כל ההכשרות
המקצועיות
לצאת עם מקצוע
עוד השנה!
כל הטיפים
המקצועיים
לשנה של
הצלחה!
כל המידע על
שירותי מרכז כיוון
לשנה בכיוון הנכון!

אודות מרכז 'כיוון'
מרכז 'כיוון' הוקם בשיתוף משרד הרווחה והשירותים החברתיים
והרשות העירונית לתעסוקה בעיריית ירושלים .מטרתו – הכוון תעסוקתי
לציבור החרדי המתגורר בירושלים .משמעו  -מתן הכוונה ,ליווי אישי
וייעוץ מקצועי ע"י אנשי מקצוע חרדים בדרך למציאת מקום עבודה,
מתאים ומפרנס ,באופן התואם את צרכיו ואורח חייו של הציבור החרדי,
תושבי ירושלים.
המרכז מופעל ע"י קרן ק.מ.ח .המעניקה הכוונה נכונה למועמדים
להכשרות מקצועיות ואקדמיות .ומרכזת קרנות ומלגות למימון לימודים
בנוסף להפעלת מגוון פרויקטים בתחום התעסוקה.

שלום רב,
ברכות על היוזמה להפיק חוברת הכוללת
מידע עדכני על מגוון מסלולי הכשרה
מקצועית לאוכלוסייה החרדית בירושלים.
המידע החשוב בחוברת יכול לסייע לך
בבחירת מקצוע לחיים שבצידו פרנסה ראויה
המכבדת את בעליה .
המלצתי האישית לך ,הקדם לערוך אבחון
מקצועי במרכז "כיוון" ,אבחון זה יתרום לגיבוש
החלטה חשובה זו לעתידך.
בהזדמנות זו ,ברצוני לאחל לך ולבני ביתך
שנה טובה ומוצלחת ,שנה של פרנסה בשפע
ובריאות איתנה.
חיים עמר
מנהל הרשות העירונית לתעסוקה
עיריית ירושלים

המרכז מתמחה בהשמת עובדים מקרב הציבור החרדי ומוביל
בפתרונות תעסוקה מתקדמים ,באמצעות חיבור בין מחפשי עבודה
חרדים לבין המגזר העסקי הכללי.
אנו ב'כיוון' מזמינים אותך להנות ממגוון השירותים המוצעים במרכז,
במטרה לפתוח עבורך את אפשרויות התעסוקה הטובות ביותר.
צרו קשר עכשיו:
כתובתנו :הצבי ( 15בית בזק) ירושלים | טל'  | 02-6456222וואצפ 02-6411387
אתר | www.kivun.org.il :מיילinfo@kivun.org.il :

עם סיום שנת תש"פ ולקראת שנת תשפ"א
הבאה עלינו לטובה,
אנו נרגשים לחלוק עמכם חוברת זו המכילה
מידע מפורט ומקיף אודות מגוון גופי ההכשרה
המקצועית למגזר החרדי.
תודה לשותפים ,מנהלי המכללות וגופי
ההכשרה ,על שותפות איתנה בימי שגרה
ובתקופה מאתגרת זאת.
בברכת שנה פורייה ומוצלחת
ישראל יום טוב
מנהל אגף קשרי חוץ

משתתפים יקרים,
שנה חדשה עומדת בפתח ,זמן של התחלות
חדשות.
עם סיומה של שנה מאתגרת במיוחד הן
בתחום הבריאות והן במישור הכלכלי אנחנו
במרכז כיוון עם הפנים קדימה ,חושבים כיצד
לסייע לכם להגיע לפרנסה טובה ואיכותית.
מוגשת לפניכם חוברת הכשרות מקצועיות
מושקעת ,המרכזת בתוכה מגוון הכשרות
רלוונטיות לימים אלו ממיטב המכללות ומכוני
ההכשרה ,בנוסף למידע מפורט על תוכנית
השוברים למימון הכשרות מקצועיות.
צוות 'מרכז כיוון' יסייע לכם להתקדם במסלול
שתבחרו לעשות ,עם מיטב הכלים
המקצועיים העומדים לרשותנו ,עד שנמצא
את הדרך הבטוחה והמקצועיות ובעיקר
המתאימה ביותר עבורכם.
מאחל לכולם בהצלחה ב'התחלה' שלכם!
שנה טובה ומבורכת
יחיאל אמויאל
מנכ"ל מרכז כיוון

בכל מצב,

המרכז
במספרים:

מתקוונים
אנחנו
אנחנו מתקוונים
אליך!
אליך!

> 11,306
מתפרנסים בכבוד

בכל מצב,

7,805

תלמידי השלמת השכלה

> 3,325

נהנו מקורסי המרכז

מרוצים>
702
מעסיקים

כיווןאת
לנצל
אותך
מזמין
המקצועי כיוון
ברור? מרכז
העתיד המקצועי שלך לא
מזמין אותך לנצל את
מרכז
ברור?
שלך לא
העתיד
להצלחה!
אותך
שיקדמו
מקוונים
שיקדמו אותך להצלחה!
מקוונים
שירותים
מגוון
שירותים ולקבל
התקופה ולקבל מגוון התקופה

שיחת אבחון
ובניית מסלול אישי*

270

הכשרות מקצועיות

קורסי אנגלית
הכנה
אנגלית מפגשי
לכתיבת
הדרכה
עם
הדרכה לכתיבתייעוץ אישי
ייעוץ אישי עם שיחת אבחון
עבודהמקצועית
הרצאות
קורסי
מפגשי
ומתמטיקה
לראיון
חיים
הכנה קורות
תעסוקתי*
ובניית מסלול אישי* מאמן

מאמן תעסוקתי*

קורות חיים

לראיון עבודה

ומתמטיקה

במגוון תחומים

הרצאות מקצועית
במגוון תחומים

השירותים ניתנים במרכז וכן בשיחות טלפון או וידאו

השירותים ניתנים במרכז וכן בשיחות טלפון או וידאו

להשתתפות צור קשר עכשיו:

להשתתפות צור קשר עכשיו:

073-2800323
073-2800323
02-6411387

02-6411387

* הנתונים נכונים לתאריך 1.9.20

מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים
(בית בזק) ירושלים | 02-6456222
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדיהצבי 15
בירושלים

מינהל לשירותי קהילה

הרשות העירונית לתעסוקה

אבחון
 +פגישת ייעוץ

ליווי אישי
ללימודים
והכשרה
מסלול הליווי להצלחה בלימודים ב 4-תחנות:

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

פגישת אינטק
אבחון  +פגישת ייעוץ
מפגש קבוצתי
מכינה מקצועית
שלנו
הטיפ
STUDY
CLUB
בקשו להרשם לשיעור ניסיון בתשלום סימלי כדי לבדוק
האם מתאים לכם לפני שתתחייבו על כל הקורס.

מפגש קבוצתי

האבחון התעסוקתי הינו תהליך מקובל שמטרתו לסייע לפונה למצוא את התחום
המקצועי המתאים לו ביותר .האבחון מקיף את יכולותיו ,מאפייני אישיותו וסגנון עבודתו
של הפונה ,במטרה ליצור מיקוד מדויק אודות מקצוע מתאים למימוש הפוטנציאל
ולתוצאות הרצויות.
האבחון התעסוקתי ממוחשב ומופעל על ידי מכון תיל ' /אדם מילא' במרכז כיוון .אורך
המבחן כ  4שעות.
המבחנים המתחלקים למבחני כישורים שכליים ,מבחני סגנון ביצוע ומבחני אישיות.
לאחר המבחן נערכת פגישת יעוץ בין הנבחן לפסיכולוג תעסוקתי של מרכז 'כיוון' ,בה
ניתן ייעוץ אישי לעבודה מועדפת או תחום לימודי רצוי בהתאם לתוצאות המבחן ולנתוניו
האישיים של הנבחן .ביעוץ ניתן הכוונה ומיקוד מרבי לכוון את הפונה למסלול המתאים
לו ביותר ,לפי יכולותיו וכישוריו ותוצאות האבחון.
עלות האבחון ופגישת הייעוץ מסובסדת
כחלק מתהליך הסיוע לאבחנה ולמציאת מקצוע מתאים ומבוקש בשוק התעסוקה,
מוצע מפגש קבוצתי מקצועי ,ובעזרתו ניתן לרכוש כלים מקצועיים ועדכניים ע"מ
לשקול בצורה מקצועית ועניינית מהו המקצוע המתאים והנכון ביותר עבור המשתתף.
המפגש כולל תרגילים ,סימולציות והתנסויות שונות והכרות עם 'מודל הולנד' ,וכן
שיקולים בבחירת מכללה ואפשרויות המימון השונות.

מסלול מכינה מקוצר המקנה כלים והכנה בכניסתך לעולם ההכשרות והלימודים.
במכינה זו תרכוש בסיס איתן במתמטיקה ,אנגלית ויישומי המחשב ,כלים אשר יסייעו
בידך ,בכניסה חלקה לעולם הלימודים.
מכינה מקצועית התנסות זאת תאפשר ללומד להתאים את ההכשרה לאנטנסבויות בה הוא מסוגל
ללמוד.
לאחר סיום מסלול האבחון וההחלטה על המקצוע המועדף והמתאים עבורך ,מתקיים
אחת לשבוע בכיתת המחשבים במרכז כיוון 'סטדי קלאב' מפגש קבוצתי דינמי ומלווה
ביועץ לימודים ,שם נחפש ברשת המקוונת ובאתרי הלימודים השונים את מקום
 STUDY CLUBהלימודים הטוב ביותר עבורך ואפשרויות המימון השונות.

להרשמה למסלול לימודים
צוות אגף הכוונה וייעוץ
יוסי שרבני  | yossis@kivun.org.il | 073-2800311רות תורגמן rutht@kivun.org.il | 073-2800312
צוות אגף הכשרות מקצועיות
שוקי כהן shuki@kivun.org.il 073-2800316
יוסף ברדוגו yossfb@kivun.org.il | 073-2800314
שלום שמואלי shaloms@kivun.org.il 073-2800315
אביגיל אריאלי avigaila@kivun.org.il | 073-2800317

מפגש קבוצתי

ליווי אישי
לתעסוקה

אימון אישי

ליווי להשמה

כחלק מתהליך הסיוע לאיתור ומציאת עבודה מתאימה ולהשתלבות בשוק העבודה ,מוצע
מפגש קבוצתי מקצועי ,ובעזרתו ניתן לרכוש כלים מקצועיים ועדכניים להשתלבות מוצלחת
בעולם התעסוקה .המפגש נותן למשתתפים רקע על שוק העבודה אליו הם פונים וכן כלים
שימושיים להשתלבות בשוק במקצועיות וביעילות.
המפגש כולל תרגילים ,סימולציות והתנסויות שונות ,בנוסף תקבל רקע כללי על שלש נושאים
עיקריים בשוק העבודה  .1קורות חיים  .2איתור משרות  .3ראיון עבודה במפגש זה תרכוש
ידע רב ומידע אודות שוק העבודה ותקבל ביטחון ליציאה לשוק להצלחה בתהליך.
לאחר ההשתתפות במפגש הקבוצתי ניתן לקבל ייעוץ והכוונה פרטניים ,בהתאם לצורך
ממדריך המפגש הקבוצתי ,להשלמת יעילות המפגש וליישום מוצלח ואפקטיבי.
המפגש הראשוני המהווה בסיס לפגישות האימון האישי עם המדריך ,באימון האישי נעבוד
בצורה פרטנית על שלושה נושאים .1 :הכרת סוגי קורות חיים ,טיפים לכתיבה נכונה
ומקצועית ועריכת המסמך ,טיפים לקורות חיים מועדפים ובולטים על פני קורות חיים
אחרים ושיווק עצמי .2 .איתור משרות – היכרות עם לוחות משרות מקוונות ומודפסות .היכרות
עם מגוון המשרות הקיימות במשק .3 .הכנה לראיון עבודה – סקירת סוגי ראיונות נפוצים ,סוגי
מראיינים ,התמודדות עם שאלות בראיון ,ולמידה על שפת הגוף ,אוריינטציה ושיווק עצמי
יחידת ההשמה הוקמה במטרה לתת מענה למחפשי עבודה ובפרט למשתתף שהשלים את
שלבי הקליטה .היחידה מחולקת לתתי תחומים המאפשרים לכל משתתף לקבל את הסיוע
המדויק והמתאים במיוחד לרקע ממנו הוא מגיע ,מהשלב הראשון בעולם התעסוקה לחסרי
רקע הכשרתי או ניסיון מקצועי ועד משתתפים בעלי הכשרה מקצועית או ניסיון מקצועי קודם,
בעלי השכלה גבוהה או בעלי רקע בתחום ההייטק.
צוות ההשמה ילוו את המשתתף גם בתקופה הראשונה בעבודה וישמחו להיות אוזן קשבת
ומתווכת ככל שיידרש.

