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תוכנית הפלוס בשישים

מדריך הפעלה
למפעילי התוכנית
ולמקדמי תעסוקה
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מבוגרים בשוק התעסוקה
העלייה בתוחלת החיים מביאה איתה השפעה
מכרעת על החברה כולה ועל שוק העבודה בפרט.
חלקם של המבוגרים בחברה הולך וגדל ,בשנת
 2035יהווי בני ה  35ומעלה  14%מהאוכלוסייה,
זהו גידול של  77%ב 20 -שנים בלבד (דו"ח שנתי
מכון ברוקדייל .)2019
יחד עם העלייה בתוחלת החיים בבריאות טובה,
נוצרת תקופת חיים חדשה .אנשים בגילאי  60עד

 80אשר נמצאים במצב תפקודי מצוין ,מבינים כי
לפניהם עוד חיים ארוכים ונדרשת להם פרנסה
וכן משמעות ומטרה.
במבט על שוק העבודה נראה כי הוא מאחר
לעכל את השינויים הללו ולנצל את ההזדמנויות
הנובעות מהם .הירידה החדה במספר המועסקים
חלה בגילאי  60ומעלה ,גיל אשר נמצא היום
רחוק מסיום החיים ומהזדקנות המלווה בירידה

תפקודית משמעותית .שיעור התעסוקה של
בני  64-55עומד על  69%לעומת  85%בקרב
בני ה .44-35-זוהי ירידה חדה של  16%לעשור
(מרגלית.)2019 ,
כך קורה ,ששוק העבודה מפסיד את תרומתם
של עובדים מבוגרים מצוינים ,משקיע פחות בפי־
תוחם ,פולט אותם באמצעות פיטורין או פרישה
מוקדמת ,ומסנן אותם במכוון או באופן בלתי מודע
בתהליכי הגיוס ,רק בשל גילם.

הנתונים הללו אינם יד המקרה,
כי אם ביטוי של תופעה חברתית
המכונה 'גילנות' ,המתבטאת גם
בעולם העבודה.
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תעסוקה רב-גילית – מנוע צמיחה למשק ולארגונים
העובד המבוגר שעבר את גיל  60הוא נכס
משמעותי עבור עסקים וחברות ,ועבור עולם
התעסוקה בכלל .ככל שעובד מתבגר ,הוא
צובר ניסיון וידע רב ,המתבסס על עבודה
מעשית ולמידה מהתנסות .הניסיון התעסוקתי
וניסיון החיים העשיר מוסיפים נכסים על
כישוריו ויכולותיו ,כגון בגרות אישית ומקצועית,
העמקת הידע בתחומי עיסוקו ,נקודת מבט
רחבה ,התורמת לפתרון בעיות מורכבות,
הבנה בין-אישית והיכרות מעמיקה עם הטבע
האנושי .לאלה ניתן להוסיף על פי רוב מצב
בריאותי תקין (הנובע מעלייה באיכות החיים
והתקדמות הרפואה) ויכולות קוגניטיביות
הממשיכות להתפתח .עבור העובד ,המשך
עבודה מאפשר לו לתרום מניסיונו ,מותיר
אותו בעל ערך ,שאינו תלוי במשאבי המדינה
כדי להתקיים ומסייע בשימור תפקוד פיזי,
קוגניטיבי ונפשי.
יתרה מכך ,ארגון רב-גילי ,המעסיק עובדים
בכל הגילים ,זוכה ביתרונות רבים .אנחנו נוהגים
לייחס לכל דור (לדוגמה "מילניאלס" או "בייבי
בום") תכונות ומאפיינים ייחודיים ,אבל בפועל
רב הדומה על שונה .נכון ,ישנם הבדלים ,בעיקר
בהשקפות ובתפיסות ,אבל דווקא החיבור של
מגוון השקפות בסביבת העבודה הוא שמביא
לעלייה ביצירתיות ובפרודוקטיביות .לפי דוח
חדש בנושא כוח עבודה רב-גילי של ה,OECD-
ארגון שבשורותיו  10%יותר מהממוצע
של עובדים בגיל  50ומעלה ,הוא ב1.1%-
פרודוקטיבי יותר .בנוסף לכך ,הגיוון הגילי

66%
75%
79%
81%

מרגישים מצויין

 66%מהמבוגרים עד גיל  75מעריכים את
מצבם הבריאותי כטוב .החולי הכרוני שבעבר
אפיין מבוגרים ,מתחלף היום ,בזכות המדע והרפואה
באיכות חיים.

טכנולוגיים יותר

מכון  ERIוג'וינט ישראל-אשל (.)2020

 75%מבני  65ומעלה פעילים יותר
באמצעים הדיגיטליים ,משתמשים במחשב
ויודעים לגלוש ברשת.

מכון מאיירס-ברוקדייל בשיתוף ג'וינט ישראל (.)2019

רוצים לעבוד

 81%מהגברים ו 79%-מהנשים ,הקרובים
לגיל פרישה ,הצהירו שהם מוכנים
להמשיך ולעבוד תמורת שכר.

מכון מאיירס-ברוקדייל בשיתוף ג'וינט ישראל (.)2019

בצוות תורם לשימור הידע הארגוני ולהגברת
היצירתיות והחדשנות בצוות.
לתעסוקה רב גילית אם כך ,ישנם יתרונות
לכל הצדדים הנוגעים בדבר .למעסיקים ולשוק
התעסוקה ,לעובדים המבוגרים וכן למדינה
ולחברה.
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?מהי גילנות
גילנות ( )Ageismהיא אפליה על רקע של גיל,
המשקפת דעה קדומה ביחס לאדם שנובעת
מגילו ( .)Butler, 1969גילנות עשויה להיות סמויה
או גלויה ,היא נוכחת בתחומי חיים שונים וכוללת:
•סטריאוטיפים :תפיסות רווחות שאין להן אחיזה
מוכחת במציאות ,לדוגמה" :כל המבוגרים לא
מסתדרים עם טכנולוגיה".
•רגשות שליליים :רצון להתבדל ,לדוגמה" :הם
לא מתאימים לאופי הארגון שלנו"
•אפליה :התנהגות בפועל הנובעת מהתפיסות,
לדוגמה :דחיית מועמדים לתפקיד בשל גילם.
גילנות עצמית היא מצב שבו מבוגר מאמץ
את אותם סטריאוטיפים של גיל המופנים
כלפיו .לדוגמה אדם מבוגר שסופג את יחס
החברה כלפי עובדים מבוגרים ,מניח שבשל
גילו ,כישוריו או ההספק שלו נחותים משל בני
גיל צעירים יותר ,או שאין באפשרותו ללמוד
משהו חדש/טכנולוגי ,כפי שצעירים יותר
יכולים .גילנות עצמית מהווה פגיעה בתחושת
המסוגלות העצמית וכתוצאה מכך במוטיבציה
ובביטחון העצמי של האדם לפעול בהיבטי
תעסוקה ואחרים.

ביטוייה של גילנות תעסוקתית

א .קושי בקבלה לעבודה :תהליך מציאת עבודה
לעובדים מבוגרים מובטלים נמשך זמן רב
יותר מאשר לעובדים צעירים יותר (רוני הכהן,
 .)2014לפי דוח של מכון ברוקדייל ,הסיכוי של
בני  65ומעלה נמוך פי שמונה משל צעירים
למצוא עבודה.

ב .קושי בשימור מקום העבודה :עובדים
מבוגרים הם הראשונים להיות מפוטרים
בתקופות משבר ורבים מוצאים עצמם
פורשים מוקדם מכפי שרצו ,כי כך הכווין
אותם הארגון.
ג .סטריאוטיפים של גיל :על בסיס סטריאוטיפים
שגויים כאלה ואחרים ,ארגונים טועים לחשוב
כי עובדים צעירים הם מניבי ערך טובים יותר
וזאת על בסיס גילם ולא על בסיס איכות
התפקוד ומבלי שלדברים יש בסיס מוכח.
ד' .מובלעות תעסוקתיות צעירות' :הכוונה
למגזרי תעסוקה שבהם יש רוב מובהק

לעובדים ולעובדות בגילאים  ,30-20בין אם
באופן מודע או לא מודע ,מוצהר או סמוי,
למשל במגזר ההייטק והפיננסים.
העובד המבוגר שעבר את גיל  60הוא נכס
משמעותי עבור עסקים וחברות ,ועבור עולם
התעסוקה בכלל .ככל שעובד מתבגר ,הוא צובר
ניסיון וידע רב ,המתבסס על עבודה מעשית ולמידה
מהתנסות .הניסיון התעסוקתי וניסיון החיים
העשיר מוסיפים נכסים על כישוריו ויכולותיו ,כגון
בגרות אישית ומקצועית ,העמקת הידע בתחומי
עיסוקו ,נקודת מבט רחבה ,התורמת לפתרון
בעיות מורכבות ,הבנה בין-אישית והיכרות
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לפני שמתחילים  -קצת מושגים שחשוב להכיר
מעמיקה עם הטבע האנושי .לאלה ניתן להוסיף על
פי רוב מצב בריאותי תקין (הנובע מעלייה באיכות
החיים והתקדמות הרפואה) ויכולות קוגניטיביות
הממשיכות להתפתח .עבור העובד ,המשך עבודה
מאפשר לו לתרום מניסיונו ,מותיר אותו בעל ערך,
שאינו תלוי במשאבי המדינה כדי להתקיים ומסייע
בשימור תפקוד פיזי ,קוגניטיבי ונפשי.
יתרה מכך ,ארגון רב-גילי ,המעסיק עובדים בכל
הגילים ,זוכה ביתרונות רבים .אנחנו נוהגים לייחס
לכל דור (לדוגמה "מילניאלס" או "בייבי בום")
תכונות ומאפיינים ייחודיים ,אבל בפועל רב הדומה
על שונה .נכון ,ישנם הבדלים ,בעיקר בהשקפות
ובתפיסות ,אבל דווקא החיבור של מגוון השקפות
בסביבת העבודה הוא שמביא לעלייה ביצירתיות
ובפרודוקטיביות .לפי דוח חדש בנושא כוח עבודה
רב-גילי של ה ,OECD-ארגון שבשורותיו  10%יותר
מהממוצע של עובדים בגיל  50ומעלה ,הוא ב1.1%-
פרודוקטיבי יותר .בנוסף לכך ,הגיוון הגילי בצוות
תורם לשימור הידע הארגוני ולהגברת היצירתיות
והחדשנות בצוות.
לתעסוקה רב גילית אם כך ,ישנם יתרונות

לכל הצדדים הנוגעים בדבר .למעסיקים ולשוק
התעסוקה ,לעובדים המבוגרים וכן למדינה ולחברה.
עובדים מבוגרים – במסמך זה נתייחס אל
עובדים מבוגרים כעובדים מגיל  60ומעלה.
הירידה המשמעותית בהיקף המועסקים הינה
בין גיל  55ל  65וככל שמתקרבים לגיל הפרישה
גוברים הקשיים להישאר או לחזור ולהשתלב
בשוק התעסוקה.
תעסוקה רב-גילית )Multi-age workforce( -
תפיסה תעסוקתית המקדמת העסקה של
עובדים ממגוון גילאים יחד במקום העבודה על
בסיס ההבנה ,כי יחד הם תורמים מגוון רחב
של יכולות ,כישורים ,ידע ומיומנויות .בשנים
האחרונות תומכי הגישה מפתחים כלים ניהוליים
המספקים מענה לסוגיות ולדילמות של ניהול רב-
גילי בארגונים .תעסוקה רב-גילית היא בבחינת
הכרח מציאותי והיא מניבה יתרונות רבים ברמת
הכלכלה ,החברה ,הארגון המעסיק והפרט.
גיל הפרישה  -הגיל שבו יכול אדם ע"פ חוק
לפרוש מעבודתו לגמלאות כלומר לפנסיה.
בישראל מוגדר גיל הפרישה כ  67לגברים ו 62
לנשים ,זהו גם גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.
גיל  67נקבע כגיל פרישה חובה ,בו מעסיק רשאי
לחייב עובד לפרוש לגמלאות (למעט חריגים).
עובד שמבקש להמשיך ולעבוד הוא יעשה זאת
בנוהל נפרד ומיוחד.
אזרח ותיק  -הגדרת חוק הקובעת כי תושב
ישראל שהגיע לגיל הפרישה 62( ,נשים ו67 -

גברים) זכאי למגוון הטבות שנקבעו בחוק (הנחות
שונות) .ביניהן קצבה חודשית ,קצבת "אזרח
ותיק" ,המשולמת ע"י המדינה לאזרחים ותיקים.
השתכרות בגיל הפנסיה  -כוללת את קצבת
"אזרח ותיק" ודמי פנסיה ,כספים שהפקיד אדם
בכלי פיננסי ייעודי ,במהלך שנות עבודתו ושנועדו
לשימושו ע"פ החוק אך ורק לאחר שיפרוש
מעבודתו .מי שלא צבר דמי פנסיה ,יתפרנס
מקצבת "אזרח וותיק" בלבד ,או שבנוסף ימשיך
לעבוד לפרנסתו.
יחס תחלופה  -מוגדר כיחס בין המשכורת
שאדם הרוויח לאורך שנות עבודתו לבין ההכנסה
שתהיה לו (תגמול פנסיה  +קצבת אזרח ותיק)
עם פרישתו .ככל שיחס התחלופה נמוך כך גדל
הסיכון להידרדרות כלכלית עם הפרישה
זקנה פעילה ( - )Active Agingתפיסה הבאה
לקדם את המודעות לכך שמבוגרים מתאפיינים
כיום ביכולות פיסיות וקוגניטיביות גבוהות,
גישות חיוביות ושאיפה להמשיך לפעול כחלק
מסביבתם .התפיסה הזו באה לשנות את היחס
בחברה כלפי מבוגרים ולהניע ליצירת תנאים
שיאפשרו למבוגרים לממש את הפוטנציאל תוך
השתלבות במסגרות חיים שונות (ארגון הבריאות
העולמי)2002 ,
תקופת החיים החדשה  -תפיסה המתייחסת
לפרק הזמן שלאחר הבגרות ולפני הזקנה(עינת
פורת עמוס) .ההגדרה מתייחסת לגילאי 60-70
אבל היא נתונה לשינוי בהתאם לאדם יכולותיו
ותפיסותיו ועוד.
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מסוגלות תעסוקתית  -קשת של יכולות
וכישורים המסייעים לאדם להתקבל לעבודה,
להתמיד בה ולהתקדם בה .לאדם בעל מסוגלות
תעסוקתית גבוהה יש סיכוי רב יותר למצוא
עבודה המתאימה לכישוריו ולשאיפותיו ,לקבל
שכר הולם ולהיות מסופק מעבודתו לאורך
הקריירה שלו .תפיסת המסוגלות התעסוקתית
העצמית משפיעה על המוטיבציה ועל הנכונות
לקחת אחריות אישית על ההתחדשות
התעסוקתית והיא משתנה לאורך החיים
ומושפעת ממצבי חיים שונים .את תפיסת
המסוגלות העצמית ניתן לחזק באמצעות
רכישת ידע ,למידה והקניית מיומנויות ,שינוי
עמדות כלליות ועצמיות (תמיר ונוימן.)2009 ,
 - LLL - Life Long Learningהעולם שלנו
מתאפיין בחידושים טכנולוגיים ואחרים.
השינויים התכופים והצורך המתמיד במידע
חדש הפכו את הלמידה וההתפתחות לסממן
חיים ,הנדרש כשגרה לכל אדם ,בכל גיל ,בכל
הקשרי החיים ובמיוחד בהקשר של עולם
העבודה.

מושג ה־ - LLLמתייחס לכך ,שלמידה מתבצעת
לאורך כל החיים ,במצבים משתנים ובמקומות
שונים (להבדיל מלמידה פורמלית) .ארגון ה-
OECDקבע ,כי למידה לאורך החיים כוללת את
כל פעילויות הלמידה התכליתיות ,שמטרתן
לשפר את הידע ואת היכולות של כל מי שרוצה
להשתתף בפעילויות אלה .מחקרים רפואיים
אכן מוכיחים ,כי המוח ממשיך להתפתח
לאורך החיים ,אם כי תוך מיצוי אזורים שונים
בו Brehmer, Kalpouzos) Wenger, & Lövdén,
.)2014
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כפי שנכתב בפרק הקודם ,המגמות להם אנו עדים
בשנים האחרונות בתעסוקת המבוגרים בישראל.
מחד גיסא ,עלייה בתוחלת החיים ,שמשמעותה
ההכרח להאריך את השנים שבהן אנו מייצרים
לעצמנו מקור פרנסה ,כמו גם המשך של חיים
פעילים ,מאידך גיסא ,נפוצות תופעות של גילנות
תעסוקתית ,המתבטאת ביחס תעסוקתי שלילי
כלפי מבוגרים והעדפת עובדים צעירים על פניהם.
תוכנית הפלוס בשישים פותחה בשותפות
בין המשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל .זוהי
תוכנית תעסוקה ייחודית המיועדת למחפשי
עבודה בגילאי  60ומעלה ,המעוניינים להשתלב
מחדש בשוק התעסוקה .התוכנית פועלת
באמצעות מרכזי תעסוקה מקומיים ,המעניקים
ליווי תעסוקתי מותאם לצרכיהם של הפונים,
מקנים כלים ומספקים הכוונה וייעוץ בתהליך
חיפוש העבודה ופיתוח הקריירה.

