
 
 

 
 

 

 

 תקציר - מערכת מיחשוב לניהול מרכזי הדרכה

  כללי. 1

כל ארגון גדול חייב לשמר את מצבת כח האדם בכל העמדות הנדרשות ולדאוג לכך בתכנית ארוכת 

 .טווח

לעובדיו וליצור מסלולי הכשרה שיאפשרו לכל עובד להגשים מחויב הארגון לקיים אופקי קידום , בנוסף

מעת לעת יעדים חדשים המחייבים שינויים  ומציב לעצמ גם הארגון. את השאיפה להשתפר מקצועית

 .במצבת כח האדם ובכשירות המקצועית

כות מער, בתי חולים, חברות ביטוח, בנקים: על מנת לעמוד במשימות אלה מקימים ארגונים גדולים כגון

 .מרכזי הדרכה משלהם, משטרה וצבא, בטחוניות

מהווה פלטפורמה ייחודית לביצוע המשימה ' ראשים'לניהול הדרכה של חברת ' 3מכלול 'מערכת 

 .המורכבת  של ניהול מרכזי הדרכה

  מבנה של מרכז הדרכה  . 2

רכז להכשיר את תפקידו של המ. כאמור לעיל מרכז הדרכה מהווה זרוע של יחידת משאבי אנוש בארגון

ימי עיון וכל סוג הכשרה על מנת שיוכלו לעמוד , השתלמויות , עובדי הארגון באמצעות קיום קורסים

 .י תפקידםובדרישות המתחייבות למיל

 :וביניהם שיכיל את כל האמצעים הנדרשים לקיום קורסים אלה הלשם כך נדרש מרכז הדרכ

 .ב"וכיושטחי אימונים , מעבדות , כיתות לימוד :מתקנים

 ציוד הקרנה , מחשבים, סימולטורים: עזרי הוראה

 .ב"וכיו ייעודיביגוד ,  כלי נשק, ציוד משרדי , כות עבודהער: ציוד

חלקם , על מרכז ההדרכה להעסיק סגל מדריכים חלקם עובדי הארגון ,להעביר את הקורסים בשביל

 .מומחים מקצועיים חיצוניים

  תכנים ואחריות תורתית  . 3

גוף זה אחראי לתכני ההכשרה . תורתי/ת לקורסים השונים נקבעת בארגון על ידי הגוף המקצועיהתשתי

 . והתאמתה לתפקיד המיועד

 .ברמה העקרונית כל קורס מחולק לנושאים וכל נושא לשיעורים



 
 

 
 

 

המדריך הנדרש וסוג אופי , סוג מתקן שבו יתקיים: לכל שיעור מוגדרים המשאבים הפיזיים הנדרשים

 .עזרים נדרשים וציוד אישי שיש להכין,  להעבירו

ספרות מקצועית ומוגדר , לומדות, מצגות: ברמת התכנים לכל שיעור ניתן להגדיר את חומרי הלמידה

 . ב"סימולטור וכיו, אימון מעשי, פרונטלי, מקוון: אופן ההוראה

ם וכן הגדרת ציר התלות ביניה, על מנת להשלים את תבנית הקורס יש להגדיר את הסדר בין השיעורים

כאשר לשעורים הגדרת זמן מחייבת ניתן להגדירם באופן . יום ושעות, הזמן שלהם בחלוקה לשבוע

 . באופן זה המערכת תאפשר יצירת מחזורי קורס על בסיס התבנית התורתית בלחיצת כפתור. גמיש

קים משותפים המערכת מאפשרת בניה מודולרית של קורסים על ידי שימוש חוזר בתבניות משנה לחל

 . למספר קורסים ומאפשרים ביזור האחריות התורתית בין הגורמים המתאימים

 .לכל קורס מוגדרים המבחנים והמבדקים וההסמכות הנובעות מהם, בנוסף להגדרות אלה

  תפעול שוטף  . 4

 

