
 

 

 מרכז מעגל החיים והתעסוקה

 רקע כללי

ובשיתוף עם ג'וינט ישראל, קרן רש"י   העירוני  התעסוקה  עיריית באר שבע העמידה במרכז סדר היום את נושא
מרכז עירוני ראשון מסוגו, המאגד תחת קורת גג אחת  - מרכז מעגל החיים והתעסוקהומשרד הרווחה הקימה את 

את שלל תכניות התעסוקה השונות הקיימות בעיר. המרכז פועל באופן שוטף לפיתוח מענים ייחודיים לתושבים, זאת 
על מנת לתת מענה לקבוצות שונות באוכלוסייה בהתאם למאפיינים ייחודיים של תרבות, גיל, מצב משפחתי וסטטוס 

 .תעסוקתי

תכניות תעסוקה שונות הנותנות מענה לגילאים מגוונים,  6, ומאז פועלות בו 1122המרכז פתח דלתותיו בנובמבר 
גברים ונשים כאחד, שאינם מועסקים מספר חודשים או לעובדים במשרות שאינן מקדמות קריירה, במטרה לשלבם 

דנאות מכינות קריירה שונות, אווירה בתעסוקה איכותית ומקדמת. התוכניות מציעות ליווי אישי ומתמשך, ס
פרט   חדשנית ודינמית וכן ליווי הוליסטי שמיועד לסייע למשתתפים לצאת ולהשתלב בתעסוקה איכותית והולמת.

 .לתכניות התעסוקה המתקיימות באופן שוטף, ניתנים במרכז מענים משלימים בתחומי חיים שונים

-21לא עלות לכלל תושבי העיר, גברים ונשים כאחד בין הגילאים מרכז מעגל החיים ותעסוקה מציע את שירותיו ל
, ומכוון להגיע אל אותם אנשים אשר בעזרת כלים וליווי מקצועיים ומגוונים יוכלו להשתלב, להתמיד ולהתקדם 55

 בעולם העבודה.

 

 ערוצי התנדבות אפשריים במעגל החיים והתעסוקה:

 ליווי אישי למשתתפים בתוכנית.2

ליווי אישי לצורך מוגדר של משתתף/תוכנית אשר יקדם את פיתוח הקריירה של המשתתף. צימוד אישי ייעשה ע"פ 
 האופי והיכולות של המתנדב מול האופי והצרכים של המשתתף. הליווי יכול להיות בכל אחד מהשלבים בתכנית: 

 שלב חיפוש העבודה. •

 ליווי סביב התמודדויות במקום העבודה.  •

 יווי בתהליך הייעוץ התעסוקתי. ל •

 עזרה בלימודים. •

 

 ליווי קבוצתי: .1

ליווי קבוצתי הנותן מענה לצורך מוגדר אשר יקדם את פיתוח הקריירה של המשתתפים. הליווי יכול להיות בכל אחת 
 מהקבוצות הבאות: 

עזרה בחיפוש עבודה, סימולציות לראיון, עזרה  -ליווי המשתתפים ב"חיפושית"-קבוצות חיפוש עבודה •
 בכתיבת קו"ח. 

 ליווי קורסים במעגל החיים והתעסוקה.  •

 מחשבים/אנגלית/עברית/ כל קורס אחר שהמתנדב מקצועי בו. -העברת קורס/חונכות •

 

 קשרי קהילה: .3

 שותפים בקהילה ומשתתפים פוטנציאליים.  עזרה בשיווק התוכנית  בקרב •



 

 

 

 אדמיניסטרציה .4

שנים בעזרת מערכת  3הזנת נתונים למערכת ממוחשבת תוכניות המרכז עוקבות אחרי משתתפיה לאורך  •
ניהול ידע מתקדמת. מתנדבים אשר יימצאו מתאימים, יוכלו להוביל את המעקב אחר המשתתפים הבוגרים ולהיות 

 מי לפי מדדי התכנית.שותפים במחקר הפני

נים וכמובן פתוחים להצעות אנו נשמח לשתף פעולה ולפרט במידת הצורך על אפיקי ההתנדבות השו*

 .נוספות

 

 הפעילות בשטח

 אבוחצירא ענת שלו   המתנדביםשם רכז 

 052-6504086   טלפון נייד

 kehila@maagal.org.il   מייל

 , בית הנשיאים, באר שבע21שד' רגר    כתובת מדויקת של מקום ההתנדבות

דרכי הגעה למקום הפעילות )קווי 
 ועוד'...( 1,4,21,5,1,4,3 -סדירים )רובם קווי אוטובוס   אוטובוס סדירים/הסעה(

האם ההתנדבות נעשית רק במקום 
המוגדר, או שישנה אפשרות לבצע את 

הפעילות במקום אחר )בית החניך 
 וכדו'(

  
איתור וגיוס של  הפעילות בעיקר תתבצע במרכז אבל ע"פ הצורך יהיה ניתן לייצר חניכה של ילדים בבית המשפחות,

 במוקדים קהילתיים ועוד. םפונים פוטנציאלי

)לפי שעון  -מהו טווח שעות הפעילות
 08:30-20:00    ימים ושעות פעילות( - 42

האם הם גמישות  -שעות וימי פעילות
 יתואמו מראש בהתאם לכל מתנדב ומתנדב   או קבועות מראש?

תאריך התחלת הפעילות, ותאריך 
 שנתי   סיום הפעילות. 

 אופי הפעילות

 ,הדרכהרווחה, ייעוץ, מיחשוב   תוכן הפעילות 

מה הציפיות מהסטודנטים בפעילות 
   זו?

ביום חיפוש עבודה מונחה כפי  -חניכה בתחום עולם התעסוקה של משפחות ויחידים המשתתפים בתוכניות שלנו 
התוכניות, איסוף מידע שמתקיים במרכזי סטרייב בארץ ע"י סטודנטים של ידידים, מעקב ממוחשב של משתתפי 

 וליווי פונים.

תחום פעילות )בעלי צרכים מיוחדים, 
רווחה, חינוך, ייעוץ, קשישים, זהירות 

 בדרכים, עולים וכדו'(
 רווחה, ייעוץ, מיחשוב  

 תושבי העיר ב"ש -דורשי עבודה, משפחות או יחידים שאינם מועסקים    האוכלוסיה המשתתפת בפרוייקט

בתכנית האם מופיעה 
העבודה אפשרות לימים 

מרוכזים/ ריכוז שעות 
 במועדים מסוימים?

 ריכוז שעות יתאפשר באופן מרוכז בימים ומועדים סדורים במהלך השבוע.  


