פרק ג':
מומחה הקידום
מהות התפקיד
מומחה הקידום פועל לקידום משתתפי התכנית במדדים השונים :שיפור כלכלי,
שיפור מקצועי ,שיפור בתנאי העבודה ושיפור בהיבט הסובייקטיבי.
שימו לב :הפעלת תכנית הקידום מצריכה עבודה מקצועית
של מומחה הקידום ,אשר עבר הכשרה ייעודית לתפקיד זה.

תחומי אחריות
תפקיד מומחה הקידום חולש על תחומים רבים בתוך המרכז שבו מתנהלת התכנית והוא חלק
בלתי נפרד מהתשתית שבתוכה פועלת התכנית .קשר זה מסייע למומחה הקידום לאתר ולמיין
משתתפים מתאימים לתכנית ,כמו גם לדייק את התהליכים מול משתתפים אלה .ממשקי
העבודה כוללים מספר תחומי אחריות :שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע בתכנית ,ביניהם מנהל
תכנית קידום ,מנהל ההדרכה ,אחראי על קשרי מעסיקים ואנשי מקצוע רלוונטיים נוספים.
כמו כן ,על מומחה הקידום לקחת חלק בפעילות השוטפת המתקיימת במרכז שבו מתנהלת
התכנית ,להשתתף בישיבות צוות ובפגישות עם רכז הקהילה ורכזי הפרט ,כדי לקבל הפניות
רלוונטיות לתכנית ,להתעדכן במערכת הספוט ,ועוד.

הכשרה מקצועית
מיהו מומחה הקידום?
מומחה הקידום מגיע עם ניסיון קודם של שנה וחצי לפחות כמקדם תעסוקה בתחום הליווי
והאימון .העיסוק בקידום התעסוקתי מצריך בסיס של ידע והיכרות עם כלים בסיסיים באימון
תעסוקתי והיכרות רחבה עם שוק העבודה והמענים המשלימים שלו .כמו כן ,מדובר בתהליך
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ארוך טווח ומעמיק ,ועל כן נדרשת יכולת התבוננות ,גישה תהליכית ,ניסיון משמעותי ויצירתיות.
מטרת ההכשרה
הכשרת מומחי קידום מחייבת השתתפות בקורס מתקדם עבור מקדם תעסוקה ,כאשר
המעבר לתפקיד מומחה קידום הוא התפתחות מקצועית עבורו .ההכשרה לתפקיד מומחה
קידום מרחיבה את תפיסת הליווי והאימון התעסוקתי ואת סל הכלים והמודלים העומדים
לרשותו בכל הקשור לליווי בפיתוח ובקידום קריירה .במקביל ,מומחה הקידום מקבל ליווי
פרטני או קבוצתי לפי אוכלוסיות ממנהלת ההדרכה המשויכת לתכנית המקור.
מודל ההכשרה

היכרות עם מודל העבודה הייחודי
למידת תכנים מקצועיית ואקדמיים
התנסות וסימולציות

ספריית כלים דיגיטלית

הכשרה בסיסית

למידה עצמאית בסיוע סרטוני הדרכה

פגישות שוטפות עם מנהלת ההדרכה במרכז
התייעצות עם עמיתים במרכזים השונים

שונות
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קידום בתעסוקה  //מאגר ידע וכלים

סילבוס לקורס מומחי קידום (דוגמה)
מפגש 1
9:3010:00

מפגש 2
התכנסות

9:3010:00

מפגש 3
התכנסות

9:3010:00

מפגש 4
התכנסות

9:3010:00

מתודות
 - Genogram 10:00עץ 11:00תעסוקה משפחתי  10:00-לזיהוי נטיות
ככלי עומק להבנת  11:00תעסוקתיות
וכישורים
דפוסי חשיבה
והנעת תהליכים
אישיים

 10:00פתיחה והיכרות 11:00מצב התעסוקה
והעוני בישראל
הרציונללהתפתחות תכנית
קידום
התערבות בראי
עולם העבודה
המשתנה

 10:00חשיפה למודל 11:00הליווי הפרטני
בתכנית קידום

 11:00תיאום ציפיות12:00

11:00 11:00שיחת גיוס שיווקית Genogram 11:00- 12:00מתיאוריה למעשה 12:00
 12:00עם משתתפים
פוטנציאליים
התמודדות עם
התנגדויות
וניהול
קונפליקטים

 12:00הפסקה12:15

 12:00הפסקה12:15

 12:15אינטייק קידום 12:15מהו קידום? 13:15מיפוי חוזקות
 13:15ארבעת ממדי
ומסוגלות
הקידום התעסוקתי
תעסוקתית

התכנסות

 12:00הפסקה12:15

אבחון Check me

 12:00הפסקה12:15

 12:15תשעת העתידים  12:15- -מזהה המוטיבציות - 13:15החיבור בין מה
 13:15ערכו של אבחון
שמניע אותנו
השלכתי
לבין קידום חיינו
המקצועיים

 13:15הפסקת צהריים13:45

 13:15הפסקת צהריים13:45

 13:15הפסקת צהריים13:45

 13:15הפסקת צהריים13:45

תפיסות בסיס
 13:45בליווי תהליכי 15:00קידום ופיתוח
קריירה

קו קריירה -
 13:45משמעויות 15:00ופרקטיקת עבודה
סביב ההיסטוריה
התעסוקתית של
המשתתף

קלפים אימוניים
 - 13:45כלי אבחון 15:00רב-ממדי

פרקטיקות עבודה
 13:45בזיהוי מוטיבציות 15:00ועוגני קריירה

 15:00סיכום היום15:30

 15:00סיכום היום15:30

 15:00סיכום היום15:30

 15:00סיכום היום15:30
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מפגש 5
9:30-10:00

מפגש 6
התכנסות

9:30-10:00

מפגש 7
התכנסות

9:30-10:00

התכנסות

שלב הגדרת יעדים
 10:00-11:00אישיים במודל הליווי
הפרטני
אינטגרציה ,מודל
העיפרון המחודד

חשיבה המצאתית
 10:00-11:00שיטתית
טכניקות מעודדות
יצירתיות להתגברות
על חסמים וקיבעונות
חשיבה תעסוקתיים

יוצאים לדרך
 10:00-11:00חלק א׳
סיכום ומפגש עם
מנהלים מהמטה

 11:00-12:00הרחבת אפשרויות
התעסוקה והקידום
Job crafting-

 11:00-12:00תכנית עבודה אישית
למשתתף ,לקידום
תעסוקתי ולפיתוח
קריירה

 11:00-12:00קידום מזווית המעסיק
-הרצאת אורח

 12:00-12:15הפסקה

 12:00-12:15הפסקה

 12:00-12:15הפסקה

תרגול ואימון

תרגול ואימון
12:15-13:15

12:15-13:15

 13:15-13:45הפסקת צהריים

 13:15-13:45הפסקת צהריים

יוצאים לדרך
 12:15-13:15חלק ב׳
יעדים ,חניכה ,ממשקי
עבודה ,ועוד...
 13:15-13:45הפסקת צהריים

פנל רכזי קידום ותיקים
הכנת המשתתף לשיחה
 13:45-15:00למידה מסיפורי הצלחה 13:45-15:00
 13:45-15:00עם מעסיק

 15:00-15:30סיכום היום

 15:00-15:30סיכום היום

*עשויים לחול שינויים והתאמות במהלך הקורס.

סיכום וחלוקת תעודות
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