מבוא :עמותת מחשבה טובה מעניקה לדורשי תעסוקה מעטפת הכשרה ומקפצה ייחודית לתעסוקה ,החל
מ פיתוח מיומנויות בחיפוש העבודה כגון כתיבת קורות חיים ,הכנה לראיונות עבודה ואימון אישי ,וכלה
בתוכניות השכלה מקצועית במקצועות נדרשים בהיי -טק כגון טכנאות מחשבים וניהול רשתות תקשורת
בהסמכת סיסקו ( ,)CCNAבנייה וקידום אתרים ,בקרת איכות  QAוניהול משרד ממוחשב .בנוסף מופעלים
קורסים רבים אשר מעניקים למשתתפים את הידע הבסיסי בהפעלת יישומי מחשב אשר משמש סף קבלה
למשרות רבות.
תיאור :קורס הכרת המחשב מכוון תעסוקה נועד להקנות למשתתפים בו חשיפה יסודית לעולם המחשבים יחד
עם הקניית מיומנויות בסיסיות במחשב ,בעיקר בהקשרים תעסוקתיים; משימוש בעכבר ,ניהול תיקיות ועבודה
בסביבת  ,Windowsדרך עבודה בסיסית באופיס –

 EXCEL ,WORDו POINT-POWER-ועד שימושי

אינטרנט מגוונים (ובכלל זה חיפוש עבודה באינטרנט ,פתיחת אימייל ושליחת קו"ח ,פייסבוק ,גלישה באינטרנט
וכו').
מטרות:


הפיכת המחשב לכלי נגיש עבור המשתמשים



רכישת מיומנויות בסיס במחשב הפותחות צוהר לעולם
התעסוקתי.



הרחבת המעגל החברתי ושיפור איכות החיים על ידי
נגישות טכנולוגית.

קהל יעד :אנשים ללא ידע מקדים במחשב ,או עם
ידע בסיסי בלבד.
היקף 06 :שעות (מחולק ל 51-מפגשים או ל 06-מפגשים).

מבוא :עמותת מחשבה טובה מעניקה לדורשי תעסוקה מעטפת הכשרה ומקפצה ייחודית לתעסוקה ,החל מפיתוח
מיומנויות בחיפוש העבודה כגון כתיבת קורות חיים ,הכנה לראיונות עבודה ואימון אישי ,וכלה בתוכניות השכלה
מקצועית במקצועות נדרשים בהיי -טק כגון טכנאות מחשבים וניהול רשתות תקשורת בהסמכת סיסקו (,)CCNA
בנייה וקידום אתרים ,בקרת איכות  QAוניהול משרד ממוחשב .בנוסף ,מופעלים קורסים רבים אשר מעניקים
למשתתפים את הידע הבסיסי בהפעלת יישומי מחשב אשר משמש סף קבלה למשרות רבות.
תיאור :הקורסים המקצועיים של 'מחשבה טובה' מותאמים הן לדרישות השוק והן למאפייני אוכלוסיית היעד
ו נותנים מקפצה לעולם התעסוקה בתחומים טכנולוגיים מתקדמים ובעבודות עם פוטנציאל לתגמול ראוי
והתקדמות אישית בתחום .קורסים אלו מלווים בסדנת הכוון תעסוקתי דוגמת בניית קורות חיים ,סימולציות
לראיונות בהשתלבות בשוק העבודה ,מרתון לימוד לפני בחינות הקרובות למועד סיום הקורס וכו'.
קורס  :CCNAקורס  CCNAמקנה ידע וכלים מקצועיים בתחום רשתות ואבטחת מידע .הקורס מלמד התקנה,
תפעול ,הגדרה ואיתור תקלות של רשתות משולבות נתבים ומתגים ,כולל יישום ובדיקת הפעלה של חיבורים
לאתרים מרוחקים .הקורס כולל תרגילים ומעבדות ,חומר לימוד ומודולים ומכין להסמכת  CCNAהיוקרתית אשר
מקנה תעודה בינלאומית של ( Ciscoעומד בסטנדרטים הבינלאומיים הדורשים הוכחות ידע תיאורטי ומעשי בתחום
התקשורת) 081 .שעות רגילות .קורס חצי שנתי – מפגש בן ארבע שעות  ,פעמיים בשבוע.

