
 

1 
 

 2021 מאי

קול קורא להגשת בקשות למלגת לימודי תעודה בהדרכה וייעוץ בהתפתחות 
לאנשי צוות בארגונים  - אביבבבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל  קריירה

 שותפים לקרן גנדיר

 מטעמי נוחות, אך פונה לנשים וגברים כאחד.***הקול הקורא נכתב בלשון זכר 

 

ובהמשך לתמיכת הקרן יעוץ הקריירה לצעירים, ישל תחום התמקצעות ת קרן גנדיר לקידום ולכחלק מפעי

החליטה הנהלת הקרן לאשר מענק קריירה לצעירים, בהתפתחות כנית לימודי התעודה בהדרכה ובייעוץ בת

 בניהולה האקדמי ,תעודה בהדרכה וייעוץ בהתפתחות קריירה ללימודיתכנית העבור מיוחד לטובת מלגות 

בביה"ס  מעבדה למחקר וליעוץ בהתפתחות קריירהראש ההעומדת בשל פרופ' רחל גלי צינמון,  ובהובלתה

  .אביב לחינוך באוניברסיטת תל

. התכנית מתקיימת אחת לשבוע בימי 2021התכנית מתוכננת להתחיל בחודש נובמבר  בבשנת תשפ"

 מפגשים. 20, במשך 14:15 – 9:00חמישי, בין השעות 

 הלימודים יתקיימו במתכונת היברידית, משולבת פרונטלי ומקוון. 

 האפשר עפ"י הנחיות משרד הבריאות והאקדמיה(. )מפגשים פרונטליים יתקיימו במידת

 

 למי מיועדות המלגות? )תנאי הסף(

 

 המפורטות מטה: במכלול הדרישותהמלגות מיועדות לעומדים 

 * תואר שניבעלי  .א

 ייעוץ הקריירה.הכוון / עם צעירים בתחום  בפועלעובדים  .ב

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

 דעת של מנהל הארגון.המועמדים שההכשרה נחוצה להם בתפקידם לפי חוות  .ד

 ועברו בהצלחה את ראיון הקבלה לתכנית. המפורטות בתכניתהדרישות לעמוד בכל בים ימחו .ה

 מחויבים להעביר את הידע שנרכש במהלך התכנית ולהטמיעו בארגון בו הם עובדים. .ו

 

אנא ראו הנחיות  –ניסיון בעבודה עם צעירים בעלי בעלי תואר ראשון  של מועמדותבאופן חריג * תישקל 

 עמוד הבא.ב

 

 עדיפות במתן המלגה

 

 הבאים:עדיפות תינתן למועמדים 

 ., ופועלים בפריסה ארציתעובדים בארגונים חברתיים העובדים עם צעירים .א

  .עובדי ממשלה ורשויות מקומיות העובדים עם צעירים .ב

  בעלי תפקידים במשרה מלאה )או לבעלי אחוז המשרה הגבוה יותר מבין המבקשים(. .ג

 ל צעירים או על אנשי מקצוע בתחום.עממלאים תפקידים בעלי השפעה רחבה  .ד

ה ארצית סעיסוק ופריה, תחום הארגון ממנו מגיע העובד קרן גנדיר שואפת לתמהיל מגוון מבחינת גודל

שייהנו מפירות ההכשרה, ועל כן תמהיל מקבלי המלגות יושפע אף הוא משיקולים  אנשי המקצועשל 

  אלה.
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 גובה המלגה

 

ש"ח )ניתנה הנחה על העלות המלאה של  6,500גובה שכר הלימוד לארגונים שותפים לקרן גנדיר הוא 

מתוך שכר הלימוד. גובה המלגה ייקבע ש"ח  4,500ש"ח(. גובה המלגה יהיה עד  7,000התכנית שהיא 

 בהתאם למידת החשיבות שמייחס הארגון להכשרת איש/אשת הצוות מגיש/ת הבקשה בתחום זה

 ולשיקול הקרן.

 , מספר המלגות מוגבל.לבכםלתשומת 

מעבר למלגה  ,ש"ח נוספים מתוך שכר הלימוד 500משתייך העובד יהיה מחויב לממן הארגון אליו 

 גנדיר, ויתרת שכר הלימוד תשולם ע"י המשתתף/ת.קרן שתינתן ע"י 

 

מועמדות הוהגשת רישום ה והשלמת לקרן גנדיר הגשת בקשה למלגה

  באופן הבא: 2021ביוני  24עד ליום יבוצעו  אביב,באוניברסיטת תל 

 

 גה ע"ג הטופס המצורף לקול קורא זהבקשה למלהגשת 

 לבקשת המלגה מהקרן יש לשלוח:

 1נספח  –טופס מלא של בקשת מלגה  .1

 2נספח  –טופס מלא של אישור מנכ"ל הארגון  .2

 

 noa.h@gandyr.comדוא"ל ביש לשלוח לנועה  הנספחים( 2) את הבקשה המלאה

, אנא צרו עמנו קשר בירורים נוספיםאו ל ימים 5התקבלה הודעה על קבלת המסמכים תוך  לאשבמידה 

   noa.h@gandyr.comבכתובת הדוא"ל 

 

במקרה של הרשמה למלגה של יותר ממועמד אחד מארגון, הארגון ימסור לקרן גנדיר את 

 המלצתו לתיעדוף עובדיו.

