כל ההכשרות המקצועיות
לצאת עם מקצוע עוד השנה!

המגזין לעולם הפרנסה והתעסוקה

8
כך תגשימו את
חלום ההיי-טק
שלכם

4

4
מאה שערים פינת משרד הפנים

עובדים חרדים בשירות המדינה

12
סיפור ההצלחה של המעסיק

שפוגש את העובדות החרדיות
שלו רק פעם בשבועיים

4

מדד הגיוון :פותחים
את השער לעובדים
חרדים בשירות המדינה

מגזין 'מקש רווח' 4
תשרי תשפ"ג

7

מתקדמים
לעבודה

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

11

להתייחס לשקופים
בשוק העבודה

12

המעסיק תל אביבי,
העובדות ירושלמיות,
המשרד בבית

פתח דבר
ימים אלה ,של ראש השנה ,הם ימים של חשבון
נפש מחד וימים של החלטות טובות והתחלות
חדשות מאידך .כיהודים מאמינים ,אנחנו
צריכים לבחון כל היבט בחיים שלנו ,גם תחום
הפרנסה ,התעסוקה והחיים המקצועיים שלנו,
ראויים לחשבון נפש.
איזה עובדים היינו השנה? איפה אנחנו
רוצים להיות בשנה הבאה? איך אנחנו רוצים
שהקריירה שלנו תיראה? ובכלל איך נראה יום
העבודה שלנו? מי האנשים שסביבנו? והשאלה
הגדולה היא :האם אנחנו ממצים את הפוטנציאל
שלנו .האם אנחנו מביאים לידי ביטוי את הכוחות
המיוחדים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא.

8

כל הדרכים
מובילות להיי-טק

לפני למעלה מעשור זכיתי להכיר את הרב יצחק
גרוסמן ,רבה של מגדל העמק ונשיא מוסדות
'מגדל אור' .כל מי שמכיר אותו יודע שמדובר
באדם נדיר וחוויה נדירה .הוא זיהה בי את
הכישורים והיכולות האישיות וניתב אותי בדרכו
החכמה לתחום שנקרא 'תעסוקת חרדים'.

דבר מנהל הרשות העירונית
לתעסוקה בעיריית ירושלים
בפרוס השנה החדשה תשפ"ג הבאה עלינו לטובה ,אנו שמחים להציג לכם את חוברת "מקש רווח "4
שהופקה על ידי מרכז כיוון .שלוש החוברות הקודמות מסדרה זו התקבלו באהדה רבה ע"י רבים מקרב
האוכלוסייה החרדית בירושלים .אני ממליץ מאוד לעיין בחוברת ולהסתייע במידע החיוני הכלול בה
ובאפשרויות התעסוקה המגוונות העומדות בפניכם.
מרכז כיוון הוקם ע"י זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה והרשות העירונית לתעסוקה בעיריית
ירושלים ,וב 9-השנים מאז הקמתו הוא פועל בהצלחה רבה באמצעות קרן קמ"ח שיש לה מומחיות רבה
וניסיון עשיר בתעסוקת חרדים .לצד המרכז אנו מפעילים מערך של רכזי ורכזות תעסוקה בשכונות העיר,
ובכלל זה השכונות החרדיות ,כדי להנגיש ככל הניתן את השירות לאוכלוסייה ולעודד את התושבים
לצרוך את מגוון השירותים שאנו מציעים.
אבקש בהזדמנות זו להודות למנכ"ל קרן קמ"ח ,מר מוטי פלדשטיין וסגנו ,עו"ד אברהם יוסטמן ,למנהל
המרכז ,מר יחיאל אמויאל ,ולמנהל הפרויקט מטעם העירייה והמשרד ,הרב אליהו וינד ,וכמובן לצוות
העובדים וראשי התחומים העושים מלאכתם נאמנה ,במסירות ומתוך תחושת שליחות ציבורית .הללו
עומדים לרשותכם בכל ימות השנה.
אסיים בברכת שנה טובה ומבורכת ,שתהא שנת תשפ"ג שנת פרנסה גדולה ומוצלחת ,לכם ולבני ביתכם.
חיים עמר

מאז עשיתי כברת דרך ארוכה ,וכבר כמעט
 9שנים שאני מנהל את מרכז כיוון ,במהלכם
סייעתי לאלפי משפחות מהציבור החרדי למצוא
את האפיק הנכון לפרנסת הבית ואת הדרך
הנכונה למיצוי הכשרונות שלהם בתעסוקה.
במרכז כיוון יש צוות בעל נסיון רב שיכול לייעץ
לכל אחד ואחת לעשות את הבחירות הטובות
והמתאימות עבורם.
הפעילות האדירה של מרכז כיוון ,שמתקיימת
תחת החזון "השליחות שלנו  -הפרנסה שלכם",
התחילה מ"כן" אחד פשוט שאמרתי לרב גרוסמן.
השנה נתקלתי בהזדמנות נוספת לתרום
לתעסוקה ופרנסה בציבור החרדי .זה היה

כשידידי איציק קרומבי הציג לי בפעם הראשונה
את תכנית מיגו .מיד הבנתי את הפוטנציאל
המהפכני שלה ,ושוב אמרתי "כן" .מיגו היא
תכנית עם פוטנציאל אדיר ,שיכולה לראשונה
להגשים חלומות של רבים ולהכניס כמות
מכובדת של עובדים מוכשרים ואיכותיים
לתפקידי מפתח בחברות היי-טק מובילות.
כמו מיגו ,במגזין 'מקש רווח' שאתם מחזיקים
בידיים כעת ,תוכלו למצוא תכנים מרתקים
ועוד שירותים מתקדמים של 'מרכז כיוון'  -כמו
למשל הסדנה להכנה לשירות המדינה  -שנועדו
למטרה אחת :לאפשר לכם למצוא את הדבר
הנכון עבורכם ,את הדרך שאיתה תוכלו למצוא
את הדבר שבו אתם טובים במיוחד ,ויכולים
לפרנס את המשפחה שלכם בצורה איכותית.
מצידה השני של החוברת ,הכנו עבורכם קטלוג
מקיף במיוחד של הכשרות ומוסדות לימוד
שיכולים להיות השער שלכם לעולם התעסוקה.
תקראו ,תפנימו ,תתלבטו ,אבל שההחלטה
הראשונה שלכם לשנה הקרובה תהיה :להגיד
כן .אתם תעשו את הצעד הראשון ,ואנחנו נחכה
לכם כאן ,עם כל העזרה והסיוע שתצטרכו
להמשך הדרך.
ההצלחה בידיים שלכם
שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה ,שנת הצלחה
שלכם,
יחיאל אמויאל,
מנכ"ל

ניהול והפקה :דבורי עמנואל
עריכה וניהול תוכן :נחמיה רוזנפלד
עיצוב גרפי ועימוד :שרי פרידברג
כתיבה :חוי אייזנבך

מנהל הרשות העירונית לתעסוקה
עיריית ירושלים

2

3

מדד הגיוון:
פותחים את השער
לעובדים חרדים
בשירות המדינה
אחוז העובדים החרדים בשירות המדינה,
עדיין רחוק מאוד מהיעד שאותו הציבה
המדינה לעצמה  //סדנה חדשה של מרכז
כיוון תסייע לחרדים המעוניינים להשתלב
בשירות המדינה ,להתכונן כראוי ולצלוח
מכרזים  //רבקה ונחום ,שני צעירים
חרדים שעובדים במשרדי ממשלה שונים,
משתפים בחוויות האישיות שלהם
רבקה
יום טוב קמה כל בוקר
ליום עבודה עם משמעות .שנים של
השקעה בתארים מתקדמים ,ניסיון
תעסוקתי רב במנהל קהילתי ,והמון
רצון להשפיע חברתית ,הובילו אותה
למקום שבו היא נמצאת היום .גם נחום,
צעיר ירושלמי ,הצליח לכבוש את משרת
החלומות .אחרי תקופה לא מבוטלת
שהוא חיפש את עצמו בין עבודות ,הוא
הגיע למנוחה והנחלה .וכיום הוא מחזיק
בתפקיד מרשים של מנהל פרויקטים
בתחום ההיי-טק .והשכר? הוא כבר מזמן
נכתב בחמש ספרות ומעלה..

4

אז מה המשותף בין
תפקיד עם השפעה
חברתית למשרת
נוצצת?
היי-טק
ובכן ,הם עובדים
בשירות המדינה.

לשירותך,
המדינה
רבקה ,אם לחמישה
בגבעת
המתגוררת
י ל ד י ם
זאב ,צעדה במסלול הבטוח שאותו עוברת
כמעט כל בחורה חרדית ממוצעת :לימודי
הוראה ,השלמה לתואר בחינוך ,חתונה
וילדים .המסלול הקלאסי .התפנית
בעלילה החלה לאחר שעסקה שנים במה
שמכונה "המגזר השלישי" .דרך תפקידים
שעשתה בארגון הג'וינט ובמנהל קהילתי
גדול בירושלים ,היא נחשפה להשפעה
העצומה שיש בעבודה במגזר הציבורי.
משם המטרה הייתה ברורה .רבקה
הצליחה להשתלב במשרת סטודנט
במשרד לפיתוח הנגב והגליל ,במקביל

להשלמת תואר שני בניהול ומדיניות
ציבורית .כיום ,כמעט שש שנים מאז
שכף רגלה דרכה לראשונה בפתח
המשרד הממשלתי ,היא מנהלת את
תחום פיתוח כלכלי ותעסוקה במשרד
לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל .במסגרת
עבודתה מובילה רבקה פרויקטים
ממשלתיים שמטרתם ליצור תעסוקה
איכותית בערי הפריפריה ולסייע לפיתוח
כלכלי של עיריות חדשות.
"בעבודתי אני עוסקת בפרויקטים רבים
ומגוונים הנותנים מענה לאוכלוסיות
שונות בפריפריה החברתית :המגזר
הערבי ,החרדי ,יוצאי אתיופיה ואוכלוסיות
חלשות במעמד סוציו-אקונומי נמוך",
מספרת רבקה בעיניים בורקות" .אנחנו
עובדים על מיזמים שונים במטרה לפתח
את העיריות הפריפריאליות בתיירות
ובעסקים ,כל עירייה לפי מה שנכון לה".
כשרבקה מדברת על העבודה שלה
במשרד ממשלתי ,יש מילה אחת עליה
היא חוזרת שוב ושוב :השפעה" .מה שהכי
קוסם לי בתפקידי במגזר הציבורי ,יותר
מהשכר והתנאים היא יכולת ההשפעה
על חיים של אחרים .העובדה שאני יכולה

לשפר את איכות החיים של אלפי אנשים,
נותנת לי סיפוק עצום ומניעה אותי לקום
כל בוקר לעבודה" ,מסכמת רבקה.
הדרך שעבר נחום גוטליב ממשרה בשוק
הפרטי למשרה ממשלתית ,שונה מזו
של רבקה .אל תפקידו הנוכחי כמנהל
פרויקטים במשרד הפנים ,הוא הגיע כמעט
במקרה" .אחרי שנים שעברתי בין עבודות
זמניות ומזדמנות ,הבנתי שהכיוון שלי הוא
תכנות ומחשבים" ,מספר נחום" .עברתי
הכשרה מקצועית לטכנאי  p.cורשתות
ולימודי תכנות דרך מסלול פולסטאק
במכללת ווב סקול".
את השילוב של לימודי תמיכה טכנית לצד
ידע בכתיבת קוד ,הוא הביא לידי ביטוי
במהלך הקריירה בשירות המדינה" .לפני
כחמש שנים התחלתי לעבוד כתומך טכני
ומטמיע במשרה פרטית ,אחרי שנתיים
בהן צברתי ניסיון משמעותי ,עברתי לנהל
פרויקט במשרד החינוך ומשם התגלגלתי
למשרד הפנים" ,מתאר נחום את המסלול
המקצועי" .אל משרד הפנים נכנסתי
בתפקיד מנהל תמיכה טכנית ,משם
עברתי לשמש כמנהל מוקד הלפ-דסק עד
לתפקידי החדש כמנהל פרויקטים בתחום
התוכנה .כיום אני מביא לידי ביטוי גם את
מה שלמדתי כמתכנת פולסטאק".

ההבדל בין השוק הפרטי
למשרה ממשלתית
כשהם נשאלים על ההבדלים המהותיים
בין משרה בשוק הפרטי לבין משרה
ממשלתית ,התשובות של רבקה ונחום
מגוונות.
"אני שומע מחברים לצוות שעבדו בעבר
בחברות היי-טק גדולות בשוק על פער
עצום בדרישות ובאווירה ,המשרות בשוק
הפרטי הרבה יותר תובעניות" ,משתף
נחום מנקודת מבט של 'היי-טקיסט'.
"כאן במשרד הפנים האווירה הרבה יותר
רגועה ופחות מלחיצה" ,מחייך גוטליב.
"האווירה השלווה והמקבלת ,מתאימה
גם למי שמתחיל את דרכו בשוק ההיי-טק
ומאפשרת מרחב למידה".
"בהחלט יש הבדלים" ,מציינת רבקה
מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל" .אני
חושבת שהדבר הכי חזק בתפקיד בשירות
המדינה ,הוא הסיפוק העצום שהעבודה
נותנת" ,היא אומרת וחוזרת שוב על
המוטיב המרכזי עליו היא חוזרת לאורך
כל הראיון" :מרחב ההשפעה החברתית
הקיים במשרה ציבורית ,זה משהו שאין

בשום מקום אחר".
לרבקה יש עשרות דוגמאות לפרויקטים
בהובלתה ,שהביאו לשיפור משמעותי
בפן הכלכלי והחברתי בחייהם של
עשרות אלפי אנשים ברחבי הארץ" .אחד
מהפרויקטים הגדולים שהובלתי לאחרונה
הוא הקמה של מרחבי עבודה משותפים
בערים שונות .הפרויקט המורכב ,הצריך
הקמה מאפס ושיתוף פעולה בין גופים
שונים .אבל אחרי עבודה מאתגרת ,קיימים
היום כ 25-מרחבי עבודה ברחבי הארץ
והשאיפה להגיע ל ,"40-מספרת רבקה.
עוד פרויקט חשוב אותו מובילה רבקה
בימים אלו ,הוא הקמת חנויות וירטואליות
ברשת לבעלי עסקים קטנים בפריפריה.
המחשבה שעומדת מאחורי המיזם ,באה
בעקבות המשבר הכלכלי אליו נכנסנו
בעלי עסקים בתקופת הקורונה" .העבודה
שלי מגיעה עד לאנשים בקצה החברה
הישראלית" ,מתרגשת רבקה.
אך מול היתרונות הרבים והמשמעות
העצומה שמביאה איתה המשרה בשירות
המדינה ,יש גם אתגרים שכדאי לקחת
בחשבון" .חשוב לדעת שבשונה מגופים
פרטיים ,במשרד ממשלתי יש המון
בירוקרטיה" ,מציינת רבקה" .כל פרויקט
יכול להיות סיפור של שנים ,כל מיזם כולל
פרוצדורה מורכבת של לשכה משפטית,
ועדות ואישורים" .גם הממשלה שקמה
ונופלת חודשים לבקרים ,ותקופות של
לעיתים
בחירות ,הם
"צריך
גורם מעכב.
ה מ ו ן
סבלנות
ואורך רוח",
מסכמת יום

מרחב ההשפעה
החברתית הקיים
במשרה ציבורית,
זה משהו שאין
בשום מקום אחר

טוב" .אך למרות הבירוקרטיה ,הסיפוק
האדיר שהעבודה נותנת ,שווה את הכל".

מאה שערים פינת משרד
הפנים
הפן החברתי הוא אחד הגורמים
המשמעותיים בבחירת מקום עבודה .אז
איך מתמודד עובד חרדי במסגרת עבודה
שאינו המקום המוכר? בפרט כשמדובר
במשרד ממשלתי בה נחשפים לכל גווני
הקשת של החברה הישראלית.
"אני מגיע ממאה שערים" ,משתף נחום
במידע המפתיע" .לעבוד במשרד ממשלתי,
זה לא דבר טבעי עבור מי שמגיע מרקע
כזה .בתחילה זה היה נראה מאיים ולא
מוכר לעבוד בצוות אחד עם כל כך הרבה
סגנונות וצבעים של אנשים .אבל עם הזמן
התחלתי להרגיש יותר בנוח".
נחום מגדיר זאת" :ללכת בין הטיפות" .הוא
למד לתמרן היטב בין השתתפות באירועי
חברה וסיורים לימודיים לבין שמירה
על גבולות ברורים ששומרים על זהותו
החרדית.

ואיך מקבלים אותך
במשרד? אנחנו עוברים
לשאלה המתבקשת.
"הם מעריכים מאד את מי שאני" ,עונה
נחום" .יש המון התחשבות והבנה ,מאוכל
כשר ועד לרמת תוכן השיחות במשרד .זה
נמצא במקום שבין דעות קדומות שיש
בחברה הכללית על המגזר החרדי לבין
מה שהם רואים בפועל .אנשים בעבודה
ניגשים אלי ואומרים :לא ידענו שככה
באמת נראה ומתנהג אדם חרדי .זה עושה
הרבה קידוש ה' ומנפץ דעות קדומות".
רבקה יום טוב דווקא רואה באתגרים,
יתרונות" .בעבורי ההיכרות עם כל חלקי
העם הוא יתרון משמעותי" ,היא אומרת.
"אנחנו גדלים כל חיינו בתוך חממה מוגנת.
זה שאני נחשפת לכל גווני הקשת של
החברה ולומדת להכיר את השונה ממני,
תורמת מאד גם לתפקיד שלי שבו אני
מחויבת להעניק שירות לכולם .העובדה
שאני מכירה את כל השכבות ,מסייעת
במילוי תפקידי".
"אין ספק ששירות המדינה זה מקום רך
לנחיתה לעולם שבחוץ" ,מסכם גוטליב
בנקודה חשובה" .דווקא המגוון האנושי
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שיש פה ,הוא זה שמאפשר את קבלת
האחר והשונה ,לעומת חברות פרטיות בהן
אופי האנשים די דומה אחד לשני".