להרשמה למסלול תעסוקה

מסלול הליווי לעבודה איכותית ב 3-תחנות:
פגישת אינטק
מפגש קבוצתי
פגישות ייעוץ אישי
ליווי להשמה
לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו
בקשו להרשם לשיעור ניסיון בתשלום סימלי כדי לבדוק
האם מתאים לכם לפני שתתחייבו על כל הקורס.

צוות אגף קליטה
יוסי שראבני yossis@kivun.org.il | 073-2800311
יחיאל בוכבוט yehielb@kivun.org.il 073-2800319
משה ויטמן moshev@kivun.org.il | 073-2800318
חיים צדוק chaimz@kivun.org.il | 073-2800322
רינה האס rina@kivun.org.il | 073-2800321
רות תורגמן rutht@kivun.org.il | 073-2800312
צוות אגף השמה
איציק משה itzikm@kivun.org.il | 073-2800325
חנה מוצה chanam@kivun.org.il | 073-2800327
צחי עובדיה  -רכז הייטק tzahio@kivun.org.il | 073-2800326

התקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג אוויר

מקוון

פרונטלי

כיום בכל בית ,עסק ומשרד מותקנות מערכות מיזוג אויר .הקורס מקנה לבוגרים את הידע הדרוש לתיקון
ואחזקת סוגים שונים של מערכות מיזוג אויר ,מערכות קירור ומקררים.

ענף הבניין בישראל עודנו לוקה בכשלים מבניים ותשתיתיים המובילים להפסדי ענק
עבור חברות קבלנות ושיפוצים מצד אחד ועבוד הדיירים מן הצד השני .במסגרת
עבודתו פועל מאתר ליקויי הבנייה לאתר את הכשלים השונים כבר בשלב התכנון,
במהלך הבנייה עצמה ובסופה טרם מסירת הנכס לדיירים .מדובר בתפקיד חשוב ובעל
אחריות רבה .כמאתר ליקויי בנייה ניתן לעבוד בחברות הקבלנות ובנייה השונות בארץ
או כעצמאי .הקורס מעניק ,לעומדים בדרישות הקורס ,הסמכה רשמית של משרד
העבודה באיתור ליקויי בנייה וידע נרחב בתחומי הבניה והשיפוצים.
תנאי סף רקע בתחום הבנייה  10שנות לימוד

תנאי סף  10שנות לימוד

קהל יעד גברים

קהל יעד גברים
₪
₪

עלות הקורס  | 9500תכנית שוברים

תעודת גמר משרד העבודה

תעודת גמר רישיון ממשלתי להתקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג אוויר של משרד העבודה.

היקף שעות לימוד458 :

היקף שעות לימוד288 :

תאריך פתיחה:

תאריך פתיחה19/10/2020 :

אפשרות השמה :עולם הבניה

אפשרות השמה :חברות מזגנים ,עצמאי

קורס מיגון ואבטחה

מקוון

פרונטלי

בעידן המתקדם של ימינו ישנה מודעות רבה למיגון ובטיחות גם בקרב בתי עסק וגם בקרב בתים פרטיים
וחברות הביטוח מחמירות בדרישותיהן למיגון בביטוח נכסים .הקורס מקנה לבוגרים ידע מקצועי בהתקנת
והפעלת מערכות אזעקה ,אינטרקום ,טלוויזיה במעגל סגור ומערכות גילוי ופריצה.
תנאי סף  10שנות לימוד
קהל יעד גברים
₪

עלות הקורס  | ₪ 9000תכנית שוברים

קורס שרברבות

כן

אפשרות השמה :חברות בתחום ,עצמאי

073-2800313

הטיפ שלנו

בכל מקצוע חשוב ללמוד ולהתעדכן  ,לימוד יוצר הצלחה,
הצלחה יוצרת מוניטין ,מוניטין מאפשר את יכולתך
להתבטא מקצועית.

תעודת גמר מכללת דעת
היקף שעות לימוד100 :
תאריך פתיחה:
אפשרות השמה :ענף הבניה ,חברות אינסטלציה ,עצמאי

073-2800316

היקף שעות לימוד250 :
₪

עלות הקורס ₪ 8200

צלצלו עכשיו:

תנאי סף  9שנות לימוד
קהל יעד גברים

תאריך פתיחה:

פרונטלי

תחום השרברבות ,כיום יותר מתמיד ,דורש מבעל המקצוע להיות עם האצבע על
הדופק ולהיות מעודכן במגוון כלים וטכניקות .מטרת הקורס היא להקנות ידע עיוני
ומקצועי בתחום שרברבות תברואתית ומתקני תברואה .דגש על תקנים ומתן פתרונות
בפן המעשי לגבי אחזקת מערכת אינסטלציה במגזר הפרטי והציבורי .קורס שרברבות
במרכז דעת טכנולוגיות מועבר על ידי מרצים בכירים בעלי ניסיון מקצועי עשיר
המגיעים מהחברות המובילות בתחום .הלימודים כוללים לימוד עיוני לצד התנסות
מעשית וחשיפה למגוון תחומים.

תעודת גמר משרד העבודה

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

עלות הקורס  | ₪ 11000תכנית שוברים

שוברי משרד הכלכלה מוענקים לזכאים מטעם האגף להכשרה מקצועית המאפשרים לימודי מקצוע
על ידי מימון קורסים מקצועיים במגוון תחומים המתעדכנים על פי ביקוש המשרות בשוק התעסוקה.

מכללת דעת הינה השלוחה להכשרה מקצועית של עמותת "דעת  -רשת
לחינוך ולהכשרה מקצועית" עמותה ותיקה עם למעלה מ 40-שנות פעילות
של חדשנות פדגוגית וקורסים מקצועיים המשלבים חומר עיוני ומעשי
והמהווים את ההכשרה הטובה ביותר להשתלבות והצלחה בשוק העבודה.

אתם תלמדו > אנחנו נממן!

ע״ר

חינוך ⋅ פדגוגיה ⋅ הכשרה מקצועית

קורס מאתר ליקויי בנייה (בדק בית)

מקוון

פרונטלי

ביחידות הקורס תכירו את יסודות הפרסום והפסיכולוגיה שמאחוריו ,תרכשו מגוון אדיר של כלים ליצירת
רעיונות ,תחדדו את כישורי הכתיבה והחשיבה הויזואלית ,תכירו לעומק את המדיות השונות ותלמדו לייצר
פרסום איכותי לכל אחת מהן (וגם לזירות שמחוץ למדיה) ותתמקצעו בביצוע קמפיינים גדולים ומורכבים
לסוגי עסקים שונים.
תנאי סף מיועד לאנשים יצירתיים ונועזים ,שאוהבים את המילה הכתובה ורוצים להיכנס לעולם מרתק
שבו רעיונות הם שם המשחק!

קהל יעד רישום פתוח כיתות נפרדות
עלות הקורס הטבה מיוחדת!  ₪ 13,900בלבד במקום  ₪ 24,200בלימוד
פרונטלי מלא

₪

קהל יעד רישום פתוח כיתות נפרדות
₪

תעודת גמר בית פרוג ,הבית של היוצרים

עלות הקורס | תכנית שוברים

היקף שעות לימוד550 :

תעודת גמר בית פרוג ,הבית של היוצרים

פעמיים בשבוע תאריך פתיחה21/10/2020 :

היקף שעות לימוד130 :

אפשרות השמה :משרדי אדריכלים ,קבלני עבודה ,חברות בניה ,חברות
מטבחים ,חברות קרמיקה ,חנויות ריהוט ,ועבודה כעצמאי/ת בסטודיו לעיצוב
ואדריכלות פנים.

פעמיים בשבוע תאריך פתיחה25.10.2020 :
אפשרות השמה :משרדי פרסום ,חברות הפקה ,מנהלי סטודיו ,וכמובן כעצמאיים בתחום נחשק ומתפתח

קורס סאונד והפקה באולפן

מקוון

פרונטלי

עולם המוזיקה לא מפסיק להתפתח ולהתמקצע .כיום השוק נפתח וכולל אינספור יישומים :הפקות מופעים
ומחזות ,מוזיקה לפרסומות וסרטי תדמית ,שידור בערוצי המדיה השונים ,מופעי חזנות ושירה ועוד
תנאי סף הבנה וחוש מוזיקלי ,גישה למחשבים ,אנגלית בסיסית.
קהל יעד רישום פתוח כיתות נפרדות
₪

עריכת וידאו ופוסט פרודקשן

מקוון

אוהבים הפקות על? סרטים מרגשים? קליפים ,ומצגות מתקדמות? עריכה מקצועית?
כנראה שמה שאתם מחפשים זה ללומד לערוך ווידאו ברמה הגבוהה ביותר .במסלול
זה נשלב את הזיק שבעיניים עם כל הכלים והידע כדי לכבוש את התחום! התלמידים
מקבלים שליטה מלאה בתוכנות העריכה המתקדמות ,עבודה מקצועית עם סאונד
ומוזיקה ,עם כלים מתקדמים ועוד המון סודות מפתיעים שיוציאו אתכם אלופים
בתחום!

ע"י אבחון תעסוקתי תמצא את התחום המקצועי המתאים לך ביותר .האבחון מקיף את היכולות,
מאפייני אישיות וסגנון ,במטרה למקד למקצוע מתאים למימוש הפוטנציאל ולתוצאות הרצויות.

קורס פרסום קופירייטינג וקריאייטיב

מקוון

מסלול עיצוב ואדריכלות פנים בבית פרוג משלב אתכם בשורה הראשונה של מעצבי
הפנים בישראל ,במהלך הקורס אתם מקבלים מאתנו את ארגז הכלים המלא למעצב
העל של מחר :דירות ובתי מגורים ,משרדים וחנויות ,חללים מסחריים מורכבים
ומאתגרים – את כל אלה ועוד הרבה מעבר תדעו לתכנן ולעצב .קורס ואדריכלות פנים
הינו המשתלם ביותר בתחום זה ,במסלול לימודים של כשנה וחצי בלבד תדעו לתכנן
ולשרטט כל סוג של חלל ,לעצב ,ולהכין הדמיות נחשקות ותוכניות מדהימות לכל סוגי
חללי הבניה.
תנאי סף מעל גיל  ,18גישה למחשבים ,ידע בסיסי באנגלית  ,ראיון אישי

אבחון > לכיוון מדויק!

בית פרוג מקדם את כלל היוצרים מהמגזר החרדי והדתי מתחומי העיצוב ,האמנות,
המדיה והדיגיטל באמצעות מרכז הדרכה מוביל ויחודי מסוגו ,מחלקת השמה
פעילה ,העשרות ,סדנאות וימי עיון ופלטפורמה ייחודית לשיתוף וקידום.

עיצוב ואדריכלות פנים

מקוון

פרונטלי

עלות הקורס | תכנית שוברים
תנאי סף גישה למחשבים ,ידע בסיסי באנגלית ,אהבה לתחום

היקף שעות לימוד130 :
פעמיים בשבוע תאריך פתיחה22/10/2020 :
אפשרות השמה :הפקות מופעים ומחזות ,מוזיקה לפרסומות וסרטי תדמית ,שידור בערוצי המדיה
השונים ,מופעי חזנות ושירה

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו

חיים דיקמן ,מנהל מקצועי בפרוג :מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי
יותר מכולם ,למדתי מנסיוני הרב מול תלמידים ,כי הסוד האמיתי
להצלחה אינו רק הניצוץ בעיניים ,אלא עפרון מחק עפרון מחק
וחוזר חלילה .הנחישות היא המפתח להצלחה.

