2

ט.ל.ח

שירות אזרחי משמעותי עם אופק תעסוקתי איכותי

על התוכנית
הכשרה מקצועית וניסיון תעסוקתי אלו שני החסמים
המשמעותיים העומדים בפני החפץ להשתלב בעולם
התעסוקה.
מעלות הינו מסלול אקסקלוסיבי ויוקרתי של רשות השירות
האזרחי ,ארגון חברים ומשרד העבודה והרווחה.
התוכנית משלבת לימוד מקצוע נחשק בתחומים שונים
ובמימון מלא לצד התנדבות בגופים יוקרתיים וצבירת ניסיון
מעשי שיסייע להשתלבות מהירה בשוק התעסוקה בשכר
גבוה בתום תקופת השירות.
עד כה הוכשרו במסגרת תוכנית מעלות עשרות בני שירות
בתחומים שונים.
בחוברת שלפניכם מידע מפורט על המסלולים העומדים
להיפתח במסגרת "תוכנית מעלות ."2

אנו מזמינים אתכם להתרשם ,ליצור קשר ולהצטרף.
חשוב לדעת! התוכנית מיועדת לציבור החרדי,
בעלי מעמד בן ישיבה או פטור בן ישיבה בגילאי 28 - 21

תוכנית מעלות כוללת
מכינה ייעודית בתחומי ידע נדרשים כמו אנגלית ומתמטיקה
אבחון מקצועי רחב בשילוב פסיכולוג תעסוקתי
הכשרה מקצועית לתפקיד במימון מלא
תעודה רשמית המוכרת ע"י משרד העבודה
שירות משמעותי וצבירת ניסיון תעסוקתי
בגופים יוקרתיים לקראת השתלבות בשוק התעסוקה

מה במסלול?

מכינה ייעודית
משך ההכשרה :כחודשיים.

תכני הלימודים :אנגלית ,מתמטיקה ויישומי מחשב
ברמה בסיסית.

בונוס :אוריינות תעסוקתית לקראת המיונים
המכינה במימון מלא
ובנוסף -כל משתתף העומד בתנאי התוכנית זכאי למלגת
קיום בתקופת המכינה:
נשוי בסך של כ | ₪ 1500-רווק בסך של כ₪ 450-
*תקופת המכינה אינה נכללת בתקופה הנדרשת לשירות

אבחון והכוונה
במהלך המכינה יתבצעו אבחונים תעסוקתיים
ומפגש עם פסיכולוג תעסוקתי שיסייעו
בהתאמת המסלול המקצועי.
מסלול ההכשרה יבחר במשותף בשקלול
האבחונים ועפ"י הנתונים הבאים:
•סיום המכינה בהצלחה
•העדפת בן השירות
•המלצות המאבחן והצוות הפדגוגי
•ראיון אישי ומקצועי במקום השירות
•מעבר סיווג ביטחוני

הכשרה מקצועית
תחילת שירות בפועל

משך ההכשרה :כארבעה חודשים.
תקופת השירות בפועל מתחילה בעת
תחילת ההכשרה המקצועית.
ההכשרה במימון מלא
ובנוסף -מלגת דמי כלכלה בהתאם לסטטוס המשפחתי:
נשוי  | ₪ 3900 :+נשוי | ₪ 3,200 :רווק₪ 430 :

קבלת תעודה רשמית מטעם משרד העבודה.
מותנה בעמידה בתנאי משרד העבודה ומקום הלימודים.

* כל הסכומים מתעדכנים בהתאם למדד כמופיע ברשומות

שירות משמעותי -צבירת ניסיון תעסוקתי
משך התקופה :כ 20-חודשים |  36שעות שבועיות.

השמה וקליטה בגופים יוקרתיים ,התנדבות וצבירת ניסיון
במקצוע הנרכש ,באווירה מותאמת לקהילה החרדית.

צבירת ניסיון תעסוקתי במקצוע הנלמד.

מלגת דמי כלכלה
בהתאם לסטטוס המשפחתי:
נשוי  | ₪ 3900 :+נשוי | ₪ 3,200 :רווק₪ 430 :

* כל הסכומים מתעדכנים בהתאם למדד כמופיע ברשומות

סיום המסלול והשתלבות בשוק התעסוקה
לכל אורך השירות עם דגש על תקופת הסיום,
המשתתפים ייהנו ממעטפת נרחבת ומקצועית שתכין
אותם לקראת השתלבות בשוק התעסוקה במקצוע
הנרכש.

