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תעסוקה

מודל I PRO מורכב משישה אשכולות, המכילים בתוכם 
את עיקר הכישורים והמיומנויות הנדרשים מהעובד 

 בעולם העבודה המשתנה:
חמישה אשכולות של כישורים ואשכול נוסף של מניעים 

פנימיים לשיפור המסוגלות התעסוקתית.

I PRO Skills

כישורים לעולם 

עבודה משתנה

מודל עדכני למסוגלות 

תעסוקתית, שפותח 

בג'וינט תבת.

http://employment.jdc.org.il/knowledge/1577



תעסוקה

https://rebrand.ly/n-motza

 מארז המכיל 12 מפגשים ושלושה סרטונים
 שפותחו ע"י ג'וינט אשלים ודרור בתי חינוך

במסגרת התוכנית "נקודת מוצא".

בעזרת המערכים תוכלו לשוחח עם צעירים וצעירות על 
שאיפות תעסוקתיות, על יצירת קשרים אפקטיביים עם 

גורמים היכולים לסייע להם ולהכין אותם לראיונות עבודה, 
לכתיבת קורות חיים ולהשתלבות מוצלחת במקום העבודה.

 סרטונים וסדנאות -
נקודת מוצא



תעסוקה

https://rebrand.ly/employment1

מקדמי התעסוקה ביתד משתמשים במגוון כלים 
כדי לסייע לצעירים להשתלב בהצלחה בתעסוקה 

המתאימה לרצונותיהם וכישוריהם. כלי בחינת השיקולים 
בבחירת עבודה מאפשר לצעיר ולמלווה להתוודע 

לצרכים והערכים שיכוונו את הצעיר/ה לבחירת מקום 
עבודה מתאים. כלי מיפוי החסמים מאפשר לצעירים 

להכיר את החסמים המונעים מהם השתלבות או 
הצלחה בתעסוקה ואת הדרך להתמודד איתם

כלים למיפוי חסמים 

 ושיקולים
בבחירת עבודה

https://rebrand.ly/employment2



תעסוקה

/https://www.she-codes.org/he/home-heb

 she codes היא קהילה טכנולוגית של נשים המכשירה 
בחינם מפתחות תכנה. הקהילה פועלת מתוך ערכי ליבה 

של אמונה בעצמך, התמדה וקהילה.

She codes מפעילה מעל 30 סניפים ברחבי הארץ 
בהם מתנהלים מסלולי לימוד תכנות, קבוצות לעבודה על 
פרויקטים בליווי מתנדבות מהקהילה, הרצאות טכנולוגיות, 

מפגשים עם נשים מעוררות השראה, יעוץ קריירה ועוד. 
הלימודים הם מרמת היסוד ועד רמות מתקדמות, בקצב 

אישי בתוך קבוצה תומכת. 

she codes
כל אחת יכולה 

לתכנת



השכלה
 תכנית רואד-

הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית

התכנית של המועצה להשכלה גבוהה מציעה לצעירים 
מגוון שירותים שיקלו עליהם להשתלב בהשכלה גבוהה: 

ייעוץ פרטני דרך מערכת ה - iAm Career. ליווי עד 
ההרשמה באקדמיה.

http://rowad.org.il/?lang=he

ליווי להרשמה במכינות, ייעוץ מלגות, ייעוץ להרשמה לתכניות 
לימודיים ייחודיות כגון "רואד להייטק" ו"שער לאקדמיה".



השכלה

https://rebrand.ly/mechinot

המכינות הקדם אקדמיות הוקמו מתוך מטרה לאפשר 
לצעירים שאינם בעלי תעודת בגרות מלאה או שקיבלו 

ציונים נמוכים מדי, לשפר את הישגיהם ולהתקבל 
ללימודים אקדמיים.  בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה 

לכל חלקי האוכלוסייה, מאפשרות המכינות לצעירים 
המתמודדים עם קשיים כלכליים להשתלב בלימודים 

במוסדות להשכלה גבוהה.

רשימת המכינות הקדם-אקדמיות



השכלה

/https://career.ruppin.ac.il

מרכז מרופין לקריירה הוקם במטרה ללוות צעירים 
להתפתחות אישית, למידה, עצמאות וקריירה. המרכז 

מציע ליווי והכוונה במגוון תחומי החיים בעבודה משותפת 
של מומחי המרכז יד ביד עם הצעירים. במרכז קורסים 

והכשרות וגם אפשרות לבניית תכנית הכשרה מקצועית 
בהתאמה אישית. 

 מרופין לקריירה -
מרכז מימוש אישי, לימודי ותעסוקתי לצעירים 

עם הפרעת קשב ו/או לקויות למידה



השכלה

/https://milgapo.co.il

מיזם ,Milgapo בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית, 
מסייע לסטודנטים לאתר מלגות לימודים לתואר. מערכת 

מלגהפה מכילה למעלה מ-850 מלגות שונות, ויודעת לאתר 
לכל סטודנט וסטודנטית בדיוק את המלגות המתאימות להם 

באופן אישי.

