הקמת מאגר ספקים עבור פנימיות בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער להכוון תעסוקתי,
הכשרה מקצועית והעצמה בפריסה ארצית לבוגרי פנימיות במשרד החינוך
המנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך ("המנהל") מתכוון להקים מאגר ספקים לטובת כפרי הנוער
והפנימיות אשר יספקו הכוון תעסוקתי ,הכשרה מקצועית והעצמה אישית במתכונת של לבוגרי פנימיות של
המנהל בגילאים  .12-12המאגר שיוקם יופץ לכפרי הנוער לצורך הפניית בוגרי הפנימיות אל הספקים שיכללו
בו.
א .הרציונל
קידום אוכלוסיות שנמצאות מחוץ למעגל האפשרויות ,להכוון תעסוקתי ,רכישת מקצוע ,להכשרה והעצמה.
כל זאת באמצעות מרכזי לימוד של הגופים הנ"ל .ניתן להתאים לאוכלוסיות אלו מספר רב של אפשרויות
לרכישת השכלה טכנולוגית ,מקצוע ומיומנויות להשתלבות בתעסוקה .הפעילות תתמקד בתחומים ברי
השמה.
ב .מטרת העל
מתן הכשרה מקצועית בסביבות עתירות טכנולוגיות המקנה לבוגר הפנימייה ידע ,מיומנויות טכניות ,כישורים
וערכים הנדרשים בשוק העבודה ומובילה לעצמאות כלכלית.
ג .יעדים
 .2מיצוי פוטנציאל הלמידה של בוגרי הפנימייה והבטחת עתידם המקצועי.
 .1הגדלת שיעור התעסוקה בקרב קהל היעד.
 .3שיפור המעמד התעסוקתי של קהל היעד.
ד .תהליך העבודה
 .2כפר הנוער יאתר את הבוגרים מסיימי צבא/שירות לאומי הפוטנציאליים להכשרה מקצועית.
 .1הספק יציג בכנס בוגרים את אפשרויות ההכשרה המקצועית.
 .3הפנימייה תפנה לספק מהמאגר את הבוגרים שנרשמו להכשרה מקצועית להמשך טיפול לפי האמור
בסעיף ה'.
ה .שלבי ביצוע
 .2הכוונה ויעוץ תעסוקתי -תהליך של מבחני הערכה הכולל אבחון ראשוני לבחירת מקצוע ,ראיון אישי,
ובניית מסלול לימודים.
 .1קורס להכשרה מקצועית הכולל חלק עיוני והתנסותי במקצועות הרלבנטיים.
 .3סדנא להעצמה אישית ומוטיבציה לעבודה הכוללת הכנה לראיון אישי והצגה עצמית.
ו .שכר לימוד ומימון
 .2הספק יפעל למיצוי המימון המגיע לתלמיד ממקורות ממשלתיים כגון משרד הכלכלה ו /או קרנות
אחרות.
 .1במידה ולא ימצאו מקורות מימון ימומן התשלום ע"י התלמיד.
 .3תינתן עדיפות לגוף אשר יאתר מקורות מימון לביצוע האמור בסעיף ה' דלעיל.
 .4תינתן עדיפות לספק אשר יבצע שלבים ה' 2וה' 3-ללא תשלום.
ז .מאפיינים נדרשים מהספק
 .2יכולת להציע הכשרות מקצועיות בלפחות  2מתוך התחומים הבאים :הנדסאי/טכנאי ,חשבונאות,
מחשבים ,מינהל ,חשמל ואלקטרוניקה ,תעשיה ומתכת ,בניין ,רכב ותחבורה.
 .1פריסה ארצית של מרכזי ההכשרה המקצועית בלפחות  3מחוזות  :צפון ,מרכז ,דרום.
 .3התחייבות לבצע את כל השלבים המנויים בסעיף ה'.
 .4רמת איתנות פיננסית -הישרדות גבוהה ע"פ שקלול מדד אלטמן ,יחס שוטף ואחוז עודף/גרעון
מצטבר מסך ההכנסות.
 .5ניסיון בהכוון תעסוקתי והכשרה מקצועית של  21שנים לפחות בהיקף של  2,111תלמידים מסך
ההכנסות.

בדבר פרטים מלאים אודות התוכנית ניתן לפנות למר אברהם לוי בדוא"ל :
 avil@kfar-olami.org.ilאו בטלפון  30-2989986בשעות העבודה המקובלות
הצעות ניתן להגיש עד ליום ראשון ד' במאי תשע"ד 4 ,במאי  6304בשעה 06:33
לתיבת המכרזים במשרדי המינהל לחינוך התיישבותי ברחוב השלושה  6תל-אביב ,מיקוד  20383קומה
 4חדר .400

