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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 וזרוע העבודה.

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.

 הלימודים יתקיימו בעז"ה בירושלים.

עד כה הוכשרו במסגרת תוכנית מעלות עשרות בני שירות 

בתחומים שונים. 

בחוברת שלפניכם מידע מפורט על המסלולים העומדים 

 להיפתח במסגרת "תוכנית מעלות 3". 

אנו מזמינים אתכם להתרשם, ליצור קשר ולהצטרף. 

 חשוב לדעת! התוכנית מיועדת לציבור החרדי, 
בעלי מעמד בן ישיבה או פטור בן ישיבה בגילאי 21 - 28 



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 המכללה *לעומדים בדרישות המקצועיות

 שירות משמעותי וצבירת ניסיון תעסוקתי
בגופים יוקרתיים לקראת השתלבות בשוק התעסוקה



מה במסלול?



מכינה ייעודית

משך ההכשרה: כחודשיים נטו.

 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

"

"

הגעתי לתוכנית ללא 
רקע קודם, וממש 
למדתי אנגלית 

ומתמטיקה מאפס, 
המעלה הגדולה שזה 

מותאם ללימודי 
המקצוע! 

 חיים, בוגר מעלות1



במהלך המכינה יתבצעו אבחונים תעסוקתיים 
ומפגש עם פסיכולוג תעסוקתי שיסייעו 

בהתאמת המסלול המקצועי.

מסלול ההכשרה יבחר ע"י ועדה מקצועית 
בשקלול האבחונים ועפ"י הנתונים הבאים:

סיום המכינה בהצלחה	 

העדפת בן השירות 	 

המלצות המאבחן והצוות הפדגוגי	 

ראיון אישי ומקצועי במקום השירות	 

מעבר סיווג ביטחוני 	 

אבחון והכוונה

"

"

האבחון המקצועי 
ובעיקר השיחה עם 

היועץ חידדו לי 
את היכולות ואת 

הדגשים החשובים 
לי לעתיד

שמעון משתתף במעלות2 



הכשרה מקצועית

 משך ההכשרה: כארבעה חודשים נטו.
 תקופת השירות בפועל מתחילה בעת 

תחילת ההכשרה המקצועית.  

 ההכשרה במימון מלא 
 ובנוסף- מלגת דמי כלכלה בהתאם לסטטוס המשפחתי:

נשוי +: כ-3900 ₪ | נשוי: כ-3,200 ₪  | רווק: כ-430 ₪

קבלת תעודה רשמית קבלת תעודה רשמית מהגוף 
המקצועי המכשיר.

מותנה בעמידה בתנאים המקצועיים ובמבחנים הנדרשים.

תחילת שירות בפועל

* כל הסכומים מתעדכנים בהתאם למדד כמופיע ברשומות

"

"

לימודי התכנות 
היו מאתגרים ואני 

שמח וגאה שעברתי 
אותם בהצלחה, 
זה ללא ספק גם 
בזכות המעטפת 
המקצועית הנכונה

שמחה בוגר מעלות1



שירות משמעותי- צבירת ניסיון תעסוקתי

משך התקופה: כ-20 חודשים | 36 שעות 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 +: כ-3900 ₪ | נשוי: כ-3,200 ₪ | רווק: כ-430 ₪

* כל הסכומים מתעדכנים בהתאם למדד כמופיע ברשומות

"

"

תקופת הניסיון היא 
מבחינתי החלק החשוב 
ביותר, הידע המקצועי 
שקיבלתי וההתנסות 
המעשית בשטח בגוף 
ביטחוני נחשב היא 

שווה זהב!
 ד' בוגר מעלות1



לכל אורך השירות עם דגש על תקופת הסיום, 
המשתתפים ייהנו ממעטפת נרחבת ומקצועית שתכין 

אותם לקראת השתלבות בשוק התעסוקה במקצוע 
הנרכש.

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.