אחד מאלף
כדי להצליח להתקבל למשרה ממשלתית,
יידרש המועמד לעבור דרך ארוכה
ומייגעת לעיתים .התהליך מתחיל בהגשת
מועמדות ,דרך מערכת המכרזים של
נציבות שירות המדינה .במערכת קיימים
שלושה סוגי מכרזים :מכרז פנימי המיועד
רק לעובדי משרד ממשלתי ספציפי ,מכרז
בין משרדי בו יכולים להגיש מועמדות כל
עובדי המדינה מכלל המשרדים ,ומכרז
פומבי אליו כל אדם שעומד בתנאי הסף
יכול לגשת.
תהליך המיון במכרז הפומבי הוא בשלבים:
אחרי בחינת תנאי הסף של השכלה,
ניסיון וכישורים ,ייערך למועמדים מבחן
אישיות התנהגותי מקוון .בשלב הבא ייערך
יום הערכה קבוצתי ,בו יצפה פסיכולוג
תעסוקתי במשימות קבוצתיות ויעניק
ציון לכל משתתף .בשלב זה רק חלק קטן
מהמתמודדים יעברו לשלב הבא .בשלב
האחרון ייערך יום
לכל
ראיונות

זה משחק
במקום שבין
דעות קדומות
שיש בחברה
הכללית על
המגזר החרדי
לבין מה שהם
רואים בפועל
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המועמדים שבסופו יבחר לתפקיד המועמד
המתאים ביותר.
כדי לעבור את תהליכי המיון המורכבים,
מעניק מרכז כיוון ייעוץ והכוונה לניגשים
למכרזים" .אחרי תקופה שעבדתי במשרת
סטודנט ,החלטתי להגיש מועמדות
לתפקיד ניהולי בתחום בו אני מתעסקת
כיום" ,משתפת רבקה יום טוב" .כדי להגיע
מוכנה לימי המיון ,נעזרתי בנטע השמאי
ממרכז כיוון .בזכות ההכוונה המדויקת
ותרגילי הסימולציה שערכה איתי נטע,
הגעתי מוכנה לימי הערכה והצלחתי לקבל
את התפקיד מתוך מאות מועמדים .גם
יחיאל אמויאל  -מנכ"ל המרכז ,היה שליח
טוב להעניק את העצות הנכונות" ,מודה
רבקה.
עד מהרה הפכה פגישת הייעוץ הפרטנית
לסדנה קבוצתית המעניקה את ארסנל
הכלים החשובים כדי לצלוח את התהליך
הארוך" .הסדנה נבנתה אחרי שהבנו שלא
מעט פונים לא קוראים נכון את המפה
בשלבי המיון" ,מסבירה נטע השמאי,
מדריכה ויועצת תעסוקתית במרכז כיוון.
"המטרה שלי בסדנה היא להביא את
המועמדים מהציבור החרדי ,לקו משותף
עם הציבור הכללי ,על מנת שיצליחו להבין
את הסיטואציה בדינמיקה הקבוצתית".
חלק נוסף בסדנה מתמקד בהנגשת
המושגים הקיימים בשירות המדינה כגון:
ההבדל בין דירוג לדרגה ,דירוג מח"ר
(ראשי תיבות של מדעי רוח וחברה) ,דירוג
מנהלי ועוד .לדבריה של נטע ,לכל מושג

ישנה משמעות קריטית במהלך הגשת
המכרז.

לשחק את המשחק
כחלק מפעולות נציבות שירות המדינה
להגברת הגיוון התעסוקתי בשירות הציבורי,
נקבעו כמות משרות ייעודית לאוכלוסיות
מיעוט .היעד שהציבה הנציבות לעובדים
החרדים הוא  7%מסך כל המשרות ,אך
בפועל רק  1.9%מהמשרות הממשלתיות
מאוישות כיום על ידי חרדים.
במטרה להעלות למודעות את אפשרויות
התעסוקה הרבות הקיימות בשירות
המדינה ,השיקו במרכז כיוון משחק טריוויה
חדשני ומרתק .המשחק שהוצג לראשונה
ביריד שקיים זרוע העבודה במשרד
הכלכלה בהשתתפות מנהלי תוכניות
לשילוב אוכלוסיות בשוק התעסוקה.
שאלון הטריוויה יהווה כחלק מקדים
לסדנת ההכנה לשירות המדינה בכיוון,
דרכו יוכלו הפונים לערוך היכרות עם
המשרות הממשלתיות והשירות הציבורי.
"כל החומר הלימודי והעיוני של הסדנה
עבר גם את העיניים של נציבות שירות
המדינה" ,מספר פיני גולדמן ,מנהל אגף
ההכשרות במרכז כיוון" .הנציבות נתנה את
ברכתה לסדנת ההכנה ואנו מקווים שהיא
תביא עוד ועוד חרדים לעסוק בתפקיד
//
משמעותי בשירות המדינה".

הכניסה הראשונית לשוק העבודה ,היא
לא סוף הסיפור  //אתם יכולים להיות
עובדים מצויינים ,אבל איך תתקדמו
בעבודה ותשיגו שכר ותנאים יותר טובים?
במחלקת קידום של מרכז כיוון יעזרו לכם
לשדרג את המעמד התעסוקתי שלכם
במקום העבודה הנוכחי או במקום טוב
יותר עבורכם  //תתקדמו!

"אם אני צריך להודות למישהו שהאמין בי ,זה לך" ,כתב בנימין
לרכז הקידום של מרכז כיוון במייל המסכם את תהליך הקידום
שעבר .בנימין הגיע למרכז כיוון בחודשים אחרי החתונה שלו,
כשהבין שהניסיון התעסוקתי שלו כצלם אירועים ,לא מתאים
לו בשלב זה של בניית החיים המשותפים" .אהבתי את העבודה
והצלחתי בה ,אבל השעות לא התאימו לי" ,הוא מתאר" .כשהגעתי
למרכז כיוון כבר התייאשתי מהכל ,וכמעט נקלטתי לעבודה כמוכר
בחנות כלי בית".
"בדרך כלל מי שמגיע למחלקת קידום ,אלה אנשים שנמצאים
במבוי סתום" ,מסביר רכז הקידום במרכז כיוון" .הם כבר עובדים
ורוצים להתקדם באותו תחום ,הם לא יודעים איך לשפר את
המשכורת או להתקדם מקצועית בתפקיד ויש את אלו שלא
מרוצים בתחום המקצועי שלהם ורוצים לבחון הסבה מקצועית".
התהליך במחלקת קידום מתחיל במיפוי של צרכים תעסוקתיים,
בכוחות של העובד ,בחסמים ובכיוונים שיכולים להתאים לנטיות
התעסוקתיות שלו .כחלק מהתהליך בודקים גם מקומות תעסוקה
שבהם עבד בעבר ,מה היו החלקים הטובים ,וממה הוא היה פחות
מרוצה .תהליך זה ,מהווה בסיס לבדיקה מעמיקה של התחומים
והאפשרויות העתידיות שבהן ניתן לשלב את העובד.
גם בנימין עבר את התהליך הזה .במהלך האבחון במחלקת קידום,
עלה ניסיון תעסוקתי מוצלח שיש לו בעבודה עם נוער .הכיוונים
שעמדו לפני הצוות היו :אמנות או חינוך .בסוף התהליך המקצועי,
שכלל כתיבת קורות חיים וסדנת הכנה לקראת ראיון עבודה
ושיחת הצגה שיווקית ,בנימין נשלח להתנסות כממלא מקום
בתלמוד תורה.
היום ,אתם יכולים למצוא את בנימין מלא סיפוק מעבודתו כמחנך
ומלמד בתלמוד תורה ,תוך שהוא לומד במקביל תואר בחינוך.
עבור רובנו מקום העבודה מהווה חלק מרכזי מהזהות האישית
ומאפשר לנו לבטא את הכישרון והיצירתיות שלנו .במקביל לכך,
כל עובד שואף שמקום העבודה יספק לו גם הזדמנות לקידום
ולהתפתחות .לצערנו לא כולם מפנימים שהקידום הנכסף לא יבוא
מעצמו ,אלא יש לנקוט בפעולות אקטיביות כדי לזכות בו.

מתקדמים
בעבודה
כמו שמתארת רבקה  -רכזת הקידום ,חלק מהפונים למחלקה
עוברים תהליך הסבה מקצועית בדומה לתהליך שעבר בנימין ,אבל
רבים גם מנסים להתקדם באותו מקום עבודה או לכל הפחות באותו
תחום .כך למשל נכתב במייל אחר שקיבל רכז הקידום בשבועות
האחרונים" :רק רציתי לעדכן אותך שסגרתי את העבודה בשעה
טובה ,מבחינתי זאת עליה של  100%בשכר" .הכותב ,עבד עד
תקופה קצרה קודם לכן ,כמנהל לוגיסטיקה באחד מגופי הביטחון,
וכעת התקבל לעבודה בתפקיד דומה בחברה במגזר הפרטי.

כלים מקצועיים לפיתוח קריירה
בעולם העבודה המשתנה ,העובדים מחפשים כל הזמן לפתח את
הסטטוס התעסוקתי שלהם ,להתקדם בשכר ,בתפקיד ובתנאים.
מתוך הבנה שתהליך פיתוח אישי הוא דבר הכרחי לקידום
המקצועי .מתוך ההבנה שיש לתת דגש משמעותי עם שילוב
חרדים בתעסוקה איכותית ,פועלת במרכז כיוון 'מחלקת קידום',
שמסייעת למי שכבר נמצאים בתוך שוק העבודה ,לבצע הערכה
פנימית מחודשת של יכולותיהם ,לבחון מחדש את השוק ולנסות
לשפר את מעמדם התעסוקתי.
"זה יכול להישמע מוזר ,ויש כאלה ששואלים אותנו למה צריך
לסייע למי שכבר נמצא בעולם התעסוקה ,אבל הניסיון שלנו
מראה שגם הם זקוקים לכלים מקצועיים כדי להתקדם ולהשתפר
בתחומי העבודה שלהם" ,אומר יחיאל אמויאל מנכ"ל מרכז כיוון.
כאשר מדובר בהסבת מקצוע ,התהליך אכן מורכב יותר .אבל
הכלים של מחלקת קידום בכיוון מסייעים גם למי שמבקשים
להתקדם בתחום בו הם עובדים ,או אפילו בתוך מקום העבודה
שלהם.
תכנית הקידום של מרכז כיוון ,מפגישה את העובד עם מומחי
תעסוקה שלומדים את האופי של המשתתף ,את הדברים שמניעים
אותו ואת ההיבטים התעסוקתיים החשובים לו .התהליך כולל
עבודה אישית וזיהוי מטרות ,שבסופו המשתתפים מזהים בעצמם
מה עליהם לעשות כדי להתקדם בשכר ,בתפקיד או בתנאים
בעבודה" .הרעיון שלנו הוא לא לעשות את התהליך בשביל העובד,
אלא לגרום לו לעשות את הדברים בעצמו ,להבין מה הדרך הנכונה
שלו לעשות את השינוי ואיך לגרום למעסיק לקדם אותו" ,מסכם
//
יחיאל אמויאל.
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כל הדרכים
מובילות להיי-טק
שימו את כל הקלישאות ואת כל מה
שידעתם בצד ותשמעו על הדרכים
הנכונות להיכנס לתחום התחום החם
ביותר :ההיי-טק  //מסדנת 'טעימות
טכנולוגיות' שמאפשר התנסות ראשונית
ועד תכנית 'מיגו' שמשנה את כללי
המשחק בכל הנוגע לשילוב חרדים
בהיי-טק START //

"יש כאן הגשמה של חלום" ,פותח ארי ,צעיר חרדי
מירושלים שזה עתה החל את צעדיו הראשונים
בלימודי ההיי-טק ,במסלול היחודי שמציעה תכנית
" MEGOעברתי את כל המסלול החרדי בהצלחה,
ותמיד רציתי להגיע לתחום המחשבים .לא היה לי
מושג איך להגיע לזה .כשהגיעה ההזדמנות הנוכחית,
החלטתי ללכת על חלום ההיי-טק ונרשמתי לתכנית
מיגו .אחרי בדיקות התאמה וסינון מוקפד התקבלתי
לתוכנית שתאפשר לי לממש את החלום ,להשלים
פערים ולהצליח גם להשתלב בתעשייה".
תכנית מיגו? לימודי היי-טק? הכשרה מקצועית?
במקום לדבר בקודים ,נתחיל מהתחלה .דבר אחד
בטוח :אין קיצורי דרך.

עולם טכנולוגי ראיתי
העולם שלנו הופך להיות טכנולוגי יותר ויותר.
העשור האחרון הוכיח באופן חד משמעי לאן צועד
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עולם העבודה העתידי :הדפסת איברים
באמצעות מדפסת תלת-מימד ,התפתחויות
פורצות דרך בתחום הטכנולוגיה החקלאית,
רובוטיקה ,בתים חכמים ,אפליקציות
הנוגעות לניהול חיי היום יום ,ובעצם ,איפה
לא פוגשת אותנו הקידמה?
גם בשנת  2022לאף אחד אין ספק ,מהו
התחום הצומח ביותר בשוק התעסוקה
הישראלי .חברות היי-טק מוקמות במרץ
וחברות עולמיות מקימות כאן מרכזי מו"פ,
ואיתן הולכת וגדלה הדרישה לעובדים.
מנתונים שעולים בדו"חות הרשות
החדשנות ,תעשיית ההיי-טק בישראל
מתמודדת כיום עם מחסור מיידי של
כ 15,000-מפתחים ומתכנתים .לפי דו"ח
החדשנות בהיי-טק לשנת  ,2022למעלה
מ 33אלף משרות פנויות קיימות בתעשיית
ההיי-טק.
האופי ההישגי והמקצועי של תעשיית
ההיי-טק מייצר נכונות אמיתית לקלוט
עובדים חרדים ולעשות את ההתאמות
הנדרשות ,אך הדרישה היא שהעובדים
יהיו מיומנים בעלי הכשרה איכותית
לתחום ההיי טק.

כל הדרכים מובילות
אל ההיי-טק?
אם קראת את השורות האחרונות וגם אתה,
כמו רבים אחרים מחפש את דרכך בשוק
התעסוקה ,וודאי השתכנעת .מי מאיתנו לא
חולם על משרה מכובדת ושכר נאה בצידה,
תנאי העסקה טובים ועתיד מזהיר לקידום.
אבל רגע לפני שאתה רץ להשקיע זמן יקר
בלימודים אינטנסיבים ,איך תדע אם אתה
בכלל מתאים? אילו כישורים נדרשים כדי
להיות מתכנת או מפתח? ומה בכלל מסלול
האולטימטיבי ללימודי היי-טק?
במחלקת ההיי-טק של מרכז כיוון ,ריכזו
את השאלות הרבות לכדי סדנה קצרה
וממוקדת" .בחודש הקרוב אנחנו משיקים
סדנה מרוכזת כמבוא ללימודי היי-טק",
מסביר צחי עובדיה מנהל מחלקת היי-טק
בכיוון" .במפגש בן מספר שעות ,המשתתף
מקבל תמונה רחבה והבנה מה זה בכלל היי
טק ,איפה אנחנו נפגשים עם היי טק בחיי
היומיום ,מה הם המקצועות המבוקשים
בתחום היכן כדי ללמוד ואילו כישורים
נדרשים" ,ממשיך צחי" ,במפגש אנחנו
מעניקים גם היכרות בסיסית עם שפת
הקוד".

