
יריד המיזמים הגדול

של1-ההשנתיבכנסשהוצגוהמיזמיםאתלהכירבואו
.אוכלוסיותתעסוקתמינהל

תעסוקהבקידוםדרך ופורצתחדשניתעשייהמציגיםהמיזמים
השוניםהמיזמיםעל ללמוד הזדמנותתינתןבוובינר .הגיווןלאוכלוסיות

.שלכםבתכניותשלהםלהטמעההאפשרויותועל 

תעסוקה,ריאן,רחובותהזדמנות,נתניההזדמנות:המציגותהתכניות
,ירושליםכיוון,למרחק,בהייטקחרדיםלשילובהלאומיהמיזם,שווה

.(והדרתעמותת)Skeelz,הדבשנשות,סימן,פורסאטק

כאןלהיכרות עם המיזמים לחצו 

ההדרכה מיועדת לכלל הצוותים
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קישור לזום

https://dialogue-landing.co.il/Taasuka/
https://us02web.zoom.us/j/84031615961?pwd=RHdWV25MSkk1NHBLWmpRekZYSExFQT09
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פורום קשרי מעסיקים 

Save The Date!

מיקום והרשמה בהמשך, פרטים נוספים** 

המפגש מיועד לבעלי תפקידים בתחום מעסיקים  
של תוכניות מנהל תעסוקת אוכלוסיות  

עיצוב  –לליטוש יהלומים התכנית
ריאןחוויית משתתף במרכזי 

תעסוקת  מינהלשל 1-המיזם הזוכה בכנס השנתי ה
אוכלוסיות

ולאכמעטארגוניםבולכיווןמתקדםשהעולםהבנהמתוך נולד המיזם
בחווייתבעיקר אלא,בשירותיםאובמוצריםמהשניאחד נבדלים
.להמתלווהאשר והנגישותהשירות

התכניתאתונכיר המשתתף חוייתשלהחשיבותעל נשמעבוובינר 
."בעצמי"עמותתשל ריאןבמרכזיופועלתשפותחה

ריאןתכניתהדרכהרכזת,קהלניאגסיהדס:מנחה

ההדרכה מיועדת לכלל הצוותים
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קישור לזום

https://us02web.zoom.us/j/81745600030


Talking Techקורס 
בהייטקוההשמההגיוסלעולמותמסע

תפקידיםבולמצואוניתןמתמדתבצמיחהנמצאבישראל ההייטקענף 
בישראל ההייטקחברות.רבותלאוכלוסיותלהתאיםשיכוליםמגוונים

המקומימהתוצר 15%-לואחראיותהעבודהמכח10%-כמעסיקות
חשובהשבוהתעסוקתיותההזדמנויותועםהענף עםהיכרות.הגולמי
.המשתתפיםשל איכותיתתעסוקהלקידום

מסלולי,בההעיקרייםהתפקידים,ההייטקתעשייתאתנכיר בקורס
כמו.לענףייחודייםומיוןגיוסותהליכי,לתחוםכניסההמאפשריםלימוד 

בהייטקבתפקידיםבהשתלבותהמשתתפיםשל האתגריםעל נדבר ,כן
.הזהבתהליך אותםהמלוויםתעסוקהכמקדמישלנוהאתגריםועל 

לגיווןמומחית,קריירהיועצת,אנושמשאבימנהלת,ליבוביץיעל:מנחה
וסטוריטלריתתוכןכותבת,תעסוקתי

! שימו 
מפגשי זום4-הקורס מורכב ממפגש אחד פרונטלי באזור המרכז ו

ותק|הפרונטליהמפגשכולל ,המפגשיםבכל מלאהנוכחות:דרישות
המפגשיםביןעצמאיתלמידה|בתפקידשנהחצישל 

.אוכלוסיותתעסוקתמנהל של בתוכניותלעובדיםמיועד הקורס****
.מוגבלהמשתתפיםמספר 

המיזםבמסגרתשמועבר דומהקורסעל מבוססהקורספיתוח**
.בהייטקחרדיםלשילובהלאומי

הקורס מיועד לעובדים עם ותק של לפחות חצי שנה בתפקיד

להרשמה
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קורס כניסה לתפקיד
אחרי,לעבודתםהראשונהבשנהתעסוקהלמקדמימיועד הקורס

פרטנייםתעסוקהמקדמיעל בדגש,בתפקידחודשייםלפחותשהם
קריירהבצמתימשתתפיםבליוויעבודתםשעיקר אחריםורכזים