₪

עלות הקורס
תעודת גמר בית פרוג הבית של היוצרים
היקף שעות לימוד180 :
פעמיים בשבוע תאריך פתיחה18/10/2020 :
אפשרות השמה :הפקות סרטים ,הפקות פרודקשן יוקרתיות ,עריכת סרטים
מכל סוג ,ערוצי תקשורת ,וכו' או כעצמאיים בסטודיו להפקות ועריכות סרטים.

073-2800311

קהל יעד רישום פתוח כיתות נפרדות

צלצלו עכשיו:

תעודת גמר בית פרוג ,הבית של היוצרים

קורס צילום ועיבוד תמונה מקצועי

מקוון

פרונטלי

קהל יעד רישום פתוח כיתות נפרדות

קורס יוקרתי המציע עבודה בטוחה ומידית בקורס נלמד את נושאי הדידקטיקה,
יסודות הפסיכולוגיה ,פיזיקה ,תורת המבחנים ,אתיקה תורת המקצוע • .דיני תעבורה,
נהלי רישוי ,מתודיקה של הוראת נהיגה • נהיגה נכונה ,נהיגה מונעת ,הכרת הרכב
ומערכות בטיחות ,הנדסת תנועה ,יציבות הרכב ,הגורם האנושי בנהיגה • ,עזרה
ראשונה ,כיבוי אש ,איכות הסביבה וזיהום אוויר ,כשורי עבודה ,יישומי מחשב ,תקשורת
בין אישית ,לקויות למידה ונגישות ,תכתובת מנהלית.

עלות הקורס | תכנית שוברים

תנאי סף  12שנות לימוד ומבחני התאמה

תעודת גמר בית פרוג ,הבית של היוצרים

קהל יעד הרשמה לכולם כיתות נפרדות

היקף שעות לימוד190 :

עלות הקורס  | 25,000 ₪תכנית שוברים

₪

פעמיים בשבוע תאריך פתיחה9/11/2020 :

תעודת גמר משרד העבודה

אפשרות השמה :במהלך הלימודים התלמידים יוכלו להשתלב כצלמי אירועים ,צלמי סטודיו ,ועוד.

היקף שעות לימוד701 :
א-ה תאריך פתיחה20/11/2020 :

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית

אפשרות השמה :בתי ספר לנהיגה כשכיר או עצמאי
מקוון

פרונטלי

בעולם העכשווי והמשתנה ,תחום העיצוב הגרפי הינו עולם מרתק הנמצא בצמיחה מתמדת ,עולם המדיה
שאנו חיים בו דורש עוד ועוד תקשורת חזותית כדרך חיים והדרישה למעצבים גרפיים גדלה מדי שנה .המעצב
החדש נדרש לשלב בין כשרון אישי ויכולת טכנית וגם להתמודד במגוון עולמות של עיצוב.
מסלול עיצוב גרפי בבית פרוג ,הינו מסלול יחודי מאד המותאם ביותר לדרישות ומגמות השוק ,במסגרת
הקורס לומדים את תוכנות העיצוב המתקדמות ,לצד עולם העיצוב לדיגטל והאינטרנט ,הפקות דפוס,
תקשורת חזותית ועיצוב ,טיפוגרפיה ,ועוד.
תנאי סף מעל גיל  ,18אהבה לתחום ,גישה למחשבים ,ידע בסיסי באנגלית ,ראיון אישי.
קהל יעד רישום פתוח כיתות נפרדות
₪

היקף שעות לימוד300 :
פעמיים בשבוע תאריך פתיחה21/11/2020 :
אפשרות השמה :משרדי פרסום ,משרדי הפקה והו"ל ,חברות קידום דיגיטל ,חברות הייטק ,חברות
משחקים ,חברות שילוט ,בתי דפוס ,מוסדות ,ועוד אין ספור תתי תחומים .כמו"כ התלמידים מקבלים
הכוונה מעשית לפתיחת סטודיו לעיצוב עצמאי מצליח.

תנאי סף גיל  19ומעלה ,ותק של שנה רישיון ג'
קהל יעד גברים
₪

עלות הקורס  ₪ 4400לנרשמים מראש | תכנית שוברים
תעודת גמר משרד התחבורה
היקף שעות לימוד 140 :שעות
א-ה תאריך פתיחה10.11.2020 :
אפשרות השמה :חברות גדולות ,בתי עסק ,חברות ממשלתיות

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו

חשוב להשקיע בבחירת מכללה שיש
לה אחוזי הצלחה גבוהים בתחום
ההשמה!

073-2800323

תעודת גמר בית פרוג ,הבית של היוצרים

קורס משא כבד הנו קורס המיועד למעוניינים להוציא רישיון על משאית מעל  12טון כדי
לקבל רישיון לנהג משא כבד מעל  12טון 15/טון עליך לעבור הכשרה עיונית ומעשית.

צלצלו עכשיו:

עלות הקורס | תכנית שוברים

קורס רישיון משא כבד

פרונטלי

במפגש קבוצתי תרכוש כלים מקצועיים ועדכניים לאבחנה ולמציאת מקצוע מתאים ומבוקש בשוק
התעסוקה .המפגש כולל תרגילים ,סימולציות והתנסויות שונות והכרות עם 'מודל הולנד'

תנאי סף כל מי שרוצה לדעת לצלם בצורה מקצועית ולהפוך אהבה למקצוע ,מגיל  18ידע במחשבים
ובקריאת אנגלית

מורה נהיגה

פרונטלי

ביחד > מתכווננים למקצוע!

כיום ,כשבכל כיס שוכנת מצלמה משוכללת – כל אחד יכול לצלם בקלות .אבל לא כל אחד יהיה צלם מקצועי
כמוכם! מסלול קורס צילום המקצועי והמורחב בבית פרוג הופך אתכם לאמני לכידת הרגע ,עם טובי הצלמים
בישראל שיאמנו את העין שלכם לראות את העולם מזווית שונה לגמרי.
בכיתת הסטודיו המפוארת שלנו ,בשטח הפתוח ובסיורים מיוחדים בסמטאות ובמקומות סודיים נוספים,
תלמדו ללכוד פריימים מושלמים ,תכירו לעומק את המצלמה והעדשה ותלמדו למשוך את הצמצם לקצה
גבול היכולת!

₪

המכללה מתמחה בהכשרות מקצועיות למקצועות
מבוקשים בתחומי התחבורה והמינהל.

תנאי סף ראיון התאמה ותיק עבודות

בהתמחות זו נפתח את רגישותנו ויכולותינו בציור מהתבוננות .נכיר את איכויותיו של צבע השמן ,ואת הקשר
העמוק שבין עין ,יד ולב .במסגרת קורס נוסף ,תתקיים סדרת שיעורים במוזיאון ישראל ,אשר תעניק חוויה
ייחודית מסוגה של ציור בשמן מול יצירות אמנות מקוריות של גדולי הציירים בהיסטוריה.
תנאי סף ראיון התאמה ותיק עבודות

₪

קהל יעד נשים
₪

קהל יעד נשים

תעודת גמר מטעם "אמן" עיריית ירושלים המחלקה לאמנות ומשרד התרבות.

עלות הקורס  10,800ש"ח | תכנית שוברים

היקף שעות לימוד600 :

תעודת גמר מטעם "אמן" עיריית ירושלים המחלקה לאמנות ומשרד התרבות.

א ,ב' ,ד' בין השעות  9:00-18:00ובהתאמת מערכת אישית
תאריך פתיחה15/11/2020 :

היקף שעות לימוד600 :

אפשרות השמה :הדרכה בקרמיקה ,בתי ספר ,מתנסי"ם ,קרמיקאית עצמאית

ימים א' ,ב' ,ד' בין השעות  9:00-18:00ובהתאמת מערכת אישית .תאריך פתיחה15/11/2020 :
אפשרות השמה :מדריכות לאמנות ,מתנסי"ם ,בתי ספר ,אמנית עצמאית

התמחות בצילום /סטודיו צילום

מקוון

פרונטלי

בהתמחות זו נעסוק באבני הבניין של המדיום הצילומי .הקורס ישלב למידה עיונית ,תרגול מעשי וניתוח

עבודות תוך שימת דגש על הצילום כמדיום אמנותי עכשווי* .ההרשמה לסטודיו זה מותנית בהרשמה גם לקורס
הסמסטריאלי "יסודות הצילום" שיעניק את הבסיס הטכני לקורס זה.

תנאי סף ראיון התאמה ותיק עבודות
קהל יעד נשים
₪

עלות הקורס  10,800ש"ח | תכנית שוברים

עלות הקורס  10,800ש"ח | תכנית שוברים

התמחות בפיסול ובמיצב/
סטודיו פיסול ומיצב

מקוון

פרונטלי

בקורס זה נתנסה בחשיבה המרחבית היצירתית העומדת בבסיסה של אמנות התלת-
מימד העכשווית .נראה כיצד עבודת אמנות בפיסול יכולה להופיע גם מתוך חפצים
יומיומיים; נעבוד עם המדיות החדשות אשר הופיעו בשלהי המאה העשרים ,כגון אמנות
המיצב (אינסטליישן); נגלה כיצד החוויה האמנותית אינה מתמצה במפגש עם האובייקט
(הציור  /הפסל) לבדו אלא כרוכה לבלי הפרד בסביבה בה הוא מוצג ,במקום ובזמן ואפילו
בצופה עצמו ההופך לחלק מן היצירה .הבנות אלה עשויות להוליד יצירה אינטימית
ועמוקה ,היוצרת דיאלוג חי עם הצופה.
תנאי סף ראיון התאמה ותיק עבודות
עלות הקורס  10,800ש"ח | תכנית שוברים

א ,ב' ,ד' בין השעות  9:00-18:00ובהתאמת מערכת אישית
תאריך פתיחה15/11/2020 :

תעודת גמר מטעם "אמן" עיריית ירושלים המחלקה לאמנות ומשרד התרבות.

אפשרות השמה :מורה לצילום בבתי ספר ובתיכונים ,פתיחת עסק עצמאי ,צלמת בכל התחומים

היקף שעות לימוד600 :

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

"את קודם כל אמנית .צאי לדרך שיש בה גילוי ,חידוש ,הפריה יצירתית
והשמעת הקולה צלול שלך כאמנית .דורית ליבוביץ' ,מנהלת "אמן".

א ,ב' ,ד' בין השעות  9:00-18:00ובהתאמת מערכת אישית
תאריך פתיחה15/11/2020 :
אפשרות השמה :מדריכה לאמנות ,בתי ספר ובמתנסים ,אמנית עצמאית

073-2800314

היקף שעות לימוד600 :
₪

צלצלו עכשיו:

תעודת גמר מטעם "אמן" עיריית ירושלים המחלקה לאמנות ומשרד התרבות.

קהל יעד נשים

הטיפ שלנו

מסלול מכינה מקוצר מקנה כלים והכנה לכניסתך לעולם ההכשרות והלימודים .תרכוש בסיס איתן
במתמטיקה ,אנגלית ויישומי המחשב ,אשר יסייעו בידך ,בכניסה חלקה לעולם הלימודים.

התמחות באמנות/סטודיו ציור

מקוון

פרונטלי

התמחות זו מיועדת למי מבקשת להיכנס בעובי הקורה של היצירה בקרמיקה .נעבוד
בסוגים שונים של חומר קרמי ובטכניקות מגוונות ,עתיקות ומודרניות .נלמד להכיר את
תכונותיו הוורסטיליות של החומר ולהשתמש בו ככלי הבעתי ליצירה בעלת אמירה
אישית .נכיר את המסורת התרבותית והאמנותית העשירה וחובקת העולם של השימוש
בחומר ,נבחן את טשטוש הגבולות שבין אמנות ואומנות ונתנסה בתהליך עבודה בו נוצר
דיאלוג בינינו לבין החומר.

תתכונן > ללימודים עם כיוון!

אמן ,המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי ,הינו מרכז אמנות יחיד מסוגו
בארץ ובעולם הפעיל כ 15-שנה ,מיועד לציבור החרדי ומשלב לימודים
מקצועיים מתחום האמנות ופעילות קהילתית ענפה .בוגרות רבות משולבות
כיוצרות כעצמאיות ,כמורות וכמדריכות ועוד.

