבי".
עוד אמר השר בן אליעזר כי "בזמן הקצר שבו אני 
מוביל את משרד התמ"ת, יצא לי לראות לא מעט 
דוגמאות של יוזמות נפלאות לתעסוקה במגזר החרדי. 
בין שלל הדוגמאות אני יכול לציין את בית התוכנה 
במודיעין עילית המעסיק מאות נשים חרדיות, מעבדת 
מוטורולה באלעד המעסיקה עשרות נשים וגברים 
חרדים בתחום האלקטרוניקה ומוקדי שירות טלפוני 
המעסיקים חרדים. אלה הן רק דוגמאות בודדות 
המוכיחות שיש נכונות ויכולת להוביל לשינוי. ואולם 
עוד דרך ארוכה לפנינו, ואני מאמין כי בשיתוף פעולה 
עם משרדי הממשלה ובתמיכתם של מנהיגי המגזר 

החרדי נבצע את המשימה".
"לסיום, אני רוצה להדגיש כי ההשתתפות הנמוכה של 
המגזר החרדי בכוח העבודה פוגעת לא רק במגזר 
עצמו אלא גם במשק, בפוטנציאל הצמיחה שלו ומעל 
לכל בנו כמדינה וכחברה. אי-השוויון התעסוקתי ההולך 
וגובר בין סקטורים שונים מציף סוגיות חברתיות 
משמעותיות ומסכן את האיזון במרקם החברתי העדין 

פה בארץ ישראל".
"אני מאמין כי למגזר החרדי יש הרבה מה לתרום 
למשק. התרחבותו וצמיחתו המהירות מציבות אתגרים 
מורכבים אך גם הזדמנות לצמצום פערי ההכנסה 
ולשיפור מצבה הכלכלי של אוכלוסייה זו. אני מקווה 
כי נדע לנצל הזדמנות זו גם לחיזוק האחדות וחוסנה 

החברתי של מדינת ישראל".
במהלך הכנס נשאו דברים: בני פפרמן, ראש מינהל 
מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, שארגן )בעזרת 
אנשי צוותו( והנחה את הכנס; פרופ' קימי קפלן, 
מאוניבסיטת בר-אילן ומכון ואן-ליר; ד"ר אליהו בן משה, 
מומחה לדמוגרפיה; אסף מלחי, רכז תחום חרדים 
במינהל מחקר וכלכלה; גלעד מלאך, חוקר במינהל 
מחקר וכלכלה; יעל גולדפרב-נוימן, חוקרת במינהל 
מחקר וכלכלה אשר הציגה ממצאי מעקב אחר תכנית 
הכשרה של סמינריסטיות חרדיות לתחומי הנדסאות 
במסגרת מה"ט; ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים 
בכנסת; הרב אלי ישי, שר הפנים וסגן רה"מ; חיים 
גוגנהיים, מנהל חברת Manpower בראשית; ראובן 
גורבנט, מנהל תחום חרדים בתבת, ג'וינט ישראל; 
מור שפירא-שפרן, מנהלת מפעל מתכת באשקלון 
וחברת התאחדות התעשיינים; אברהם שוורץ, לשעבר 
מנכ"ל משרד העבודה והרווחה; פרופ' יחיאל אריאל, 

מנכ"ל חב' אדנט.
סיכם את הכנס מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי.

חיים מנוס

� המשך מעמ' 1    
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דברים שנשא מנהל בית הספר, יואב ברבי, מעל הקבר: 
"חיים, מה כבר אפשר לומר על אדם מלא חיים, טוב לב, בעל שמחה אין-סופית שמת?

איך קורה שאיש מיוחד ומסור כל כך, בריא בנפשו ובגופו נעלם פתאום מהנוף?
לפני עשרה ימים שוחחנו על התקופה הקצרה שתיעדר מבית הספר וביקשת ממני שאמנה מחנך 
כמילוי מקום, שהרי הכיתה שלך הטובה ביותר בבית הספר, ואסור להפקיר אותה. לא עזבת אותי 

עד אשר הבהרתי לך ברחל בתך הקטנה שהנושא טופל, ויש מחנכת, ורק אז נפשך ידעה מרגוע.
למי ששואל כמה אהבה יש באדם אני אומר – פעם חשבתי שהיא מוגבלת, אבל מאז שהכרתי אותך, 

אני יודע שהיא יכולה להיות בלתי סופית.
איש יקר, אנחנו כואבים את חסרונך כשבועיים, אבל אז היית חסר, וידענו שתשוב. עכשיו אנחנו 
נמצאים חסרי חיים. אין אותך, וזה סופי. החן, החיוך, הבדיחות הכל כך לא מצחיקות שלך, כף היד 

הענקית שלך שתמיד, אבל תמיד רק ליטפה - כל אלה יחסרו לנו.
המלחמה שלך למען תלמידי הכיתה שלך הייתה כנה ואמיתית כל כך, על סף הנאיביות. לא תמיד 
הסכמתי אִתך, אבל תמיד שמחתי שאתה מתווכח אִתי. ראיתי את הניצוץ, את האהבה, את הכנות 

שבך, וזה היה שווה הכול. 
כששכבת בבית החולים, והכיתה שלך התגעגעה, הם כתבו לך מכתבים כדי שתקרא ותדע מה הם 
מרגישים כלפיך. חבל שלא קראת, חיים, היית מחלים. התמימות שבכתיבה שלהם אליך, אל האב 

השני שלהם, אל האח הגדול, הייתה מעירה אותך. חיים, חבל שלא ראית. 
במסגרת ההליכות האין-סופיות שלך לבית הספר, עצרתי לך טרמפ לפני שבועיים, וסיפרת לי על 

המטבח החדש שבנית בבית. אתמול הייתי בבית שלך. 
בחיי, כל מה שאמרת - נכון. 

מטבח יפהפה, מתאים כל כך לאופי שלך - עכשיו עינבל המקסימה תצטרך להיות שם בלעדיך. 
זה כבר לא יהיה אותו המטבח. ארבעת ילדיך, ירדן, מעיין, פלג וים, יכולים להיות גאים באבא שלהם, 

אבל לא יכולים להבין למה הלכת מוקדם כל כך. 
חיים, היינו במתח ובחרדה כי הבנו שמשהו לא בסדר עם הניתוח הפשוט שעברת. כל בית הספר 
התפלל לשלומך, חיים. כן, כן, כל בית הספר. תאמין לי שגם אני התפללתי יום יום ולילה לילה, 

אבל תפילתנו לא נשמעה.
חיים יקר - כנראה זקוקים לך יותר במקום אחר, אין לי הסבר אחר.

בית הספר מרכין ראשו לכבודך, תלמידיך עצובים כואבים ודואבים את חסרונך, ואנחנו מבקשים 
ממך סליחה על שלא אמרנו לך את זה מספיק כשהיית אִתנו. איבדתי חבר".

הביא לדפוס: גדי גולן

חיים איטח - מורה ומחנך בבית הספר 
עמל רמת דוד שהלך לפתע לעולמו 
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זה כשנתיים נעשית פעילות ענפה באגף בכל הנוגע 
להכשרת חיילים חרדים המתגייסים לצה"ל, וזאת 
במסגרת תכנית שח"ר )שילוב חיילים חרדים( ו'נצח 

יהודה' )נחל חרדי(.
מוטי שגיא )מנהל בכיר לפרויקטים ומנהל פרויקט קצינים 
ונגדים, מאגד את כל הקשרים מול צה"ל ומשב"ט( 

הוא האחראי מטעם האגף לפעילויות הללו.
מוטי, במה באה לידי ביטוי הפעילות הנוגעת 

לאוכלוסייה החרדית?
"הפעילות באה לידי ביטוי בקיום הכשרות מקצועיות 
ובביצוע מכינות באנגלית, במתמטיקה ובמחשבים 
לצורך הכשרתם המקצועית להמשך השירות בזרועות 
ובחילות השונים. כך רוכשים תעודה ממשלתית למקצוע 
נדרש בשוק העבודה בישראל. במהלך שנת השירות 
השלישית בצה"ל הצבא מאפשר להם יציאה להכשרות 
מקצועיות תוך כדי השירות הצבאי, וכך מאפשרים 

להם להשתלב בקורסי הכשרה מקצועית מתוקצבים, 
שמתקיימים במרכזי ההכשרה הממשלתיים ובמכללות 

שונות, על-פי זכייה במכרזים.
מה מאפיין את הנח"ל החרדי?

"במינוח הצבאי מדובר בגדוד 'נצח יהודה'. הם 
משרתים שנתיים בגדוד לוחם בסביבה מותאמת. 
לאחר מכן הם מקבלים שנת לימודים/הכשרה לצורך 
ביצוע אבחון תעסוקתי מלא על חשבון צה"ל ושיבוץ 
במסלול בהתאם: השלמת בגרויות/מכינה להנדסאים/

הכשרות מקצועיות/חיזוק הון אישי תעסוקתי )לימוד 
אנגלית(. הם זוכים לליווי להשמה עד השחרור. 
 במקביל הם מקבלים חיזוק תורני לכל אורך השירות.

עד כה למדו החיילים בכמה אפיקים: הכשרה מקצועית 
בתל-ארזה/ מלט"ב חולון והכשרות פרטניות במרכזים 

נוספים, וכן מכינה לבגרות במכון לב.
חיים מנוס

 חרדים - גם חיילים וגם רוכשים מקצוע

ברכות לבביות 

לנירה אשר 
ממה"ט, 

לרגל חגיגת בת המצווה
של הבת

מפגש ייעוץ במלט"ב חולון

חייל במכינה - שיעור בהכרת המחשב

חיילים בקורס חשמל

ברכות לבביות 

לפריד אבו-תאיה 
מפקח לתחבורה, 
לרגל נישואי הבת
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"תפקידנו להפוך את מדינת ישראל למדינה אחת שוויונית, 
והזמן הולך ואוזל. בעוד חמש שנים, 50% מתלמידי 
כיתות א יהיו מהמגזר החרדי והלא יהודי. אם לא נידֵרש 
לכך, נמצא את עצמנו במצב גרוע יותר עם קוטביות 
עמוקה יותר" - כך אמר מנכ"ל משרד התעשייה המסחר 
והתעסוקה, שרון קדמי, במושב שעסק בתעסוקה 
 במגזר החרדי בפורום קיסריה ה-18 שהתקיים בנצרת.

קדמי תיאר את מכלול ההיבטים הקשורים לשוק 
התעסוקה החרדי, את הסכנה הטמונה בשיעור 
השתתפות נמוך של המגזר החרדי בשוק התעסוקה 
ואת תפקידו של משרד התמ"ת לקידום הנושא. כמו 
כן התייחס קדמי להצטרפות ישראל ל-OECD ואמר 
כי למעשה הצטרפו שתי מדינות ישראל בעת ובעונה 
אחת: ישראל האופטימית, הדינמית והמפותחת 
עם נתוני מאקרו מרשימים וישראל הפסימית, זו 
 שדורכת במקום, ענייה ובעלת מאפיינים דואליים.

 "ה-OECD הציג שני דו"חות: דו"ח אחד מרשים שכולם 
התגאו בו - דו"ח המאקרו ודו"ח שני חשוב הרבה 
יותר - הדו"ח החברתי הכלכלי שהציב לפנינו מראה 
ואמר מפורשות: אנחנו מדינה קוטבית, ולעתים נראה 
שמדד ג'יני הומצא עבורה". אם שיעורי התעסוקה 
הנוכחיים במגזר החרדי לא ישתנו מהותית בעשורים 
הקרובים - שיעור התעסוקה הכולל בישראל צפוי 
לצנוח. לצערי, הסיבה לעוני החריף במגזר החרדי 
תלויה בשיעור השתתפות נמוך בכוח העבודה מצד 
אחד ובריבוי טבעי ויכולת הכנסה פחותה מהממוצע 
ברוב האוכלוסייה מצד אחר", אמר קדמי. בהתייחסו 
לעובדה כי רבים מקרב אוכלוסייה זו עובדים במגזר 
הציבורי, אמר קדמי כי "מערך הפתרונות העתידי לשילוב 
נשים וגברים חרדים בשוק העבודה צריך להתמקד 
בעיקר במגזר העסקי, גם מחוץ לקהילות החרדיות, 
 אשר מספר המשרות הפנויות בהן הולך ומצטמצם".

באשר למגזר העסקי אמר קדמי כי "בניגוד לדעה 

הרווחת באשר לחסרים בהון אנושי ובכישורי 
עבודה בקרב חלק מהעובדים החרדים, כ-90% 
מהמעסיקים מעריכים שלמרבית החרדים כישורים 
 . דים שונים במגזר העסקי מתאימים לתפקי
דים  לובם של חר על כן חלק מהחסמים לשי
בשוק העבודה קשורים לצורך בהתאמת מקום 
העבודה למאפייני האוכלוסייה החרדית ולא רק 
 לכישורים ולסוג ההשכלה של העובד החרדי".

קדמי הדגיש כי "יעדנו המרכזי הוא לשים דגש מיוחד 
בקידום תעסוקה והכשרה מגוונת ואיכותית לנשים 
החרדיות בטווח הזמן הקצר, זאת במקביל לקידום 
ולהשלמת השכלה ורכישת מקצוע או תואר אקדמאי 
בטווח הארוך בקרב הגברים החרדים. התשואה 
על רכישת השכלה בקרב הציבור החרדי משפרת 
 את רמות השכר של אוכלוסייה זו באופן ניכר". 
קדמי התייחס בדבריו גם למגמות בשיעור של 
תעסוקת החרדים ואמר כי בשנים האחרונות חלה 
עלייה, אם כי אִטית, בשיעורי התעסוקה במגזר 
החרדי, בייחוד בקרב הנשים החרדיות ופחות בקרב 
הגברים החרדים. קדמי ציין כי בימים אלה משרד 
התמ"ת מגבש תכנית מערכתית לטווח ארוך לקידום 
תעסוקה בקרב הציבור החרדי אשר הוצגה גם לראש 
הממשלה, במטרה להסיר את עיקר החסמים העומדים 
היום בפני צעירים חרדים לרכוש מקצוע או השכלה 
 גבוהה ולהשתלב בשוק העבודה, ואלה עיקריה:

דלה של הכשרות  הג  - לימודים והכשרה   •
 מקצועיות ולימודים גבוהים כהכנה לשוק העבודה;
• תעסוקה ויזמות - צעדים לעידוד של קליטת 
 עובדים חרדים ויצירת מקומות עבודה חדשים;

• כלים עקיפים לסיוע בהשתלבות בעבודה – שיפור 
 מערך של מעונות לנשים עובדות ושירותי השמה ייחודיים;

• הסדרת חקיקה - להעלאת שיעור הגברים החרדים 
המתגייסים לצה"ל ולשירות אזרחי.

המנכ"ל בכנס קיסריה: חייבים להגביר 
מעורבות החרדים בשוק התעסוקה

במסגרת דיון מיוחד שערך באמצע חודש מאי ראש 
הממשלה, בנימין נתניהו, הציג שר התעשייה, המסחר 
והתעסוקה, בנימין )פואד( בן אליעזר, תכנית שגובשה 

במשרד התמ"ת לעידוד תעסוקת חרדים. 
הפעילות גובשה בידי צוות בראשותו של מנהל 
מינהל מחקר וכלכלה, בני פפרמן, ותתרכז בארבעה 
מישורים עיקריים לעידוד תעסוקה באוכלוסייה 
החרדית וליצירת מפנה משמעותי טווח הארוך 

על-פי המתווה הבא: 
• הכשרה ולימודים 

• יצירת מקומות תעסוקה ועידוד יזמות 
• חיזוק כלים משלימים לעידוד תעסוקה 

• הסדרה וחקיקה בנוגע לשירות צבאי ולשירות  
  אזרחי

השתלבות האגף 
להכשרה מקצועית בתכנית 
השר לשילוב חרדים בעבודה

נרקיס מציץ
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הכשרת חרדים במחוז ירושלים
בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בהכשרת 
אוכלוסייה חרדית במחוז ירושלים במקצועות 
נדרשים במשק. עלייה זו חלה עקב שינוי במדיניות 
הממשלה ששמה לה למטרה לשלב אוכלוסייה 

חרדית בשוק העבודה.
מתוך התחשבות בצרכיה הייחודיים של אוכלוסייה 
זו הותאמו מסגרות הקורסים לצרכים אלה. בין 
היתר נפתחו קורסים חדשים בשיתוף פעולה עם 
מכללות חרדיות, אשר ערוכות לקיים קורסים 
נפרדים לגברים ולנשים ולאפשר תנאים ייחודיים 
בהתאם לצורך ללמוד, להתפלל ולתמוך במשפחות 

הנמנות עם אוכלוסייה זו.
הבחירה של נושאי ההכשרות נעשית בהתאם 
למיפוי של צורכי שוק העבודה, לניתוח מאפיינים 
סוציולוגיים של אוכלוסיית היעד ולהצעות קונקרטיות 

של מעסיקים ומוסדות הכשרה שונים.
השמת התלמידים היא המטרה העיקרית של 
הקורסים, והיא נעשית באמצעות סדנאות תעסוקה 
ויזמות וכן על ידי בתי הספר ושירות התעסוקה. 
בזכות הכשרות מקצועיות אלה השתלבו אלפי 
חרדים בשוק העבודה בשנים האחרונות, ורבים 
ישתלבו בעתיד. זה כעשור משרד התמ"ת מקיים 
שיתוף פעולה הדוק עם הג'וינט לקידום קורסים 
לחרדים, ובשני הפרויקטים המשותפים - "פרנסה 

בכבוד" לגברים ו"צופייה" לנשים - נפתחו עשרות 
קורסים במקצועות שונים ומגוונים. חלק מהקורסים 
הם חדשניים בכל קנה מידה עבור אוכלוסייה זו. 
 "QA בין הקורסים שנפתחו: "בקרה ואיכות תוכנה
ו"ניהול מערכות חשבונאיות" במכללת "לומדה" 
בירושלים, "חשמלאי מעשי" במכללה למינהל 
 באשדוד, "הנהלת חשבונות" במרכז החרדי בירושלים. 
באוניברסיטה הפתוחה בירושלים התקיימו קורס 
"תכנות" ושני קורסים של "יועצי השקעות וניהול 
תיקים" עבור גברים חרדים. קורסים אלה מכשירים 
את הלומדים לתפקיד של יועצי השקעות ומכינים 
 אותם לקראת הבחינות של הרשות לניירות ערך.

