
 
 2019 ספטמבר

 ליווי והדרכת יועצי קריירה בתכניתהשתתפות קול קורא להגשת בקשות למלגת 

 בארגונים השותפים לקרןלאנשי צוות  אביב–טת תלילחינוך באוניברסהספר בבית 

כנית לימודי ובהמשך לתמיכת הקרן בת, יעוץ הקריירה לצעיריםישל תחום התמקצעות ת קרן גנדיר לקידום ולכחלק מפעי

עבור החליטה הנהלת הקרן לאשר מענק מיוחד לטובת מלגות קריירה לצעירים,  בהתפתחותהתעודה בהדרכה ובייעוץ 

תכנית אשר עוסקים בתחום תעסוקה של צעירים.  ,תכנית ליווי והדרכת יועצי קריירה המיועדת לבוגרי/ות לימודי התעודה

מעבדה למחקר וליעוץ בהתפתחות ראש ההעומדת ב, רחל גלי צינמון' של פרופ ובהובלתה בניהולה האקדמי, לימודיםה

  .אביב-ס לחינוך באוניברסיטת תל"בביה קריירה

 שעות לימוד. 27מפגשים, סך שעות:  9כוללת  התכנית

 .16:00-18:30בין השעות ' בימי ה לחודשהתכנית מתקיימת אחת . 2.7.2020 -ותסתיים ב  7.11.2019-התוכנית תחל ב

 (תנאי הסף? )למי מיועדות המלגות
 

 :המפורטות מטה דרישותמכלול הבהמלגות מיועדות לעומדים 

 אביב.-ייעוץ בהתפתחות קריירה באוניברסיטת תל הכשרהית הכנבוגרי ת .א

 .יעוץ הקריירהיעם צעירים בתחום  בפועלעובדים  .ב

 .בארגון ,ת לשנת עבודה נוספת לפחותומחויבו, בעלי ותק של לפחות שנתיים .ג

 כניות צעירים/ארגונים חברתיים אשר אוכלוסיית היעד שלהם היא צעירים. צעירים/ת בארגוניעובדים  .ד

 .נחוצה להם בתפקידם לפי חוות דעת של מנהל הארגון ההכשרשהכאלה  .ה

 המפגשים.להשתתף בכל  מחויבים .ו

 עדיפות במתן המלגה
 

כמו כן עדיפות תינתן  (.או לבעלי אחוז המשרה הגבוה יותר מבין המבקשים)עדיפות תינתן לבעלי תפקידים במשרה מלאה 

 .ל צעירים או על אנשי מקצוע בתחוםעלממלאים תפקידים בעלי השפעה רחבה 

, שייהנו מפירות ההכשרה אנשי המקצועה ארצית של סתחום עיסוק ופרי, קרן גנדיר שואפת לתמהיל מגוון מבחינת גודל

  .ועל כן תמהיל מקבלי המלגות יושפע אף הוא משיקולים אלה

 גובה המלגה
 

 . מתוך שכר הלימוד₪  1,750גובה המלגה יהיה עד  ₪.  3000עומד על גובה שכר הלימוד 

ויתרת , י גנדיר"מעבר למלגה שתינתן ע ל"ח נוספים מתוך שכה"ש 250הארגון אליו משתייך העובד יהיה מחויב לממן 

  .י המשתתף"ל תשולם ע"שכה

 .מספר המלגות מוגבל, ךלתשומת לב

 

 

 

 

 



 

יבוצעו עד  אביב,-מועמדות באוניברסיטת תלהוהגשת רישום ה והשלמת לקרן גנדיר הגשת בקשה למלגה

  באופן הבא: 2019בספטמבר  62ליום 

 

 :קורא זהג הטופס המצורף לקול "גה עהגשת בקשה למל .1

 :יש לשלוחמהקרן לבקשת המלגה 

 בקשת מלגה מלא של טופס  .1

 ל הארגון "אישור מנכמלא של טופס  .2

 noa.h@Gandyr.comבמייל  נועהאת הבקשה המלאה ואת המסמכים המצורפים יש לשלוח ל

 

