
  

 
 השירות לטיפול באדם עם אוטיזם

 האגף לנוער צעירים ושרותי תקון
  הרווחה משרד

  

  7102 -קול קורא למועמדים  – "רואים רחוק"

בוגרים על הספקטרום האוטיסטי למקצועות  להכשיר תכנית רואים רחוק היא תכנית חדשנית המיועדת 

 יתרון יחסי.   םנדרשים בצה"ל ובשוק האזרחי, בהם יש לה

, במקצוע בו יביאו לידי ביטוי מעוניינים לשרת בצה"ל כמתנדביםה התכנית מיועדת לבוגרים מתאימים 

  את חוזקותיהם. 

למידה של  חודשים בקריה האקדמית אונו הכולל 3-משתתפי התכנית עוברים קורס הכשרה של כ
 .צבאיהלשירות  לצד למידת מיומנויות של כישורי חיים, מיומנויות עבודה והכנההצבאי מקצוע ה

חודשים במתכונת אזרחית, על מנת  3-4 -בהמשך, המשתתפים מגיעים ליחידה לתקופת התנסות של כ

 שיוכלו להתנסות במסגרת העבודה, טרם גיוסם לצה"ל כמתנדבים.

לאחר סיום תקופת ההתנסות,  יכולים המשתתפים להתגייס לצה"ל כמתנדבים )בכפוף לאישור צה"ל(. 

 באופן זה הבוגרים יכולים לתרום מכישוריהם המיוחדים לצרכי צה"ל, ולצבור ניסיון מקצועי. 

 .1027מקיץ בימים אלו נפתחים המיונים לקורסים שייפתחו החל 

 על בסיס מקום פנוי. זתשע"שנה"ל במקביל, נמשכים מיונים לקורסים שייפתחו במהלך 

 
 : לכלל המקצועות מועמדותלהגשת  סף  נתונילהלן 

  שנת הלימודים שיסיימו את לימודיהם בסוף תלמידי כיתה י"ב ומעלה  – 81-52גיל
 .)או מי שכבר סיימו את לימודיהם( זתשע"

  לרבות( מאובחנים על הספקטרום האוטיסטיPDD .)ואספרגר 

  פטור(על )ניתן להגיש מועמדות גם אם עדיין לא התקבל אישור פטורים משירות צבאי 

  ושפתיתיכולת תקשורתית . 

 .יכולת קריאה/כתיבה בעברית 
  המשתתפים יתנהלו באופן עצמאי ללא לווי(.עצמאיים בהתנהלות בסביבה( 

  בלוח זמניםמודעות לזמן ויכולת עמידה סבירה. 
 

 .ולווין אוויר תצלומי מתוךמודיעיניים  נתונים והפקת ניתוח  –פענוח תצלומי אויר 

 : למקצוע זה  מאפיינים נדרשים 

  של תפיסה חזותית.יכולות גבוהות ובולטות  

 .יכולת טובה בהפעלת מחשב 

 .ללא עיוורון צבעים 

 מד.יכולת ראייה בתלת מ 
 

 כנה הנמצאת בשלבי פיתוח.ואיכות לתביצוע בדיקות   –QA כנה והבטחת איכות ת

 : מאפיינים נדרשים  למקצוע זה 

 .יכולת טובה בהפעלת מחשב 

 יחידות לימוד לפחות. 2באנגלית ברמה של   קריאה וכתיבה יכולת 

 יכולת עבודה שיטתית והקפדה על פרטים. 
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  )יכולת לעבודה עצמאית )ללא פיקוח מתמיד 
 

 

 אינטרנט. –ממקורות גלויים  ןאיסוף מודיעי – מידענות

 : מאפיינים נדרשים  למקצוע זה 

 .יכולת טובה בהפעלת מחשב 

 גבוהה של הבנת הנקראויכולת , לפחות יחידות לימוד 2קריאת אנגלית ברמת של  יכולת. 

 .יתרון לדוברי שפות נוספות 

 .יתרון לבעלי הבנה טכנית מעמיקה בשימוש באינטרנט 
 

 ואלקטרוניות ובנשק. אופטיותמערכות של ותחזוקה טיפול - אופטיקה/אלקטרוניקה/נשקטכנאי 

 : מאפיינים נדרשים  למקצוע זה 

 .יכולת מוטורית עדינה טובה 

 .סבלנות והתמדה 
  

 ייתכן שייפתחו הכשרות במקצועות נוספים / אחרים הנמצאים בבחינה.
 

 :דגשים והבהרות 

  משתתפים מינימאלי. במספרו בצרכי הצבאתלויה ומובטחת, פתיחת הקורסים אינה 

   לכניסה לתהליך המיון.  תנאיעמידה בקריטריונים הנ"ל הינה 

  ההתאמה הגבוהה ביותר לתפקיד. יבעל יבחרו המועמדיםבסופו של תהליך המיון 

  לא מובטחבהצלחה. בנוסף  הקורססיום של  אינה מבטיחה בקורסהשתתפות של מועמד 

   , יאושר בסופו של התהליך להתנדבות בצה"ל.הקורסכי מועמד שיסיים בהצלחה את 

  משרד הרווחה. על משתתפי התכנית להיות מוכרים ע"י עם פועלת בשיתוף התכנית

 במשרד הרווחה. אוטיזם עם באדם לטיפול השירות

  של השתתפות בשכר הלימוד . כתכנית טרום שיקום לאומיההביטוח הקורס מוכר ע"י

 שיקום של הביטוח הלאומי.אגף התינתן לזכאי הקורס 

על התכנית והמקצועות השונים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקריה האקדמית מידע נוסף 

 rachok-www.ono.ac.il/roim אונו בכתובת : 

 קשר יצירת 

  rr@ono.ac.il רואים רחוק, ולהגשת מועמדות, ניתן ליצור קשר במייללפרטים נוספים על תכנית 

 שם וטלפון. ולציין

http://www.ono.ac.il/roim-rachok
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