מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
יום שני כ"ה טבת תשע"ז
 92ינואר 925/
הנדון :השתתפות החברה ביריד מגמות הלימוד בחינוך הטכנולוגי 7102
תלמדי ישראל בוחרים בכל שנה את תחום הלימוד בתיכון עם סיום חט"ב בכיתה ט' .בשנים האחרונות
אנו עושים מאמצים רבים להגדיל את כמות התלמידים שבוחרים לימודי טכנולוגיה ומציעים להם מגוון
רחב של מגמות.
מתוך למידה על מערכות חינוך בעולם אנו רואים שבמדינות רבות מובילים את התהליך -התעשיינים,
והחברות במשק שפונים אל התלמידים כדי להציג להם את היופי והייחודיות של כל תחום ואת
האפשרויות להתפתח בתחום זה בעתיד.
מדינות רבות בעולם ובניהן גם ישראל מתמודדות עם מחסור הולך ומחריף במשק בכלל ,ובתעשייה
בפרט ,של עובדים מיומנים .העדר כוח אדם טכנולוגי ,מקצועי ,איכותי בכל הרמות ,אשר יכולים לפתח,
לייצר ולשווק את הטכנולוגיות והמוצרים הישראלים בחו"ל ,עלול לפגוע משמעותית בכושר התחרות של
התעשייה הישראלית
השנה לראשונה במדינת ישראל נערוך יריד גדול שבו יחשפו התעשיינים את תחומי עשייתם בפני תלמידי
כיתות ט' בטרם יבחרו את מגמת הלימוד בתיכון.
אנו מתכוננים להשקיע משאבים רבים ביריד ,כולל שכירת המקום (בגני התערוכה) והבאת התלמידים
ומוריהם באוטובוסים .מדובר בתהליך לוגיסטי מורכב בו יגיעו עשרות אלפי ילדים מדן ועד אילת למרכז
הארץ כדי שיפגשו אתכם התעשיינים.
אני קורא לכם להתגייס ולהירתם ולסייע לנו להקים ביתנים משמעותיים ששם תוכלו להיפגש באופן
ישיר עם התלמידים ולהציג את התעשייה "בגובה העיניים".
מטרת היריד מבחינת משרד החינוך:
· להציג בדרך חווייתית את אפשרויות הבחירה במגמות הלימוד הטכנולוגי במערכת החינוך.
· ליצור מפגש בלתי אמצעי עם התעשייה על רבדיה השונים כאופציה לעתיד מקצועי
· לחשוף את מגוון תחומי הלימוד בהתאמה לעיסוק במקצועות אלו בפועל.
· לעודד למקד וליצור מוטיבציה לבחירה בתחומים טכנולוגים מקצועיים.
תאריכי פעילות היריד  95 :במרץ ועד  92במרץ .925/
שעות פעילות בין 22:22-50:22 :
·
·

כ 52,222-תלמידים יגיעו בכל יום (במשך  2ימים) בהסעות מבתי הספר.
החברה תגיע לימי התערוכה עם נציגיה להסברים ,מתן מענה ולשיחות עם התלמידים.
במקום יתקיים מפגש של בכירי משרד החינוך והתעשייה בכדי להודות לתעשיינים ולחברות על
שיתוף הפעולה והירתמותם למשימה (יום ושעה ישלחו בנפרד).
בברכה,

ד"ר עופר רימון
מנהל מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע
העתקים:
הגברת מיכל כהן ,מנכ"לית משרד החינוך
מר שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשיינים
מר חיים רוסו ,יו"ר תעשיידע
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