במדריך זה נציג את מודל הפעולה של התוכנית,
שנבנה על בסיס הניסיון הנצבר והנתונים הרבים
שנמדדו ,כפי שאנו ממליצים ליישמו ולהטמיעו
בהרחבה.

קצת היסטוריה

בשנת  2009החלה לראשונה לפעול תוכנית
לסיוע בתעסוקה לבני  60ומעלה ביוזמת המוסד
לביטוח לאומי וגו'ינט אשל .התוכנית הופעלה עד
שנת  2013בשני מוקדים ,תל אביב ונהריה ,על ידי
שתי עמותות בעלות ניסיון קודם בתחום (עמותת
 50פלוס מינוס ועמותת תלם).

בשנת  2015הגדירה המועצה הלאומית לכלכלה
את נושא הזדקנות האוכלוסייה בישראל כאחד
מתוך שבע סוגיות אסטרטגיות מרכזיות לעתיד.
באותה שנה 'הפלוס בשישים' החלה להתרחב
עם הקמתם של  4מרכזים :ירושלים ,באר
שבעובני ברק אשר פעילים עד היום .כמו כן הוקם
מוקד פעילות בעכו שפעל עד שנת .2019

ב־ 2018התרחב המטה וגויסו מנהלת תוכנית
ומנהלת למידה ופיתוח ידע ,החל מערך הכשרות
ארצי והסמכה למקדמי התעסוקה ,וכן תהליך
של בניית מודל פעולה אחיד לליווי תעסוקתי
ולהפעלת התוכנית במסגרת תשתית התעסוקה
העירונית (מרכזי הזדמנות ומעברים).
כמו כן באמצע שנת  2018הוקמו  4מרכזים
נוספים :רחובות ,אשדוד ,מעברים בעמק ומעברים
גליל מערבי.

מחקר מלווה

בין  2019-2018נערך מחקר מלווה על ידי מכון
המחקר 'צפנת' .את דוח המחקר המלא ניתן
למצוא בספריית הידע של אתר תעסוקת
מבוגרים בקישור זה .להלן המסקנות העיקריות
אשר חלקן הגדול כבר מיושם במודל העבודה
החדש המוצג כאן:
1.1מודל הפעולה שבו נעשה שימוש בתוכניות
נמצא אפקטיבי והתוכניות הצליחו להביא
להשמה של  45%ממשתתפיהן.
2.2לשילוב התוכנית בתוך מרכז תעסוקה עירוני

(המרכז המשתלב) יש יתרון משמעותי.

3.3מומלץ מתן מענה לכל טווח הגילאים (.)75-45
4.4הגיל הקובע הוא הגיל התפקודי ולא הגיל
הביולוגי :נדרש מענה גמיש המותאם לצרכים
של האדם על פי תפקודו וכישוריו.
5.5למעטפת המקצועית חשיבות רבה לליווי
ולפיתוח הצוותים ,להובלת מהלכים ארציים
ולפיתוחים חדשים.
6.6ישנה חשיבות לפריסה גיאוגרפית רחבה יותר,
שתאפשר מענה לכל אזרחי המדינה המבוגרים
לפי הצורך.
7.7מניעה :יש לשים דגש בארגונים על פיתוח
ושימור עובדים מבוגרים כדי למנוע פיטורים.
ככל שהדבר ייעשה בטווח הגילאים המוקדם
יותר ,כך יגדל הסיכוי שעובדים מבוגרים יישארו
בארגון.
8.8ראייה לאומית :יש לפעול להקמת תוכנית
לאומית שתתכלל את כלל הגופים הרלוונטיים
לקידום תעסוקת מבוגרים.

סטטוס התוכנית כיום

היום פועלת תוכנית הפלוס בשישים ב 7 -מוקדי
פעילות ברחבי הארץ לפי מודל פעולה אחיד
שהראה אפקטיביות גבוהה .התוכנית מוכנה
לעבור לשלב ההטמעה הרחבה ,בהתאם למודל
ה־ DNAהמקובל בג’וינט.
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לקדם תעסוקת מבוגרים בתפקידים
התואמים את שאיפותיהם ואת כישוריהם ובשכר
הולם.
להכווין ולהקנות תפיסות ,ידע וכלים ,הנדרשים
לניהול קריירה באופן עצמאי לאורך החיים,
כשכירים או כעצמאיים; כלים המותאמים
למאפייני עולם העבודה החדש.
לחזק למידה בכלל ואוריינות דיגיטלית בפרט,
הן ככלי עבודה בעולם העבודה החדש והן
כפלטפורמה לפיתוח אישי וניהול קריירה.
לעודד ולהטמיע בקרב מעסיקים תפיסות
התומכות בהעסקת מבוגרים ולהקנות כלים
לאיתור ולגיוס ,לשימור ולניהול עובדים
מבוגרים במציאות תעסוקתית רב-גילית.
לקדם שינוי שיח ציבורי המעריך אנשים
בהתאם לכישורים ולניסיון ולא לפי גיל.

תוכנית הפלוס בשישים  -רקע ונתונים

מטרות ומדדים

השאיפה עבור כל משתתף  -השתלבות מחדש
בשוק התעסוקה בעבודה משמעותית ,כלומר:
משרה איכותית ,מותאמת לכישורי מחפש
העבודה ,ניסיונו ויכולותיו.
שכר הוגן.
מגוון צורות העסקה :שכיר ,עצמאי או שילוב
ביניהם.
משרה שתהווה חלק מקריירה ארוכת-טווח
ותהיה משמעותית מבחינת היקפה.
המדדים העיקריים:
מספר המשתתפים בתוכנית היעד130 :
משתתפים חדשים בשנה לכל מקדם תעסוקה
במשרה מלאה.
אחוז ההשמה בעבודה איכותית היעד50% :

הידעת?  80%מבוגרי התוכנית מתמידים בעבודה לפחות  15חודשים.
השמה איכותית מתוך המשתתפים הפעילים
בתוכנית.
משתתפים פעילים הם משתתפים שקיבלו
לפחות  2תשומות במסגרת התוכנית.
השמה איכותית היא השתלבות המשתתף
בעבודה התואמת את כישוריו ,בחצי משרה
לפחות .השמה יכולה להיות גם בעבודה כעצמאי
כאשר מספר השעות המוקדש לעבודה מדי שבוע
הוא  20שעות לפחות (כמו במשרה חלקית).
קהל היעד של התוכניות
אנשים בגילאי  60ומעלה שאינם עובדים
ומעוניינים להשתלב מחדש בשוק העבודה
בחצי משרה לפחות (שכיר או עצמאי).

מה מציעה התוכנית למשתתף?*
משתתפי התוכנית מקבלים ליווי תעסוקתי
בדרך להשתלבות מחודשת בשוק העבודה
בשלושה דגשים:
לעזור לפונה במציאת משרה איכותית
ומתגמלת ,התואמת את שאיפותיו וכישוריו
ובשכר ראוי.

לתת לפונה צידה לדרך :כל הכלים הנדרשים
להמשך ניהול עצמאי של הקריירה ולהתפתחות
אישית.
תהליך ייעודי מותאם לצורך פרטני.

*מידע מפורט על מודל העבודה ותהליך הליווי – בפרק 3
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מורכב

ממענים

פרטניים

תהליך הליווי
וקבוצתיים כגון:
אבחון פרטני תעסוקתי וגיבוש תוכנית אישית
להמשך הקריירה/התעסוקה.
ייעוץ ואימון תעסוקתי אישי קצר-מועד.
סדנת הכנה לקראת השתלבות בעולם העבודה
(המשלבת היכרות עם השינויים בשוק העבודה,
מיפוי תעסוקתי והקניית כלים).
הכשרות קבוצתיות לשיפור יכולות במגוון
תחומים :מיומנויות חיפוש עבודה ברשתות
חברתיות ועסקיות (פייסבוק ,לינקודין) ,אוריינות
דיגיטלית ,כתיבת קורות חיים ,מיתוג אישי ,ועוד.
סדנאות הכוון תעסוקתי.
מפגשי חיפוש עבודה מעשיים.
הכוונה והכשרה ליזמות עסקית/העסקה
עצמית.
הכשרות מקצועיות בשיתוף פעולה עם משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
(למשל תוכנית ה'שוברים').
שינוי הסטטוס התעסוקתי בטווח הקצר (חזרה
לעולם העבודה) ,עם דגש על הקניית מיומנויות
וכלים לטווח הארוך לניהול הקריירה מנקודה
זו ואילך.
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הפעלת התוכנית
כניסה של מפעיל לעיריות ולמרכזי הזדמנות
במדינת ישראל תחום התעסוקה מובל ע”י משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים .במקרה
של עובדים בני  +60תחום התעסוקה מובל ע”י
המשרד לשוויון חברתי .בנוסף ,מתקיים מהלך
משותף לתעסוקת מבוגרים ,גילאי ( 45-75תכנית
אמצע הדרך) בשיתוף של שני המשרדים.
בערים מרכזי התעסוקה נקראים לרוב מרכזי
‘הזדמנות’ הם שותפות של העיריות עם משרד
העבודה והרווחה – זרוע העבודה  .המעטפת
המקצועית שלהם מופעלת ע”י זרוע העבודה.

ברשויות המקומיות במגזר הכפרי קיימים מרכזי
תעסוקה הנקראים מרכזי ‘מעברים’ שהוקמו
ומשרד
בשותפות של המועצות האזוריות
העבודה והרווחה -זרוע העבודה הקהילתית.
המעטפת המקצועית שלהם מופעלת ע”י משרד
העבודה והרווחה ועמותת בעצמי .
בכל אחד מהמרכזים הללו ניתנים שירותים
ייעודיים לאוכלוסיות שונות במסגרת תוכניות
תעסוקה שונות.
במרבית העיריות שרותי התעסוקה יושבים
מתחת לאגף הרווחה של העירייה  /רשות
מקומית.

ישנם ערים בהם תחום התעסוקה נמצא ישירות
מתחת לראש העיר  /מנכ”ל העיריה וכד’.

קביעת יעדים ותוכניות עבודה יעשו על ידי
המפעיל בהתאם לשותפות עם המשרד לשוויון
חברתי ותוך תיאום עם מנהל המרכז המקומי.

צעדים מומלצים בכניסה של תוכנית תעסוקה
לעיר  /רשות מקומית
פניה לראש העיר  /מנכ”ל העיריה  /מנהל אגף
הרווחה והשירותים החברתיים כדי להבין מי
אחראי על תחום התעסוקה בעיר

צוות התכנית ייקח חלק בכל הפעילויות של
המרכז בשותפות עם צוותי המרכז

חיבור למרכז תעסוקה הספציפי שבו פועלת
התוכנית

שיחות הערכת עובדים ע”י מנהל המרכז
בשותפות עם המנהל מטעם הזכיין

יש להכיר איזה מרכזים  /מנגנוני תעסוקה
קיימים בעיר הספציפית

גיוס כח אדם -במשותף ע”י מנהל המרכז
והמנהל מטעם הזכיין

חיבור לגוף המפעיל של המרכז על פי ההנחיות
של העיריה  /רשות (במידת הצורך)

באחריות מנהל המרכז לאפשר למשתתפי
התוכנית לקחת חלק בפעילויות הרוחב של
המרכז

חתימת חוזה מול העיריה  /גוף מפעיל

כניסה למרכז תעסוקה  /הזדמנות
בניית קשר ותוכנית עבודה עם מנהל המרכז

יצירת שת”פ בתוך המרכז – קשרי קהילה /
שותפויות מעסיקים  /הדרכה – הכל בתאום
עם מנהל המרכז
גיוס כח אדם

ניהול הצוות – במשותף ע”י מנהל המרכז
והמנהל מטעם הזכיין
צוות התוכנית יהיה כפוף למנהל המרכז ויהיה
חלק מצוות המרכז
ניהול שוטף ע”י מנהל המרכז

גיוס צוות
בשותפות של מנהל המרכז

פרסום מודעה – בשותפות מנהל המרכז
ראיונות – בשותפות מנהל המרכז

הדרכת צוות (הרחבה ניתן למצוא בעמ’ )
קורס כניסה לתפקיד – כחלק מפעילות
המעטפת של מהלך תעסוקת מבוגרים.
חניכה והדרכה שוטפת -מנהל הדרכה של
המרכז

השתתפות בהדרכות של מעטפת תעסוקת
מבוגרים
הדרכה שוטפת של המפעיל
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המעטפת  -מהלך תעסוקה איכותית
למבוגרים

מעטפת ארצית – ידע הדרכה ותכנון
מטה המהלך מספק מעטפת מקצועית ארצית
לכל הפעילויות לקידום תעסוקת מבוגרים איכותית
ובכלל זה לתוכנית הפלוס בשישים.
ניהול התוכנית וקידום נושא תעסוקת מבוגרים
ברמה הארצית :תכנון ופיתוח התוכנית תוך
ניהול המשאבים והשותפויות; עשייה אסטרטגית
במשותף עם משרדי הממשלה במטרה להביא
להשפעה משמעותית.
1.1מעטפת מקצועית ופיתוח ידע :ליווי והדרכה
לכל המרכזים הפועלים בשטח ,תוך פיתוח
הידע ושיטות העבודה ועדכונן בהתאם לשינויים
הדחופים בשוק העבודה ובקהל היעד .הליווי
המקצועי וההדרכה המתמשכת שומרים על
התוכנית עדכנית ומקצועית.
2.2שותפויות מעסיקים :פיתוח כלים והכשרות
לעידוד תעסוקת מבוגרים ארגונים.
במעטפת הארצית שני בעלי תפקידים מרכזיים:
מנהל התוכנית :אחראי לפיתוח התוכנית ברמה
הארצית .בשיתוף עם משרדי הממשלה הוא קובע
את מהות התוכנית ,את הרציונל ,כיווני צמיחה
עתידיים ואסטרטגיית הפעולה בהסתמך על

מחקרים וידע מקצועי  .המנהל מתווה חזון ומטרת
על של התוכנית ,יעדים כמותיים ואיכותיים,
שנתיים ורב-שנתיים ,ואחראי להשגתם; מנהל
את המשאבים (תקציב שנתי ,התקשרויות
חוזיות בשטח ,גיוס עובדים); פועל
ליצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים
בעולם התוכן של תעסוקת
העסקי
במרחב
מבוגרים
והציבורי; מכוון ופועל בתיאום
עם מנהלי המרכזים בשטח,
עם מנהלי התחומים בג'וינט
ואנשי המקצוע במשרדים
השונים.
ופיתוח
למידה
מנהל
ידע :מפתח את תהליך
ההכשרה ומכשיר בפועל;
ידע
ומטמיע
מפתח
מקצועי באמצעות הדרכות
קבוצתיות תקופתיות למקדמי
התעסוקה; אחראי על פיתוח
ועדכון כלים ושיטות עבודה על
פי צרכים העולים מהשטח (מקדמי
תעסוקה ומשתתפים) ,לאור החידושים
בעולם העבודה המשתנה ועל פי הידע
והניסיון המצטבר בג'וינט ובעולם; תומך ומכוון
את עבודת מקדמי התעסוקה על פי הצורך.

מעטפת
ידע הדרכה ותכנון

מרכזים לקידום
תעסוקת מבוגרים
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מרכזי תעסוקה הפלוס ב־60

מבנה ארגוני
יחידות הפלוס בשישים פועלות כתוכנית בתוך
מרכזי התעסוקה העירוניים – 'מרכזי הזדמנות'
והאזוריים – 'מרכזי מעברים' .זאת כדי לייעל
ולמצות משאבים מקצועיים (ידע ,הדרכה
מקצועית ,קורסים וסדנאות) ופיזיים (חדרי לימוד,
מערכות) ,הקיימים במרכז התעסוקה העירוני.
מרכזים אלו מנוהלים כשותפות של הרשות
המקומית ומשרדי ממשלה בכפיפות לאגף
לשירותים חברתיים במטרה לתת קידום
תעסוקתי לתושבי העיר או האזור.

