
מבנה פשוט של 
מעט זכיין 

שמפעילים אותם 
להפעיל הכשרה 
מעכשיו לעכשיו

חלוקה 
איזורית 
ברורה

מענה בשעת 
חירום או בעת 

צורך משקי מיידי 
כגון קורסי 
מטפלות

עבודה מול 
שני זכיינים 
ולא מול 

מפעילים רבים

שימוש במרכזי 
ההכשרה כמרכזי 
בחינות מקוונות 
שאינן קשורות 

למפעיל

ניצול תשתיות 
קיימות לפעילות 
נוספת הנוגעת 

לאגף כגון ,כנסים 
ימי עיון והטמעה

כמו מכרז תעריפים 
זאת אומרת שניתן 
להגדיל את היקף 

הפעילות בכל נקודת 
זמן

ניצול התשתיות 
הקיימות 
במרכזי 
ההכשרה

פתיחת מקצועות 
-חדשים  גמישת 

כגון הוראה 
פדגוגית

אפרת

תמחור 
ברור לכל 
הכשרה

פשטות 
בהפעלת 
הזכיין

זמינות גבוהה 
יחסית של 
ההכשרות

גמישות 
תפעולית 

בפתיחה מידית 
של קורסים

גמישות 
תפעולית 

בהיבט פריסה 
גיאוגרפית

פשטות הפעלה 
בשל שני זכיינים

מענה לביקושים 
וצרכים

זכיינים מתומרצים 
באופן שאינו 

משרת את מטרת 
האיכות

פרישה גיאוגרפית

איכות הלמידה 
וההוראה

מרכזי הכשרה 
מאפשרים 

גמישות ויעילות

עשינו וטוב ?שעשינו 

מה עשינו ולא היה ?להיט 

2 -  למידה מניסיון (הקיים)
שליטה 

תקציבית על 
פתיחות 
קורסים

האינטרס של 
הזכיין הוא לפנות 
לספק הזול ,ביותר 
ולא האיכותי ביותר

 לא קיים 
מנגנון בדיקת 
איכות הלמידה

לוא דווקא משקף 
את הביקושים 
הקיימים בשוק 

העבודה

לא היה פיצוי 
מוסכם על 
נשירת 

התלמידים

שיטת 
המדידה של 
הזכיינים

היעדר מנגנון 
העברת 

נתונים ומידע

לא הה חידוש 
בחשיבה עם 

קורסים ,רלוונטים 
מתקדמים

להכשרות אין 
קשר להשמות 

עתידיות

כל" 
הביצים 
בסל "אחד

אין תמריץ 
לספק למקסם 

את כמות 
המסיימים

תחום -אפור  בהיבט 
התפעול ,השוטף הציוד 

,המתכלה תחזוקה 
,שוטפת ציוד חדשני 
וכ"ו  במרכזי ההכשרה

היעדר תשתיות 
נוספות -  רשתות 

חינוך שלא 
הסכימו לפעול

שיתוף עם 
-מעסיקים  

פדגוגיה ומבחינת 
צרכי השטח

היעדר תימרוץ 
לקבלני משנה 

איכותיים

הטעם הרע שיש 
למכרז במיוחד 

בתקופה 
האחרונה

מכרז ארוך מאוד 
עם הארכות 

התקשרות רבות

חוסר במנהל 
פרויקט 

באזור הדרום

תקצוב פר שעה 
ולא פר תלמיד 
דבר אשר הביא 
להסרת אחריות 
על 'מס הבוגרים

היעדר 
תמרוץ על 
השמות

לא ניתנה 
התייחסות 
לאיכות 
ההוראה

רשתות חינוך 
גדולות/איכותיות 

שלא הסכימו 
לעבוד עם 
הזכיינים

אי קביעת 
קריטריונים 
איכותיים 

בהתקשרות עם 
קבלן משנה

לא ניתנה 
התייחסות לאיכות 
הגיוס ,והמיון רק 
למילוי הכיתה

מדבקות הצבעה

שרה

כנרתהילה

חן

אנסטסיה

אשרת

שרה

כנרתהילה

חן

עדינה

אנסטסיה

אפרת

אשרת

שרה

כנרתהילה

חן

עדינה

אנסטסיה

אפרת

אשרת

שרה

כנרתהילה

חן

עדינה

אנסטסיה

אפרת

אשרת

שרה

כנרתהילה

חן