קורס  :MSCAקורס טכנאי מחשבים מקנה כניסה לתחום ה IT-ונותן זינוק
לעולם תשתיות המחשוב .הסטודנטים נפגשים עם מערכות הפעלה החדשות
ביותר ,עם נושאי חומרה העדכניים ועם רשתות תקשורת מתקדמות .הקורס
מוביל להסמכת  Enterprise Desktop Support Technicianשל חברת
 Microsoftהבינלאומית .תחום מבוקש בשוק העבודה .הקורס כולל
מכינה באנגלית טכנית.
היקף הקורס הוא  031שעות רגילות .מפגש בן  4שעות ,פעמיים בשבוע.

קורס  :QAמסלול הכשרה ייחודי המקנה ידע נרחב בתחומי  QAובדיקות תוכנה ומכין את התלמיד לעסוק
בתחום נדרש זה .בודקי תוכנה אחראים לבדיקת איכות מוצר התוכנה ומציאת תקלות ,לפני מסירתו ללקוח.
ע"י ביצוע בדיקות מסוגים שונים יכול הבודק להעריך את איכות התוכנה ורמת עמידותה בדרישות הלקוח.
לשם ביצוע עבודתם ,צריכים בודקי התוכנה להכיר מתודולוגיות ושיטות בדיקה ,כלי בדיקות ,עבודה
בסביבה עתירת טכנולוגיות ועבודה עם מערכות תוכנה מורכבות ,מערכות הפעלה שונות ,בסיסי נתונים
ותקשורת .הקורס מכשיר את הסטודנט למקצוע בדיקות תכונה ,תוך שימת דגש על יישום ותרגול רב ,על
מנת להכין את התלמיד לעולם היי-טק ,בו יוכל להשתלב בסיום הקורס .ייחודו של הקורס הינו מתן מענה
לצרכי השוק העדכניים בתחומי בדיקות תוכנה .בנוסף ,הקורס מכין את התלמיד למבחן ההסמכה
הבינלאומי בבדיקות תוכנה ,התקף ביותר מ 44-מדינות ברחבי העולם 091 .שעות רגילות –  4שעות פעם
בשבוע.
קורס  :WIXמסלול ההכשרה לבניית ועיצוב אתרים בWIX -מיועד לבעלי חוש תכנון ועיצוב .הקורס נועד
להקנות להם כלים לשימוש בפלטפורמת  WIXהחינמית ,המאפשרת לכל אדם לעבוד כבונה ומעצב אתרים
ללא צורך בידע קודם וללא עיסוק בקידוד ותכנות .הקורס כולל תכנים רבים בנושא – מהכרת הפלטפורמה,
התבניות והאפשרויות לעומק וביצוע פרויקטים ,עיצוב ,חשיבה עסקית לאתרים ,איתור לקוחות
ובניית הצעות מחיר .הקורס מתקיים בחסות שיתוף פעולה עם חברת  WIXהעולמית.
מטרות:


הכשרה מקצועית לתעסוקה.



חיזוק הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות.



שדרוג תעסוקתי וצמצום אבטלה.

קהל יעד :נשים וגברים ,בגילאי  ,41-41דורשי תעסוקה
או מעוניינים בשדרוג ,המעוניינים להשתלב בתפקידי
אדמיניסטרציה בשוק העבודה.

