חג ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה מעלה את הצורך להעלאת המודעות לשמירה על הסביבה למעננו
ולמען הדורות הבאים .פורטל משרד החינוך מרכז המלצות וקישורים לפעילויות ב:חינוך לקיימות
וניתן למצוא גם רעיונות באתר המשרד להגנת הסביבה – חינוך סביבתי.
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אנו מאחלים לכל השותפים
חג שמח
אסף מנוחין וצוות הפיקוח

זרקור על חיל
הפיכתו של שדה הקרב לטכנולוגי ומתקדם יותר וכניסת אמצעי לחימה
עתירי טכנולוגיה מצריכים כ"א טכנולוגי בהיקפים הולכים וגדלים בעלי מטען טכנולוגי משמעותי אשר נכונים להתמודד עם אתגרי המחר.
חיל הטכנולוגיה והאחזקה כחיל הטכנולוגי הגדול בצבא היבשה בשיתוף משרד החינוך ורשתות החינוך מקיים פעילות קדם צבאית ענפה אשר תכליתה
"לספק" למשק ולתעשיה (וצה"ל בתוכו) ,בוגרים בעלי השכלה וניסיון מקצועי משמעותיים.
תפיסת החינוך הקדם צבאית פועלת תחת חזון הרואה רצף הוליסטי הכולל את מוסד הלימודים בו הפרט מלווה על ידי סגל צבאי (מדריך ,קצין מאמץ),
ובמסגרתו רוכש השכלה טכנולוגית משמעותית ,המשכו בשירות צבאי משמעותי המהווה פלטפורמה מקצועית לצבירת וותק וניסיון לרבות פיתוח אישי
וסופו בהשמה מקצועית בתעשייה לרווחת המשק והכלכלה הישראלית.
תוכניות החינוך הקדם צבאיות כוללות מנעד רחב של מסלולים ובתוכם מסלולי מצויינות ,מסלולים משולבי תעשייה ועוד.
תוכניות אלו מהוות מקור הזנה משמעותי עבור צה"ל ועבור התעשייה הישראלית ,בוגרי התוכניות הקדם צבאיות בחיל הטכנולוגיה והאחזקה מהווים חלק
משמעותי בשדרה המקצועית והפיקודית בחיל.

הקשר לתעשייה
בהשתלמות האחרונה של עמותת "תעשיידע" הרצו מר דן פרת מנכ"ל עמותת תעשיידע ומר מור טוויזר מנהל מחלקת הדרכה ,על השינויים המתרחשים
ברחבי העולם בשוק העבודה .השינויים הגדולים והמהירים מכונים "המהפכה התעשייתית הרביעית" ,ומביאים איתם חשיבות מיוחדת להקניית מיומנויות
בסיס חזקות וכן כישורים "רכים" המתאימים למגוון מצבים :ביקורתיות ,יצירתיות ,עבודת צוות ,תקשורת ,גמישות ועוד.
תעשיידע הינה עמותה חינוכית מייסודה של התאחדות התעשיינים .תעשיידע לקחה על עצמה מתוך אחריות לאומית ,לפעול ולהשתתף בפיתוח ההון
האנושי במדינה ,באמצעות קירוב הדור הצעיר לתחומי התעשייה השונים ככלי להתפתחות ולהצלחה במישור האישי ,הבית ספרי והלאומי.
במהלך ההשתלמות הועלה הצורך של היערכות לשוק העבודה העתידי – בהמשך ל :דוח מבקר המדינה  -היערכות משרד החינוך לשוק העבודה
המשתנה ומודלים לפיתוח מסוגלות תעסוקתית כגון מודל  – I PRO 2.0מודל כישורים לעולם עבודה משתנה

תוכנית העצמה
במסגרת התוכנית החברתית התוספתית ניתנת תמיכה למכללות על בסיס קול קורא,
במטרה להעניק מעטפת חברתית תרבותית וליווי קבוצתי לסטודנטים וסטודנטיות בכיתות י"ג-י"ד.
במכללות בהן מופעלת התוכנית החברתית עומדים מקרוב על הנעשה במטרה לתמוך בצרכי הסטודנטים בלימודיהם ובהעצמתם האישית ,להעשיר את
לימודיהם בפעילויות קבוצתיות בתחומי הספורט ,הכרת הארץ ,חשיפה לתעשייה והכנה לשרות משמעותי צבאי/לאומי/אזרחי ובנוסף להעלות את
המודעות לצרכי הציבור בפעילויות צדקה וחסד.
בסקירת מניפת המכללות הטכנולוגיות ניתן לראות את יופי השונות והמגוון ,המשקפים את פרישת הקהילות באזורים השונים בארץ ;צעירים בני ותיקים
ובני עולים; יהודים ,דרוזים ומוסלמים; דתיים ,חילונים וחרדים ,שהמשותף להם הוא חברי צוות מכללה בעלי מסירות בלתי מתפשרת לרווחת והצלחת
תלמידיהם ,אשר משתפים ברוחב לב את הסטודנטים ,הסטודנטיות ,ואחת את השני בכל כישוריהם ותחביביהם ,ובעיקר בחזונם לחברה אזרחית איתנה,
יצרנית ומשולבת.
במהלך השנה התקיימה השתלמות בשיתוף פעולה עם אגף שח"ר בנושא :פדגוגיה טיפולית .בימים אלה אנו נערכים לפתיחת השתלמות נוספת
בנושא :מיומנויות תעסוקה למאה ה .21-מרכז הנושא מר אוריאל בן שבת

זרקור על מוסד
ביה''ס הרב תחומי עמל הולץ חיל האוויר – תיכון ומכללה טכנולוגית
בית הספר הרב תחומי עמל הולץ חיל האוויר הינו תיכון ומכללה להנדסאים ,המתמחה בחינוך ערכי והכשרה
טכנולוגית למקצועות התעופה מכיתה ט' ועד י''ד ,ומכשיר את בוגריו לקראת קריירה מקצועית בחיל האוויר
ובתעשייה האזרחית .בית הספר הינו ייחודי ארצי ,מצטיין ערכית ולימודית.
השוחרים מגיעים מכל קצוות הארץ ,בעלי מוטיבציה גבוהה ,מכוונים ללימודים במכללה להנדסאים ובאקדמיה .כ
 30%מסגל ההוראה הינם בוגרי ביה''ס ,כולל מנהלת ביה''ס וחברי ההנהלה תופעה ייחודית המגבירה את תחושת
השייכות והמשפחת יות
הצוות במכללה ובתיכון שואף למצוינות וחדשנות פדגוגית ומתאים עצמו להתפתחות הטכנולוגית בצה"ל
ובתעשייה .הסטודנטים זוכים לקורסי העשרה ומשתתפים בתחרויות וכנסים .הבוגרים צוברים ניסיון לימודי
ותעסוקתי במערך הטכני של חיל האוויר ,מאיישים בו עמדות מפתח ,ועתידים להשתלב ולתרום משמעותית לחברה
הישראלית ולכלכלתה.
מנהלי מכללות

מנהלי תוכנית טו"ב

להצגת עשייה ניתן לפנות לאורה קרמרמן מוריוסף
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