כדי להפוך את
חלום ההיי-טק
לסיפור הצלחה,
לא מספיק
רק לסיים את
מסלול הלימודים
בהצטיינות
בכיוון מאמינים שהדרך לחלום ההיי-טק,
היא כמו בניית מגדל רב קומות .כאשר
היסודות חזקים ומבוססים היטב ,הדרך
להגיע אל הקומה העליונה ,בטוחה בהרבה.
"בשלב הבא אנו נמליץ למתעניין בלימודי
היי-טק על אבחון תעסוקתי ופגישת ייעוץ
עם פסיכולוג תעסוקתי במרכז כיוון",
ממשיך צחי לפרט את הנתיב הבטוח של
מחלקת ההיי-טק" .באבחון אנו בודקים
את הכישורים הנדרשים בתחום ההיי-טק
כגון :חשיבה לוגית ,יכולות למידה באופן
עצמאי ,רמת אנגלית ונטיות תעסוקתיות".
כשצחי עובדיה מדבר על רמת אנגלית,
הוא מתכוון לחסם המשמעותי ביותר
לחרדים בבואם ללמוד לימודי היי-טק ואף
להיקלט בעבודה בתעשייה .במאמר מיוחד
שפרסם לאחרונה יזם ההיי-טק שמיל
לוי ,מנהל שותף ומייסד קרן ההון סיכון
סקויה ישראל ומיוזמי תכנית  ,MEGOהוא
התייחס לאתגר המשמעותי שמציבה שפת
האנגלית" .מהניסיון שלי" ,כתב לוי "לגברים
חרדים קל להבין את הלוגיקה והמתמטיקה
של התוכנה ,אבל הרבה יותר קשה ללמוד
בגילם שפה חדשה  -כמו אנגלית שהיא
הכרחית בהיי-טק".
אחרי הנחת אבן היסוד בהיכרות עם עולם

התעשייה הטכנולוגית ,עוברים במרכז
כיוון לשלב הבא :הכנת תשתית חזקה
בבניין ההיי-טק העתידי .אחד המסלולים
הבטוחים שמציגה מחלקת ההיי-טק
בקדמת חלון הראווה של מרכז כיוון הוא
סדנת טעימות טכנולוגיות .הסדנה בת
עשרה מפגשים ,כשמה כן היא ,מאפשרת
טעימה אמיתית מעולם התכנות והתנסות
מעשית בשפת הקוד.
עבור אברימי רוטשטיין ,ההשתתפות
בסדנת טעימות טכנולוגיות היוותה קרש
קפיצה משמעותי בכניסה לשוק ההיי-טק.
"הייתי עסוק בהשלמת בגרויות דרך המרכז
האקדמי לב כשהשתתפתי בסדנה" ,מספר
אברימי" .אם עד לאותה נקודת זמן ,לא היה
לי ממש ברור מה אני רוצה לעשות בהמשך
הדרך המקצועית ,הסדנה נתנה לי להבין
שיש לי את הכישורים והחיבור הנכון עם
עולם היי-טק ,וזה בדיוק מה שאני רוצה
לעשות".
אברימי ,שעובד כיום כטכנאי דיגיטל
בחברת היי-טק בינלאומית גדולה ,הצליח
להשתלב די בקלות בחברה" .אמנם
התפקיד שלי הוא בתחום הטכני ,אבל אני
בהחלט מביא לידי ביטוי את הידע שלי
בכתיבת קוד" ,הוא מסכם.
ואכן ,סדנת טעימות טכנולוגיות מאפשרת
למשתתפים 'להכניס את הידיים לבוץ של
התכנות' ,להכיר את שפת ההיי-טק ומעל
הכל להבין האם קיימת התשוקה הנכונה
והרצון להשקיע בתחום.
גם המסלול המקצועי שעבר משה ג',
מאברך כולל למפתח תוכנה באלביט
מערכות ,התחיל בסדנה הבסיסית שמציע
מרכז כיוון" .נרשמתי לטעימות טכנולוגיות
מתוך רצון לנצל את הזמן הפנוי שהעניקה
לנו הקורונה בחסות הסגרים" ,מספר משה.
"מהר מאד התאהבתי בשפת ההיי-טק
ומשם הדרך לבחירת מסלול לימודים בחום
הייתה ברורה".

המתכנת החרדי הבא
אך גם אחרי סיום סדנת טעימות
טכנולוגיות ,הדרך לבחירת מסלול
לימודים מתאים אינה קלה .קורסים קצרים
שמבטיחים הרבה בזמן מועט ,מסלולי
הכשרה מקצועיים מול תואר אקדמי,
מציבים סימן שאלה גדול בדרך למימוש
חלום ההיי-טק.
גם התנאים הסביבתיים והכלכליים
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נדרשים להילקח בחשבון כשניגשים לבחור
מסלול לימודים" .לאחר שקיבלתי את החותמת
שאני מתאים לתחום ההיי-טק ,בחרתי לעשות את
ההכשרה המקצועית שלי דרך מסלול הלימודים
של  ,"JBHממשיך לשתף משה ג' בדרך שעשה
לתפקיד הנכסף .מסלול הלימודים ב JBHכולל
שלושה חודשי מכינה ושנת לימודים אינטנסיבית
ומשלב לימודים תורניים בשעות הבוקר ,התאימו
למידותיו של משה" .שילוב הדברים במסלול
שלהם ,אפשר לי להמשיך לשלב בין לימודים
מקצועיים למחויבות שלי לפרנסת המשפחה,
וזאת מבלי לוותר גם על שעות של לימוד תורה
חשובות".
אז מהו מסלול הלימודים האולטימטיבי בדרך
להיות המתכנת החרדי הבא? לאחר שנים
ארוכות של ניסוי ותהיה ,מחקרים והבנה עמוקה

בחברות עצמן .במסגרת מסלול ההכשרה,
עוברים המשתתפים השלמת מקצועות בסיסיים
הנדרשים להכשרה להיי-טק ,ובהמשך ישתלמו
בתכנות בסיסית ותכנות מתקדם וירכשו כישורים
ומיומנויות לעבודה בהיי-טק .ההכשרה תימשך
כשנה וחצי ,והלימודים יתקיימו במתכונת של
חמישה ימים מלאים בשבוע .יתרון משמעותי
נוסף שמציגה 'מיגו' הוא מתן מלגת קיום לאורך
כל תקופת ההכשרה שתעניק ביטחון כלכלי
למשתתפי התכנית.
"הפוטנציאל של מיגו הוא אדיר" ,אומר יחיאל
אמויאל מנכ"ל מרכז כיוון וחבר הנהלה בתכנית.
"הכרתי את כל התכניות שפעלו ופועלות עד
היום לשילוב חרדים בתעסוקה ,כאן  -שילבנו את
הנסיון שצברנו לתוכנית שעונה על האתגרים.

להתייחס
לשקופים
בשוק העבודה

 //עו"ד טלי ניר

דירוג מסלולי לימוד מומלצים בהיי-טק

מנכ"לית עמותת  – 121מנוע לשינוי חברתי ,המובילה את
שותפות ״המקפצה – המטה להשקעה במקצועות המחר״

← .1הנדסת תוכנה ומדעי מחשב במכללות מובילות
← .2לימודי הנדסאי תוכנה – משרד החינוך ומה"ט
← .3מסלולי תוכנה מוכרים בשירותי המדינה
← .4קורסי הכשרה במכללות שונות בתחום הטכנולוגי ומיזמים שונים

של צרכי השוק ,עם ניסיון ארוך שנצבר במרכז
כיוון ובתכניות נוספות של קרן קמ"ח ,הושקה
בחודשים האחרונים תכנית מיגו "שתשאיר אבק
לכל מה שידע העולם החרדי עד היום על היי-
טק" ,כפי שמגדיר אותה איציק קרומבי מנהל
התכנית ומיוזמיה.
תכנית מיגו ,שיצאה לדרך בר"ח אלול האחרון
במקביל לתחילת שנת הלימודים ,הוקמה במטרה
ליצור מסגרת איכותית שתעניק הכשרה בשיתוף
עם חברות מובילות בתעשייה ותגשר על הפער
בין הביקוש למתכנתים איכותיים ופוטנציאל
העובדים החרדי.
מיגו נבנתה במעורבות של קרנות פילנתרופיות
משמעותיות וגורמים מתעשיית ההיי-טק ,במטרה
להתמקד בתכנים פרקטיים הנדרשים לעבודה
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בישראל של היום קיימת הפרדה ברורה בשוק העבודה .מצד
אחד ,עובדים משכילים ומקצוענים שמרוויחים טוב .מצד שני,
עובדים שאין להם כישורים שמאפשרים להם להרוויח הרבה
מעל שכר מינימום .למרבה הצער ,כמעט אף אחד לא מדבר על
המציאות הזו .זה אפילו לא ממש נחשב בעיה לאומית .הניתוח
המכאיב הזה הוא בעיקר נחלתם של כלכלנים ומומחים ,למרות
שמדובר באחת הבעיות הגדולות שלנו.
כיום ,כ 90%-מההשקעה של המדינה בלימודים אחרי גיל 18
הינה בלימודים לתואר .אולם ,לאוניברסיטאות מגיעה בסופו
של דבר פחות מחצי מהאוכלוסייה .המחצית השניה של ציבור,
"השקופים" ,נותרים מאחור ,ללא אופק התקדמות או אפשרות
להתפרנס בכבוד .במקביל ,הכלכלה הישראלית משוועת
לעובדים בעלי מיומנויות גבוהות בכל הענפים.

מעבר לחיבור בין כל הגופים שעומדים מאחורי
התכנית ועושים הכל כדי שהיא תצליח ,זאת
תכנית ששמה לה למטרה להפוך את המשתתפים
בה לעובדים איכותיים ,מפתחים ואנשי היי-טק
מן המניין שהחברות הגדולות והמעסיקים יחפשו
וירצו להעסיק אותם .אין לי ספק שזאת מתכונת
מעולה להצלחה והדרך הנכונה לעבודה איכותית
בהיי-טק".
מסלול לימודים זה או מסלול לימודים אחר ,בסופו
של דבר כל הגורמים עימם דיברנו מסכימים
כי תעשיית ההיי-טק משוועת לידיים עובדות
מקצועיות ,וזאת ההזדמנות של עובדים חרדים
להיכנס ולהשתלב בחברות המובילות בתעשייה.
//


במדינות המפותחות מסבסדים לימודים מקצועיים לכל
המעוניין .ברור שם שמדובר באינטרס לאומי ,שמבטיח פרנסה
ראויה לפרט ושגשוג למשק ולחברה כולה .רק בישראל
חושבים כבר שנים שמדובר בהשקעה מיותרת וייבשו את
מערך ההכשרות המקצועיות .ההזנחה באה לידי ביטוי גם
בצורה בה התחום מנוהל .בישראל ,בניגוד למקובל בעולם,
אין מערך תעסוקה לאומי עם מדיניות מסודרת ,ואין חלוקת
אחריות ומשאבים ברורה בין הגופים השונים שעוסקים בקידום
תעסוקתי.
החברה החרדית היא אחת מהקבוצות המרכזיות שנשארות
מאחור כתוצאה של מדיניות זו .התיעדוף המוחלט של
לימודים לתואר אינו מביא בחשבון את צרכיה ונסיבותיה .גם
כשמוצעת לחרדים האפשרות ללימודים מקצועיים ,הפתרונות
אינם מותאמים ואינם מספיקים .רוב התכניות הקיימות עדיין

תפורות לפי מידה אחת ,ואינן מביאות בחשבון את הנכסים
שמשתתפים חרדים מביאים ,או את האילוצים והפערים שהם
צריכים להתמודד איתם בשוק העבודה.
בסופו של דבר ,קיימת מידה לא מועטה של צביעות בגישת
המדינה לנושא זה .מצד אחד ,מופעל לחץ כבד להשתלב
בתעסוקה ,במיוחד כלפי חרדים ,כולל באמצעות קיצוץ
בקצבאות ופגיעה באפשרות המחיה .מצד שני ,כאשר אנשים
מעוניינים לעבוד ולקיים את משפחתם ,לא מוצעת להם באמת
הזדמנות אמיתית למצות את הפוטנציאל שלהם ולחיות בכבוד.
בשנים האחרונות ,התאגדו ביחד ארגונים חברתיים ,מעסיקים
ואנשי המקצוע כדי להקים את "המקפצה – המטה להשקעה
במקצועות המחר" ,שפעילותה מרוכזת ע"י ארגון  – 121מנוע
לשינוי חברתי ,אותו אני מנהלת .ביחד ,השותפים למטה פיתחו
חזון ותכנית פעולה מפורטת וקונקרטית שתאפשר לתת מענה
לחצי "השקוף" של האוכלוסייה ,ולקדם את הכלכלה הישראלית
לרווחת כולם.
בין היתר ,אנו דורשים מהממשלה להזרים לפחות מיליארד
שקלים בשנה לפיתוח מיומנויות עובדים .אנו קוראים לה
לשדרג את הפעילות הממשלתית בתחום ולייצר מערך תעסוקה
לאומי ,שיבטיח קורסים רלוונטיים לצורכי המשק ,העובדים
והמעסיקים .המדיניות הזו תחזיר את עצמה בריבית דריבית –
אם בתשלומי מיסים ואם בחיסכון בתשלומי קצבאות.
אנו מאמינים ששינוי זה נחוץ ואפשרי ,במיוחד אם מאות אלפי
האזרחים שנשארים כיום מאחור יידרשו מהממשלה לא הטבה
ולא נדבה ,אלא את הזכות לפתח את כישוריהם לתועלת הכלל.
//
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המעסיק תל אביבי,
העובדות ירושלמיות,
המשרד בבית

סיפור הצלחה של חברה תל אביבית
לשירותי כלכלה הנדסית עם צוות של
עובדות חרדיות שנפגשות רק אחת
לשבועיים וכולם מרוצים  //למרכז 'כיוון'
הוא הגיע כמעט במקרה ,אבל מאז
החיבור הראשוני  -אורדן גלבוע מנכ"ל
משותף של מידבד ,ערך כבר שלושה
סבבי גיוס של עובדות דרך המרכז

זר שהיה נקלע בטעות אל סדנת השוקולד שהתקיימה במרכז 'כיוון'
בקיץ של השנה שעברה ,היה תוהה אם מדובר בעוד סיפור שיכול
להתרחש רק בעולם מקביל .סביב מעגל אחד יישובות כחמש עשרה
צעירות חרדיות שעובדות כולן באותה חברה ,אך נפגשות רק אחת
לשבועיים .בנוסף משתתפים שני מנהלי החברה שראשם הגלוי ,נטול
הכיפות ,מסגיר אולי את מקום מגוריהם .ויש ,יש שפה משותפת,
יש הבנה ויש כבוד הדדי .המנהל התל אביבי שיודע לדבר "חרדית"
כמעט שוטפת ,ומבין היטב את אופי העבודה מול העובדת החרדית
שלא מתביישת לעמוד על שלה ,או על כל עיקרון המנוגד לאורח
חייה .סיפור כמעט אוטופי.

מידבד משנה כיוון
כדי להשלים את חלקי הפאזל בסיפור ההצלחה הזה ,נחזור
להתחלה.
לאורדן גלבוע ואבירם אליאס ,מבעלי חברת מידבד ()midved
המתמחה בכלכלה הנדסית ,לא הייתה היכרות מוקדמת עם הציבור
החרדי .לו הייתם פוגשים אותם לפני שנתיים במשרדי החברה
התל-אביביים ,העסקת עובד חרדי היה נשמע להם כמו משהו
רחוק מהמציאות ,כמעט כמו המרחק בין תל אביב לירושלים .אך
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מקודמו ,ומהר מאד הפכה מידבד ,לחברה
המעסיקה כ 15-אדריכליות צעירות ,חלקן
סטודנטיות שנשלפו מספסלי הלימודים,
חרדיות כולן".

עובדת חרדית  -היתרונות
מול האתגרים
"את הפוטנציאל האדיר בהעסקת עובדות
חרדיות ,הבנתי מיד" ,מספר אורדן
מנקודת מבט של מעסיק" .סט הערכים
והסטנדרטים הגבוהים שמביאות איתן
הנשים החרדיות לעבודה ,הם הבסיס
להצלחה של כל עסק או ארגון".
"הערכים הללו חשובים לנו יותר מכל ידע
או נסיון קודם ,וזאת הסיבה שאנו יכולים
להרשות לעצמנו לגייס סטודנטיות שעוד
לא סיימו לימודים .הרצון להשקיע,
החריצות וכוח ההתמדה מאפשרים לנו
יכולת נוחה ללמד אותן את העבודה" ,הוא
מוסיף.

"מידבד קיימת בשוק כבר שבע שנים ומתמחה בביצוע הערכות
תקציבים לחברות בניה ונדל"ן" מספר אורדן ,אחד מהשותפים.
"בעזרת תוכנת מידול בתלת מימד ,אנו מחשבים את היקף הכמות
והעלות של חומרי הבניה .לשם כך אנו מעסיקים עובדים עם
הכשרה מקצועית באדריכלות".

כשאנו מבקשים מאורדן לפרט על סט
הערכים עליו הוא מדבר ,הדוגמאות
נשלפות מיד" :אחת הנקודות החזקות
בהן אני נתקל ,היא האווירה החיובית
והאופטימיות .במקום ממנו אני מגיע,
בפרט בגיל הצעיר ,לעיתים אני נתקל
בגישה שלילית וצינית .פתאום כאן אני
פותח את הבוקר עם ברכת 'בוקר טוב'
ו'יום מבורך' ,השמחה היא תכונה מדבקת
ומעבירה אנרגיות טובות לכל הצוות
מסביב".

עם הגדלת הפרויקטים והיקף העבודה ,החליט בעלי החברה
להרחיב גם את צוות העובדים" .עד לאותה נקודת זמן ,העסקנו
בחברה רק גברים ,וחיפשנו להביא למשרד גם ייצוג נשי" ,ממשיך
אורדן לספר" .משיטוט ברשת במטרה לאתר עובדות ,אדריכליות
ומעצבות פנים בהכשרתן ,נחשפתי בפעם הראשונה לקרן קמ"ח
ומרכז 'כיוון'".

אך העסקת עובדת חרדית יוצרת לא
פעם אתגרים למעסיק התל אביבי" .עם
הצניעות הטבעית מגיעה גם סגירות
וביישנות ,שעלולה לגרום לפעמים קצר
בתקשורת" ,מציג אורדן את הצד השני
למטבע.

הקליק עם מרכז 'כיוון' ,היה מיידי" .נפגשתי עם צחי עובדיה
שבסבלנות ונעימות נתן לי להבין את הרקע ממנו מגיעות העובדות
החרדיות ,ומשם הכל הפך להיסטוריה" ,מסכם אורדן.

מנהל החברה נדרש להכיר מושגים
חדשים בהם לא נתקל מעולם ,וללמוד
מאפס את השפה 'החרדית'" .בשיחה
מקצועית בין מנהל לעובדת ,השתרבב
פתאום המושג 'לשון הרע'" ,מדגים אורדן.
"הייתי צריך להבין את העקרונות של
העובדת החרדית ,ולהסביר לה שהשיתוף
של הנעשה בחברה ,הוא הבסיס ליציבות
ולאמון בתוך המערכת".

לפעמים גם המציאות המוכרת משנה כיוון.

