חוו"ד על "ספק יחיד" מפעיל תכנית ממר"מ לחטיבת חנה סנש באר יעקב
16-8-2021
כיתת ממר"ם – תוכנית מספר ( 6025משרד החינוך )
התוכנית מופעלת על ידי "לידרס אפ טכנולוגיות בע"מ " התוכנית מאושרת על ידי משרד החינוך .
התוכנית מתחילה מכיתה ז' ונמשכת עד כיתה י"ב ברצף.
במסגרת התוכנית התלמידים לומדים  4שעות בשבוע במהלך יום הלימודים על ידי טובי המרצים בתחום את מקצועות המחשוב
על פי הסילבוס .
לאחר כל סיום קורס התלמידים עוברים מבחון חיצוני המקנה להם תעודת הסמכה ( מבחן  , AWSמיקרוסופט ועוד . ) ...
אחת לחודשיים התלמידים בכיתה יוצאים לסיור \ יום למידה חוויתי בחברות היי טק המובילות בארץ .
הציוד הנדרש להפעלה נכלל בחלק מהתוכנית  ,לדוגמא – הקורס הראשון העוסק בתקשורת וחומרה  ,כל תלמיד מקבל מחשב
 PCשאותו הוא יפרק  ,ילמד על כל חלקיו וירכיב .
מדוע "כיתת ממר"ם " בהפעלת "לידרסאפ טכנלוגיות בע"מ" היא "ספק יחיד"
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המפעיל הבלעדי של תוכנית  ( 6025כיתת ממרם ) הינו לידרסאפ טכנולוגיות בע"מ .

-2

לתוכנית אישור משרד החינוך (ראה אישור מצורף).
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עלויות התוכנית סובסדה משמעותית עבור באר יעקב

נושאים נוספים ייחודיים לתוכנית
המרצה המיועד :הוא מאיר אברמוביץ  ,בעל ניסיון רב בהדרכת תלמידים בתחומים הטכנולוגים  ,בוגר מדעי המחשב .
עובד בפרויקטים רבים כגון חברת מנורה במערכות מידע .
הסיורים  :לרוב מתקיימים מהבוקר ועד הצהריים .שם החברות בהם מסיירים הן:
Salesforce ,amazon ,checkpoint ,google
מבחני הסמכה בתוכנית הם:תקשורת וחומרה ,תוכניתנים  ,Cyber aws , ,Devops aws ,מנהלי פרויקטים ,מהנדס qa
התוכנית פועלת בישובים רבים ויש לגביה המלצות מבתי ספר ואנשי מקצוע :ראשל"צ  ,פתח תקווה  ,גבעת שמואל ,
מודיעין  ,רעננה  ,הכפר הירוק  ,הרצליה  ,אשדוד ,אשקלון  ,אופקים  ,באר שבע  ,דימונה.

מצורף תיאור תהליך הבחירה של התוכנית ע"י צוות מקצועי של בית הספר "חנה סנש"
מצורפות מטרות וסילובוס התוכנית.
כמו כן נושא "ספק יחיד" נבחן גם מול רשויות אחרות אשר קבעו כי חברה זו היא מציע יחיד בתחומה.

בברכה
גלעד גולדמן
מנהל מחלקת החינוך

אישור משרד החינוך לתוכנית
https://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?q=6025

החלטת עיריית אשדוד על ספק יחיד