מבוא :עמותת מחשבה טובה מעניקה לדורשי תעסוקה מעטפת הכשרה ומקפצה ייחודית לתעסוקה ,החל בפיתוח
מיומנויות בחיפוש העבודה כגון כתיבת קורות חיים ,הכנה לראיונות עבודה ואימון אישי ,וכלה בתוכניות השכלה
מקצועית במקצועות נדרשים בהיי -טק כגון טכנאות מחשבים וניהול רשתות תקשורת בהסמכת סיסקו (,)CCNA
בנייה וקידום אתרים ,בקרת איכות  ,QAוניהול משרד ממוחשב .בנוסף מופעלים קורסים רבים אשר מעניקים
למשתתפים את הידע הבסיסי בהפעלת יישומי מחשב אשר משמש סף קבלה למשרות רבות.
תיאור :התכנית מהווה מקפצה לתעסוקה טובה יותר ,המאפשרת לאנשים העובדים בעבודות פשוטות כמו שמירה
ניקיון וניהול משק בית ,להתקדם לתפקידים פקידותיים שערכם החברתי גבוה יותר ומהווים שער פתיחה לעולם
התעסוקה .הקורס נותן כלים כיצד להשתמש במחשב באופן נרחב ובהתאם לצרכי המשרד המודרני :יישומי מחשב
ואינטרנט מתקדמים ,היכרות עם העבודה המשרדית ,תפעול מכשירים נלווים כפקס ,מדפסת ומערכת טלפונים,
מיומנויות ארגון וניהול מידע במקום העבודה ,תכתובת מנהלית ,ניהול זמן ,ניהול כספי משרד והקלדה עיוורת.
הקורס כולל לימודים עיוניים ומעשיים בסביבת עבודה משרדית וכולל חלקים מסדנת ההכנה לעולם התעסוקה:
כתיבת קורות חיים ,כלים לחיפוש עבודה באינטרנט ,סימולציות לראיון עבודה וכלים לשיפור
מיומנויות רכות בעבודה .בתום תכנית ההכשרה ,המשתתפים משובצים לסטאז' של  04שעות
אשר מקנה להם התנסות מעשית והטמעת הידע הנרכש.
מטרות:
 oהכשרה מקצועית לתעסוקה.
 oחיזוק הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות.
 oתרגול מיומנויות מחשב.
 oשדרוג תעסוקתי וצמצום אבטלה.
קהל יעד :נשים וגברים ,בגילאי  ,04-53דורשי תעסוקה
או מעוניינים בשדרוג ,המעוניינים להשתלב בתפקידי
אדמיניסטרציה בשוק העבודה.
היקף 004 :שעות ( 04+שעות התנסות מעשית).
המחולקים ל 04 -מפגשים בני  5שעות כ"א.

מבוא :עמותת מחשבה טובה מעניקה לדורשי תעסוקה מעטפת הכשרה ומקפצה ייחודית לתעסוקה ,החל בפיתוח
מיומנויות בחיפוש העבודה כגון כתיבת קורות חיים ,הכנה לראיונות עבודה ואימון אישי ,וכלה בתוכניות השכלה
),
מקצועית במקצועות נדרשים בהיי -טק כגון טכנאות מחשבים וניהול רשתות תקשורת בהסמכת סיסקו (
בנייה וקידום אתרים ,בקרת איכות

 ,וניהול משרד ממוחשב .בנוסף מופעלים קורסים רבים אשר מעניקים

למשתתפים את הידע הבסיסי בהפעלת יישומי מחשב אשר משמש סף קבלה למשרות רבות.
תיאור :סדנת הכנה לעולם התעסוקה פותחה על מנת להקנות לדורשי עבודה כלים ומיומנויות לעשות כן יחד עם
הקניית מיומנויות אינטרנט ומחשב הרלוונטיות למשימה זו .הסדנה עוסקת במשולב בתכנים שונים – היחס
והציפיות מהעבודה ,קבלת ההחלטות הכרוכה באתגר זה ולימוד של שיטות לחיפוש עבודה באינטרנט ,כתיבת
 ,חקר של מקומות עבודה באינטרנט לפני ראיון וכן הכנה וסימולציות לראיונות עבודה.
קו"ח ב-
מטרות:


שדרוג תעסוקתי וצמצום אבטלה.



חיזוק הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות.



הקנייה וחיזוק של מיומנויות רלוונטיות למציאת עבודה.



תרגול מיומנויות מחשב.



הרחבת הידע על עולם התעסוקה.

קהל יעד :דורשי תעסוקה ,בעלי ידע בסיסי במחשבים.
היקף :כ 51-שעות (ב 1-או  7מפגשים).

מבוא :עמותת מחשבה טובה מעניקה לדורשי תעסוקה מעטפת הכשרה ומקפצה ייחודית לתעסוקה ,החל בפיתוח
מיומנויות בחיפוש העבודה כגון כתיבת קורות חיים ,הכנה לראיונות עבודה ואימון אישי ,וכלה בתוכניות השכלה
מקצועית במקצועות נדרשים בהיי -טק כגון טכנאות מחשבים וניהול רשתות תקשורת בהסמכת סיסקו (,)CCNA
בנייה וקידום אתרים ,בקרת איכות  ,QAוניהול משרד ממוחשב .בנוסף מופעלים קורסים רבים אשר מעניקים
למשתתפים את הידע הבסיסי בהפעלת יישומי מחשב אשר משמש סף קבלה למשרות רבות.
תיאור :קורס ללימוד עברית לאוכלוסייה דוברת ערבית .בחלק הראשון של הקורס נלמדים עיצורים ותנועות
בסיסיות בשפה העברית ,יורחב אוצר המילים ונעסוק בנושאים לשוניים בעברית .בחלק השני של הקורס הלמידה
תעשה דרך שיחות וקטעי קריאה בנושאים שונים .בחלק זה תהיה התמקדות ועבודה על פיתוח הבנת הנקרא,
והקניית כלים לשפר את יכולת הלמידה העצמית .כחלק ממבנה הקורס ,המשתתפים יעברו בחינות על מנת לבחון
את התקדמותם ואת הבנתם את הנלמד בקורס .התכנים מותאמים לעולם התוכן של המגזר הערבי ומבוססים על
חומרי לימוד מסודרים וספרי לימוד מקצועיים.
מטרות:


