
Wakka-הכר את המיזם 
היכרות עם מיזם זוכה במענקי חדשנות בתעסוקה

מתאיםתפקיד איזהלגלותלאנשיםלעזור היאWakkaשלהמטרה
לעזור שמטרתהחוויתיתגישההיאWakkaשלהגישה.בהייטקלהם

ביכולותהתמקדותתוך ,בהייטקלהםמתאיםמהלהביןלאנשים
.שלהםומוטיבציות

,דיגיטליתללמידהחדשניתבפלטפורמהשימושעושההמיזם
ההייטקשל סקירהלאנשיםשנותןקצר קורסמלמדיםובעזרתה
.תוכנהבפיתוחמעשיתהתנסותוגם,בושוניםותפקידים

נתנסה באתר ונשמע על שיתופי פעולה , נכיר את המיזםבוובינר 
.Wakkaהתעסוקה ומרכזי ההכוון לבין תכניותאפשריים בין 

Wakkaל "מנכ, ברטלעופר  : מנחה
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קישור לזום

להרשמה

Linkedin–אם אין אני לי 
מפגשים נעסוק ביתרונות הרשת העסקית  2בסדנה מעשית בת 

,  מה היא מציעה לנו ואם נחליט להיות שם, הבינלאומית הגדולה בעולם
.איך עושים זאת נכון כדי לייצר מיתוג אישי ומקצועי כפי שאנו בוחרים

:תכנית המפגשים

והאופציות השונות לשיתוף ידע   LinkedInהיכרות עם▪
היכרות עם חלקי הפרופיל השונים ולמה חשוב לשים לב▪
יצירת קשרים ונטוורקינג▪
Linkedinדרכי חיפוש עבודה דרך ▪
מעקב אחר טרנדים ומגמות▪
: רמז)? למה כדאי ועל מה למשל יש לי כבר לכתוב-כתיבת תוכן▪

(מיצוב מקצועי ומיתוג
?מה חשוב לדעת כשכותבים פוסט: מסתורי האלגוריתם▪

בזום10:00-12:30בשעות ' המפגשים יתקיימו אחת לשבוע בימי א

מומחית לגיוון , יועצת קריירה, מנהלת משאבי אנוש, ליבוביץיעל : מנחה
וסטוריטלריתכותבת תוכן , תעסוקתי

.בתוכניות של מנהל תעסוקת אוכלוסיותות/הקורס מיועד לעובדים** 
מספר המשתתפים מוגבל  ** 
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להרשמה

https://us02web.zoom.us/j/84060049554
https://forms.gle/u8RAfrmRYm2nB4ph7
https://www.taasukada.labor.gov.il/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087996646710
https://forms.gle/1HfdLQ2xMx5Towjm9


להרשמה

קישור לזום

I PROקורס כישורי 

לאמץ הפרטאתמחייבתהמשתנההעבודהשוקשל הדינאמיקה
להישאר מנתעל מתמיד באופןוהתעדכנותלמידה,עצמיניהול תפיסת
.התעסוקהבעולםלהשפעהיכולתובעל רלוונטי

Iבמודלנעמיקהמקווןבקורס PRO עבודהלעולםכישורים-2.0
לאדםכחיונייםנמצאואשר הכישוריםאשכולותאתהמציגמשתנה
.כיוםהעבודהבעולםהעובד 

:הקורסמטרות

לטובת(האנושיההוןשיפור )כישוריםפיתוחשל במהלך הצורך הבנת▪
משתנהעבודהלעולםמוכנות

Iהמסוגלותמודל עםהיכרות▪ PROלעומקו

לווימתהליך כחלקכישוריםולפיתוחלמיפויכליםשל ותרגול היכרות▪
תעסוקתי

בשעות'הבימילשבועאחתשיתקיימומפגשים5-ממורכבהקורס
בזום10:00-12:30

,  מנחת סדנאות. מומחית לעולם העבודה המשתנה, אורלי קניג: מנחה
.  נשים בצמתי קריירה.מפתחת תוכן ומלווה א

| למידה עצמאית של כשעה בין המפגשים | נוכחות מלאה : דרישות
ותק של לפחות חצי שנה בתפקיד  | ת /תרגול המודל עם משתתף

בתוכניות של מנהל תעסוקת אוכלוסיותות/הקורס מיועד לעובדים** 
מספר המשתתפים מוגבל  ** 

27.4
.23

-1.6
.23

   |
10

:0
0

-12:3
0

להרשמה

https://us02web.zoom.us/j/83294110046
https://forms.gle/WNBiQf2f4UwJRB5q6
https://www.taasukada.labor.gov.il/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087996646710