במכללת "בועות" התקיימו קורסים להכשרת 
"מטפלות בהידרותרפיה" ו"מדריכי ומדריכות 
חדר כושר", בנפרד כמובן. כל הקורסים שנפתחו 
הם קורסים עם השמה בעבודה; כלומר בסיום 
 הקורס מובטח מקום עבודה למרבית הבוגרים. 
יש לציין שפעילות זו נעשית בשיתוף פעולה מלא עם 
 גורמים בקהילה החרדית - אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור.

בין הקורסים שנפתחו בשנים האחרונות במסלול 
"כיתה עם השמה בעבודה" של המשרד: "הנהלת 
חשבונות", "ניהול מכירות", "ניהול רשתות תקשורת" 
ו"ניהול בטכנולוגיות מתקדמות" במרכז החרדי 
להכשרה מקצועית, "תכנות", "בקרה ואיכות 

השר סיפר על כמה "הפתעות חיוביות" שהיו לו 
במהלך כהונתו בתפקיד, כמו למשל 1,400 נשים 
שעובדות בחברות היי-טק במודיעין עלית. "אם יש 
1,400 נשים כאלו שם, מדוע שלא יהיו 14,000", שאל 
השר. בן אליעזר הוסיף כי "האוכלוסייה החרדית היא 
אוכלוסיה איכותית, מסורה וחרוצה. בכל פגישותיי עם 
מעסיקים של עובדים חרדים אני שומע רבות על יכולת 
הלמידה, על המוטיבציה ועל המחויבות העמוקה שלהם 
לעבודה. למשק הישראלי אסור לוותר על תרומתה 
של אוכלוסייה זו. אני מאמין כי הגברת השתתפותם 
של אנשי המגזר החרדי תסייע הן לכלכלת ישראל והן 

למגזר החרדי עצמו".
להלן עיקרי התכנית בתחום ההכשרה המקצועית: 

הרחבת מסלול הכשרה חלופית בסמינרים לנשים 
ללימודי הנדסאות 

מוצע להרחיב את היקפי ההכשרות החלופיות לנשים 
חרדיות במסגרת הסמינרים לבנות חרדיות וכן להגדיל 
את מגוון תחומי הלימוד שנשים אלה רוכשות במסגרת 
הסמינרים ובמסגרות לימוד נוספות לנשים בוגרות. 
כמו כן יש לערוך התאמה מרבית בין תחומי ההכשרה 
במסגרות אלה לדרישות שוק העבודה ומעסיקים 

ספציפיים.
לימודי הנדסאות לגברים 

יש להרחיב את לימודי ההנדסאות לגברים חרדים 
באמצעות מלגות לשכר לימוד ומלגות קיום חלקיות 

לאוכלוסייה נזקקת. אחוזי הנשירה של הנדסאים חרדים 
נמוכים ביותר, וההערכה היא כי גם שיעורי ההשמה 

של בוגרים אלה יהיו גבוהים.
הכשרה מקצועית

יש להרחיב ולעבות את מסלולי ההכשרה המקצועית 
הקיימים עבור האוכלוסייה החרדית, נשים וגברים כאחד. 
כמו כן יש לעשות מאמץ להתאים באופן מרבי את סוג 

ההכשרה לדרישות ולצורכי מעסיקים רלוונטיים.
הקמת מסגרות הכשרה טכנולוגית לנוער חרדי 

"נושר"
יש להתאים לאוכלוסייה זו מסלולי הכשרה והשלמת 
השכלה לצורך השתלבותם של נערים אלה בשוק 
העבודה ובמסגרות שירות אזרחי או צבאי. ממדי 
התופעה במגזר החרדי טרם נבדקו באופן שיטתי, 

אך נראה שמדובר בתופעה הולכת וגדלה.
הגדלת ההכשרות המקצועיות לבוגרי שירות צבאי 

או אזרחי במהלך השירות ובסיומו
יש לגבש מסלולי הכשרה מקצועיים והשלמות 
השכלה כללית למשרתים ולבוגרים כחלק אינטגרלי 
ממהלך מסלול השירות הצבאי והאזרחי לצורך 
התאמה מרבית לשוק העבודה בתום השירות. כמו 
כן יש לוודא שחלק מההכשרות שנערכות במסגרת 
צה"ל, מוכרות על ידי האגף להכשרה מקצועית 

במשרד התמ"ת. 
חיים מנוס

שר התמ"ת הנחה למנות באופן מיידי ראש מטה לתעסוקת 
חרדים שיעסוק בביצוע התכנית הלכה למעשה.

תוכנה QA", "הנהלת חשבונות" ו"תקשורת חזותית 
מולטימדיה" ב"לומדה" בירושלים, "ניהול פרויקטים 
חברתיים וטכנולוגיים" לגברים ו"ניהול התפעול" 
לנשים של חברת "שיפור", שני קורסי תכנות במודיעין 

עילית על ידי חברת "ג'ון ברייס" ועוד.
בחלק גדול מהקורסים שנפתחו במודיעין 
וביתר עילית, מקומות העבודה אף מותאמים 
לצרכיה הייחודיים של האוכלוסייה, לרבות 
 הפרדה בין נשים וגברים, פינות הנקה ועוד.
במרכז להכשרה טכנולוגית תל-ארזה נפתחו שני 
קורסים של "חשמל מעשי", ובקרוב מתוכננים 
להיפתח שניים נוספים.כמו כן נפתחו מכינות 
וחממות טרום-תעסוקתיות במטרה לתת לתלמידים 
כלים בסיסיים להכשרות עתידיות ולהשתלבות 
בעולם העבודה. בקורסים אלה נלמדים מקצועות 
בסיס, כגון: אנגלית עסקית, אוריינות מתמטית 
ודיגיטלית, יישומי מחשב, וכן מקצועות העצמה, כגון: 
מיומנויות חשיבה ולמידה, מיומנויות תעסוקתיות, 
ומתקיימות סדנאות למציאת עבודה על מנת 
לחזק את הביטחון העצמי של הלומדים ולהכינם 

לעולם העבודה.
יש לציין שההיענות לקורסים גבוהה מאוד וכן המוטיבציה 

והרצון ללמוד ולהשתלב בשוק העבודה.
רונית גבאי
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 חנוכת הבית של מרכז 
ההכשרה בתל-ארזה

"לעבוד משמעותו לחיות". כך אמר שר התמ"ת, 
בנימין )פואד( בן אליעזר, בטקס חנוכת הבית של 
המרכז להכשרה טכנולוגית בתל-ארזה שהתקיים ב-15 
 בחודש יולי לאחר שיפוצים משמעותיים שנעשו במרכז.

בטקס השתתפו גם מנכ"ל המשרד, שרון קדמי; 
סמנכ"ל משאבי אנוש, משה לביאן; שלום בן משה, 
מנהל אגף בכיר להכשרה ופיתוח כוח אדם; ממונה 
מחוז ירושלים, נאווה זקן שהנחתה את הטקס; 
 מרגלית אמוזיג, מנהלת המרכז, ואורחים נוספים.
השר בנימין )פואד( בן אליעזר שבירך את העוסקים 
במלאכה, ציין את עבודת הקודש שנעשית במרכז 
במשך שנים בהכשרה של אלפי תלמידים מאוכלוסיות 
שונות – חרדים, מגזר ערבי, חיילים, אנשים עם 
מוגבלויות ועוד בנושאים מגוונים. השר הדגיש 
את החשיבות הרבה של הכשרת חרדים וציין את 
הפעילות הענפה שנעשית במשרד בשנים האחרונות 
 לשם כך. בזכותה השתלבו אלפי חרדים בעבודה 
בטכנולוגיה ובתחומים מבוקשים נוספים. כמו כן 
ציין השר במיוחד את החשיבות של שילוב נשים 
בשוק העבודה ובעמדות מפתח ואת השיפור 
 המשמעותי שחל במגמה זו במהלך השנים האחרונות.

עוד סיפר השר כי ערכי מוסר העבודה טבועים בו 
מילדותו, וכבר מגיל 12 עבד ולמד וסייע בפרנסת 
 משפחתו. בגיל 18 התגייס לצבא וההמשך כמובן ידוע. 
משה לביאן, סמנכ"ל משאבי אנוש של המשרד, שהיה 
מורה ללימודי מתכת וכן מנהל מרכז ההכשרה, הדגיש 
את החשיבות של המרכז בהעשרת המשק באנשי מקצוע 
מיומנים. הוא ציין שלמרות תקופת השיפוצים הארוכה, 
הצליחו לקיים במרכז שגרת לימודים תקינה, "ואנו שמחים 
היום לברך על המוגמר". בקרוב אמור להיפתח במתקן 
מרכז הכשרה לחרדים אשר יסייע למהפכה השקטה 
שמתחוללת בהכשרת חרדים בשילוב לימודים ועבודה. 
מיקומו של המרכז בלב שכונה חרדית יסייע ללומדים 
לשלב לימודים, עבודה ותפילות. יש לציין שכבר כיום 
לומדים במרכז כ-40 חרדים בשני קורסים של "חשמל 
 מעשי", ושני קורסים נוספים עומדים להיפתח בקרוב.

שלום בן משה, מנהל האגף להכשרה, בירך את 

המשתתפים והדגיש את החשיבות הרבה של המשך 
קיומם של חמשת המרכזים הממשלתיים להכשרה 
מקצועית בארץ העוסקים בהכשרה של אלפי תלמידים 
מאוכלוסיות שונות בכל שנה. אחוזי ההשמה הגבוהים 
 של הבוגרים מסייעים לכלכלה ולחברה בארץ.

מרגלית אמוזיג, מנהלת המרכז, ציינה את החשיבות 
של קיומו של מוסד ממשלתי להכשרה מקצועית 
לשם פיתוח ההון האנושי, המקיים עשרות קורסים 
ומאפשר הכשרה  ונים  בשנה במקצועות מגו
 לתלמידים משכבות שונות והשתלבותם בעבודה. 
אחד התלמידים בגיל פרישה מוקדמת שהשתתף 
בטקס ולומד בקורס "חשמל מוסמך", הודה לכל 
העוסקים במלאכה על ההזדמנות שניתנה לו 
ולחבריו ללמוד מקצוע חדש לאחר שנות עבודה רבות 
 במקצוע אחר ולהמשיך לקיים את משפחתו בכבוד.

במסגרת השיפוצים במרכז שופץ הבניין החזיתי 
בן שלוש קומות, לרבות ציפוי חיצוני אקרילי של 
כל הבניין, החלפת דלתות, ריצוף וצביעה. נוספו 
חדרי שירותים, אפשרויות הנגשה לנכים ושירותי 
נכים. במתחם הסדנה לקורס תדמיתנות הוחלף 
ריצוף, נעשו עבודות בינוי וחשמל, והוחלפה תשתית 
המחשבים. בסדנה לעיבוד שבבי ממוחשב, חריטה, 
כרסום וסדנת לימוד CNC נבנתה תשתית חדשה 
למחשבים ברמה גבוהה מאוד, שתאפשר ללמוד בצורה 
איכותית את התוכנות המתאימות למקצוע. כמו כן 
שופצה סדנת לימוד המכונות CNC, נרכשו מחשבים 
 חדשים וכן ריהוט חדיש ותשתית חדשה למחשבים.

השיפוץ שנעשה לאחר שנים רבות נועד לאפשר הנגשה 
לאנשים עם מוגבלויות שרבים מהם לומדים במרכז, 
לשפר את אווירת הלימודים, לחלק את הכיתות בצורה 
מתאימה יותר ללימוד הקורסים השונים ולרכוש ציוד 
מתקדם ואיכותי לשיפור רמת הלימודים ואיכותם. כיום 
 מתבצע שיפוץ בסדנת הלימוד של קורס מיזוג אוויר.

שיפוץ מבנה המכללה יאפשר המשך והרחבה של 
הפעילות הענפה המתקיימת במרכז והתרחבות 

לתחומים נוספים.
רונית גבאי 
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צבי הנדלס הוא יליד תל-אביב, בן למשפחה חרדית 
מחסידות גור. בילדותו למד בישיבה קטנה וגדולה 
ולאחר מכן בכולל וקיבל היתר לרבנות בגיל 18. בשנת 
96 עבר לאשדוד לאחר שהתחתן, ובמשך שמונה שנים 
שימש ראש כולל בישיבת גור באשדוד. כיום צבי משמש 
כמנהל מרכז "בועות" להדרכת שחייה והידרותרפיה, 
המעסיק עשרות בוגרי קורסים של התמ"ת ונותן 
הדרכות וטיפולי שחייה לאלפי אנשים ברחבי הארץ. 
סיפור ההצלחה העסקי של משפחת הנדלס מתחיל 
ברעייתו של צבי, אשר סבלה מבעיות בגב ועקב כך 
שחתה במשך שש שנים בבריכה ברמת עמידר. בשנה 
השישית החליטה לעבור קורס מדריכות שחייה בעצמה 
- פעם ראשונה בהיסטוריה של הציבור החרדי. לאחר 
הקורס היא פנתה לעיריית אשדוד ושאלה אם דרושה 
מדריכת שחייה חרדית. אך נענתה בשלילה בטענה כי אין 
תלמידות בתחום. לאחר שכנועים מרובים מצִדה הסכימו 
להכניס אותה כמדריכה, וחיש מהר עשתה לה השמועה 
 כנפיים, ובמקום קבוצה אחת היא לימדה ארבע קבוצות.

באותה תקופה התגוררה משפחת הנדלס בבני ברק, 
והיא נאלצה לנסוע עד אשדוד בעלות גבוהה מאוד 
ובמשכורת מינימלית. למרות זאת מתוך חזון ואמונה 
בדרכה המשיכה בעקביות לעשות זאת במשך שנים 
אחדות. לאט לאט הצטרפו תלמידות רבות, והיא 
הביאה בעקבותיה חברות נוספות שלמדו הדרכת 
שחייה והדריכו אִתה. בזכות האמונה בדרך, הנחישות 
 וההתמדה הפך המיזם תוך שנים ספורות לפרויקט. 
ד  ו ד ש א ל  מ ע ב ח  ת פ נ ה  פ ו ק ת ה  ת ו א ב
התמ"ת, ד  משר של  ק"  ו ו שי ו הול  י נ " רס   קו
ובעלה צבי הנדלס שראה כי טוב, החליט להצטרף 
. אשתו של  לעסק המתפתח  יע  ולסי  לקורס 

צבי הצליח מאוד בקורס, וב-2004 הקים עמותה 
רשומה שנקראה מרכז "בועות" והחל לנהל את 
ולהזניקו בצורה משמעותית קדימה.  העסק 
הקורס של צבי, לדבריו, נתן לו כלים, רעיונות ו"קונטרה-

אינדיקציות" - כלומר לדעת מה ראוי לעשות ומה לא - מהן 
המגבלות, כיצד להפוך איומים להזדמנויות ולא להירתע 
מהם, כיצד לבחון פוטנציאל רווחיות של עסקים, התנסות 

סיפור הצלחה חוצה בריכות -
 ריאיון עם צבי הנדלס, מנהל מרכז "בועות" 

ובוגר קורס "ניהול ושיווק" של התמ"ת
בסימולציות של פגישות ויכולות להציג נכון את היתרונות 
 של העסק. כל אלה נתנו לו ביטחון לפרוץ קדימה.

יש לציין שעד שנת 2000 התרכזה עיקר הפעילות 
בהדרכת קורסי שחייה. משנת 2000 ובעקבות 
רעיון שהעלתה הפזיותרפיסתית שהייתה מאבחנת 
תקופתית של ילדם, החלו בני הזוג הנדלס בקידום 
ובפיתוח מסלול של שחייה טיפולית – הידרותרפיה. 
זהו תחום שעד אז לא היה נפוץ כלל, וברחבי הארץ 
 פעלו בריכות בודדות בלבד שהציעו שירותים אלה.

בתחילה עבדו צבי ואשתו כשכירים בעיריית אשדוד. צבי 
קיים קשר עם קופות החולים וגייס אנשים לפרויקט. 
ביוזמתו החלו להיווצר קשרי עבודה עם קופות החולים 
השונות, ואנשים רבים עם בעיות מגוונות החלו להגיע 
לטיפולים במים. בתחילה היו קשיים רבים, וקופות החולים 
לא הסכימו לסבסד לחולים טיפולי הידרותרפיה. לאט 
לאט ובזכות המשוב החיובי מהחולים גברה ההכרה של 
הנהלות קופות החולים בחשיבות הטיפול וביעילותו, 
והיום הן משקיעות רבות בטיפולים הידרותרפיים. 
התברר בדיעבד שאנשים רבים הבריאו בזכות טיפולים 
 אלה, ועקב כך נחסכו הוצאות על טיפולים אחרים.