הקניית מיומנויות שפה.



חיזוק הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות.



הקנייה וחיזוק של מיומנות רלוונטית למציאת עבודה.

קהל יעד :דוברי ערבית שאינם דוברים עברית.
היקף 05 :שעות –  71מפגשים של  3שעות.

מבוא :עמותת מחשבה טובה מעניקה לדורשי תעסוקה מעטפת הכשרה ומקפצה ייחודית לתעסוקה ,החל
בפיתוח מיומנויות בחיפוש העבודה כגון כתיבת קורות חיים ,הכנה לראיונות עבודה ואימון אישי וכלה
בתוכניות השכלה מקצועית במקצועות נדרשים בהיי -טק כגון טכנאות מחשבים וניהול רשתות תקשורת
בהסמכת סיסקו ( ,)CCNAבנייה וקידום אתרים ,בקרת איכות  ,QAוניהול משרד ממוחשב .בנוסף מופעלים
קורסים רבים אשר מעניקים למשתתפים את הידע הבסיסי בהפעלת יישומי מחשב אשר משמש סף קבלה
למשרות רבות.
תיאור :מכשול מרכזי בהשתלבותם של בני העדה האתיופית בחברה הישראלית ובמעגל העבודה ,הינו המכשול
השפתי .מסתבר שמרבית המבוגרים בני העדה ,אומנם דוברים את השפה העברית אך יש להם קושי בתחומי
הקריאה והכתיבה .שיטת האולפן המסורתית ללימוד עברית לא תמיד מתאימה עבור אוכלוסייה זו וישנו צורך
בפיתוח תוכנית שוברת מוסכמות שתסייע בידם לרכוש את השפה על תחומי הקריאה והכתיבה .נמצא כי
התרגול במחשב ,המהווה מעין אולפן וירטואלי ,מאפשר התקדמות אישית בלימוד השפה החדשה .מעבר לכך
שהמחשב הינו כלי חיוני בכל היבט בחיים המודרניים ,משמש המחשב גם כאמצעי ללימוד כל תחום שהוא,
דוגמת קריאה וכתיבה .המחשב מאפשר ללומדים להתגבר על קשיי למידה מסוגים שונים ,כדוגמת אלו
האופייניים בעת רכישת שפה שנייה (תפיסה מרחבית ,קשב וריכוז) ומשמש ככלי מאתגר ,מעורר
מוטיבציה ללמידה ,מפחית חרדות מפני טעויות ,מותאם לקצב האישי
של כל לומד ,ומשלב אמצעים מתוקשבים כדרך ללמידה .הקורס
משלב לימוד שפה במקביל ללימוד יישומי מחשב בסיסיים
(אופיס ,אינטרנט) לקידום תעסוקתי ,בכדי לאפשר
לאוכלוסיית העולים מאתיופיה להתקדם בשני
מישורים אלו המשלימים זה את זה.

מטרות:


התמודדות ישירה עם שני חסמים מרכזיים המונעים את השתלבותם של עולים.



רכישת מיומנויות של שימוש במחשב.



הקניית מיומנויות שפה ,בדגש על עברית מדוברת.



חיזוק הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות.



הקנייה וחיזוק של מיומנות רלוונטית למציאת עבודה ,בין אם בתחום הדורש ידע במחשבים ובין אם
לצורך בניית קורות חיים וחיפוש עבודה באמצעות הרשת.

קהל יעד :עולים ותיקים וחדשים ,בוגרי אולפן ,בעלי ידע בסיסי בעברית ,הזקוקים לחיזוק
המיומנויות בשפה וללא ידע בשימושי מחשב.
היקף 06 :שעות –  06מפגשים בני שעתיים.