צחי ,מנהל מחלקת ההיי טק במרכז כיוון ,החל מייד בסבב גיוסים.
הוא פנה אל הסמינרים הגדולים בירושלים המלמדים אדריכלות,
ופרסם את המשרה בכל מקום אפשרי .לא עבר זמן רב ,ואורדן
קיבל לידיו עשרות קורות חיים של מועמדות לתפקיד .לאחר סבב
של ראיונות ומבחני מיון למתאימות ,התקבלו לשורות החברה
שלוש עובדות חרדיות ראשונות מירושלים.
"כשאורדן פנה אלי שאעזור לו לגייס אדריכליות לחברה ,לא
שיערתי בקצה דעתי שגיוס של שתיים שלוש עובדות ,יהפוך
לסיפור הצלחה בסדר גודל כזה" ,משתף צחי את הצד שלו בחיבור
עם מידבד" .זמן קצר אחרי הגיוס הראשון ,אורדן פנה אלי שוב
כדי לגייס עובדות נוספות .הסבב השני היה מוצלח לא פחות

גם כאן נכנס 'מרכז כיוון' לעובי הקורה.
"חלק גדול מהעבודה שלנו עם הצוות של
מידבד ,היה לערוך להם את ההיכרות עם
העולם החרדי ,לתווך להם את השיח ואת
הרגישויות .עזרנו למנהלי החברה להבין
את הקודים בשפה ,איך נכון להציג את

הדברים וממה מומלץ להמנע" ,מוסיף
צחי עובדיה.

בפרספקטיבה רחבה שהגמישות והאמון
שנותנים בנו ,מאפשרים לעובדות מרחב
עבודה שדוחף אותן להוכיח את עצמן
ולתת תפוקת עבודה מקסימלית".

חיה בלוך ,צעירה חרדית מבית שמש,
החלה את דרכה במידבד לפני שנה וחצי
כסטודנטית חסרת ניסיון תעסוקתי,
וכיום היא כבר משמשת בתפקיד ראש
צוות בחברה" .אני הייתי בין החרדיות
הראשונות שנכנסו לעבוד במידבד",
מספרת חיה" .המנהלים לא הכירו את

אם תשאלו את חיה איך היא מסכמת את
חווית העבודה במידבד ,היא מגדירה זאת
במילה אחת :בית.

אין כמו בבית

טוב חבר קרוב
מעובד מרחוק

"סט הערכים והסטנדרטים הגבוהים שמביאות
איתן הנשים החרדיות לעבודה ,הם הבסיס
להצלחה של כל עסק או ארגון"
הרקע החרדי בכלל ,אבל היה להם רצון
אמיתי ללמוד אותנו ולהקשיב לצרכים
שלנו ולהתאים את עצמם לאורח חיינו".
"אני זוכרת שהסברנו להם שטקס כמו
הרמת כוסית לפני חג ,הוא דבר פחות
מקובל בציבור החרדי והם הבינו וקיבלו",
נותנת חיה דוגמא מהווי המשרד" .גם
בקשה כמו סינון לאינטרנט התקבלה
בהבנה .למרות שלקח זמן לכל חברות
ההגנה לאשר את תוכנות המשרד ,הייתה
להם סבלנות ואורך רוח".
אחד היתרונות החזקים המגולמים
בעבודה במידבד ,היא האפשרות לעבוד
מהבית .עם גיוסן של העובדות המתגוררות
רובן באזור ירושלים והסביבה ,הבינו בעלי
החברה שחבל לבזבז זמן עבודה יקר על
נסיעה ארוכה .משרדי החברה ששכנו
בתל אביב נסגרו ,והעובדים כולם עברו
לעבוד מהבית.
לאורדן ,יש רק דברים טובים לספר על
העבודה מהבית" :באופן חד משמעי
עבודה מהבית אפקטיבית יותר מעבודה
במשרד .ערכי היושר והאמינות של
העובדות ,הביאו לכך שאנו יכולים לסמוך
בעיניים עצומות על העובדות שלנו,
והתוצאות מדברות בעד עצמן".
"בתור מנהלת צוות ,אני אחראית לבצע
בקרה על פרויקטים של העובדות תחתיי",
ממשיכה חיה לשתף" .אני יכולה להגיד

עבודה מהבית נשמעת
לפעמים כמו הטבה
משמעותית לעובדים ,אבל מי
מאיתנו לא זקוק לפעמים לשיחה חברית
על כוס קפה במשרד?
כדי לענות על הצורך בגיבוש חברתי,
אחת לשבועיים מתאספים עובדי מידבד
במרכז כיוון הירושלמי" .האפקט החברתי
חשוב לנו מאוד" ,מציין אורדן" .לכן בצעד
מתואם עם הנהלת כיוון ,אנו נפגשים אחת
לשבועיים בחדר המחשבים של המרכז
כדי לאפשר לבנות להכיר זו את זו ולייצר
קשרים בין-אישיים".
"אני עובדת מהבית אבל מרגישה כל
הזמן בין אנשים" ,משתפת חיה את הצד
של העובדת" .יש לנו הרבה פגישות זום
במהלך יום העבודה .שמים דגש חזק על
הפן החברתי ומקיימים ערבי צוות וימי
גיבוש .גם המפגשים במרכז כיוון תורמים
רבות לחיבור בין העובדים והעובדות
במשרד".
ואם נקפוץ רגע בחזרה לתחילת הכתבה,
חלקי הפאזל בסיפור מתחברים לתמונה
אחת מנצחת ששווה אולי יותר מאלף
מילים .חוט דק שמחבר בין תל אביב
לירושלים ,בין עבודה לערכים ,בין אמון
לאמונה רקם את הציור המופלא הזה של
סדנת שוקולד אחת ,שני מנהלים מרוצים
וחמש עשרה נשים שמצאו מקום עבודה
//
שהוא לגמרי בית.
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כל ההכשרות
המקצועיות
לצאת עם מקצוע
עוד השנה!

פרוג
בית פרוג  -הבית של היוצרים .עם למעלה מעשר שנות פעילות ויותר מעשרת אלפים בוגרים ובוגרות שכבר ממשו את הכישרון ורכשו מקצוע לחיים ,בית פרוג
מהווה את הבית הטבעי ללימודי המקצועות המבוקשים ביותר בתחומי העיצוב ,האמנות ,המדיה ,הדיגיטל וההייטק במגזר החרדי והדתי .שיטת הלימודים
הייחודית בפרוג ,המתאפיינת בשילוב שיעורי אונליין במתכונת מיוחדת עם מפגשים בסניפי המכללה המפנקים וסיורים לימודיים מרתקים ,יחד עם מעטפת
של תומכי הוראה ,פורומים סגורים להתייעצויות וגישה לצפייה חוזרת בשיעורים ,הוכיחה את עצמה כנוחה והמתאימה ביותר לאלפי הסטודנטים שכבר בחרו
להתמקצע בפרוג ,וכיום מאיישים את המשרות המבוקשות בתעשייה או פותחים עסקים עצמאיים ומתפרנסים בכבוד מהתחום שהם אוהבים לעסוק בו.

לפרטים והרשמה לקורסיםStudy@prog.co.il | 077-7297953 :

עיצוב ואדריכלות פנים

מתכונת ייחודית ,שיטה
המשלבת שיעורי אונליין
עם שיעורים פרונטלים

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.
תנאי סף מעל גיל  ,18גישה למחשבים ,ידע בסיסי באנגלית ,ראיון
אישי
קהל יעד  :הרשמה לכולם כיתות נפרדות
₪

היקף שעות לימוד 520 :שעות אקדמיות

זמני הקורס :פעמיים בשבוע

עריכת וידאו ופוסט פרודקשן

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 ,עבודה עם כלים
מתקדמים!
תנאי סף מעל גיל  ,18גישה למחשבים ,ידע בסיסי באנגלית ,ראיון
אישי
קהל יעד הרשמה לכולם כיתות נפרדות

מתכונת ייחודית ,שיטה
המשלבת שיעורי אונליין
עם שיעורים פרונטלים

הקורס מקיף את עולם האפליקציות בצורה מושלמת ,החל מהיכרות עם
שפת העל  Javaוממשיך עד לכדי פיתוח אפליקציות בAndroid Studio
,שימוש בסנסורים הצגת רשימות ,הכנת אפליקציות מגוונות ועוד...
תנאי סף מעל גיל  ,18גישה למחשבים ,ידע בסיסי באנגלית ,ראיון
אישי
קהל יעד הרשמה לכולם כיתות נפרדות
₪

זמני הקורס :פעם בשבוע
אפשרות השמה :תיק העבודות העשיר והמרשים יסייע לך
להשתלב באופן מיטבי בשוק ,בעסקים קיימים או בהקמת עסק עצמאי
ומתן שירותים לאדריכלים ומשווקי נדל"ן.

היקף שעות לימוד 180 :שעות אקדמיות
אפשרות השמה :הקורס ללימודי סאונד והפקת אולפן מכשיר את
התלמידים לעסוק במגוון מקצועות בתחום אומנות הבמה ,הסאונד
והמוסיקה ,ביניהם  • :טכנאי אולפן הקלטות מסחרי • .מפיק מוסיקלי.
• יוצר מוסיקה אלקטרונית • .ניהול ותפעול אולפן הקלטות ביתי• .
מעצב פסקול  -פוסט-פרודקשן – לפרסומות וסרטים • .טכנאי מיקס /
מאסטרינג.

קורס צילום ועיבוד תמונה

פיתוח אוטומציות עיסקיות
ובוטים

קהל יעד הרשמה לכולם כיתות נפרדות

תעודת גמר פרוג

היקף שעות לימוד 470 :שעות אקדמיות

תעודת גמר פרוג

היקף שעות לימוד 168 :שעות אקדמיות

זמני הקורס :פעמיים בשבוע

היקף שעות לימוד 220 :שעות אקדמיות

₪

עלות הקורס  | ₪ 12,800מימון אפשרי תוכנית השוברים

זמני הקורס :פעמיים בשבוע
אפשרות השמה :במהלך הלימודים התלמידים יוכלו להשתלב
כצלמי אירועים ,צלמי סטודיו ,ועוד.

מתכונת ייחודית ,שיטה
המשלבת שיעורי אונליין
עם שיעורים פרונטלים

תחום האוטומציות המתפתח במהירות ,דורש מוחות רעננים וחדשים למגוון
עבודות ומשרות משתלמות!
ענף רובוטי השיחה החל אך לפני שנים ספורות וצמח למגמה בינלאומית,
כשמיליוני עסקים ,גופים ממשלתיים ,מערכות ביטחון ורפואה ,חברות ענק
ונותני שירות זעירים מנהלים את השיח עם לקוחותיהם באמצעות צ'אט בוט
חכם המגיב לפונים אליו בתגובות מדויקות תוך הפגנת אינטליגנציה מרשימה.
הביקוש לאנשי מקצוע עצמאיים בתחום זה צומח בקצב מהיר במיוחד
כשמבחר הלקוחות האפשריים למפתחי אוטומציות מתרחב גם הוא כל העת,
ונכללים בו החל מעסקים בתחום העיצוב ובניית אתרים ואפליקציות ,חברות
פרסום ,משרדים מכל הסוגים וגם אתרי חדשות ותוכן קיימים המעוניינים
להשתדרג עם צ'אט בוט יעל ונוח לשירות הלקוחות ,או אוטומציה החוסכת
שעות עבודה רבות.

תנאי סף מעל גיל  ,18גישה למחשבים ,ידע בסיסי באנגלית ,ראיון
אישי

עלות הקורס  ₪ 3,200מימון אפשרי תוכנית השוברים

אפשרות השמה :כבר במהלך הקורס ניתן לעבוד בתחום -
כמפתחים למובייל במשכורות מהגבוהות בתחום הפיתוח ולהתקדם
לתפקידים בכירים כמו ראש פיתוח .גם כעצמאים יש לכם יכולת לגבור
תעריפי פיתוח גבוהים פר שעה או לפי פרויקט.

מתכונת ייחודית ,שיטה
המשלבת שיעורי אונליין
עם שיעורים פרונטלים

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!

מימון אפשרי תוכנית השוברים

אפשרות השמה :הפקות סרטים ,הפקות פרודקשן יוקרתיות,
עריכת סרטים מכל סוג ,ערוצי תקשורת ,וכו' או כעצמאיים בסטודיו
להפקות ועריכות סרטים

עלות הקורס  | ₪ 11,800מימון אפשרי תוכנית השוברים
תעודת גמר פרוג

עלות הקורס  | ₪ 12,800מימון אפשרי תוכנית השוברים

תעודת גמר פרוג

זמני הקורס :פעמיים בשבוע

₪

זמני הקורס :פעם בשבוע

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

קורס פיתוח אפליקציות-
FULLSTACK

קהל יעד  :הרשמה לכולם כיתות נפרדות

היקף שעות לימוד 180 :שעות אקדמיות

תעודת גמר פרוג

עלות הקורס  | ₪ 14,900מימון אפשרי תוכנית השוברים

תעודת גמר פרוג

תנאי סף מעל גיל  ,18גישה למחשבים ,ידע בסיסי באנגלית ,ראיון
אישי

קהל יעד  :הרשמה לכולם כיתות נפרדות

קהל יעד  :הרשמה לכולם כיתות נפרדות

היקף שעות לימוד 280 :שעות אקדמיות

כיום הצגת שרטוטים אינה מספקת ונדרשות הדמיות תלת מימדיות
להמחשה ברורה וריאליסטית .קורס הדמיות אדריכליות בתלת מימד מעניק
לך הבנה עמוקה של תחום ההדמיות הממוחשבות וכלים מתקדמים ליצירת
פרויקטים מכל סוג שהוא ,מקנה לך טכניקות וכלים מתקדמים והכשרה
לעבודה מקצועית כנדרש בשוק .התרגול לאורך כל הקורס מתבצע על
פרויקטים אמיתיים ,לרבות פרויקט הגמר המביא לידי ביטוי את מגוון
היכולות שרכשת ביחידות השונות.

תנאי סף מעל גיל  ,18גישה למחשבים ,ידע בסיסי באנגלית ,ראיון
אישי
₪

עלות הקורס  | ₪ 16,900מימון אפשרי תוכנית השוברים

מתכונת ייחודית ,שיטה
המשלבת שיעורי אונליין
עם שיעורים פרונטלים

עולם הסאונד והיצירה המוסיקלית עבר מהפכה משמעותית עם כניסת
המחשב לאולפן ושימוש בו כמכונת ההקלטה הראשית .כיום ,ניתן ליצור
מוסיקה ברמה גבוהה באמצעות תוכנות סאונד וכלי נגינה וירטואליים,
ובשילוב עם הקלטת שירה וכלים חיים באולפן ההקלטות .היצירה
המוסיקלית נגישה בכל סביבה ,ביתית ומסחרית כאחד ,וישנה היכולת לתכנן
מרחב אקוסטית איכותי בעלויות לא גבוהות ,ולהשתמש בציוד הקלטה
מתקדם .הקורס נועד לתת לתלמידים את הכלים והמיומנויות לתפעל את
ציוד הסאונד וההקלטה ולשלוט בתוכנת הקיובייס ברמה הגבוהה ביותר.
הקורס נבנה והותאם במיוחד למגזר החרדי בעקבות הביקוש הרב למפיקים
ומעבדים מוסיקליים ,אנשי סאונד באולפני ההקלטות ומעצבי פסקול .כל
זאת על-מנת לבנות חוג לקוחות רחב ככל האפשר ולייצר תוצאות ברמה
מסחרית.

תנאי סף מעל גיל  ,18גישה למחשבים ,ידע בסיסי באנגלית ,ראיון
אישי

תעודת גמר פרוג

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

|2

עולם המדיה שאנו חיים בו דורש עוד ועוד תקשורת חזותית כדרך חיים
והדרישה למעצבים גרפיים גדלה מדי שנה .במסגרת הקורס לומדים את
תוכנות העיצוב המתקדמות ,לצד עולם העיצוב לדיגטל והאינטרנט ,הפקות
דפוס ,תקשורת חזותית ועיצוב ,טיפוגרפיה ,ועוד

₪

זמני הקורס :פעמיים בשבוע

₪

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית

מתכונת ייחודית ,שיטה
המשלבת שיעורי אונליין
עם שיעורים פרונטלים

סאונד והפקות אולפן

מתכונת ייחודית ,שיטה
המשלבת שיעורי אונליין
עם שיעורים פרונטלים

הדמיות אדריכליות

מתכונת ייחודית ,שיטה
המשלבת שיעורי אונליין
עם שיעורים פרונטלים

תנאי סף מעל גיל  ,18גישה למחשבים ,ידע בסיסי באנגלית ,ראיון אישי
קהל יעד הרשמה לכולם כיתות נפרדות
₪

עלות הקורס  | ₪ 3,200מימון אפשרי תוכנית השוברים
תעודת גמר פרוג
היקף שעות לימוד 370 :שעות אקדמיות
זמני הקורס :פעמיים בשבוע

אפשרות השמה :עם סיום הלימודים ,יוכלו הסטודנטים להשתלב
כמובן כמפתחי אוטומציות עסקיות ובוטים בחברות פיתוח כלליות או
חברות המספקות שירותי צ'אט בוטים.

|3

פסיכולוגיה של היום יום

ביזמקס  -מרכז היזמות והעסקים החרדי
ביזמקס הינו מיזם לצורך שילוב החרדים בעולם התעסוקה מיועד
ליזמים ,עצמאיים או בעלי עסק מהקהל החרדי המעוניינים להשתלב
בעולם העסקי ,תוך חיסכון וייעול בתחזוקה וניהול העסק .המתחם
כולל מרחב עבודה משותף ,משרדים פרטיים ,חדרי ישיבות וחללים
משותפים במקום מגוון שירותי ייעוץ ופיתוח עסקי ,סדנאות ,קורסים
ופעילויות נוספות על מנת לסייע לעסקים ולחברות להתקדם ולצמוח
מבחינה מקצועית.

