
 ראשון מפגש סיכום
 של בתי הספר

 "פסגות"ואורט " כרמים"אורט  
 בכרמיאל קליל במפעל

 

 ...לדרך  יוצאים                                                   



  תעשיות לקליל הבאים ברוכים



 ..קליל על קצת

 עובדים   280 -כומעסיקה   1950קליל נוסדה בשנת
,  והינה החברה הגדולה והמובילה בישראל בפיתוח

, דלתות, חלונות, ייצור ושיווק של מערכות אלומיניום
התעשייה  , עבור ענף הבנייה, תריסים וקירות מסך

 .והייצוא
 
 חרטה על דגלה את נושא השמירה על איכות  קליל

הסביבה ועוסקת בחיפוש מתמיד אחרי טכנולוגיות 
 .חדשות ואקולוגיות

 



  קליל נמצאת בתנופת צמיחה ומשיקה בכל שנה מוצרים
 .חדישים ומתקדמים

מערכות ומשווקת מייצרת ,מעצבת ,מפתחת ילקל 
 פי על והתעשייה הבנייה לענפי מתקדמות אלומיניום

 ,מסך קירות ,דלתות ,חלונות :ביותר המחמירים התקנים
 מבודדות מערכות ,פנים מחיצות ,מעקות ,תריסים

 :הוא וחזונה הלקוח דרישת פי על שונים ופרופילים

 גאים ולהיות לחייך לסביבתנו לגרום

 במעשינו
 

 ...קליל על קצת



  לבן כחול בתעשייה משתלבים
  מכטרוניקה במגמת א”י כיתות ומורי תלמידי

 ".כרמים" אורט הספר מבית

  מכונות בקרת ומגמת

 ".פסגות" אורט הספר מבית

 



 נפגשו איתם התעשייה אנשי   
 התלמידים

  – קליל ל"מנכ   

 ,המפעל את התלמידים בפני הציג ריכטמן י’ריצ מר   

 , וחזונו עולמו תפיסת

 בכלל ישראליתה התעשייה חשיבות על דיבר

  .בפרט והצפונית

  ותפקוד התמודדות על בקצרה סיפר כן כמו

   ערבות ,השנייה לבנון מלחמת בזמן המפעל

 המשפחתיות אווירת ועל העובדים בין הדדית   

 .במקום השוררת
 



   - קהילה קשרי רכז   
 על לנו סיפר, סויסה  גרין אילןמר    

 את החלכיצד ,לבמפע שלו הרקע
 חצר בניקוי כנער במפעל דרכו

כדור שני  הגדול בחופש המפעל
 עובד ,אביושעובד במפעל יחד עם 

 עלה אט אטוהוא  לשעבר קליל
 כרכז לתפקידו בנוסף  ,וכיום והתקדם

 כמזכיר משמש גם הוא  ,קהילה קשרי
 הואבנוסף ו טבעים תכן 'במח טכני

 .  מתנדב תעשיין
 ,העובדים לילדי ספריה הקים אילן

 למען רבות ופועל ,צעצועים אוסף
 .המקומית הקהילה

 התלמידים נפגשו איתם התעשייה אנשי  



 ..נחשפנו אליהם הנושאים

 מיוצרים ממנו החומר -לאלומיניום נחשפוהתלמידים 

 לא וצבעו שצורתו כךהם למדו על . בקליל הפרופילים

  ,גבוהות בטמפרטורות משתנים

 העובד על שמגנה מחמירה ובטיחות העבודה סביבת על

 .העבודה בזמן

 :כגון ,באלומיניום הקשורות שונות פעולותב צפו התלמידים

 העובדים עם שוחחוואף  הפרופילוצביעת  יצירת, דחיסה

 התצוגה אולם אל התלמידים הגיעו ,לבסוף .בקווי הייצור

  ולשלל המוגמר לתוצר נחשפו ושם בקליל המרשים

  .ויחודיים חדשניים פתרונות



  תמונות 

 מהסיור

 במחלקות

 השונות

 במפעל



 תכנית המפגשים הבאים

 מפגשים במפעל 8כל בית ספר יגיע בנפרד לסדרה של. 
4 -התלמידים יגיעו אחת לחודש וכבר נקבעו תאריכים ל  

מפגשים הקרובים ובהקדם האפשרי ייקבעו תאריכים  
 .למפגשים הנוספים

  כל מפגש במפעל יכלול הרצאה תאורטית והכרות מעמיקה
 .יותר עם תהליך הייצור

 חומר גלם ושימושים באלומיניות: היתרהנושאים יכללו בין  ,
,  תהליכי זיקון, יצירת פרופילים –טבעים , חיתוך וחימום

, ייצור –הכרות עם בעלי תפקידים במפעלים , חיתוך ומתיחה
 .פיתוח ועוד, בטיחות, י"תפ

 



 
 

 הפעולה שיתוף עללקליל ולצוות בתי הספר  מודים אנו
 המוצלח

 הבאים למפגשים רוח בקוצר ממתיניםו