דוגמא למרכז תעסוקת מבוגרים
משולב במרכז תעסוקה עירוני

! חשוב לדעת:
התרשים הנ"ל הוא דוגמה למבנה של מרכז משולב
במרכז התעסוקה 'הזדמנות' .קיימות צורות שונות
של מרכזי תעסוקה (למשל 'מעברים').
מקדם תעסוקת מבוגרים כפוף למנהל מרכז
התעסוקה העירוני ונמצא תחת ניהול מקצועי
של מנהלת התוכנית לקידום תעסוקת מבוגרים
והוא מקבל הכוונה מקצועית משני המקורות.
מקדם התעסוקה הוא חלק אינטגרלי מצוות
המרכז בכל התחומים  -תמיכה מקצועית ,ניהול,
תהליכי עבודה ,פעילויות רוחב של המרכז דוגמת
ימי שיא עם מעסיקים ,קורסים וסדנאות ועוד.
מנהלת התוכנית מקיימת קשר שוטף עם מנהל
המרכז (שאינו כפוף לה) ,במטרה לתאם בין
הפעילות הארצית של התוכנית לבין המסלול
לקידום תעסוקת מבוגרים ,המשולב במרכז וכפוף
לה .יחד הם פועלים לגיבוש ולמימוש היעדים
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בהתאם למתודולוגיה של התוכנית הארצית.
קשר דומה מתקיים בין מנהלת הלמידה ופיתוח
הידע של התוכנית לבין רכז ההדרכה במרכז
במטרה לתמוך במקצועיותו של מקדם תעסוקת
מבוגרים המשולב במרכז.
התפקידים ,שמותיהם ומספרם משתנים בין מרכז
למרכז על פי הצרכים המקומיים.

מה חשוב שיהיה במרכז לקידום תעסוקת
מבוגרים
תחושת שייכות ביתית ואמונה ביכולת להצליח.
מיתוג :מומחה ,בעל הצלחות בשטח ,מספק
מענה מותאם אישית.
תשתיות מקצועיות (ידע ,אנשי מקצוע ,ניסיון
מצטבר).
תשתיות פיזיות המאפשרות ייעוץ אישי ופרטי
(פרטיות וסודיות) ,למידה והתנסות פרטנית
(עמדות מחשב)
תשתית ללמידה קבוצתית  -חדרי מחשב,
כיתות לימוד לסדנאות
ידע וכלים עדכניים :בהתאם לשינויים בעולם
העבודה ובמאפייני אוכלוסיית המבוגרים.
קשרי מעסיקים :רכז ייעודי ליצירה ופיתוח
קשרים עם מעסיקים מקומיים.
בעידן הקורונה חשוב שתהיה תשתית לעבודה
מרחוק וקידום תעסוקה מרחוק  -מחשבים,
טלפונים תוכנות לשיחות וידאו ועוד
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תפקיד מקדם תעסוקת מבוגרים
תחומי האחריות בתפקיד
מקדם תעסוקת מבוגרים

•גיוס משתתפים לפי היעדים.

•רתימת משתתפים.
•היכרות ואבחון ראשוניים.

•למידה עצמאית במטרה
להתעדכן בשינויים בשוק
העבודה הארצי והמקומי
ובציפיותיו מהעובד.

•אבחון מעמיק (אינטייק).
•ניתוח מסוגלות תעסוקתית
וחסמים.
•בשותפות עם המשתתף :הגדרת
מטרה תעסוקתית מחודשת ובניית

הובלת קהילת מחפשי עבודה מבוגרים
וקידום:
•רישות בין המשתתפים.
•שיתוף ידע און-ליין על משרות.
•יצירת שייכות וחיזוק הביטחון
ביכולת התעסוקתית.
•מפגשי אוף-ליין – כנסים ועוד.

תוכנית עבודה.

•עדכון מערכת המידע
בהתאם להתקדמות.
•מעקב ובקרה אחר יישום.
•הפקת דוחות בקרה.

•ליווי אישי מאבחון ועד לסיום.

•חיזוק המסוגלות התעסוקתית.
•מעקב אחר יישום התוכנית.
•פתרון חסמים.
•תמיכה והכוונה במהלכי קבלה למשרה
(כתיבת קורות חיים ,ריאיון וכו').

מקדם התעסוקה הוא מומחה לקידום התחדשות
תעסוקתית של מבוגרים ,מייצג מומחיות הן בהקשר
של עולם התעסוקה החדש והן בהקשר של תפיסות

•גיוס והכוונת המנחה.
•מעקב אחר התהליך
וההתקדמות של המשתתפים.
•הנחיה בפועל ,Job club :מפגש
מעסיקים.

תעסוקתית עצמיות כמבוגר .תפקידו לתכלל את
מגוון המענים לכדי 'תמונה אחת' המהווה תהליך
עקבי ומניב ערך של ההתחדשות התעסוקתית.

מקדם התעסוקה מחבר בין המאפיינים המקצועיים
והאישיים הייחודיים של המשתתף לבין עולם הידע
של תעסוקת מבוגרים והשירותים המקצועיים
הקיימים במסגרת התוכנית.
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! חשוב לדעת:
ההיקף של תחומי האחריות משתנה בין מרכז
למרכז ,בהתאם לצרכים ולמשאבים המקומיים.
בחלק מהמרכזים ,מקדמי התעסוקה עוסקים
גם בתקשורת עם מעסיקים פוטנציאליים
וחיבור ביניהם לבין מועמדים מבוגרים
מתאימים.
למקדם התעסוקה יש מרחב ליוזמה אישית של
צעדים ופרויקטים בהתאם לצורכי המשתתפים
באזור.
הדגש בתפקיד הוא על יצירת תהליך התחדשות
ומסוגלות תעסוקתית ארוכת-טווח .יצירת
מוטיבציה לאופק תעסוקתי ,המבוסס על
התנהלות עצמאית ומפוקחת של המשתתף
עצמו בעולם התעסוקה החדש לאורך זמן ולא
רק להשמה נקודתית.

ממשקים בתפקיד מקדם התעסוקה

24

הפעלת התוכנית

תהליך גיוס וקבלה של מקדמי תעסוקה

דרוש :מקדם תעסוקה
תיאור התפקיד:

• ליווי פרטני למחפש עבודה מבוגר  -לפיתוח מסוגלות תעסוקתית.
• גיוס משתתפים לתוכנית ורתימה למטרותיה.
• ריכוז סדנאות תעסוקה ,הנגשת כלים והכשרות מקצועיות.
• ליווי תוצאתי ובניית תוכנית עבודה למציאת עבודה ,ביצוע מעקב על
ההתקדמות.
• חיזוק מיומנויות תקשורת ורישות חברתי של הפרט ,תוך שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות ודיגיטליות.

דרישות התפקיד:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

תואר ראשון (יתרון למדעי החברה).
ניסיון כמקדמ/ת תעסוקה /יועץ/ת /מאמן/ת תעסוקתי  /גיוס ומשאבי אנוש –
חובה.
מיומנויות שיח גבוהות ,כמו :ניהול שיח ,הקשבה ,העברת מסר ,שאילת שאלות
ומשוב.
ניסיון קודם בתחום :ליווי אישי או קבוצתי ,הנחיית קבוצות  -יתרון משמעותי.
היכרות רחבה עם עולם העבודה.
שליטה במערכות ממוחשבות ,מאגרי מידע ממוחשבים ,ניתוחם ואפיונם.
יכולת עבודה עצמאית ,יוזמה ,ניהול ותכנון ,יכולת עבודה מול יעדים המצריכה
עמידה ביעדי ביצוע כמותיים ואיכותיים.
חשיבה יצירתית וגמישה ,יכולת שיווק ושכנוע.
בעל/ת תעודה "מקצועיות בתעסוקה  -מקדם תעסוקה פרט" מטעם ג'וינט
ישראל-תבת  /משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים  -יתרון.

המעוניינים להתקבל לתפקיד יעברו תהליך מיון ,הכולל:

 משימה ביצועית :ניתוח מקרה של מחפש עבודה וחשיבה על צעדים להמליץ לו. מרכז הערכה :כולל סימולציות של פגישות ליווי תעסוקתי לבחינת הכישוריםהנחוצים.
 -ריאיון עם מנהל המרכז התעסוקתי ומנהל/ת התוכנית הארצית.
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אמות המידה של תפקיד מקדם תעסוקה למבוגרים
מקדם התעסוקה הינו מקצוע חדשני וייעודי
ולפיכך נקבעו אמות מידה מקצועיות לתפקיד,
המגדירות כיצד בעל התפקיד יוכשר ויוסמך ומהם
תחומי אחריותו .להלן אמות המידה המרכזיות:
 .1אמון ביכולתו של כל אדם להתחדש
•לכל אדם כוחות ,משאבים ,יכולות וכישורים
ייחודיים.
•אדם יכול לשנות את דפוסי התנהלותו,
הרגליו ותפיסותיו לשם התחדשות בעולם
התעסוקה.
•למקדם התעסוקה תפקיד בחיזוק האמון
העצמי של הפרט ביכולתו להתחדש
תעסוקתית למרות תפיסות והתנהגויות של
גילנות (עצמית וחברתית).

 .2פרואקטיביות המשתתף בתהליך
•האדם אחראי לחייו ,לפיתוח הקריירה שלו
ולתהליך ההתחדשות שלו ועליו לתרגם
מוטיבציות לכדי פעולות במציאות.

•צוות רב-גילי מאפשר למעסיק לפתח
שרותים ומצורים לקהל לקוחות מגוון
•עובדים מבוגרים הם בעלי ערך רב לארגון
בשל יתרונותיהם הרבים כגון :ניסיון עשיר,
יציבות ומחויבות ,יכולת גבוהה בפתרון
בעיות מורכבות ,מיומנויות תקשורת גבוהות
ועוד.
•בגיל מבוגר יש הזדמנות להתחלות חדשות
בעולם התעסוקה .עבודה מהווה חלק
משימור פיזי קוגניטיבי ונפשי בתקופת
החיים החדשה.

 .4אתיקה מקצועית
•תהליך השינוי הוא אישי ופרטי.

•נדרשת אתיקה מקצועית המכבדת את
המשתתף ומחויבת בסודיות ,במקצועיות,
בהקפדה על נהלים ותהליכי עבודה ובהיעדר
משוא פנים.

•לאדם מבוגר ניסיון רב וידע רב המשמשים
אותו בתהליך ההתחדשות (מאבחון ליישום).
•על מקדם התעסוקה
פרואקטיביים ולצמצם
מעכבים.

לחזק
דפוסי

דפוסים
חשיבה

 .3תעסוקה רב-גילית
•צוות רב-גילי הוא צוות אפקטיבי ויצירתי
יותר ובכך מקדם את יעדי הארגון

*מבוסס על המסמך 'אמות המידה בתפקיד מקדם התעסוקה'
ועל ידע עדכני בתחום תקופת החיים החדשה (זיקנה) שפותחו
בג'וינט ישראל .להרחבה נוספת על אמות המידה ,ראו "אמות
המידה בתפקיד מקדם התעסוקה".
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הכשרה לתפקיד מקדם תעסוקת מבוגרים
לאור מורכבות התפקיד נבנה לעובד תהליך
הכשרה והסמכה המתבצע באופן מדורג ,תוך
התנסות ביישום ובקבלת משוב על הביצוע.
התהליך כולל הכשרה ,התנסות וחניכה,
שבסיומם מתבצע יום הערכה מסכם לאור אמות
המידה ,שבו נבחן התהליך השלם.

 .1הכשרה :ידע ,תפיסות ומיומנויות ,שיילמדו
בקורסים ייעודיים ויישומיים ובימי למידה
משלימים:
•קורס כניסה לתפקיד – קורס קידום תעסוקה
עם התמחות ודגש על תעסוקת מבוגרים ,על
פי אמות המידה לתפקיד .הקורס כולל  15ימי
למידה – מידע נוסף בהמשך הדף.
•קורסים משלימים של תבת' :בחירות
תעסוקתיות' ו'מודל .'I PRO
•ימי למידת עמיתים של הצוותים לאורך השנה:
שיתוף ,הרחבת ידע והטמעת כלים.

 .2התנסות מעשית
•התנסות מדורגת בכל חלקי התפקיד ,בתחילה
בליווי חונך ומשוב ובהמשך באופן עצמאי.
•התנסות בשני תהליכי ליווי מלאים ,שישמשו
בסיס לחניכה וכתיבת תיק עבודות.
 .3חניכה
•מפגשי חניכה ו/או צפייה ומשוב בחלק
מההתנסויות המעשיות.
•החניכה ממשיכה לכל אורח תקופת העבודה
של מקדם התעסוקה .
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קורס כניסה לתפקיד – מקדמי תעסוקה
למבוגרים
קורס פתיחה שמטרתו הקניית המיומנויות,
התפיסות ,הכלים והידע המהווים בסיס לביצוע
התפקיד כמפורט בטבלה:
הקורס כולל  15מפגשי למידה אשר נפרשים
לאורך תקופה של  3חודשים וביניהם מתקיימת
למידה דרך התנסות מעשית ,צפייה וחניכה.
סילבוס הקורס המלא מצורף בנספח – עמ’

יום הערכה מסכם
בתום שנה בתפקיד ,לאחר שסיים בהצלחה את
הקורסים המקצועיים ואת ההתנסות המעשית
והשלים את שעות החניכה (כולל הכנת תיק
עבודות) ,והוא מצויד בהמלצת מנהל ההדרכה
ומנהל המרכז ,יוכל מקדם התעסוקה לגשת ליום
הערכה מסכם ,הכולל:

מבחן ידע:
מושגי יסוד
בתעסוקה

ריאיון אישי:

ניתוח מקרה
והצגת שני תהליכי
ליווי שלמים
(מתיק העבודות)

סימולציה
מתגלגלת:
תהליך ליווי
המשתתף

תפיסות
•אמונה באדם
וביכולתו לעשות
שינוי ולהתפתח
תעסוקתית
•תעסוקת מבוגרים
ככלי לשימור תפקוד
והזדקנות מיטבית
•העסקה רב-גילית
מחזקת את הארגון

ידע
כלים
מיומנויות
•אינטייק – זיהוי צרכים •היכרות עם
•הנעה לפעולה
אוכלוסיית היעד
וחסמים
•חיזוקים והעצמה
ומאפייניה
•תכנון תוכנית עבודה
•הקשבה פעילה
•כלים לחיזוק מסוגלות •היכרות עם שוק
•הצבת מטרות וליווי
העבודה העכשווי
תעסוקתית I pro -
תוצאתי
•כלים אימוניים להנעה והציפיות מהעובד
•יכולת הצגה והעברת
•היכרות עם תהליכי
ולהתמודדות עם
מסר ברור
מיון וגיוס בארגונים
חסמים
•יכולת מתן משוב
•הבנת המבנה
•כלים לחיפוש עבודה
הארגוני והמערכת
בגיל מבוגר
בה פועלים

הערכת מקדם התעסוקה ביום המסכם :מנהל
ההדרכה ואנשי מקצוע נוספים ,המתמחים בתוכן
המקצועי של קידום תעסוקת מבוגרים בעולם
התעסוקה המתחדש ,מבצעים הערכה מסכמת
על תפקודו של מקדם התעסוקה .ההערכה
מבוססת על מדדים מפורטים שהוגדרו לשם כך
(לפירוט של תוכני ההכשרה ,ההתנסות המעשית
ויום ההערכה ראו נספח).

למידה כמאפיין קבוע
תהלכי ההכשרה אינם מסתיימים ביום ההערכה
המסכם .הם נמשכים בקביעות לאורך ביצוע
התפקיד וכוללים:
•מפגשי למידה קבוצתיים ,לאורך השנה ,פנים-
אל-פנים או באופן מקוון ,בנושאים מגוונים

הרלוונטיים לתפקיד ,לדוגמה" :למידת מבוגרים
והטמעת למידה לאורך החיים"" ,פיתוח
קהילת משתתפים כאמצעי לקידום תעסוקה".
המפגשים מתקיימים באחריות מנהל הלמידה
ופיתוח הידע של התוכנית.
•מפגשי ייעוץ וחניכה בהובלת רכז ההדרכה
במרכז התעסוקה (במקרה של מסלול משולב -
במרכז התעסוקה העירוני) ו/או מנהלת הלמידה
של התוכנית.
•למידה עצמית שוטפת בעידוד ובליווי מטה
התוכנית.