התמחות בקרמיקה /סטודיו קרמיקה

מקוון

פרונטלי

מיפוי ומדידה באמצעות רחפנים

מקוון

פרונטלי

רחפנים הפכו זה מכבר לכלי עזר רב עוצמה בעולם ההנדסה והמיפוי .מרכז 'כיוון'
בשיתוף חברת  FlyTechמציג קורס חדשני ,מעניין וקצר להכשרת מפעילי רחפנים
עם אפשרויות תעסוקה מגוונות בתחום הצילום ,המיפוי והמדידות האווירי
תנאי סף חוש טכני והכרת המחשב

פיתוח משחקים ומציאות מדומה
()Gaming

במקצוע פיתוח משחקים ומציאות מדומה לומדים הסטודנטים כיצד לפתח משחקים
לכל פלטפורמה וקונסולה שקיימת היום באמצעות  Unityו .C#התלמידים לומדים
ליצור משחקים דו-מימדיים ותלת מימדיים ,מציאות מדומה ומציאות רבודה .הקורס
מתאים במיוחד לאנשים ללא ניסיון עם אוריינטציה טכנולוגית.

קהל יעד גברים
₪

תנאי סף אנגלית ברמה בינונית

עלות הקורס  ₪ 2500לזכאים | תכנית שוברים
תעודת גמר  + FlyTech ILרישיון של רשות התעופה האזרחי
היקף שעות לימוד100 :
יומיים בשבוע 4 ,שעות למפגש תאריך פתיחה25/10/2020 :
אפשרות השמה :חברות ממשלתיות ,חברות מיפוי ומדידה ,חברות רחפנים,
עצמאי /פרילנסר

מקוון

קהל יעד הרשמה לכולם כיתות נפרדות
₪

עלות הקורס  | 8,900תכנית שוברים
תעודת גמר משרד העבודה
היקף שעות לימוד434 :
תאריך פתיחה01/11/2020 :
אפשרות השמה :חברות הייטק ,חברות Gaming

073-2800313

המריאו היום אל המקצוע של המחר!

073-2800313

073-2800323

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

הטיפ שלנו

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

צלצלו עכשיו:

הטיפ שלנו

קשה מאוד להכנס לעבודה בעולם ההייטק ללא
ניסיון קודם .ניסיון בעולם ההייטק ניתן לרכוש
בדרכים מגוונות אם ע"י פניה ליזמים באמצעות
הרשתות החברתיות או אפילו ע"י התחברות
לסטודנטים אחרים על מנת ליצור מוצר משותף,
כאשר הניסיון מהווה מנוף משמעותי בחיפוש
העבודה .כותב הטיפ :איתי משיח תפקיד :המייסד
של רשת מכללות SVCollege

לאחר ההשתתפות במפגש הקבוצתי ניתן לקבל ייעוץ והכוונה פרטניים ב 3-תחומים :כתיבה ועריכת
קורות חיים ,איתור משרות רלוונטיות ,והכנה לראיון עבודה.

המכללה המובילה בישראל להכשרת ורישוי מטיסי רחפנים
מקצועיים.

אחד על אחד > יש כיוון!

המכללה המובילה ללימודי הייטק שמתחייבת
לשלב את הסטודנטים בעבודה עוד בזמן הקורס!

תנאי סף  3שנות לימוד בישיבה

פרונטלי

קורס רכב ציבורי מכשיר נהגים מורשים לנהיגה באוטובוס (על פי הנחיות משרד
התחבורה) .נושאי הלימוד במסגרת קורס רכב ציבורי מועברים על ידי מרצים מובילים
בתחום ובהתאם לתקנות משרד התחבורה .מסלול הלימודים כולל את התחומים
הבאים :הכרת מערכות ברכב ,נהלי בטיחות ,עזרה ראשונה ,הסעת ילדים ,התמודדות
עם מצבי חירום ועוד.

קהל יעד גברים
₪

עלות הקורס מימון משרד החינוך
תעודת גמר משרד החינוך
היקף שעות לימוד 3 :שנים

תנאי סף הפנייה מרשות הרישוי האזורית ,מבחן כניסה בשפה העברית ,רישיון
נהיגה בר תוקף

פעמים בשבוע 3 ,שנים לימודי ערב תאריך פתיחה09/01/2020 :

קהל יעד הרשמה לכולם כיתות נפרדות

אפשרות השמה :מערכת החינוך הארצית

עלות הקורס מימון מלא! | תכנית שוברים
תעודת גמר משרד התחבורה
היקף שעות לימוד143 :
קורס יום  -א-ה  08:00עד  ,15:00קורס ערב  2ימים בשבוע 16:00-21:00

קידום וטיפול בנוער בסיכון

מקוון

פרונטלי

תכנית הכשרה ללימודי הוראה המכשירה אנשי מקצוע לזיהוי קידום וטיפול של ילדים
ונוער בסיכון

אפשרות השמה :חבל חשמונאים ,השפלה ,אזור המרכז והשרון

תנאי סף  3שנות לימוד בישיבה ,ראיון אישי

יחידת ההשמה מלווה את מחפשי העבודה ומעניקה סיוע מותאם לכל תחום ורקע ממנו הגיע
המשתתף .כמו כן הצוות מלווה את המשתתף בתקופת הקליטה בעבודה ככל שנדרש.

לימודי הוראה במסלולים שונים :חינוך רגיל  +הנחיית הורים ,חינוך מיוחד  +התמחות
באוטיזם וגיל הרך

קורס רכב ציבורי

₪

תעודת הוראה בהתמחויות שונות

מקוון

פרונטלי

יחד איתך > תעסוקה עם כיוון!

בית הספר לנהיגה קווים הינו בית הספר הגדול
במדינה להוראת נהיגה על אוטובוס ציבורי ,בהכנסך
בחסות ובשערי בית הספר הינך מבטיח לעצמך
למידה איכותית ואפשרות לתעסוקה יציבה בענף
צומח ומתפתח.

המרכז המקצועי להכשרת מורים ועוזרי הוראה
בתחום החינוך הכללי והאישי

קהל יעד גברים
₪

עלות הקורס מימון משרד החינוך

פעמים בשבוע 3 ,שנים תאריך פתיחה09/01/2020 :
אפשרות השמה :בתי ספר ותלמודי תורה

הטיפ שלנו

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

כאשר הינך מתלבט בין הגשת בקשה ללימוד נהיגה על מונית
לבין אוטובוס ,הבחירה הנבונה הינה הגשת בקשה לאוטובוס ,שכן
אישור לימודים לאוטובוס מקנה לך אוטומאטית הזכות ללמוד גם
על מונית ,כך שאת ההחלטה הסופית תוכל לקבל בעיתוי המתאים
לך ובנחת" פיני לנגמן מנהל גיוס ארצי קווים.

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו

תקופת הקורונה לימדה אותנו שתחום
החינוך הוא התחום היציב ביותר,
המשלב פרנסה עם שליחות!

073-2800324

היקף שעות לימוד 3 :שנים

צלצלו עכשיו:

תעודת גמר משרד החינוך

בקורס שחיטת עופות תרכוש את כלים מקצועיים ופרקטים ,הנצרכים לשוחט עופות ובהמות מקצועי .נלמד דיני
שחיטה ,טרפות ,הכרות כלי השחיטה ,העמדה ובדיקת הסכין ,שחיטה בפועל ,המבנה האנטומי של בהמות ועופות,
ההכשרת העוף ,ועוד .בנוסף ינתנו ארבעה יציאות לשחיטה בפועל ,סיור במשחטה מקצועית ,מבחן הלכתי ומעשי.
קהל יעד גברים
₪

בקורס נלמד על הכנסת פרשיות לתפילין ושיפוצם .תרכוש את הכלים הנצרכים
להתעסק עם התפילין בצורה מקצועית .נלמד את מלאכת עשיית התפילין בשילוב
טכניקות מעשיות והלכות תפילין ,דיני פרודות ,מרובעות ,הלכות למשה מסיני,
רצועות ,פיסול בריבוע ועוד .בנוסף משתתפי הקורס יקבלו סיור במפעל תפילין
ובחנוית לקניית מיכשור לעבודה עצמאית .מבחן הלכתי ומעשי.

עלות הקורס 2990

קהל יעד גברים

תעודת גמר רבנות הראשית לישראל
₪

היקף שעות לימוד65 :

עלות הקורס ₪ 1970
תעודת גמר קודשא | המכון להכשרה תורנית שע״י דרכי הוראה לרבנים

פעמיים בשבוע ,שעה וחצי לשיעור תאריך פתיחה18/10/2020 :

היקף שעות לימוד29 :

אפשרות השמה :משחטות בארץ ובעולם.

פעמיים בשבוע שעה וחצי לשיעור תאריך פתיחה18/10/2020 :
אפשרות השמה :מפעל תפילין ,עצמאי בתחום ,קרן למורשת הכותל

פיקוח מקוואות

מקוון

פרונטלי

בקורס פיקוח על מקוואות תרכוש את הכלים הנצרכים למפקח מקוואות מיקצועי .דיני השקה ,זריעה ,זוחלין,
מקווה ראב״ד וחב״ד ,בעיות בטיפול המקווה ,מערכות תחזוקה ועוד
קהל יעד גברים
₪

קורסים קצרים וממוקדים להקניית ידע מעשי בשימוש במחשב ,ושימוש בתוכנות אופיס ככלי סיוע
לעבודה ,וכן בסיס לרכישת קריאה ודיבור בשפה האנגלית ,החיוניים להשתלבות בשוק התעסוקה.

שחיטת עופות ובהמות

מקוון

פרונטלי

שיפוץ תפילין

מקוון

פרונטלי

תלמד את הבסיס > לכיוון הנכון!

מכון להכשרה תורנית ,הינו פרוייקט דגל בתוך הבית המדרש הנודע
״דרכי הוראה לרבנים״ ,המקנה לאברכים ורבנים הלומדים בנוסף לידע
ההלכתי ,גם כלים מעשיים שימושיים ונצרכים לרב בתפקידו הציבורי.

עלות הקורס ₪ 1700
תעודת גמר קודשא | המכון להכשרה תורנית שע״י דרכי הוראה לרבנים

אפשרות השמה :מועצות דתיות ,ישובים ,ארגוני מקוואות

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו
הידעת?! הרבנים המבוקשים ביותר בקהילות בחו"ל הינם
רבנים בעלי מקצוע מעשי פרקטי! והתגמול בהתאם.

073-2800315

פעמיים בשבוע כל שיעור שעה וחצי תאריך פתיחה18/10/2020 :

צלצלו עכשיו:

היקף שעות לימוד35 :

אליהו זנגולסז

פיני גולדמן

מנהל אגף יעוץ והכוונה
הבחירה במקצוע לימודים אינה
פשוטה ,יש שיקולים רבים בבחירתה.
מומלץ לעשות אבחון תעסוקתי
מקצועי שיבדוק ברמה המקצועית
האם הינך מתאים למקצוע עליו
חשבת ללמוד.

נפתלי ליבמן

רכז קשרי מעסיקים

כשאתה מתעניין בתחום
לימודים מתאים ,תתמקד
בתוכן הלימודים והסילבוס,
לא רק את שם המקצוע.
בסוף ,הבחירה שלך תהיה
יותר מדויקת ומוצלחת

מנהל אגף הכשרות
לפני בחירת הכשרה בצע סקר שוק בין המכללות
השונות וקבל חוות דעת ממספר גורמים על איכות
הלימודים\מרצים ,בדוק את איכות ואחוז ההשמה
במקצוע אותו אתה מתכוון ללמוד .

מדברים
מהשטח
>>>

יחיאל אמויאל

מנכ"ל מרכז כיוון

בחירת המקצוע הנכון
אינה לפי גודל הפרסומת
או המחיר האטרקטיבי,
השקיעו זמן ולמידה
להכיר את התחום
שבחרתם ולראות איך
אתם מתחברים אליו

ליאל פרץ

מנהלת אגף השמה
הצעדים שאתה עושה היום ,הם
בדיוק הצעדים שתעשה בעוד חמש
שנים .אנחנו מאמינים שהכול נמצא
בתוכך .לא אצלנו ,אם תאמין בזה
תעזור לנו לעזור לך טוב יותר .אבל
יותר חשוב ,תעזור לעצמך.