  תכנית הדרכה שנתית 4.4

יחידת משאבי אנוש מטילה על מרכז ההדרכה את הדרישה , בהתאם ליעדים התקופתיים של הארגון

מרכז ההדרכה מייצר . נגזרת כמות המחזורים לקורסים השונים מדרישה זו. להכשרת כח אדם לתפקידים

, סגל, באמצעות המערכת את המענה לדרישה תוך התחשבות במגבלות המשאבים הפיזיים קרי מתקנים

עומסים ידועים , אירועים מתוכננים, יחסות לאילוצים אחרים כגון חופשותיב ותוך הת"ומות לינה וכיומק

 .מראש ועוד

לאחר אישור זה תבצע . הצעת מרכז ההדרכה לתכנית השנתית מועברת לאישור יחידת משאבי אנוש

 .אבים הפיסיים הנדרשיםשהמערכת פריסה בפועל של מחזורי הקורסים תוך הקצאת המ

 

 ניצול משאבים 4.2

המערכת מאפשרת ניצול מיטבי של המשאבים הפיסיים של המרכז באופן שבו כל הפעילויות תהיינה 

המערכת מאפשרת את פריסת הפעילויות של כל קורס תוך איתור . מתואמות ללא כפילויות והתנגשויות

ימים וזמינים לביצוע איתור מדריכים מתא, אוטומטי של מתקנים מתאימים פנויים לביצוע הפעילות 

דעות והתראות העברת הו כל הפעילות הזו מתבצעת תוך .ההדרכות ובמקביל הקצאת ציוד כנדרש

 (.מערכת של נוטיפיקציות) לגורמים הרלוונטיים



 
 

 
 

 

  שינויים בלתי צפויים ופתרון בעיות 4.3

 המערכת מאפשרת למתאמי ההדרכה להתמודד עם בעיות המתעוררות במהלך 

 .או איש סגל חלופי איתור מתקן חלופיהשיבוץ כגון 

בנוסף המערכת תומכת בפתרון בעיות הנוצרות כתוצאה משינויים בלתי צפויים בתכנית כגון השבתת 

 במקרים אלה המערכת מציגה את השלכות האירוע. ' ביקורים וכוננויות וכו, היעדרות מדריכים, מתקנים

. גם במשבצות זמן חלופיות ,דרכה חלופות לשיבוץציעה למתאמי ההמו (קרי את הפעילויות שהושפעו )

 .ונטים לשינויוהכל תוך מתן התראות והודעות על השינויים לכלל הגורמים הרל ושוב 

כאשר נדרשים שינויים בתבניות היסוד של הקורסים המערכת מאפשרת את תהליך תיקוף השינויים 

 .מבלי לשבש את הקורסים המתנהלים בפועל באותה העת

 

   ערכת חניכיםה 4.4

שאלוני הערכה תקופתיים ומסכמים , ציוני מבחנים:המערכת מאפשרת דרכים מגוונות להערכת החניכים 

על בסיס הערכות . וב ציונים בתחומים שונים עד להפקת תעודת גמרשושאלוני תצפית המשתקללים לחי

 .אלה ניתן גם להסמיך את בוגר הקורס במגוון הסמכות בהתאמה

 הדרכההערכת  4.4

 ,וכלי מדידה אחרים, שאלוני משוב  מאפשרת המערכת לבצע הערכת הדרכה על ידי  בדומה

 . באופן המאפשר למרכז לבצע הערכת איכות שוטפת לתהליך ההכשרה

מהווה את מערכת הליבה בקרב עשרות מכללות ' ראשים'המפותחת על ידי ' 3מכלול 'מערכת 

להוות את מערכת הליבה ' ראשים'של  'יהול הדרכהלנ 3מכלול 'בנוסף נבחרה מערכת . בישראל

המרכזית לניהול ההדרכה  בקרית ההדרכה המתקדמת של משטרת ישראל שמוקמת ליד העיר בית 

 .2144שמש ואשר צפויה להיחנך בינואר 

 :ליצירת קשר

 , או  250-5022025: יפתח שריג

 270-0522220 :במשרד