בית ספר לנפש

מכון מפגש  -מרכז הכשרה והשתלמות בתחום הטיפולי
מפגש – בית ספר לנפש ,הינו מכון הכשרה והשתלמויות ראשוני מסוגו
בתחום הטיפולי בכך שמשלב קורסים מקצועיים בפסיכולוגיה כללית
בהתאמה וברגישות לערכים יהודיים ותחת פיקוח תורני .התוכנית
שואפת להעשיר ידע בקרב מטפלים ואנשים חינוך ,לתת כלים
מעשיים ,ולפתח חשיבה מצמיחה ובוחנת ,מודעות ורגישות תרבותית.

למידע ורישוםinfo@bizmax.co.il | 077-9970903 :

למידע ורישום:
psychologyschool123@gmail.com | 077-4447614

תכנית הכשרה וליווי באמזון ומסחר
אלקטרוני

היברידי

 7%מסוחרי אמזון בעולם כולו הם חרדים ,גם אתה יכול להרוויח! בוא
ללמוד איך להקים חנות וירטואלית באמזון וליהנות מעסק מפרנס ומצליח,
המתאים לאורח החיים החרדי 70% .ממשתתפי המחזור האחרון כבר
עוסקים במכירות באמזון בהיקפים של אלפי דולרים.
תנאי סף רקע בסיסי באנגלית ,חשיבה עסקית ומוטיבצייה גבוהה
להצליח
קהל יעד גברים
₪

עלות הקורס עלות ₪ 5,400 :מימון אפשרי תוכנית השוברים

הכשרה בפסיכותרפיה
וטיפול באמנות

פרונטלי

תכנית הכשרת מטפלות לנשות מקצוע בתחום הטיפול פסיכודינמי
ואינטגרטיבי על ידי מגוון רחב של כלים מעולם הפסיכולוגיה ,מדיומים
ותרפיות שונות אמנות ,משחק ועוד -ברמת  .M.Aמכון מפגש מתמחה
בחיבור תיאוריה לפרקטיקה ,פיתוח חשיבה קלינית ,ומיומנויות אישיותיות
הנדרשות לטיפול .השמה בסטאז' במכונים ומוסדות מוכרים .סופרוויז'ן
ממומחיות בתחום מסובסד ועלותו -חמישית ממחיר הקרן.
תנאי סף עמידה בריאיון קבלה

תעודת גמר ביזמקס ומרכז כיוון

קהל יעד נשים

היקף שעות לימוד72 :
זמני הקורס :ימי רביעי בין ( 21:00 - 18:00אפשרות לימים נוספים)

₪

עלות הקורס  ₪ 1,333לחודש | מימון אפשרי מלגות שונות
תעודת גמר מכון מפגש +אוניברסיטת אריאל

אפשרות השמה :המצטיינים ישתלבו כעובדים או סוחרים של
חברה אמריקאית נחשבת

היקף שעות לימוד 375 :ש"ש שנתית
זמני הקורס :ג' 09:30-16:15

קורס אנגלית עסקית-מדוברת

פרונטלי

קורס אנגלית מדוברת לשיפור משמעותי של יכולת הדיבור עבור מטרות
עסקיות או תעסוקתיות .הקורס כולל  2צירים מקבילים:
 60 .1שעות אקדמיות של מפגשים פרונטליים
 8 .2שיחות אימון טלפוניות לכל משתתף עם מרצה הקורס
נושאי לימוד מרכזיים :פיתוח יכולת מתקדמת של ההבעה בשפה האנגלית,
דקדוק מתקדם ,תרגול מצבים יומיומיים המצריכים שימוש בשפה האנגלית
המדוברת ,קידום ושיפור השיח באנגלית לצרכי עבודה.
תנאי סף  .1רמה בסיסית באנגלית  .2מעבר בהצלחה של ראיון קצר
באנגלית לקביעת הרמה ושיבוץ בכיתה
₪

תוכנית הכשרה
FULLSTACK DEVELOPER

פרונטלי

תכנית ההכשרה הייחודית של  JBHנולדה מתוך צורך שהלך וגדל במגזר
החרדי .בני תורה נשואים שיצאו לעשות לביתם ,אך סירבו לוותר על אורח
חייהם התורני-ישיבתי ,נתקלו בקשיים שגרמו לרבים מהם לוותר על
האפשרות להתפרנס בכבוד ממקצועות ההייטק.
מוסדות הלימוד לא התאימו ,זמן ההכשרה היה ארוך ועלה לא מעט כסף
 מה שהקשה מאוד על בעלי משפחה ומציאת עבודה בסביבה הולמתהייתה אתגר בפני עצמו.
ב JBH -הרימו את הכפפה ושמו לנגד עיניהם מטרה אחת .לאפשר לאותם
חרדים להתפרנס בכבוד ובהרחבה ולהישאר בני תורה.
במסגרת לימודים ייחודית ,המשלבת סדר לימוד ישיבתי בשעות הבוקר
כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים ,מוכשרים התלמידים בתוך זמן
קצר למפתחי תוכנה ומשולבים בתעשיית ההייטק הישראלית .עם תוכנית
לימודים מוקפדת ומתוכננת היטב ,מתחילים התלמידים מאפס בהשלמת
בגרויות באנגלית ומתמטיקה.
בהמשך לומדים התלמידים את יסודות התכנות ,תוך שימת דגש על
הפרקטיות המעשית הנדרשת לעולם התעסוקה ,ובסיום עוברים התלמידים
תקופת הכשרה בתוך חברות הייטק ,המאפשרת להם לצבור את הניסיון
הדרוש כדי להיקלט כעובדים מן המניין בתעשייה.
במהלך כל זמן הלימודים ,נהנים התלמידים ממלגת קיום ,יחס אישי ודאגה
כנה ואמיתית להצלחתו של כל אחד ואחד
תנאי סף ראיון אישי להתאמה לרוח המקום ,מבחן תיל וועדה רוחנית

פיתוח תוכנה Full Stack -
במתכונת בוטקאמפ

פרונטלי

בוטקאמפ הוא פורמט ללימוד תכנות המכשיר מפתחי תוכנה תוך זמן
קצר במסלול אינטנסיבי שכל כולו צבירת ידע ,מיומנות ופרקטיקה.
במקום ללמוד תואר על פני מספר שנים ,מתמקדים בתוכן הרלוונטי ביותר
לעבודה כמפתח ולומדים אותו במשך מס' חודשים ספורים .מתכנת Full
 Stackמתמחה בכמות גדולה של טכנולוגיות ושפות פיתוח ,ובעל ניסיון
מעשי מא'-ת' בעולם העיצוב וחווית המשתמש ,בניית אתרים מותאמים,
אלגוריתמיקה ,בניית לוגיקה עסקית ומסד הנתונים שמאחורי האפליקציה.
במילים אחרות ,מפתח  Full stackיכול לקחת רעיון טוב ולבנות מוצר מצוין.
תנאי סף בעלי רקע (בסיסי) במחשבים ,אנגלית  -בסיסית ונכונות
וזמינות להשקיע
קהל יעד גברים
₪

עלות הקורס  | ₪ 16,500מימון אפשרי תוכנית השוברים
תעודת גמר המכללה  -פרויקט עבור לקוח אמיתי
היקף שעות לימוד 400 :שעות

זמני הקורס :קורסי יום  -א,ב,ד,ה  , 09:00-16:00 -קורסי ערב  -א ,ב,
ד 17:00-22:00 -

קהל יעד גברים
עלות הקורס הלימודים מסובסדים לגמרי ובנוסף כל תלמיד זכאי
למלגת קיום בסך  ₪ 2000לחודש

פרונטלי

איך למלא את הקליניקה? למדת הרבה ואת מרגישה שלא מספיק מכירים
אותך כמטפלת? מרגישה שהגיע הזמן לקליניקה פרטית? אבל איך עושים
את זה? את זה לא לומדים בלימודים .בואי ...מה המתכון של המטפלות
העמוסות והמצליחות? מהו המרכיב החשוב ביותר בכל טיפול? מה עושים
כשהמטופל בהתנגדות? מה חסר לך בשביל להגיע לרמה הבאה שלך?

עלות הקורס עלות ₪ 2,200 :מימון אפשרי מלגות שונות

אפשרות השמה :שיפור מיומנויות שפה להצלחה והתפתחות
בתעסוקה ובעולם העסקים
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פרקטיקה טיפולית מנצחת

קהל יעד נשים

זמני הקורס :ימי ראשון ושלישי בין ( 20:30 - 18:00אפשרות לימים
נוספים)

למידע ורישוםcontact@workin.co.il | 077-9976768 :

₪

קהל יעד גברים בעלי רקע בסיסי או בינוני באנגלית

היקף שעות לימוד60 :

למידע ורישום:
education@avratech.org.il | 077-8048805

אפשרות השמה :בוגרותינו תוכלנה להשתלב בס"ד כמטפלות
במסגרות חינוכיות ,טיפוליות ושיקומיות .כגון :בתי ספר ,מכונים ,גני שפה,
עמותות בשיתוף קופות חולים ,ועוד.

תנאי סף בעלת רקע טיפולי

תעודת גמר בית הספר 'טרגט'  -פדגוגיה ממוקדת

JBH -Jewish Brain in HighTech
מחלום למציאות  -ללמוד  -לעבוד  -מאפס למאה ב  18חודשים!!!

 - workinהמרכז ללימודי קוד וסייבר
 - workinמרכז לימודים והכשרות הייטק בתלפיות ,ירושלים .קמנו
במטרה להביא בשורה חדשה ומרעננת .להיות מרכז לימודים בוטיקי,
שיוצא מהקופסא ומתמקד בעיקר .לא עוד בית חרושת לסטודנטים,
אלא מרכז לימודים שיביא בכנפיו רוח חדשה ותוססת ,שתתן מענה נכון
ומספק לביקוש הגדול ללימודי הייטק בירושלים והסביבה .מבטיחים
להעניק יחס חם וליווי לכל אחד לאורך כל הדרך .אצלנו תרגישו בבית.
איתכם ביחד בדרך להצלחה.

תעודת גמר משרד העבודה  -הנדסאי
היקף שעות לימוד :מעל  2000שעות כולל מכינה
זמני הקורס :א' עד ה' בין השעות  09:00לימוד תורה בבהמ"ד שלנו
עד  12:00ב  12:15מתחיל הלימודים עד לשעה 18:30
אפשרות השמה Ravtech, One, Checkpoint, Unique :וכו'

ביחד > מתכווננים למקצוע!

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

עלות הקורס  | ₪ 950מימון אפשרי שובר  200ש"ח מתנה
לנרשמות במקום.
₪

תעודת גמר מכון מפגש -מרכז הכשרות בתחום הטיפולי
היקף שעות לימוד 12 :שעות אקדמאיות
זמני הקורס :קבוצות בוקר וערב
אפשרות השמה :מכונים ,מוסדות ,קליניקה פרטית.

צלצלו עכשיו:

077-9979689
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הכשרת גברים חרדים להייטק

FLY- TECH
פלייטק החברה המובילה בתחום הכשרת מטיסי רחפנים מציעה לך
להתמקצע בתחום חדשני ופורץ דרך .הרחפנים נותנים מענה ליישומים
שונים במשק כגון בתחום הביטחון ,ההנדסה ,החקלאות התשתיות,
המשלוחים ועוד .הביקוש למטיסי רחפנים בעלי רישיון נמצא בעלייה
מתמדת וזו הזדמנות שחבל לפספס.

תחומים
תחומים  -מרכז להכשרה אקדמית ומקצועית לגברים חרדים הכולל
מעטפת רוחנית

למידע ורישוםtechumim1@gmail.com | 077-8047193 :

רישיון יועץ מס מטעם
מועצת יועצי המס

פרונטלי

יועץ מס הוא איש מקצוע המוכר באופן רשמי בפנקס יועצי המס .יועץ מס
מייעץ לעצמאים ,שכירים ,עסקים וחברות לגבי נושאים הקשורים למיסוי
ומסייע בהתנהלות השוטפת של הנהלים ,החוקים ,הדו"חות והטפסים
השונים .לימודי ייעוץ מס מכינים את הלומדים לבחינות ההסמכה ליועצי
מס מטעם נציבות מס הכנסה .אחרי השלמת תקופת התמחות וקבלת
רישיון יועץ מס אפשר לייצג לקוחות בפני פקידי רשות המיסים
תנאי סף  12שנות לימוד +ציון עובר במספר מקצועות הנלמדים
בתחומים.
עלות הקורס  | ₪ 24,000מימון אפשרי מלגת תחומים
תעודת גמר רישיון יועץ מס מטעם מועצת יועצי המס.

מיגו

₪

תעודת גמר רשיון מטעם מדינת ישראל ,תעודת הכשרה מקצועית
מטעם חברת FLYTECH

זמני הקורס :בשעות אחה"צ ובערב

זמני הקורס :יומיים בשבוע בין השעות 17:00-19:00

פרונטלי

קהל יעד גברים

קהל יעד גברים

היקף שעות לימוד :כ 700שעות בנוסף לימודי מכינה למי שחייב בה

למידע ורישום:
omanmerkaz@gmail.com | 077-2305645

החזון של "מיגו" הוא לתת את הזדמנות לכישורים הייחודיים שלך,
ולפתח אותם ע"י ארגז כלים מקצועי ורחב ,בעולם טכנולוגי מוביל ויציב.

תנאי סף מעל גיל  ,16ללא רקע פלילי

היקף שעות לימוד230 :

אפשרות השמה :תעשיית ההיי-טק  ,שירותים ,משרדי הממשלה
ועוד מקומות רבים

למידע ורישוםinfo@mego.org.il | 077-8037332 :

פרונטלי

הקורס יכשיר וישלב את החניכים בעולם השירותיים האווירים .החניכים
ירכשו כלים לניתוח צילומי אוויר ,ליצירת תוצרים אישיים ,ולרשיון מוכר ע"י
המדינה .בתום התוכנית לחניכים יהיו את כלל הכלים להשתלב במשק תוך 2
יתרונות מרכזיים )1 :הקורס ילמד את החניכים לעבוד גם עם תוכנות עריכה!
 )2הקורס יכשיר אותם לדרגת רישוי גבוהה יותר ובכך יגביר את יתרונם על
פני המתחרים שלהם בשוק ואף יאפשר להם להשתלב כשכירים בחברות
הגדולות במשק ולענות על הדרישה להטסת כלים כבדים.

קהל יעד גברים ונשים
₪

מיגו
התוכנית הלאומית "מיגו" הוקמה ע"י אנשי הייטק בכירים ,בשיתוף
חברות הטכנולוגיה הגדולות במשק ,קרנות פילנתרופיה ותיקות וגופי
הכוונה והשמה בעלי נסיון רב בתחום .מטרת התוכנית היא הכשרת
גברים חרדים לעבודה מפרנסת בתעשיית ההייטק בדגש על הכשרה
מקצועית איכותית וליווי אישי וצמוד לכל משתתף ,והורדת כל החסמים
הקיימים כיום במגוון התוכניות הקיימות בשוק .התוכנית ,בהובלת קרן
ק.מ.ח ,יצאה לדרך רק לאחר בדיקה מקיפה של כל אתגר במהלך
הדרך ,והתאמת פתרון מושלם לכל קושי בדרך אל היעד – פרנסה
בכבוד וקריירה במסלול בטוח בעז"ה.

למידע ורישוםomerh@flytechil.com | 077-8041469 :

קורס מיפוי ומדידה באמצעות רחפן

אפשרות השמה :אגרו-דרונס ,FLY TECH ,מכנף,FLYCOMM ,
אלתא ,תעשייה אוורית ,אלביט ,כלל הרשויות המוניציפליות (במחלקות
השונות)  ,ארגוני איכות סביבה ,משרדי מדידות ,וכו'

אמן ,המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי
אמן ,המרכז החרדי לאמנות ועיצוב ,הינו מרכז אמנות יחיד מסוגו בארץ
המיועד לנשים מהציבור החרדי ומשלב לימודים מקצועיים מתחום
האמנות ופעילות קהילתית ענפה .החטיבה ללימודי תעודה של אמן
פועלת מזה כ־  15שנים בהן צברה מוניטין של איכות מקצועית באווירה
מיוחדת המתאימה לציבור החרדי .בחטיבה ללימודי תעודה אנו מובילים
אותך להיות האמנית והיוצרת בדיוק כמו שאת יודעת שאת יכולה להיות
ומעמידים לרשותך סגל מרצים בכיר וכלים מגוונים איכותיים וחדשניים.
בוגרות רבות מסיימות את לימודיהן במחלקות השונות המשולבות
כיוצרות עצמאיות ,כמורות ,כמדריכות ועוד.

עלות הקורס משתתפי הקורס מקבלים מימון מלא מקרן קמ"ח
תעודת גמר מיגו ומה"ט

המסלול הרב תחומי
ללימודי אמנות ,סטודיו ציור

בקורס זה נפתח את רגישותנו ויכולותינו בציור מהתבוננות .נכיר את איכויותיו
של צבע השמן ואת הקשר העמוק שבין עין ,יד ולב .בעזרת ייעוץ וליווי
צמודים  -תרכיבי מתוך תוכנית הלימודים המוצעת את המערכת המלהיבה
והתואמת את שאיפותייך ,תוכלי לבחור את הרכב הקורסים האופטמלי
אשר ישרת אותך בדרכך האמנותית הייחודית .צאי לדרך שיש בה גילוי,
חידוש ,הפריה יצירתית והשמעת הקול הצלול שלך כאמנית.

