המפתח שלך
לפרנסה טובה
קטלוג שירותי מרכז מפתח
תשפ"א

מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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ה"אני מאמין" שלנו
מרכזי מפתח הוקמו כדי לספק לכל אדם חרדי החפץ בתעסוקה ,את האפשרות
להתפרנס בכבוד .השאיפה שלנו היא לאפשר לכל אדם חרדי מקצוע מספק
ומתגמל והשתלבות איכותית בשוק התעסוקה.
מרכזי מפתח מעניקים ,ללא כל תשלום ,מגוון רחב של שירותים מקצועיים בתחומי
התעסוקה וההשמה .בין השירותים ניתן למצוא אבחונים וייעוץ תעסוקתי אישי,
מבחר קורסים וסדנאות מקצועיות בתחומים מבוקשים ,הדרכה והכוונה להתנהלות
נכונה בעולם התעסוקה ,עזרה וליווי בתהליכי ההשמה ,כולל כתיבת קורות חיים,
הצלחה במרכז הערכה ועוד .השירותים מסובסדים וניתנים ברובם ללא תשלום או
בדמי השתתפות סמליים בלבד.
כל פונה מגיע לפגישה אישית עם יועצי התעסוקה המקצועיים שלנו .ליועצים ניסיון
רב בהתאמת מקום עבודה לכל משתתף .אנו מציעים יועצים לגברים ויועצות
לנשים ,במטרה להעניק שירות מותאם ונגיש לגברים ולנשים מהחברה החרדית,
המעוניינים להשתלב במעגל העבודה או לשפר את איכות התעסוקה שלהם.
יועצי התעסוקה מכוונים כל משתתף לפי כישוריו וצרכיו למסלול המתאים לו.
לפניכם חוברת מידע המרכזת את כל השירותים ,הקורסים והסדנאות המוצעים
במרכזי מפתח בשנת תשפ"א .כל הקורסים והסדנאות נבחרו בקפידה כדי להעניק
למשתתפים את מיטב הידע והכלים הדרושים להשתלבות בשוק התעסוקה.
תוכלו להתרשם מהמגוון הרחב ולהתעניין בשירות המתאים לכם.
אנו מזמינים אתכם להתקשר למרכז מפתח הקרוב לאזור מגוריכם עוד היום
לקבוע פגישת ייעוץ אישית ולהתקדם לתעסוקה איכותית ופרנסה טובה.

מחכים לכם במרכזים

צוות מפתח

כלים לייעוץ והכוונה
בואו להכיר את עצמכם ואת הכישורים שלכם
ולבנות את המסלול המתאים לכם

מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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פגישת ייעוץ
אתם מוזמנים לפגישת ייעוץ והכוונה עם יועצי התעסוקה המקצועיים.
בפגישה תבנו יחד עם היועץ את המסלול המתאים לכם .היועץ יפנה אתכם
לפעילות המשך במרכז שתקדם אתכם להגשמת החזון התעסוקתי שלכם.

חשוב לדעת על פגישת הייעוץ:
מפגש אפקטיבי
שמאפשר בניית
תכנית פעולה

יועצים מומחים
ומנוסים

מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה

התאמה למטרות
והיכולות האישיות

השירות ניתן
ללא עלות

*5882

אבחונים תעסוקתיים אישיים
מרכז מפתח ממשיך להעניק לך אבחונים מורחבים ,שייטיבו לכוון אותך
למסלול הלימודים המתאים עבורך ולגלות את פוטנציאל הכישורים הטמון בך
בתחום התעסוקה.
הייעוץ ינתן באופן מותאם למשתתף :פרונטלי/טלפוני/דיגיטלי