 מלגהפה –
אתר לאיתור מלגות



כישורי חיים

חפשו doulingo בחנות האפליקציות בנייד.
www.duolingo.com או באתר

DOULINGO

 ללמוד עברית 
ואנגלית בכיף

 למי שרוצה לשפר עברית או אנגלית –
אתר ואפליקציית doulingo מאפשר ללמוד בקלות ובכיף 

 בכל זמן, בכל מקום.
 למידה אינטראקטיבית שמתאימה גם לדוברי עברית

וגם לדוברי ערבית. לקרוא, לדבר ולהבין עברית אנגלית 
ושפות אחרות.



כישורי חיים

haotzarsheli.mof.gov.il/Subject
עוד כלים ועצות להתנהלות כלכלית נבונה אפשר למצוא 
באתרים של עמותת פעמונים, חיים בפלוס, ועת לדעת.

אתר "האוצר שלי" הוא אוצר של מידע וכלים להתנהלות 
כלכלית נבונה – עצות, מדריכים ומחשבונים שיעזרו לצעירים 
לנהל את התקציב, לקבל החלטות כלכליות נבונות, ולהיות 

צרכנים מודעים.

כלים להתנהלות 
כלכלית נבונה



כישורי חיים

www.opendoor.org.il

www.wtb.org.il/hebrew/www.hasicha.org.il

 איך לדבר עם צעירים וצעירות על מיניות?
איפה אפשר לקבל ייעוץ בנושא מיניות וזוגיות?

בארגון דלת פתוחה ישמחו לעמוד לעזרתכם במרכזי ייעוץ, 
סדנאות והכשרה מקצועית

ערוץ היוטיוב – "השיחה"ארגון נשים לגופן:

מיניות 
בריאה



כישורי חיים

www.derech.co.ilwww.avarti.co.il

 רוצים ללמוד נהיגה? להוציא כרטיס ירוק?
לא מסתדרים עם ספרים, תמרורים וחוקים?

 מגוון אתרים ואפליקציות ללימוד תיאוריה חינם
עומדים לרשותכם:

לימודי תיאוריה 
בקלות

חיפוש המילה אתר עברתי:אתר דרך:
 "תיאוריה"
בחנות 

האפליקציות

שניהם מומלצים ע"י עמותת אור ירוק



מרכזי הצעירים מציעים מגוון של פעילויות וחיי תרבות 
עשירים ומעניקים שירותים רבים ללא עלות כגון אירועי 

תרבות מגוונים, הרצאה נודדת, קורסי העשרה, ופעילויות 
נוספות בתחום חיי הקהילה והפנאי. כל זאת כמובן בנוסף 

לתמיכה בפיתוח קריירה, יזמות עסקית, ומנהיגות קהילתית. 

פנאי וקהילה
מרכזי הצעירים ברשויות המקומיות

 מרכזי צעירים של
המשרד לשיוויון חברתי: 

מרכזי הצעירים של המשרד 
לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל:

rebrand.ly/youthcenters-pagesrebrand.ly/youthcenters



פנאי וקהילה

פעילות גופנית היא כלי חשוב לא רק בדרך לגוף בריא 
וחטוב, אלא גם לשיפור מצב הרוח והדימוי העצמי.

לא צריך להוציא הון על אימונים בחדר כושר – אפשר 
לארגן קבוצה במגרש השכונתי, או להשתמש באחת 

האפליקציות לאימון אישי לדוגמא:

לא משלמים על חדר כושר

Minute Workout Wahoo Fitness 7
Runtastic Six Pack Abs Workout & AbTrainer

Virtuagym Fitness Tracker
 Daily Workouts - Exercise Fitness Routine Trainer



פנאי וקהילה

מיזם חברתי המאפשר לאנשים להתנדב למטרה הקרובה 
לליבם,  דרך כישוריהם האישיים או תחומי העניין שלהם.

הזדמנות לצעירים/ות לתרום מהכישרונות שלהם, לעשות 
 משהו שאוהבים, לעזור לאחרים, לצמוח ולהתפתח.

 כל אחד/ת בוחר/ת את דרך ההתנדבות המתאימה לו/ה
)מה, מתי, איפה, למי( ומציע/ה אותה כ- Gift באתר.

אפשר כמובן גם למצוא מתנדב/ת שיעזרו לכם ולצעירים/ות 
שלכם במה שצריך. 

 Gifted

www.begifted.org



פנאי וקהילה

מרכזי הצעירים של המשרד 
לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל:

 מרכזי צעירים של
המשרד לשיוויון חברתי: 

מרכזי הצעירים מציעים מגוון של פעילויות וחיי תרבות 
עשירים ומעניקים שירותים רבים ללא עלות כגון אירועי 

תרבות מגוונים, הרצאה נודדת, קורסי העשרה, ופעילויות 
נוספות בתחום חיי הקהילה והפנאי. כל זאת כמובן בנוסף 

לתמיכה בפיתוח קריירה, יזמות עסקית, ומנהיגות קהילתית. 

מרכזי הצעירים ברשויות המקומיות

חסר טקסט