היקף שעות לימוד :שנה וחצי

תנאי סף ראיון התאמה ותיק עבודות

זמני הקורס :א,ה 09:00-17:00

קהל יעד נשים

אפשרות השמה :סטארטפים ,חברות ממשלתיות ועסקיות

פרונטלי

₪

עלות הקורס  | ₪ 10,800מימון אפשרי מלגות שונות

תעודת גמר אמן ,עיריית ירושלים אגף תרבות ואמניות ,משרד
התרבות,
היקף שעות לימוד 26 :נ"ז שנתיות

קורס צילום אומנותי באמצעות רחפן
מחפש עבודה?
מעוניין לחשב מסלול קריירה מחדש?
תעסוקה שווה תעזור לך למצוא את הדרך!
ייעוץ פרטני
הכשרות מקצועיות ואבחונים תעסוקתיים
מבחר משרות עם גופים גדולים במשק
סדנאות והרצאות מקצועיות
אם אתם זכאים ל 20%נכות מביטוח לאומי,
בדקו עוד היום את זכאותכם להשתתף בתוכנית.
השירות במימון אפשרי מלא של משרד הכלכלה
והתעשייה

זמני הקורס :יימים א' ,ב' ,ד' בין השעות  9:00-17:30בבחירה
ובהתאמת מערכת אישית.
היברידי

סטודיו קרמיקה

בקורס צילום אומנתי ניתן לכם את הידע איך לייצר תכנים וחומרי צילום שווי
כסף! נלמד גם את החניכים איך לתמחר את עצמם וכן איך לייצר הכנסה
מהרגע הראשון בו תבחרו להיכנס לתעשיית הצילום האווירי הקורס נותן
דגש על צילום נכון ,הבנת הממד האווירי ,והתפיסה האומנתית שטכנולגיית
הרחפנים מאפשרת לנו בשונה ממצלמת יד רגילה!
תנאי סף מעל גיל  16ללא רקע פלילי
קהל יעד גברים ונשים  ,כיתות נפרדות
עלות הקורס  | 3500מימון אפשרי ניתן לפרוס לתשלומים ,במימון
עצמי
₪

תעודת גמר תעודת גמר מטעם  FLYTECHרשיון מטיס רחפן
מטעם מדינת ישראל

אחד על אחד > יש כיוון!

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

אפשרות השמה :בניית עסק עצמי ,משרדי פרסום ,צלמי אירועים,
ערוצי טלויזייה ,אתרי חדשות ועוד

פרונטלי

קורס זה מיועד למי שמבקשת 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 .בעזרת ייעוץ וליווי צמודים  -תרכיבי
מתוך תוכנית הלימודים המוצעת את המערכת המלהיבה אותך והתואמת
את שאיפותייך ,תוכלי לבחור את הרכב הקורסים האופטמלי עבורך אשר
ישרת אותך בדרכך האמנותית הייחודית.
תנאי סף ראיון התאמה ותיק עבודות
קהל יעד נשים

היקף שעות לימוד 30 :שעות
זמני הקורס :בנייה ע"פ התאמה ברבית

לפרטים נוספים
נשים  04-6897020שלוחה 4,5
גברים  04-6897020שלוחה 2

אפשרות השמה :מדריכות לאמנות ,מתנסי"ם ,בתי ספר ,אמנית עצמאית

₪

צלצלו עכשיו:

077-2318575

עלות הקורס  | ₪ 10,800מימון אפשרי מלגות שונות

תעודת גמר אמן" עיריית ירושלים המחלקה לאמנות ומשרד
התרבות.
היקף שעות לימוד 26 :נ"ז שנתיות
זמני הקורס :ימים א' ,ב' ,ד' בין השעות  9:00-17:30בבחירה
בהתאמה מערכת אישית.
אפשרות השמה :מדריכות לאמנות ,מתנסי"ם ,בתי ספר ,אמנית עצמאית
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סיעור מוחות
סיעור מוחות  -מרכז לעיצוב ותקשורת ,מצטיין בהובלה של חדשנות וטכנולוגיה במגזר החרדי ומתפרס לקהלים נוספים במגזר הדתי .סיעור מוחות הוא
מקום ללמוד ,לצמוח  ,להתעדכן ,לעבוד ,להרוויח ולהורוויח עוד יותר .סיעור מוחות היא מכללה שמתנהלת כחממה מקצועית המלווה את הסטודנט בדרכו
לפתיחת עסק עצמאי או להשתלבות בשוק התעסוקה הכללי במשרות מפתח בתעשיה .בסיעור מוחות נפתחים כל הזמן אפיקים נוספים כמו עיצוב ואפיון
להייטק VRAR ,ומקצועות האולפן ועוד .המכללה קיימת  17שנה ,שהו מקום יציב שנותן ביטחון לסטודנטים ,לתעודה של סיעור מוחות יש מוניטין בתעשיה,
מה שכמובן מהווה עוגן בהשמה של הסטודנטים.

למידע ורישוםleads@siurmochot.co.il | 077-2315593 :

AR-VR

הברידי

קורס של מציאות מדומה ומציאות רבודה UNITY ,וגיימינג .חובה ידע עמוק
במחשבים ,הכרת תוכנות גרפיות ,הכרת תוכנות של עריכת ודיאו או תלת
מימד ואנימציה.

אוטומציה

מקוון

קורס ארטדיירקשן להקמה ואחזקה של מותגים ,קמפיינים פרסומיים
וריטיינרים מול עסקים .קורס פרסום מחקרים ,בריפים ,פיענוח
אסטרטגיה ,תקציבאות ,רכש מדיה והקמת קמפיינים דיגטליים .קורס
קופירייטינג  -כתיבת תוכן ,כתיבת יח"צ וכתיבת תוכן שיווקי לדיגיטל

קורס לאיפיון ועיצוב אתרים ואפליקציות .עיצוב לדיגיטל ותוכנת פיגמה
תנאי סף ידע בסיסי בעיצוב ותוכנות גרפיות .מומלץ בנית אתרים

פיתוח אוטומציות לייעול תהליכים בכל סוגי העסקים והמשרדים

קהל יעד נשים

תנאי סף ידע בסיס מחשבים  +אנגלית בסיסית

תנאי סף מבחן  +ראיון
₪

קהל יעד נשים
₪

UI/UX

היברידי

עלות הקורס ₪ 18,000
תעודת גמר סיעור מוחות

קהל יעד גברים

תעודת גמר סיעור מוחות

עלות הקורס  | ₪ 5,800מימון אפשרי תוכנית שוברים

היקף שעות לימוד 320 :כולל מנטורינג אישי

תעודת גמר סיעור מוחות

זמני הקורס :שני  ,רביעי וחמישי 19:00-22:00

תנאי סף בוגרי קורסי עיצוב וגרפיקה
קהל יעד נשים
₪

היקף שעות לימוד380 :
זמני הקורס :שלישי 16:00-22:00
אפשרות השמה :מיתוג עסקים ,ריטיינרים  ,הקמת עסקים חדשים,
עבודה בכל משרדי הפרסום ,מערכות עיתונים ואינפוגרפיקה

אפשרות השמה :כל התעשייה

זמני הקורס :ראשון ורביעי  18:00-22:00למשך שנתיים

עלות הקורס  | ₪ 16,000מימון אפשרי תוכנית שוברים
תעודת גמר סיעור מוחות

אפשרות השמה :משרדי אתרים ,סטרטאפים ,משרדי דיגיטל
ועסקים פרטיים

זמני הקורס :חמישי 19:00-22:00

היקף שעות לימוד540 :

עלות הקורס  | ₪ 13,400מימון אפשרי תוכנית שוברים

₪

היקף שעות לימוד120 :

ארטדיירקשן ,פרסום וקופי

היברידי

אפשרות השמה :אולפנים וחברות גיימינג

מעצבים ומאפיינים להייטק

מולטימדיה
היברידי

קורס באיפיון ועיצוב של מערכות מתקדמות ואפליקציות ,השמה בעולם
ההיטק

צילום ודיאו לסרטונים קצרים ,סרטים ארוכים ,קליפים וסרטוני פרסום,
סאונד ,תאורה ,רחפן ,מסך ירוק .תוכנות לעריכת וידיאו  -פרימייר ואפטר
אפקט

₪

עלות הקורס  | ₪ 12,000מימון אפשרי תוכנית שוברים
תעודת גמר סיעור מוחות
היקף שעות לימוד + 160 :כולל סטאז'
זמני הקורס :ראשון ורביעי 19:00-22:00
אפשרות השמה :משרדי הייטק וסטארטאפים

בנית אתרים בקוד  ,HTMLבניתאתרים בקוד אלמנטור ,הקמת אתרי
מכירות וסחר  ,E-COMMERCEתוסף  ,JETדפי נחיתהANIMATE ,
תנאי סף ידע בסיסי במחבים ואנגלית וגישה טכנולוגית

תנאי סף ידע בסיסי במחשבים ומומלץ ידע בתוכנות גרפיות

תנאי סף בוגרות קורס עיצוב וUIUX
קהל יעד נשים

פרונטלי

בנית אתרים

קהל יעד נשים
₪

עלות הקורס  | ₪ 15,300מימון אפשרי תוכנית שוברים
תעודת גמר סיעור מוחות
היקף שעות לימוד390 :
זמני הקורס :שני 16:00-22:00

אפשרות השמה :משרדי פרסום ,משרדי הפקה ,משרדי דיגיטל,
אולפנים והקמת עסקים עצמאיים

היברידי

קהל יעד נשים
₪

עלות הקורס  | ₪ 11,500מימון אפשרי תוכנית שוברים
תעודת גמר סיעור מוחות
היקף שעות לימוד150 :
זמני הקורס :שני 19:00-22:00

אפשרות השמה :משרד דיגיטל ,ומשרדי פרסום והקמת עצמאיים
בבנית אתרים

תתכונן > ללימודים עם כיוון!

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

צלצלו עכשיו:

077-8041236
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המרכז החרדי להכשרה מקצועית
המרכז החרדי להכשרה מקצועית יוצר מודל ראשון מסוגו :לימודים מקצועיים שלא מוותרים על קוצה של דרישה פדגוגית ,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.

למידע ורישום | 077-9974685 :גברים  |MLevi@CharediCTS.org.ilנשים YGoldstein@CharediCTS.org.il

הנדסאי חשמל

פרונטלית

הכשרה עיונית ומעשית בתכנון וביצוע עבודות חשמל מורכבות
תנאי סף  12שנות לימוד ,מבחני בגרות  /מכינה ,מבחן התאמה וראיון
אישי
₪

עיצוב פנים

במסגרת הקורס נרכש הידע כיצד לחלק חלל על פי הצורך ,שרטוט
התוכניות באוםן ידני וממוחשב ,תוספות בניה ועיצוב החלל הפנימי הכולל:
ריהוט ,תאורה ,מערות חשמל ,אינסטלציה ועוד.

קהל יעד גברים

תנאי סף  12שנות לימוד ,מבחן התאמה וראיון אישי

עלות הקורס  | ₪ 7,011מימון אפשרי אפשרות למימון מה"ט

קהל יעד נשים
₪

תעודת גמר תעודת הנדסאי של מה"ט ורישום בפנקס הנדסאים
זמני הקורס18:30-22:30 :

היקף שעות לימוד760 :

הנדסאי מכשור רפואי

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
קהל יעד נשים
₪

עלות הקורס ₪ 7,011
תעודת גמר תעודת הנדסאי של מה"ט ורישום בפנקס הנדסאים
היקף שעות לימוד2704 :
זמני הקורס08:45-14:30 :
אפשרות השמה :בתי חולים ,מכונים רפואיים וקופות חולים

תעודת גמר משרד העבודה

היקף שעות לימוד80 :

היקף שעות לימוד224 :

זמני הקורס14:00-17:00 :

פרונטלית

הנהלת חשבונות 1+2

אפשרות השמה :משרדי אדריכלים ,יזמי בנין ומשרדי פרסום

פרונטלית

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

קהל יעד נשים
₪

קהל יעד רישום כללי ,כיתות נפרדות
עלות הקורס  .₪ 5,100מלגה לנשים בסך  | ₪ 650מימון אפשרי
תכנית שוברים
₪

תעודת גמר משרד העבודה
היקף שעות לימוד285 :
זמני הקורס :גברים 18:30-22:30 :נשים08:45-12:45 :
אפשרות השמה :משרדי חשבונאות ,רואי חשבון ,עמותות ,חברות
ומשרדים
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מזכירות רפואית

פרונטלית

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.
תנאי סף  12שנות לימוד ,מבחן התאמה וראיון אישי

תנאי סף  12שנות לימוד ,מבחן התאמה וראיון אישי

עלות הקורס  ₪ 7,950ומלגה של  | ₪ 4,000מימון אפשרי תכנית
שוברים

אפשרות השמה :חברות הייטק מובילות

עלות הקורס  | ₪ 12,000מימון אפשרי תכנית שוברים

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

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

זמני הקורס08:45-12:45 :

עלות הקורס  | ₪ 4,550מימון אפשרי תכנית שוברים
תעודת גמר סטודיו ליליקה ,גיא בן דור

זמני הקורס16:00 - 8:45 :

הקורס מקנה הבנה יסודית ומקיפה בהכרת כלי בדיקות ,הבטחת איכות
וכלי ניהול .הקורס כולל הכנה להסמכה בינלאומית בתחום ()ISTQB

היקף שעות לימוד360 :

קהל יעד נשים

קהל יעד נשים

אפשרות השמה :משרדי אדריכלים ,במוסדות ציבוריים וכן
כעצמאיים

תעודת גמר משרד העבודה

תנאי סף ידע בקריאת תכניות וחומרים
₪

זמני הקורס08:45-12:45 :

בדיקות תוכנה

במטרה להעביר הדגמות של מציאות עתידנית שאינה קיימת לאפשר
להדגים מכל צדדיה

תנאי סף אדריכליות בעלות נסיון של  3שנים לפחות  +רישום בפנקס
ההנדסאים

עלות הקורס ₪ 14,150

היקף שעות לימוד2176 :

פרונטלית

הכשרת מורשי נגישות מתו"ס (מבנים ,תשתיות וסביבה) המטפלים
בהסדרת מכשולים ארכיטקטונים במבנים ובתשיות קיימות וכן לוקחים חלק
בתהליכי תכנון של סביבות עתידיות בכדי לתת נגישות לבעלי מוגבליות.

₪

תעודת גמר מרכז החרדי להכשרה מקצועית

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

פרונטלית

נגישות מתו"ס

פרונטלית

הדמיות תלת  -מימד Max 3d

פרונטלית

קהל יעד נשים
₪

עלות הקורס  | ₪ 4,850מימון אפשרי תכנית שוברים
תעודת גמר משרד העבודה
היקף שעות לימוד400 :
זמני הקורס08:45-12:45 :

אפשרות השמה :משרות בכירות בבתי חולים ,מכונים ,מרפאות
ובכל עבודת מזכירות בתחום הרפואי ובכלל
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מכללת אורט ירושלים
מכללה טכנולוגית וותיקה ללימודי הנדסאים והכשרות מקצועיות
במגוון תחומים :חשמל ,בניין ,עיצוב ,גרפיקה ,שיווק ,מחשבים ועוד.
במכללה מתחם ללימודי חרדים בהפרדה.

למידע ורישום077-2312360 :

 - speechהמכון החרדי ללימוד אנגלית
מכון ספיץ' הוקם ע"י צוות מקצועי בתחום הוראת האנגלית .צוות
המרצים שלנו בהנהלת ר' צבי כץ פיתח שיטה ייחודית להקניית אנגלית
מדוברת באווירה חרדית שמורה נפרדת ומותאמת למגזר החרדי.

מכללות אגד
אגד היא חברת התחבורה הציבורית הגדולה בישראל ,ובין הגדולות
בעולם ,מעסיקה כ 4,500-נהגים בכל רחבי הארץ .החברה המובילה
באיכות השירות בסקר משרד התחבורה לשנת 2021

אור חיה
אור חיה – המרכז לאישה היהודייה מהווה מרכז חברתי תורני לנשים
הגדול בעולם ,אור חיה מקיים מזה כמה שנים ,קורס בתחום הדרכת
טיולים באווירה חרדית בשיתוף עם מכללת 'הרצוג' .פתיחת הקורס
ביום שני כ"ג אלול תשפ"ב ()19.9.22

*college@egged.co.il | 2800

למידע ורישוםinfo@speech1.co.il | 077-8040285 :

למידע ורישוםsari@orchaya.org.il | 077-8045174 :

ניהול רשתות תקשורת

פרונטלי

קורס המכשיר לעולם ההייטק ,רשתות תקשורת .מקצוע מבוקש ומתפתח
המבטיח שכר גבוה וסביבה טכנולוגית מתקדמת למתאימים
תנאי סף  12שנות לימודים ,גישה למחשבים ורקע במתמטיקה
ואנגלית
קהל יעד גברים
₪

קורס הדרכת טיולים

פרונטלי

בקורס הדרכת טיולים אנו נותנים מענה מקצועי של הלימודים הן בצד
התכנים והן בצד המעשי ברמה גבוהה מאד ,קורסי ריענון תעודה למדריכים
ותיקים והשתלמויות חווייתיות מיוחדות ומעשירות ידע לאורך כל השנה .
הקורס חוויתי מאוד ומעניק חוויה לגוף ולנפש .אור חיה שם דגש על סיוע
בהשמה של בוגרות הקורס.