חשוב לדעת על האבחונים שלנו:
מחיר אטרקטיבי
 ₪ 80בלבד!
(סבסוד של מעל )₪ 1000

מבחני התאמה
מהמתקדמים
ביותר בשוק

ייעוץ עם מומחים
בענף הפסיכולוגיה
התעסוקתית

השתלבות
במסלול
הכשרה מקצועי

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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קורסי בסיס לתעסוקה
בואו להכיר את מגוון קורסי הבסיס הנותנים כלים פרקטיים
לעבודה בעולם התעסוקה של היום.
הקורסים במפתח מקיפים תחומי ידע נדרשים
וניתנים במגוון רמות.
הקורסים ינתנו באופן מותאם למשתתף:
פרונטלי/דיגיטלי
 -פתיחת הסדנאות או הקורסים בכיתה מותנה במספר נרשמים -

מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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קורס מחשבים
 EXCELLו  POWER POINT-הן תוכנות בסיסיות הנדרשות בתפקידים רבים.
בואו להשתתף בקורסי מחשבים במגוון רמות שבסופם תשלטו בעבודה
עם תוכנות אלה.

כדאי לדעת:
לבחירתכם למידה
פרונטלית במרכז
או באונליין מהבית

פאוור פויינט >>

בדיקת רמה
והתאמת רמת
הקורס לכל נרשם

אקסל >>

מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה

הקורס הראשון ניתן
חינם וקורסי ההמשך
בעלות סמלית

יישומי מחשב בסיסי >>
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קורס  PRIORITYלמנהלי חשבונות
קורס קצר וייחודי שבו תוכלו ללמוד כיצד עובדים עם תוכנת ,PRIORITY
בדגש על הכרת מודול הכספים .הלימודים יקנו לכם יתרון בקרב אלפי ארגונים
שעובדים עם התוכנה ודורשים ידע מוקדם.
הקורס מיועד למנהלי חשבונות ואנשי כספים.
הקורס יתקיים בצורה מקוונת ובZOOM-

כדאי לדעת:
קורס קצר

מרצים מקצועיים
ומנוסים

הקורס בשעות הבוקר או
הערב ,אפשרות לשילוב
עבודה ולימודים

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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קורס אנגלית
בואו ללמוד את השפה שחייבים לדעת בעולם התעסוקה של היום
לבחירתכם למידה פרונטלית במרכז או באונליין מהבית
קורס ראשון ללא עלות וקורסי המשך בעלות מסובסדת
 -הרשם עוד היום לבדקת הרמה שלך -

כדאי לדעת:

מרמה בסיסית ועד
רמות מתקדמות

אנגלית בסיסית >>

מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה

קבוצות מותאמות
לפי רמות

מרצה מלווה ושיעורים
מוקלטים לחזרה ותרגול

אנגלית מתקדמים >>
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קורס שיווק דיגיטלי – PPC
הקורס שיקנה לכם את הכלים לשווק בעולם הדיגיטלי.
בואו לרכוש מקצוע מבוקש ומתגמל.
הקורס מקנה כלים פרקטיים וכולל תרגול מעשי

מה לומדים בקורס?
יצירת נוכחות
ברשת

ניהול כלים
דיגיטליים

קידום ממומן וניהול
קמפיינים ודפים עסקיים
ברשתות החברתיות.

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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סדנאות הכנה לעולם התעסוקה
בואו להכיר מגוון סדנאות המאפשרות כניסה קלה
והשתלבות טובה בעולם התעסוקה.
הסדנאות מקנות כלים מעשיים המקלים על תהליך חיפוש
העבודה והכניסה לתפקיד.
הסדנאות מועברות בקבוצות קטנות ומאפשרות חווית
למידה ,תרגול ,סימולציות והתנסויות שונות.

מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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סדנת הכנה לראיון וכתיבת קורות חיים
סדנה חווייתית ומעשית שבה תקבלו כלים מעשיים לכתיבת קורות חיים מנצחים
ולהתנהלות נכונה בראיון עבודה .כל הכלים והטיפים שישדרגו לכם את תהליך
חיפוש העבודה ויקדמו אתכם להצלחה.

