
The Ministry of Aliyah and Integration

מפתח הכניסה לשוק העבודה

לעולים חדשים
ולתושבים חוזרים

סל"ע
סדנאות לחיפוש עבודה

הרווח שלכם
הכרת חוקי המשחק | קבלת ארגז כלים
חיזוק הערך העצמי ותחושת המסוגלות



מטרת הסדנא
הכרת שוק העבודה הישראלי, לצד הקניית כלים מעשיים 
ומיומנויות לחיפוש עבודה יעיל ועצמאי. חיזוק יכולת היוזמה 
ותחושת המסוגלות התעסוקתית, כתיבת קורות  האישית 

חיים, הכנה לריאיון עבודה ועוד.
הסדנא תתמקד במטרות הללו, תוך בניית חזון עצמי ותוכנית 
תעסוקתית אישית בסגנון "מאין באתי ולאן אני הולך?"- כיצד 

ניתן להשתלב בעבודה ולהתקדם לדרגים בכירים יותר.

להשתתפות בסדנאות אלה זכאים
l עד 10 שנים בארץ עולים חדשים

l עד שנתיים תושבים חוזרים

יעדים  וחברת   ALD המנחים בסדנאות הם מטעם קבוצה 
מיומנים  מנוסים,  המתמחות בתחום התעסוקה. המנחים 

ומכירים היטב את שוק העבודה בישראל ובעולם.

מתכונת הסדנא
5 עד 10 מפגשים, ובסך הכול כ-50 שעות.

הקורס מתקיים בשפה העברית
עם מנחים דוברי שפות.

עלות:
₪ 80

דמי

השתתפות



תוכנית הסדנא

הצגת התוכנית

היכרות:
מאין באתי, ותיאום ציפיות

עולם העבודה

מיפוי אישי/תעסוקתי

חזון ותוכנית תעסוקתית,
וקביעת יעדים אישית

התמודדות עם שינויים

נטילת יוזמה
וכתיבת קורות חיים

הכרת מנועי חיפוש עבודה

חיפוש עבודה מונחה
ומיפוי קשרים אישיים
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לפרטים ולהרשמה
מחוז חיפה והצפון

1599-500-922 מרחב חיפה והקריות 
1599-500-920 מרחב גליל עליון 
1599-500-903 מרחב נצרת עילית 
1599-500-904 מרחב חדרה 

מחוז תל-אביב והמרכז
1599-500-901 מרחב תל-אביב 
1599-500-910 מרחב ראשון-לציון וחולון 
1599-500-905 מרחב נתניה והשרון 
1599-500-907 מרחב פתח-תקווה והשפלה 

מחוז הדרום וירושלים
1599-500-921 מרחב באר-שבע והנגב 
1599-500-923 מרחב ירושלים ויהודה 
1599-500-914 מרחב אשדוד ואשקלון 
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