
 מזמינים אתכם להצטרף ל:

בעולם העבודה התחרותי של ימינו, ניסיון תעסוקתי מהווה גורם מרכזי 
 באיתור מועמדים למקומות עבודה! 

 
תכנית ההתנסות מעניקה לכם יתרון תעסוקתי משמעותי עוד במהלך 

 הלימודים!

התכנית מציעה לכם לפעול במוסדות וארגונים ציבוריים, חברתיים ועסקיים, 
 בתפקידים ההולמים את תחום לימודיכם ואת אופקכם התעסוקתי. 

 ומציעה לכם:נקודות זכות  8-התכנית מזכה ב    

 ליווי וחניכה צמודים מטעם הארגון 

 קורס אקדמי מלווה ומעשיר 

 הכנה לעולם העבודה בהנחיית פסיכולוגית  סדנאות
 תעסוקתית

  עם פסיכולוגית תעסוקתיתפגישת אימון אישית 

  לקורות החיים ויצירת ניסיון תעסוקתי צבירתnetworking 
 לקראת השתלבות מלאה בעולם התעסוקה

 

 מסלול ההתנסות במוסדות וארגונים 

 ציבוריים, חברתיים ועסקיים

 בשיתוף אוניברסיטת חיפה —החוג לשירותי אנוש

 “הדבר הבא”ותכנית  היחידה לייעוץ והכוון ללימודים ולקריירה 

תרומתם  של הסטודנטים לעבודת המחלקה בפרט ”

ולחברת החשמל בכלל חשובה ובעלת משקל משמעותי... 

ברור מעל לכל ספק כי שילוב סטודנטים בתקופת 

התמחות חשובה לסטודנטים כמו לארגון בו הם פועלים. 

לניסיון התעסוקתי הבא לידי לביטוי במשך תקופה של 

יום בשבוע במשך שנה רצופה, תוך קבלת משוב,  יש 

 חברת החשמל“. חשיבות יישומית לסטודנט ולמעסיק

 היחידה לייעוץ והכוון ללימודים ולקריירה



 מסלול ההתנסות במוסדות וארגונים ציבוריים, חברתיים ועסקיים 

 בשיתוף אוניברסיטת חיפה —החוג לשירותי אנוש

 “הדבר הבא”ותכנית  היחידה לייעוץ והכוון ללימודים ולקריירה 

 זכות!‘ נק 8מדוע להצטרף? חוויה של פעם בחיים! עובדים, לומדים וגם מקבלים 
 

ומאפשר לכם להשתתף בחוויה אקדמית ייחודית. ‘ ג-ו‘ המסלול פתוח לתלמידי שנים ב
במסלול זה תוכלו להיחשף ולקחת חלק בתהליכים מגוונים המתקיימים במוסדות 

שלכם הידע היישומי  וארגונים ציבוריים, חברתיים ועסקיים, ועל ידי כך להרחיב את  
וכלי חשיבה שנלמדו בקורסים לפתח מיומנויות בנוגע להיבטים השונים של הארגונים, 

 עם סיום הלימודים.אפשרויות השתלבות בעולם העבודה בחוג ולהכיר 
 

 (:נק' זכות 8סה"כ המסלול מורכב מהתנסות בשטח ומהשתתפות בקורס אקדמי )
 

-שעות שבועיות בארגון )סה"כ כ   6עבודה בהיקף משוער של  . התנסות בשטח:  1
שעות לאורך שנת הלימודים(. ההתנסות כוללת השתלבות בפעילות   071

השוטפת של הארגון וביצוע מטלות מגוונות לפי צרכי הארגון, תוך כדי ליווי, 
הנחיה והדרכה מטעם צוות הארגון. כמו כן, תידרשו ליזום פרויקט עצמאי אותו 

 תקדמו בארגון במהלך השנה.  
 

אשר “,  סוגיות ומיומנויות בהשתלבות אפקטיבית בארגונים “ —. קורס אקדמי 2
 מלווה ומעשיר את ההתנסות בשטח, וכולל:  

  במהלך השנה, אשר יותאמו לשלבי העבודה   שיעורים   8-השתתפות חובה ב
וההתנסות., השיעורים יעסקו בנושאים כגון הכרת ארגונים, תכנון אסטרטגי, 

 מגזרים, גישות בניהול ציבורי, ניהול רשתי ועוד.  

 5   בהנחיית פסיכולוגית תעסוקתית, המיועדות להכין אתכם להתנסות   סדנאות
 עצמה ולעולם העבודה.

 2  ולסוגיות מעולם העבודהמפגשי חשיפה לבכירים  . 

  בהתאם להנחיית המרצה.מטלות בית ועבודה מסכמת הגשת 

 *בקורס ובהתנסות יינתן ציון כמו בכל קורס רגיל!
 

אגף משאבי אנוש בעיריית חיפה, אגף משאבי אנוש באילו ארגונים ניתן להשתלב?  
באוניברסיטת חיפה, חברת החשמל, הסוכנות היהודית, האגודה למלחמה בסרטן, 
 שירות התעסוקה הישראלי, מוקד התעסוקה העירוני חיפה, מרכז צעירים ועוד.           

 

? מספר המקומות מוגבל! הקבלה למסלול מהו תהליך ההרשמה והקבלה למסלול 

 .                                                                                                              17.70.11תאריך אחרון להרשמה . מותנית במעבר תהליך מיון וראיון אישי

דפנה שטיינברג,           ‘  למידע נוסף ולהרשמה יש לפנות אל מרכזת התכנית, גב 

 jobresume@univ.haifa.ac.ilל “, דוא71-8219478‘ טל

 