בשנת 2003 התקיים הכנס הראשון של איגוד ההידרותרפיה 
בארץ - תחום מקובל מאוד בעולם. באותה תקופה היו 
בארץ רק 6-4 מטפלות - כולן נשים, ופירוש הדבר שלא 
הייתה בארץ בריכה שנתנה מענה לגברים בלבד. לתוך 
נישה זו החליט צבי להיכנס והתחיל להכשיר גברים 
 חרדים כמטפלים וכמדריכי שחייה והידרותרפיה.

בגלל העלות הגבוהה של ההכשרה חיפשו ב"בועות" 
מקורות סבסוד לקורס. מכר מיודע הפנה את 
הנהלת "בועות" לג'וינט ולמשרד התמ"ת לקבל 
סיוע במימון הקורס. במסגרת שיתוף פעולה זה 
נפתחו מאז קורסים רבים של מטפלי הידרותרפיה 
ומדריכי שחייה לגברים ולנשים חרדים. עד כה 
סיימו את הקורסים כ-250 איש, ולפחות 180 מהם 
 עובדים במקצוע ומשתכרים משכורת מכובדת למדי. 
עד היום סייעו המטפלים לאלפי אנשים הסובלים 
מבעיות שונות, כגון: בעיות התפתחות, CP, פיגור 
שכלי, הפרעות נפשיות, בעיות אורתופדיות, פוסט-

טראומות לאחר מלחמה ועוד.
המרכז שהתחיל את עבודתו עם כ-20 טיפולים 
בחודש, מבצע היום מעל ל-3,000 טיפולים, והוא 
המרכז הגדול בארץ הפועל ביותר מ-30 בריכות 
הפתוחות לציבור הרחב הן הדתי-חרדי והן החילוני. 
עיקר הפעילות מתרכזת כיום באשדוד, בירושלים 
 ובבני ברק, והכוונה היא להתרחב לערים נוספות.

הסיפוק הגדול של צבי ואשתו היום מעבר לסיוע 
הטיפולי הוא הצלחתם להנחיל לציבור החרדי את 
החשיבות של שחייה כספורט, והציבור החרדי אכן 
 מצביע ברגליים ונוהר בהמוניו לבריכות השחייה. 
בעקבות ההצלחה הגדולה יש לצבי רעיונות רבים 
נוספים לפיתוח המרכז, ובהם: חדר כושר שיקומי, 

חוות רכיבה טיפולית, חווה לטיפול בחיות ועוד.
רונית גבאי
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לואיזה נימיצוב, רכזת הכשרה, היחידה 
לקידום נשים ולפיתוח כישורי עבודה

היחידה לקידום נשים ולפיתוח כישורי עבודה שבאגף 
להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת מקיימת סדנאות 
הכנה לעבודה בשיתוף עם תב"ת )תנופה בתעסוקה(, 
ג'וינט ישראל. במסגרת זו מופעלת סדנה במרכז 
מפת"ח אשדוד לנשים חרדיות המבקשות להשתלב 
בעבודה. הנשים המשתתפות בסדנה להעצמה ולחיפוש 
עבודה רובן בתחילת שנות העשרים המוקדמות 
לחייהן. עצם המאמץ להגיע באופן סדיר פעמיים 
בשבוע בשעות הבוקר מסמל עבורן תחילתו של שינוי. 
הקושי לשנות את שגרת החיים הכוללת אחזקת בית 
וטיפול בילדים הוא רב. יחד עם זאת, לפי לעדותן, כבר 
לאחר המפגש הראשון עם המנחה הן חשו תקווה 
רבה בנוגע לאפשרות למצוא עבודה, לאו דווקא בשל 
נתוני שוק מעודדים אלא לאור ההבנה שלכל אחת 
יש נכסים המיוחדים לה הנדרשים בשוק העבודה, 
 הן השכלה והן כישורים ומיומנויות המיוחדים לה.

ה  כ לתמי ת  מו ג מתר ן  ה ו  ז ה ה  ו ו התק את 

סדנאות הכנה לעבודה לנשים חרדיות 
. תר ו ו ל א  ול ם  שי למפג ע  י להג י  ד כ ו  ז ב ו   ז

ההרצאות, העבודה והמידע על ההיסטוריה של 
התפתחות הכלכלה בישראל הותירה חותם משמעותי 
אצלן. לדברי אחת המשתתפות: "לראשונה התחלתי 
לקשר בין אירועים שעליהם מדברים בחדשות 
 מבחינה כלכלית, להבין איך זה קשור אלי... ביומיום". 
הסדנה כוללת תרגול של פנייה למעסיקים וריאיון 
דרישותיהם מעובדים תוך  בנוגע לצורכיהם ול
די המנחה.  י וניתוח הממצאים על  י  ו ו י  כדי ל

בסיום הסדנה המשתתפות מקבלות ייעוץ אישי בנוגע 
לכתיבת קורות חיים ותכנון מסלול תעסוקתי; אך התרומה 
המשמעותית ביותר שהן זוכות לה היא זקיפות הקומה 
 והאמונה שאכן יש להן סיכוי להשתלב בשוק התעסוקה. 

במפגש שבו השתתפתי הביעו הנשים הערכה לסדנה 
 התורמת להן רבות לקראת היערכותן ליציאה לעבודה. 
לואיזה נימיצוב, רכזת הכשרה, היחידה לקידום נשים 

ולפיתוח כישורי עבודה

קורס "תקשורת חזותית ומולטימדיה" לנשים מהמגזר 
החרדי נפתח ב-14 בפברואר במכללת "לומדה" בירושלים 

ואמור להסתיים ב-14 בספטמבר השנה.
בקורס לומדות 21 נשים מהמגזר החרדי שנבחרו 
לאחר סינון קפדני ביותר מתוך 100 מועמדות. הביקוש 
לקורס היה עצום, אך נבחרו רק תלמידות בעלות רקע 
בגרפיקה או בתכנות. צוות "לומדה" מציין שהביקוש 
לקורס נוסף עדיין גבוה, ונשים רבות עדיין מתעניינות 
ומצפות להצטרף. רוב הנשים שהגיעו לקורס מירושלים 
ומהסביבה, עבדו בעבודות מזדמנות במקצוע, וחלקן 
לא עבדו כלל. חלקן נשואות ומטופלות בילדים, 
 וחלקן עדיין צעירות הבונות את עתידן המקצועי.
תלמידות הקורס ששמחו לשתף אותי בחוויותיהן 
בביקורי בקורס, סיפרו על קורס מרתק ומאתגר 
והביעו שביעות רצון רבה מהתנהלות הקורס, ובמיוחד 
שיבחו את צוות ההוראה המקצועי והמסור. הן ציינו 
את רמת המקצועיות הגבוהה של הקורס ואת היותו 
ענייני ומכוון תעסוקה. רכזות הקורס ציינו לשבח 
את המוטיבציה הגבוהה מאוד של התלמידות, את 
 ההשקעה הרבה ואת העניין הרב בחומר הנלמד.
בקורס מושם דגש בבניית אתרים, במולטימדיה 
ובאנימציה בתלת-ממד, בהתאם לביקוש ההולך 
וגובר בשוק העבודה למקצועות אלה. לאחרונה 
התחילו התלמידות  ללמוד את תוכנת "מאיה", 
תוכנה חדשנית בקנה מידה ארצי לעיצוב בתלת-

ממד, ובמיוחד במגזר החרדי, והביקוש למתמחים 
בה הולך וגובר. תוכנה זו תאפשר לתלמידות להכין 
מצגות וסרטים בתלת-ממד בעיצוב חדשני, שהחל 

"לומדה" 
פרנסת ביתה

רק עתה לחדור לשוק. כבר עתה לאחר כמה שיעורים 
בתוכנה זו הצליחו התלמידות לעצב אובייקטים שונים 
הממוקמים במרחב הווירטואלי בתלת-ממד והניתנים 
לצפייה מזוויות שונות, בהם: תיבת מטמון, כריש, 
עץ ורפסודה המעוצבים בטכניקות שונות ועתידים 
להשתלב לתמונה של אי אחד. אף כי הקורס התחיל 
רק לפני כמה חודשים, התלמידות כבר הספיקו 
להכין מצגות שונות, משחקי ילדים, לומדות, סרטים 
מצוירים, ספרים וירטואליים ופרויקטים נוספים 

ברמה מקצועית ראויה לציון. חלקן הכינו מצגות 
ומשחקים ברוח היהדות תוך הדגשת ערכיה הייחודיים, 
ואחת הבנות אף העזה והכינה מצגת על המונדיאל 
 ועל הארצות המשתתפות בו ברוח הימים האלה.

בתום הקורס עתידות התלמידות להשתלב בעבודה 
במשרדי פרסום וגרפיקה, בעריכת סרטי וידאו ובהכנת 
סרטים מצוירים ועוד. כבר עתה הביעו חברות שונות 

את רצונן להעסיק את בוגרות הקורס.
רונית גבאי
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בתחילת יוני התקיים במכללת רופין כנס בנושא 
"אנרגיות ירוקות". התארחו בו נציגים בכירים 
מגרמניה, שעבורם היה זה בעצם ביקור גומלין 
 בעקבות אירוח משלחת האגף בגרמניה בסוף 2009.

אברי פולצ'ק, מנהל היחידה לתכניות לימודים באגף, 
חידד את התובנה האישית שלו מהביקור: "ראיתי מתקן 
סולרי בכל בית; המצב כיום, רק 1% בעולם", ציין אברי 
בצער והוסיף: "בגרמניה מנצלים את הפוטנציאל 
 הקטן; בישראל לא מנצלים את הפוטנציאל העצום".

לדבריו, בגרמניה יצרו שלושה בעלי מקצוע חדשים 
)מתוך 340(: מכונאי תעשייה למערכות סניטציה; 
אלקטרוניקה; חום וקור ועוד. טכנאי תחזוקה. מהנדסים. 
לפי המדיניות שלנו באגף, הבסיס לשיתוף פעולה 
שלנו אִתם הוא מחד גיסא שדרוג בעלי מקצוע 
 והכשרת מובטלים ומאידך גיסא הכשרת מורים.

 "ויש לנו כבר שתי תכניות מוכנות", הבהיר אברי: 
"עדכון טכנולוגי לאנשי מכונות וחשמל למשימות של הקמה 
 ותחזוקה של מערכות סולריות; וכן הסבת אקדמאים כיועצים.

בפועל כבר פותחה תכנית לימודים עם 'מכללת 
 מטריקס', שתכליתה - השתלמויות לבעלי מקצוע".

 משנסים אנרגיות

זר-ביטון, מפקחת מה"ט לכימיה  ד"ר רבקה ויי
וביוטכנולוגיה, ציינה כי "מהניסיון שלנו, יש להתחיל 

בהכשרה בשיתוף המפעלים".
נציג 'מפעלים' שהשתתף בכנס היה דב רביב, אבי 
פרויקט החץ, מומחה לפיתוח לוויינים. כיום רביב 
משמש מנכ"ל ויו"ר חברת MST העוסקת בתחום של 
מערכות טרמוסולריות )בעצם מערכת מסוג המערכות 
הפוטו-וולטאיות, הזוכות משום מה לפרסום רחב יותר(. 
הוא הציג את המערכת של חברתו, שצורכת פחות 
שטח, לדעתו, מהחישובים המקובלים. יתרונות נוספים 
שהצביע עליהם: "הקמתה בישראל תיצור 15,000 
מקומות עבודה; בחישוב של תזרים מזומנים, כעבור 
שש שנים עוברים לרווח. כל מה שאני צריך – ערבות 
מדינה של 25 מיליארד דולר, ותוך 15 שנה יהיה פתרון 

למחצית מצריכת החשמל בישראל", אמר רביב.
רביב גם התייחס לרעיונות האירופיים להשתמש 
בשטחים במדבר סהרה להצבת הקולטים "כי זה 
בשליטה ערבית. אני מציע את ספרד; זה גם שליש 

עלות לעומת הסהרה".
לשמע הדברים נשמעה קריאת ביניים מאחד 

המשלחת  יו"ר   ,Sabina Kocot
הגרמנית

ד"ר שלמה ולד
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תי  י "על במפגש:  שהשתתף  האגף  די  ב מעו
ואני ממליץ כן לסמוך על מרוקו".  ,  ממרוקו
תשובתו של רביב הייתה מפתיעה: "המלך חסן פנה 
אלי, אבל רצה שאבוא אליו בתחפושת. אני לא מוכן 

להתחפש".
בתשובה לשאלה בנוגע ל'תכליס', השיב מנכ"ל ויו"ר 
חברת MST: "כרגע אני בונה קו ייצור; בעוד שנה הוא 
יוכל לספק 75 מגה-ואט. כתבתי לשלמה וולד, והוא 

עובד כדי להשיג לי אשראי ל-50 מגה-הרץ".
לדעת ד"ר שלמה ולד, המדען הראשי במשרד לתשתיות 
לאומיות, "צריך ללכת על קמפיין תרבותי-תודעתי 
- איך האדם משתלב בתוך העולם. צריך להבין כי 
גידול מואץ של האוכלוסייה לא הולך יחד עם ניצול 
בלתי שקול של משאבים. לכן אני תומך בבקשת דב 
רביב לערבות מדינה. הוא דרימר", אמר ולד והוסיף: 
"תנאי יסוד לכל הצעה: הפתרון צריך להיות 'עמיד'; 
צריכה להיות גם 'חגורת ביטחון', והוא חייב ליהנות 
מ'מקובלות חברתית'. מדובר ביעדי זמן של 10 שנים 
לפחות. תשובה טען שיש גז ל-100 שנה. זה לא נכון. 
לכל היותר מדובר ב-40-30 שנה. זה גם לא 'מאגר 

אסטרטגי', אלא רכיב במשוואת המאזן בין פחם 
לגז )צינור גז רגיש יותר לתקלות(. חשוב לזכור כי 
בישראל משתמשים בנפט רק בתחבורה ובתעשיות 
הפטרוכימיות. והכי חשוב: שחרור מתלות בנפט זה 

אינטרס בין-לאומי".
המדען הראשי לא היסס גם להאיר את האינטרסים של 
חברות הנפט: "לחברות הנפט יש השפעה עצומה. 
הן עוסקות בתעמולה לאנרגיה סולרית ורוח, כי אלה 
מחליפות רק פחם, לא נפט. לנו", הוא הזכיר, "יש מאגר 
עצום של 'פצלי שמן' )תאורטית, יותר ממאגר הנפט 
של סעודיה(, אבל זה יקר מדי להפקה. בכל הנוגע 
לאלטרנטיבות האחרות - שמש, רוח, גלי ים, אנרגיות 
 גיאוטרמיות, הידרו, ואשפה - יש לנו מעט מאוד".

בשלב זה ציין המדען הראשי במשרד לאנרגיה ותשתיות 
את הנושא הקריטי: "נצטרך בשנת 2020 75 טרה-

ואט-שעה לשנה )טרה=1,000 ג'יגה(. מ-2035 נצטרך 
כנראה אנרגיה גרעינית, וצריך להתחיל לעבוד על זה 
היום. יש לנו חלון זמן של 40-30 שנה. חשוב לדעת כי 
 'כורי הדור הרביעי הם בטוחים יותר, נצילים וקטנים".

לסיום שחרר ולד עוד 'סקופ' קטן: "חברה ישראלית פיתחה 
מנוע, שיעיל, לדברי נציגיה, פי 5-3 ממנוע רגיל. הנושא 
 נמצא כיום בבדיקה של חברה אמריקנית ידועה מאוד".

עודד דיסטל-קלינטק, מנהל סחר חוץ במשרד התמ"ת, 
הזכיר כי "בשנת 2008 נתקבלה החלטה לקיים שיתוף 
פעולה בנושא בין עשרה משרדי ממשלה בהובלה של 
משרדי התמ"ת והאנרגיה והתשתיות. כמעט כל אגפי 
המשרד שלנו מעורבים. המשימה שלנו היא לגשר 
 בין הפיתוח הטכנולוגי ומצב השוק", הדגיש דיסטל. 
במסגרת פאנל בהנחיית אמיל מלול ציין יהודה היימן, 
נציג התאחדות התעשיינים בכנס, כי "השתתפות 
במשלחת לגרמניה הבהירה לנו מהן 'אנרגיות ירוקות'. 
בישראל", הוא הבהיר, "יש כמה חברות העוסקות 
בתחום, בהן אורמת, שעוסקת באנרגיה גיאוטרמית, 
המהווה 14% מהשוק העולמי, והם נכנסים עכשיו 
לתחום האנרגיה הסולרית. קיימת גם חברת 'סולל-

לוז', שנרכשה לאחרונה בידי סימנס. יש כמה חברות 
סטרט-אפ העובדות על תהליכי ייצור חשמל יעילים 
יותר מהקיים. אני מתכנן כנס נציגים של החברות 
הללו להצגת צרכים עתידיים בבעלי מקצוע", הבטיח 
היימן והוסיף: "קיים נושא חשוב נוסף - עדכון התקנות 

ותקנים".
ד"ר ולד ציין במסגרת הפאנל כי "בפיתוח בעלי מקצוע 
יש לשים לב לאופי הישראלי: אלתור ויצירתיות; חברות 
קטנות שבהן כל אחד עושה הכול – תכנון, התקנה, 
התחברות לחשמל ומים, תחזוקה ועוד. צריך הכשרה 

מן היסוד ולא הסבה של הקיים".
 Sabina - המשלחת הגרמנית כללה את ראש המשלחת
Kocot; מנכ"ל מכללת renac )מכללה טכנולוגית( 
 ;SMA Roif Inauen נציג חברת ;Berthold Breid -
 ;Detlef Horst Sonnbend – נציג מגזר התעשייה
ונציג bibb Wolderal Bauer. ראש המשלחת סיפרה: 
"ביקרנו במרכז אנרגיה סולרי מדברי באוניברסיטת 
בן גוריון, בקיבוצים שונים, בבית שמש, במכון וייצמן. 
נבקר ב'בטר פלייס' ובאורט יד שפירא. אנחנו רוצים 
 ללמוד זה מזה ולפתח יחד, באווירה פתוחה לעתיד".