ישראל יום טוב

מנהל אגף קשרי חוץ

"יגעת ומצאת תאמין" ,כגודל
היגיעה כך גודל המציאה ,תקופת
הלימודים הינה מאתגרת ולעיתים
דורשת ויתורים לא קלים ,רק עם
עמל ועבודה הקשה תזכה לקצור
ברינה את פירות עמלך .בהצלחה!

חנה מוצה

רכזת השמה

בבחירת מקצוע חשוב
שתתחבר ותאמין ליכולות
שלך ,ואל תסחף אחרי
מובילי דעה וחברים.

שוקי כהן

רכז מלגות ושוברים
תמיד אומרים ,ידע זה כוח .מעטים יודעים מה המשמעות
שלו ,יש לא מעט אנשים בעלי ידע רב אך ללא תוצאות.
בסופו של דבר ידע ,זה כוח פוטנציאלי בלבד! הכוח האמיתי
הוא הניסיון בפועל  -לאחר שרוכשים אותו ,הכול תלוי מה
בוחרים לעשות אתו.

משה ויטמן

רות תורגמן

טעימות טכנולוגיות

מקוון

קורס טעימות טכנולוגיות מעניק טעימה מהעולם הטכנולוגי תוך התנסות מעשית
בכתיבת קוד בשפות קלות ומורכבות ,כל משתתף בקורס יוצא בסיום הקורס עם
הבנה ברורה מהו עולם הקוד ואם הוא מתאים לעולם הייטק ובמידה וישנה תאמה
מה כן מומלץ ללמוד
תנאי סף אנגלית בסיסית
קהל יעד גברים
₪

עלות הקורס  200ש"ח | מימון מרכז כיוון
תעודת גמר מרכז כיוון
היקף שעות לימוד40 :
א,ד השעות  18:00 - 16:30תאריך פתיחה10/10/2020 :
אפשרות השמה :הקורס מקנה תהליך בירור התאמה אישי ללימוד קורסים
רלוונטים בתחום ההייטק

רכז יעוץ והכוונה

קח בחשבון את הדרך ,אך תהיה
ממוקד במטרה  -כך תשיג גם את
המטרה וגם תהנה מהדרך.

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו

תרצה לדעת האם אתה מתאים
להייטק? רק טעימה והתנסות מעשית
תלמד אותך אם העתיד שלך שם!
צחי עובדיה רכז 'כיוון להייטק'.

073-2800316

יחיאל בוחבוט

חובות הלבבות כותב" :ולכל אדם
יש משיכה אל מלאכה או מסחר
מסוים ...ומי שמוצא בליבו או מידותיו
תשוקה אל אחת המלאכות ..ויעשינה
אמצעי לפרנסתו"

צלצלו עכשיו:

רבקה יונה

רכזת תוכנית 'קידום'

שוברי משרד הכלכלה מוענקים לזכאים מטעם האגף להכשרה מקצועית המאפשרים לימודי מקצוע
על ידי מימון קורסים מקצועיים במגוון תחומים המתעדכנים על פי ביקוש המשרות בשוק התעסוקה.

קריירה מוצלחת מתחילה
בחישוב מסלול נכון!

דע לפני מי אתה לומד! לפני שאתה
נגש לבחירת מקצוע ,בדוק היטב על
מקום הלימודים ,רמת המקצועיות של
המרצים זמני לימודים וסילבוס מעודכן,
נקודות אלו יעזרו לך לפגוע במטרה
שבחרת לעצמך.

אתם תלמדו > אנחנו נממן!

רכזת יעוץ והכוונה

רכז יעוץ והכוונה

Compu

מובינג מקיימת קורסים מגוונים המקנים תעודה מקצועית מטעם
המכללה האקדמית בוינגייט

פרונטלי

הכשרת מדריכות בתכנים החדשניים ביותר בתחום אימוני הסטודיו :מחול אירובי ומדרגה חיזוק ועיצוב
יציבה מתיחות ועוד .עבודה עם אביזרים שונים וחדשניים .לימודי מדעים :פיזיולוגיה ,אנטומיה ,תזונה.
תנאי סף מגיל  + 17מבחן קבלה במחול אירובי ,תעודת עזרה ראשונה בהיקף  28ש'
קהל יעד נשים
₪

עלות הקורס  6,900ש"ח  350 +ש"ח דמי הרשמה

מקוון

פרונטלי

Full Stack Web Programming

Our computer / web programming course is designed for the no
knowledge who like to think and are especially good at algebra and have
creativity in problem solving. Web Programming teaches how to become
a professional computer programmer using the latest standards. And at
the end a final project with application in the real world.
תנאי סף personal interview

תעודת גמר מובינג  -המכללה ווינגייט

קהל יעד הרשמה לכולם כיתות נפרדות

היקף שעות לימוד255 :
₪

ימי שני תאריך פתיחה16/11/2020 :

עלות הקורס  | ₪ 26000תכנית שוברים
תעודת גמר משרד העבודה

אפשרות השמה :מכוני כושר ,מתנ"סים ,מרכזי ספורט ,סטודיו פרטי.

היקף שעות לימוד480 :

גינון ככלי לסיוע ושיקום

 3פעמיים בשבוע תאריך פתיחה01/11/2020 :
פרונטלי

בכלי שיקומי זה נעשה שימוש במרחב הגינה ,בעבודת אדמה ובפעילויות נלוות :בעיצוב ,בכתיבה ,ביצירת
אמנות ,בהכנת מאכלים ומשקאות ובשימושים מחומרים צמחיים ,התייחסות לבעלי חיים בגינה ועוד,
כאמצעים להשגת מטרות טיפוליות ולשיפור איכות חיים פיזית ונפשית.
תנאי סף  12שנות לימוד
קהל יעד נשים
₪

מקוון

!Creative? Good eye for design? Think big? Then graphics is for you
Learn practices to create perfect, modern work, focusing on composition,
color and corporate design. You’ll experience the work stages of the
designer, and understand the print production process. And your clients
won’t stop coming back once they see high quality results.
קהל יעד נשים

היקף שעות לימוד480 :
אפשרות השמה :בתי ספר ,חוגים ,מתנסים ,חנ"מ ,הוסטלים ובתי אבות

₪

עלות הקורס  | ₪ 9500תכנית שוברים
תעודת גמר משרד העבודה
היקף שעות לימוד300 :

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

 2-4פעמים בשבוע תאריך פתיחה01/11/2020 :
אפשרות השמהEvery advertising agency :

073-2800315

תנאי סף personal interview

תעודת גמר מובינג  -המכללה ווינגייט
ראשון ושלישי תאריך פתיחה01/12/2020 :

פרונטלי

Graphic Design

צלצלו עכשיו:

עלות הקורס  14,900ש"ח  350 +ש"ח דמי הרשמה

אפשרות השמהMany places - call for details :

קורסים קצרים וממוקדים להקניית ידע מעשי בשימוש במחשב ,ושימוש בתוכנות אופיס ככלי סיוע
לעבודה ,וכן בסיס לרכישת קריאה ודיבור בשפה האנגלית ,החיוניים להשתלבות בשוק התעסוקה.

For over 27 years, the Composkills Professional Career Training
Center prides itself on being one of the largest facilitators of highlevel professional training, Compuskills graduates are qualified to
be serious professionals, with the skills, knowledge and confidence
acquired throughout their training.

תלמד את הבסיס > לכיוון הנכון!

פיטנס ,כושר ועיצוב

Professional Career Training

הכשרה מקיפה ומתקדמת בתחום פיתוח והנדסת תוכנה .במסגרת הלימודים במגמה ,נלמדים ומוטמעים יסודות
החשיבה בתכנות מחשבים ,שפות תוכנה יסודיות ומתקדמות במגוון טכנולוגיות ,בסיסי נתונים ורקע מתמטי.

הכשרה מעמיקה ומקיפה בתחומי תכנון וניהול הבנייה
תנאי סף  12שנות לימוד ,מבחני בגרות  /מכינה ,מבחן התאמה וראיון אישי

תנאי סף  12שנות לימוד ,מבחני בגרות  /מכינה ,מבחן התאמה וראיון אישי

קהל יעד גברים

קהל יעד גברים
₪
₪

עלות הקורס  6703ש"ח לשנה | אפשרות למימון של מה"ט

תעודת גמר תעודת הנדסאי של מה"ט ורישום בפנקס הנדסאים

תעודת גמר תעודת הנדסאי של מה"ט ורישום בפנקס הנדסאים

היקף שעות לימוד2256 :

היקף שעות לימוד2256 :

תאריך פתיחה18.10.2020 :

תאריך פתיחה18.10.2020 :

אפשרות השמה :אתרי בנייה ופרויקטים עסקיים וציבוריים ,בתפקידי ניהול
ופיקוח על עבודות בנייה ותשתיות

אפשרות השמה :מתכנתים וראשי צוות פיתוח תוכנה בחברות הייטק ובארגונים עסקיים וציבוריים.

הנדסאי מכשור רפואי

פרונטלי

תחום לימודים זה משלב ידע הנדסי וטכנולוגי עם ידע מעולם הרפואה ,ומכשיר את בוגריו להפעיל את הציוד
הרפואי  -לבחון אותו ולהתאימו ,לבצע תיקונים בסיסיים ,והחשוב ביותר :לערוך ולעבד את המידע הרפואי
המתקבל בבדיקה
תנאי סף  12שנות לימוד ,מבחני בגרות  /סאלד ,מבחן התאמה וראיון אישי

₪

עלות הקורס  6703ש"ח לשנה | אפשרות למימון של מה"ט

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

פרונטלי

הכשרה מעמיקה וחווייתית בתכנון ועיצוב מבנים בפן השימושי ,האמנותי והחוקתי,
החל משלב הרעיון ועד לתכניות עבודה מפורטות

תעודת גמר תעודת הנדסאי של מה"ט ורישום בפנקס הנדסאים

₪

עלות הקורס  6703ש"ח לשנה | אפשרות למימון של מה"ט

היקף שעות לימוד2704 :

תעודת גמר תעודת הנדסאי של מה"ט ורישום בפנקס הנדסאים

תאריך פתיחה3.11.20 :

היקף שעות לימוד2256 :

אפשרות השמה :בתי חולים ,מכונים רפואיים וקופות חולים

תאריך פתיחה3.11.20 :

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

אפשרות השמה :משרדי אדריכלים ,במוסדות ציבוריים ,בוועדות לתכנון
ערים וכן כעצמאיים

073-2800323

עלות הקורס  6703ש"ח לשנה | אפשרות למימון של מה"ט

קהל יעד רישום פתוח כיתות נפרדות

צלצלו עכשיו:

קהל יעד נשים

תנאי סף  12שנות לימוד ,מבחני בגרות  /סאלד  /מכינה ,מבחן התאמה וראיון אישי

במפגש קבוצתי תרכוש כלים מקצועיים ועדכניים לאבחנה ולמציאת מקצוע מתאים ומבוקש בשוק
התעסוקה .המפגש כולל תרגילים ,סימולציות והתנסויות שונות והכרות עם 'מודל הולנד'

הנדסת תוכנה

פרונטלי

הנדסאי בנין  -ניהול הבניה

פרונטלי

ביחד > מתכווננים למקצוע!

המרכז החרדי להכשרה מקצועית יוצר מודל ראשון מסוגו :לימודים מקצועיים
ללא ויתור על הדרישות הפדגוגיות ,ובמקביל שמירה על הצביון והערכים
החרדיים .אווירה מקדמת מצוינות שמפרה למידה איכותית ואחראית לאלפי
דיפלומות שמוענקות בכל שנה בשש שלוחות מצפון לדרום .ומערך השמה
שמחזיק במאגר משרות עצום ,מתווך בין מעסיקים פוטנציאליים לבוגרים עוד
בתוך ימי הלימודים ומוודא שאף אחד לא נשכח מאחור.