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	 

סיום המסלול והשתלבות בשוק התעסוקה

הטבות נוספות בהתאם לקריטוריונים

*הסכומים משוערים לפי נתוני אול ג'ובס
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"

"

התוכנית הזו הייתה 
עבורי מקפצה אדירה 
לשוק התעסוקה - אני 
לקראת סיום השירות 
וכבר יש לי 3 הצעות 

מחברות הייטק מובילות 
 דוד, בוגר מעלות1 



"

 מסלולי 
 ההכשרה
 והשירות 

 בתוכנית 
מעלות 3

>>>
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Q.A בודק תוכנה
המקצוע:

בשנים האחרונות, נושא הבטחת איכות תוכנה תופס תאוצה, והוא מהווה מרכיב 
חשוב ומשמעותי בפיתוח מוצרים וניהול פרויקטים. תכנית בדיקות יסודית 

ואפקטיבית עשויה לחסוך שעות רבות של פתרון בעיות עתידיות. איש הבדיקות 
הינו בעל תפקיד מרכזי בארגון ומהווה סמכות מקצועית שניתן ליישמה במגוון רחב 

של אפשרויות והיקפים, הן במישור של מתודולוגיות, נהלים והן בעבודה מול כלי 
פיתוח חדשים והגדרות ארגוניות שונות.

הלימודים:

 קורס QA עם התמחות ב-ISTQB  יעסוק בנושאים החשובים הנדרשים כיום מאיש 
QA: היכרות עם בסיסי נתונים, שפות תכנה, תחום ניתוח מערכות, מתודולוגיות 

פיתוח תוכנה ובדיקה )ובכלל זה Agile ו- SCRUM(, תכנון בדיקות בכלי בדיקה 
אוטומטיים, ועולמות ה- WEB והמובייל.

קורס זה הינו קורס ייחודי המבוסס על הסמכה בינלאומית )ISTQB(, מתודולוגיות 
חדשניות וכלי ניהול וביצוע מהמתקדמים בעולם. הקורס מובנה ומותאם לרוח 

 התקופה הטכנולוגית ומספק קשת רחבה של אפשרויות תעסוקה בענף ההייטק.
כולל לימוד בדיקות אוטומציה!

אופק תעסוקתי בשוק העבודה: 

אחריות על תהליכי התכנון, הביצוע והבקרה על תחום האיכות בחברה )איסוף 
וניתוח נתונים(, קביעת נהלי עבודה לתחומי אבטחת איכות ובקרת איכות, ניהול  

מערך ביקורת האיכות בארגונים שונים. 

שכר ממוצע במשק:

טווח שכר: 14-16 אלף ש"ח לחודש



Full Stack - פיתוח תוכנה
המקצוע: 

מפתח Full Stack-פיתוח תוכנה. Full Stack הינן טכנולוגיות האינטרנט המבוקשות ביותר 
בשוק.

הלימודים: 

מפתח פולסטאק הוא מונח מעולם ההיי-טק, שפרושו: החבילה הכוללת- פיתוח אתרים, 
תוכנות ואפליקציות web מ א' ועד ת'. מפתח פולסטאק יכול לפתח בעצמו כל אתר או 

תוכנה. 

התכונות הנדרשות:

מפתח Full Stack טוב חייב להיות סקרן, עצמאי, קפדני, ומעודכן ובכל מה שקורה 
בעולם ההיי-טק

אופק תעסוקתי בשוק העבודה: 

בסיום השירות תוכלו להשתלב בעולם ההיי-טק ולעסוק בהקמת ממשקים, פיתוח 
בזירת האינטרנט, בבניית אתרים, ניהול בסיסי נתונים ועוד. 

שכר ממוצע במשק:  

טווח שכר: 22-25 אלף ש"ח לחודש

 all jobs מקור*



העתיד שלך
כבר כאן.
להצטרפות חייג:

072-2202255
 office@chaverim.org.il 

Chaverim.org.il