עלות הקורס  | ₪ 11,250מימון אפשרי תוכנית השוברים

תנאי סף מבחני בגרות או מבחני סאלד ,מגיל  20ומעלה

תעודת גמר משרד הכלכלה

קהל יעד נשים

היקף שעות לימוד400 :

תעודת גמר משרד החינוך

זמני הקורס :שני ורביעי 17:00-21:00

היקף שעות לימוד486 :
זמני הקורס :יום שני  9:00-17:00בנוסף פעמיים בחודש ימי רביעי
16:00-21:00

חשמלאי מוסמך

פרונטלי

אפשרות השמה :בבתי ספר ובאופן עצמאי

קורס המכשיר לקראת רישיון חשמלאי מוסמך ועבודה עם תוכניות חשמל
תנאי סף  12שנות לימוד
קהל יעד גברים
₪

עלות הקורס  | ₪ 14,500מימון אפשרי תוכנית השוברים
תעודת גמר משרד הכלכלה
היקף שעות לימוד850 :
זמני הקורס :שני ורביעי 17:00-21:00

חשמלאי מעשי

פרונטלי

קורס המכשיר לקראת רישיון חשמלאי מעשי תלת פאזי המתאים לביצוע
 93אחוז מעבודות החשמל הביתיות והמשרדיות
תנאי סף  12שנות לימוד

יחד איתך > תעסוקה
עם כיוון!

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.

₪

תעודת גמר משרד הכלכלה
היקף שעות לימוד545 :
זמני הקורס :שני ורביעי 17:00-21:00
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שלושה שלבים ויש לך רישיון נהיגה על אוטובוס ( )Dוקריירה ביד לכל החיים:
שלב  - 1הגשת מסמכים
יש להגיש טופס ירוק מקוון באתר משרד התחבורה (רש""ל )18
יש לעשות בדיקת עיניים
רישיון נהיגה בתוקף ,וותק של שנתיים לפחות בנהיגת רכב פרטי ומעל גיל 21
שלב  - 2הכשרה עיונית
קורס נהג רכב ציבורי ,נהג אוטובוס ,נהג מונית מכשיר נהגים לרכב מסוג
אוטובוס ,מונית .בקורס רכב ציבורי נלמד את החלק העיוני בלבד ,לאחר
מכן יש להשלים לימוד מעשי ומבחן רישוי אוטובוס (שלב .)3
נושאי הלימוד בקורס :דיני תעבורה ,הכרת הרכב ,נהיגה מונעת ,ידיעת
הארץ ,הסעת ילדים ,אנגלית ,יחסי אנוש ,עזרה ראשונה ,כיבוי אש ,חבלה,
איכות הסביבה  ,נהיגה נכונה ,הגורם האנושי ונגישות לאנשים עם מוגבלות
משך הקורס :כ 148-שעות אקדמיות .קורס במתכונת של לימודי בוקר
כחודש ימים ונלמד בימים א'-ה' בשעות  .8:30-16:30קורס במתכונת של
לימודי ערב נמשך כחודשיים וחצי עד שלושה חודשים ( 2או  3מפגשים
שבועיים) בשעות 17:00-20:45
תנאים לסיום הקורס :השתתפות מלאה בכל נושאי הלימוד ומעבר בחינות
בהצלחה.
בסיום הקורס מקבל התלמיד תעודת סיום לימוד קורס עיוני לנהגי רכב
ציבורי מטעם משרד הכלכלה.
שלב  - 3הכשרה מעשית
בשלב זה יקבל התלמיד שיעורי נהיגה מעשיים על אוטובוס ,כאשר כמות
השיעורים המינימלית נקבעת עפ"י רישיון הנהיגה הקיים:
מחזיק ברישיון נהיגה לרכב פרטי ( )Bחייב עפ"י החוק במינימום 40
שיעורים.
מחזיק ברישיון נהיגה לרכב משא ( )C1, Cחייב עפ"י החוק במינימום 30
שיעורים.
מחזיק ברישיון נהיגה ברכב מחובר ומורכב ( )Eחייב עפ"י החוק במינימום
 20שיעורים.
בסיום הקורס ייערך מבחן רישוי מטעם משרד התחבורה.
תנאי סף תושב ישראל מעל גיל ( 21את הלימודים ניתן להתחיל מגיל
 )20בעל רישיון נהיגה לרכב פרטי או משא כבד ,לפחות שנתיים העדר
רישום פלילי
קהל יעד רישום כללי  ,כיתות נפרדות
₪

עלות הקורס חינם +התחייבות לעבודה באגד

אנגלית מדוברת

פרונטלי

קורסי האנגלית הייחודיים שלנו מתמקדים בהקניית אנגלית ברמת דיבור
שוטפת ומקצועית לכל תלמיד בהתאמה אישית ובמגוון רמות החל מחוסר
ידע מוחלט ועד לדיבור ברמה גבוהה .השיטה ,הצוות ,ההתאמה והלימודים
הפרונטליים הם הגורמים לבוגרי הקורסים שלנו לדבר אנגלית שוטפת!.
תנאי סף צורך ורצון לדבר אנגלית
קהל יעד רישום כללי  ,כיתות נפרדות
₪

עלות הקורס משתנה לפי היקף הקורס
היקף שעות לימוד 24-42 :שעות (משתנה לפי הרמה)
זמני הקורס :מותאמים :בוקר/צהריים/ערב

אפשרות השמה:
האנגלית המצויינת של ספיץ תפתח לך בעז'ה שפע פרנסה .כשכיר-
עם שפע משרות טובות יותר או קידום בעבודה שלך .כעצמאי -הגדלת
מאגר הלקוחות שלך ופנייה לקהלי יעד חדשים ושווים .וגם התנהלות
טובה יותר בחיים האישיים עם המשפחה וכד'

אתם תלמדו > אנחנו נממן!

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

תעודת גמר :משרד העבודה

קהל יעד גברים
עלות הקורס  | ₪ 10,200מימון אפשרי תוכנית השוברים

הכשרה עיונית ומעשית להוצאת
רישיון נהיגה לאוטובוס

פרונטלי

צלצלו עכשיו:

077-8040895

היקף שעות לימוד :הכשרה עיונית 148 -שעות אקדמאיות הכשרה
מעשית -מינימום  40לבעל רישיון )B
זמני הקורס :קורס בוקר -ימים א'-ה' ( 8:30-15:30ניתן לשינוי) קורס
ערב ימים א' ,ג' ,ה'  17:30-20:45ערב-
אפשרות השמה :בכל סניפי אגד בירושלים

צלצלו עכשיו:

077-8037819
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בית המוסיקה

המרכז החרדי
למקצועות המוסיקה

רחוב ירמיהו  60ירושלים

מרכז י.נ.ר
המרכז הגדול ,הותיק והמקצועי ללימודי טיפול ,ייעוץ והנחיה מקיים לימודי תעודה ולימודי תואר ראשון מטעם האוניברסיטה הפתוחה במגוון מסלולי לימוד.

לרישום לקורסיםrishum@ynrcollege.org | 077-8035998 :

יעוץ נשואין

פרונטלי

מנחי הורים חינוכיים

פרונטלי

לרישום לקורסים077-9970941 :

בואו לרכוש מקצוע עם שליחות .התכנית להכשרת יועצי נישואין ומשפחה
מכשירה לייעוץ זוגי ומשפחתי להתמודדות עם אתגרים במעגל החיים.
התכנית משלבת גישות וטכניקות חדשניות ,צפיה בטיפולים ,עבודה
מעשית והדרכות.

התכנית להכשרת מנחי הורים מעניקה ידע מקצועי עדכני ומיומנויות
מעשיות לייעוץ פרטני והנחייה קבוצתית להורים בשלבי ההתפתחות
השונים . .בתכנית שילוב אינטגרטיבי של מרכיבים עיוניים – תאורטיים,
התנסויות חווייתיות בקבוצה ובאופן אישי ועבודה מעשית מודרכת.

תנאי סף התכנית מיועדת לבעלי רקע והכשרה בתחומי החינוך
והחברה

תנאי סף התכנית מיועדת לבעלי רקע והכשרה בתחומי החינוך
והחברה
קהל יעד רישום כללי  ,כיתות נפרדות

קהל יעד נשים וגברים ,כיתות נפרדות
₪

₪

עלות הקורס  ₪ 9,800לשנה | .מימון אפשרי מלגות שונות

היקף שעות לימוד :שנתיים ,לימודים אחת לשבוע.

הכשרת מטפלים ב CBT
פרונטלי

תנאי סף התכנית מיועדת לבעלי תואר בתחום טיפולי ונסיון מעשי
בתחום הטיפול

קהל יעד רישום כללי  ,כיתות נפרדות
עלות הקורס  ₪ 6700לשנה | מימון אפשרי מלגות שונות

תעודת גמר מרכז י.נ.ר באישור לשכת ה  NLPהישראלית ובהסמכה
בינלאומית

תעודת גמר :בית המוסיקה
היקף שעות לימוד80 :

היקף שעות לימוד :אחת לשבוע למשך  3חודשים

זמני הקורס19:30-21:30 :

אפשרות השמה :בבתי ספר ובאופן עצמאי

תנאי סף :נגינה חופשית בקלידים
קהל יעד :נשים

פרונטלית

₪

אבחון > לכיוון מדויק!

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.

עלות הקורס | ₪ 16,200 :מימון אפשרי שוברים

היקף שעות לימוד :שנתיים ,לימודים אחת לשבוע.
זמני הקורס :חצי יום ,אחת לשבוע

היקף שעות לימוד160 :
זמני הקורס17:30-21:30 :
אפשרות השמה :הקמת אולפן ביתי  -עצמאי
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עלות הקורס  ₪ 5,000לפני מעמ | מימון אפשרי מלגות שונות
תעודת גמר משרד החינוך

תעודת גמר :בית המוסיקה

אפשרות השמה :בוגרי התכנית במרכז י.נ.ר משתלבים בעבודה הן
במוסדות הטיפוליים השונים והן בקליניקות פרטיות.

ללמוד תקשורת מעשית לומדים רק בטלאנט מדיה.
בית הספר הראשון מסוגו ללימודי מדיה ותקשורת .אחרי עשרות קורסים
נפרדים לגברים ונשים ,עשרות בוגרים שעובדים בתעשייה בערוצי המדיה
השונים ,כאן המקום ללמוד איך עושים את זה נכון .
הקורס הייחודי שמלמד פרקטיקה מעשית ומדמה סביבת עבודה ,בתוך
אולפן  HDמשוכלל  -בו התלמידים מתנסים במגוון רחב של תפקידים כמו :
בימוי ,הגשה מול מצלמה ,הפקה ועריכה.

₪

בקורס הפקת מוסיקה  -אולפן ביתי מקבלים  2מקצועות בקורס אחד:
סאונד  -ציוד ,עריכה ,מיקסים ,תוכנות ,חיווצ ,אקוסטיקה .הפקה מוסיקלית
 עיבוד ממוחשב עם הפלטפורמות המתקדמות בשוק ,כל משתתפתבקורס יוצאת עם תיק עבודות מרשים ומקצועי הפותח דלתות למקצוע.
 99%בוגרותינו מתפרנסות ממקצוע מפרנס עם סיפוק רב.

עלות הקורס  | ₪ 11000מימון אפשרי מלגות שונות

תעודת גמר מרכז י.נ.ר באישור איט"ה ובחסות אגודת היועצים
והמטפלים במשפחה בישראל.

פרונטלי

קהל יעד התוכנית מיועדת לבעלי אוריינטציה בתחום התקשורת
ואהבה לתחום.

עלות הקורס | ₪ 9,800 :מימון אפשרי ללא מימון אפשרי

הפקת מוסיקה – אולפן ביתי

קהל יעד רישום כללי  ,כיתות נפרדות
₪

הכשרה בתחומי :בימוי ,הפקה ,
צילום עריכה - .השפה המקצועית
המדוברת בתעשיית התקשורת

אפשרות השמה :גני ילדים ומעונות

פרונטלי

בואו לקבל הכשרה בשיטת ה  CBTהמוכחת לטיפול בהפרעות חרדה
ודיכאון .התכנית מכשירה לטיפול בשיטה הקוגניטיבית התנהגותית בהתאם
לדרישות איט"ה והסטנדרטים המקובלים בארץ ובעולם .התכנית כוללת
ידע עיוני רחב היקף ועדכני המלווה בתרגול ,פרקטיקה והעשרת מיומנויות.
התכנית מקיפה את תחומי הטיפול השונים ב  CBTעל מנת לאפשר
לתלמידים להתנסות ולהתמחות במגוון האפשרויות שהטיפול ב  CBTמציע.
במהלך התכנית משתלבים התלמידים בעבודה מעשית וקבלת הדרכות.

תנאי סף התכנית מיועדת לאנשי חינוך ,יועצים ומטפלים

אפשרות השמה :קליניקות פרטיות

תנאי סף :אין

אפשרות השמה :בוגרי התכנית משתלבים בעבודה קהילתית
וחינוכית במסגרות חינוכיות ,פרטניות וציבוריות .בוגרי התכנית יכולים
להציע תכניות הנחיה במערכת גפ"ן של משרד החינוך.

בואו ללמוד את הכוח האדיר הטמון בכל אחד מאיתנו  -כוחו של המוח
האנושי .הקורס מעמיד לרשות התלמידים את הידע ,הגישות והכלים
העדכניים ביותר שיש ,במטרה להביאם לביטוי ושימוש בחיים האישיים
ככלי הנחיה וטיפול .הקורס יקנה את המיומנויות הנדרשות לצורך תעודת
הסמכה ל Practitioner NLP -על-פי הסטנדרטים הבינלאומיים ,וכן את
המיומנויות הנדרשות לקבלת תעודת הסמכה להיות מנחים בדמיון מודרך.

זמני הקורס :חצי יום ,אחת לשבוע

תוכנית לימודים זו מפתחת את החשיבה בגיל הרך באמצעות פעילות עם
מוסיקה ושירי משחק בלעדיים המופקים ע"י בית המוסיקה .קורס מקבלים
מערכים להפעלה במוסיקה ותנועה ,בניית מסיבות ,הפעלות ,הדרכה לבניית
אביזרי הפעלה ,חומר מוסיקלי בלעדי להפעלה ,הכוונה ולהשמה ,התוכנית
מבוקשת מאד בקרב הגננות ומפקחות לגיל הרך והדרישה לבוגרות קורס.

₪

רחוב רבי צדוק  6ירושלים.
למידע ורישוםoffice@talentmedia.co.il | 077-7296689 :

פרונטלית

קהל יעד :נשים

זמני הקורס :חצי יום ,אחת לשבוע

אפשרות השמה :בוגרי התכנית משתלבים בעבודה קהילתית
במסגרות פרטניות וציבוריות.

היקף שעות לימוד 7 :חודשים ,לימודים אחת לשבוע.

הפעלה לגיל הרך – ריתמיקה וג'מבורי

היקף שעות לימוד :שנתיים ,לימודים אחת לשבוע.

זמני הקורס :חצי יום פעם שבוע

₪

עלות הקורס  ₪ 9,300לשנה | מימון אפשרי מלגות שונות

תעודת גמר מרכז י.נ.ר באישור אגף שפ"י במשרד החינוך ,בחסות
האוניברסיטה הפתוחה ,מערך לימודי החוץ ואגודה ישראלית למנחי
הורים.

תעודת גמר מרכז י.נ.ר בחסות האוניברסיטה הפתוחה ,מערך
לימודי החוץ ואגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל

הכשרת מנחים ב NLP - NLP
practitioner- HNLP

02-5023393
בית המוסיקה
בית המוסיקה נותן מענה מקצועי ועדכני בכל תחומי המקצועות
המוסיקאליים עם כלים מקצועיים ותכליתיים לפרנסה ומשלב
חדשנות לצד מקצועיות ונותן את כל הכלים שצריך כדי להיות
מקצוענית באמת .סגל המורות בבית המוסיקה ידועות ברמתן
הבינלאומית ,זאת תודות לוותק ,לידע המקיף ולניסיון הרב
בהכשרה.

טאלנט מדיה
בית הספר הראשון מסוגו ללימודי תקשורת ומדיה מעשית.

צלצלו עכשיו:

077-2318116
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מכללת מעינות
מכללת מעינות הינה מכללה לימודי רפואה משלימה ואינטגרטיבית תחת קורת הגג של האוניברסיטה הפתוחה והאיגודים המקצועיים .בתקופה שבה תחום
הרפואה המשלימה צובר תאוצה בבתי חולים וקופות חולים חשוב ללמוד במקום שהוא בית  -מקצועי.

