
 
 
 

 :לכבוד

 מרחב דרום –חברי התאחדות התעשיינים 
 
 

 דוף וביצוע הכשרות מקצועיות לעובדים קיימים סיכום מפגש חשיבה לתיעהנדון: 
 7.7.2019 –בתעשייה           

 
 

 מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים, שירות התעסוקה באשקלון ומכללת עתיד יוצאים בשיתוף פעולה ייחודי
וחדשים בחברות  לעובדים קיימיםלביצוע הכשרות מקצועיות וטכנולוגיות במימון מדינה, חלקי או מלא, 

        תעשייה בדרום.
 

במסגרת המפגש הוצגו תוצאות הביניים באשר לצרכי חברות התעשייה בדרום להכשרת עובדים קיימים 
 וחדשים במקצועות התעשייה. 

 
 

 :ההכשרות חולקו בשני רבדים
  – הכשרות 'קצרות' .1

שנתית ובהשתתפות  הכשרות אלו יבוצעו ע"י מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים כחלק מתוכנית
 בסיסית בעלויות מצד חברות התעשייה בדרום.

 
 : בין ההכשרות

 אנגלית טכנית, עברית, אקסל.שפות ומחשב:  .א
 הידראוליקה ופנאומטיקה, מסבים, שרטוט, מפוחים, מכאניקה ועוד.אחזקה ומכונות:  .ב
 

 :סוכם
 הוצאת תוכנית הכשרות שנתית

 

  – הכשרות במימון מדינה באמצעות מכללת עתיד ו/או ואוצ'רים של שירות התעסוקה .2
 

 :במסגרת שיח שבוצע נקבע כי יש לתעדף את ביצוע ההכשרות בהתאם לדירוג הבא
 , חריטה וכרסום.CNC .א
 ריתוך ומסגרות .ב
 הבטחת איכות ו/או בקרת איכות ומדידות .ג
 אנא הערותיכם( –)תוכנית חשמל מעשי  אחזקה .ד
 מפעיל מערכות פלסטיק מתקדמות .ה

 
 : הערה

המסלול לביצוע ההכשרה הינו הכשרות במימון לאחר קבלת ההתייחסות מהמעסיקים יוחלט האם 
מדינה )קורס מסגרת תוכנית ההכשרות של משרד העבודה ומכללת עתיד( או באמצעות ואוצ'רים 

 .מטעם שירות התעסוקה )פתיחת קורס 'עסקי'( שוברים להכשרה מקצועית

 
 
 
 
 



 
 

 

 :סוכם
 תוכניות הלימודים יועברו לחברות התעשייה הרלוונטיות להערות. .1

 10.8.2019: רון להתייחסות מצד החברותמועד אח
 : התאחדות התעשיינים, שירות התעסוקה ומכללת עתיד.אחריות

 
 החברות יעבירו רשימת עובדים מסודרת לביצוע ההכשרות .2

 .20.8.2019: מועד אחרון
 : חברות התעשייה הרלוונטיות לפי הכשרה אחריות

 : התאחדות התעשיינים.אחריות בקרה
 

 רות מועד לפתיחת ההכש .3
: החל מיום סגירת הרשימות ובהתאם לגאנט ההכשרות ותקציב משרד מועד אחרון

 העבודה.
 : מכללת עתיד, שירות התעסוקה אחריות

 
 המוצעות: רשימת ההכשרות 

 כאןלחץ  –מדידות ובקרת איכות  •

 כאןלחץ  – מדידות ובקרת איכות, מבוגרים •

 כאןלחץ  – סי שלב א-אן-הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונאלית וסי •

 כאןלחץ  – פאזי-תלת -חשמלאי מעשי •

 כאןלחץ  – מסגרות מבנים שלב א' +ריתוך •

  ץ כאןלח – מפעיל מערכות מתקדמות בפלסטיקה ותהליכי ייצור •
 

 לכל שאלה ניתן לפנות אל הח"מ
 

 בברכה,
 

 אביב חצבני, 
 מנהל מרחב דרום

 התאחדות התעשיינים
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