התוכנית המפורטת של מפגשי הלמידה והחניכה
תוגדר מראש על בסיס ניתוח פערים (לפירוט
מפגשים קבוצתיים לדוגמה ומפרטי חניכה ראו
נספח ).
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למבוגרים
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ליווי תעסוקתי למבוגרים
בתוכנית הפלוס בשישים מקבלים הפונים ליווי
תעסוקתי בדרך להשתלבות מחודשת בשוק
העבודה .הליווי התעסוקתי מספק תמיכה,
הכוונה בתהליך ומותאם לצרכיו הייחודיים של
הפונה .שיטת הליווי שמה דגש על מתן צידה
לדרך :כל הכלים הנדרשים להמשך ניהול עצמאי
של הקריירה ולהתפתחות אישית .בבואנו לתכנן
את הליווי התעסוקתי למשתתף ,אנו נשענים על
 5הנחות מוצא:

הנחות המוצא
.1

.2

.3

.4

גיל הוא רק מספר :יש להתמקד בכישורים,
ביכולות האישיות ובאיכות התפקוד של
אדם ולא בגילו .מחקרים מראים כי הירידה
התפקודית הקשורה בגיל נדחית ומאוד
אינדיבידואלית( .ראה גיל תפקודי בפרק
המבוא)
תפיסות גילניות רווחות בחברה וניתן
לשנות אותן :מתבטאות בהאדרת הצעיר על
פני המבוגר ,ומתבטאות בין השאר בהעדפה
שלילית של מעסיקים לשלב מבוגרים בעולם
העבודה .אנחנו מאמינים כי ניתן ליצור שינוי
תפיסתי בהקשר זה ושמנו לעצמו מטרה
לפעול לשינוי כזה.
גילנות עצמית היא זו הפוגעת בתפקוד:
תפיסות גילניות אלה מופנמות באדם
ומשתלבות בתפיסת העצמי ,וכך פוגעות
בשאיפות וביכולות של מבוגרים רבים.
ביכולתו של אדם לכוון את חייו ולהוביל
את עצמו :אם נשכיל לטפח אמונה ביכולת,
פרואקטיביות ואחריות אישית ,זה יהיה צעד

גדול אל עבר השתלבות מחודשת בעבודה
משמעותית.
 .5למידה מתמדת כדרך לשימור רלוונטיות
תעסוקתית :באמצעות תהליכי למידה
הכוללים גיבוש מחדש של תפיסות עצמיות
ורכישת מיומנויות עדכניות של עולם העבודה
החדש ניתן להבטיח רלוונטיות תעסוקתית
לאורך זמן.

הרציונל בבסיס תוכנית הליווי
הדרך שהמשתתף עובר נעה לאורך שלושה
צירים מקבילים .ההתקדמות בהם יחד מובילה
להגשמת המטרה  -השתלבות מחדש בעולם
העבודה .השילוב בין שלושת הצירים הוא תנאי
יסוד המאפשר הצלחה בהתחדשות התעסוקתית.
נקודת המוצא על פני שלושת הצירים משתנה בין
אדם לאדם ובין השלבים השונים בחייו האישיים
והתעסוקתיים.
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צירי התקדמות בליווי התעסוקתי
 .1חיזוק המסוגלות התעסוקתית

רמת האמונה של האדם ביכולתו להצליח ולהשתלב
בתעסוקה יחד עם הכישורים האישיים והבין-
אישיים הנדרשים בעולם העבודה ,הם המפתח
להצלחה בכל גיל .לעיתים קרובות ,עקב המפגש
עם תפיסות גילניות בסביבה ועם גילנות עצמית ,אנו
עדים לפגיעה באמונה ביכולת להשתלב בהצלחה
בעבודה משמעותית .במסגרת תהליך הליווי,
מקדמי התעסוקה מסייעים למשתתף ,באמצעות
כלים אימוניים ואחרים ,לחזק את האמונה ביכולתו
ובעקבותיה את המוטיבציה והנכונות לפעול
ולהשקיע בתהליך ההתחדשות התעסוקתית.
כמו כן ,במהלך הסדנאות וההתקדמות העצמאית
המשתתף מחזק את הכישורים הנדרשים ביותר
כיום בשוק העבודה המשתנה.

 .2מיקום מחדש בעולם העבודה

בדרך כלל ,המשתתפים בתוכנית הם אנשים
בעלי ניסיון תעסוקתי עשיר ,הנמצאים בנקודת
מפנה בחיים ,שבה הצרכים משתנים ונוצרות
שאיפות חדשות .מצב זה מחייב מיפוי תעסוקתי
מעמיק כדי לדייק את המיקום התעסוקתי
החדש הרצוי ,על בסיס ניסיון ,כישורים ,חוזקות
ושאיפות .כאשר היעד החדש ברור ,התוכנית
מספקת למשתתף מעטפת ,שבאמצעותה יוכל
לפתח מיומנויות ולרכוש את הכלים האפקטיביים
הדרושים לו ,שיגדילו את סיכויי הצלחתו בעולם
העבודה החדש.

 .3למידה דיגיטלית ומקצועית מתמדת LLL) -
)Life Long Learning

העולם המודרני ככלל ועולם העבודה בפרט,
מתאפיינים בהתחדשות ובשינויים רבים ולכן
למידה והתפתחות מתמדת הן סממן חיים,
הנדרש כשגרה בכל גיל ונחשב כאחת המיומנויות
החשובות ביותר בעולם העבודה העכשווי .הליווי
בתוכנית משקף עובדה זו ומעודד את המשתתף
להמשיך ללמוד ולהתפתח בתחומו כל הזמן.
במסגרת הליווי ,המשתתף נחשף לכלים
דיגיטליים ללמידה ומפתח ,תוך התנסות ,יכולת
למידה עצמאית ומקצועית.
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השלבים בתהליך הליווי

תוכנית הליווי היא אישית ומותאמת לצרכים
ולמאפיינים של המשתתף .עם זאת ,ניתן לזהות
בה חמישה שלבים מרכזיים בדרך להשמה
מחדש בעבודה:

 .1היכרות ורתימה :מפגש חשיפה קבוצתי
להיכרות ראשונית של המשתתף עם התוכנית,
עם התכנים והקשר לעולם העבודה החדש .מטרת
החשיפה לרתום את המשתתף כשותף פעיל,
כשהוא מבין את הצפוי לו ואת המצופה ממנו.

 .2אבחון ראשוני :פגישת אינטייק להיכרות
מעמיקה ברמה האישית והמקצועית והמשך
רתימה לתוכנית .בפגישה זו מקדם התעסוקה
והמשתתף אוספים יחד מידע על סטטוס
תעסוקתי ,צרכים ,ניסיון ,מוטיבציה ,מסוגלות
תעסוקתית ,וכל מידע רלוונטי להמשך הדרך.

בנוסף לכך ,לפני הפגישה ,המשתתף ממלא
את שאלון ה'בטריות' המאפשר לו ולמקדם
התעסוקה לקבל תמונת מצב על מצב המשתתף
מבחינת כישורים וכוחות חיוניים לתהליך.
בהתאם לאבחון וכתוצאה מהפגישה ומהשאלון
יוחלט על המסלול המתאים למשתתף :קצר,
בינוני או ארוך (פירוט בהמשך).

 .3מיפוי תעסוקתי :המיפוי הוא המשך לתהליך
של איסוף מידע אישי ותעסוקתי ועיבודו המעמיק
במטרה לאבחן את המסוגלות התעסוקתית של
המשתתף והיבטים אישיים (מוטיבציה ,שאיפות
וחסמים) ומקצועיים (ידע ,כישורים וניסיון).
בנוסף לכך ,ימופו חסמים ומניעים .המיפוי
מתקיים כחלק מסדנת 'התחדשות תעסוקתית'
או במפגשי ייעוץ אישיים עם מקדם התעסוקה
ובעזרת כלים ייעודיים והוא כולל:
•פירוק הניסיון למיומנויות ולכישורים.

•בירור נטיות ,שאיפות ושיקולים.

•הרחבת כיוונים תעסוקתיים פוטנציאליים.

 .4סימון כיוונים ובניית תוכנית עבודה :על
בסיס האבחון ,המיפוי והתמונה התעסוקתית
העתידית ,יוגדרו שניים עד שלושה כיוונים
להתחדשות
משמעותיים
תעסוקתיים
תעסוקתית .הכוונה להרחיב ולגוון את הכיוונים
התעסוקתיים העתידיים ולבחון צורות תעסוקה
שונות ,כדי להרחיב את ההזדמנויות ולהתאימן
לשינויים בשוק העבודה .למשל ,האפשרות
לעבוד כעצמאי או כפרילנסר מתאימה
למבוגרים רבים .הגמישות הרבה הנלווית
והביקוש הגובר בשוק לפרילנסרים הופכים
אפשרות זו לבעלת פוטנציאל רב ,אך ההחלטה
לעבור משכיר לעצמאי דורשת בחינה מעמיקה,
שאותה ניתן לעשות בעזרת סדנאות וכלים
בתהליך הליווי.
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בהתאם לכיוונים התעסוקתיים שנבחרו יוגדרו
יעדים ותיבנה תוכנית עבודה ראשונית ,המחייבת
אחריות אישית למימוש היעדים ,תוך חיזוק
תחושת המסוגלות התעסוקתית של המשתתף.
תוכנית העבודה נכתבת על ידי המשתתף ומקדם
התעסוקה והיא מפרטת את כל השלבים שיש
לבצע כדי לממש את היעד (על בסיס הבנה של
סטטוס המשתתף ושאיפותיו מול דרישות עולם
העבודה החדש) .התוכנית מנוהלת במחברת
עבודה ,ומסייעת ליישום ניהול עצמי יעיל
ופרואקטיבי.
 .5יוצאים לדרך :המסע כולל את שלל הפעולות
לקידום המטרה שהוגדרה ,תוך שימוש בכלים
עדכניים לחיפוש עבודה ולניהול קריירה ,ביניהם:
כתיבת קורות חיים אפקטיביים; חקר משרה
והגשת מועמדות מותאמת; שימוש אפקטיבי
ברשת הקשרים; שיווק עצמי ,תוך מודעות
לחוזקות אישיות וליתרונות של תקופת החיים
שבה המשתתף נמצא; הכנה לראיונות ,ועוד.
ההתקדמות בין השלבים מתבצעת בפגישות
הליווי הפרטניות ,בסדנאות הקבוצתיות
וכמובן בעשייה העצמאית של המשתתף,
שמובילה את התהליך.
פגישות ליווי תעסוקתי (אחד על אחד) :הפגישות
מתקיימות עם מקדם התעסוקה ,המשלב כלי
ייעוץ ואימון .מפגשי הייעוץ פועלים כדי לחזק
אצל המשתתף אמון ובשלות אישית (מסוגלות
תעסוקתית) ותפקודית (למידה והנעה לפעולה
עצמאית) בתהליך ההתחדשות התעסוקתית.
זאת ,באמצעות שחרור חסמים ומתן כלים
ופרקטיקות.
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על פי הצורך ייקבעו בין פגישה אחת לחמש פגישות
(לשיקול דעת מקדם התעסוקה) לאורך שלבי
התוכנית ,שבמהלכן המקדם:
.אימשיך לאפיין ולעקוב אחר צורכי המשתתף.

.ביספק מענים מותאמים לצורכי המשתתף,
הכוונה וכלים להתקדמותו העצמאית.

.גייתן מענה לבעיות ,לחששות ולחסמים העולים
במהלך המפגשים.

 .דימקד מפגש לנושאים ,כגון :המשך מיפוי
תעסוקתי והגדרת יעדים; בירור וליבון חסמים;
תוכנית עבודה; הנעה ,הכוונה ומעקב אחר
התקדמות עצמאית ,ועוד.

מענים קבוצתיים :לקבוצה יש כוח רב ,הן
בקידום והנעה בתהליך והן בתחושת השייכות
המחזקת .במסגרת התוכניות ,המשתתף מוזמן
למגוון מענים קבוצתיים בהתאם לצרכיו ולשלב
שבו הוא נמצא בתהליך .הסדנה המרכזית
נקראת "הסדנה להתחדשות תעסוקתית"
והיא משלבת תרגילים לחיזוק המסוגלות
התעסוקתית ,היכרות עם עולם התעסוקה
העכשווי והקניית כלים עדכניים לחיפוש עבודה.
כמו כן ,התוכנית מציעה למשתתפים סדנאות
וקורסים מקצועיים המתעדכנים על פי השינויים
בעולם העבודה החדש .חלק מהקורסים מיועדים
למשתתפים שיוצאים לדרך חדשה כעצמאיים
ואחרים מתאימים לעצמאיים ולשכירים כאחד.
בנוסף לכך ,מתקיימים מפגשי למידה ויישום
קבוצתיים במרכזים או אונליין ,המאפשרים
למשתתפים להתקדם בתהליך חיפוש העבודה,
תוך שיתוף ,התייעצות וקבלת רעיונות בקבוצה.

הקבוצה באה לידי ביטוי גם בקהילה מקומית
של משתתפי התוכנית ,המתקיימת במרחב
הווירטואלי וכן במפגשים פרונטאליים שונים,
ומאפשרת לחבריה לחזק את הרישות החיוני,
לשתף ולקבל מידע רלוונטי ובעיקר להרגיש חלק
מקבוצה רחבה ותומכת ,הנמצאת בתהליך דומה
של חיפוש עבודה בגיל מבוגר.
התקדמות עצמאית :המשתתף מבצע בעצמו
פעולות שהוגדרו בתוכנית העבודה במטרה לפעול
להשגת היעד התעסוקתי ולהתגבר על פערים,
כגון :איתור משרה ,שליחת קורות חיים ,רישות
(נטוורקינג) ,ועוד.
ההתקדמות העצמאית מחויבת לאורך
כל התוכנית ,החל משלב האבחון ועד
להשתלבות מחדש בעולם העבודה והיא חלק
אינטגרלי מהתוכנית .זהו ביטוי למחויבות
האישית של המשתתף לתוכנית,
וליעדים
ההתחדשות
לתהליך
התעסוקתיים שהגדיר לעצמו.
בנוסף לכך ,ההתקדמות העצמאית
מהווה מתכונת להקניית הרגלים
וכלים שישמשו את המשתתף לאורך
הקריירה שלו גם בעתיד ,תוך פיתוח
אחריות אישית וניהול עצמי בביטחון.
מקדם התעסוקה יעקוב אחר
ההתקדמות העצמאית של
המשתתף ויספק לו משוב,
רלוונטיים
וכלים
הכוונה
הנדרשים לשם כך .אחת
הדרכים לעודד התקדמות
עצמאית ולכוונה לפי השלבים

המומלצים היא השימוש במחברת העבודה
הדיגיטלית ,המספקת כלים מתאימים לכל
שלב.

משך תוכנית הליווי:
•משך הליווי משתנה בין משתתף למשתתף והוא
נע בין חודשיים לחצי שנה.
•בסיום הליווי למשתתף יש יכולות וכלים לנהל
באופן עצמאי את המשך הקריירה שלו ולמצוא
עבודה.
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התאמת המסלול לצרכים

בתהליך הליווי התעסוקתי כל המשתתפים עוברים
את חמשת השלבים הנחוצים להצלחה בשילוב
מחדש בעבודה .עם זאת ,כל משתתף הוא עולם ומלואו
ולכל משתתף מתאים מסלול אחר .אי לכך ,תוכנית
הליווי מורכבת ממסלולים שונים למשתתפים שונים.
אנו משלבים את המשתתפים במסלולים המתאימים
להם לפי צרכיהם בנקודת הפתיחה ,אבל לכל אורך
הפעילות מגלים גמישות לאור השינויים שמתגלים
ומאפשרים מעבר בין המסלולים .בסופו של דבר ,כל
מסלול הוא בסיס בלבד ולאורו מתנהל התהליך.

מסלול קצר ,בינוני או ארוך
כאמור ,לכל משתתף מוגדרת דרך ייעודית
התואמת את צרכיו ואת כיווני ההתחדשות שלו.
ניתן להבחין בין מסלול קצר ,בינוני או ארוך
כאשר המסלול הארוך מתאים למשתתפים
שבאבחון הראשוני עלה צורך בחיזוק המסוגלות
התעסוקתית שלהם ובהתמודדות עם חסמים
משמעותיים .המסלול הקצר מתאים למשתתפים
בעלי מסוגלות תעסוקתית גבוהה ,שהיעד
התעסוקתי שלהם ברור.

רוב המשתתפים ,המגיעים לתוכניות התעסוקה,
נמצאים מתאימים למסלול הבינוני ועוברים את
הסדנה להתחדשות תעסוקתית .כל המשתתפים
מוזמנים להצטרף לקהילת ידע ונטוורקינג
ולהירשם לקורסים ולהכשרות לפי הצורך.
חשוב לדעת ,שהמסלולים הם בגדר המלצה
בידיה של מקדמת התעסוקה .המשתתפים לא
בוחרים מסלול ,מקדמת התעסוקה מתאימה לפי
הצרכים של המשתתף והם ניתנים לשינוי על פי
התקדמות התהליך.
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מסלול קצר ,בינוני או ארוך
•כאמור ,לכל משתתף מוגדרת דרך ייעודית
התואמת את צרכיו ואת כיווני ההתחדשות שלו.
ניתן להבחין בין מסלול קצר ,בינוני או ארוך
כאשר המסלול הארוך מתאים למשתתפים
שבאבחון הראשוני עלה צורך בחיזוק המסוגלות
התעסוקתית שלהם ובהתמודדות עם חסמים
משמעותיים .המסלול הקצר מתאים למשתתפים
בעלי מסוגלות תעסוקתית גבוהה ,שהיעד
התעסוקתי שלהם ברור.
•רוב המשתתפים ,המגיעים לתוכניות התעסוקה,
נמצאים מתאימים למסלול הבינוני ועוברים את
הסדנה להתחדשות תעסוקתית .כל המשתתפים
מוזמנים להצטרף לקהילת ידע ונטוורקינג
ולהירשם לקורסים ולהכשרות לפי הצורך.
•חשוב לדעת ,שהמסלולים הם בגדר המלצה
בידיה של מקדמת התעסוקה .המשתתפים לא
בוחרים מסלול ,מקדמת התעסוקה מתאימה לפי
הצרכים של המשתתף והם ניתנים לשינוי על פי
התקדמות התהליך.