הכשרה עיונית ומעשית בתכנון וביצוע עבודות חשמל מורכבות

₪

תנאי סף  12שנות לימוד ,מבחני בגרות  /מכינה ,מבחן התאמה וראיון אישי

תנאי סף

קהל יעד גברים

קהל יעד נשים

עלות הקורס  6703ש"ח לשנה | אפשרות למימון של מה"ט

₪

תעודת גמר תעודת הנדסאי של מה"ט ורישום בפנקס הנדסאים

תעודת גמר המרכז החרדי להכשרה מקצועית בשיתוף מטאור

היקף שעות לימוד2176 :

היקף שעות לימוד70 :

תאריך פתיחה18.10.2020 :

תאריך פתיחה3.11.20 :

אפשרות השמה :משרדי תכנון וביצוע עבודות חשמל ,מפעלי ייצור מכונות
ורכיבי חשמל וכחשמלאים עצמאיים

אפשרות השמה :ארגונים ,מוסדות חינוך ,באופן עצמאי וריכוז חברתי בבית ספר

מזכירות רפואית

פרונטלי

קורס מקצועי בתחום מבוקש ,יעניק לך ידע ויקנה לך יכולות ניהול משרדיות כלליות
כמו שליטה בתוכנות מחשב ומיומנויות נחוצות ומועילות לעבודת המזכירה .כל זה לצד
התמצאות בפרוצדורות רפואיות רישום ודיווח וכלים דיגיטליים לרשומות רפואיות

הנהלת חשבונות 1+2

תנאי סף  12שנות לימוד .מבחן התאמה וראיון אישי

קהל יעד נשים
עלות הקורס  | 6,800₪תכנית שוברים

תאריך פתיחה3.11.20 :
אפשרות השמה :משרות בכירות בבתי חולים ,מכונים ,מרפאות ובכל עבודת
מזכירות בתחום הרפואי ובכלל

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

₪

עלות הקורס  5100ש"ח | תכנית שוברים
תעודת גמר משרד העבודה
היקף שעות לימוד285 :
תאריך פתיחה3.11.20 :
אפשרות השמה :משרדי חשבונאות ,רואי חשבון .עמותות .חברות ומשרדים.

073-2800314

היקף שעות לימוד400 :

קהל יעד הרשמה לכולם כיתות נפרדות

צלצלו עכשיו:

תעודת גמר משרד העבודה

פרונטלי

כאן תלמדו ניהול חשבונות ברמה הגבוהה ביותר .תרכשו ידע בארגון ,בדיווחים לרשויות
המס ,ברישום אירועים חשבוניים ועוד .הלימוד בקורס מתאפיין ביסודיות ומכין באופן
מיטבי למבחני הגמר של משרד העבודה ,תוך שימת דגש על הפן הפרקטי והמעשי -
מה שיקנה לכם יתרון כשל בעלי ניסיון

תנאי סף  12שנות לימוד ,מבחן התאמה וראיון אישי

₪

עלות הקורס  4950ש"ח

מסלול מכינה מקוצר מקנה כלים והכנה לכניסתך לעולם ההכשרות והלימודים .תרכוש בסיס איתן
במתמטיקה ,אנגלית ויישומי המחשב ,אשר יסייעו בידך ,בכניסה חלקה לעולם הלימודים.

רכישת כלים מקצועיים להפקת אירועים באופן מושלם עם כל הפרטים הנדרשים.

תתכונן > ללימודים עם כיוון!

הנדסאי חשמל

פרונטלי

ניהול והפקת אירועים

פרונטלי

התכנית תספק לכם את כל המידע הבסיסי ,המעשי וההכרחי לניהול נכון של עסק .
בין תכני הלימוד נכללים הנושאים הבאים  * :אסטרטגיה ומודל עסקי • שיווק ומכירות
• ניהול פיננסי • רשויות המס • מיתוג ועוד ...
תנאי סף אנשים עם רעיון עסקי מגובש

₪

תכנית מקיפה לרכישת מקצוע בעולם ה  .E-commerceבתכנית נכיר לעומק
את עולם המכירות  ,onlineנלמד להקים מערך לוגיסטי ,להקים מנגנוני
הפצה ושילוח ,לנהל מלאי ולהקים חנות למכירות  Onlineב- Shopify
נלמד כיצד להרחיב את המכירות שלנו לפלטפורמות נוספות כגון Etsy, Amazon,
 ,Ebayמשתתפי התכנית יישמו באופן מעשי תוך כדי תקופת ההכשרה את החומר
הנלמד ,בלווי אישי לאורך כל הדרך בהקמת החנות שלהם ,ויצירת מוצרי אונליין ללא
מלאי ,מכל מקום בעולם לכל מקום בעולם.
קהל יעד נשים
₪

עלות הקורס  | 1200 ₪מסובסד

קהל יעד יזמים שרוצים להקים עסק ,או בתחילת דרכם העסקית

תעודת גמר מט"י דיגיטל -מט"י ירושלים

עלות הקורס 420 ₪

היקף שעות לימוד35 :

תעודת גמר מט"י ירושלים

שעות הבוקר תאריך פתיחה19/10/2020 :

היקף שעות לימוד48 :

אפשרות השמה :אתרי מכירות הגדולים בעולם

גברים שעות הערב נשים שעות הבוקר תאריך פתיחה :אחרי החגים
אפשרות השמה :פתיחת עסק עצמאי

וויקס (בניית אתרים)

מקוון

פרונטלי

בניית אתר בפלטפורמת וויקס ,הגדרות עיצוב ,פונטים תבעים ואלמנטים .עבודה
טכנית על האתר ,בניית טפסים ,בלוגים מאמרים ,עיצוב תפריט והיכרות עם כלים
שונים בוויקס ,עבודה עם רשימות תפוצה בוויקס ,קידום האתר והנגשתו .לבסוף
מוצר מוגמר של אתר משלנו בפלטפורמת וויקס מוכן לשיווק ומכירה.

לאחר ההשתתפות במפגש הקבוצתי ניתן לקבל ייעוץ והכוונה פרטניים ב 3-תחומים :כתיבה ועריכת
קורות חיים ,איתור משרות רלוונטיות ,והכנה לראיון עבודה.

מקפצה לעסקים

מקוון

פרונטלי

מכירות אונליין

מקוון

פרונטלי

אחד על אחד > יש כיוון!

מט"י  -המרכז לפיתוח עסקים בירושלים ,פועל מזה  30שנה לסייע לצמיחה הכלכלית
של ירושלים על ידי קידום קהילת העסקים בעיר .מט"י מציע מגוון תכניות סיוע כולל
תכניות הדרכה בתחומים עסקיים מגוונים ,ייעוץ עסקי ראשוני ובחינת הרעיון העסקי ,ליווי
עסקי אישי ליזמים בכל שלבי הקמת ותפעול העסק ,הכנת תכניות עסקיות וסיוע בגיוס
הלוואות לעסק .מדי שנה ,מט"י מסייע לכ 4,500-יזמים ובעלי עסקים בהקמה והרחבה
של כ 800-עסקים ,ליצירתם של כ 2,400 -מקומות עבודה ולגיוס הלוואות בהיקף של
כ 60 -מיליון  ₪בירושלים .כל השירותים ניתנים בעלות מסובסדת.

מטי דיגיטל מציע מגוון סדנאות ותוכניות למתן ארגז כלים אינטרנטים
לשיווק ,פרסום ומיתוג העסק או הארגון .ולרכישת מקצוע חדש בתחום
השיוווק באינטרנט.

קהל יעד נשים
₪

היקף שעות לימוד30 :
שעות הבוקר תאריך פתיחה19/10/2020 :
אפשרות השמה :עצמאי או כשכירים בחברות פיתוח ובניית אתרים

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו

פשוט תעשו את זה!

073-2800323

תעודת גמר מט"י דיגיטל -מט"י ירושלים

צלצלו עכשיו:

עלות הקורס  | 680 ₪מסובסד

רפלקסולוגיה

מקוון

פרונטלי

זוהי שיטת טיפול ואבחון ,שבבסיסה ההנחה ,כי האדם בכללותו משתקף בכפות ידיו ורגליו .הטיפול
הרפלקסולוגי נעשה באמצעות עיסוי ולחיצות ,ונוגע ברבדים השונים של האדם .התכנית כוללת לימוד המפה
הרפלקסולוגית ,טכניקות טיפול ,שיטות אבחון פיזיות ,אישיותיות ורגשיות ,אבחון נפשי על ידי הסתכלות בכף
הרגל .כמו כן ,היא כוללת גישות רפלקסולוגיות שונות ,טיפול באוכלוסיות שונות וידע נוסף ,המאפשר למטפל
להתאים את הטיפול הנכון והמקצועי ביותר למטופל מתוך ראיה הוליסטית וגישה אינדיבידואלית.

אחת השיטות היעילות והקצרות ליצירת שינוי עמוק ואמיתי .יעילות הכלי ועוצמתו
בכך שמשלב שלושה תחומי מדע :נוירולוגיה –החלק הפיזיולוגי נוירולוגי כל מה שקורה
במח .בלשנות –החלק של השפה ,המחשבות והתקשורת שלנו עם אחרים ועם עצמינו
 .מדעי התנהגות –החלק של ה"תכנות" ,דפוסי התנהגות ,הרגלים ודפוסי חשיבה.
בגישת ה NLP -מגוון רב של טכניקות שמסיעות לארגן את המוח ,על מנת להשיג
תוצאות רצויות תוך שימוש ביכולות הטמונות בנו .ה NLP-מלמד אותנו איך ליצור קשר
עם התת מודע ולהוביל לשינוי ברמה עמוקה  .הקורס מקנה מיומנויות וכלים להעצמה
אישית ,פיתוח תקשורת בין אישית יעילה ,כלים להתמודדות עם קונפליקטים ,שחרור
מהרגלים מזיקים ,שחרור מתלות ופיתוח עצמאות ,הפגת מתחים וחרדות ,שחרור
מפוביות.
תנאי סף ראיון אישי

תנאי סף ראיון אישי

קהל יעד נשים

קהל יעד נשים
₪

₪

עלות הקורס  8,160ש"ח | ניתן לקבל מלגות
תעודת גמר מכללת מעיינות  +איגוד הרפסולוגים

תעודת גמר מכללת מעינות ו"מירב" לימודי ההמשך של האונ' הפתוחה

היקף שעות לימוד286 :

היקף שעות לימוד160 :

יום לימודים כ  4-6ש"א תאריך פתיחה25/10/2020 :

יום בשבוע  4שע' תאריך פתיחה25/10/2020 :

אפשרות השמה :קופות חולים  ,קליניקות

אפשרות השמה :קליניקות

עיסוי רפואי

מקוון

פרונטלי

העיסוי הרפואי הוא אחד מתחומי הטיפול הנפוצים ביותר בעולם המערבי .בקורס לימודי עיסוי רפואי מושם
דגש על התפתחות אישית כמטפלים ,ועל טיפול איכותי הכולל קשב למטופלים ושמירה על כבודם ,יחד עם
דיוק ,טכניקות והתאמתן באופן אישי לכל מטופל .המסלול כולל לימודי עיסוי שוודי ,עיסוי רקמות עמוק ,טיפול
בנשים הרות ,טכניקות של הנעת מפרקים ,טיפול בבעיות אורטופדיות ,בעיות יציבה וטיפול בקור ובחום.
תנאי סף ראיון אישי
קהל יעד נשים

תומכות לידה ומדריכות הכנה ללידה

מגמה מעמיקה ומקצועית בשילוב אנשי מקצוע מובילים בתחום :יועצות הנקה,
מיילדות ,רופאות ,מטפלות ברפואה משלימה ,המכשירה נשים לעבודה בתחום
ההריון והלידה בארץ ובעולם .וכוללת הכנה ללידה ,תמיכה לאורך שלבי ההריון ,סיוע
בתהליך הלידה ובתקופת משכב הלידה .הקורס הינו חוויה לימודית מעצימה עבורך,
כאשת מקצוע לעתיד וכאישה בחייך הפרטיים ופותח דלת לתחום בו הפרנסה ,הייעוד
והשליחות הופכים לאחד.

קהל יעד נשים

תעודת גמר מכללת מעינות ו"מירב" לימודי ההמשך של האונ' הפתוחה
₪

יום בשבוע  4שע' תאריך פתיחה25/10/2020 :

עלות הקורס  | 10,200 ₪ניתן לקבל החזר מקופות החולים
תעודת גמר מכללת מעינות ו"מירב" לימודי ההמשך של האונ' הפתוחה
היקף שעות לימוד300 :

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו

לימודים הם נושא חשוב ומורכב ,שימו לב שאתם
מתחברים למקצוע שאותו בחרתם ותוכלו לעוף איתו
קדימה .בהצלחה ! רבקה כהן מנהלת שיווק ופרסום.