מנהל האגף, שלום בן משה, הודיע: "בסיכום המפגשים 
נגבש תכנית לימודים, ובדיקת יישום ראשונה תתבצע 

במכללה הטכנולוגית רופין".
חיים מנוס

הפאנל

אברי פולצ'ק 

מנהל האגף ודב רביב
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סיור לימודי   ליחידות המטה

במסגרת סדרת סיורים לימודיים ליחידות האגף השונות 
יצאו עובדי המטה )ירושלים; פיקוח; תכניות לימודים; 
מא"ה ומה"ט( לסיור בן יומיים לצפון הארץ. התחנה 
הראשונה והרטובה הייתה 'ראפטינג' בפארק הירדן. 
לאחר שעה קלה של התמודדות עם הירדן השוצף )כן, 
עוד יש דבר כזה( עלינו לקצרין לארוחת צהריים ותצפית 
אל דגם הגולן. המנה העיקרית המתינה במלון 'גולדן 
קראון פלאזה' בנצרת. לאחר סדרת ריקודים סוערת 
הגיעה המרצה המרכזית ל ערב: מנתחת מערכות 
בכירה, אלינור סלע, שבזמנה החופשי עוסקת גם 
במשחק ובסטנדאפ. היא דיווחה לנוכחים על אודות 
 מגוון הפעילויות באגף, ולא פסחה על שום פרט זעיר...

היום השני התנהל ברובו באתר 'שירת גן עדן' הממוקם 
בלבו של כפר בדווי. לאחר סיורי טרקטורונים, אופני 
הרים, סתם הליכה ברגל ופינוקי ספא ועיסוי וביקור 
בחוות התבלינים בבית לחם הגלילית, התקיים מפגש 
נדיר ומרתק עם השיח' מוסטפה טאבש. מדובר בתושב 
הכפר, שהשכיל לתאר את יחסי היהודים והבדווים בלשון 

חדה, קלה ושופעת הומור. המנחה שהזמינו לדבר, ביקש 
ממנו לקצר. אי-לכך הוא פתח ואמר: "אתם היהודים 
תמיד ממהרים. באזור הזה חיו בעבר 12 שבטים בדואים. 
לא בתים; רק אוהלים. נולדתי בזמן האנגלים. לא היה 
חשמל, צינור מים, טלפון, בית ספר לילדים ולא מס 

ערך. אני אספר לכם ואתם תחליטו.
למשל, היום מותר להתחתן רק עם אחת. היהודים יש 
להם שכל. בתעודת זהות הם מתחתנים רק עם אחת, 

אבל בצד - אללה איסתור.
מסביב היו מושבים יהודים – נהלל, כפר יהושע, רמת ישי, בית 
שערים והיה גם נחל ציפורי. איך עזרנו לבני דודינו היהודים? 
ראינו במטעים שלהם היה יותר מדי פרי, בלילה באנו ועזרנו 
להם. דיללנו. לא לקחנו על זה כסף. גם בלולים, ראינו שצפוף 
 והעופות עוד מעט נחנקים, באנו בלילה, דיללנו את העופות.

אולי הגזמנו קצת בדילול, אז הם לקחו שומר יהודי. אלכסנדר 
זייד התחיל להסתובב על סוס והפריע. לא אהבנו את 
זה. בשנת 38 הרגו אותו. בשנת 41 גילו שהרוצחים יצאו 
 מהשבט שלנו. קראו לו באסם טאבש. אני מוסטפה טאבש.

מדוושות בעוז;

מוסטפה טאבש פיקניק על שפת הג'קוזימי ומה באגף?!!!;

וואו, כמה תבלינים!
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סיור לימודי   ליחידות המטה

יום אחד בלילה הגיעו יגאל אלון וחנקין, עם בגדים של 
בדואים. הגיעו עד האוהל שלו והרגו אותו. 3 כדורים 

במקום.
ב-48 הייתי בן 12. גיורא זייד היה ראש השב"כ 
הראשון. מאוד פחדנו, אבל גמרנו את החשבון 
 ועשינו סולחה. שחטו אצלנו כבש, כמו שנהוג.

הסתובבתי איתו בג'יפ. עזרתי לו בהרבה אינפורמציה. 
התעניין במערות. היו מתחבאים בהם מסתננים, 

פידאיון. עזרתי לו וטיפלו בהם.
אמרו לנו: תשבו קבע. נביא לכם מים, חשמל, טלפון ותשלחו 
 את הילדים לבית הספר. זה הרגיז אותנו. מי יילך למרעה?

ואז מנעו מאיתנו להתחתן עם הרבה בחורות. הבחורות 
מבסוטות ואומרות שזה המדינה הכי טובה. הבחורים 

מקללים את המדינה.
בסוף החודש הגיע חשבון מים. בעבר היינו לוקחים 
מנחל ציפורי ולא שילמנו. תשאלו אותו. אנחנו לא 

רגילים לשלם.
כסף. חו  י ו ו תר  , ד ו ב לע ו  כ תל  - ו  נ ל ו   אמר

אצלנו הגבר לא עובד, עשה רק את הילדים, שיהיו 
רועים. האישה עבדה בבית.

היום יש מורים, עורכי דין, רופאים ועוד הרבה סוגים, 
אבל אין לנו רועי צאן. אנחנו רוצים להביא מהגדה - אבל 

זה מסובך. צריך רישיון.
אני יש לי אישה אחת ו-12 ילדים. הבן הראשון גמר תיכון, 
אוניברסיטה. נהיה מנהל מחוז במשרד הפנים. הבן 
השני גמר תיכון והלך למשמר הגבול. הבן השלישי, תיכון 
ולגולני. יש לי בת שהיא הבדואית הראשונה שהתגייסה 
למשטרה. נתנו לה שמלה... מה אני אגיד, כל האנשים 
אמרו שזה בושה. אמרתי אולי יש למשמר הגבול בעיה של 
כסף. הלכתי למפקד אמרתי לו, אם יש לכם בעיה של 
 כסף, אני קונה לה שמלה ארוכה על חשבוני. הוא צחק.

בתוך הכפר גרים משפחות יהודיות. לפני 14 שנה 
 מכרנו להם דונם ב-14,000 שקל. ביוקר. רשום בטאבו.

אני אומר לכם, אפשר לחיות ביחד. רק שהפוליטיקאים 
לא יתערבו ויהיה שלום".

ד"ר גדעון כץ וחיים מנוס
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עוד נשובה אל אלון עתיק

צופים אל דגם הגולן

משוט הרם

הבה נצא

כוח עז טכוח תומקר

וואו, כמה תבלינים!

מנהל ואגף ומוסטפה טאבש
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לאחרונה הסתיים בהצלחה מרובה קורס "ניהול 
בטכנולוגיות מתקדמות" ב"מרכז להכשרה מקצועית" 
במחוז ירושלים. יש לציין שכבר עם סיום הלימודים חלק 
 גדול מבוגרות הקורס השתלבו בעבודה בתפקידי ניהול.

מטרת הקורס שהחל לפני כשמונה חודשים הייתה 
להקנות לתלמידותיו כלים וטכניקות עכשוויות בניהול 
סביבה ממוחשבת. החלק הארי של תכנית הקורס 
נותב ללימודי תוכנות ניהול, כגון: יישומי מחשב, ניהול 

יודעות לנהל הצלחה
משאבי מפעל וניהול פרויקטים. נוסף על כך נחשפו 

התלמידות לכלים מסורתיים בניהול. 
במסגרת הקורס השתתפו התלמידות גם בסדנה 
למציאת עבודה, שסייעה למשתתפות "להבשיל" 
לקראת יציאתן לעבודה ולרכוש הרגלי עבודה ראשונים 
וידע על שוק העבודה. במסגרת הסדנה התחילו 
המשתתפות בחיפוש פעיל של עבודה, לרבות 
 העברה של קורות חיים למעסיקים פוטנציאליים.

בסיום הקורס נדרשו הבוגרות להגיש פרויקט גמר, 
ובמסגרתו היה עליהן לבחור עסק קיים או עסק 
פוטנציאלי ולנתח אותו באמצעות כלים וטכניקות שנלמדו 
בקורס. העסקים שנבחרו, בין היתר, היו "אופטיקה 
 עינית", "מטעם חפץ חיים", RR" - סלון לפאות" ועוד.
בטקס הסיום החגיגי סיפור התלמידות בהתרגשות רבה 
על ראיונות העבודה שאליהם הוזמנו ובעקבותיהם התקבלו 
בהצלחה לעבודה במשרות מנהליות וניהוליות שונות, בהן: 
סוכנות לביטוח, בנק פאג"י, עמותה להשבת הבנים, ואחת 
התלמידות אף התקבלה לעבודה במכללה החרדית עצמה. 
בהצגת פרויקט הגמר ציינו הנוכחים בסיפוק רב את רמת 

ביצוע הפרויקטים ואת אופן ההגשה של הבוגרות.
בטקס נכחו, בין היתר: מנכ"ל המכללה החרדית, הרב 
אברהם הורן, ומנהלת לימודי הנשים במכללה, רבקה 
אפשטיין. מטעם התמ"ת נכחו: גדעון זקן, ממונה 
אזורי מחוז ירושלים; דבורה בודינה, ראש ענף הסבת 
אקדמאים והכשרה בתעשייה; ובלה וינטרוב, מפקחת 

על מקצועות המינהל מטעם התמ"ת

אנו מביאים פרסום מתוך הגיליון האחרון של ביטאון מחוז תל-אביב והמרכז:

"זמר הבית" - גדעון ארבל

אני עובד במשרד מ-1981 באגף להכשרה 
מקצועית בתל-אביב, ומאז, בתנודות קלות, אני 
כאן. מאז שנת 2004 אני במלט"ב בחולון, משמש 
כמנהל מדור בנא"מ וקניין המכללה. ואל יקל 
הדבר בעיניכם - המכללה "מריצה" במקביל כ-45 
 קורסים שבהם לומדים כ-800 תלמידים בשנה.

המוזיקה היא חלק מחיי, מילדותי ועד ימים אלה. 

את החוש ואת האהבה למוזיקה ירשתי מאמי ז"ל, 
אשר שרה במקהלות, ובעצם הפכה את ביתנו 
בירושלים לבית מוזיקלי פעיל. התחלתי לנגן 
בגיטרה מגיל 13. הגיטרה הראשונה שלי הוזמנה 
ונבנתה עבורי בשכונת מאה שערים בירושלים. 
היום, בחלוף 47 שנים, הגיטרה עדיין בידי ומפיקה 
צלילים ערבים. עם השנים התחלתי לשיר וללוות את 
עצמי בנגינה וגם השתלבתי בסוגי נגינה מגוונים, 
כגון: פלמנקו, קלאסי, והיום אני מתרכז בעיקר 
בשירי ארץ ישראל. אני גם חבר בחבורת הזמר של 
יהוד – מונוסון בניצוחו של יאיר קלינגר, ואנו חברים 
 גם בארגון שנקרא מיל"ה )מרכז ישראלי למקהלות(.

עם חלוף השנים הופעתי בכמה אירועים במסגרת 
המכללה שלנו. זה המקום לציין כי צוות מלט"ב שומר 
על מסגרת חברתית ענפה. לידיה נבון, המנהלת שלי, 
 אף הכתירה אותי בתואר "זמר הבית", ועל כך גאוותי.

הופעתי בטקס הרמת כוסית של המחוז לרגל חג 
הפסח השנה ריגשה אותי, ומן התגובות שקיבלתי 

נראה שגם הנוכחים נהנו.
מבחינתי - זו תחילתה של מסורת שאשמח לקחת 

בה חלק.
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הכשרת מורים לעבודה עם תלמידים 
מבוגרים לקויי למידה - השתלמות 
למורים במרכז ההכשרה תל ארזה 

חדשות מא"ה

בראשית חודש יוני נפתחה השתלמות בת 56 שעות 
למורים במרכז הכשרה תל ארזה בנושא הכשרת 
מורים לעבודה עם תלמידים לקויי למידה. השתלמות 
זו מתקיימת ביוזמת אמיל מלול, ראש תחום פדגוגיה, 
ומא"ה - המחלקה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי בשיתוף 
הפיקוח הפדגוגי, כמענה לצורך להתאים מוסדות 

הכשרה מקצועית לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
בעקבות חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם צרכים 
מיוחדים התחייב משרד התמ"ת לערוך את ההתאמות 
הנדרשות במרכזי ההכשרה שבבעלותו, לרבות הכשרת 

המורים בנושא.
על-פי תכנית העבודה של האגף ומתוקף החוק מרכזי 
ההכשרה אמורים לקלוט, ללמד ולהקים מרכזי תמיכה 

ללומדים עם צרכים מיוחדים בהקדם האפשרי.
למורים ולצוות הניהול של מרכזי ההכשרה חסרים הידע 
והכלים להוראת אוכלוסייה של לומדים בעלת צרכים 
מיוחדים )בכללם לומדים עם לקויות למידה(, ליצירת 
ההתאמות הנדרשות עבור לומדים אלה ולפיתוח מרכז 

תמיכה עבורם בכל אחד מהמרכזים. 
ההשתלמות המתקיימת בימים אלה בתל ארזה, כפיילוט 
לשאר המרכזים, אמורה לספק לצוות ההוראה במרכז 

ההכשרה את הידע ואת הכלים הנדרשים לכך.
לצורך הפעלת ההשתלמות פנתה מא"ה אל הגופים 
המובילים תחום זה בארץ, שיש להם סגל מרצים 
ברמה גבוהה, ידע נרחב בנושא לקויות למידה אצל 
מבוגרים וניסיון להקמת מרכזי תמיכה לאוכלוסיות 
כאלה, לקבלת הצעות. מבין הגופים נבחרה המחלקה 
ללימודי המשך בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. 
מרכזת ההשתלמות והמרצה הראשית בהשתלמות היא 

ד"ר עמלה עינת, דמות ידועה ומוערכת ביותר בקרב 
המומחים המובילים בארץ בתחום לקויות למידה 
אצל מבוגרים אשר ערכה מחקרים רבים ופרסמה 

ספרים בתחום.
ההשתלמות כוללת הן הרצאות והן סדנאות בנושאים 

האלה:
הבהרת הסינדרום הקרוי "ליקוי למידה" על מכלול 

הסימפטומים הקשורים אליו, כגון: 
הפרעת קשב וריכוז;  •

ניתוח התהליכים הקוגניטיביים-התנהגותיים-רגשיים   •
המאפיינים את הלומד לקוי הלמידה; 

תפקיד הגורמים הסביבתיים - הורים, מורים וקבוצת   •
השווים בעיבוי החסימה הנוצרת בשלושת התהליכים 

הנזכרים לעיל;
אסטרטגיות התמודדות עם קשיים, כגון: קריאה,   •

כתיבה, הבעה בעל-פה ובכתב;
התמודדות עם מקצועות מתמטיים;  •

נגישות לטכנולוגיות חינוכיות;  •
קריאה וניתוח של אבחונים פסיכו-דידקטיים לצורך   •

יישומם בעבודה;
הקמת מרכז תמיכה במרכז ההכשרה.  •

מתגובות ביניים של המשתתפים מתברר שההשתלמות 
תורמת רבות למורים ומקדמת אותם לקראת התאמות 
טובות יותר של ההוראה וסביבת הלמידה ללומדים 

עם צרכים מיוחדים.
בהמשך ללקחים שיופקו מהשתלמות פיילוט זו, ייפתחו 
קורסים נוספים מסוג זה להכשרת כלל צוותי ההוראה 

בכל מרכזי ההכשרה של האגף.
איריס עדן, מא"ה

לאחרונה הסתיים שלב א של השתלמות בנושא 
"הוראת מתמטיקה לקראת בחינות הגמר של 
התמ"ת". ההשתלמות נבנתה על-פי תכנית 
הלימודים החדשה לבחינות גמר במתמטיקה על 
ידי ד"ר רוני קרסנטי ממכון דוידסון לחינוך מדעי 
שבמכון וייצמן יחד עם אנשי מא"ה, נציג היחידה 
לתכניות לימודים ונציג הפיקוח הפדגוגי ובהתייעצות 
עם יועצת המחלקה הפדגוגית לנושא המתמטיקה, 

ד"ר אתי אופנהיים.
ההשתלמות התקיימה במכון דוידסון ב-21–24 

ליוני בימים מרוכזים, והשתתפו בה
מורים למתמטיקה בבתי הספר לנוער שבפיקוח 

משרד התמ"ת.
בהשתלמות נלמדו שיטות ואסטרטגיות להוראת 

מתמטיקה המביאות בחשבון את מאפייני האוכלוסייה 
בבתי הספר שבפיקוח התמ"ת תוך כדי הגברת 
המודעות למאפיינים קוגניטיביים ורגשיים של 
תלמידים מתקשים במתמטיקה והדגשת נקודות 
החוזק האפשריות שניתן לנצל אצל התלמידים הללו 
בצד נקודות החולשה. הוצגו חומרי למידה המיועדים 
לתלמידים מתקשים במתמטיקה בהתאם לתכנית 
הלימודים החדשה של בחינות הגמר ובהתאם 

לשאלון יחידה 1 של בחינות הבגרות.
כמו כן נתנה ההשתלמות כלים לזיהוי ולהתמודדות 
עם קשיי למידה ועם שגיאות אופייניות הקשורות 
לנושאים המתמטיים הנלמדים: פונקציות וגרפים, מושגי 
יסוד בגיאומטריה אנליטית, סדרות, טריגונומטריה, 
סטטיסטיקה, הסתברות, היקפים, שטחים ונפחים, 

בעיות אוריינות ועוד.
המשתלמים ציינו שההשתלמות הייתה מעולה, 
מהטובות ביותר שהשתתפו בהן אי-פעם, והם 
קיבלו בה כלים טובים ליישום מיידי בהוראה. כמו 
כן ציינו המשתתפים שאת מרב השעות בשלב ב של 
ההשתלמות יש להקציב לנושא אסטרטגיות הוראה 

לתלמידים מתקשים ודרכי התמודדות אִתם.

