
 

   

 

 ועמדדף מידע למ - סייע קולינרי/עוזר מטבח -הכשרה מקצועית 

 ,במטרה להרחיב את האפשרויות העומדות בפני אנשים עם מוגבלות בתחום התעסוקה ולהוביל לתעסוקה איכותית

בשיתוף התאחדות בתי המלון והפורום , פותחה באגף להכשרה מקצועית, בתחום המלונאות והאירוח ומתמשכת מקצועית

 .סייע קולינרי/עוזר מטבחתכנית לימודים חדשה במגמת  , (ת"פ)וקה בקרב אנשים עם מוגבלות לפיתוח תעס

י יצירת מסלול המאפשר למידה "ע, מטרת ההכשרה הינה להכשיר אנשים עם מוגבלויות שונות למגוון תפקידי מטבח

 . ייקלט התלמיד לעבודה ושבסופ יםהתנסות מעשית בשכר אצל המעסיקבמקביל לעיונית 

 .במהלך הלימודים על פי התקנותנגישות התאמות   לכל המועמדים הזכות לקבלחשוב להדגיש ש

 , "אורט דן גורמה" הקולינריבמרכז יבוצע ו האגף להכשרה מקצועית -ובפיקוח משרד העבודה במימון הקורס הינו 

 אביב תל ,53 לגויים נס רחוב

 21/7/2019  - תאריך פתיחה משוער

 08:30-18:30בין השעות  14/07/2019 -ו 09/07/2019 תאריכיםימו במיון יתקיהימי 

 03-6338242 -הדס  מרכז הקולינרי "אורט דן גורמה":לפרטים נוספים ורישום ניתן לפנות ל

 :כנית ההכשרהת

 .בשיתוף נציגי המלונותולפרופיל המועמדים,   עיסוקהתכנית לימודים נבנתה בהתאם לפרופיל 

, מושגים בסיסיים בקולינריה  ,שיטות חינוך בסיסיות - עבודה עם סכין: , בין היתר, את הנושאים הבאיםהכשרה תכלולה

 .מוטוריקה וקואורדינציה, היגיינה, בטיחות בעבודה, עבודת צוות

 :לקורס הקבלהתהליך 

  .מקצועית ועדת קבלהועמידה בפני  להכשרה יכלול בחינת כניסה מעשיתהליך קבלת המועמדים 

להכשרה מקצועי של האגף מפקח , ( שף)איש מקצוע , השירות נגישותל מורשה, נציגי בית הספרמ תורכבוועדת הקבלה 

 .ונציגי המעסיקיםמקצועי 

 .מטבח יצרני()להציג בוועדת הקבלה אישור רפואי לעבודה בייצור מזון יהיה על המועמדים 

 :המועמדיםמ יכולות נדרשות 

 יכולת עמידה ממושכת על הרגליים 

 יכולת קבלת סמכות 

 יכולת לבצע מספר משימות בעת ובעונה אחת 

 יכולת לתפקד תחת לחץ של זמן 

  סינון וכדומה, ערבוב, חיתוך, קילוף: כדוגמתיכולת לבצע משימות 

 :מבנה ההכשרה

 :לפי החלוקה הבאהשבועות  15משתתפים ויארך  20פתח עם יהקורס י

 4 (.שעות מוסדיות 330)שעות ביום  6לימודים,  ימי 5: בבית הספר - שבועות 

 11 (.שעות מעסיק 100) ימי עבודה בשכר אצל המעסיק 2-ו בבית הספרימי לימודים  3 - שבועות 



 

   

 :נוכחות

 במהלך ההכשרה.לפחות   85%חובת נוכחות של 

 :בחינות

 בבית הספר: בחינות גמר פנימיותהקורס יוגשו להעומדים בדרישות 

  ה"."ליב -בחינה עיונית: תורת המקצוע 

 בחינה מעשית: מיומנויות קולינריות בסיסיות. 

 :תעודות

  סייע קולינרי / עוזר מטבח". -תעודת השתלמות הזכאים יקבלו" 

 דמי השתתפות:

)ניתן  550₪ -שני סטים של בגדי עבודה ונעליים בטיחותיות בעלות של כ ושלרכשיתקבלו להכשרה יידרשו  מועמדיםה

 או באופן פרטי(. בית הספרלרכוש במרוכז דרך 

 אפשרויות תעסוקה:

ה. המעסיקים בשלב ההכשרה המעשית במקום העבוד הקורס שנבנה ביחד עם מעסיקים פוטנציאליים יכלול העסקה כבר

 .יקלוט את התלמידים וילווה אותם בשלב ההכשרה המעשית במלוןמקום העבודה אשר חונך מטעם  יעמידו

 שעות 5מינימום  - מלאה בהעסקהבעבודה בבתי המלון  בהצלחה תיתן האפשרות להשתלב למסיימים את הקורס

 .עם אפשרות למשרה מלאה ימים בשבוע 4(  משמרות בוקר)

 

 