למי זה
מתאים

מטרות

מסלול קצר
 מסוגלות תעסוקתית
גבוהה.
 נדרש סיוע נקודתי
וקצר.

מסלול ארוך
מסלול בינוני
 מסוגלות תעסוקתית
 קיימת מסוגלות
נמוכה.
תעסוקתית אך היא אינה
גבוהה.
 מתלבט ו/או בעל חסמים
משמעותיים.
 נדרשים הכוון תעסוקתי
וצמצום פערים.



חיזוק המסוגלות
התעסוקתית.
מיקוד יעדים ובניית
תוכנית עבודה.
חיזוק מיומנויות
מקצועיות ,דיגיטליות
ואישיות.
הנעה להמשך פעולה
עצמאית.

 פתרון חסמים
נקודתיים.
 הנעה להמשך פעולה 
עצמאית על פי
תוכנית העבודה.





 2-4פגישות ייעוץ
סדנת התחדשות
תעסוקתית
ליווי טלפוני/בדואר
אלקטרוני לפי הצורך
קורסים וסדנאות לחיזוק
מיומנויות
מפגשי חיפוש עבודה
חיבור לקהילת מחפשי
עבודה


מענים







 1-2פגישות ייעוץ
ליווי טלפוני/בדואר
אלקטרוני לפי הצורך

קורסים וסדנאות
לחיזוק מיומנויות
מפגשי חיפוש עבודה 
חיבור לקהילת

מחפשי עבודה
















דגש יתר לחיזוק המסוגלות
התעסוקתית ומתן מענה
לחסמים.
מיפוי מעמיק למיקוד יעדים
ולבניית תוכנית עבודה.
חיזוק מיומנויות מקצועיות,
דיגיטליות ואישיות.
הנעה להמשך פעולה
עצמאית.

 4-5פגישות ייעוץ
סדנאות להכוון תעסוקתי
וחיזוק מוטיבציה
סדנת התחדשות
תעסוקתית
ליווי טלפוני/בדואר
אלקטרוני לפי הצורך
קורסים וסדנאות לחיזוק
מיומנויות
מפגשי חיפוש עבודה
חיבור לקהילת מחפשי
עבודה
36
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כלים למקדמי תעסוקת מבוגרים

מפת הכלים לקידום תעסוקת מבוגרים
לפי צירי ההתקדמות ,שלבי התהליך
וסוג הכלי
לחיצה על הכלי במפה תוביל לתיאורו
במדריך .ניתן להגיע לכלים עצמם דרך
אתר תעסוקה רב-גילית בספריית
הידע ,אנשי מקצוע.
כתובת האתר:
https://www.multi-age-workforce.org
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כלים רוחביים לליווי תעסוקתי
בתוכנית הפלוס בשישים נעשה שימוש במספר
כלים רוחביים המלווים את המשתתפים לאורך
תהליך הליווי התעסוקתי.

מטרות המחברת:
•הבניית שלבים מהותיים בתהליך ההתחדשות
התעסוקתית.

אחד הדגשים החשובים בתהליך ליווי תעסוקתי
למבוגרים הוא הובלת התהליך על ידי המשתתף,
וההתקדמות העצמאית שלו בין השלבים השונים.
התקדמות זו מאפשרת למשתתף להחזיק בהגה,
להוביל ,להיות פרואקטיבי ולנהל את עצמו לאורך
הדרך .אלו הן מיומנויות הכרחיות להמשך ניהול
הקריירה וההתפתחות המקצועית.

ההתחדשות
בתהליך
למשתתף
•סיוע
התעסוקתית על ידי מתן כלים מרכזיים.

מחברת עבודה (דיגיטלית/בדפוס)

מחברת העבודה היא כלי אישי לתכנון ,לביצוע
ולעיבוד של שלבים מהותיים בתהליך הליווי.
היא תורמת להנעת המשתתף לאחריות אישית
ולפרואקטיביות .המחברת משמשת כלי מלווה
למפגשי הייעוץ ,למפגשי הסדנה ובמיוחד
להתקדמות העצמאית שביניהם .ניתן להשתמש
בה כמחברת מודפסת וכן כקובץ דיגיטלי משותף.
כך או כך ,היא כלי המתכלל יחד את הלמידה
ואת ההתקדמות ובה מתכנסים התובנות ,הידע
והמאמצים לכדי פעולות אקטיביות.
ניתן לראות את המחברת הדיגיטלית בקישור זה
אך שימו לב ,כדי להתחיל לעבוד עם המחברת
עם משתתף יש לפתוח קובץ דיגיטלי חדש לכל
משתתף ,ראו סרטוני הדרכה בהמשך.

•עידוד המשתתף ללקיחת אחריות על התהליך.

•תיעוד הפעולות שנעשו לכדי תמונה שלמה
שנשארת אצל המשתתף וממנה ניתן ללמוד
בהמשך.

איך זה קורה הלכה למעשה:
•המחברת כוללת מגוון רחב של כלים
להתקדמות עצמאית מוכוונת בתהליך ,כגון:
o oמיפוי כישורים וידע ודירוג השיקולים
בבחירת מקצוע.
o oתבנית לבניית תוכנית עבודה.

o oכלים המסייעים במעבר משכיר לעצמאי
ובתכנון ראשוני של עסק.
o oכלי להתמודדות עם סוגיית הגיל בתהליך
המיון.
o oמיפוי קשרים.

o oיומני מעקב על הגשות מועמדות ופגישות
נטוורקינג.

o oכלי לתכנון למידה עצמית מתמדת.
ניתן להשתמש בגרסה מודפסת של המחברת,
אולם השימוש במחברת דיגיטלית תורם לתהליך
במספר היבטים:

•קובץ משותף מאפשר התקדמות עצמאית
של המשתתף ,תוך מודעות לכך ,שמקדם
התעסוקה צופה בהתקדמות ומגיב במשוב
ובעידוד.
•ההתנסות בדיגיטל מעודדת לימוד ושימוש
בכלי של עבודה מרחוק ,בעבודה על קבצים
משותפים ושיתוף ידע בענן.
•השיתוף בענן מאפשר שיתוף גם עם מנחה
הסדנה וגם עם הקבוצה ,בהתאם לרצון ולצורך
של המשתתף.
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הנחיות שימוש במחברת העבודה הדיגיטלית
1.1בשלב הראשון ,לפני פגישת האינטייק ,יש
לפתוח קובץ מחברת עבודה למשתתף
בדרייב .היעזרו בהנחיות שבסרטון .רצוי
לפתוח לכל משתתף תיקיה נפרדת
ולרכז בה את כל הכלים המופנים אליו.
סרטון הנחיות למקדם התעסוקה לפתיחת
קובץ למשתתף
למשתתף
נסביר
האינטייק,
2.2בפגישת
על המחברת ומטרותיה ,ונבהיר כי אין
צורך למלא את כולה אלא לפי ההנחיות
שלו.
והצרכים
השלבים
לפי
שניתן
במייל סיכום הפגישה נשלח את הקישור
למחברת יחד עם סרטון הנחיות הגעה
למחברת .סרטוני הסבר למשתתפים על הגעה
למחברת הדיגיטלית ושימוש בה:
סרטון הסבר :למשתתפים שיש להם חשבון
Gmailלמשתתפים שעוד אין להם חשבון
( Gmailכולל הנחיות לפתיחת חשבון)
3.3המשך ההתקדמות במחברת היא בהתאם
לצרכיי המשתתף ושיקול הדעת של מקדם
התעסוקה שמנחה אותו .כבר בסיום פגישת
האינטייק ניתן משימות התקדמות בתוכה,
למשל את כלי מיפוי ידע וכישורים וכלי דירוג
שיקולים .בהמשך ישנם כלים לכל אחד
משלבי ההתקדמות בתהליך ,וכן כלים ייעודיים
לשוקלים את הכיוון העצמאי.
4.4המשתתפים בסדנת התחדשות תעסוקתית
יקבלו משימות במחברת במהלך הסדנה .חשוב
לשתף את הקובץ גם עם מנחה הסדנה.
5.5מעקב התקדמות ומשוב  -הקובץ הדיגיטלי
המשותף מאפשר למקדם התעסוקה לראות

את ההתקדמות של המשתתף ואף להגיב
עליה בהערות על גבי הקובץ.

הידעת? הידיעה כי המקדם רואה את
ההתקדמות היא בעלת השפעה מכרעת
על המוטיבציה והנכונות להשקיע
בתהליך.

משוב חיובי והכוונה להמשך ,דרך ההערות
על הקובץ או בדרך אחרת ,עשוי לתרום
בצורה משמעותית להתקדמות.

אם לא מצליחים להיכנס ולעבור על
כל המחברות באופן שוטף ,ניתן לבקש
מהמשתתפים לשלוח הודעה בנייד לאחר
שביצעו משימות במחברת ואז להיכנס
למחברות הרלוונטיות ולתת משוב והכוונה
להמשך.

סדנת התחדשות תעסוקתית

סדנת הדגל של התוכניות לקידום תעסוקת
מבוגרים היא סדנת התחדשות תעסוקתית.
היא מתאימה לרוב המשתתפים בתוכנית
(במסלולים בינוני וארוך – קישור לפוסט
 )33ונותנת לכם מסגרת וכלים להתקדמות
בשלבים המרכזיים (קישור לפוסט  )32בתהליך
ההשתלבות מחדש בעבודה.

מתווה הסדנה
•המתווה
ולקבוצה.

מודולרי

וניתן

להתאמה

למרכז

•הלמידה בסדנה היא משולבת (Blended
 ,)Learningכלומר חלק מהמפגשים עם
פרונטאליים וחלקם מקוונים דרך הזום ,ובין
המפגשים מתקיימת למידה עצמאית ולמידה

חברתית באמצעות משימות אישיות ,משימות
זוגיות ושיתוף בקבוצת ה'ווטסאפ'.

•הסדנה היא תהליך למידה המורכב מ12-6-
מפגשים ומלמידה עצמאית וחברתית ביניהם.
המפגשים כוללים שלושה סוגי מפגשים ופינות
ייחודיות:
 7-6o oמפגשים סדנאיים ,המועברים על ידי
מנחה קבוצות שהוסמך לכך .ההנחיה
תיעשה במתודולוגיה של התנסות וחוויה,
תוך שימוש בדינמיקה קבוצתית ובדגש על
התהליך האישי של המשתתפים.
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סדנת התחדשות תעסוקתית
 5-3o oמפגשי ג'ובקלאב ללמידה דרך התנסות
בכלים פרקטיים לחיפוש עבודה ,המועברים
על ידי מקדמי התעסוקה.
o oמפגש שיא  -סימולציות של ראיונות עם
מעסיקים אמיתיים.

מטרות ומטרת העל של הסדנה:

o oפינות הלמידה בדיגיטל  -כדי להטמיע למידה
מתמדת ,במפגשי הסדנה משתלבות יחידות
קצרות אשר מקנות כלים ואסטרטגיות
ללמידה עצמית דיגיטלית ולהתעדכנות
שוטפת בתחום המקצועי ובכלל .להרחבה
– איך מלמדים למידה מתמדת.

בוגרי הסדנה פועלים באופן עצמאי ואפקטיבי לפיתוח הקריירה
בכיוון שבחרו ובמגוון כלים חדשניים ושיטות שנלמדו בסדנה.
הם מכירים יותר את עולם העבודה החדש ומתורגלים יותר
בכישורים הנדרשים בו .הם ממשיכים ללמוד ולהתעדכן במטרה לפתח
עצמם ולחזק את כישוריהם.
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תרשים מפת מפגשי הסדנה ותוצריה

 תרשים זה כולל רק את מפגשי הסדנה המונחים ולא את מפגשי ה  Job Clubופינות הלמידה
המשתלבים בה עליהם מפורט בהמשך.
 מתווה המפגשים עשוי להשתנות בהתאם לצרכי הקבוצה ומשאבי המרכז.
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בנוסף משתלבים בסדנה:


מפגשי למידה ויישום קבוצתיים בהנחיית
מקדם תעסוקה (שניים עד ארבעה מפגשים).
המטרה :פיתוח עצמאות וביטחון ביישום
הכלים שנלמדו על ידי תרגול בסביבה בטוחה.
דגש מעשי על לימוד והתנסות אישית מיידית
בכלי הנלמד.
דוגמאות לנושאי המפגשים :כלים דיגיטליים
לתהליך ,שיפור והתאמת קורות חיים ,חיפוש
עבודה ברשת ,כלים לניהול עצמי.



 15דקות ממוקדות המשתלבת בחלק
מהמפגשים ,בהנחיה משותפת של מנחה
הסדנה ומקדם התעסוקה.
המטרה :עידוד למידה והתעדכנות מקצועית
(ואחרת) באמצעות ערוצים דיגיטליים.
בכל פינה נחשפים לערוץ אחר של למידה
דיגיטלית ,מקבלים טיפים ואסטרטגיות למידה
ומתרגלים בלמידה עצמית בין המפגשים ,תוך
שיתוף תוצרים במרחב הדיגיטלי.
דוגמאות לערוצי למידה הנלמדים בפינות:
סרטונים ,פודקאסטים ,קהילות מקצועיות,
לעקוב אחר מומחה ועוד.










מפגש מעסיקים
לתרגול ראיונות

מעסיקים
המארח
קבוצתי,
 מפגש
פוטנציאליים .בהנחיית מקדם תעסוקה
ומנהל קשרי מעסיקים (מפגש אחד או שניים
לסדנה).
 המפגש כולל סימולציות של ראיונות על ידי
המעסיקים המשתתפים וקבלת משוב.
 המטרה :העמקת ההיכרות עם "מעסיק"
(תפיסות ,ציפיות ,ועוד) וחיזוק מיומנויות ריאיון
למשרה.

דגשים לריכוז הסדנה

בחירת מנחה לסדנה ותיאום מולו
 מנחה קבוצות מקצועי שעבר את
ההכשרה של התוכנית על הסדנה.
 מנחה עם ניסיון והתאמה לאוכלוסייה
של המרכז ולצרכיה.
 לאחר שיחה על הסדנה יש לשלוח
למנחה את מתווה הסדנה ולבקש
הצעת מחיר בהתאם לתקציב הקיים.
 יש לקבל אישור להצעת המחיר
ממנהל/ת המרכז
הכנה לסדנה עם המנחה
 שיתוף בחומרי הסדנה בתיקייה
המשותפת תוך בקשה לא להפיץ
את החומרים או להשתמש בהם
במסגרות אחרות.
 היכרות עם מחברת העבודה המלווה
את התהליך והסדנה.
 שיחה על הקבוצה הנבנית ,מאפייניה
וצרכיה.
 עבודה משותפת על התאמת
הסילבוס לקבוצה ובחירת המשימות
מהמחברת.
הכנה לסדנה עם המשתתפים
 לאחר שבחרו להירשם לסדנה ,יש
לתת או לשלוח דף הסבר על הסדנה
עם הסילבוס ותאריכי המפגשים.
 שיחה על המחויבויות של משתתפי
הסדנה – נוכחות במפגשים,

התקדמות עצמאית בין המפגשים
תוך שימוש בכלים דיגיטליים ושיתוף
הקבוצה.
 לפי הצורך – הפניה להדרכה
דיגיטלית (קורס או מתנדבים) על
הכלים הנדרשים בסדנה :זום ,אימייל,
גוגל דרייב.
ליווי הסדנה
 נוכחות בחלק מהמפגשים ובתחילת
כל מפגש חשובה כדי לעקוב אחר
ההתקדמות של המשתתפים
ולהזכיר את האפשרות לפנות אליכם.
 שיחת עדכון וחשיבה להמשך עם
מנחת הסדנה אחרי כל מפגש.
הנחיית חלקים פרקטיים בסדנה
 מקדמי התעסוקה מנחים את מפגשי
הג'ובקלאב בסדנה ,הנחיות ודגשים.
 ארגון והפקה של מפגש מעסיקים
לתרגול ראיונות והיכרות עם
מעסיקים
 מקדמי התעסוקה מארגנים את
מפגש המעסיקים תוך שיתוף פעולה
עם רכז קשרי מעסיקים במרכז.
 לשם כך יש לגייס כ 5 -מנהלים או
אנשי גיוס בארגונים להתנדבות של
שעה-שעתיים.
 דף הנחיות ומתווה למפגש מעסיקים-
בנספח בעמ' __
 ניתן לקיים את מפגש המעסיקים
באופן מקוון.
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קהילת ידע ונטוורקינג
חיפוש עבודה הוא תהליך לא פשוט וכרוך בחוויות
רבות של תסכול ,הפוגעות במוטיבציה ובאמון
של המחפש ביכולתו להצליח ולמצוא עבודה.
משתתפי התוכנית מציינים ,שאחד הדברים
המחזקים אותם יותר מכל הוא ההרגשה שהם
לא לבד בתהליך ,שהם חלק מקבוצה גדולה
המתמודדת עם אתגרים דומים.
קהילתיות רשת היא מאפיין בולט ובעל ערך
בעולם התעסוקה ובחברה בכלל .בתקופת חיפוש
עבודה הקהילה יכולה לתרום רבות לחבריה
ולקדמם אל עבר השתלבות בעבודה באמצעות:
■ נטוורקינג (רישות) :האפשרות ליצור ולשמר
קשרים בין-אישיים היא הדרך היעילה ביותר
להתקדם אל עבר מציאת עבודה.
■ שיתוף ידע :החשיפה לידע רלוונטי( ,כמו
משרות ,מידע על מעסיקים ,טיפים לחיפוש,
ועוד) עשויה להקל על החיפוש ולייעל אותו.
■ חיזוק המוטיבציה :תחושת השייכות הנוצרת
בחברות בקהילה פעילה של אנשים במצב
דומה לשלהם ,מסייעת להתמודד עם תחושות
התסכול ומחזקת.
■ תרגול וחיזוק מיומנויות :החברות בקהילה
מאפשרת למשתתפיה לתרגל מיומנויות
חשובות בעולם התעסוקה ,כגון מיומנויות
תקשורת בתוך קבוצה ,שימוש בכלים

דיגיטליים ,ועוד.

