
״על השבי"ל" היא קבוצת תמיכה, אשר נותנת מענה רגשי סביב התמודדויות הקשורות לחזרה לעבודה, 
עבור המשתתפות הזקוקים לכך. היא אינה מוגבלת בזמן וניתן להצטרף ולצאת ממנה בכל עת.

* הקבוצה הזו היא קבוצת רכבת היא קבוצה שיש לה נקודת התחלה, אך אין לה תאריך סיום. הקבוצה 
מתקיימת במקום וזמן מוגדרים, ובמהלך התקופה חברות ותיקות עוזבות וחברות חדשות מצטרפות.

קבוצת על השבי”ל

יוצאים
לעצמאות

המשתתף  את  החושפת  המתחיל,  ליזם  סדנה 
למשימות הנדרשות בהקמת עסק עצמאי, החל 
הדרושה  והמשפחתית  הרגשית  מההשקעה 
להצלחה, דרך ההשקעה במשימות דוגמת שיווק 
ומכירה וניהול עצמי,  ועד להתנהלות מול הרשויות. 
הסדנה מלמדת את הדרכים להתמודדות עם משימות 
רגשיים,  מרכיבים  על  עבודה  באמצעות  אלו 
קוגניטיביים והתנהגותיים, במטרה להוביל את 
המשתתף לעבר בחירה מושכלת והבנה מה נדרש 

ממנו לפתיחת עסק עצמאי מצליח.

קהל יעד: משתתפים השוקלים לפנות לדרך 
עצמאית או לשלב אותה לצד עבודה שכירה. 

יזמים בתחילת דרכם. 

4 מפגשים
בני 3 שעות למפגש

אפשרות לתוספת
שעות ליווי פרטניות

כל התוכניות המוצעות ניתנות להתאמה בהתאם 
לצורך ולפרופיל המשתתפים

כל התכניות מותאמות למפגשים מקוונים 
ויתקיימו בזום

כללי:

הסדנאות שלנו 

25 שנה לקידום תעסוקה בקרב  זה  'בעצמי' ארגון חברתי הפועל 
אוכלוסיות מודרות ומעוטות הזדמנויות. בעקבות הקורונה והמשבר 
התעסוקתי הורחב השירות של הארגון למטרת הענקת סיוע ותמיכה גם 
למפוטרי ויוצאי חל"ת קורונה. מגוון הפעילויות והתוכניות שפיתח 

ומפעיל הארגון לצמצום העוני והפערים החברתיים בישראל,
פותח עבור המשתתפים עתיד חדש, להם, למשפחתם ולקהילה בה הם 

חיים.
'בעצמי' אנו מלווים את המשתתפים בתהליך עמוק  בתוכניות של 
ומשמעותי, אשר בסיומו כ- 70% מהמשתתפים משתלבים בעבודה,וכ - 

80% מהם מתמידים בה לאורך זמן!

'בעצמי' פועל בשותפות רב מגזריות, לרבות עם משרד העבודה, הרווחה 
העסקי  המגזר  מוניציפאליות;  ורשויות  החברתיים,  והשירותים 
והפילנתרופי; ארגוני המגזר החברתי. הועד המנהל של הארגון פועל 

בהתנדבות, בהובלתו של יושב הראש
מר גיורא עופר- מנכ"ל קבוצת דיסקונט לשעבר, וכיום יו"ר קרן להב.

חיזוק החוסן
התעסוקתי - פרקטיקות 

למציאת עבודה
ופיתוח החוסן התעסוקתי, סדנת עומק לחיזוק 
בסדנא תהליכית לחיזוק רכיבי החוסן התעסוקתי
במטרה לקדם השתלבות מיטבית בעולם העבודה או
השתלבות חוזרת בתעסוקה וניהול כלכלי מותאם

סדנה ממוקדת ויישומית להקניית כלים ומיומנויות 
למציאת עבודה בעולם התעסוקה העכשווי. הסדנה 
כוללת: כתיבת קורות חיים, דרכי מציאת עבודה, 
ליווי  תוך  עבודה,  לראיונות  הכנה  נטוורקינג, 

בהתמודדות הרגשית בתהליך זה.  

במשבר  המצויים  מובטלים  יעד:  קהל 
תעסוקתי, עובדים אשר אינם ממצים את 
כישוריהם, המצויים בתת תעסוקה מתמשכת 
בכדי  ומשמעותי  מקיף  לתהליך  וזקוקים 

להשתלב באופן מיטבי בעולם העבודה. 

סדנה לפיתוח
החוסן תעסוקתי

קהל יעד: משתתפים בעלי ניסיון תעסוקתי 
הזקוקים לכלים פרקטיים להשתלבות חוזרת 

בתעסוקה. 

5 מפגשים קבוצתיים
בני 3 שעות   

אפשרות לקיום
מפגשים חד יומיים

אפשרות למפגשים פרטניים

5 מפגשים קבוצתיים
בני 3 שעות

אפשרות לקיום מפגשים
חד יומיים

ליווי פרטני על ידי
יועץ תעסוקתי

מוסמך

השבי"ל שלכם מתחיל כאן!
פרויקט שבי"ל, שבים.ות לעבודה

מזמין אותך לקבל מענה שיסייע לך
להשתלב באופן מיטבי בתעסוקה.

פרויקט שבי"ל מיועד לא.נשים אשר נפגעו תעסוקתית וכלכלית ממשבר הקורונה, לאנשים המתמודדים עם 
קשיים תעסוקתיים - מצויים באבטלה או בתת תעסוקה ומבקשים להשתלב או להתקדם בתעסוקה מיטיבה

קצת עלינו