כדאי לדעת:

שני מפגשים
מקוונים

כלים אופרטיביים
ליישום

מנחים מומחים
משוק התעסוקה

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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סדנת שיווק עצמי במרחב הדיגיטלי
היום כדי להשתלב בשוק התעסוקה חייבים להכיר אמצעים דיגיטליים ייעודיים
שמסייעים בחיפוש ומציאת עבודה .בואו להכיר את הכלים וללמוד להשתמש
בהם באופן יעיל שיקדם אתכם להשתלבות איכותית בתעסוקה.

מה בסדנא?
בניית מיתוג עצמי
באסטרטגיה נכונה והצגה
עצמית אפקטיבית

מבוא לרשתות
חברתיות ונטוורקינג

נוכחות עסקית במערכות
סטורי-טלינג
ופרזנטציה קולעת פרסום ,דפים עיסקיים
וקמפיינים

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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סדנת מיתוג עצמי והעצמה
בואו ללמוד איך להציג את עצמכם בצורה נכונה ,איך לספר על היתרונות שלכם
ולהרשים את המעסיק בראיון עבודה .בסדנה קבלו ליווי מקצועי וממוקד
של מאמן אישי ומומחה תעסוקה.
הסדנה תועבר בצורה פרונטלית או מקוונת בZOOM-

כל הצעדים למיתוג עצמי מנצח:
זיהוי החוזקות
שלנו

יכולת הנעה עצמית
והשפעה על הסביבה

סדנת מיתוג אישי >>

מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה

הצגה עצמית
נכונה ומשכנעת

כלים להעברת
מסרים אפקטיביים

סדנת העצמה בתעסוקה >>
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סדנת מיומנויות תקשורת ומכירה
בואו לקבל כלים וחוקים שיעזרו לכם בעולם המכירות:
איך למכור כך שהלקוח יקנה ,ניהול משא ומתן וטיפול בהתנגדויות,
שיפור יכולות המכירה והשירות.
הסדנה תועבר בצורה פרונטלית או מקוונת בZOOM-

מה בסדנה:
ניהול חכם של
תהליכי מכירות

משא ומתן ומיומנויות
השפעה

סגנונות תקשורת
ונטוורקינג

שימוש בכלי שיווק
מתקדמים

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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סדנת נטוורקינג ותקשורת בינאישית
בואו ללמוד על חשיבות התקשורת הבינאישית במהלך חיפוש עבודה.
במהלך הסדנה תלמדו איך לשפר את התקשורת הבינאישית ולמנף קשרים
אישיים והזדמנויות חיפוש עבודה.

כדאי לדעת:
כלים פרקטיים
ליישום

סדנה
חווייתית

הגדלת ארגז הכלים
למציאת עבודה

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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סדנת NLP
בואו ליצור שינוי עמוק ואמיתי באמצעות שיטת .NLP
התקרבות למטרות והשגת תוצאות רצויות תוך שימוש ביכולות הטמונות בנו.
סדנה חווייתית עם אפשרות לתרגול  Iקבלת כלים מעשיים ליישום.

מה בסדנה?
כלים להעצמה
אישית

פיתוח תקשורת בין
אישית יעילה

כלים להתמודדות
עם קונפליקטים

שחרור מהרגלים
מעכבים

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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עבודה בשירות המדינה
הסדנה שתכין אתכם לעבודה במגזר הציבורי
סדנה חווייתית ומקנה כלים מעשיים ליישום.

מה בסדנה?
הכרות עם המגזר
הציבורי והמשרות בו

כתיבת קו"ח מותאמים
למשרה ציבורית

הגשת מועמדות
באתר הניצבות

הכנה למבחני
המיון

הכנה להגשת
מועמדות

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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סדנת הכשרות
הדרך הנכונה בבחירת מקצוע מתלבטים באיזה מקצוע לבחור?
מבולבלים ולא יודעים מה מתאים לכם? בואו להכיר את שוק התעסוקה,
את סוגי המקצועות וההכשרות ולבחור באופן מושכל ונכון.
סדנה קצרה ופרקטית שתקדם אתכם לעבר ההחלטה הנכונה עבורכם!