יום בשבוע  4-6שע' תאריך פתיחה25/10/2020 :
אפשרות השמה :בתי חולים  ,קופות חולים  ,קליניקות

073-2800324

תנאי סף ראיון אישי

עלות הקורס  | 7,850 ₪ניתן לקבל מלגות
היקף שעות לימוד270 :

מקוון

פרונטלי

צלצלו עכשיו:

₪

עלות הקורס  | 6,960 ₪ישנה אפשרות למלגות

יחידת ההשמה מלווה את מחפשי העבודה ומעניקה סיוע מותאם לכל תחום ורקע ממנו הגיע
המשתתף .כמו כן הצוות מלווה את המשתתף בתקופת הקליטה בעבודה ככל שנדרש.

מכללת מעינות היא מכללה ללימודי רפואה משלימה לנשים
בשיתוף לימודי החוץ של האונ' הפתוחה ,הקיימת כ 2-עשורים.
במכללה מגוון מסלולי לימוד וקורסים העוסקים בתחומי הרפואה
המשלימה ,הנפש והעצמה האישית .המכללה מוכרת על ידי כל האיגודים המקצועיים.

יחד איתך > תעסוקה עם כיוון!

 NLPודמיון מודרך

מקוון

פרונטלי

מכללה ללימודי תעודה טכנולוגיה שימושית.

הכשרת עובדים וטכנאים למקצוע חשוב ונדרש ,לימוד סילבוס מלא של משרד העבודה
הכולל את כלל החומר ההכרחי למקצוע זה .לימודים אלו כוללים רשיון לחשמל שירות

₪

קורס ניהול בגואפ הינו קורס פרקטי ויישומי הנותן למשתתפים כלים ותפיסות עולם
המאפשרות לו להגיע למצוינות ניהולית ולאפקטיביות אישית בעבודה ובכלל.
הקורס מתבסס על ידע עדכני ביותר ועל הבנה עמוקה של הכשירות התרבותית
הנדרשת לחרדים בעולם העבודה.

תנאי סף  10שנות לימוד חובה

תנאי סף תפקיד ניהולי בפועל

קהל יעד גברים

קהל יעד הרשמה לכולם כיתות נפרדות

עלות הקורס  | 11000תכנית שוברים

₪

עלות הקורס  2500+ ₪מע"מ

תעודת גמר משרד העבודה

תעודת גמר חברת GOUP

היקף שעות לימוד288 :

היקף שעות לימוד40 :

ג,ה  21:00 17:00-תאריך פתיחה29/09/2020 :

חד שבועי גמישות בשעות הבוקר והערב | תאריך פתיחה :נובמבר 2020

אפשרות השמה :חברות של מיזוג אויר ,עצמאיים

אפשרות השמה :תפקידים ניהולים בחברות ,עמותות ועסקים

073-2800313

073-2800313

073-2800311

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

צלצלו עכשיו:

הטיפ שלנו

ללמוד ניהול זה לצלול לתוך מערכות
ההפעלה האישיות שלך ,ולהבין איך אתה
יכול להוציא מעצמך הרבה יותר .וככה
להצליח יותר ביחסי העבודה שלך ,מול
הלקוחות שלך ובכלל באפקטיביות שלך
בחיים!
אודליה פרוש ,מנכ"ל

ע"י אבחון תעסוקתי תמצא את התחום המקצועי המתאים לך ביותר .האבחון מקיף את היכולות,
מאפייני אישיות וסגנון ,במטרה למקד למקצוע מתאים למימוש הפוטנציאל ולתוצאות הרצויות.

שירות והתקנה למתקני קירור ומיזוג אוויר

פרונטלי

קורס פיתוח מנהלים

מקוון

פרונטלי

אבחון > לכיוון מדויק!

בונים מנהלים | הכשרה ,יעוץ ואסטרטגיה

גואפ היא חברת יעוץ ואסטרטגיה המומחית
בכשירות תרבותית ועורכת הכשרות למנהלים
בחברה החרדית.

תנאי סף ראיון אישי ומבחן התאמה

פרונטלי

מסלול העיצוב הגרפי המתקדם של ֲא ֶטלְ יֶה ,יכשיר אותך להפוך למקצוענית ולא פחות
מזה ,כך שתוכלי לבנות לעצמך קריירה הן במשרדי הפרסום המובילים והן כעצמאית
בעלת סטודיו משלך הנושאים הנלמדים במסלול עיצוב מתקדם ,מיתוג ,קריאייטיב,
טיפוגרפיה משובחת ,פוטושופ ,אילוסטרייטור  ,אינדיזיין סיימת את לימודייך? את לא
בא ֶטלְ יֶה תעברי אימון אישי (קואצ'ינג) מקיף ,שיכשיר אותך להתמודד עם מכלול
לבדֲ .
ההבטים הצפויים לך בעולם העבודה :שיווק עצמי נכון ,תדמית אישית ,פרזנטציה
עצמית נכונה.

קהל יעד נשים
₪

עלות הקורס ₪ 9500
תעודת גמר מכללת אטליה
היקף שעות לימוד160 :
יום אחד בשבוע בין השעות  17:00-20:00בערב תאריך פתיחה04/11/2020 :
אפשרות השמה :משרדי פרסום ומיתוג .מחלקות עיתונים  .אתרי אינטרנט

תנאי סף ידע בתוכנות גרפיות אילוסטרייטור אינדיזין ופוטושופ .וראיון אישי
קהל יעד נשים
₪

עלות הקורס  | ₪ 13500תכנית שוברים
תעודת גמר משרד העבודה ומכללת אטליה
היקף שעות לימוד300 :
יום בשבוע שעות  09:30-14:30תאריך פתיחה02/11/2020 :
אפשרות השמה :משרדי פרסום ומתוג משרדי בניית אתרים משרדי נדלן

עיצוב ובניית אתרים

מקוון

פרונטלי

מסלול עיצוב ובניית אתרים של ֲא ֶטלְ יֶה פותח בפנייך עולמות חדשים של יצירתיות
ומעוף ,כמו גם מקורות הכנסה בלתי נדלים .מסלול זה מכשיר אותך לעצב ולבנות
אתרים על פי דרישות בינלאומיות כך שתוכלי תוך זמן קצר לבנות אתרים עבור לקוחות
בישראל ומעבר לים .בקורס זה תלמדי  UX UIאפיון וחווית משתמש  .עיצוב אתרים
באנרים אפליקציות דפי נחיתה ,בניית אתרים במערכת ההפעלה וורדפרס .בניית אתר
תדמית ,חנות ,ושפות.

₪

עלות הקורס  | ₪ 14,500תכנית שוברים
תעודת גמר משרד העבודה ומכללת אטליה
היקף שעות לימוד300 :

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו
כל אחד יכול להצליח! הוא רק צריך לדעת במה הוא רוצה
להצליח ולמקד את עצמו למטרה.

יום ד 09:30-14:30 .תאריך פתיחה04/11/2020 :
אפשרות השמה :משרדי מיתוג ופרסום ומשרדי בניית אתרים משרדים
מפעלים ועוד....

073-2800316

קהל יעד נשים

צלצלו עכשיו:

* ניתן להירשם גם לקורסי גרפיקה ממוחשבת למתחילים וקורס איור+רישום דיגיטלי
בפלטפורמת דיגיטל

תנאי סף ידע בסיסי באנגלית וראיון אישי.

שוברי משרד הכלכלה מוענקים לזכאים מטעם האגף להכשרה מקצועית המאפשרים לימודי מקצוע
על ידי מימון קורסים מקצועיים במגוון תחומים המתעדכנים על פי ביקוש המשרות בשוק התעסוקה.

קורס עיצוב גרפי קריאייטיב ופרסום

מקוון

בא ֶטלְ יֶה מזמין אותך ללמוד את רזי
מסלול היח"צ ,הכתיבה השיווקית והעיתונאות ֲ
הכתיבה העיתונאית והשיווקית מאל"ף ועד ת"ו ולהתחיל להשפיע על דעת הקהל .בין
אם את חולמת על טור במקומון ,על סלוגן בקמפיין הבא ,על כתיבה לאתרים או על
בא ֶטלְ יֶה תקבלי את התוכנית המקיפה ,היסודית והנרחבת
כתיבה לצורך תדמית ויח"צ ֲ -
ביותר לעשות זאת .בהנחייתם של אנשי תקשורת מהשורה הראשונה ,תלמדי מאלף
ועד תו אודות עולם העיתונות בכלל ומערכת העיתון בפרט ,על התקשורת הכללית
מול החרדית והדתית ,מהם יחסי ציבור וכיצד עורכים מסיבת עיתונאים! מהפכת
התקשורת הכתובה כבר כאן

אתם תלמדו > אנחנו נממן!

ֲא ֶטלְ יֶה  -בית הספר הגבוה לעיצוב ותקשורת חזותית ,הוקם במטרה
להכשיר את דור המעצבות הבא ונשות התקשורת והתוכן לפעול ,ליצור
בא ֶטלְ יֶה ,תוכנית
ולהטביע חותם בעולם המשתנה בקצב מסחרר .לשם כך ֲ
לימודים מקיפה ואינטנסיבית במיוחד המשלבת בהצלחה יכולת הטמעה
מהירה של טכנולוגיות חדשות בד בבד עם טיפוח יצירתיות מקסימאלית
וחשיבה מחוץ לקופסא .בוגרות ֲא ֶטלְ יֶה משתלבות במשרדי העיצוב
והפרסום המובילים ,ואחוזי ההשמה הנם מהגבוהים בתחום.

יח"צ וכתיבה תקשורתית עיתונאות

מקוון

פרונטלי

קורס עיצוב פרימיום למתקדמות

המרכז ללימודי תקשורת חזותית ועיצוב לנשים.

תנאי סף ידע בתוכנות אילוסטרייטור ,אינדיזיין ופוטושופ והגשה לדפוס .אנגלית
בסיסית ,ראיון אישי לבדיקת התאמה.

תנאי סף רקע קודם בצילום וידע בצילומי סטודיו .מצלמה מקצועית חובה
קהל יעד נשים

קהל יעד נשים

תעודת גמר מכללת אימג'

₪

היקף שעות לימוד140 :

תעודת גמר מכללת אימג'

יום א'  18:00-21:00תאריך פתיחה10/11/2020 :

היקף שעות לימוד245 :

אפשרות השמה :משרדי פרסום ,עסקים ,קטלוגים ,אדריכלים ומעצבי פנים ,צילומי מזון למגזינים
ולבלוגים ,צילומי מוצר לחנויות אינטרנטיות וקטלוגים

ימי רביעי  9:30-15:15תאריך פתיחה13/10/2020 :

קורס אפטר אפקטס לעורכות וידאו

מקוון

בואי ללמוד את התחום הלוהט של עולם הפרסום בדיגיטל -אפטר אפקטס .תלמדי איך להכין פרסומות
למסכי לד ,באנרים ולוגואים מונפשים ,אפקטים מיוחדים וקליפים מושקעים שיהפכו כל סרטון ל WOW-וכל
פתיח למושקע במיוחד בעזרת התוכנה המובילה והפופולארית אפטר אפקטס ולהגיע לביצועים מרשימים
ומבוקשים בעולם הפרסום והדיגיטל .מתאים לבעלות רקע קודם בפרימייר ולעורכות וידאו.
תנאי סף עורכות וידאו וגרפיקאיות בעלות רקע בפרימייר.
קהל יעד נשים
₪

עלות הקורס ₪ 15,800

אפשרות השמה :חברות לבניית אתרים שכירה ועצמאית

קורס איור דיגיטלי מקצועי למאיירות

מקוון

אם את אוהבת לאייר וחולמת להפוך את הכישרון שלך למקצוע מפרנס ,הקורס הזה
בדיוק בשבילך! שילוב של לימודי תוכנת מנגה סטודיו ,פוטושופ למאיירים ,איור בעזרת
לוח דיגיטלי וכלים מקצועיים מעולם הרישום המהיר ,הם התמהיל ליצירת מאיירת
דיגיטלית מקצועית! הקורס מועבר בזום ואת מצטרפת לקבוצה איכותית לומדת
ויוצרת .מלווה בהדרכה מעשית להשתלבות מהירה בעבודה ובניית תיק עבודות
מקצועי .בסיום הקורס תוכלי לאייר עבור הוצאות ספרים ,משחקים ומדיה וכן עבור
מעצבים ,טקסטיל ,מגזינים ,בלוגים ועוד.