.ובהשמה

אוכלוסיותתעסוקתמינהל שלהתוכניותלעובדימיועד הקורס**

ההדרכהות.ומנהליהתוכניותות.מנהלידרךוהרשמהנוספיםפרטים

21.11.22-13
.2.23

https://forms.gle/iU9cAdXAYKR29ea2A


תעסוקת יוצאי אתיופיה
.אתיופיהיוצאיקהילתבקרבהתעסוקהעל נדבר הסיגד חגלרגל 

הייחודייםהמאפייניםעל :בקהילההתעסוקהמצבמהלשמועבואו
ועל ,מתמודדיםהםאיתםהאתגריםעל ,אתיופיהיוצאיבתעסוקת

ומעניםתכניותעל,אחרותאוכלוסיותאתגרילביןביניהםוהשוניהדמיון
תעסוקתילליוויהחשוביםהדגשיםועל בשדהקיימים

ההדרכה מיועדת לכלל הצוותים

23
.11.22

  |
10

:0
0

-11:3
0

0

קישור לזום

I PROכישורי -קורס בסיס 
לאמץ הפרטאתמחייבתהמשתנההעבודהשוקשל הדינאמיקה

להישאר מנתעל מתמיד באופןוהתעדכנותלמידה,עצמיניהול תפיסת
.התעסוקהבעולםלהשפעהיכולתובעל רלוונטי

Iבמודלנעמיקהמקווןבקורס PRO 2.0 עבודהלעולםכישורים–
לאדםכחיונייםנמצאואשר הכישוריםאשכולותאתהמציגמשתנה
.כיוםהעבודהבעולםהעובד 

:הקורסמטרות

o(האנושיההוןשיפור )כישוריםפיתוחשל במהלך הצורך הבנת
.משתנהעבודהלעולםמוכנותלטובת

oהמסוגלותמודל עםהיכרותI PROלעומקו

oמתהליך כחלקכישוריםולפיתוחלמיפויכליםשל ותרגול היכרות
תעסוקתילווי

מדריכה בתחום התעסוקה לאוכלוסיות מרוחקות , אלנתןאסנת : מנחה
משוק העבודה

| למידה עצמאית של כשעה בין המפגשים | נוכחות מלאה : דרישות
ת/תרגול המודל עם משתתף

בתוכניות של מנהל תעסוקת  ות/הקורס מיועד לעובדים** 
מספר המשתתפים מוגבל  . אוכלוסיות

תעסוקה פרטניים ות.למקדמיהקורס מיועד 
עם ותק של לפחות חצי שנה בתפקיד

להרשמה
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https://us02web.zoom.us/j/86092223114
https://forms.gle/BxPt6398tqjEf6wx5


ל לזכויות אנשים  "הבינהיום 
מוגבלותעם 

מארחתשווהתעסוקהתוכנית

המשמעויותכל עםמוגבלותעםאדםשל לחייוהצצהל נזכהבוובינר
.תעסוקהעל ובדגש,מכךהנגזרות

,מוגבלותעםאנשיםשל הייחודיםהתעסוקהלמאפיינינתוודע
מרכזיבכל שירותומקבלתאוכלוסיות-חוצתלמעשהשהיאאוכלוסייה

לאנשילחלוטיןשקוף באופןאף לעיתים,התעסוקהותוכניותההכוון
.שלהםהתעסוקתישבליוויהייחודיותאתונכיר ,המקצוע

ההדרכה מיועדת לכלל הצוותים
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קישור לזום

I NET– אשכולI PRO
כולנושמאתגר את 

I NET-ורישותמיתוג,רושםניהול

?אותי"תתפוס"המקצועיתשהסביבהרוצהאניאיך ?אנימי

פיתוחמעבירהאניאיך ?שליהמקצועיתהזהותאתממקדתאניאיך 
Iכישורי NETלמשתתפים?

Iכישורילפיתוחומתודותכליםבוובינר  NET

תבת-ישראלונט'ג,סקאלהתכניתצוות:מנחות

ההדרכה מיועדת לכלל הצוותים
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קישור לזום
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הדרכהפורום 

Save The Date!

מיקום והרשמה בהמשך, פרטים נוספים** 

לצוותי ההדרכההמפגש מיועד 
תעסוקת אוכלוסיות  מינהלתוכניות ב

https://us02web.zoom.us/j/81590381955
https://us02web.zoom.us/j/89307131006