אי לכך ,אחד המענים שתוכניות התעסוקה
מעניקות למחפשי עבודה מבוגרים הוא האפשרות
להצטרף לקהילה מקומית של משתתפי
התוכנית .פעילות הקהילה מתקיימת גם 'אונליין'
(בעיקר בווטסאפ) וגם 'אופליין' (במפגשים
קהילתיים העוסקים בנושאים רלוונטיים
ומאפשרים נטוורקינג בין חברי הקהילה) .את
הקהילה מובילים מקדמי התעסוקה ,לעיתים
תוך גיוס מתנדבים מבין המשתתפים ,שיסייעו
בניהול הקהילה ובהפעלתה.

איך באה הקהילה לביטוי בשגרה? הפעילות
הקהילתית משתנה מקהילה מקומית אחת
לאחרת ותלויה במובילי הקהילה ומשתתפיה.
נציג דוגמאות בולטות אחדות:
■ שיתוף משרות וידע רלוונטי בקבוצת
ווטסאפ :מדי יום מפרסמים מקדמי התעסוקה
ומשתתפים בקהילה משרות שעשויות להיות
רלוונטיות לחברי הקהילה וכן הודעות על
מפגשי וובינרים ,שבהם אפשר לקבל עוד
ידע ומקורות ידע ולמידה הרלוונטיים לתהליך
חיפוש העבודה.

העבודה .במפגשים המקוונים שמובילה
מקדמת התעסוקה בכפר סבא ,נוצר מדי
שבוע שיח פתוח ופורה ,שבו המשתתפים
מייעצים זה לזה בסוגייה שעולה ומקבלים
הכוונה וטיפים .המשתתפים מעידים שבכל
מפגש הם מחזקים את המוטיבציה שלהם
להמשך החיפוש.

■ שיתוף בהצלחות :כאשר אחד מחברי
הקהילה מוצא עבודה הוא מתבקש לספר על
כך בקבוצה הווירטואלית של הקהילה (לרוב
בווטסאפ) .השיתוף של חוויית ההצלחה
משרה תקווה ומעודד את שאר החברים
בקהילה ומוביל גם ללמידה מהצעדים שסייעו
להצלחה.
■ סדרת הרצאות של חברי הקהילה :בעקבות
'קול קורא' שהופץ ,התנדבו מספר חברי
קהילה להעביר הרצאה בנושא ,שבו הם
מומחים והוא רלוונטי ותורם לתהליך חיפוש
העבודה .כך בסדרה של מפגשים נהנו חברי
הקהילה מלמידה רלוונטית ,הזדמנויות
לרישות וכן תרגול מיומנות הצגה מול קהל
עבור המרצים המתנדבים.

■ מפגשי חיפוש עבודה שבועיים :מפגשים
קבוצתיים מונחים של שיתוף הדדי בצעדים,
בקשיים ובהתלבטויות בתהליך חיפוש
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שלב היכרות ורתימה
תסריט שיחת פתיחה

השיחה הראשונה עם המשתתף יכולה להיות
קצרה (כ  5-10דק') להתקיים על ידי מקדמ/ת
התעסוקה ,מנהל/ת קשרי לקוחות או מתנדב/ת.
מטרותיה:

■ היכרות נעימה ורתימה לתוכנית

■ סינון ראשוני (במידה ואין דף נחיתה עם
שאלות המסייעות לסינון)

בכל מקרה חשוב שהיא תהיה נעימה ומזמינה,
ותכלול את הנקודות הבאות:

נושאים בשיחה

הצגה עצמית נעימה וחיבור לפנייה שלך אלינו

כמה שאלות קצרות לבדיקת התאמה לאור
הקריטריונים לכניסה לתוכנית:
•גיל  59ומעלה
•מקסימום חמש שנים מחוץ לעולם העבודה
•היסטוריה תעסוקתית רציפה
•חיפוש משרה משמעותית של  50%לפחות
הסבר קצר על התוכנית ומטרתה ומה ניתן לקבל
במסגרתה.
שימו לב ,אם ישנו כנס חשיפה באופק ,ההסבר
יכול להיות מינימאלי כיוון שבכנס יינתן הסבר
מקיף.

טקסט לדוגמה

שמי  Xואני מדברת מתכנית הפלוס בשישים ב ____
אני חוזרת אלייך בעקבות בנייתך הפרסום
בפייסבוק בשיתוף עם הג'וינט
רציתי לשמוע קצת עלייך...
•בת כמה את?
•עובדת /לא עובדת?
•כמה זמן את כבר לא עובדת?
•במה עבדת בעבר?
•איזו עבודה מחפש/ת?

תכנית הפלוס בשישים פועלת לסייע למבוגרים
להשתלב חזרה בשוק העבודה לאור היתרונות
הגדולים שיש להם עבור המשק והיתרונות הגדולים
של עבודה לשימור התפקוד ואריכות ימים.
אצלנו בתוכנית ניתן לקבל:
•הדרכה והכוונה תעסוקתית אישית – עם
מקדם תעסוקה מקצועי המתמחה באוכלוסייה
מבוגרת.
•ליווי ותמיכה אישיים במהלך חיפוש עבודה
ולאחר ההשתלבות
•הכוון תעסוקתי – איתור תפקיד מתאים בהתאם
לידע ולניסיון התעסוקתי
•סדנאות אפקטיביות המעניקות כלים לחיפוש
עבודה ולפיתוח הקריירה
•קשרי מעסיקים
•קורסים שונים :מחשבים ,אנגלית ,יזמות עסקית
ועוד
חשוב לשים לב שלא מדובר בחברת השמה שתציע
לך משרות אלא בליווי תעסוקתי שמעניק לך את
הכלים האפקטיביים להגיע למשרה המתאימה לך.
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נושאים בשיחה

טקסט לדוגמה

זימון למפגש החשיפה הקרוב
במידה והמפגש מתקיים באופן מקוון ,נעשה
בדיקת צורך בהדרכה ותמיכה טכנית ,ונקשר
למתנדבים בהתאם.

נשמח לראותך במפגש החשיפה ,שם תוכל/י
לשמוע את כל הפרטים על התוכנית ועל השירות
שניתן לקבל ,וכן הרצאה מרתקת על שוק
התעסוקה העכשווי וההזדמנויות בתוכו.
האם השתמש בזום בעבר? האם יש צורך בהדרכה
על השימוש לפני?

הסבר על השאלונים שיקבל במייל ובקשה למלאם על מנת להתקדם בתהליך ,עוד שני צעדים פנינו:
מילוי שאלונים ותיאום פגישת היכרות.
בתשומת לב וכנות:
את/ה תקבל/י היום במייל בקשה למלא שני
•טופס פרטים אישיים (אינטייק דיגיטלי
שאלונים לא ארוכים .חשוב למלא את שניהם.
ממערכת המידע)
מסוגלות
הערכת
•שאלון הבטריות
הראשון כולל פרטים אישיים ומידע על עברך
תעסוקתית.
התעסוקתי והשני הוא שאלון קצר להערכה
עצמית של כוחות וכישורים שנמצאו חיוניים
במיוחד לתהליך חיפוש עבודה ,התוצאות הן
תיאום פגישת אינטייק
בשבילך והן יסייעו לנו להתאים את המענים
שתקבל בליווי התעסוקתי.
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מפגש חשיפה

מטרות:
■ הכרת המשתתף היכרות ראשונית והכרתו
את התוכנית והמרכז.
■ הצגת תוכנית הליווי (מטרות ,תכנים ,זמנים)
והערך המוסף שלה.
■ רתימה ותיאום ציפיות לקראת תוכנית הליווי
"מה אני צפוי לקבל ומה זה דורש ממני".

הערכת זמן חלק
 10דק'

פתיחה

 40דק'

הרצאה ושיחה

(ניעזר במצגת וסרטונים)

פרסום – בקמפיין הגיוס לתוכנית מפנים
למפגש החשיפה הקרוב עם קישור להרשמה
משך המפגש – כשעתיים ,מבנה מפגש
מומלץ:

 כאשר אין מפגש חשיפה מסיבות שונות ,נערכת שיחת
חשיפה טלפונית לכל משתתף.

היכרות (תלוי בכמות אנשים ,בזום ניתן
לבקש הצגה עצמית בצ'אט)
עולם עבודה משתנה

ההזדמנויות של מבוגרים בתוכו
יתרונות למעסיק

יתרונות לעובד – למה כדאי להמשיך
לעבוד

■ עידוד מוטיבציה ותחושת מסוגלות שאכן ניתן
להתחדש תעסוקתית ולעסוק בעשייה בעלת
ערך בעזרת התוכנית.
מפגש החשיפה יכול להתקיים באופן מקומי
פרונטאלי או באופן ארצי מקוון.

יצירת עניין

הצגת התוכנית והמרכז בקצרה

■ הנגשת עולם העבודה החדש  -ההזדמנויות
שהוא טומן והכישורים שהוא דורש.

הנחיות ודגשים:

פירוט

מה מצופה מהעובד

קישור למצגת הניתנת לעריכה והתאמה
 10דק'

הצגה יותר מפורטת של התוכנית והסדנה

מה מקבלים ולמה מתחייבים

 30-60דק'

היכרות עם מקדמי התעסוקה והזמנה
למילוי שאלונים

נבקש מהמשתתפים למלא טופס

(למי שנוח על מחשבים והשאר בדפים)

במפגש פרונטאלי נזמין לשיחות קצרות
עם מקדמת התעסוקה .בשיחה נתחיל
כבר בשיבוץ לפגישות אינטייק .בינתיים
האחרים ממלאים שאלונים.

במפגש מקוון מקדמי התעסוקה מציגים
את עצמם ומזמינים ליצור איתם קשר.
נבקש למלא שאלונים מקוונים (אינטייק +
שאלון הבטריות)
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סרטוני העברת מסרים

שני סרטונים קצרים שהופקו במסגרת הפיילוט
מסייעים בחיזוק המוטיבציה לחיפוש עבודה דרך
העברת מסרים.

סרטון "קריירה בגיל מבוגר"
סרטון אנימציה עם הומור המעביר מספר מסרים:

■ קריירה בגיל מבוגר היא אפשרית והיא טובה
בשבילך.
■ כדאי להתכונן אליה כבר בגיל מוקדם

■ תוכניות קידום תעסוקת מבוגרים יכולות
לסייע ולהכווין בתהליך פיתוח הקריירה
סרטון הסיפור של ריטה
סרטון מרגש הגולל את סיפורה של משתתפת
תוכנית הפלוס בשישים שעבדה שנים רבות
כעובדת ייצור במפעל .בעזרת הליווי התעסוקתי
בתוכנית הצליחה להגיע למשרה שתואמת יותר
את כישוריה כמנהלת אדמיניסטרציה במשרד
ממשלתי.
■ סרטון הסיפור של ריטה – כתוביות בעברית
■ סרטון הסיפור של ריטה – כתוביות באנגלית
■ סרטון המשך – מה שלום ריטה היום?

שיחה עם ריטה בנובמבר  2020במהלך
משבר הקורונה.

רעיונות לשימוש בסרטונים:
■ הפצה ברשתות החברתיות לצורך גיוס
משתתפים לתוכנית
■ הקרנה במפגשי חשיפה

טופס האינטייק

מטרה :איסוף המידע והפרטים החיוניים לתהליך
הליווי התעסוקתי ולתיעוד והערכת ביצועי
התוכנית.
דגשים והנחיות למילוי:
■ חשוב כי המשתתף ימלא את הטופס בעצמו
לפני פגישת האינטייק (אם אפשר בסיום
מפגש החשיפה ובאופן מקוון) .אם יש צורך
אפשר כמובן לעזור ולכוון בעת המילוי.

■ כדאי לקצר את טופס האינטייק למספר
שאלות מינימאלי  -הנדרשות ביותר ,על מנת
לא להכביד על המשתתף.
■ טופס האינטייק כולל את החלקים הבאים:
■ פרטים אישיים

■ רקע תעסוקתי
■ רקע השכלתי

■ נגישות ואוריינות דיגיטלית
■ תקופת חיפוש עבודה

■ הגנת פרטיות  -הצהרה

כיום טופס האינטייק יושב בתוך תוכנת ניהול
הידע  Spotוניתן להוריד ולראות אותו בקישור זה.
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שלב האבחון הראשוני
שאלון הבטריות:

הערכה עצמית של מסוגלות תעסוקתית

לקראת הפגישה הראשונה מתבקש כל משתתף
למלא שאלון דיגיטלי.

מטרות:
הערכת המסוגלות התעסוקתית (מבוסס על
מודל " "I PROומותאם לאוכלוסייה המבוגרת)
כבסיס לתכנון תהליך חיפוש העבודה והליווי
תעסוקתי.
העלאת המודעות לחשיבות ולהשפעה של
הכישורים והכוחות :העלאת נושא המסוגלות
והכישורים לשיח בליווי התעסוקתי ולמודעות
כך שיהיה לו מקום במהלך האימונים
ובתוכנית העבודה.

חיזוק מעורבות המשתתף :מילוי השאלון
וקבלת הפלט על ידי המשתתף מסייעים לו
להיות מעורב ומוביל בתהליך ולקחת אחריות
על הפיתוח האישי שלו לחיזוק הכישורים
והכוחות.
השאלון מאפשר הערכה עצמית במספר היבטים
שנמצאו חיוניים במיוחד להצלחה בתהליך
השתלבות מחדש בעבודה:

איך זה קורה הלכה למעשה
שליחת
שאלון

מקדם/ת
תעסוקה
שולח/ת שאלון
דרך ממשק
נוח (אימייל או
ווטסאפ) בסיום
מפגש חשיפה

מילוי
השאלון

המשתתף/ת
ממלא את
השאלון –
(במחשב או
בנייד).

פלט
ויזואלי

המערכת
מפיקה פלט
מהתוצאות
המציג באופן
גראפי וידידותי
את הערכת
המשתתף את
מצבו.

שליחת
הפלט

המקדם/ת
מחליט/ה
בהתאם
לתוצאות
אם לשלוח
את הפלט
למשתתף לפי
הפגישה

הבנת נקודת
הפתיחה

בפגישת
ההיכרות הפלט
משמש כבסיס
לשיחת אימון
ולתכנון תהליך
הליווי

•דוגמה של פלט השאלון מופיעה בנספח ,עמ' 68

מוכנות אישית – אמון ביכולת ,מוטיבציה
ופרואקטיביות
גמישות ומוכנות ללמידה והתפתחות

שליטה במרחב הדיגיטלי

שאיפה תעסוקתית מבוססת
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פגישת האינטייק

פגישת היכרות אישית ומעמיקה לאיסוף מידע
אישי ותעסוקתי כבסיס לבניית תוכנית הליווי.

מטרות:
היכרות מעמיקה :הבנת הצרכים ,מיפוי
חוזקות וחסמים אישיים ותעסוקתיים.
אבחון רמת המסוגלות התעסוקתית וכישורים
בסיסיים שיש לחזק
חיזוק המוטיבציה והאמון ביכולת

יצירת אמון ותיאום ציפיות בדגש על אחריות
אישית

איך זה קורה הלכה למעשה:

מפגש ייעוצי :איסוף ועיבוד מידע ראשוניים
לתמונת מצב תעסוקתית של המשתתף.
איסוף מידע מתוך שיח נעים ומחזק.

