"רואים רחוק" – חדש

– קורס עוזרי מדריך כושר קרבי

תכנית רואים רחוק היא תכנית חדשנית המיועדת להכשיר בוגרים על הספקטרום האוטיסטי
למקצועות נדרשים בצה"ל ובשוק האזרחי ,בהם יש להם יתרון יחסי .התכנית מיועדת לבוגרים
מתאימים המעוניינים לשרת בצה"ל כמתנדבים ,במקצוע בו יביאו לידי ביטוי את חוזקותיהם.
משתתפי התכנית עוברים קורס הכשרה של כ 3-חודשים בקריה האקדמית אונו הכולל למידה של
המקצוע הצבאי לצד למידת מיומנויות של כישורי חיים ,מיומנויות עבודה והכנה לשירות הצבאי.
בהמשך ,המשתתפים מגיעים ליחידה לתקופת התנסות של כ 3-4 -חודשים במתכונת אזרחית ,על
מנת 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.
חדש – נפתחים המיונים לקורס עוזרי מדריך כושר קרבי ,בשיתוף מח' כושר קרבי בצה"ל.
להלן קריטריונים להגשת מועמדות לקורס עוזרי מדריך כושר קרבי:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

גיל  – 18-25לרבות תלמידי כיתה י"ב ,שימלאו להם  18בתום שנת הלימודים תשע"ח.
מאובחנים על הספקטרום האוטיסטי (לרבות  PDDואספרגר).
פטורים משירות צבאי (ניתן להגיש מועמדות גם אם עדיין לא התקבל אישור על פטור)
עצמאיים בהתנהלות בסביבה (המשתתפים יתנהלו באופן עצמאי ללא לווי).
מודעות לזמן ויכולת עמידה סבירה בלוח זמנים.
כושר גופני טוב – יכולת לרוץ  3000מ'  10 ,שכיבות שמיכה ומעלה.
יכולת העברת מסר  -במשך כ 5-דקות מול קבוצה.
מצב בריאותי תקין ( -ללא כאבי גב ורגליים ,שברים בעצמות ופריקת כתף ,נטייה לנקעים ושברים)
מוטיבציה גבוהה לשירות בצה"ל ולתחום הכושר.

מידע נוסף:
• מועד פתיחה הקורס טרם נקבע.
•

התכנית פועלת בשיתוף עם משרד הרווחה .על משתתפי התכנית להיות מוכרים ע"י
השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה.

•

הקורס מוכר ע"י הביטוח הלאומי כתכנית טרום שיקום .השתתפות בשכר הלימוד של
הקורס תינתן לזכאי אגף השיקום של הביטוח הלאומי.

מידע נוסף על התכנית והמקצועות הנוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקריה האקדמית
אונו בכתובת www.ono.ac.il/roim-rachok :

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

ולציין שם וטלפון.