בשנת הלימודים הקרובה, תשע"א, יתקיים שלב ב של 
ההשתלמות, אחת לחודש, שיוקדש בעיקר לאסטרטגיות 
הוראה, להעלאת קשיים ובעיות מהשטח על ידי המורים 
ולהתמודדות עמם. כמו כן עתידות להיפתח השתלמויות 
נוספות במתמטיקה לכלל מורי המתמטיקה בבתי 

הספר לנוער, וזאת על-פי דרישה. 

השתלמות - הוראת המתמטיקה לבחינות הגמר ולבגרות - שלב א
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כנס מעסיקים תש"ע אפריל 2010
את התלמיד בעבודתו בכל ענפי התעשייה המאושרים.
הלוגיסטיקה שקדמה ליום האירוע אורגנה במחשבה 
שעיקרה מתן תודה והערכה למעסיקים, הן הפרטיים 
- מוסכים, נגריות, מסגריות והן הציבוריים כמו אגד, 
על הידוק הקשר בין בית הספר והגופים המעסיקים. 
קיים קשר רציף עם המעסיקים המדווחים לבית 
הספר באמצעות העו"ק על התנהלות החניך במקום 
העבודה, והתחושה היא שיש פריסת חסות מלאה 
על החניך והדרכה הדרגתית ברכישת מקצוע. את 
הערב כיבדו בנוכחותם ח"כ טאלב א-סאנע; הממונה 
המחוזי מהתמ"ת, שמעון שבת; פאיז אבו סהייבן, 
ראש עריית רהט; ד'"ר עאמר אל הוזייל, מחזיק תיק 
החינוך בעריית רהט; וחגית רימוך, מנהלת בתי הספר 
הטכנולוגיים ברשת עמל כנציגת הרשת. כולם עודדו 
בדברי ברכה את היצרנות, את העבודה ואת ההדרכה, 
הודו למעסיקים וביקשו להרחיב את מעגל המעסיקים 

בקבלת תלמידים נוספים.
אחד מרגעי השיא בערב היה הקרנת סרט תדמית על 
בית הספר, שהפקתו נעשתה בזמן אמת בבית הספר, 
בסדנאות, בכיתות הלימוד, במרכזי הלמידה, בחצר 
בית הספר, במגרשי הספורט ובזמן הגעת התלמידים 

לבית הספר מהעיר רהט ומהפזורה.
המכובדים בין המוזמנים תושבי העיר רהט התרגשו 
מאוד למראה המעסיקים, שחלקם כיום קבלני חשמל 

ובעבר חניכי בית הספר.
המעסיקים סיפרו בריאיון על שביעות רצונם מהתלמידים, 
על נכונותם, על מוסר העבודה שלהם ועל יכולת 

העבודה המקצועית של התלמידים.
המעסיקים קיבלו שי על טהרת העשייה של אנשים 
בעלי מוגבלויות. בסיום הערב התקיימה הופעת אורח 
שאיחדה בין כל הדעות והתפיסות - הסטנדאפיסט 

נדב אבוקסיס.
חיים מנוס

מוחמד אלכתנאני, מנהל בית הספר, 
ד"ר עאמר אלהוזייל, ממונה על תיק 
החינוך בעיריית רהט, וחגית רימוך, 

מנהלת בתי הספר הטכנולוגיים 
ברשת עמל(

ב-28 באפריל ערך בית הספר מרכז טכנולוגי עמל רהט 
בהנהלת מוחמד אלכתנאני ערב הצדעה למעסיקים - 
שחלקם בוגרי בית הספר - על תרומתם ועל תמיכתם 

בתלמיד החניך העובד במקום העבודה
הערב נערך במתכונת אירוח וקשר בלתי אמצעי בין 

המעסיקים לבית הספר.
עיקרו של חוק החניכות )1953( "נועד לעגן בצורה 
חוקית את מעמדו של נער העובד על מנת לרכוש 
מקצוע ע"י עבודה מעשית מודרכת וע"י לימוד בשיעורי 
מקצוע מאושרים". בתי הספר התעשייתיים בפיקוח 
התמ"ת הם המודל ליישום החוק והם שותפים לו; בתי 
הספר על בעלויותיהם, מערכות הפיקוח וההדרכה 
מחד גיסא ומאידך גיסא - המעסיקים המנחים וחונכים 

בעמל אשדוד התקיים כנס חונכים באופן בלתי שגרתי: 
בבוקרו של יום התכנסנו בבית הספר 15 חונכים, בהם 
בעלי מוסכים, חברות ומפעלים: בזק אשדוד, אלתא – 
תעשייה אווירית, מיצובישי, מוסך מזדה, חשמל שטרית, 
אגד, U.M.I ונציגי עיריית אשדוד  יחד עם 20 תלמידים 
ואנשי צוות לקראת יציאה ליום מלא וגדוש פעילות 
בירושלים. לאחר מפגש היכרות וקבלת פנים חגיגית 
התקיים סיור מודרך בכותל המערבי ובמנהרות הכותל, 
בהזדהות מוחלטת עם ערכי העם היהודי והמסורת. 
בהמשך התקיימו סדנאות לחונכים ולתלמידים בנושאי 
תעסוקה, צרכים ודילמות בגיל ההתבגרות וכן רעיונות 
 והצעות לפתרון קונפליקטים בנושא העסקת נוער.

מנהל בית הספר, שמואל יונגר, מסר לנו כי בשיחת 
הסיכום סיפרו כל המשתתפים, תלמידים וחונכים, כי 
הייתה זו חוויה מיוחדת עבורם והזדמנות להכיר ולהתקרב 
לתלמידים וכן להזדהות עם בית הספר ועם הפעילות 
הענפה בו. כמו כן במהלך הכנס חיזקו המשתתפים את 
המודעות לצורך המיידי בכוח אדם, במיוחד בענף הרכב, 

ולתרומתו הגדולה של בית הספר לפתרון בעיה זו.
חיים מנוס

 כנס מלא חוויות
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השנה נכנס לבית הספר התעשייתי כרמיאל פרויקט 
המעודד תעסוקה ושילוב של תלמידים במקומות 
עבודה.במסגרת הפרויקט התארחו התלמידים, 
מכיתות ט ו-י, בכמה מפעלים. הם קיבלו הסברים על 
תהליכי הייצור ועל תרומתם למטרות שונות ונפגשו 
עם עובדים ועם תלמידים בוגרים המשולבים בעבודה. 
במפעל הייצור של "אלביט" קיבלו הסברים ממנהל 
המפעל המכַני, לביא מזור, על המפעל, על תוצרתו 

ועל תרומתו לביטחון ישראל. 
במפעל המתכת "מטאליקון", באזור התעשייה לבון, 
נפגשו התלמידים עם מנהלת כוח אדם, חלי קרן, 
אשר הציגה בפניהם את תנאי העבודה במפעל 
ואת אפשרויות הקידום המקצועיות בתחום. מנהל 
המפעל, מיכאל שיטרבורג, נתן הסבר אישי ומקיף 
על כל תהליך הייצור המתקדם במפעל בכלל ועל 

מכונות ה-CNC בפרט. 
סיור נוסף נערך השנה במפעל "כתר פלסטיק" 
בכרמיאל לכיתה ט. המטרה העיקרית הייתה לעזור 
לתלמידים לגבש החלטה בבחירת המגמה בכיתה 
י. התלמידים סיירו במפעל והתרשמו מהרובוטיקה 
המתקדמת. את הסיור הדריך יורי שפשל, שהוא גם 
 חונך מצטיין של התלמידים המשולבים במפעל.

כמו כן סיירו התלמידים במפעל "ישקר". במסגרת 
הסיור צפו התלמידים בסרט על פארקי התעשייה 
ועל תפיסת התעשייה על-פי סטף ורטהיימר. לאחר 
הצפייה בסרט סיירו במפעל וקיבלו הסבר מקיף 
עליו ועל תוצרתו וכן צפו באולמות הייצור. לבסוף 
 ביקרו במוזיאון המכוניות של משפחת ורטהיימר.

נערך סיור גם במפעל "טקג'ט" באזור התעשייה 
"תפן". המפעל מייצר טורבינות למטוסי סילון. 
התלמידים קיבלו הסבר וצפו במצגת על תהליכי 
הייצור הייחודיים במפעל, ולאחר מכן יצאו לסיור 

 תלמידי כרמיאל מבקרים 
ומסיירים במפעלים ובמוסכים

מודרך באולמות הייצור בהנחיית מנהלת משאבי 
אנוש של החברה. הפתעה מיוחדת נגרמה למסיירים, 
כאשר התברר כי אחד העובדים החל את עבודתו 
במפעל בהיותו תלמיד בבית ספר עתיד כרמיאל 
 והמשיך את עבודתו במפעל לאחר שירותו הצבאי. 
אפשר לסכם את הביקורים כיעילים וכמוצלחים בשל 
תרומתם להעלאת המוטיבציה לשילוב תעסוקתי 

בקרב התלמידים.
חיים מנוס

 CNC - Computer Numerical עיבוד שבבי ממוחשב
 Control

בכיתה י"א בבית ספר עתיד בכרמיאל לומדות שתי 
תלמידות שהן חלוצות המין הנשי בתחום בבית 
הספר!התלמידות, נסטיה ותמרה, לומדות במגמת 
CNC- Computer Numerical Control - עיבוד שבבי 
ממוחשב, מגמה שבה נלמדים מקצועות טכנולוגיים, 
כגון: פניאומאטיקה ומדידה, מכניקה הנדסית, פרקי 
מכונות, יסודות המחשב, מערכות תיב"מ... ועוד. 
במגמות ובמקצועות אלה לומדים בדרך כלל רק 

תלמידים בנים.
בוגרי המגמה עובדים במפעלים כחניכים עד תום 
הלימודים, זכאים ל-12 שנות לימוד ולתעודת מקצוע 

–מטעם משרד התמ"ת, ובתום השירות הצבאי משת
לבים בוגרי המגמה במפעלים שבהם עבדו כחניכים.

התלמידה תמרה מספרת: "אני עובדת במפעל 
'טכנולוגיות להבים' בתפן. המפעל מייצר להבים 

למנועים של מטוסים אזרחיים. אני מתנסה בכמה 
מחלקות: במחלקת הסימון - מסמנים כל להב על-פי 
קריטריונים שונים )סימון סדרה, סימון זיהוי - מהיכן 
הלהב נשלח, סימון דיו - התאמת מספר הסדרה 
שלא יטעו בסימון(; במחלקת ביקורות - מעבירה 
קופון ללהבים לבדיקה על מנת לוודא שהלהב אכן 
תקין; במחלקת האריזה - אורזים את הלהבים. אני 
מרגישה מצוין בעבודה בשל האווירה הנעימה היחס 
האישי, הנותן מוטיבציה, וגם בשל העבודה המעשית 
שהיא מעניינת, ומרגישה שאני לומדת ומתקדמת בידע 
כמו: ביקורות, דרישות הלקוח ועוד. בתחילה בחירת 
המקצוע/המגמה הייתה ברירת מחדל, משום שלא 
רציתי ללמוד את שאר המקצועות הנלמדים בבית 
הספר; עם הזמן התחלתי לאהוב ולהתחבר למקצוע, 
שהחל להיות מעניין עבורי. התכניות לעתיד הן לסיים 
כיתה י"ב וללמוד במכללה הטכנולוגית להנדסאים ואולי 

בהמשך להתקדם ללימודי מהנדסת".
חיים מנוס

CNC-נשיות בתחום ה
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לשמירת קשר בעתיד". מובשוביץ בירך את הצוות 
 החינוכי במרכז על הפעילות החינוכית עם התלמידים.

"בעידן של מירוץ והישגיות, אצלנו בנחלים מאמינים 
ומוכיחים שאפשר אחרת", אומר כהן. "סיפורי הצלחה 
שראינו, גם עם תלמידים מצטיינים וגם עם תלמידים 
שחלקם באים מרקע לא פשוט, מראים שבעזרת אמונה, 
התמדה ועזרה משמים הם סיימו את לימודיהם והשתלבו 
בהצלחה במסגרות התורניות או בצה"ל ולאחר מכן 
בשוק העבודה. תלמידים רבים בציבור הדתי 'הולכים 
לאיבוד' במסלולים עיוניים ובעומס הלימודים, והמרכז 
התורני-טכנולוגי בנחלים מציע לכולם אלטרנטיבה 
איכותית עם הפנים לעתיד". אביגדור קריל, מפקח 
בית הספר מטעם האגף, ציין את החשיבות הרבה 

בהקניית הכשרה מקצועית וערכים לחיים.
חיים מנוס

מקצוע הקונדיטאות משלב ידע מקצועי בצד חשיבה 
יצירתית ויכולות אמנותיות ייחודיות. אלה מבטיחות 
מוצרי אפייה וקינוחים שייראו אחרת, ושיהיו בעלי קו 
אישי וייחודי של הקונדיטור היוצר אותם. במסגרת לימודי 
הקונדיטאות במכללת הולידיי אין, שבפיקוח משרד 
התמ"ת, האגף הבכיר להכשרה מקצועית, הסטודנטים 
לומדים קורס מקצועי באמנות על מנת לפתח בקונדיטור 
מיומנויות אמנותיות וחשיבה יצירתית ומקורית, שיסייעו 
 לו להיות קונדיטור בעל קו מוצרים מיוחד ואישי משלו.

במהלך העבודה הסדנאית בשיעורי האמנות שאותה מנחה 
האמנית שרה רוזנבלום מקיבוץ אשדות יעקב, הסטודנטים 
מתוודעים להתפתחות של היכולות האמנותיות שלהם. 
המפגש מרחיב את הנפש, מרתק ומרגש כאחד ועשוי 
ליצור חיבורים לא צפויים בין העשייה האמנותית למלאכת 
האפייה. בקורס הסטודנטים לקונדיטוריה מתמודדים 
 עם משימות של כתיבה, ציור, עבודה בצבע ופיסול.

אלה מהווים בסיס לפיתוח טביעת היד האישית והייחודית 
של כל קונדיטור מקצועי.

"עבורי כאמנית וכמורה לאמנות יש בחיבור הזה משום 
אתגר אמיתי המחייב אותי לחשיבה לא שגרתית ומפגיש 
אותי עם צדדים חדשים בדרכי כאמנית. המפגש הבין-

אישי המיוחד הזה עם אנשי מקצוע אחרים מרגש אותי 
מאוד", לדברי המנחה. שרה רוזנבלום, אמנית ומעצבת 

פנים, מורה לאמנות

במרכז התורני-הטכנולוגי בנחלים ציינו את סיום 
שנת הלימודים ביום חווייתי מיוחד שערך בירושלים 
הצוות החינוכי במרכז לכ-30 מעסיקים. במהלך שנת 
הלימודים, על-פי תכנית הלימודים של האגף להכשרה 
מקצועית במשרד התמ"ת, יוצאים בכל שבוע תלמידי 
המגמה הטכנולוגית בישיבה להתנסות ולצבור ניסיון 
בעבודה בתחומים הטכנולוגיים הנלמדים. התלמידים 
עובדים בחברות מובילות ועם מעסיקים פרטיים 

–המציעים לתלמידים הדרכה, ליווי ועזרה. בין הארגו
נים השותפים בפרויקט שמרדכי כהן, מנהל המרכז 
התורני-טכנולוגי, מוביל, משתתפות גם חברת אל-על, 
 חברת חשמל, I.B.M, בזק, אינטל וחברות נוספות.

"הקשר שנוצר בין התלמידים לבין המדריכים והמעסיקים 
המציעים מזמנם הוא מדהים", מספר כהן. "מעסיקים 
מכל קצות החברה הישראלית שותפים לפרויקט, וגם 
החברות מצִדן משבחות את התלמידים על הפעילות ועל 
העשייה. שמם של התלמידים עובר מפה לאוזן, ובשנה 
 הבאה אף יצטרפו חברות נוספות לפעילות המשותפת". 
במסגרת היום המיוחד שארגנו אנשי נחלים כהוקרה 
למעסיקים, סיירה הקבוצה בעיר דוד ובאתרים נוספים 
בירושלים. במהלך היום סיכמו התלמידים ומעסיקיהם 
את השנה. "התחושה שלנו היא של מעין שליחות", אמר 
אחד המעסיקים, משה מובשוביץ מחברת .IBM "מדי שנה 
בשנה אנו קולטים תלמידים חדשים הניצבים מבוהלים 
בפתח הדלת, ומשחררים אותם כעבור שנתיים בברכת 
הדרך ערב הגיוס לצה"ל או להמשך לימודים על-תיכוניים, 
כשהם בוגרים, זקופים, מלאי ביטחון ורצון דו-סטרי 

אמנות בשירות הקונדיטאות במכללת הולידיי אין

בישיבה התיכונית-טכנולוגית בנחלים 
מצדיעים למעסיקים
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שף אלכס וקסלר, מהמסעדה הגדולה ביותר בארצות-
הברית, סגר מעגל והגיע לביקור ב'דן גורמה'. "הרגע 
המרגש בקריירה היה", הוא נזכר, "כשבישלתי במלון 
 דן כרמל לנשיא סאדאת בעת ביקורו בחיפה".