בשיח מוכוון ובאמצעות תרגילים מתחום
האימון ( )Coachingמאתרים יחד את החוזקות
של האדם ואת נטיותיו ,מדברים על השאיפות
והערכים וכן על החסמים והקשיים (תרגילים
לאיתור חוזקות ומיומנויות  -קישור).

מבנה האינטייק:
פתיחה

תיאום
ציפיות

לב
האינטייק

הפשרת קרח
ויצירת אמון

בירור ציפיות
ראשוני  -מדוע
ואיך הגיע אלינו?

הכרות מעמיקה
דרך שיחה
שיטתית ופתוחה

הצגה עצמית
והצגת מטרת
השיחה

מה אנחנו הולכים
לעשות בתוכנית
– התקדמות על 3
הסרגלים

לומדים על
המשתתף מבחינה
תעסוקתית :ניסיון,
כישורים ונטיות

הצגת התכנית
והמרכז

לומדים על
ומחזקים
מוטיבציה,
פרואקטיביות
ואמונה ביכולת

תמונת
מצב ומבט
להמשך
עיבוד משותף
של פלט השאלון

סימון היבטים
לחיזוק
הצגת מענים
רלוונטיים ובחירת
הצעדים הבאים

סיכום

עוברים על
המשימות לביצוע
ומסבירים על
מחברת העבודה
תיאום הפגישה
הבאה
סיכום מחזק
ומעורר מוטיבציה

באמצעות עיבוד הפלט של שאלון הבטריות,
מנתחים את נקודת המצב העכשווית של
המשתתף ומה הם ההיבטים שהוא צריך
ומעוניין לחזק (הנחיות לעיבוד הפלט –
קישור).
בסיום האינטייק מוצגים למשתתף מענים
המתאימים לצרכים שהועלו מחליטים יחד
כיצד להתקדם בתהליך (מסלול קצר ,בינוני
או ארוך או מקבץ מענים ייחודי מותאם).

קישור להורדת מאגר שאלות לאינטייק
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שלב המיפוי התעסוקתי
להלן כלים לחילוץ חוזקות ומיומנויות:
איתור חוזקות ומיומנויות דרך הישגים –
בטבלה או בפרחים

המיפוי התעסוקתי הוא שלב חשוב המהווה בסיס
לבחירת הכיוונים התעסוקתיים המתאימים
ביותר כעת למשתתף תוך הסתכלות על
ההזדמנויות בשוק העבודה .הוא כולל פירוק
איתור מיומנויות וכישורים  -יום בחיי
*דוגמה למילוי מספר כישורים בגרף
הניסיון התעסוקתי למיומנויות וכישורים ,בירור
כלים נוספים ניתן למצוא בארגז הכלים
הנטיות התעסוקתיות ודירוג השיקולים המובילים
למקדם התעסוקה של מרכזי הזדמנות.
בבחירת תפקיד .העבודה של המשתתף על
המיפוי התעסוקתי יכולה להתחיל כבר בפגישה
 דוגמה למילוי מספר כישורים בגרף
האינטייק ,להימשך בעבודה עצמאית דרך
משימות ובסדנת ההתחדשות התעסוקתית.
להלן כלים שיכולים לשמש בפגישות הליווי או
כמשימות לעבודה עצמאית ביניהן:

כלים לחילוץ חוזקות ומיומנויות

שלב ראשון וחשוב במיפוי התעסוקתי הוא חילוץ
הכישורים והמיומנויות של המשתתף מתוך
הניסיון התעסוקתי שצבר .בשוק העבודה העכשווי,
תפקידים משתנים ואף נעלמים ובמקומם נבנים
תפקידים חדשים ,לכן יותר מאשר ניסיון בתפקיד
כזה או אחר ,חשוב למעסיק להבין את המיומנויות
והכישורים שמביא המועמד.
תהליך חילוץ המיומנויות והכישורים הוא גם שלב
מאוד מעצים המחזק את האמון של המשתתף
ביכולתו להתקדם ולהצליח ,דבר המשפר את
סיכוייו בתהליך חיפוש העבודה .מעבר למטרה
למפות ולהבין את שלל הכישורים של האדם ,יש
כאן מטרה להבליט בפני המשתתף את החוזקות
שלו ,שהוא בהמשך יוכל להבליט בפני מעסיקים
ואנשי קשר וכך לקדם את עצמו.

כלי למיפוי ידע וכישורים
מיפוי הידע והכישורים הוא שלב חשוב המסייע
בחיזוק האמון ביכולת והמוטיבציה דרך הבלטת
החוזקות ,ומהווה בסיס להכוון תעסוקתי מדויק.
כלי זה נמצא בתוך המחברת הדיגיטלית אך ניתן
גם לשימוש בנפרד
בקובץ להדפסה או בקובץ דיגיטלי למילוי אונליין

סמנכ"ל כספים ,מנהל חשבונות ,חשב שכר ,אב ,סב ,מורה פרטי בהתנדבות
בהתנדבות

תיוק וניהול ידע
ניהול צוות

ניהול פרויקטים
מורכבים

ייעוץ לאנשים
הוראה והדרכה

ייעוץ בכלכלת
המשפחה
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הנחיות לשימוש:
ניתן לתת את הכלי כמשימת התקדמות עצמאית
בעקבות האינטייק או למלאו ביחד במהלך
הפגישה.
בשלב הראשון נבקש למלא את התפקידים
המשמעותיים שביצע המשתתף לא רק בעבודה
אלא גם במעגל המשפחתי ,החברתי והקהילתי.
עצם החשיבה על התפקידים שאני ממלא בחיי
עוזרת להיזכר בכישורים ובידע בהם אני משתמש
או השתמשתי בכל תפקיד.
בשלב השני נבקש מהמשתתף לחשוב על
הכישורים שאסף בכל תפקיד ולגבי כל כישור –
למקם אותו על הגרף בהתאם לתחושותיו כיום:
■ עד כמה מדובר בכישור חזק אצלו (אם חזק
נמקם [השג את תשומת הלב של הקוראים
באמצעות ציטוט משמעותי מהמסמך ,או
השתמש בשטח זה כדי להדגיש נקודת מפתח.
כדי למקם תיבת טקסט זו בכל מקום בעמוד,
פשוט גרור אותה].בחלק העליון של הגרף)
■ עד כמה הוא נהנה ומעוניין כיום לממש את
הכישור הזה (אם הוא נהנה ואוהב לממש
אותו נמקם בחלק השמאלי של הגרף).

דירוג שיקולים בבחירת כיוון תעסוקתי

לטובת בחירת הכיוון התעסוקתי המתאים ביותר
כעת ,חשוב להבין תחילה מה הם השיקולים
המובילים .השיקולים הללו נובעים מהצרכים של
האדם בתקופה זאת ,מהערכים הבולטים אצלו
ומהרצונות .התעדוף של השיקולים מאפשר
להבין על מה חשוב לשים דגש בבחירת הכיוון
והמשרות ועל מה ניתן להתגמש.
כלי לדירוג כישורים נמצא בתוך המחברת
הדיגיטלית בעמוד .6

הנחיות:
■ ניתן לתת את הכלי כמשימת התקדמות
עצמאית בעקבות האינטייק או למלאו ביחד
במהלך הפגישה.
■ נבקש מהמשתתף לחשוב מה הם השיקולים
החשובים ביותר עבורו כעת .ניתן להיעזר
ברשימה המופיעה בטבלאות ולהוסיף
שיקולים שאינם מופיעים בה.
■ בשלב הבא נבקש לדרג את השיקולים הללו
מ  1עד  6לפי סדר החשיבות.

כלים לאיתור נטיות תעסוקתיות

כל אחד מחזיק בנטיות תעסוקתיות וחשוב
שהשאיפה התעסוקתית תתבסס על הנטיות
הללו .לאורך החיים הנטיות התעסוקתיות עשויות

להשתנות ואיתן השאיפות .אי לכך ,במיוחד עם
משתתפים שהשאיפה התעסוקתית שלהם אינה
ברורה עדין ,הכלים המסייעים לאיתור נטיות יכולים
לעזור ולכוון .לצורך איתור הנטיות התעסוקתיות
ניתן להשתמש באחד הכלים הבאים ולאחר מכן
לכתוב את הנטיות ואת השאיפות המתחברות
אליהן במחברת הדיגיטלית בעמ' .8
תרגיל קו קריירה
תרגיל שמטרתו ללמוד על הכישורים ,על הנטיות
ועל השאיפות של האדם ,על המניעים שלו
בקריירה ,מתי הוא שבע רצון ומתי פחות ,מה
גורם לו לשביעות רצון /חוסר שביעות רצון.
סרטון הסבר על השימוש בכלי
הכלי קו קריירה ניתן להורדה ולשליחה
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שאלון עוגני קריירה של שיין ()Schein
שאלון המתייחס לערכים המהווים מוטיבציה
בעבור הפרט .התיאוריה מתייחסת לשמונה עוגנים
מרכזיים ,אשר על פיהם ניתן למפות מה הכוחות
המניעים את האדם .מובן שלאנשים שונים יכולים
להיות כמה עוגנים המניעים אותם ,והעוגנים
יכולים להופיע בעוצמה שונה אצל אנשים שונים.
מילוי השאלון מספק פלט עם נתונים מספריים
במבטאים את העוגנים המרכזיים אצל כל אדם
ומשקפים את הנטיות התעסוקתיות.
שאלון עוגני קריירה בקובץ  Excelהמחשב את
התוצאות.
במחברת העבודה בעמוד  8יש מקום למלא את
התוצאות והתובנות מהשאלון
ניתן כמובן להשתמש בשאלוני נטיות תעסוקתיות
או כלי הכוון אחרים.

שלב סימון הכיוונים ובניית תוכנית העבודה
סיעור מוחות

מגוון דיעות ונקודות מבט תורם לחשיבה פתוחה
ויצירתית .אי לכך מומלץ להיעזר בקבוצת
משתתפים וליזום סיעור מוחות לחשיבה על
כיוונים תעסוקתיים ותפקידים מתאימים למיפוי
הכישורים של כל משתתף.
אם זה נעשה בקבוצה במהלך הסדנה או אם
בפגישת ליווי פרטנית ,חשוב לחשוב גם על
כיוונים כשכיר וגם על כיוונים כעצמאי.

כעצמאיים או בשילוב בין עבודה כשכיר ועבודה
כעצמאי (סלשר).
עבור מבוגרים ,האפשרות של עבודה בהעסקה
עצמית (הכוונה לעסק של אדם יחיד אשר מוכר
שירות או מוצר ללא הוצאות גדולות) יכולה
להיות מתאימה במיוחד בשל הגמישות הטמונה
בה ,המאפשרת לעבוד במינון המתאים לצרכים

בחירת כיוונים

בהמשך לסיעור המוחות כדאי לכתוב את כל
הרעיונות שעלו במחברת העבודה בעמוד
 10וכמשימה עצמאית המשתתף יכול
למחוק את הרעיונות שאינם מתאימים
כלל ולסמן  2-3שמתאימים ומעניינים
עבורו בעמוד .14

שכיר או עצמאי

עולם התעסוקה החדש טומן בתוכו
הזדמנויות חדשות .אחת המגמות
הבולטות היא השינוי בדפוסי
ההעסקה והמעבר להעסקה עצמית.
ואכן ,מחקרים מראים ,כי מגמה זו
מתרחבת משנה לשנה וכיום ברור ,כי
'פרילנסרים' ( )Freelanceאינם נמצאים
עוד בשולי שוק התעסוקה ,אלא מהווים
פלח גדל והולך ממנו .אנחנו רואים יותר ויותר
ארגונים המעדיפים את הגמישות בהעסקת
עובד עצמאי במגוון של תחומים ומקצועות ,ויותר
אנשים המעדיפים את הגמישות במתן שירותים
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דוגמה:

ולשאיפות בתקופת חיים זו .מדובר באנשים שלרוב
צברו ניסיון ומומחיות לאורך שנות עבודתם וכעת
יכולים להציע שירותים בעלי ערך לארגונים או
לגופים פרטיים .עם זאת ,המעבר משכיר לעצמאי
אינו פשוט וגם אינו מתאים לכל אחד.
לשם כך אנחנו כאן .בתוכניות לתעסוקת
מבוגרים אנחנו קודם כל מעלים את המודעות
של המשתתפים לאפשרות של העסקה עצמית
ומציגים את הפוטנציאל הטמון בה כבר בתחילת
תהליך הליווי .בשלב המיפוי התעסוקתי ,אנחנו
מעודדים את המשתתפים לחשוב על כיוונים
תעסוקתיים גם כשכירים וגם כעצמאיים ומסייעים
להם בפיתוח רעיונות .אם הכיוון של העסקה
עצמית מעניין את המשתתף וישנם רעיונות טובים
לעסק ,מתחיל שלב ההתלבטות ,שבו נבחן יחד
את שלל ההיבטים בעזרת כלי שנקרא 'המדריך
למתלבט' .כלי זה מרכז את ההיבטים שחשוב
לשקול ולחשוב עליהם לקראת קבלת ההחלטה.
במידה והמשתתף מעוניין להתקדם בכיוון
העצמאי אך לא מחזיק ברעיון עסקי מתאים,
נציע כלי בשם 'פיתוח רעיון' המסייע בחשיבה על
רעיונות עסקיים בהתאם לכישורים הקיימים .כמו כן,
במחברת העבודה ישנם מספר תרגילים מכוונים לשלב
ההתלבטות והבחירה בין כיוון שכיר או עצמאי (עמ' 11-
 )13וכן תרגילים לפיתוח הרעיון לעסק (עמ'
SWOT.)15-16
מודל
בהתאם לכיוונים התעסוקתיים שנבחרו יוגדרו

מודל  SWOTהוא מודל ידוע שעושים בו שימוש רב בעולם העסקי ,אך ניתן להשתמש
בו גם ככלי עזר לחשיבה אסטרטגית בתהליך חיפוש עבודה ובעיקר בשלב של
בחירת הכיוון התעסוקתי המתאים לי כעת.

המודל מופיע ככלי עבודה נוח לשימוש במחברת העבודה בעמוד .17
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בניית תוכנית עבודה מתעדכנת
יעדים ותיבנה תוכנית עבודה ראשונית ,המחייבת
אחריות אישית למימוש היעדים ,תוך חיזוק תחושת
המסוגלות התעסוקתית של המשתתף .את תוכנית
העבודה ניתן למלא בתוך מחברת העבודה בעמ' 20-
 21ולהיעזר במודל  SMARTהמופיע שם לקביעת
משימות וצעדים ברי ביצוע וברורים.

מודל SWOT

מודל  SWOTהוא מודל ידוע שעושים בו שימוש
רב בעולם העסקי ,אך ניתן להשתמש בו גם ככלי
עזר לחשיבה אסטרטגית בתהליך חיפוש עבודה
ובעיקר בשלב של בחירת הכיוון התעסוקתי
המתאים לי כעת.
המודל מופיע ככלי עבודה נוח לשימוש במחברת
העבודה בעמוד .17
הכלי מכיל בתוכו שאלות מכוונות למילוי וניתן
למלא אותו יחד עם המשתתף או להציע לו למלא
באופן עצמאי .החלק החשוב הוא לאחר המילוי,
להסתכל על כלל החלקים ,לחשוב כיצד ניתן
להפוך אתגרים להזדמנויות? ולקבל החלטות על
הצעדים הבאים על בסיס המיפוי שנוצר.