קורס קשרי מעסיקים 
בעולם עבודה משתנה

ללאהמשתניםהמעסיקצרכיאתללמוד צריכיםהמעסיקיםקשריצוותי
העבודהמחפשלביןבינםכדאית"עסקה"אתלהםלתווך ולדעת,הרף

.מרוציםיהיוהצדדיםששניכך 

.מעסיקיםועםמול לעבודהפרקטייםוכליםמיומנויות,ידעיקנההקורס
.מעסיקעםלעבודההמסייעיםהכליםאתונתרגל נתנסהבמהלכו
.בושהקנוהמיומנויותעל גמר פרוייקטהגשתכולל הקורס

:המפגשיםתכנית

מעסיקמול שיווקמיומנויות▪
מעסיקיםקשריבתפקיד ויישומיםלמכירהמודלים▪
בהםוטיפול מעסיקיםשל התנגדויות▪
וארגוניאישימיתוג▪
מעסיקיםשימור ▪

בשעות'גבימילשבועאחתשיתקיימומפגשים5-ממורכבהקורס
בזום10:00-12:30

קריירהלפיתוחCBTמאמנת,ארגוניתיועצת,קופררונית:מנחה
.בקריירהחלומותלהגשמתהשיטהומפתחת

המפגשיםביןעצמאיתלמידה|המפגשיםבכל מלאהנוכחות:דרישות

תעסוקתמנהל של בתוכניותהמעסיקיםלקשרימיועד הקורס**
בתפקידוחצישנהעד של ותקעם,אוכלוסיות

.מוגבלהמשתתפיםמספר **
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להרשמה

קישור לזום

https://forms.gle/wBdBbooXnQBJV1FAA
https://us02web.zoom.us/j/89510343313
https://www.taasukada.labor.gov.il/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087996646710


Skill-ILחשיפת אתר 
ולמשתתפיםלכםשיסייעהחדשהאתראתלהכירבואו

מקצועיתהכשרהמסלולבבחירת

Skill-ILוידידותיאישיתמותאם,חכםבאופןשמאפשר חדשניאתר הינו
,בישראלהמקצועיותההכשרותעולםעל עדכנילמידעלהתחבר 

במימוןלסיועאפשרויותעל ומידערלוונטיותלהכשרותהמלצותלקבל 
.ההכשרהבתוםוהשמההלימודים

ביןהתאמהלביצועAIמבוססיייחודייםבאלגוריתמיםמשתמשהאתר 
ההזדמנויותלביןהמשתמששל והנתוניםההעדפות,הכישורים

.לתחוםוהביקושהשכר רמותשקלול תוך ,ביותראליוהרלוונטיות

לסייעיכול הואכיצד ונביןבונתנסה,האתראתנכיר בוובינר 
הליוויבתהליך –התעסוקהמקדמי–ולכםהתכניותלמשתתפי

.התעסוקתי

www.skillil.co.il:באתרלצפייה

skillilצוות:מנחים
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קישור לזום

קישור לזום

קורס כניסה לתפקיד

אחרי,לעבודתםהראשונהבשנהתעסוקהלמקדמימיועד הקורס
ורכזיםתעסוקהמקדמיעל בדגש,בתפקידחודשייםלפחותשהם

.ובהשמהקריירהבצמתימשתתפיםבליוויעבודתםשעיקר אחרים

אוכלוסיותתעסוקתמינהל שלהתוכניותלעובדימיועד הקורס**

ההדרכהות.ומנהליהתוכניותות.מנהלידרךוהרשמהנוספיםפרטים

8
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-24
.7.23

http://www.skillil.co.il/
https://us02web.zoom.us/j/88469523293
https://us02web.zoom.us/j/85240167348
https://www.taasukada.labor.gov.il/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087996646710


ל"יום הגיוון הבינ
'הגיווןיום'ו,שלנוהמקצועייוםביוםתעסוקתיבגיווןמתעסקיםכולנו

הציבוריתהבמהאתמקבלתפועליםאנובההזירהבוחגיוםהוא
.לההראויה

וההצלחותהפעולות,התפיסותעל שנשמעחשוב'חגנוביום'דווקא
:לנושאשלנוחשוביםהכיהשותפיםבקרבוהכללההגיווןבנושא

.המעסיקים

מסקטוריםוארגוניםמעסיקיםבקרבהנושאלמשמעותנחשף בוובינר
תיאוריונשמעתעסוקתיבגיווןעבורםהתועלותמהןנבין,במשקשונים
.מהשטחמקרה
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קישור לזום

9
:3

0
 –

10
.5.23

  |
14

:3
0

קשרי מעסיקיםפורום 
Save The Date!