בגיל 47 אלכס וקסלר מכהן כשף הראשי של מחלקת 
האירועים )Chef Executive )Banquet של מסעדת 
TAVERN ON THE GREEN הנמצאת בסנטרל פארק 
בניו-יורק, המסעדה הגדולה ביותר בארצות הברית, 
הכוללת 5 אולמות ומשרתת כ-2,200 סועדים. שף 
וקסלר שחי ועובד בניו-יורק זה כ-15 שנים, מתמחה 
ב"מטבח החם" ובאירועים. "האתגר המקצועי באירועים 
הוא בכך שעליך לדעת הכול, לשלוט בכל המנות 
ובטרנדים המבוקשים. כך, למשל, הטרנד החזק 
באירועים בארצות הברית בשנים האחרונות הוא 
'הפיוז'ן', אופנת שילוב בין מטבחים. אנחנו מקיימים 
במסעדה מגוון של אירועים, החל מארוחות למשתתפי 
קונגרסים, אירועים משפחתיים כחתונות וימי הולדת 
ועד לפרמיירות לסרטים". הילרי קלינטון, רוברט דה נירו, 
ארתה פרנקלין, ג'ק ניקולסון ורבים אחרים ערכו אצלו 
אירועים. ואולם הרגע המרגש ביותר בקריירה שלו היה, 
לדבריו, כאשר בישל עבור אנואר סאדאת, הנשיא המצרי 
 המנוח, בעת ביקורו בחיפה במלון דן כרמל בשנת 1979. 
הוא נולד בעיר לבוב שברוסיה, ובגיל 11 עלה עם 
משפחתו לישראל וגדל בערד. כשהיה בן 16, עברה 
המשפחה לחיפה, ואלכס החל ללמוד טבחות בבית 
ספר תיכון ב"תשלובת דביר" )לימים, דן גורמה(. 
עם סיום שירותו הצבאי כטבח ביחידה קרבית, החל 
לעבוד בבתי מלון בארץ, בהם דן כרמל, מוריה ים 
המלח, קרלטון תל- אביב ורמדה קונטיננטל תל-

אביב. בשנת 1995 עבר עם עם אשתו איזאבלה 
ושני ילדיו לארצות הברית. "החלפה של מקומות 
עבודה ואווירה חיוניות להתפתחות המקצועית של 
הטבח. חשוב לי עד היום לאפשר לטבחים בצוות שלי 
 להתנסות באווירה פתוחה ומעודדת", הסביר השף.

השבוע במסגרת ביקור בארץ הגיע לדן גורמה, המרכז 

 השף אלכס וקסלר מניו-יורק ביקר השבוע בדן גורמה וחלק 
את סודות המקצוע עם תלמידים בקורסים לטבחות וקונדיטאות

בשנת הלימודים תש"ע לקחו חלק 12 בתי ספר 
ברחבי הארץ של האגף להכשרה מקצועית 
 בפרויקט בין-לאומי של האיחוד האירופי שנקרא
 SEYLE )saving and empowering young lives in 
Europe(. מטרת הפרויקט היא פיתוח תכנית לקידום 
הבריאות בקרב בני נוער בבתי ספר ברחבי אירופה על 
ידי הובלת בני הנוער לבריאות טובה יותר דרך הפחתת 
התנהגויות של לקיחת סיכונים ואובדנות. הפרויקט 
הופעל ב-12 מדינות אירופיות: צרפת, איטליה, שוודיה, 
גרמניה, אירלנד, ספרד, אוסטריה, סלובניה, הונגריה, 
רומניה, אסטוניה וישראל. בארץ עומד בראש הפרויקט 
פרופ' אלן אפטר, מנהל המערך הטיפולי של בית חולים 
שניידר ומומחה עולמי בנושא אובדנות. במסגרת 
הפרויקט הופעלו כמה תכניות מניעה בקרב תלמידי 
בתי הספר של האגף על ידי הצוותים הטיפוליים של 

 בתי הספר בשיתוף אנשי מקצוע מטעם הפרויקט.    
תוצאות הפרויקט הנוכחי יהוו בסיס לקביעת המדיניות 
של הפעלת תכניות מניעה לשיפור הבריאות הנפשית 
 בקרב מדינות אירופה השונות ובכללן ישראל. 
לאור ההצלחה הרבה ושיתוף הפעולה המצוין החליטו 
נציגי האיחוד האירופי ומנהל האגף, שלום בן משה, 
כי בשנה הבאה יופעל פרויקט נוסף בנושא מניעת 
נשירה. במסגרת הפרויקט ייעשה שימוש במיטב 
הכלים, הטכניקות והסדנאות שפותחו באיחוד 
האירופי במטרה לצמצם משמעותית את תופעת 

הנשירה בבתי הספר.
בקרב כל תלמידי בתי הספר שהשתתפו בפרויקט 
נערכה הגרלה, ושלושה תלמידים מכל בית ספר זכו 

במכשיר אי-פוד, מתנת האיחוד האירופי.
עמוס כלפון, מפקח ארצי על צוותים טיפוליים

ללימודים קולינריים בחיפה מרשת מלונות דן. "חשוב 
לי להעביר לדור הצעיר של הטבחים והקונדיטורים 
את הסודות המקצועיים שלמדתי ממורי", אמר שף 
וקסלר.  בשיחות עם תלמידי הקורסים לאמנות 
הבישול )טבחות לדירוג מקצועי סוג 1( ואמנות 
הקונדיטאות )קונדיטוריה לדירוג מקצועי סוג 1( הוא 
מגלה מה סוד ההצלחה במקצוע - התמדה ועבודה 
קשה. "טבחות היא עבודה קשה, ומי שמבקש לבנות 
לעצמו קריירה בתחום חייב להבין את זה. עליכם 
להיות תמיד להיות בפוקוס. במקצוע שלנו אין קיצורי 
 דרך", סיכם השף אלכס וקסלר מניסיונו במקצוע.

סוד נוסף להצלחה שגילה לתלמידי דן גורמה הוא 
האהבה למקצוע. "אין לי חומרי גלם מועדפים. 
העיקר הוא בטריות. הבישול עצמו הוא יצירה 
 שמרגשת ומאתגרת אותי בכל פעם מחדש". 
ומה המנה המועדפת של השף? האוכל מהמטבח 

הרוסי של אימא, אלה וקסלר, קונדיטורית.
משה כץ

יישום תכנית של האיחוד האירופי למניעת סיכונים ואובדנות 
בבתי ספר של האגף

התלמידים הזוכים בבית הספר 
אורט התעשייה האווירית יחד עם 

מנהל בית הספר יהודה חורב, יועצת 
בית הספר ונציגת פרויקט האיחוד 

האירופי(
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והילה כהן. אושרי, בוגרת המגמה, ביימה וצילמה 
את הסרט וקיבלה את פרס הצילום בתחרות )4,000 
ש"ח(; "קצוות" - סרטו של טל אביטן קיבל ציון לשבח 

מחבר השופטים;
"אתה בן 50 אני בן 15" - סרטה של נועה יהב כהן, 

–סרט מופלא שצריך להיות מוקרן בכל בית ספר תי
כון בישראל ויכול לסייע מאוד בפתרון בעיות של גיל 

ה"טיפשעשרה" בין הורים ומתבגרים.
"השיבני ואשובה" - סרטו של יניב כהן לוי, סרט 
המתאר את התהליך הרגשי בנושא חזרתו בתשובה 

של הבמאי.
"צרכים" - סרטה של הדר קורין, סרט מקסים על 
מנקת שירותים בת למעלה מחמישים משדרות 
השואפת לקרירה של "סלב" בתל-אביב ועל פוסטר 

על בניין מרכזי בעיר. 
אחד המפגשים שצפינו בהם )מס' 5( הציג לקט של 
'מצבים בין-אנושיים' מרגשים: שניים עסקו במשברים 
ידועים; הראשון - יחסים מפותלים בין סבא, בתו ונכדו; 
השני - מתבגר הנתון ללחצי הישגיות מצד הוריו, 
בעיקר אביו. השלישי - גם הוא עסק בבעיה ידועה, אך 
מתחום הסטיות החברתיות - אונס של צעירה על ידי 
בעל סמכות. כל השלושה עשויים במקצועיות ובחן רב. 
הסרט השני מזכיר סרט אחר - 'פיצה משפחתית' - גם 
הוא בהפקה של בוגר מסלול הנדסאי קולנוע וטלוויזיה 

בספיר מלפני שנים אחדות.
חיים מנוס

גם השנה נערך בשדרות בפעם התשיעית 'פסטיבל 
קולנוע דרום' מטעם המכללה האקדמית ספיר.

חלק נכבד מהמציגים הם בוגרי המגמה לקולנוע 
וטלוויזיה בבית הספר להנדסאים.

עוזי אדם, ראש המגמה לקולנוע וטלוויזיה בבית הספר 
להנדסאים ספיר, מסר לנו כי "בפסטיבל דרום השנה 
השתתפו חמישה סרטים דוקומנטריים של בוגרי מגמת 
הנדסאים לקולנוע. הסרטים הוצגו במסגרת הקרנות 
של סרטי בוגרים של המחלקה לקולנוע במכללת ספיר. 
כמו כן התקיימה תחרות לסרטים דוקומנטריים ארצית 
לבוגרים של לימודי קולנוע, שזה הסרט השני שלהם 
לאחר סרט הגמר. בתחרות נבחנו סרטים רבים של 

כלל הבוגרים של לימודי קולנוע בארץ".
בתחרות הכלל-ארצית זכה בוגר ותיק של המגמה, 
דויד גבר, שכבר זכה בעבר בפרס הסרט הדוקומנטרי 
בפסטיבל דרום ובפסטיבל ירושלים על סרטו "סיסאי". 
בפסטיבל דרום השנה הציג גבר סרט בשם "ירוק צהוב 

אדום" שזכה כאמור בתחרות.
גם סרט זה הוקרן השנה בפסטיבל ירושלים בתחרות 
'סרטי רוח החופש'. סרטיו של דויד עוסקים במגזר 

–האתיופי בישראל ודנים בתופעות החברתיות ובחי
בור של הצעירים האתיופים שנולדו בארץ לחברה 
הישראלית )אפליה חברתית, קיפוח ומהות החיבור 
לשורשים באתיופיה(.בהקרנות של סרטי הבוגרים 
בפסטיבל השתתפו חמישה סרטים דוקומנטריים 
של בוגרי המגמה: "עישה" - סרטן של אושרי חיון 

פסטיבל קולנוע דרום

עוזי אדם, ראש המגמה לקולנוע וטלוויזיה בבית הספר להנדסאים ספיר, עם אחת מקבוצות ההפקה
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ב-8 ביוני נפתחה תערוכת הסטודנטים במגמה 
לאדריכלות ועיצוב פנים במכללה הטכנולוגית באר-

שבע. העבודות הן פרי עמלם של סטודנטים בשנה א 
במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים, והן הכוללות תיקי 
עבודה ודגמים קונצפטואליים בנושאים שונים, כגון: 
גרפיקה, רישום, תורת הצבע ומודלים בתלת-ממד וכן 

 תערוכת עבודות המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים 
במכללה הטכנולוגית באר-שבע

פרויקטים בנושא תכנון וביצוע מודלים של בניינים. 
העבודות מציגות חידושים אחרונים בתחום האדריכלות 

ומהוות חוד החנית של המכללה הטכנולוגית.
ההתרגשות של הסטודנטים הורגשה בכל פינה, שכן זו 
הפעם הראשונה שארגנו והשתתפו באירוע מסוג זה. 
חיים מנוס

מלכה כוכבי, מפקחת לתכשיטנות באגף, 
השתתפה בתערוכה קבוצתית בנושא 
"דמות הצבר", שבה מוצגת דמות 'הישראלי 
החדש', שהפכה כבר למיתוס, במגוון של 
תחומי יצירה: ציור, פיסול, צילום ומיצב 

וידאו-ארט. 
האם אכן קיימת 'מתיקות' מתחת ל'קוצים'? 
האם התכונות והערכים המיוחסים ל'צבר' 
)סקרנות, מזג סוער, חספוס, קשיחות, 
אנוכיות, שמחה, אליטיזם, חברמניות, 
חברתיות, שייכות למקום, הזדהות עם 
המדינה, שירות בצבא, חוצפה, 'דוגריות', 
מיזוג עדתי, רגישות, עזרה הדדית, חום 
אנושי, רגשנות, אומץ, דאגה, צבעוניות, 
נון-קונפורמיזם, אכפתיות ועוד( אכן עדיין 

אקטואליים?!
קבוצת האמנים, בצירוף טקסט הנלווה 

ליצירות, מנסים לתת על כך תשובות.
חיים מנוס

מסע הגיבורה של מלכה כוכבי

"מסע הגיבורה"
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על ידי ההרגל שהאדם מרגיל עצמו באיזה דבר, 
אז הדבר הזה נעשה אצלו טבע שני .

)הרב י. אשלג(

המרכז להכשרה טכנולוגית ירושלים ציין השנה את שבוע 
הבטיחות בעבודה בין התאריכים  1.6.10-23.5.10. 
בשיתוף האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם והמוסד 
לבטיחות ולגהות נבנתה תכנית לשבוע בטיחות ועזרה 

ראשונה, ואלה עיקרי הרציונל המנחה שלה: 
העלאת המודעות בקרב תלמידינו וחשיפתם לנהלים 

ולחוקי בטיחות בעבודה; 
הבאה למודעות של התלמידים בהווה, אשר ישתלבו 
בשוק העבודה בעתיד, את חשיבות הנושא ואת 

ההקפדה והשמירה על כללי בטיחות.
כמו כן הכוונה היא להוסיף ידע בנושאים הללו מעבר 

למה שנלמד במהלך יום הלימודים השוטף.
"אנו כמוסד חינוכי המכשיר תלמידים במקצועות 
טכנולוגיים שונים, אשר עם סיום לימודיהם ייצאו 
לשוק העבודה, מחויבים להקפיד על כללי הבטיחות 
במוסדנו. אנו נדרשים לשלב בין יצירת סביבת עבודה 
בטוחה בעבורנו ובעבור תלמידינו לבין הכשרתם 
לשמירה על כללי בטיחות בעבודה", דברי מנהלת 

המרכז.
נושא הבטיחות ושמירה על כללי הבטיחות בסדנאות 
השונות זוכה לחשיבות מרובה במסגרת תכנית הלימודים 
ומהווה חלק אינטגרלי ממהלך יום הלימודים השוטף. 

על מנת למנף נושא זה מקיימים זו שנה שלישית שבוע 
בטיחות מרוכז.

במהלך שבוע הבטיחות זה קיבלו התלמידים הרצאות 
והדרכות ממיטב המומחים בתחומים ספציפיים לפי 

מגמות הלימוד שלהם: 
צוות המורים והעובדים - הרצאה בנושא: "אחריות 

משפטית ופלילית" לשמונה אנשי צוות;
מגמת חשמל - תאונות חשמל וסיכוני חשמל, חוקים 
ותקנות בעבודות חשמל, הגנות, בטיחות בעבודה 

בגובה, מכשירים מיטלטלים; 
מגמת רכב - בטיחות בעבודה במוסך ומתקני 
הרמה, בטיחות בעבודה עם חומרים כימיים, מניעת 

דלֵקות; 
מגמת תכשיטנות - בטיחות בעבודה - ישיבה נכונה, 
מניעת דלֵקות וציוד כיבוי אש, גהות תעסוקתית ומניעת 

מחלות מקצוע; 
מגמת עץ - גהות תעסוקתית ומניעת מחלות מקצוע, 
תנאים סביבתיים ומניעת נזקי רעש, בטיחות בעבודות 

עם מכונות נגרות, מניעת דלקות 
מגמת מתכת - בטיחות בעבודה עם מכונות לעיבוד 
שבבי, מיגון מכונות ומתקנים, גהות תעסוקתית ומניעת 

מחלות מקצוע, תנאים סביבתיים; 
מגמת הגיל הרך - עזרה ראשונה ויציבה נכונה; 

מגמת מינהל- ישיבה ויציבה נכונה.
כמו כן התנסו התלמידים בביקור בניידות בטיחות של 
המוסד לבטיחות ולגהות, שבהן הוצגו אביזרי בטיחות 
שונים, ובהן חוו התלמידים התנסות אינטראקטיבית 

בנושאי בטיחות שונים.
אנו מאמינים כי שבוע הבטיחות ימנף את דרך החיים 
הממוסדת והאינטגרלית אשר תלווה אותנו לקידום 
נושא הבטיחות והשמירה על חיי אדם ועל איכות 

העבודה וסביבתה.
אנו מודים למוסד לבטיחות ולגהות על שיתוף הפעולה 
בבניית התכנית ולמרצים האיכותיים. תודה מיוחדת 
לרמי אלבז, נאמן בטיחות במוסדנו ומורה במגמת 
הרכב, על פועלו למען העלאת המודעות במוסדנו 
בנושא בטיחות בעבודה ועל היוזמה, ההשקעה, התכנון 

והארגון של שבוע הבטיחות 2010. 
מרגלית אמוזיג, מנהלת מרכז הכשרה תל ארזה בירושלים

שבוע בטיחות 2010 - תל ארזה 

הסתיים קורס מבנאי מטוסים עבור 
חברת "אלביט" בכרמיאל

קורס מבנאי מטוסים נערך במרכז טכנולוגי 
בכרמיאל בשיתוף פעולה עם חברת אלביט במפעל 
החברה "סייקלון" המייצר מוצרים תעופתיים 
ברמה בין-לאומית. הקורס תוכנן יחד עם הפיקוח 
המקצועי ובליוויו של המפקח הארצי, מרקוביץ 
מרדכי. הקורס החל ב-3 בפברואר. התלמידים 
למדו במשך כשלושה חודשים במרכז בכרמיאל 
ובמשך שלושה חודשים נוספים התמחו במפעל: 
שלושה ימים בשבוע במפעל ויומיים נוספים 

השלימו את הלימודים העיוניים במרכז.
בקורס למדו 20 תלמידים ומהם התקבלו לעבודה 

במפעל 19 תלמידים.

