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 (45+ לגילאי ( קריירה לשינוי ליווי תכנית

 "הבא המהלך"
 

 בהקשר מעבר של בתהליך הנמצאים לאנשים מענה לתת מיועדת "הבא המהלך" תכנית
 היא התוכנית מטרת .ההבא התעסוקתית התחנה את למצוא ומתקשים שלהם התעסוקתי

 בהתאמה ולסייע ) היום כבר רבה במידהם המתקיי) יהעתיד העבודה עולם את להציג
 שינוי יצירת ,אישיות ומטרות יעדים של מחודש ברור י"ע המתחדש בעולם לתעסוקה

 .ליישום שימושיים כלים ומתן לתעסוקה בקשר תודעתי / תפיסתי
 

 ? בה מיוחד ומה התוכנית נותנת מה
 לבין ,עצמית ועבודה פנימית התבוננות המאפשר אישי התפתחות תהליך בין שילוב -

 .התעסוקתי בפן האפשרויות הרחבת תוך, םאקטואליי תכנים למידת
  .העבודה ולשוק לקהילה האדם בין סינרגיה יצירת -
  .ומותאמות יציבות תוצאות להניב כדי זמן ולאורך משמעותית השקעה -
 זמן לאורך המלווה ונתמכת תומכת קהילה -
 הניסיון על המתבססים חדשניים מודלים בפיתוח י"המט של ומומחיות ניסיון ,ידע -

 .ההמון מחוכמת למידה תוך הנצבר והידע
 

 ?התוכנית מיועדת למי

 45+ גילאי על דגש  וגברים נשים  

 הולם תעסוקתי פתרון למצוא מצליחים שאינם מובטלים או חדשים מפוטרים  

 עסק סגירת בתהליך הנמצאים אנשים 

 חדשה קריירה להתחיל שמחפשים פורשים.  

 שניה קריירה שבוחנים עובדים.  

 להשתלב המתקשים חוזרים ותושבים חדשים עולים. 

 ותפקוד בריאות במצב שינוי עקב תעסוקתי לשינוי שנדרשים אנשים.  
 

 ?התוכנית כוללת מה
 שבועות, המחולקים כדלהלן: 16פעילות בשבוע לאורך התכנית כוללת  

 
  הכולל: מפגשים 12למשך  0016:-20:30יום למידה מרוכז בין השעות  1 .א

 
 , אישייםתעסוקתיים ו יעדים הגדרת -סדנת אימון קבוצתית  .1

 מעולם תכנים .קריירה שינוי בתחום מקצועי ותקבוצ ה מנח י"ע מונחה קבוצתי תהליך
 השינוי את ליצור הסדנא מטרת .קבוצתית בדינמיקה וכלים האישית ההתפתחות

 תעסוקה להשגת ,שונה ש,חד כיוון לבחירת בסיס יהווה אשר והתפיסתי המחשבתי
 .ופרנסה

 המכוונות לעולם התעסוקה העכשווי:ולמידה  העשרה סדנאות .2
, חשיבה "מחוץ לקופסא", על רלוונטיות העכשווי התעסוקה עולם את החושפות סדנאות מגוון

, מיומנויות בינאישיות בהתנהלות נטוורקינג, ניהול חוזקות ונכסים אישייםבעולם משתנה, 
 , קריירה בניהול אישי מיתוג ן,זמ ניהול קו"ח, של מחדש מיקוד ,לינקדאין עם הכרות
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  open spaceימי מרחב למידה משותף, בשיטת ה .ב
 

  networking ו תומכת קהילהיצירת  
 שיחבין אישיים, למידה אישית וקבוצתית, עיבוד תכנים,  מפגשיםמרחב פיתוח המאפשר 

 בנוכחות הצוות. משמעותיות נטוורקינג יכולות בפיתוח והתנסות למידה ,שיתופי
 שישימרחב עבודה להתפתחות והתקדמות אישית, יחל פעילותו החל מהשבוע ה

 
 

 :התכנית היקף
 הכשרה שעות 72
 מרחב למידה משותף שעות 56

 
 חודשים 3-כ התכנית אורך

 
 

 מחיר התכנית:
 לכל התכנית.₪ 2,650

 תשלומים 10ניתן לשלם עד 
 ביטול השתתפות:

 ימים טרום פתיחת התכנית בזיכוי מלא  14השתתפות עד ניתן לבטל 
 דמי ביטול 35% –שעות לפני פתיחת התכנית  24ימים עד  14בין 
 אין החזר כספי. -שעות לפני פתיחת הקורס ואילך  24

 
 
 

 :קשר ליצור מוזמנים ,ורישום נוספים בפרטים המעוניינים
maticoursim@startup.org.il    או 

 .2שלוחה  09-7602716טלפונית: 
 
 
 

 .והפרנסה התעסוקה בעולם הבא למהלך אותך תיקח זו תכנית כי מתחייבים אנו

 

 