ע"י  ראשונית התיערך ועדהמבקשים להגיש בקשה חריגה להרשמה,  למועמדים בעלי תואר ראשון*

עד לקבלת וזאת לבצע רישום לאוניברסיטה  לאבשלב זה, נא  ה המלא.על סמך טופס הבקש קרן גנדיר

 תשובת הועדה הראשונית.

 

 :(קודםהעומדים במכלול דרישות תנאי הסף )ראה עמוד  מועמדים בעלי תואר שני

לתכנית ההכשרה  להירשםמתבקשים הנכם  ,גנדיר ןלקר מסמכיםהגשת הלבמקביל 

  באתר בקישור הבא:כמפורט ולהגיש מועמדות,  באוניברסיטת תל אביב

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

ברו בהצלחה את הועדה הראשונית של קרן גנדיר )כמופיע יעאשר  מועמדים בעלי תואר ראשון

 .אוניברסיטה ולעבור ראיון קבלה לתכנית להירשם לבהמשך יתבקשו  בעמוד זה לעיל(

 אינם מוחזרים בכל שלב, ש ₪ 350יודגש כי בעת ההרשמה על המועמד לשלם דמי רישום בגובה 

תכנית ע"י הפתיחת -לימודים, למעט במקרה של איקבלה ל-כולל אי ,בתהליך הרישום ומכל סיבה שהיא

 .המרכז

  בדוא"ל, באוניברסיטה ורדה טפליצקי, הרכזת המנהלית של התכנית לפרטים נוספים, יש ליצור קשר עם

vardat@tauex.tau.ac.il  6406692/8466-03או בטלפון. 

mailto:noa.h@gandyr.com
mailto:noa.h@gandyr.com
https://education.tau.ac.il/morim/career
mailto:vardat@tauex.tau.ac.il
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 1נספח 

 

טופס בקשה למלגת לימודי תעודה בהדרכה וייעוץ בהתפתחות קריירה לצעירים,  בבית הספר 

 , המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברהל אביבלחינוך באוניברסיטת ת

 

   _________מספר ת.ז: ___________   ______________________שם המבקש/ת: _____________

 __________שם הארגון: __________  ______ דוא"ל: ________________מס' טלפון: _________

 _________ותק בארגון: __________   ון: __________________________תפקיד המבקש/ת בארג

 _______היקף משרה בארגון: __ ____________ אני בעל/ת תואר ראשון / שני )נא לסמן( בתחום:

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

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

  אני מבקש/ת מלגת לימודים בתכנית מהטעמים הבאים:

 אנא התייחסו בחלק זה לחשיבות המקצועית של הלימודים עבורכם 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

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

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 :צייןמידע נוסף שברצוני ל

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

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

אני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי שמספר המקומות בתכנית ומספר המלגות מוגבל, ועל כן מתחייב/ת בזאת 
כי אם אתקבל לקורס ותאושר לי מלגת לימודים אעמוד בכל דרישות התכנית לרבות נוכחות במפגשים, 

 וביצוע משימות ככל שיידרש ממני.  , השתתפות בפרקטיקוםהגשת עבודות

את יתרת שכר הלימוד שתיוותר לאחר אישור  ביבאאני מתחייב/ת לשלם לאוניברסיטת תל כמו כן 
  המלגה והשתתפות הארגון בשכר הלימוד עבורי.

 .תכניתת להודיע לקרן על כל שינוי שיחול ביחס להרשמתי ל/אני מתחייב

 

 

_______________     _____________________ 

 חתימה        תאריך
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 2נספח 

 

 לבקשה למלגת לימודי תעודה בהדרכה ויעוץ בהתפתחות קריירה לצעירים,   1אישור מנכ"ל הארגון טופס

 , המרכז האקדמי לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברהביבאבבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל 

 

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

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

 עוץ בהתפתחות קריירה לצעירים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב.יתעודה בהדרכה וי
 

___________________________, וזאת מזה ___ שנים.  תפקידו/ה של העובד/ת בארגון הוא _ .2
 בסה"כ הותק של העובד/ת בארגון הוא _______ שנים.

 

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

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 ____________________הוא:________________ בשנה עובד במסגרות אלהמספר הצעירים עימם 

 

הכשרה י לארגון כי עובד/ת זה/ו י/תקבל החוות דעתי המקצועית על העובד/ת, והסיבות בגינן חיונ .4

 בתכנית ומלגת הלימודים: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

ארגון במסגרת: להערכתי, לעובד/ת אופק קידום ב .5
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

בד/ת תורמ/ת מעבר לתפקידו/ה בערוצים הבאים: העו .6
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

ר הלימוד של העובד/ת בשכ ש"ח 500אני מתחייב/ת בזאת בשם הארגון להשתתף בסך של  .7
 .ביבאלאוניברסיטת תל  לתכנית, ת/, עם קבלת  המועמדיר תשלום זהבתכנית, ולהעב

 

 

________________ __________________ 

 חתימה     שם המנכ"ל       

 

 

עדוף קבלת המלגות ימהארגון, יש להעביר את תלמלגה ישנם מספר מועמדים שבמידה 
 noa.h@gandyr.comדוא"ל ל, למועמדים

                                                           
 / המחלקה )המנהל הישיר(. אם המועמד הוא עובד רשות מקומית, ניתן להחתים את מנהל האגף 1

mailto:noa.h@gandyr.com