ההישגים של הקורס והשילוב בין ההכשרה המקצועית 
למפעל נתנו מענה הולם בתחום הדידקטי ובתחום 
המקצועי, והוכח שוב שהשילוב בין התעשייה לבין ההכשרה 
המקצועית נותנים מענה הולם מקצועי ופדגוגי כאחד.

בסיום הקורס הוזמנו ממונה המחוז, אבי לב, וסגנו, 
איסר דובדבני, הנהלת בית הספר והמפקח המקצועי, 
מרדכי מרקוביץ, למפעל לפגישה עם הנהלת המפעל. 
מנכ"ל המפעל בירך את התלמידים ואת האגף להכשרה 
המקצועית והביע שמחה על שיתוף הפעולה בין מרכז 

ההכשרה המקצועית לבין המפעל.
כל התלמידים עברו את המבחנים בהצלחה רבה.

גבריאל מועטי, מנהל המרכז
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במרכז להכשרה טכנולוגית תל ארזה בירושלים 
התקיימה ב-10 ביוני תערוכת עבודות גמר של 

בוגרי קורס גרפיקה.
בוגרי הקורס שהשתתפו בתערוכה הציגו בגאווה את 
יצירותיהם, פרי עמל של כמה חודשים אינטנסיביים, 
שבהם הוציאו מהכוח אל הפועל שאיפות וכישרונות 

כמוסים.
הקורס נפתח ב-15 בנובמבר 2009 והסתיים ב-13 
במאי השנה. בקורס השתתפו 22 תלמידים מתוך 
64 מועמדים, מהם 16 נשים, 2 חיילות בשירות 

סדיר ו-5 גברים.
תכנית הלימודים כללה: תולדות האמנות, הבאה 
לדפוס, עיצוב ובניית אתרים, לימוד חמש תוכנות 

גרפיות ועוד.
המורות שלימדו בקורס השקיעו רבות להקניית 

הידע והמיומנויות הדרושים.
במסגרת הקורס נדרשו התלמידים לבצע כמה 

פרויקטים, בהם מיתוג לחברה עסקית פעילה. 
כיד הדמיון הטובה עליהם עיצבו התלמידים כרזות, 
כרטיסי ביקור, נייר מכתבים, קלסר שיווקי, ניירות 
אריזה בשלל צבעים ובסגנונות שונים, כל אחד 

בנושא הקרוב ללבו ולעיסוקו.
כמו כן עיצבו התלמידים אתר באינטרנט לחברות 
שאותן מיתגו, וחלק מהאתרים אף יעלו בקרוב 
לרשת האינטרנט. יש לציין שחלק מהתלמידים 

תערוכת קורס גרפיקה בתל ארזה

נעזרו בקורס כאמצעי למנף עסקים משפחתיים 
קיימים ולקדם אותם שיווקית, ולאור התוצאות 

המרשימות אין ספק שהתרומה תהיה גדולה.
בין החברות שנבחרו לפרויקט: חברה לעיצוב שיער, 
משרד אדריכלות ועיצוב פנים, חנות לכיסויי ראש 
ברוח היהדות, חברת הפקות, ניהול פרויקטים 
לבנייה, חברה לאספקת כלבי נחייה, הפקת מוזיקה, 

אופנה, חברת נסיעות ועוד.
כל התלמידים הכינו ועיצבו גם משחקים, שאת 
חלקם הם אף פיתחו בכוחות עצמם וחלקם וריאציות 
על משחקים קיימים. בין המשחקים - "טריוויה 
תורה" עם שאלות מהחומשים השונים, משחקי 
לוח, כרטיסיות ומשחקים רבים נוספים. המשחקים 
עוצבו בטוב טעם תוך כדי התאמת עיצוב וצבעים 

מרבית בהתאם לאופי המשחק. 
דים קולאז'ים מעוצבים,  כמו כן, הכינו התלמי
מקוריים, בצבעים ססגוניים בהתייחסות לאמנים 

שונים, בהם שאגאל, רודן, מונק ועוד.
אכן מרשים היה לראות כיצד בתוך חצי שנת לימוד 
מרוכזת בלבד הצליחו התלמידים להכין עבודות 

ברמה ובהיקף כה מרשימים. 
מסיימי הקורס עתידים להשתלב בבתי דפוס, 
במשרדים לעיצוב גרפי ובעסקים משפחתיים, 

וחלקם יפתחו עסק עצמאי.
רונית גבאי
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שהמחלקה לתקשורת אינטראקטיבית בבית הספר 
להנדסאים ספיר מקיימת זה שנים אחדות.

בשנה שעברה הציגה המחלקה את תערוכת "דור 
שלישי", אשר עסקה במצבם ובמעמדם של הקשישים 
בישראל. לפני שנתיים הציגה המחלקה את תערוכת 
"ללכת שבי אחריהם", אשר עסקה בשלושת החיילים 
החטופים, אודי גולדווסר, אלדד רגב וגלעד שליט, ולפני 
שלוש שנים הוצגה תערוכת "צבע אדום", שעסקה 
במצב הביטחוני באזור שדרות ויישובי 'עוטף עזה'. 
התערוכה עוררה הדים רבים בקרב הקהילה היהודית 
הבין-לאומית ונרכשה על ידי משרד החוץ והסוכנות 
היהודית למסעות הסברה בעולם. שלוש התערוכות 
הוצגו בעשרות מוסדות וארגונים וכן בבתי ספר וזכו 

לתפוצת ענק ברשת האינטרנט.
לדברי תמי עטיה, מנהלת בית הספר להנדסאים 
ספיר, "במגמה האינטראקטיבית אנו מקיימים 
תהליך שמשלב חקר נושא חברתי אקטואלי וכישורים 
אישיים, שתוצאותיו מוצגות בתערוכות שנתיות 
המופצות דרך האינטרנט מאדם לאדם. תוך כדי 
העיסוק וביצוע עבודת חקר בנושא חברתי אקטואלי, 
הסטודנטים מגיעים למודעות, מבקרים באמירות 
שנונות ומקוריות מכשולים ביורוקרטיים ובעיקר 

מגלים אמפתיה. 
אנו מקווים שהבחירה בעיסוק בנושאים החברתיים 
הספציפיים במסגרת תערוכת הכרזות תוביל את 
ציבור הסטודנטים, את מבקרי התערוכה ובעיקר את 

מקבלי ההחלטות ליתר מודעות ורצון לשנות".
חיים מנוס

אינטראקטיבית בבית הספר להנדסאים במכללת 
ספיר, עוסקת בנושא

"אלימות במשפחה בישראל'. התערוכה הוצגה במהלך 
כל חודש יולי ב"מרכז הישראלי לעיצוב - מדיטק חולון". 
 היא מוצגת גם באתר המכללה האקדמית ספיר

.www.sapir.ac.il 
במסגרת עיצוב הכרזות עשו הסטודנטים שימוש 
באמצעים מגוונים, כגון: צילום, איור וטיפוגרפיה. 24 
הכרזות שבתערוכה נבחרו במהלך תחרות שבמסגרתה 

עוצבו כ-60 כרזות.
יוזם ואוצר התערוכה, רני רדזלי, ראש המחלקה 
לתקשורת אינטראקטיבית בבית הספר להנדסאים 
במכללת ספיר, אמר: "מצבה של האלימות במשפחה 
בישראל הנו אחד הנושאים הרגישים והכואבים, שעמם 
החברה הישראלית מתמודדת זה שנים רבות. חשוב 
לנו לטפח אצל הסטודנטים שלנו את התודעה כי בצד 
השאיפה למצוינות וליצירתיות ראוי לפתח רגישות 
ואחריות חברתית. מטרת הפרויקט היא עיצוב כרזות 
להעלאת המודעות הציבורית והתקשורתית לנושא 
חשוב זה. אנו מקווים כי פרויקט זה יתרום למאמצי 
ההסברה השונים הנעשים במסגרות הפורמליות והבלתי 
פורמליות. תחת הנושא הרחב של אלימות במשפחה 
עוסקות הכרזות בכמה תת-תחומים, כגון: אלימות 
נפשית ורגשית, אלימות פיזית, אלימות מינית ועוד; 

זאת, בין השאר, כלפי נשים וכלפי ילדים".
קיום תערוכת "לא מרימים ידיים" הוא המשך מסורת 
של הצגת תערוכות כרזות בנושאים חברתיים, אשר 
מוצגות ב"מרכז הישראלי לעיצוב, מדיטק חולון", 

"לא מרימים ידיים" - תערוכת 
הסטודנטים במחלקה לתקשורת 

אינטראקטיבית במכללת ספיר

שיתוף פעולה בין המכללה הטכנולוגית רופין - 
בית הספר להנדסאים, ארגון עובדי המים וחברת 
"בקטוכם", שהנה אחת החברות המובילות במתן 
שירות לבדיקות מעבדה, הביא להקמתה של מעבדה 
כימית במכללה, ובה ציוד אנליטי יקר ערך, מערכות 

שאיבה והידראוליקה.
החל משנה זו המעבדה משרתת את הסטודנטים 
הלומדים במסלול "טכנולוגיות מים" במכללה. במעבדה 
קיימות עמדות הממחישות תהליכים פיזיקליים בסיסיים 
בהידראוליקה וכן עמדה להמחשת השפעה של אביזרי 
מים על זרימת נוזלים בצנרת. נוסף על כך, קיימת בה 
מערכת להדגמת פעולה של משאבה גם במצבי לחץ 
קיצוניים. בעזרת מערכת בקרה המחוברת למשאבה 
הסטודנטים נחשפים באופן מעשי ליכולות של איתור 

בעיות ופתרונן.
מנכ"ל המכללה הטכנולוגית רופין - בית הספר 
להנדסאים, תמי צוקרמן, מציינת כי חברת "בקטוכם" 
מצטרפת לרשימה הולכת וגדלה של חברות וגופים 
מובילים בתעשייה, שעמם מתרחב ומתהדק שיתוף 

עבודה של נעמה זיידמן(

 הוקמה מעבדה כימית משוכללת 
במכללה הטכנולוגית רופין

הפעולה לרווחת הסטודנטים הלומדים במכללה.
בטקס השקת המעבדה המשוכללת השתתפו מנכ"ל 
חברת בקטוכם, ד"ר צחי סקלסקי; סמנכ"ל החברה, 
שי יוסף; מנכ"ל המכללה הטכנולוגית רופין, תמי 
צוקרמן; ראש מדור איכות מים, מוטי פלדלייט; ד"ר 
חני עבדת, מרצה במכללה ונציגת ארגון עובדי המים; 

מרצים במסלול טכנולוגיות מים ואורחים.
חיים מנוס
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סטודנטים מהמגמה לתקשורת אינטראקטיבית 
במכללה הטכנולוגית רופין - בית הספר להנדסאים 
זכו להישגים מרשימים בתחרות כרזות וצילומים של 
עמותת "אור ירוק", הן במספר הסטודנטים שעלו 

לגמר והן במספר מקבלי הפרסים.
עמותת "אור ירוק" הכריזה על תחרות כרזות וצילומים 
בנושא בטיחות בדרכים מתוך רצון להעלאת המודעות 

לנושא בקרב משתמשי הדרך. 
התחרות הייתה פתוחה לסטודנטים מתחום הצילום 
והתקשורת החזותית בשתי קטגוריות: צילום או עיצוב 
כרזה וצילום או עיצוב סטיקר בכל נושא מעולם התוכן 
של בטיחות בדרכים. בתחרות השתתפו סטודנטים 
מכל המכללות המובילות בארץ, נשלחו מאות 
עבודות, עלו לגמר 57 עבודות, ומהן 14 עבודות היו 
של סטודנטים במגמה לתקשורת אינטראקטיבית 

במכללה הטכנולוגית רופין.
שתי סטודנטיות – סיגלית איסאקוב ואילת סביצקי 
- מהמגמה לתקשורת אינטראקטיבית במכללה זכו 

בפרסים.
שופטי התחרות במסלול הצילום היו הצלם זיו קורן, 
הצלמת ריאן והצלם ברקאי וולפסון. במסלול הכרזות 

שפטו יוסי למל, יגאל גבאי ולהב הלוי.

סטודנטים מרופין זכו להישגים מרשימים בתחרות 
כרזות וצילומים של עמותת "אור ירוק"

באירוע של השקת התערוכה בגלריית דיזינגוף סנטר 
נחשפו כל העבודות, והוכרז על הזוכים בתחרות, אשר 

זכו בפרסים יקרי ערך. 
בקבלת הפנים נשאו ברכות שמואל אבואב, מנכ"ל 

עמותת "אור ירוק", וערן בורוכוב, מנכ"ל מנטור. 
חיים מנוס

נציגים של כ-15 חברות, מהמובילות במשק, נטלו 
חלק ביריד תעסוקה שארגנה המכללה הטכנולוגית 
רופין – בית הספר להנדסאים במסגרת אירוע סוף שנת 
הלימודים. בין החברות: מאיר – ציי רכב, פלסאון, קבוצת 
כלמוביל, רוזתם וכן חברות השמה כמו מנפאואר וחבר. 
נציגי החברות, שראיינו עשרות סטודנטים, התרשמו 
מאוד מאיכותם ומרצינותם והחלו בתהליך של בדיקת 

התאמתם לעבודה.
בדברי ברכתה לסטודנטים ציינה מנכ"ל המכללה 
הטכנולוגית רופין, תמי צוקרמן, את מחויבותה של 
המכללה לבוגריה בהמשך דרכם וכפועל יוצא מכך - 
דאגתה למציאת מקום עבודה לבוגרים. "אני משוכנעת 
שכל חברה שתקלוט בוגרים שלנו, תודה לנו על הרכש 

שעשתה", קבעה תמי צוקרמן.
בשם המרצים וראשי המגמות בירכה ראש מגמת 
תוכנה, מיטל אמזלג, ובשם הסטודנטים המסיימים 
בירך ארז כהן, שאמר כי רופין היא לא עוד מכללה אלא 
מקום שמעניק המון ידע ועניין, והשכר בצד האתגר 

מצדיק את ההשקעה. 
במהלך האירוע שמעו הסטודנטים את הרצאתו 
המרתקת והמשעשעת של ד"ר צבי ברק בנושא 
"להיות מצוין – חלום או מציאות", טיפים לקראת 

צאתם לשוק העבודה. 
ערב יריד התעסוקה נפתחה, לראשונה, תערוכה 
מרשימה, ובה הוצגו ביכורי עבודות הסטודנטים, 
בעיקר במגמות היצירתיות: תקשורת אינטראקטיבית, 

חברות שהשתתפו ביריד תעסוקה, "חיזרו" אחרי בוגרי 
המכללה הטכנולוגית רופין - בית הספר להנדסאים 

אדריכלות ועיצוב פנים, אדריכלות נוף ותוכנה. במעמד 
זה חילקו המנכ"לית, תמי צוקרמן, וראש המגמה 
לתקשורת אינטראקטבית, טובי בן הרצל, פרסים 
לסטודנטים מצטיינים מהמגמה, בהם: קורס ב"מנטור", 
שתי חבילות תוכנה מבית "קוויקסופט" ושלושה 
ספרים מקצועיים. בתערוכה אפשר לראות עבודות, 
כגון: כרזות פרסום, עיצוב דיסקים, כריכות ספרים 
ועבודות צילום. במתחם ההאנגר המעניין, שבו מוצגת 
התערוכה, פזורות עמדות מחשב אינטראקטיביות, 
ובהן יכול קהל המבקרים לצפות בסרטוני אנימציה 
ובסרטי פלאש, וכן בחדר נפרד מוקרנות עבודות 

צילום וידאו של הסטודנטים. 
 חיים מנוס
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באירוע זה, ובימים אלה היא מצטלמת לסרט דוקומנטרי 
על חייה, שאותו מפיקה אביב קוטאי, אף היא בוגרת 

המחלקה לקולנוע ואנימציה.
באירוע הוענקה תעודת הוקרה נוספת בתחום האנימציה 
לדודו שליטא, אנימטור מוערך, אוצר האנימציה בישראל 
ומרצה במחלקה לאנימציה. באירוע לקחה חלק חברת 

הכנסת, מירי רגב, מהמשרד לתרבות וספורט.
חיים מנוס

אירוע הקרנת הבכורה של סרטי הגמר של המחלקה 
לקולנוע ואנימציה במכללת תל-חי התקיים ב-30 ביוני 

בסינמטק ראש פינה.
אורחת הכבוד באירוע, השחקנית המוכשרת ליא 
קניג, קיבלה תעודת הוקרה על פועלה החשוב בעולם 
התיאטרון בארץ ועל שיתוף הפעולה הפורה והמוצלח 
עם בוגרי המחלקה לקולנוע ואנימציה במכללה. קניג 
מככבת בסרטו של מורן אזולאי "מרסדס" אשר הוקרן 