מיקום והרשמה בהמשך, פרטים נוספים** 

בתוכניות מינהל תעסוקת  קשרי מעסיקים  המפגש מיועד לצוותי ** 
אוכלוסיות  

פיתוח כישורים בתהליך הליווי
?תעסוקתיליוויבתהליכיכישוריםפיתוחמשלביםאיך

בפיתוחשלהםהחשיבותאתומביניםכישוריםפיתוחעלמדבריםכולנו
?זהאתעושיםבאמתאיך אבל .ימינושל העבודהבעולםקריירה

בתהליכיכישוריםפיתוחלשילובפרקטייםכליםשל קיטנכיר בוובינר
העבודהבמודל אותוליישםניתןאיך יחד ונחשובתעסוקתיליווי

השונותהתעסוקהבתכניות

תבת-וינט'ג,סקאלההתכניתצוות:מנחות

31.5.23
  |

10
:0

0
-11:3

0

קישור לזום

https://us02web.zoom.us/j/83160893995
https://www.taasukada.labor.gov.il/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087996646710
https://us02web.zoom.us/j/82451058588


להרשמה

Talking Techקורס 

בהייטקוההשמההגיוסלעולמותמסע

תפקידיםבולמצואוניתןמתמדתבצמיחהנמצאבישראל ההייטקענף 
בישראל ההייטקחברות.רבותלאוכלוסיותלהתאיםשיכוליםמגוונים

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

:המפגשיםתכנית

בהוהביקושיםההייטקתעשייתעםהיכרות▪

בהייטקטכנולוגייםולאטכנולוגייםתפקידיםעםהיכרות▪

לענףוכניסההכשרהמסלולי▪

לענףייחודייםומיוןגיוסתהליכי▪

ולינקדאיןנטוורקינג▪

בתפקידיםבהשתלבותהמשתתפיםשל והחסמיםוניורים'הגאתגר▪
.בהייטק

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
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https://forms.gle/zDtg6YBpfZSmtJD96
https://www.taasukada.labor.gov.il/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087996646710


להרשמה

תמונת מצב–שוק העבודה 
!עלממבטהעבודהשוקעלעדכניתמצבתמונת

,האבטלהרמתמה:כיוםהעבודהשוקשל הכלליהמצבאתנכיר בוובינר 
המשקבכלל העבודהבשוקוההשתתפותהתעסוקהשיעורימהם

.עובדיםאנחנואיתןהגיווןאוכלוסיותשל ובמיוחד 

והאם–ההייטק–במשקמבוקשהכיהענף מצבמהלהביןננסה
מהביתהעבודהדפוסיעל נדבר כןכמו?לאאוהתממשולגביוהתחזיות

.העצמאיים–מיוחדתהתייחסותמקבל שהשנהבמשקשלםסקטור ועל 

אסטרטגיהאגף ,עבודהשוקמחקריתחוםמנהל ,הרפזיוחיגיא:מנחה
העבודהמשרד ,מדיניותותכנון
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פורום הדרכה

Save The Date!

מיקום והרשמה בהמשך, פרטים נוספים** 

המפגש מיועד לצוותי ההדרכה בתוכניות מינהל תעסוקת אוכלוסיות  ** 

קישור לזום

קריירה ומה שביניהם, על חלומות
ודאותאיבתנאיבקריירהלהתנהלותהכלים4מודל

בחייםמניהול כחלקחלומותרשימתשל מרכזיכלינתרגלבוובינר 
גלגל אתנדייק.בקריירהחלומותלניהול מהשיטהחלקשהואובקריירה

התעסוקתיCBT-המעולמותכליםונלמד אפשריתחוםבכל שלנוהחיים
העבודהבעולםלקריירהחלומותביןוחיבור עבודהביתאיזוןשל ליצירה

.המשתנה

לזכרוומוקדשת"בחירהזושמחה"ההנצחהמפרויקטחלקהואהוובינר 
.39בןבהיותוהגסהמעימסרטןשנפטר ל "זקופר שלמהשל 

קריירהלפיתוחCBTמאמנת,ארגוניתיועצת,קופררונית:מנחה
.בקריירהחלומותלהגשמתהשיטהומפתחת
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קישור לזום

https://forms.gle/M5iCUz5XfJ32aS457
https://us02web.zoom.us/j/86880775849
https://www.taasukada.labor.gov.il/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087996646710
https://us02web.zoom.us/j/81002185065
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