התמודדות עם חסמים

ומה קורה כשיש תוכנית עבודה ,יש כלים וצעדים
ובכל זאת המשתתף לא מיישם ולא מתקדם באופן
עצמאי? התפקיד של מקדמ/ת התעסוקה הוא גם
לעזור למשתתף לזהות את החסמים שמפריעים
לו להתקדם ולהשקיע בתהליך חיפוש העבודה.
כולנו מחזיקים באמונות מגבילות ,שנוצרו
מפרשנויות אישיות של אירועים שקרו לנו וכעת
משפיעות על ההתנהלות שלנו ומונעות מאיתנו

שהיינו רוצים.
את האמונה
עובדות/הוכחות
מציאת
שאלות מכוונות למילוי וניתן 2 .2
הסותרותאו
המשתתף
אותו יחד עם
למלא
פעולותבתוכו
לבצע מכיל
הכלי
המגבילה שלי.
שאלות
שאילת
דרך
בעיקר
המשתתף,
עם
בשיחה
להציע לו למלא באופן עצמאי .החלק החשוב הוא לאחר המילוי ,להסתכל על כלל
מעמיקות ניתן לזהות את המחשבה המגבילה,
התומכת במטרה שלי.
חדשה וחיובית
אמונה
3 .3ניסוח
החלטות על
ולקבל
להזדמנויות?
החלקים ,לחשוב כיצד ניתן להפוך אתגרים
לעורר מודעות לגביה על ידי שיקוף ,ויחד איתו
4 .4מציאת הוכחות התומכות באמונה החדשה.
אותה.ל בסיס המיפוי שנוצר.
הבאים ע
הצעדים
ולערער
לנסות
5 .5אופציונלי – איך תרגיש/תהיה תתנהג עם
הנה מודל שיכול לעזור בהבניית שיחה כזאת
האמונה החדשה?
(מבוסס על כלי אימון של גישת :)NLP
מחשבה אוטומטית" :אין לי מה להגיש עוד קורות
חסמים
התמודדות
עם המגבילה
האמונה
1 .1זיהוי
חיים ,גם ככה לא יחזרו אלי"

ומה קורה כשיש תוכנית עבודה ,יש כלים וצעדים ובכל זאת המשתתף לא מיישם ולא
מתקדם באופן עצמאי? התפקיד של מקדמ/ת התעסוקה הוא גם לעזור למשתתף לזהות
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הדגמה של טכניקת שאילת שאלות לזיהוי וערעור של
מחשבות חוסמות בהקשר של קידום תעסוקת מבוגרים:
שאלה :למה?
תשובה :כבר הגשתי הרבה ולא חזרו
שאלה :למה לא חזרו?
תשובה :כי כשמבינים בן כמה אני מעיפים את
קורות החיים שלי לפח
שאלה :היו מקרים שחזרו אליך?
תשובה :כן ,מעט ,ואז פסלו אותי בעקבות הראיון
הטלפוני
שאלה :היו מקרים שחזרו לעמיתים שלך
בקבוצה?
תשובה :כן
שאלה :שמעת על מבוגרים שהוזמנו לראיון
והתקבלו לעבודה?
תשובה :כן ,אבל מדובר באנשים מלאי כישרון

שאלה :מה פירוש הדבר עבורך?
תשובה :אותי לא יקחו ,אני נחשב זקן מדי ואין לי
כישרון בולט
שאלה :יכול להיות שכך אתה רואה את הדברים
כרגע? אחרי מספר כשלונות מתסכלים?
יכול להיות שבפועל יש לך הרבה כישורים
ויתרונות שמעסיקים מעוניינים שהם אך קשה לך
לראות את זה כעת?
תשובה :יכול להיות.
שאלה :בוא ננסה לנסח אחרת את המצב ,ונזכור
שיש לך כישורים שיכולים להועיל לארגונים
רבים...

המשך תמיכה לעידוד התקדמות
עצמאית אפקטיבית
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שלב היציאה לדרך
■ שלב זה מגיע כאשר המשתתף ביצע את
הצעדים החשובים ומחזיק בכלים החיוניים
לחיפוש עבודה:
■ מסוגלות תעסוקתית מחוזקת על ידי חיבור
לחוזקות האישיות

■ דיוק הכיוון התעסוקתי
לכישורים ולצרכים

המתאים

כעת

כלים לחיפוש עבודה:
מסמך קורות חיים בסיסי עדכני  +מיומנות
התאמה שלו למשרות והגשת מועמדות
אפקטיבית
שיטות מגוונות לחיפוש עבודה ברשת

מיומנות הגשת מועמדות אפקטיבית ופניות
יזומות למעסיקים פוטנציאליים

כלים לנטוורקינג אפקטיבי
הכנה לראיונות עבודה

כלים לניהול עצמי בתהליך חיפוש עבודה

פגישת סיכום ויציאה לדרך עצמאית
נרצה לכלול בפגישה:

■ נוודא שהמשתתף קיבל את כל הכלים שהיה
צריך
■ הכוונה להתנהלות
בחיפוש עבודה

עצמאית

אפקטיבית

נעבור על תוכנית העבודה ונעדכן אותה עם
צעדים נוספים קבועים ונקודתיים.

נבחן יחד את ההתנהלות השוטפת של
המשתתף לחיפוש עבודה ונציע כלים
לייעול ושיפור.

■ נציע להמשיך ולקבל תמיכה וידע דרכנו
באמצעות:
מפגשי שיח פתוח שמתקיימים באופן מקוון

קהילה וריטואלית בה משתפים בידע
ומשרות ובה ניתן להרחיב נטוורקינג
ולהתייעץ.

התייעצויות באימייל ובטלפון עם מקדם
התעסוקה.

כלים נוספים לתהליך הליווי התעסוקתי ניתן
למצוא בחוברת שפותחה על ידי ג'וינט תבת.
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תוכנית הפלוס בשישים

נספחים
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נספח 1

נספח  - 1קורס כניסה לתפקיד – מקדמי תעסוקת מבוגרים
כללי

קורס הכניסה לתפקיד מהווה את מסגרת התפיסות,
הידע התיאורטי ,המיומנויות ושיטות העבודה
הבסיסיות והגנריות לתפקיד מקדם תעסוקת
מבוגרים בתוכנית הפלוס בשישים ובאמצע הדרך
 .ההכשרה תהווה כלי ליצירה ,ביסוס ושימור רף
מקצועי אחיד וגבוה לצוות התוכנית .ההכשרה
מהווה גם בסיס לפיתוח ולמידה והתעדכנות תוך
כדי תנועה.
מטרות הקורס
1.1הקניית תפיסות בסיסיות בעבודת המקדם הן
לגבי הפרט והן לגבי שוק העבודה
2.2גיבוש זהות מקצועית וחיבור למטרות התוכנית
3.3הכרות עם המערכת בה המקדם פועל  -מערכת
ארגונית /עולם עבודה /קהילה
4.4העמקת הכרות עם אוכלוסיית היעד ומאפייניה
התעסוקתיים
5.5הקניית כלים להנעה להתפתחות תעסוקתית,
לתכנון התערבות אפקטיבית ולמציאת עבודה
איכותית

מהלך ההכשרה
הקורס כולל  15מפגשי למידה אשר נפרשים לאורך
תקופה של  3חודשים וביניהם מתקיימת למידה
דרך התנסות מעשית ,צפייה וחניכה.
הלמידה תכלול את הכרת עולם התעסוקה בדגש
על תחום תעסוקת מבוגרים תוך ביסוס הרציונל
של תעסוקה רב גילית שאותה מובילות הפלוס
בשישים ואמצע הדרך.

תפיסות
•אמונה באדם
וביכולתו לעשות
שינוי ולהתפתח
תעסוקתית
•תעסוקת מבוגרים
ככלי לשימור תפקוד
והזדקנות מיטבית
•העסקה רב-גילית
מחזקת את הארגון

כלים
מיומנויות
•אינטייק – זיהוי
•הנעה לפעולה
צרכים וחסמים
•חיזוקים והעצמה
•תכנון תוכנית עבודה
•הקשבה פעילה
•כלים לחיזוק
ושיקוף
מסוגלות תעסוקתית
•הצבת מטרות וליווי
 I proתוצאתי
•כלים אימוניים
•יכולת הצגה והעברת
להנעה ולהתמודדות
מסר ברור
עם חסמים
•מתן משוב
•כלים לחיפוש עבודה
•הרחבת אפשרויות
בגיל מבוגר

בשלב ב' המקדמים יקבלו ליווי וחניכה על ידי
מנהלת פיתוח הידע והלמידה של התוכנית .במקביל
יתקיימו אחת לחודש השתלמויות מקצועיות של
כלל מקדמי התעסוקה .במפגשים אלה ירחיבו
ויבססו את הידע התיאורטי ,ילמדו כלים נוספים
הדרושים לעבודתו של מקדם התעסוקה ויהוו
מקום משמעותי ללמידת עמיתים ,שיתוף מקצועי
ופיתוח.
סה"כ  184שעות למידה ו 30-שעות חניכה אישית
פנים אל פנים.
הוהיכולות המקצועיות של כל אחד ממקדמי
התעסוקה .בציון  3ומעלה (מתוך  )5יקבל המקדם

ידע
•היכרות עם
אוכלוסיית היעד
ומאפייניה
•היכרות עם שוק
העבודה העכשווי
והציפיות מהעובד
•היכרות עם תהליכי
מיון וגיוס בארגונים
•הבנת המבנה
הארגוני והמערכת
בה פועלים

תעודה כי הוא עומד באמות המידה והסטנדרטים
המקצועיים למקם תעסוקה לאזרחים ותיקים.
דרישות
•נוכחות מלאה  -בכל ימי הקורס לכל אורכם,
הגעה בזמן ולמפגש במלואו.
•ביצוע משימות למידה עצמאיות בין המפגשים.
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סילבוס
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נספח  - 2שאלון הבטריות
שאלון דיוק צרכים תעסוקתיים
השאלון בנוי כמערכת דיגיטלית ידידותית ובה
ממשק למקדמי התעסוקה ממנו נשלח השאלון
למשתתפים במייל או בהודעה.
כאן ניתן לראות את הפתיחה במייל למשתתפים
ואת השאלות הכלולות בשאלון ,ובהמשך דוגמה
לפלט שמתקבל במערכת וניתן לשתף עם
המשתתפים.

שלום ארנונה,
אנחנו שמחים על השתתפותך בתוכנית "אמצע הדרך""/הפלוס
בשישים" ונשמח ללוות אותך בתהליך השתלבות מחדש בעבודה.
על מנת לדייק את הכלים ,השירותים והליווי שתקבל/י ,חשוב
ששנינו נבין יותר את השלב בו את/ה נמצא/ת בדרך להשתלבות
מחדש בתעסוקה.
את תוצאות השאלון נראה רק את ואני ואלו ישמשו אותנו לשיח
והמשך התקדמות להשתלבות בתעסוקה .התוצאות נשמרות
במערכת לצורך שיפור השאלון בלבד ולא מועברות לשום גורם
חיצוני.
לפניך מספר שאלות והיגדים ,חשוב להשקיע מחשבה כנה על
עצמך ולדרג עד כמה כל היגד נכון לגביך
לכל בעיה או שאלה ,את מוזמנת לפנות אלי
תודה רבה ובהצלחה
גליה
galia@rehovot.muni.org | 08-6705330
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מקרא:

 – Mמוטיבציה

 – Aאמון ביכולת

 – Pפרואקטיביות

 – Dאוריינות דיגיטלית

 – Gיכולת למידה וגמישות

 – Hמיקוד המטרה התעסוקתית
(צורך בהכוון תעסוקתי)
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מקרא:

 – Mמוטיבציה

 – Aאמון ביכולת

 – Pפרואקטיביות

 – Dאוריינות דיגיטלית

 – Gיכולת למידה וגמישות

 – Hמיקוד המטרה התעסוקתית
(צורך בהכוון תעסוקתי)
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מקרא:

 – Mמוטיבציה

 – Aאמון ביכולת

 – Pפרואקטיביות

 – Dאוריינות דיגיטלית

 – Gיכולת למידה וגמישות

 – Hמיקוד המטרה התעסוקתית
(צורך בהכוון תעסוקתי)

66

נספח 2

מקרא:

 – Mמוטיבציה

 – Aאמון ביכולת

 – Pפרואקטיביות

 – Dאוריינות דיגיטלית

 – Gיכולת למידה וגמישות

 – Hמיקוד המטרה התעסוקתית
(צורך בהכוון תעסוקתי)
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דוגמה לפלט של שאלון הבטריות
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נספח  - 3דף הנחיות ומתווה למפגש מעסיקים – מתרגלים ראיונות
מפגש המשתלב בסדנת התחדשות
תעסוקתית בתוכנית הפלוס בשישים

מטרות:
 הכנה לראיונות עבודה – למידה דרך התנסות
אמיתית עם מעסיקים
 היכרות עם מעסיקים ,מה הם מחפשים וכיצד
הם מגיבים לעובדים מבוגרים

הכנות למפגש
הכנות טכניות:
 שריון חדרים  -חדר לכל מראיין עם שולחן
וכיסאות במבנה של ראיון  +כיסאות לצופים.
כדאי להכין גם בקבוק מים וכיבוד למראיין.
כמו כן חדר גדול להתכנסות בתחילת המפגש
ובסיום.
 דפי משוב למראיינים
 לבחור בין שתי אפשרויות לסוג הראיונות:
1.1כל מראיין יראיין לתפקיד מסוים (שיש אצלו
בארגון למשל)
2.2כל מראיין יראיין בהתאם לתפקיד שהמרואיין
מעוניין בו.
אם בוחרים באפשרות הראשונה ,אפשר לשים
שלט על דלת החדר עם שם התפקיד אליו
מתראיינים.
אם בוחרים באפשרות השנייה ,כל משתתף צריך
לבחור מראש תפקיד אליו הוא רוצה להתראיין
ומומלץ להכין את המראיינים מראש על אילו
תפקידים הם יתבקשו לראיין.

למשתתפים:
 נסביר למשתתפים מראש כי לא מדובר
במעסיקים המציעים משרות אלא מעסיקים
המגיעים בהתנדבות ,אך רושם חיובי תמיד יכול
לסייע בעתיד.
 חשוב להגיע עם קורות חיים מודפסים ועם
משרה או תפקיד שמעניין
תדריך למעסיקים המראיינים:
 נסביר שעבור המשתתפים זו התנסות לעיתים
ראשונה ,אנחנו רוצים לספק להם חוויה דומה
למציאות בראיון עבודה ,לכן נסו להתנהל
ולשאול שאלות בדיוק כפי שהייתם שואלים אם
זה היה ראיון אמיתי .לא לחסוך מהם שאלות
שעלולות להטריד אתכם בגלל הגיל ,הם
צריכים לדעת להתמודד עם שאלות כאלו.
 תחילה נשאל את המרואיין לאיזה תפקיד הוא
מעוניין להתראיין וננסה לתאים את השאלות
לתפקיד המבוקש .ניתן לבקש לראות קורות
חיים.
 בקשה לכתוב משוב תוך כדי ולתת להם בסוף
הראיון ,להתרכז בדבר אחד חיובי ואחד לשיפור.
 כל קבוצה תיכנס אליכם ל  15דק' ,משתתף
אחד ישב לראיון והשאר יהיו צופים.
 הראיון צריך לקחת כ  10דק' ולאחר מכן קחו
 5דק' למתן משוב ,אפשר לתת גם לצופים
להוסיף.
 על אף שהריאיון קצר ,השתדלו לכלול בו
(במיוחד בסבב השני) גם שאלות של חלקים
מתקדמים יותר בראיון.

69

נספח 3

מבנה המפגש
כל מעסיק יושב בחדר נפרד ומותאם לראיון
מחלקים את הקבוצה לקבוצות קטנות – לפי
מספר המעסיקים שמגיעים (למשל אם יש לכם 4
מעסיקים על קבוצה של  16משתתפים אז נחלק
ל  4קבוצות של  4משתתפים).

חלק

פתיחה

ראיונות

תוכן
התכנסות,
הצגת המטרות
הנחיות למפגש – איך הוא מתנהל.
המלצה לקחת מחברת ועט ולכתוב משוב
לעצמי וכן משוב לאחרים שצופים בהם.
חלוקה לקבוצות
כל מראיין יושב בחדר נפרד.
כל קבוצה של  3-4משתתפים נכנסת לחדר
ל  15דק' ,מתוכם  10דק' ראיון ו 5 -דק' משוב.
מנהל המפגש אחראי להודיע ולכוון את
הקבוצות במעבר בין החדרים.
מומלץ להשתדל שכל משתתף יתראיין
פעמיים.

סיכום

שיתוף תובנות קצר

ניתן להוסיף :פאנל
מעסיקים

המעסיקים יושבים בפאנל וכל אחד משתף
בתובנות ונותן טיפ אחד מרכזי למועמדים
מבוגרים בראיונות

ניתן להוסיף :עיבוד
מונחה (אפשר במפגש
הבא)

הערכת זמן

 15דק'

שעתיים וחצי
(יש לקחת בחשבון  20דק'
לכל סבב שכן  5דק למעבר)

 15דק'
חצי שעה
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מבנה מומלץ למשוב
ניתן לחלק למעסיקים (מספר עותקים כמספר
המשתתפים שיתראיינו אצלם)

משוב למרואיין
לשימור

לשיפור

שפת גוף ורושם

הבעת מוטיבציה

תוכן התשובות

המחשת היתרונות שלי אישית
ושלי כעובד מבוגר

והפגת חששות שעלולים
לעלות סביב הגיל
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נספח  - 4כלים לחילוץ מיומנויות וכישורים :טבלה או פרחים
חשוב על  3-4דברים/פעולות שעשית (שהיו
בתחום אחריותך) ושאתה גאה בעשייתם
הדברים יכולים להיות מתחום העבודה ו/או
מתחומי הפנאי/החיים (התייחס לכל פעולה
מוצלחת או הישג ולא רק להישג גדול מאוד)
בשלב הבא רשום מתחת לכל פעולה/הישג,
אילו כישורים ומיומנויות נדרשו לך כדי להצליח
בפעולות האלה.

פעולה/הישג
מיומנויות וכישורים
פעולה/הישג
מיומנויות וכישורים
פעולה/הישג
מיומנויות וכישורים
פעולה/הישג
מיומנויות וכישורים
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אפשר לעשות זאת גם בצורת
פרחים .את ההישג או הפעולה
המוצלחת רושמים באמצע ,ובעלי
הכותרת כותבים את המיומנויות
שנדרשו לביצועה.
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