ווב השכלה WEBSCHOOL -
מוסד להכשרה מקצועית המוכר במשרד העבודה הכולל תוכניות למגזר החרדי אצלנו תקבלו לימודים תכ'לס  -למידה אינטנסיבית ותכליתית ממוקדת
מטרה ,הכנה מעשית ופרקטיקה לשוק העבודה ולצרכיו.
מורים מעולים .ליווי אישי –למידה בקבוצות קטנות עד  12איש

למידע ורישוםmayanot@mayanot.co.il | 077-9975423 :

למידע ורישוםinfo@webschool.co.il | 077-8042405 :

רפלקסולוגיה

היברידי

שיטה עתיקה לטיפול ואבחון שבבסיסה ההנחה כי האדם בכללותו
משתקף בכפות רגליו בדיוק רב .הטיפול הרפלקסולוגי נעשה באמצעות
עיסוי ולחיצות ,ונוגע ברבדים השונים של האדם .כולל לימוד המפה
הרפלקסולוגית ,טכניקות טיפול ,שיטות אבחון פיזיות ,אישיותיות ורגשיות.
בנוסף ללימודים העיוניים משלובים לימודים מעשיים כולל סטאז' בסיום
הקורס ,כמו כן הלימודים כוללים קורס רפואה מערבית -אנטומיה פיזיולוגיה.
מוכר על ידי איגוד הרפלקסולוגים .מקצוע מבוקש בסניפי רפואה משלימה
של קופות החולים
תנאי סף  12שנות לימוד וראיון אישי

מסלול רב תחומי המכשיר נשים לעבודה בתחום טרום לידה ,לידה ולאחר
לידה .במסלול ילמדו טכניקות מיוחדות לתמיכה ,ייעוץ וליווי בתהליך כולו,
מפי אנשי מקצוע ומומחים בתחום כגון :רופאות  ,מיילדות  ,יועצות הנקה
 ,נטורופתיות ועוד .מקצוע רווחי שצובר תאוצה בארץ .החזרים על לידות
מקופ"ח וביה"ח .בהנחיית שרה משולמסון .מוכר על ידי איגוד מניפה.
תנאי סף  12שנות לימוד וראיון אישי
קהל יעד נשים
₪

קהל יעד נשים
₪

תומכות לידה

היברידי

עלות הקורס  | ₪ 10,700מימון אפשרי מלגות שונות

₪

אפשרות השמה :בתי חולים קופות חולים

פרונטלי

שיטה המאפשרת לחולל שינויים במהירות ובקלות .הטכניקות יוצרות שינוי
בתת  -מודע חיבור לכוחות אישיים ,שינוי בהרגלים ושחרור חסמים .דגש
על תרגול ופרקטיקה ,הנגשת החומרים באופן ברור ובהיר .בהנחיית לאה
חלמינסקי .מוכר לאגודה הישראלית ל  . NLP -אצלנו לא לומדים  - NLPחיים
.NLP

תנאי סף  12שנות לימוד וראיון אישי
קהל יעד נשים

קהל יעד נשים
תעודת גמר מכללת מעינות ולימודי החוץ של האוניברסיטה
הפתוחה

זמני הקורס :ב ,ד  - 21:00 - 17:00 -פעמיים בשבוע
אפשרות השמה :משרדי ציבורים  -חברות הייטק

אפשרות השמה :משרדי ציבוריים  -חברות הייטק  -עמותות
היברידי

מחקרים רבים הוכיחו כי לעיסוי תרומה ייחודית להתפתחות האדם על רבדיו
השונים ולבריאות הגוף והנפש .בקורס מושם דגש על התפתחות אישית
כמטפלים ,ועל טיפול איכותי הכולל קשב למטופלים ושמירה על כבודם,
יחד עם דיוק טכניקות והתאמתן באופן אישי לכל מטופלת .המסלול כולל
לימודי עיסוי שוודי ,עיסוי רקמות עמוק ,טיפול טרום לידה ,טכניקות של
הנעת מפרקים ,טיפול בבעיות אורטופדיות ,בעיות יציבה וטיפול בקור ובחום.
הלימודים כוללים לימוד עיוני ולימוד מעשי וטיפולי סטאז' במסגרת הקורס.
בנוסף התלמידות מחויבות בלימודי רפואה מערבית  -אנטומיה פיזיולוגיה
וקורס אימון עסקי בסיום הלימודים.

תנאי סף  12שנות לימוד וראיון אישי
₪

היקף שעות לימוד 335 :שעות

זמני הקורס :א,ג,ה  17:00-21:15שלוש פעמים בשבוע

עיסוי רפואי

עלות הקורס  | ₪ 7,600מימון אפשרי מלגות שונות

עלות הקורס  | ₪ 33,000מימון אפשרי מלגות שונות
היקף שעות לימוד 688 :שעות אקדמיות

אפשרות השמה :קופות חולים ,קליניקות פרטיות

₪

קורס ניהול מערכת סיילספורס
SALESFORCE ADX201

היקף שעות לימוד160 :

היקף שעות לימוד270 :

זמני הקורס :ג' 9.00-13.30

זמני הקורס :ג'  /17:00-20:00ד'  / 9:00-13:00א' 17:00-21:00

אפשרות השמה :קלינקות פרטיות

אפשרות השמה :קופות חולים  ,קליניקות פרטיות

קורס פיתוח סיילספורס
היברידי

תוכנית חדשנית המאפשרת לך להתכונן להסמכת -ADX201 Salesforce
הפלטפורמה המפורסמת בעולם .זהו מקצוע מבוקש מאוד בישראל ובכל
העולם מבלי שידרשו מיומנויות חזקות בפיתוח  .ITהסמכה זו יכולה לאפשר
לך להתקבל לעבודה כשכיר או לעבוד כיועץ עצמאי של סיילספורס בעל
משכורת גבוהה.
תנאי סף עבודה מול מחשב .אנגלית בסיסי .מבחן קבלה חובה לאחר
תוכנית מכינה של  3שיעורי מבוא .וועדת קבלה וראיון אישי.

עלות הקורס  | ₪ 8,550מימון אפשרי מלגות שונות

תעודת גמר מכללת מעינות ולימודי החוץ של האוניברסיטה
הפתוחה

עלות הקורס  | ₪ 20,000מימון אפשרי תוכנית השוברים
תעודת גמר משרד העבודה

תעודת גמר משרד העבודה

זמני הקורס :א'  9:00-13:00ג'  / 17:00-20:00ב' 17:00-21:00

נ.ל.פ

קהל יעד גברים/נשים

קהל יעד רישום כללי  ,כיתות נפרדות

זמני הקורס :ג'  / 10.00-15.00ג' 17.00-20.00

היקף שעות לימוד280 :

תנאי סף עבודה מול מחשב .אנגלית בסיסי .מבחן קבלה חובה לאחר
תוכנית מכינה של  3שיעורי מבוא .וועדת קבלה וראיון אישי
₪

היקף שעות לימוד313 :

תעודת גמר מכללת מעינות ולימודי החוץ של האוניברסיטה
הפתוחה

קורס מפתח - DevOpsמומחה מסייע לאנשים ,בעלי ניסיון טכנולוגי בתחום
ה IT -והפיתוח ,להתמקצע במספר רחב של תחומים ועם דגש רב בכל אחד
מהם .וובסקול בשיתוף עם מומחים מהפיתוח ,מצעים קורס ייחודי לקהל
הישראלי אשר מקנה הכרות מעמיקה בתחום ה .DevOps-לומדים את
התכנים המתקדמים ,הרלוונטיים והטובים ביותר ,שיהפכו אתכם למומחים
הכי נחטפים בשוק העבודה .זהו מקצוע מבוקש מאוד בישראל ובכל העולם.
הכשרה זו יכולה לאפשר לך להתקבל לעבודה כשכיר או לעבוד כיועץ
עצמאי של  DevOpsמומחה בעל משכורת גבוהה.

בקורס נלמד למד כיצד לפתח מוצרי אינטרנט כגון אתרים או יישומי
אינטרנט .המטרה היא ללמוד לתכנת (ולקודד) את החלק הקדמי  -גלוי
למשתמשים  -ואת ה-חלק האחורי  -ניהול והתאמה אישית למנהלים  -על
ידי לימוד סדרה שלמה של שפות תכנות .המודולים העיקריים הםHTML,:
CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL, JQuery, REST/AJAX, REACT.J
.Node.JS, MongoDB

תנאי סף עבודה מול מחשב 3 .יחידות באנגלית 3 .יחידות
במתמטיקה .מבחן קבלה חובה .וועדת קבלה וראיון אישי

תעודת גמר מכללת מעינות ולימודי החוץ של האוניברסיטה
הפתוחה

עלות הקורס  | ₪ 8,800מימון אפשרי מלגות שונות

קורס מפתח  - DevOpsמומחה

היברידי

קורס פיתוח ווב FULLSTACK -

היברידי

קהל יעד גברים/נשים
₪

זוהי תוכנית חדשנית המאפשרת לך להתכונן להסמכת SALESFORCE
 - PLATFORM DEVELOPER Iהפלטפורמה המפורסמת בעולם.
הפלטפורמה הינה חדשנית ותכין אותך לתעודת  DEVELOPER Iשל
פלטפורמת סיילספורס .וובסקול בשיתוף עם מומחים מהתעשייה ,מצעים
קורס ייחודי לקהל הישראלי אשר מקנה הכרות מעמיקה עם פלטפורמת
 Salesforceמרמת הפיתוח כדי להביא פיתרון לביקוש הגדל במפתחי SF
בשוק הישראלי ובינלאומי .זהו מקצוע מבוקש מאוד בישראל ובכל העולם
שידרשו מיומנויות ב .JAVAהסמכה זו יכולה לאפשר לך להתקבל לעבודה
כשכיר או לעבוד כיועץ עצמאי של סיילספורס בעל משכורת גבוהה.
תנאי סף עבודה מול מחשב 4 .יחידות באנגלית 3 .יחידות
במתמטיקה .מבחן קבלה חובה .וועדת קבלה וראיון אישי

עלות הקורס  | ₪ 13,000מימון אפשרי תוכנית השוברים
תעודת גמר משרד העבודה ובנוסף הסמכת סיילספורס ADX201
היקף שעות לימוד 147 :שעות אקדמיות
זמני הקורס :ג ,ה  - 21:00 - 17:00 -פעמיים בשבוע
אפשרות השמה :משרדי ציבוריים  -חברות הייטק  -עמותות

היברידי

קהל יעד רישום כללי  ,כיתות נפרדות
₪

עלות הקורס  | ₪ 17,000מימון אפשרי מלגות שונות

תעודת גמר המכללה ובנוסף הסמכת סיילספורס PLATFORM
DEVELOPER I
היקף שעות לימוד 200 :שעות אקדמיות
זמני הקורס :ב,ד  17:00-21:15פעמיים בשבוע
אפשרות השמה :משרדי ציבוריים  -חברות הייטק  -עמותות
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אתגר מכללה להנדסה
מיסודה של הסתדרות ההנדסאים
מלמד מאז  1972הנדסאים וטכנאים מוסמכים במגוון מסלולי לימוד ,הנדסאי חשמל מכונות בניין אדריכלות ותעשייה וניהול.
אתגר מלמד גם הכשרה מקצועית בפיקוח משרד העבודה מסלולי לימוד של סטרטר ומסלול ירוק כולל השמה כמו כן אתגר מלמדת הכשרות
מקצועיות בתשלום משרד העבודה

מכללת לימודית
במכללת לימודית מקפידים על איכות ההוראה והמרצים ,מה שהופך את חווית הלימוד למהנה יותר וקלה יותר .הכיתות נעימות ומרווחות ,התלמידים מקבלים
יחס אישי ,האווירה משפחתית והדלת שלי פתוחה לתלמידים .במכללה תוכלו לבחור מבין מגוון קורסים במקצועות מבוקשים ונדרשים במשק.

למידע ורישוםservice1@limudit.org.il | 077-8051421 :

למידע ורישוםetgarjer@ETGAR.ORG.IL | 077-7295925 :

נהג רכב ציבורי
חשמלאי שירות מוצרי חשמל ביתיים

פרונטלית

חשמלאי שירות למכשירי חשמל ביתיים יוכשר להעניק שירות למכשירי
חשמל אלו ולבצע עבודות שונות כגון ,פירוק והרכבת מכשירי חשמל ביתיים,
ביצוע עבודות תקינות ,איתור תקלות מכניות וחשמליות במכשירי חשמל
ביתיים ,תחזוקה שוטפת למכשירים הנ”ל. .בנוסף ,הענקת שירות אמין
ללקוח תוך הקפדה על רמת בטיחות גבוהה ושילוב ציוד בדיקה בכדי לאתר
תקלות ושימוש בכלים בטיחותיים בהתאם לחוק ולתקנות החשמל
תנאי סף  10שנות לימוד
קהל יעד גברים
₪

נהג רכב ציבורי

פרונטלית

חוקי התחבורה בארץ מחייבים כל אדם אשר מעוניין לעבוד על
רכב ציבורי דוגמת אוטובוס ומונית – לקבל רישיון רכב ציבורי.
נושאי הלימוד במסגרת קורס רכב ציבורי מועברים על ידי טובי אנשי
המקצוע בתחום ובהתאם לתקנות האחרונות של משרד התחבורה.
בוגרי הקורס נהנים מאפשרות השמה באחת מהחברות הגדולות במשק,
אלקטרה-אפיקים.
הקורס כולל חלק תיאורטי לצד אפיק מעשי ,המתרגל נהיגה הלכה למעשה,
ומעבר טסט.

תעודת גמר משרד הכלכלה זרוע העבודה
₪

זמני הקורס :פעמיים בשבוע ערב למשך כ 7-חודשים
אפשרות השמה :חברת פל ,עצמאי ,חברת בירמנג

היקף שעות לימוד148 :

פרונטלי

חשמלאי מוסמך

היקף שעות לימוד288 :
זמני הקורס :פעמיים בשבוע ערב כ 7-חודשים
אפשרות השמה :אלקטרה ,תדיראן ,עצמאי
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₪

₪

עלות הקורס  | ₪ 4,200מימון אפשרי תוכנית השוברים

עלות הקורס  | ₪ 4,700מימון אפשרי תוכנית השוברים
תעודת גמר משרד הכלכלה ומשרד הרשוי

תעודת גמר משרד הכלכלה ומשרד התחבורה

היקף שעות לימוד 140 :שעות

היקף שעות לימוד 148 :שעות

זמני הקורס :קורס בוקר מזורז וגם קורסי ערב

זמני הקורס :יש קורס מזורז בוקר .קורס ערב לוקח יותר זמן

אפשרות השמה :חברות תובלה

היברידי

קורס ברמה אקדמית ,נמשך כשנה ויותר .מאפשר ללמד נהיגה ולהגיע
להכנסה גבוהה מאוד בזמן קצר

פרונטלית

לכל מי שרוצה לעסוק בחשמל באופן בטוח ומורשה אך גם לכל מי שעוסק
באחזקה וזקוק לפיתוח מקצועי .הבוגרים משתלבים בקלות בעסקי
הבניה ,השיפוצים ,הקבלנות או מקימים עסק עצמאי .הם עובדים בחברות
המקימות תשתיות שונות ,בחברת חשמל ,בתעשייה המתפתחת של ייצור
חשמל באמצעות שיטות מתקדמות ולא מזהמות (חשמל סולארי ,למשל).

₪

קציני בטיחות בתעבורה

הקורס מכשיר אותך להיות אחראי על צי רכב .מקצוע עם הכנסה גבוהה
מאוד

תנאי סף הפניה ממשרד התחבורה

תנאי סף הפניה ממשרד הכלכלה

קהל יעד רישום כללי  ,כיתות נפרדות

קהל יעד גברים

עלות הקורס  | ₪ 26,900מימון אפשרי תוכנית השוברים

היברידי

₪

עלות הקורס  | ₪ 14,900מימון אפשרי תוכנית השוברים

תעודת גמר משרד התחבורה ומשרד הכלכלה

תעודת גמר משרד הכלכלה ומשרד התחבורה

היקף שעות לימוד701 :

היקף שעות לימוד526 :

זמני הקורס :מסלולים מגוונים בוקר  ,ערב ומשולב

זמני הקורס :קורס ערב

אפשרות השמה :עבודה כשכיר ועבודה כעצמאי

אפשרות השמה :כל חברת רכב

תנאי סף  12שנות לימוד ,מבחן כניסה

תנאי סף  10שנות לימוד

תעודת גמר משרד הכלכלה זרוע העבודה

קהל יעד גברים

מורה נהיגה

אפשרות השמה :אגד ,אלקטרה אפיקים ,מונית ,הסעות

אנשי מקצוע יוכשרו ברמת הידע העיוני והמעשי הנדרש עבור עבודתם
בתחום הקירור ומיזוג אוויר והן בידע הנדרש מחשמלאי שרות קירור ומיזוג
אוויר על פי תקנות החשמל (רישיונות) למקצוע זה .לכל מדרג קיימות
שתי הכשרות ייעודיות -הכשרה לחסרי ניסיון בקירור ומיזג אויר והכשרה
לבעלי ניסיון בקירור ומיזג אויר .מועמדים המעוניינים ללמוד את מקצוע
הקירור ומיזוג אויר והם בעלי רישיונות חשמל תבחן זכאותם על ידי הפיקוח
המקצועי לפטור משעות לימוד במקצועות החשמל

₪

תנאי סף הפניה ממשרד התחבורה

קהל יעד גברים

אפשרות השמה :בכל חברות ההיסעים

זמני הקורס :פעמיים בשבוע ערב למשך כחצי שנה

עלות הקורס  | ₪ 11,000מימון אפשרי תוכנית השוברים

תנאי סף הפניה ממשרד התחבורה

עלות הקורס  | ₪ 3,590מימון אפשרי מלגות שונות
תעודת גמר משרד הכלכלה זרוע העבודה ומשרד התחבורה

קהל יעד גברים

הקורס מאפשר לנהוג על משאית מעל  12טון.

קהל יעד גברים

היקף שעות לימוד300 :

חשמלאי שירות והתקנת
קירור ומיזוג אוויר

הקורס מאפשר קבלת דרגת רשיון להסיע נוסעים .מקצוע מבוקש מאוד
עם פרנסה מכובדת

תנאי סף הפנייה ממשרד הרישוי -משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים הצלחה במבחן כניסה (באחריות משרד התחבורה)

עלות הקורס  | 8520מימון אפשרי תוכנית השוברים

היברידי

נהג משא כבד

היברידי

קהל יעד גברים
₪

עלות הקורס  | ₪ 13,500מימון אפשרי תוכנית השוברים
תעודת גמר משרד הכלכלה זרוע העבודה
היקף שעות לימוד850 :
זמני הקורס :פעמיים בשבוע בערב למשך כשנה וחצי
אפשרות השמה :אלקטרה ,חברת חשמל ,רכבת ,סלולר עצמאי
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