באתר אוניברסיטת כמפורט , יש להירשם ולהגיש מועמדות ,ןבמקביל לשליחת המסמכים לקר .2

 :בקישור הבא, אביב-תל

https://education.tau.ac.il/morim/career_supervision_2019 

  המנהלית של התכניתורדה טפליצקי, הרכזת  יש ליצור קשר עם, לפרטים נוספים

 .6406692/8466-03או בטלפון  vardat@tauex.tau.ac.il  ל"בדוא
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טופס בקשה למלגת השתתפות בתכנית סופרוויז'ן-ליווי והדרכת יועצי קריירה לבוגרי התכנית להכשרת 

 יועצים בהתפתחות קריירה לצעירים, המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך, 

 אביב -ללחינוך באוניברסיטת תיה"ס ב

 : _______________ טלפון' מס____________ ________: ___ת/שם המבקש

 : _________________שם הארגון: __________________ל"דוא

 _____ : ____________ת בארגון/תפקיד המבקש כנית לשנת ____התבוגר 

 : __________ותק בארגון

 : ת ביעוץ קריירה לצעירים בפועל במסגרות הבאות/במסגרת תפקידי אני עוסק

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 :ת מלגת לימודים בתכנית מהטעמים הבאים/אני מבקש

עבורכם וכן לנסיבות הכלכליות בגינן  שתתפות בקבוצת הסופרוויז'ןאנא התייחסו בחלק זה לחשיבות המקצועית של ה

 (.אנא צרפו מסמכים התומכים בבקשתכם. ב"הילדים וגילם וכיו' מס, גובה הכנסת התא המשפחתי)אתם זקוקים למלגה 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

להלן הפעולות . ת/בעבודת הארגון אותו אני מייצג ת להעביר את הידע שרכשתי במהלך הקורס ולהטמיעו/הנני מתחייב

  :בהן אנקוט

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 .ת להמשיך את עבודתי בארגון למשך שנה נוספת מתום הכשרתי בתכנית/אני מתחייב

ת בזאת כי אם אתקבל /מתחייבועל כן , ה בזאת כי ידוע לי שמספר המקומות בתכנית ומספר המלגות מוגבל/אני מצהיר

וביצוע משימות ככל  לרבות נוכחות במפגשיםותאושר לי מלגת לימודים אעמוד בכל דרישות התכנית  קבוצת הסופרוויזןל

ל שתיוותר לאחר אישור המלגה "א את יתרת שכה"ת לשלם לאוניברסיטת ת/כמו כן אני מתחייב .שיידרש ממני

 .והשתתפות הארגון בשכר הלימוד עבורי

 

_______________     _____________________ 

 חתימה        תאריך



 

ליווי והדרכת יועצי קריירה -תכנית סופרוויז'ןים ללימודנכ"ל הארגון לבקשה למלגת אישור מ טופס

לבוגרי התכנית להכשרת יועצים בהתפתחות קריירה לצעירים, המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי 

 אביב -לבאוניברסיטת תלחינוך יה"ס בחינוך, 

 

 :מאשר בזאת כדלקמן"( הארגון: "להלן__________________ )ל ארגון "מנכ, מ"אני הח

 

להשתתפות הגישה לקרן גנדיר בקשה למלגה ' ________________ גב/מר, ת הארגון/ידוע לי כי עובד .1

לחינוך יה"ס בבכנית להכשרת יועצי קריירה לצעירים סופרוויז'ן המיועדת לבוגרי/ות התבתוכנית 

 .באוניברסיטת תל אביב

 

כ "בסה.  שנים___ וזאת מזה ____________________________, ת בארגון הוא /ה של העובדתפקידו/ .2

 .שנים_______ ת בארגון הוא /הותק של העובד

: במסגרות הבאותת ביעוץ קריירה לצעירים /ת העובד/ה זה עוסק/במסגרת תפקידו .3

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 :______________מספר הצעירים עימם עובד במסגרות אלה הוא

תקבל ההכשרה בתכנית /ו י/ת זה/בגינן חיוני לארגון כי עובדוהסיבות , ת/חוות דעתי המקצועית על העובד .4

 : ומלגת הלימודים

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

: ת אופק קידום בארגון במסגרת/לעובד, להערכתי .5

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

: ה בערוצים הבאים/ת מעבר לתפקידו/ת תורמ/העובד .6

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
ולהעביר , ת בתכנית/בשכר הלימוד של העובד ח"ש 250בזאת בשם הארגון להשתתף בסך של  ת/אני מתחייב .7

 .אביב -לתשלום זה בהקדם לאוניברסיטת ת

 

________________ __________________ 

 חתימה     ל"שם המנכ      


