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המדריך לשילוב למידה דיגיטלית
בליווי פרטני למציאת עבודה



https://youtu.be/BssKioLIfAQ

https://youtu.be/BssKioLIfAQ


בית הספר לקריירה� נעים להכיר



כלים דיגיטליים
בעבודה

חיפוש ומציאת
עבודה

שיפור
כישורים

בית ספר לקריירה מציע קורסים דיגיטליים 
בעברית ובערבית�

 ILהנמצאים בקמפוס 
ופתוחים לקהל הרחב

�ללא עלות!



מטרות מרכזיות
קידום כישורי אוריינות דיגיטלית ולמידה עצמאית לאורך החיים�

בקרב האזרחים

פיתוח ידע וכלים עבור נותני השירות התעסוקתי�
 להטמעת הכישורים בתהליכי הליווי� באופן דיגיטלי או היברידי�



הכשרות צוות מקצועי

בלנדרים�
ליווי

קבוצתי

ליווי פרטני
 היברידי

ליווי צוותי
הדרכה 



חדשנות בלמידהשיפור כישוריםנגישותידע מקצועי ואיכותי חיסכון במשאבים

הרבה סיבות טובות ללמוד בדיגיטל



קורסי בית הספר

*אקסל מתחילים
אקסל מתקדמים
VLOOKUP

PIVOT TABLE
PPT מתחילים*
PPT מתקדמים
OUTLOOK*
WORD*

כלי אופיס

ניהול קהילות
שכיר יזם ופרילנס

איך לבנות חנות און ליין
התמצאות בעולם הדיגיטלי 

יזמות ודיגיטל

המסלול למציאת עבודה
*איך למצוא עבודה?  

*מיתוג אישי 
*המדריך  לכתיבת קו"ח

*נטוורקינג
*הכנה לראיון עבודה

*למצוא עבודה בלינקדאין
למצוא עבודה בפייסבוק

עולם הכישורים
ללמוד איך ללמוד בדיגיטל

כישורי עבודה 
אנגלית תעסוקתית 

ניהול פרויקטים� חדש

עבודה מרחוק

*עבודה מרחוק לשכירים
ניהול מרחוק

*כלי גוגל ועבודה בענן 

*العربية



אבל�

 לא
 לכולם קל ללמוד לבד



למה כדאי לשלב למידה דיגיטלית בתהליך הליווי? 

מצד הנועצים�
ערך מוסף

מצד מקדמים -
יותר השפעה

 

מצד התוכניות�
אפקטיביות 



איך מוצאים אותנו?

https://youtu.be/Fxl__XH8C2g

https://youtu.be/Fxl__XH8C2g


?IL איך נרשמים לקמפוס

https://youtu.be/GzrUsFnsfwI

https://youtu.be/GzrUsFnsfwI


הנגשה

https://youtu.be/zL_FJlxSqH0

https://youtu.be/zL_FJlxSqH0


סרגלי ניווט בקורס הדיגיטלי:

הוסף כותרת

סרגל ימני:  יחידות הלימוד 
 השונות� לחיצה על יחידה  תפתח

פרקים שונים בפנים
 

במדריך הטקסטואלי� בטבלת
הלמידה תוכלו לראות את יחידות
הלימוד החופפות בשמן לפרקים

סרגל/עליון: סוג רכיב הלמידה�  וידאו/שאלון/יצירה



רכיבי למידה מגוונים:

לינקים להורדה והפניותמפת הדרכיםוידאו



בואו נכיר את המדריך:

או בקישור שכאן
פיתחו את המדריך בנייד/ כרטיסיה נפרדת

והגיעו לעמוד 37 במדריך

https://bit.ly/3y29kKR


HOW2BLEND&
WORK

המדריך לשילוב למידה דיגיטלית בתהליך הליווי



כל מדריך מורכב מ�3 שלבים:

שלב 1: הכירו את הקורס 
שלב 2: בנו תוכנית למידה 

שלב 3: לוו את הלמידה



הכירו את הקורס: .1



הכירו את הקורס: .1



הכירו את הקורס: .1



שימו לב: בקורס זה 2 מסלולי לימוד: רגיל ומורחב� 
בוובינר נעבור על המסלול המורחב

הכירו את הקורס: .1



הכירו את הקורס: .1



2. בנו תוכנית למידה:



2. בנו תוכנית למידה:



2. בנו תוכנית למידה:



2. בנו תוכנית למידה:



2. בנו תוכנית למידה:



2. בנו תוכנית למידה:



2. בנו תוכנית למידה:



3. לוו את הלמידה:



3. לוו את הלמידה:



3. לוו את הלמידה:



3. לוו את הלמידה:



עושים סדר:

https://youtu.be/Y3-cAJo8tfU

https://youtu.be/Y3-cAJo8tfU


מאיפה מתחילים?
מהמיפוי האישי� במסלול המורחב



גילוי עוצמות
מוטיבציות

הצבת יעדים

הכרות עם צורות פרנסה

לפי מה שמתאים

מפת דרכים להמשך

מיפוי אישי:
.1
.2
.3

למידה:
.1

העמקה:
.1

הנעה לפעולה:
.1

מה עושים במסלול? 

https://youtu.be/JPCFeG2oofs



כוחות על:

https://youtu.be/a5CQNVexaCc

https://youtu.be/a5CQNVexaCc


10 דקות

תרגיל אישי:
צפו בסרטון משימת כוחות העל

בלינק וענו:
 https://youtu.be/a5CQNVexaCc

https://youtu.be/a5CQNVexaCc


שתפו בצ'ט מניסיונכם:
 

 אילו אתגרים וחסמים מעלים המשתתפים
 בהקשר של שינוי צורת העסקה?

 
 



כנסו לפורמס שבצ'ט:
https://forms.gle/ScZbaM5T4BxrjQuy8

 
בחרו  3  חסמים שהוצגו ונסו לגבש יחד פיתרונות להתמודדות

 
 
 

לאחר הוובינר ישלח אליכם סיכום מסודר של כל הפיתרונות מכולם

בקבוצות:

20 דקות

https://forms.gle/ScZbaM5T4BxrjQuy8


מציאת עבודה
הסבת מקצוע�

הכשרה
פיתוח בתפקיד

לא מעוניין לצאת לעצמאות

יש החלטה? האם מתאים לי להיות עצמאי?

אוליכן

כדאי לצפות בכל הפרקים 
יותר מידע לקבלת החלטה�

ניתן לגשת ישר להעמיק
בפרק הרלוונטי.

מחפשים פיתרונות חלופייםממשיכים להתקדם בקורס



מגיעים עם דילמה: האם כדאי לי או לא?
עושים סדר במושגים

מכוונים לביצוע מיפוי אישי בעזרת המדריך
 קובעים מועד לפגישה שאליה מגיעים עם תוצרי המיפוי האישי

.1

.2

.3

פגישה: רפלקציה� עיבוד� דיון בחסמים לאור
המיפוי� והעלאת פיתרונות� פגישות נוספות

בהתאם לצורך
החלטה: איזו צורת העסקה מתאימה לי?

יזםשילובפרילאנסשכיר

הצעת הגשה: יישום בתהליך הליווי

המשך למידה לפי  צורת ההעסקה הנבחרת

מכינים גאנט פעילויות ראשונות לצאת
לדרך+מפת הדרכים

הפניה ליעוץ עסקי מקצועי 

12

3
4

5
6 7



 מישהו שעשה
את השינוי:

https://youtu.be/sKkwCWbPTqc



גישה מהירה לכל הקורסים:

כאן.

צידה לדרך���

https://bit.ly/3ve1wDw


יש לנו אזור תוכן באתר משרד
העבודה� לאנשי מקצוע

בתעסוקה
כלים ומדריכים ללמידה דיגיטלית

כאן.

הידעת?

https://www.gov.il/he/departments/news/about-career-school