מה בסדנה?
היכרות עם תחומי
עיסוק שונים

היכרות עם הכשרות
מקצועיות

לדעת מה מתאים לי
ולמה אני מתאים

הדרך הנכונה לעשות את
הבחירה שמתאימה לי

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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סדנת טעימות טכנולוגיות
רוצים להכיר את עולם הטכנולוגיה?
בואו ללמוד מושגים בסיסיים ולהבין אם העולם הזה מתאים לכם בסדנת
חשיפה בסיסית לעולם הטכנולוגיה וההיי-טק
הסדנה מועברת באופן מקוון וכוללת תרגול ופרויקט מעשי

מה לומדים בסדנה?
מושגים בסיסיים
והיכרות עם עולם
הטכנולוגיה

היכרות עם תכנות
אתרים בHTML-

היכרות עם תכנות
באמצעות שפת
Python

היכרות עם תחום
פיתוח האפליקציות

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה
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סדנת הכנה לעבודה בהייטק
הנדסאים ,רוצים להשתלב בתחום ההיי-טק?
בואו להכיר את התחום וללמוד כיצד תוכלו להשתלב בו.
הסדנה מעניקה כלים פרקטיים ומקדמים.
הסדנה מיועדת להנדסאים ובעלי רקע בתחום התכנות.

מה לומדים בסדנה?
תכנות בשפת
Python

יצירת חיבורים ונטוורקינג
באמצעות LINKEDIN
וMOBILIZE -

אנגלית טכנית הכרות
עם מושגים ותרגול

הכנה לראיונות עבודה וכלים
להשתלבות בתעשייה

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה

*5882

סדנת כלכלה נבונה
סדנת כלכלה נבונה בעידן של משבר כלכלי.
עכשיו יותר מתמיד בואו ללמוד כיצד לנהל נכון את תקציב המשפחה
לבחירתכם למידה פרונטלית במרכז או באונליין מהבית

מה בקורס?

התנהלות כלכלית
בצל המשבר

תכנון תקציב
המשפחה כיום

זיהוי האתגרים
הכלכליים

כלים מעשיים
ליישום

להרשמה לחץ כאן >>
מטרה
טובה

המפתח שלך לפרנסה

*5882

מחכים לכם במרכזי מפתח
מרכזי מפתח מציעים לכם מגוון שירותים
שיאפשרו לכם להשתלב בשוק בתעסוקה
התקשרו עוד היום וקבעו פגישה עם מקדמי התעסוקה שלנו
בית גלי מ.מסחרי שילת
(קומה )2טל'08-9579888 :
merkaz@mafteach-modil.org.il

דרך יפו  ,145קומה 6
טל'04-8354041 :
jobs-h@mafteach-tzafon.org.il

מרכז מפתח חיפה

מרכז הכוון מודיעין עילית
רח' ירושלים 106
טל'04-6822492 :
jobs@mafteach-tzafon.org.il

מתנ"ס רח' ברסלב 2
טל'02-5804096 :
jobs@mafteach-bet.org.il

מרכז מפתח צפת

מרכז מפתח ביתר עילית

שד' יגאל אלון  ,24סאן סנטר
טל'02-9990517 :
jobs@mafteach-bsh.org.il

שעות פתיחת המרכזים:
א'-ה' 9:00-18:00

מרכז מפתח בית שמש

ייעוץ
והכוונה

אבחון
תעסוקתי

סיוע
בהשמה

סדנאות לעולם
התעסוקה

קורסים
והכשרות

כ 30,000 -אנשים נעזרו בשירותנו ומצאו את הדרך שלהם לפרנסה
התקשרו עוד היום וקבעו פגישה עם מקדמי התעסוקה שלנו.
מטרה
טובה
המפתח שלך לפרנסה

