תכנית הכשרה

לאבחון וייעוץ תעסוקתי

מבוא
היום ,כששיעור הבלתי מועסקים נמצא בירידה ויותר אנשים מעוניינים להשתלב
בעולם התעסוקה בכלל ,ובקרב הציבור החרדי בפרט ,עולה חשיבות ההכוונה
והייעוץ התעסוקתי הן לצעירים והן למבוגרים.
מסיבות אחרות גם מתפתח מאמץ ממשלתי לצרוף אוכלוסייה חרדית ואחרת לכוח
העבודה ולכן עולה הצורך בהכשרת יועצים תעסוקתיים ומקדמי תעסוקה מקצו־
עיים ואיכותיים שיוכלו לאבחן את הצרכים של הארגונים ולייעץ למשתלבים לכוח
העבודה על בסיס מידע מקצועי עדכני.
אחד הגורמים העיקריים שהשתנו הוא השוק ,שעבר מעיסוקים ומקצועות יציבים
הקשורים לארגונים ולכלכלה תעשייתית וגם כזאת שהיא עתירת שרות ציבורי,
לכלכלה עסקית ותחרותית .כל אלה שינו את התמונה ויצרו משק דינמי בו משתנים
העיסוקים חדשות לבקרים ,והיועץ חייב להיות מעודכן בדרישות העיסוקים
החדשים ובאפשרויות המעבר ביניהם.
על היועץ להיות בעל יכולת להוביל את האנשים והקבוצה לקידום אישי תעסוקתי
בהתאם למגמות בשוק העבודה ,במטרה לשפר את מצבם התעסוקתי .שילוב של
עבודה אישית וקבוצתית מהווה דרך אפקטיבית לנהל תהליכים אלו ולהביא את
הלקוחות להצלחה.

מטרת הקורס
התכנית תעניק ידע ,מיומנויות וכלים לאבחון פרופסיונלי במיקוד לימודים ותעסוקה.
התכנית תשלב כישורי הנחייה אישיים וקבוצתיים ותעניק יכולת לשימוש בכלים
ממוחשבים תוך הכרת שיטות אבחון מגוונות ובינלאומיות.
המנחים והיועצים התעסוקתיים:
<
<
<
<

יכירו את הסביבה העסקית ויהיו מעודכנים בעיסוקים המתפתחים בה
ידעו לערוך תהליך אבחון ולסכמו במסקנות מעשיות תוך שימוש בכלים
ממוחשבים
יהיו בעלי תובנות ,יכולות ,וכלים לסייע בפיתוח קריירה תעסוקתית
ידעו לבנות אסטרטגיה לקידום מקצועי

תכנית הלימודים
התכנית תכלול סה"כ  150שעות לימוד:
 20מפגשים בני  5ש"א  100 -שעות
 30שעות פרקטיקום :התנסות בייעוץ תעסוקה במקביל ללימודים וכתיבת דוח
התנסות מסכם.
 20שעות כתיבת עבודה מסכמת :בניית תוכנית תעסוקתית לפי הנדרש.

צוות מקצועי
< מנהלים מקצועיים :גב' חנה רטנר  ,M.Aיונתן רטנר , M.A
< מנהלי מכון "צומת" לייעוץ תעסוקתי
< בתכנית ישולבו מרצים אורחים נוספים מתחומי התעסוקה,
האימון וההנחיה.

נושאי הלימוד
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ייעוץ והנחיה תעסוקתית :תפקידי היועץ והמנחה
מיומנויות בתקשורת לקידום יעדים תעסוקתיים
מיומנויות הנחיה ואימון קבוצתי
סביבה תעסוקתית ושוק העבודה :התפתחויות ,שינויים ,גורמים ,מאפיינים
אבחון מקצועי :כישורים ,נטיות ומבחני אישיות
שימוש בשפת גוף והבעות פנים ככלי המסייע בתהליכי אבחון
הבנה ,הובלה וניהול של עובדים בתהליכי שינוי קריירה
מודלים של ליווי וחניכה
תכנון ופיתוח קריירה
קורות חיים ככלי שיווקי
חוקי עבודה ויחסי עבודה
התנסות מעשית וקבלת הדרכה

השיעורים יועברו בליווי מצגות ,דיונים ,ניתוח טקסטים ,סימולציות ומשחקי תפקידים.

דרישות הקורס
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קריאה עיונית
הגשת תרגילים במהלך הלימודים
התנסות בהנחיה קבוצתית מול כיתת הלומדים
עבודה מעשית בהיקף של  40שעות לימוד והגשת דוח התנסות מסכם.

קהל היעד
לתכנית יגוייסו מועמדים שהנם בעלי תואר ראשון בתחומי החינוך ,מדעי
החברה ,מדעי ההתנהגות ,פסיכולוגיה ,מנהל עסקים ,משאבי אנוש וכדומה.
כמו כן ,אנשי ציבור וקהילה בעלי השכלה אקוולנטית.
כל המועמדים יחוייבו בראיון קבלה והתאמה לתכנית.

תעודה
למסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם מרכז י.נ.ר בחסות האוני' הפתוחה,
מערך לימודי החוץ.

ימי הלימוד
נשים :יום שלישי 9:30-13:30
גברים :יום חמישי 17:00-21:00

שכר לימוד ונהלי הרשמה
עלות התכנית.₪ 6,900 :
אפשרויות פריסת תשלומים :עד  12תשלומים בכרטיס אשראי,
עד  10תשלומים בשיקים.
ביטול הרשמה ולימודים – בהתאם לתקנות מרכז י.נ.ר.

02-6321617 – גב' הודיה לוי
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