
טק-קאסםמרכז
מתקדמתוטכנולוגיהלחדשנות



כשל שוק

אי תאימות

הון אנושי איכותי
מנהיגות/יישום

תשתיות/הכשרות תעשייה מתקדמת

הזדמנות בגליל



בשיטת  –טכנולוגיתלחדשנותמרכז
"מדמה מפעל מתקדם"

ספרבתי

מפעלים

קהילהאקדמיה
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14:00

18:00



אקדמיה , מפעלים
ובתי ספר

פלסטיקה

ציוד מדידה

כימיקלים

אלקטרוניקה

אקדמיה 

בתי ספר

בלתי 
פורמלי 

מרכז הדרכה והכשרה
(מונא)תעשיה מתקדמת 

מנהל
(ראשות מוניציפלית)

ראש הרשות

משרד הכלכלה מינהלת המעסיקים

קורסים מקצועיים  
ממוקדים

אקדמיה
מרכזי  

הצעירים
נציגי

מעסיקים
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התעסוקה
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הכשרות מפעלים
חברה

אזרחית



הפעילות של מונא מופעלת ממרכז הכשרה לתעשייה מתקדמת  
"(  מפעל–מדמה )"

את רצונות השולחן תוך שילוב שותפים מוציאה לפועל בצורה מהירה ואפקטיבית 
ומשאבי ממשלה

מרכזי  

הצעירים
נציגי

מעסיקים
שרות  

התעסוקה

ת  
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הכשרות מפעלים
חברה

אזרחית

ת הכשרה והשמה\רכז



מודל חכם
(השמה בתעשייה מתקדמת85%-כיום כ)אחוזי השמה גבוהים במיוחד 

נתונים משני מציאות בתחומי החינוך

לשכפל את עצמו לרשויות באזור ביעילות מרבית ובמינימום הוצאה 



האב מרכזי 
המאפשר תשתית אזורית רחבה 

מהכלים  , מהצוותים, הרשויות באזור נהנות מסטנדרט אחיד וגבוה
המגיעים מהמרכזים הראשיים בכל אזור, ומהתוכניות



בית הכרם

באקה אל  
גרביה

באר שבע
רהט

כסייפה

בראכפר
אורנית

לגוליה'ג

שלוחת
חינוך

שלוחת
חינוך



והכשרותהשמות
במפעלים

(דל אל  כרום'מודל מבוסס מרכז מונא מג)*ם יעדי

הקהילהאנשיספרבבתיתלמידייםבאקדמיהסטודנטים

הכשרות
מתקדמתלתעשייה
מקצועיותהכשרות
מפעלמדמהבסביבה

הנדסההכשרות
יישומית

מתקדמתבטכנולוגיה
ובוגריםלסטודנטים

 6-80מגילתוכניות
מוצריםבפיתוח

טכנולוגיים

460184460
טכנולוגיהמגמת

 (STEM)מתקדמת
לימודיםהמשלבת

מעשיתועבודה

110



כל שקל מצמיח תשתית שמביאה  
לצמיחה נוספת







1,300,540

105,000

99,000

168,000

174,000

תקבולים

ממשלה מפעלים

אקדמיה רשות מקומית

פילנתרופיה

₪1,112,950 
 ₪215,550

 ₪148,000

₪192,000 

עלות

הכשרות

סטודנטים

₪1,846,540 -כ תקציב המרכז בשנה "סה

(למרכזשנתיהפעלהמודל*)תקציבמודל



הצוות
צוות הניהול

אסף ברימר
ל ומייסד  "מנכ

Moona
נסיון  , טייס קרב

בפיתוח מערכות  
אימון והדרכה  

בתעשיה  
המוטו . האווירית

כשהשכן  "-שלו 
גם -שלך צומח 

"אתה צומח

ישראל בן שטרית  
ל פעילויות  "סמנכ
Moonaב

בעל תואר ראשון  
בחינוך ותואר שני  

. במנהל עסקים
בעברו יועץ לסגן  

בעל , שר החינוך
ניסיון רב בניהול  

.פרוייקטים

יוסף אלהושלה 
מנהל קהילה

איש חינוך וקהילה  
עם ניסיון רב 
.בפיתוח קהילות

בעל ידע ונסיון רב 
בתחום היזמות  

והחדשנות מפתח 
רשת  " בינא"

