
תחקירי עיסוק: עכשיו קורונה ומה אחר כך?

תוכנית למרחק מסכמת 

תוכנית למרחק מסכמת חודשיים של משבר הקורונה

חודשיים של משבר הקורונה

סדנאות מתנה: קשה באימונים קל בקרב

דווקא עכשיו, קורס מסחר אלקטרוני

 הצעירים שלנו מבינים שכדי להתקדם חשוב ללמוד. 

 תקופת הקורונה חיזקה את המוטיבציה של הצעירים לצאת ללימודים ולרכוש מקצוע 

)הנפגעים העיקריים מהמשבר הינם אנשים ללא השכלה(.

אבל איך בוחרים מקצוע? איפה כדאי ללמוד? מהן אפשרויות הקידום?

ב"למרחק" החלטנו לנצל את התקופה הזו  להכיר לצעירים שלנו מקצועות נדרשים מתחומים שונים.  

 חמישה בוגרים יוצאי אתיופיה מתחומי הנדסת תעשייה וניהול, בדיקות תוכנה, ריפוי בעיסוק, 

הנדסאי חשמל ומשאבי אנוש, עלו לשידור וסיפרו על הלימודים, על העבודה וענו על שאלות.   

שידורי הלייב ופגישות הזום זכו לחשיפה נרחבת של כ-9000 צופים! 

 לאור משבר הקורונה, היום יותר מתמיד, עבודה מקוונת מקבלת 

משנה תוקף ורלוונטיות ומהווה הזדמנות של ממש למנף ולשפר כישורים נוספים בתנאי חוסר וודאות.

לכן דווקא בימים אלו החלטנו לפתוח מחזור שני של קורס מסחר אלקטרוני בשת"פ עם תוכנית לינק.

נערכנו והתאמנו את כל תהליך המיון לתקופה זו והצעירים הצביעו ב"רגליים" - נרשמו כ-120 

מתעניינים )לכולם ניתן מענה ראשוני טלפוני( כ-80 מתוכם בחרו להשתתף בערבי החשיפה שקיימנו 

בזום וכ-60 המשיכו והתראיינו לתוכנית. הקורס צפוי להפתח במהלך חודש יוני עם כ-22 משתתפים 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

פידבק מאחד המעסיקים  

פידבק מאחד המשתתפים  

בתקופה האחרונה הענקנו למשתתפי התוכנית סדנאות מתנה אישיות אונליין, 

ובהן כלים שיקדמו אותם בדרך לקריירה לקראת החזרה לשגרה.

כ-30 מעסיקים וכ-50 משתתפים נטלו חלק במיזמים הללו, בינהם נציגים בדרגת ביניים ובכירים/ות 

מתוך החברות הבאות: אסם, אינטל, סימנס, אלקטרה, חברת החשמל, סודה סטרים, פיליפס, 

גלאקסבוקס, מל"מ טים, Y-TECH, הג'וינט, WALK ME, ועוד.

סדנת הכנה לראיונות עבודה: 
סימולצית ראיון עבודה אישית לכל משתתף 

ע"י מעסיק בכיר/ה מאחת החברות 

המובילות במשק. 

סדנת שיפוץ קורות חיים: 
מפגש אישי של משתתפים עם מעסיקים 

לטובת שדרוג קורות החיים והתאמתם 

למשרה המבוקשת.

בתמונה: שידור לייב בפייסבוק בנושא 
בדיקות תוכנה: גלית מסגנאוו בוגרת 

קורס QA ועובדת כיום בקרן גידור 
חשאית )ולכן מנועה מלפרט(. 

יצאתי מהסימולציה עם הרגשה טובה מאוד!!! 
עם הרבה דגשים, דברים לשיפור ושימור. 

קיבלתי הרבה ביטחון לראיון הבא שלי. "הבנתי ממנהלת הגיוס שלנו שיעקב )שם בדוי( 
היה מועמד לתפקיד אצלנו בעבר ונפסל. אני התרשמתי 
ממנו אחרת )אולי עשה קפיצה בזכות העבודה שעשיתם 

איתו(. אם נמצא משהו רלוונטי ניתן לו הזדמנות נוספת."

בתמונה: יעל ברסלר, מומחית גיוס 
ושיווק מאינטל, ויזהר עומסי, רכז 

למרחק ברחובות עם אחד ממשתתפי 
התוכנית במהלך מרתון קו"ח. 
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רוצים לדעת עוד?
היכנסו לכאן!

https://benady.page/lamerhak/?fbclid=IwAR186abmBuhRTojTPUwAz-dpWlZ6U_Wuas4qEKqHKSBPppIzzD8wQB8_G6s

