השביל שלי – מסע לבחירת כיוון מקצועי
"מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול?"
סדנת השביל שלי מאפשרת לנו לבחון את הרצונות שלנו בקשר לעתיד המקצועי ולתכנן את הדרך לשם.
זהו מסע אישי ,במסגרת קבוצתית במהלכו נבחן את השאלה מזוויות שונות ,תוך שימוש בכלים מגוונים
שיסייעו לנו לקבל החלטה ולבחור בחירה מיטבית.
במהלך סדנה בת יומיים ,נשלב הליכה רגלית ,מעגלי שיח ועבודה אישית ,נתבונן על עצמנו ונחקור:
 מה מניע אותנו? מה אנחנו אוהבים לעשות? מה הן החוזקות שלנו?
 מה הם הצרכים שלנו? אילו ערכים מנחים אותנו?
 אילו אמונות ותפיסות מקדמות אותנו ,ואילו מעכבות אותנו?
 כשבועיים לאחר סדנת השטח ניפגש שוב כדי לעבד את התובנות ולבנות תכנית פעולה.
בסיום המסע ,הכיוון המקצועי יתבהר ותהיה בידינו תכנית ראשונית להמשך צעידה בשביל שבחרנו.
----------------------------------------------------------------------------------------------מתי ? סדנת השטח בימים ד-ה  ,12-13.10.2022חוה"מ סוכות .מפגש עיבוד וסיכום ביום ב' .24.10
איפה נטייל ? בגליל התחתון ,ובאזור נחל ציפורי.
איפה נישן? לינת שטח נוחה באורחן המיוחד "אצל שמשון בחצר" ,בכפר הבדואי טבאש שבעמק יזרעאל.
מה נאכל? נכין לעצמנו ארוחות ברמה גבוהה.
כמה זה עולה?
לבני/בנות מ.א משגב ,מ.א מגידו ומ.א יזרעאל יינתן סבסוד של  50%מהעלות ע"י מרכזי
הצעירים.
עד  11משתתפים ₪ 1,500 :למשתתפ/ת ( ₪ 750לצעיר/ה מהרשויות הנ.ל).
 12-15משתתפים ₪ 1,100 :למשתתפ/ת ( ₪ 550לצעיר/ה מהרשויות הנ.ל).
* המחיר כולל :הדרכה והנחייה ,חובש מלווה ,לינה ,כלכלה מלאה החל מארוחת הערב
(יש להביא מזון לבוקר+צהריים של היום הראשון).
עד מתי נרשמים?  .01.10.2022מספר המקומות מוגבל! כדאי להזדרז ולהבטיח מקום.
שאלות? ברק אורי 054-5798530 -
מרכז צעירים משגב misgav4u@misgav.org.il ,04-9904111 -
מרכז צעירים מגידו – young@megido.org.il ,052-3262649
מרכז צעירים עמק יזרעאל – adim@eyz.org.il ,054-3005363
-----------------------------------------------------------------------------------------------

מי אני?
ברק אורי  -מורה דרך ,יועץ קריירה ,ומנחה קבוצות וסדנאות שטח בשיטת  .ODTבעל ניסיון עשיר ומגוון
בהדרכה והנחיית קבוצות .בעשר השנים האחרונות ליוויתי מאות מחפשי עבודה ו/או שינוי בתהליכים
אישיים וקבוצתיים במסגרת פרויקט ג'וב-קלאב אותו יזמתי ואני מנחה במשגב.
בתחילת דרכי המקצועית כמהנדס תעשייה וניהול ,צברתי  15שנות ניסיון ניהולי עשיר ומגוון בהייטק,
תעשייה וחקלאות.
אשמח ללוות אתכם בתהליך בחירת השביל שלכם אל היעד המקצועי הבא שלכם.
__________ _____________________________________________________________________________
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