הטבות נוספות

בהתאם לקריטוריונים

•נסיעות חינם בתח"צ ברחבי הארץ
•פטור מתשלום ארנונה
•פטור מדמי ביטוח לאומי
•חישוב השעות לדרגה במעונות/משפחתונים
•הטבות רפואיות(הטבות בטיפולי שיניים ,טרם)
•כ 23,000 -ש"ח מענק ופיקדון בסיום המסלול
•מגוון הטבות נוספות

* כל הסכומים מתעדכנים בהתאם למדד כמופיע ברשומות

טל"ח ,המידע המופיע בחוברת זו עשוי להשתנות בהתאם להחלטות רשות השירות האזרחי

המעטפת תכלול בנית תוכנית עבודה תעסוקתית,
סדנאות חיפוש עבודה ותעסוקה ,ניהול מו"מ וכלים
נוספים שיסייעו להשתלב בצורה מיטבית בשוק
התעסוקה תוך מינוף ההכשרה והניסיון הנצבר.

מסלולי
ההכשרה
והשירות
בתוכנית
מעלות 2
>>>

ניהול רשתות
ניהול תשתיות ענן היברידי
ניהול רשתות ואבטחת מידע הינו אחד המקצועות הפופולאריים ביותר
בעולם הטכנולוגיה ובעל ביקוש גבוה בשוק העבודה .מנהלי רשתות אחראים
על פיתוח ,תחזוקה ,הטמעה והתקנה של כלי רשת.
בוגר תוכנית זו יכול לעסוק בתחומים מגוונים הקשורים לרשתות תקשורת
ארגוניות ,כגון :תחזוק שרתים משותפים ,גיבוי ושחזור מידע ,הרשאות,
אבטחת רשת ארגונית וכמובן ניהול .IT
הלימודים:
במהלך הלימודים תרכוש ידע וכלים רבים תוך התנסות מעשית בתחום
המחשוב ,השרתים ,רשתות התקשורת ,תכנות ואבטחת מידע על מנת
להעניק שירותי ניהול ותשתית מלאה לפתרונות עסקיים ממוחשבים.
אופק תעסוקתי בשוק העבודה:
בוגרי התוכנית יכולים להשתלב בתום תקופת השירות במגוון תפקידים
בחברות ההייטק ,בתעשייה ,בחברות אינטרנט ,ועוד.
שכר ממוצע במשק:
שכר לאחר שנתיים ניסיון  11אלף ש"ח לחודש*

*מקור all jobs

חשמלאות
חשמלאי מעשי תלת-פאזי
מטרתה הכללית של תכנית לימודים זו הינה להכשיר לקראת תפקוד יעיל כחשמלאי בבניין
ובתעשייה .ניתוח תפקיד החשמלאי שנעשה לקראת הכנתה של תכנית לימודים זו ,הצביע
על  8מטלות ביצועיות שהחשמלאי מבצע בעת מילוי תפקידו:
עריכת תוכניות לבצוע (עד  3x40אמפר)  /עבודות התקנה והקמה של תשתיות מתקני
החשמל  /עבודות בדיקה תקינות ואיתור תקלות (דיאגנוסטיקה) במתקן חשמלי ותיקון
התקלות בו  /עבודות בדיקה תקינות ואיתור תקלות של אביזרי או מכלול חשמלי ותיקון
התקלות בו  /ביצוע שינויים ותוספות במתקן חשמלי  /פירוק מתקן חשמלי  /אחזקה
שוטפת של מתקן חשמלי ומערכות הספק  /השגחה על ביצוע כל אחת מהעבודות הנ"ל.
הלימודים:
במהלך הלימודים תרכוש הכשרה לתפקוד יעיל כחשמלאי בבניין ובתעשייה ותקנה ידע
עיוני רחב והתנסות בעבודה מעשית ,תוך התמקדות בהקניית כלים ומיומנויות להשתלבות
קלה ומהירה בשוק התעסוקה.
אופק תעסוקתי בשוק העבודה:
בוגרי התוכנית אשר ילוו במשך השנתיים ע"י חשמלאי מוסמך יוכרו כ"חשמלאי מוסמך"
בכפוף לעמידה בתנאי משרד העבודה והרווחה.
בוגרי התוכנית יכולים להשתלב בתחומים רבים בעולם התעשייה :מעבודה בחברות תכנון,
ביצוע ותחזוקה ,איש צוות טכני במפעלים וחברות מגוונות ועד להתקדם לעצמאי בתחומי החשמל.
שכר ממוצע במשק:
שכר לאחר שנתיים ניסיון  9אלף ש"ח לחודש*
*מקור all jobs

העתיד שלך
.כבר כאן
:להצטרפות חייג
072-2202255
office@chaverim.org.il
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