עלות הקורס ₪ 2800

15מפגשים מוסרטים של  50דק' כל אחד  +מפגש של שעה וחצי של ליווי
ותמיכה לתרגול עם המנחה בזום תאריך פתיחה15/10/2020 :
אפשרות השמה :פרסומות לעסקים מסחריים ואתרי אינטרנט ומדיות דיגיטליות

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו

לפני שבוחרים מקצוע ,השאלה הראשונה והחשובה מכולן ,עוד
לפני " :כמה זה עולה ,מתי מתחילים והיכן עובדים" ,היא לאן תרצו
להגיע? במה באמת תרצו לעסוק? כשתהיה לכם תשובה על
השאלה הזו ,ויש לכם מטרה ברורה ,אתם ממוקדים ותגיעו רחוק.

₪

עלות הקורס ₪ 7900
תעודת גמר מכללת אימג'
היקף שעות לימוד140 :
ימי ראשון 19:00-22:00 :תאריך פתיחה14/10/2020 :
אפשרות השמה :הוצאות ספרים מגזינים ,בלוגים ועוד.

073-2800311

היקף שעות לימוד :שיעורים מוסרטים 15

קהל יעד נשים

צלצלו עכשיו:

תעודת גמר מכללת אימג

תנאי סף ידע בהכרת המחשב ,רקע באיור /רישום /כשרון .ראיון אישי לבדיקת
התאמה.

ע"י אבחון תעסוקתי תמצא את התחום המקצועי המתאים לך ביותר .האבחון מקיף את היכולות,
מאפייני אישיות וסגנון ,במטרה למקד למקצוע מתאים למימוש הפוטנציאל ולתוצאות הרצויות.

הקורס שיקפיץ אותך מצלמת פרטית לצלמת שעובדת עם העסקים הגדולים ועם השוק המסחרי .ויהפוך את
הצילום שלך לעיסוק והכנסה מרכזיים .בקורס צילום פרימיום ,תלמדי אודות צילומי תדמית עסקיים ,תלמדי
צילומי מזון וצילומי מוצר לצד צילומי אדריכלות וצילום אירועים .הקורס מלווה בהדרכה עסקית להשתלבות
מוצלחת בשוק העבודה הן כשכירה והן כעצמאית.

קורס הדגל להכשרת מעצבות גרפיות מובילות בשילוב סטאז' מעשי וכל הכלים
הכי מתקדמים בעולם העיצוב  .2021עיצוב פרימיום למתקדמות ,יכשיר אותך להיות
מעצבת מקצוענית הן בפרינט והן בדיגיטל! החל משלב האסטרטגיה ,עובר בכל
הכלים הכי חדשניים ,פוטושופ מקצוענים לצד הבנה עיצובית עמוקה וכלים מובנים
להבנת תהליכים וסטאז' מעשי מול לקוחות אמת ,אפיון  ,עיצוב ובניית אתרים הקורס
מלווה בהדרכה עסקית להשתלבות מוצלחת בשוק העבודה הן כשכירה והן כעצמאית.

אבחון > לכיוון מדויק!

צילום מסחרי ותדמיתי לעסקים

פרונטלי

פרונטלי

מולטימדיה עריכה והפקת ווידאו

המרכז לעיצוב תקשורת חדשנות ויזמות

העולם הדיגיטלי קפץ קפיצה משמעותית קדימה ,כולנו משתמשים וזזים בעקבות השנויים בעולם
הדיגיטל .כל בעלת מקצוע שרוצה חייבת לעצמה חבילת ידע מקיפה ויסודית ובעיקר חדשנית ועדכנית
הכוללת :בנית אתרים ב .HTML5 CSS3 ,WORPRESS, ELEMNTOR-יצירת באנרים ב ANIMATE -אפיון
ועצוב אתרים ,אפיקציות ומערכות כולל תוכנת .XD
תנאי סף ידע בעיצוב ותוכנות גרפיות

₪

קהל יעד נשים
₪

עלות הקורס ( 15,100 ₪המחיר המלא הוא ל 2קורסים ,ניתן לפצל) | תכנית שוברים

קהל יעד נשים

תעודת גמר משרד העבודה  +סיעור מוחות

עלות הקורס ש"ח ( 16,000המחיר המלא הוא ל 2קורסים ,ניתן לפצל) | תכנית שוברים

היקף שעות לימוד360 :

תעודת גמר משרד העבודה  +סיעור מוחות

תאריך פתיחה27/10/2020 :

היקף שעות לימוד240 :

אפשרות השמה :חברות הפקה ומולטימדיה ,פרילנס ,סטודיו עצמאי

תאריך פתיחה27/10/2020 :
אפשרות השמה :אתרי חדשות ,חברות הייטק ,משרדי דיגיטל ,פרילנס וסטודיו עצמאי

צילום סטילס ועיבוד תמונה

מקוון

פרונטלי

את מוזמנת למסע קסום בעולם הצילום הדיגיטלי ,במסלול היחיד המשלב לימודי צילום ברמה הגבוהה
ביותר ,עם קורס עיבוד תמונה בתוכנת פוטושופ ולייטרום .הקורס מועבר על ידי צלמים מקצועיים ואנשי
מקצוע המובילים בתחום.
תנאי סף אהבה לצילום
קהל יעד נשים
₪

תנאי סף זיקה למקצועות הניו-מדיה

במפגש קבוצתי תרכוש כלים מקצועיים ועדכניים לאבחנה ולמציאת מקצוע מתאים ומבוקש בשוק
התעסוקה .המפגש כולל תרגילים ,סימולציות והתנסויות שונות והכרות עם 'מודל הולנד'

לימודי מולטימדיה ו'וידאו ארט' בסיעור מוחות מקנים לך מגוון רחב של כלים חדשניים
את מוזמנת ללמד ולהיות אמנית השולטת במדיום ,מלהקת אותו ,ויוצרת עולמות תוכן
מופלאים ומגוונים מלאי אור ,תנועה ,צלילים ופנטזיה .תוכנות נלמדות :פרימייר ואפטר
אפקט .התמחות בבימוי והפקת סרטים כולל מסך ירוק ושימוש ברחפן.

ביחד > מתכווננים למקצוע!

עיצוב ,אפיון  UXIובנית אתרים

מקוון

פרונטלי

מקוון

פרונטלי

עלות הקורס  | 10,500 ₪תכנית שוברים

תאריך פתיחה27/10/2020 :
אפשרות השמה :צילומי מזון ,צילומי אופנה ,צילומי מוצר ,צילומי משפחה ,צילומי ניו בורן ,ועוד.

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו
"אין קיצורי דרך למקומות אליהם שווה באמת להגיע" -
מרים שרביט ,מנהלת סיעור מוחות.

073-2800323

היקף שעות לימוד160 :

צלצלו עכשיו:

תעודת גמר משרד העבודה  +סיעור מוחות

מכללה מוכרת במשרד העבודה המתאימה למגזר החרדי קורסים גברים
ונשים בנפרד עם מרצים מנוסים ומקצועיים

מקוון

פרונטלי

פיתוח ובניית אתר אינטרנט הכולל בסיס נתונים צד לקוח וצד שרת .מפתח ווב
מאפשר לכל אחד ללמוד את השפות של הפיתוח ונותן אפשרות להכנס בתחום
הייטק ולימוד שפות תכנות NODE JS | REACT | JAVASCRIPT | CSS | HTML

₪

תנאי סף ידע באנגלית ובמחשבים ברמה טובה
קהל יעד רישום פתוח כיתות נפרדות
₪

עלות הקורס  | ₪5000מסובסד לזכאים
תעודת גמר משרד העבודה וחברת GOOGLE

תנאי סף ש"ל  , 12אנגלית ברמה טובה מאוד

היקף שעות לימוד212 :

קהל יעד רישום פתוח כיתות נפרדות

ב,ד שעות  17:00-21:00תאריך פתיחה7/12/2020 :

עלות הקורס  ₪7000לאחר הסבסוד לפי קריטריונים | תכנית שוברים

אפשרות השמה :נתינת שירות לחברות שיווק דיגיטלי

תעודת גמר כן
היקף שעות לימוד400 :
א,ה שעות  17:00-21:00תאריך פתיחה22/10/2020 :
אפשרות השמה :חברות הייטק בירושלים ובמרכז

מנהל מערכת סיילספורס

מקוון

פרונטלי

מערכת קשרי לקוחות המוביל בעולם עם אפשרות לעבוד בגופים גדולים כמו
בבנק לאומי ,יד הנדיב או משרד הכלכלה.

מסלול מכינה מקוצר מקנה כלים והכנה לכניסתך לעולם ההכשרות והלימודים .תרכוש בסיס איתן
במתמטיקה ,אנגלית ויישומי המחשב ,אשר יסייעו בידך ,בכניסה חלקה לעולם הלימודים.

ניהול פרסום וקידום אתרים ברשתות חברתיות פייסבוק אינסטגרם וגם מנוע
חיפוש גוגל ו-יוטיוב

תתכונן > ללימודים עם כיוון!

פיתוח ובניית אפליקציות ווב
Fullstack

מנהל קמפיין בזירת האינטרנט

מקוון

פרונטלי

תנאי סף ש"ל  , 12אנגלית ברמה טובה
קהל יעד רישום פתוח כיתות נפרדות

היקף שעות לימוד147 :
א,ה שעות  17:00-21:00תאריך פתיחה18/11/2020 :

לרישום לקורסים
התקשרו לקו ההכשרות:

073-2800313

הטיפ שלנו
בקשו להרשם לשיעור ניסיון בתשלום סימלי כדי לבדוק
האם מתאים לכם לפני שתתחייבו על כל הקורס.

אפשרות השמה :חברת  ,Oneבייברדג' ,סיילספורס

073-2800314

תעודת גמר סיילספורס ו משרד העבודה

צלצלו עכשיו:

₪

עלות הקורס  ₪3500לאחר הסבסוד לפי קריטריונים | תכנית שוברים

משוב
מרכז כיוון שמח להגיש לך חוברת עם מיטב ההכשרות המקצועיות והרלוונטיות
לתקופה זו .בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים ועלויות גבוהות ,נשמח לשמוע את
דעתך ע"מ שנוכל להשתפר בעתיד!
בין השולחים את המשוב יוגרלו פרסים יקרי ערך.
פרס מלגת לימודים
ראשון על סך ₪ 4,000

פרס
שני

סוף שבוע
זוגי במלון

פרס לילה באמצע
שלישי שבוע במלון

 .1האם המידע על ההכשרות בחוברות היו כתוב בצורה ברורה?
 .1מצוין  .2טוב מאוד  .3סביר בהחלט  .4לא הכול ברור  .5גרוע
 .2האם המידע על ההכשרות סייע לך להחליט מה ללמוד?
 .1כן! יש החלטה  .2סייע בהחלט  .3נתן לי כיוון  .4רק התבלבלתי  .5לא מעוניין ללמוד
 .3באלו תחומים היית רוצה לקבל מידע מקצועי?
 .1תחום ההכשרות המקצועיות  .2כלכלת המשפחה  .3קידום ותעסוקה  .4מיצוי זכויות
 .4באלו דרכים היית שמח לקבל מידע מקצועי?
 .1חוברת עד הבית  .2רק בדואר אלקטרוני  .3עלון חודשי  .4לא מעוניין לקבל מידע
תודה על המשוב! שים לב  -חובה להשלים את הפרטים הבאים:
שם פרטי ___________________ :שם משפחה_____________________ :
נייד  _______________ :ת.ז _______________ :עיר מגורים____________ :
ניתן לשלוח את המשוב לוואצפ  02-6411387או למיילinfo@kivun.org.il :
ניתן לענות על המשוב בגוף המייל ללא צירוף תמונה.
כמו"כ ניתן להביא את המשוב לצוות במרכז כיוון בימים א-ה בין השעות 9:00-18:00
ע"מ להשתתף בהגרלה יש לשלוח את המשוב עד לתאריך כה' תשרי תשפ"א

בהצלחה!

מינהל לשירותי קהילה  -הרשות העירונית לתעסוקה

w w w . k i v u n . o r g . i l