עדינה

אנסטסיה

אפרת

אשרת

היעדר 
מעקב 
בוגרים

הממשלה המשיכה 
להיות האחראית 

היחידה על 
התשתיות ועל מרכז 
ההכשרה מקצועית

לא היה ערוץ 
עם הזכיין 

להעלאת צרכים 
מהשטח

שיטת התימרוץ 
של הזכיין לא 
משרתת את 
המטרות שלנו



הרעיונות הכי טובים לפתרונות

3 -  חושבים עתיד 

הרעיונות הכי גרועים לפתרונות

מופרךיישומי

משקפי מציאות רבודה שקוראים את סימני 
הפנים של הסביבה ומתרגמים אותם לילד 

בזמן אמת

להפוך את סביבת הילדים לסביבה שבה 
כולם ,אוטיסטים בדיוק :כמוהם ,ילדים 

,גננות ,רופאים וכדומה
ליווי צמוד של סייעת במהלך היום .יום

הכשרות עם 
הפנים -לעתיד  
ביקושים משוק 

העבודה

שיפור התדמית 
של -ההכשרות  
עוד אין לי רעיון 

אייך

גיבוש קריטריונים 
איכותיים ברמת 
מכללה / קורס 
לצורך הכרה

סגירה של 
שלושה מרכזי 

הכשרה והפרטה 
של שניים

חלוקה למספר 
התקשרויות / מכרזים

.1 מיון וגיוס
.2 הפעלה והכשרה

.3 השמה ומעקב אחר 
בוגרים

להיפרד ממרכזי 
ההכשרה 
במתכונת 
הנוכחית

הכשרות 
במיקום וסביבה 

מזמינה 
וחדשנית

אוטונומיה למוסדות 
הלימוד להצעה 

והפעלה של תוכניות 
הכשרה חדשות 
שלא קיימות באגף

השקעה בציוד 
ובהקמת תשתיות 
חדשות וחליפיות 
למרכזי ההכשרה 

שנסגרו או במקומות 
שבהם יש חוסר

תמרוץ על 
השמות

תשלום 
תלוי משובי 
משתתפים

לחבר את 
הזכיין להשמות 

ואיכות 
ההשמות

דירוג איכות על פי 
שיטת רמזור 

שיסייע לתקצוב 
והגדרה של 

מוסדות מובילים

תקצוב מדורג פר 
-תלמיד  אבן דרך של 
,התמדה ושל ,השמה 

בונוס למוסדות שיבצעו 
סטא'ז אצל המעסיקים 

בסיום הקורס

מכרז ללא מסגרת 
המגבילה את היקף 
הפעילות כך שבכל 

נקודת זמן ניתן יהיה 
להגדיל ואף להכפיל 

את הפעילות

תשלום על 
השמות -בלבד  

מודל אג"ח 
חברתי

במקום תכנית -עבודה  
מתן אפשרות לגמישות 

ופתיחת הכשרה 
בתנאי של מספר 

משרות אצל מעסיקים

מעסיקים בוחרים 
קבלני משנה כי יש 

להם אינטרס 
לאיכות הוראה 

מותאמת לצרכיהם

למדוד את 
הזכינים רק 
לפי שעות 
הלמידה

אחרי הכל 
להישאר 
עם מכרז 
דומה

להסתמך רק על 
,הביקורת תכנים ועוד 
של -המדינה  חייבים 
לערב את התלמידים 

ואת המעסיק

אוטונומיה למוסדות 
הלימוד להצעה 

והפעלה של תוכניות 
הכשרה חדשות 
שלא קיימות באגף

קשר בין 
מעסיקים 
תימרוץ לזכיין (?)

זכיינים 
לאיכות

קשר בין 
מעסיקים 

למכללות (?)

ם דרך הספק

אפשרות של ריבוי 
,ספקים ולא לייצר 
בלעדיות של איזור 

גיאוגרפי

לאפשר 
תחרות בין 
ספקים

ץ (כספ כתמר



4 -  הסכמות שממשיכות איתנו 

איכות הלמידה 
וההוראה

כמות 
המסיימים 

כמשש לאיכות 
בוגר) (זכאי

השמה של 
בוגרים 
מסיימים 
כאינדיקציה

שביעות רצון 
של המסיימים 
והמעסיקים


