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"קול-קורא" לפתיחת קורס "מדריכי דיגיטל קהילתיים"
 .1כללי:
בכוונת "צוות" יחידת התעסוקה לפתוח קורס להכשרת "מדריכי דיגיטל קהילתיים" המיועד לחברי "צוות"
דורשי העבודה.
הקורס יועבר ע"י חב' "ותיקים למען ותיקים" ,הקורס הינו מקצועי ומשלב כלים תיאורטיים ומעשיים
לפעילות בשטח. .
קורס "מדריכי דיגיטל קהילתיים" הוא תחום עיסוק המתאים לאנשים בעלי אוריינטציה טכנולוגית וניסיון
בהוראה או הנחיית קבוצות .הקורס מקנה ידע מקצועי בתחום הסמארטפון ,שיטות הדרכה פדגוגיות ,כלים
לשיווק כולל בניית תדמית דיגיטלית ,הדרכה לבניית קהילה חברתית-כלכלית ועוד.
מבוגרים רבים מרגישים שהם לא מצליחים להדביק את הפער הדיגיטלי וחווים תחושה של תקיעות  ,תלות
ותסכול .עיסוק זה מאפשר למדריכי הדיגיטל להעצים אנשים בקהילה מבחינה טכנולוגית ורגשית באמצעות
ייצור תחושת מסוגלות ,ועל כן עיסוק זה נחשב למבוקש ,מאתגר ומתגמל.
 .2מטרה:
להכשיר חברי "צוות" דורשי עבודה ,שיעסקו במקצוע של "מדריכי דיגיטל קהילתיים".
 .3שותפים לתוכנית:
לקורס שותפים "צוות" – ארגון גמלאי צה"ל ,מרכז "מופת" – מנהל הפרישה וחב' "וותיקים למען וותיקים".
 . 4מתכונת הלימודים:
א .קורס בן  7מפגשים שבועיים.
ב .הקורס יפתח בתאריך  02/2/82יום ב' ויסתיים בתאריך  80/9/82יום ב' (סה"כ  7מפגשים) ויתקיים בין
בשעות . 02022-01022
ג .הקורס יתקיים במתחם "דיגיטלנט" ברח' הלח"י  10בבני ברק.
ד .במהלך הקורס המשתתפים יידרשו לבצע משימות הכנה משיעור לשיעור ולהשתתף בהתמחות של תמיכה
מעשית בהדרכה קיימת.
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ה .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים.
ו .נושאי לימוד:
 )0פדגוגיה ומתודולוגיה ללימוד סמארטפון למבוגרים
 )8כלים דיגיטליים ללמידה מרחוק
 )1מודל לבניית קהילה חברתית-כלכלית
 )4ניהול ושימור קהילה
 )1כלים לשיווק דיגיטלי
 )6בניית תדמית דיגיטלית
 )7בניית פיץ' אישי שיווקי
 )2סימולציות הדרכה.
 .4תנאי קבלה ודרישות לקורס:
 .0מותנה במעבר ראיון קבלה.
 .2לצורך הקורס כל משתתף צריך להצטייד בסמארטפון עם שטח אחסון פנוי.
 .5הסמכה:
לאחר סיום הקורס יקבלו החברים תעודת "מדריכ/ת דיגיטל בקהילה" ,מותנה בעמידה בדרישות הקורס.
 .6שכר לימוד:
עלות הקורס לחברי "צוות" בלבד –  ,₪1,656כולל מע"מ.
 ₪ 566ישולמו מראש כמקדמה בהעברה בנקאית (פרטים יועברו בהמשך) ישירות לחברה המבצעת את
הקורס ,והיתר ישולם בצ'ק או במזומן ביום פתיחת הקורס.

משתתפי הקורס יקבלו כרטיס ביקור דיגיטלי אישי
 .7דגשים:
א .מודגש כי בתום הקורס ,העבודה הינה כעצמאי בחברה הכלכלית לאזרחים ותיקים.
ב .מספר המקומות בקורס מוגבל ל 82 -חברים .כל הקודם זוכה.
 .8הנחיות לפעולה:
חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הקבלה הנדרשים לקורס המוצע ומעוניינים להשתתף בו,
יפנו למנהל תעסוקה מחוז יהודה ,בטלפון  63-6173545/33או במייל  , wyehuda@tzevet.org.ilעד לתאריך
 65/8/26תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה ,דרגה
צבאית ,מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחוני.
 .9רשימת המועמדים תועבר לחב' "וותיקים למען וותיקים" שתנהל את הרשמת המועמדים.
 .16אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות הקורס.

בהצלחה!
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