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קידום בתעסוקה  //מאגר ידע וכלים

תוכנית קידום:
אבני דרך בתהליך

היכרות תעסוקתית
בחינת התאמה
תיאום ציפיות והחלטה על קבלה לתכנית
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מיפוי 2

ואבחון

אבחון כישורים ונטיות תעסוקתיות
מיפוי חוזקות וחסמים
בחינת שיקולים אישיים
איתור גורמי הנעה בעבודה
הגדרת יעדי קידום
אינטגרציה וסיכום מידע עצמי

הרחבת אפשרויות תעסוקה וקידום
דיוק החזון התעסוקתי
בחינת מסלולי קריירה ובחירת נתיב פעולה
בניית תכנית עבודה תעסוקתית

יישום
ומעקב
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הגדרת
 3יעדים
אישיים

מימוש תכנית העבודה התעסוקתית בשילוב כלים תומכים
ליווי מרחוק ותמיכה בהשתלבות לאחר קידום

02דיקב החמומל םילכה זגרא 02 /

מפת
ארגז הכלים
מפת תהליך הליווי מגובה בארגז כלים מקצועיים המשמשים את מומחי הקידום .הכלים
מותאמים לשלבים השונים ,אך ניתן להשתמש בחלקם גם בשלבים אחרים במודל ,בהתאם
לצורך.

•תסריט שיחת גיוס טלפונית
•משימות קבלה
•אינטייק קידום
•דף מידע למשתתפים

 1איתור
ומיון

N
E

•קלפי קידום
•מעגל החיים
•קו-קריירה
•שאלון מסרים משפחתיים
• - Genogramעץ תעסוקה
•דלתות מסתובבות
•סיפורי הצלחה
•דמויות מטפסות על עץ
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•קלפים השלכתיים
•אבחונים לאיתור נטיות
•תעסוקתיות וכישורים:
•Check me -
• -מית"ם
•Holland -
• -תשעת העתידים
•אבחון מזהה מוטיבציות

•עוגני קריירה
•שאלון שיקולים בבחירת מקצוע
•שאלון סגנון עיבוד מידע
•שאלון ערכים
•סיכום מידע עצמי (טיפס
אינטגרציה ,טכניקת העיפרון
המחודד ,מודל  ,SWOTמודל
מבוסס משאבים)

מיפוי 2

ואבחון

•חשיבה המצאתית S.I.T / S.C.A.M.P.E.R -
•שיח לבחינת האופציות לקידום בתוך  /מחוץ
לארגון:
• -בחינת האופציה לJob Crafting-
• -בחינת האופציה למעבר לצורות העסקה
חדשות
•טכניקות לבחינת אלטרנטיבות מול שיקולים
(מאזן החלטות  /כובעי חשיבה  /המטרייה)

•חקר העיסוק Reality Check +

•מעגל ההשפיה והדאגה
•אימון סקאלה
•דיוק החזון התעסוקתי (בית קפה,
מכתב לעתיד)...
•מסמך תכנית עבודה

•ייעוץ ושדרוג קו"ח
•מפגשי הכנה לשיחה עם המעסיק
•מיתוג אישי והכנה לראיון עבודה
• - I PROחיזוק מיומנויות רבות ומסוגלות
תעסוקתית
•הפנייה להכשרות מקצועיות ולימודים
•איתור מלגות וואוצ'רים

יישום
ומעקב
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הגדרת
 3יעדים
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•הפניה למיצוי זכויות ושירותים תונכים
בקהילה
•ליווי ע"י מנטור
•ליווי טלפוני תומך
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