הקרנת בכורה חגיגית של סרטי הגמר של 
המחלקה לקולנוע ואנימציה במכללת תל-חי

אורחת הכבוד באירוע: השחקנית ליא קניג

בטקס שנערך במכללה הטכנולוגית באר-שבע, הוענקו 
288 דיפלומות של הנדסאים וטכנאים לבוגרי מחזור 
מ"ט. 69 מהבוגרים סיימו את לימודיהם בהצטיינות 
ומהם 6 בהצטיינות יתרה, והם קיבלו פרס כספי על 
הישגיהם הבולטים. נתון מעניין נוסף: 47% מהמסיימים 
הם נשים, ופירוש הדבר שתחום הטכנולוגיה הפך היום 

נגיש ופופולרי בקרב בנות המין היפה. 
ראש עיריית באר-שבע, רוביק דנילוביץ, ציין בדבריו 
"שירידת צה"ל דרומה היא עובדה מוגמרת, שכבר 
נותנת את אותותיה בשטח, וזה לא רק בדיבורים".  
הוא הוסיף ש"למכללה יהיה חלק חשוב בהכשרת 
הדור הטכנולוגי הבא בנגב במסגרת המרכז הטכנולוגי 
למצוינות החדש שיוקם במסגרת שינוי ייעוד של מקיף 

ח' וינוהל על ידי המכללה הטכנולוגית באר שבע". 
על-פי מסורת הנהוגה במכללה זה שנים רבות, הנחה את 
הטקס דן כנר, ואת האווירה הנעים זמר מקומי - נועם 
אגמי - יליד באר-שבע, היום תושב מיתר. נועם עומד 
לסיים את לימודיו במגמה להנדסת תוכנה במכללה 
הטכנולוגית. הוא העפיל לגמר התחרות הארצית 
"קולות וצלילים", תחרות של כישרונות צעירים בכל 
תחומי המוזיקה. 288 בלונים עם לוגו של המכללה 
הופרחו אל על במהלך הטקס כאות הוקרה לבוגרים 

והבוגרות של מחזור מ"ט.
במהלך הטקס הדגיש דב תמיר, מנכ"ל המכללה, 

במכללה הטכנולוגית באר-שבע סיימו כ-25% בהצטיינות

שהמכללה הטכנולוגית באר-שבע היא המכללה 
הגדולה ביותר בישראל להכשרת הנדסאים. למכללה 
יותר מ-40,000 בוגרים אשר השתלבו בתעשייה, 
במסחר, במוסדות ציבור וחינוך, רובם באזור הדרום, 
ורוב הבוגרים עובדים במקצוע שלמדו. הוא הוסיף 
וציין שאוכלוסיית הלומדים והבוגרים היא פסיפס 
אנושי המייצג את הנגב וכולל חיילים משוחררים, 
תושבי עיירות הפיתוח, בני קיבוצים ומושבים, עולים 

חדשים, המגזר הבדווי 
ועוד...

בטקס בירכו את בוגרים מנהל מחלקת ההדרכה 
בקמ"ג, דוד אנקרי, אשר התייחס בדבריו לביקוש 
הרב ללימודי הנדסאות בקריה למחקר גרעיני, וסגן 
יו"ר האסיפה הכללית וחבר ההנהלה, אלברט אסף, 
שאיחל לבוגרים הצלחה בהמשך דרכם וציין שזו רק 

ההתחלה בדרכם המקצועית.
בשם כל הבוגרים בירך יצחק מרדכי ביטון, שסיים את 
לימודיו כהנדסאי כימיה בממוצע של תשעים וחמש!!! 
יצחק, רעייתו ואחותו, שלושתם תושבי דימונה, סיימו 
את לימודיהם לתואר הנדסאי כימיה, ושלושתם עובדים 

בתעשייה בדרום. 
משתתפי הטקס צפו בתערוכת עבודות של המגמות 

לתקשורת חזותית, אדריכלות ועיצוב פנים. 
חיים מנוס
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ב-22 ביוני ציינה מכללת "הולידיי אין" טבריה את 
האירוע השנתי בסימן "לחם אין - לא על הלחם 
לבדו יחיה האדם". אירוע זה אשר סיכם את העבודה 
הברוכה של השפים והסטודנטים במהלך השנה, כלל 
תצוגה מרשימה של מאפים, לחמים ותבשילים בעשר 
קטגוריות שונות, בהן: הלחם בימי הביניים, הלחם 
הירושלמי, הלחם האסיאתי וההודי, הלחם במטבח 

הצפון אפריקאי, הלחם במטבח הרוסי ועוד. 
בין מטרות הפרויקט: עידוד החשיבה היצירתית בקרב 
הסטודנטים והשפים, קירוב השפים והטבחים הבכירים 
של הרשת למכללה בכלל ולתלמידים בפרט במסגרת 
עידוד ההשמה, שיפור הדימוי המקצועי, חיזוק מותג 
בית הספר ושיפור המיומנויות המקצועיות בתחום 

הקולינריה והפקת האירועים.
לצורך הפקת האירוע חברו יחדיו השפים של מלונות 
קראון פלאזה והולידיי אין והשפים של מכללת הולידיי 
אין ומלון הולידיי אין וכמובן הסטודנטים במגמות 

הטבחות והקונדיטאות.
את האירוע כיבדו בנוכחותם ח"כ אורית נוקד, סגנית 
שר התמ"ת; יעקב סודרי, מנכ"ל רשת אפ"י מלונות; 

 לא על הלחם לבדו 
יחיה האדם

יחזקאל מורד, מבעלי מתחם חמי טבריה ומשפחתו; 
שרה פריזרוביץ ואנה גלוק, סגניות מנהל האגף 
להכשרה מקצועית משרד התמ"ת; עו"ד איילת זלדין, 
סגנית היועץ המשפטי במשרד התמ"ת; ונכבדים 
נוספים רבים מתחום הקולינריה, העסקים, שפים 

ובוגרי המכללה.

מאות מבאי האירוע אשר הסתובבו בין הדוכנים השונים 
וטעמו מן המיצגים,  סיפרו על חוויה קולינרית מדהימה 
אשר כללה ריחות, צבעים וטעמים כמיטב המסורת 

של מכללת הולידיי אין טבריה.
מארחי האירוע, גילה כהנא, מנהלת המכללה, וחיים אלקובי, 

מנכ"ל המלון, זכו לשבחים רבים מן האורחים.
במהלך האירוע חולקו, בחסות פילסברי, מלגות 

הצטיינות לשישה סטודנטים במכללה.
ח"כ אורית נוקד שיבחה את העשייה הברוכה של 
המכללה בהכשרת הבוגרים ובהשמתם בעבודה, 
בבחינת "שלח לחמך על פני המים – כי ברבות הימים 

תמצאנו". 
משה כץ
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גמר בקורס  עבודות  הוצגו  במכללת תל-חי 
שיווק ופרסום של סטודנטים מהמרכז לקולנוע 
 ואנימציה בתל-חי בהנחייתה של עו"ד ימית ינאי.

 INTERPRETIVE( הפרויקטים עסקו במיתוג מסלול הסברה
TRAIL( משולט בקמפוס המזרחי שיכלול שש תחנות 
ממוספרות על מפה. המסלול יוביל את באי הקמפוס לאורך 
שלבי הטיפול בפסולת, מאתרי ייצור הפסולת דרך ההפרדה 
והשימוש החוזר ועד לאתר המשלוח למחזור, שהוא חצר 

עבודות גמר בשיווק ופרסום במכללת תל-חי

הפסולת המרכזית שבה מרכזים את הפסולת במכלים 
 גדולים לקראת משלוח למרכזי המחזור מחוץ למכללה.

לשביל יהיה שם ומפה, לתחנות יהיה מספור. בכל תחנה יוצב 
שלט שיעביר את המסרים והמידע הדרוש בדרך אטרקטיבית 
 ואינטראקטיבית, שתמשוך את הקהל לקרוא, להפנים ולפעול.

הפרויקטים הוצגו במסגרת התכנסות של חבר הנאמנים 
של המכללה האקדמית תל- חי.

הסטודנטים לנה מזאריב וטל מונצס מהמרכז לקולנוע ואנימציה עם עבודות הגמר(

בסוף חודש מאי השנה הסתיים 
במרכז להכשרה מקצועית בכרמיאל 
קורס לגרפיקה ממוחשבת וניהול 
אתרי בנייה. מתחילת דצמבר 2009 
 54C למדו המשתתפים תוכנת
של 'אדובי' במשך 700 שעות, 
 וכן עיצוב גרפי ואתרי אינטרנט.

עבודות הגמר השתלבו בעיצוב 
דעת בוחנת  מוצרי תעשייה. ל
הפרויקטים, העבודות היו ברמה 

גבוהה.

הסתיים קורס גרפיקה ממוחשבת וניהול אתרי אינטרנט במרכז כרמיאל
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במוסף הארץ )18.6.10( התפרסמה כתבת צבע 
ענקית על אודות בית הספר 'עירוני קריירה', בתל-

אביב )עד לפני 3 שנים נקרא מע"ן(, שבפיקוח ותקצוב 
האגף להכשרה מקצועית שבמשרד התמ"ת, בבעלות 
עיריית תל-אביב ובסיוע של ויצ"ו. בכתבה מובאים כמה 
סיפורים אישיים של תלמידות ותלמידים. "70 תלמידים 
לומדים בתיכון, שמדי יום, בשקט, מצילים בו חיים. 
בית הספר קולט בני נוער בני 14 עד 19 במצבי סיכון, 
שנשרו מכל מערכת חינוך אפשרית, ומלמד אותם אחד 
משלושה מקצועות - קונדיטוריה, ספרות או טבחות. 
תלמידיו יוצרים מרקם ישראלי מגוון - נערים נוצרים, 
מוסלמים, בני העדה האתיופית, פליטים סודנים, ילדי 
משת"פים, ארמנים, קווקזים, עולים מחבר המדינות, 
וגם בני משפחות חרדיות ברוכות ילדים – שדבר אחד 
משותף לכולם: ילדות קשה ולמודת סבל". עוד ממשיך 
הכותב )עופרי שובל; צילומים יובל טבול( ומציין: "עירוני 
קריירה אינו מנסה להפוך את בני הנוער המגיעים לשעריו 
לתלמידים מצטיינים, אלא לתת לאלו שעברם הועיד 
להם חיים אבודים, תקווה ממשית להשתלב בצבא או 
בשוק העבודה". בכתבה גם מופיע פירוט על המהלכים 
החינוכיים-פדגוגיים הנעשים בו. "כוח הוראה גדול ומגוון, 
שמתחלק על עשרה ילדים ולא על ארבעים, מאפשר 
יחס אישי אמיתי ותכנית לימודים פרטנית עבור כל 
תלמיד, בהתאם לצרכיו", אומרת מנהלת בית הספר 

בעשר השנים האחרונות, דורית הינדי.

ועל העוקץ על הדבש

 5 5 5
חדשות חיפה והצפון )28.5.10( מדווח על אודות טקס 
חלוקת דיפלומות לבוגרי מכללת אורט קריית ביאליק, 
אשר התקיים בנוכחות מכובדים רבים. לימור ניסן, מנהלת 
מה"ט, אמרה בין השאר: "מהיום אתם חלק מהשדרה 
המקצועית המרכזית והנכס החשוב של מדינת ישראל. 
אוצר ההון האנושי המיומן, בעל ידע טכנולוגי רב שמסייע 
לחדשנות, ליתרון הטכנולוגי התחרותי ולהתפתחות 
הכלכלית של המדינה ועתידה הכלכלי. מכללת אורט 
קריית ביאליק בשיתוף מה"ט )המכון להכשרה טכנולוגית( 

עשו הכול כדי לצייד אתכם בכלים ובידע שאִתם אתם 
יוצאים היום לדרככם החדשה".

 5 5 5
המקומון תל-אביב )27.5.10( מבשר כי במכללת אורט 
סינגלובסקי, הפועלת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת 
בר אילן, מאפשרים להנדסאים ללמוד גם לתואר ראשון 
ושני. על-פי ההסכם, הסטודנטים להנדסאות - הן אלה 
הלומדים במסגרת לימודי עתודה טכנולוגית, י"ג-י"ד, 
בחסות משרד החינוך, והן הנדסאים הלומדים במסלול 
מה"ט, בחסות המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה 
ובמדע, במשרד התמ"ת - יכולים להתחיל ללמוד 
לתואר ראשון במדעי החברה עוד בהיותם סטודנטים 
להנדסאות. כך במקביל לשנת הלימודים האחרונה 
שלהם כהנדסאים, הם לומדים יום נוסף בשבוע במכללת 
סינגלובסקי אצל מרצים מאוניברסיטת בר אילן, ובתום 
שנת לימודים זו הם עוברים ללמוד באוניברסיטת בר 
 BA אילן במשך שנה קלנדרית ובדרך זו משיגים תואר
+ הנדסאי. אוניברסיטת בר אילן מציעה כיום גם מסלול 
המשך לתואר שני לבוגרי התכנית על ידי השלמה של 

שנת לימודים אחת.

 5 5 5
ידיעות )24.5.10( מדווח כי אדמסו אללי, ממונה ארצי 
להכשרת עולי אתיופיה במשרד התמ"ת, מונה על ידי 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כ"יועץ מיוחד לענייני 
העדה האתיופית" במשרד ראש הממשלה. אדמסו 
התמודד ברשימת הליכוד לכנסת וזכה במקום ה-28, 
שהוא הבא בתור ברשימת הליכוד. הוא יועסק במשרד 
ראש הממשלה במשרת אמון. אם אחד מחברי הכנסת 
של הליכוד יפרוש, ייכנס אדמסו לכנסת – ואז יעזוב את 

תפקידו בלשכת ראש הממשלה.
הערת המערכת: מאחלים לו הצלחה!

 5 5 5
לב העיר )16.5.10( מוסר כי בית הספר עמל שרונים 
בהוד השרון קיים ערב הוקרה למעסיקים. מנהלת בית 
הספר, רחל קוצ'ין, סיפרה על הקשר הטוב שקיים בין 
בית הספר לארגונים השונים בעיר וביישובי הסביבה. 
בערב השתתפו נציגים מארגונים שונים כמו בזק, אור 
ירוק, ראם ועוד וכן ראש העירייה, חי אדיב, ראשי מחלקות 
בעירייה, נציגים בכירים ממשרד התמ"ת ומרשת עמל, 

הורים ותלמידים.

 5 5 5
גל גפן רחובות )13.5.10( מדווח על אודות כנס 
המעסיקים השנתי שנערך בתיכון הטכנולוגי-תעשייתי 
עמל זיו רחובות. למפגש הגיעו נציגי אורבוטק, מכון 
וייצמן למדע, יפאורה, הבית השלם, משרד הביטחון, 
תנובה, מוסכי רנו, ניסן, שילר, אגד ותדיראן סוללות. 
מתכונת הלימודים בכיתות י"א-י"ב כוללת שילוב בין 
שלושה ימי לימודים בבית הספר ויומיים עבודה מעשית 
במפעלים, במוסכים, במפעלי היי-טק, אצל מעסיקים 
פרטיים ובמשרד הביטחון. בית הספר מכשיר את 
התלמידים בתחום הרכב, חשמל תעשייתי, קירור 

ומיזוג אוויר ומינהל.
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פינת השף
באדיבות שף לוי אוחיון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קמפוס אילת

דואט חזה אווז ובלוטין עוף בליווי מחית אפונה ורוטב תאנים ותמרים

מוס שוקולד בנגיעות פסיפלורה

מצרכים:
70 גר' חזה ברווז
70 גר' שוק עוף

50 גר' פירות יבשים
יחידת תאנה

50 גר' אפונה יבשה
2 יח' מקל קינמון
100 מ"ל ציר עוף

אופן הכנה:
משטחים את חזה הברווז וממלאים אותו בפירות 
יבשים מרוסקים. מגלגלים את חזה הברווז וצולים 

בחום גבוה של 150 מעלות למשך 10 דקות.
את שוק העוף מרוקנים מהעצם, קוצצים את פנים 
השוק, מוסיפים מעט אפונה יבשה שעברה ריכוך קל. 

את הפירות היבשים מתבלים במעט מלח ופלפל.
ממלאים את השוק במלית וצולים בתנור בחום גבוה 

של 200 מעלות כ-15 דקות.
מבשלים בנפרד את האפונה ומרסקים למחית.

להכנת הרוטב:
מצמצמים את הציר בתוספת של תמרים ותאנים 
עד לרמת הסמיכות הרצויה ויוצקים על המנה לפני 

ההגשה.

באדיבות שף קונטיטור אבי אלימי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קמפוס אילת

מצרכים:
300 סמ"ק שמנת מתוקה פרווה

100 גר' שוקולד מריר
30 סמ"ק ליקר שוקולד

1 פרי פסיפלורה

אופן הכנה:
מקציפים 200 סמ"ק שמנת מתוקה.

מרתיחים 100 סמ"ק שמנת מתוקה. מוסיפים 100 גר' שוקולד מריר 
עד להמסה.

מוסיפים 30 סמ"ק ליקר. מצננים ומקפלים את שתי התערובות יחד.
מזליפים בתוך פורמה חצי כדורית, מקפיאים, מקשטים לפי הבחירה.

קישוט קרמל:
ממיסים סוכר עד לקבלת צבע זהוב. על נייר פרגמנט יוצרים פסים עם 

הקרמל בעזרת כפית. מצננים ומקשטים את הכדור.

קישוט פסיפלורה:
חותכים את הפרי לשניים. מוציאים את הגרעינים בכפית ומעטרים את 

הצלחת.