חברתית התנדבותית

עמית פלטי
ל פיתוח "סמנכ

אסטרטגי
ניהל פיתוח  

באינטל ובחברות  
.הזנק בארץ ובחול

פיתוח אסטרטגיות  
ותוכניות חינוך  

והכשרה
BSc  הנדסת

וחוקר , מחשבים
.חינוך בטכניון

סובחי סגייר
ל פיתוח "סמנכ

שותפויות
בעל תואר במדעי 

הרוח  
נסיון עשיר בפיתוח 

תכניות ארציות 
.  בחברה הערבית

מנהל תכנית לוביינג  
במרכז מוסאווא  

מרכז שוויון זכויות  
בחברה הערבית  

בליווי מרכז ״אהאלי״  
ברהט

מנאר מוסא
ל תכניות  "סמנכ

חינוך
בעלת תואר   

במדעי המדינה  
.וחינוך

מנהלת מרכז מונא 
דל אל כרום'במג

ניהול וקשרי  
Moonaקהילה ב



ספר-בתי
טכנולוגיהמגמת

 (STEM)מתקדמת
לימודיםהמשלבת

מעשיתועבודה
הטכנולוגיבמרכז

טכנולוגייםמוצריםפיתוח
בקהילהאתגריםסביב

בתוכוהמשלבלימודיכתהליך
מדעיםלימוד

,בריחהחדרי,רחפנים
רובוטים

במגווןמוריםהכשרות
טכנולוגייםנושאים



קהילה
פורמליבלתי

בפיתוחתוכניות
טכנולוגייםמוצרים

אתגריםסביב
:בקהילה
חדרי ,רחפנים
בריחה

Meet up
טכנולוגייםבנושאים
מגוונים

:שנתיותרבהעשרהתוכניות
לקהילהמתפתחותמגמות
טכנולוגייםנושאיםבמגוון

רחפניםהאקתון
לב-ברהייטקפארקבשיתוף



אקדמיה
הנדסההכשרות
יישומית

מתקדמתבטכנולוגיה
ובוגריםלסטודנטים

אתגרמוכווניפרויקטיםהנחיית
מקומיתתעשיה\קהילה

הנדסאיםפרטיקום

 ,IoT,מוצריםפיתוח
"דיגיטליתאחות" ,"חכםבית"



מהפרויקטתמונהמפאדילבקש
המצלמהעם

הכשרות
מתקדמתלתעשייה
מקצועיותהכשרות
מפעלמדמהבסביבה

IoTבהכשרות
תוכנות•
בקרים•
רובוטיקה•
דיגיטלייםם כלי•

בתעשייהפרויקטבניית
בקריםמשולבמתקדמת
שבועותבארבעהומכניקה

,חייםקורותכתיבת
עבודהלראיונותהכנה

מהפרויקטתמונהמפאדילבקשעובדיםבהשמתועזרה
המצלמהעם

מפעלים



(20:00-08:00)במרכזשבועמודל

ספרביתקבוצות
א

ב

ג

ד

ה

08:0020:00

לתעשייההכשרות

14:00

לתעשייההכשרות

לתעשייההכשרות

לתעשייההכשרות

לתעשייההכשרות

מוריםהכשרות
צעיריםיזמים

ספרביתקבוצות

meetup טכנולוגי-
ספרביתקבוצות

אקולוגירובוט – חטגילאי ב"

בריחהחדר :ילד-הורה

-קהילה מבוגרים

ברחובאלימותניטורספרביתקבוצות – \רחפנים טכנולוגיםצופים

סיכוניםניהול - בקהילהתעשיהפורשי

ספרביתקבוצות
למוצרמרעיון – גילאיותרבקבוצות

-קהילה מבוגרים



Moona
Academy

8קבוצות בתוכנית  ' מס פורמלי

:התכניתתאור
.תכנית מדעים בית ספרית משולבת פיתוח מוצר יישומי במונא

:מטרה
הקניית מיומנויות טכנולוגיות ויזמיות בפיתוח מוצר  

:  מספר משתתפים
15

רחפניםטכנולוגיות 
והטכנולוגייההרחפניםבתוכנית זו נכיר את עולמם המרתק של 

.המאפשרת לו לטוס
נעצב ונבנה רחפן ייחודי  , מרכיביו, הרחפןנלמד את יסודות מבנה 

טכנולוגי מתקדם שנפתח לניטור שריפות PAYLOADאליו נחבר 
.והכוונת כוחות הצלה

:תכנים עיקריים

,  עקרון פעולה-חיישני גילוי עשן ואש, מעטפת ביצועים של רחפן
עקרונות פיתוח מהיר, רכיבי תיקשורת, עיבוד תמונה בצילום

כ עלות  "סה
ח "ש148000

:התוכנית
שעות 150היקף התוכנית 

בליווי  ( שעות אקדמאיות4מפגשים של 6)שעות במרכז מונא 24
מורה קבוצה+מדריך מונא

מלווה קבוצה/הכשרת מורים*
ה  "מוכר פסג–שעות הכשרה 30
26שעות במרכז 24שעות ליווי של מונא בתוכנית מתוכם 50

שעות מנטורינג בבית הספר
האקתון/אירוע שיא



12קבוצות בתוכנית  ' מס

תוכניות מונא

בלתי פורמלי

טכנולוגיות רחפנים
.בתוכנית זו נכיר את עולמם המרתק של הרחפנים והטכנולוגייה המאפשרת לו לטוס

טכנולוגי מתקדם שנפתח לניטור שריפות והכוונת  PAYLOADנעצב ונבנה רחפן ייחודי אליו נחבר , מרכיביו, נלמד את יסודות מבנה הרחפן
.כוחות הצלה

:מטרה
נסיון טכנולוגי ויזמי בפיתוח מוצר טכנולוגי מתקדם

:  מספר מפגשים
20

:אופן המפגשים
במרכז מונאמפגש ' שע2. מפגשים שבועיים

:  מספר משתתפים
15

:תכנים עיקריים

,  עקרון פעולה-חיישני גילוי עשן ואש, מעטפת ביצועים של רחפן
עקרונות פיתוח מהיר, רכיבי תיקשורת, עיבוד תמונה בצילום

:כיתות
ב"חט

:מספר קבוצות לתוכנית
12

:כ עלות לתוכנית"סה
ח "ש192000

Moona
Academy


