
תעסוקה
הכשרות £ השמות £ פעילויות

סוגיית מורכבות שילובם של בני µ¥́  במעגל העבודה נדונה ומטופלת 
בלא מעט מסגרות ופורומים הן ברמה הממלכתית¨ למשל¨ משרד התמ¢ת¨ 
 ¢  ́µ∞ והן ברמה המגזרית של עמותות העוסקות בנושא כדוגמת ¢עמותת

Æלתעסוקת מבוגרים ¢∂∞ או ¢המרכז הרב≠תחומי לגילאי́ 
 Æארגון ¢צוות¢ קבע והגדיר את הטיפול בנושא התעסוקה כנושא ליבה
יחידת התעסוקה שהוקמה לצורך העניין מודעת לחשיבותה של העבודה 

Æ¢ולמרכזיותה בפרק החיים החדש של חבר ¢צוות
בד בבד¨ אנו עדים בתקופתנו לתנודות בהיקף שיעור התעסוקה במשק¨ 

 Æבהתאם למצב הכלכלי ולגורמים נוספים המשפיעים על שוק העבודה
כיום עומד מספרם של כלל דורשי העבודה בישראל על כ≠∞∞∏ אלף¨ מתוכם 
בגילאים Æ∂∞≠¥µ מנהלי התעסוקה במחוזות השונים  הינם  כ≠∞µ≥ אלף 
הזדמנויות לשילובם של החברים  ליצור  כדי  רבים  משקיעים מאמצים 
בעבודהÆ הפעילות הינה בעיקרה בעלת אופי שיווקיØמכירתי¨ והיא נעשית 

Æמול מגוון רחב של מעסיקים
החיבור בין דורש העבודה לבין המעסיק הינו תהליך מורכב¨ ותלוי גורמים 
שאינם תמיד בשליטתנוÆ במקביל להשמות שאנו מבצעים¨ מיקדה יחידת 
התעסוקה את פעילותה בכיוון הכשרות להסבה מקצועית¨ אשר הוגדרו 
פרויקט  הינו  ומוכר¨ הפועל מעל עשור¨  ותיק  ¢מנוע¢   Æ¢כ¢מנועי השמה
¢צוות ≠ הטובים בחינוך¢Æ פרויקט זה מתקיים בבית ברל¨ בהובלתו של 
מוטי שגיא¨ מנהל בכיר באגף להכשרה במשרד התמ¢תÆ בשנה החולפת 
פיתחנו ¢מנוע¢ דומה נוסף במכללת קיי שבדרום¨ תחת הכותרת ¢הטובים 

Æ¢לחינוך בנגב
יוכל  ייעודם של ¢מנועי השמה¢ הינו לשמש מנוף מקצועי¨ באמצעותו 
 Æהחבר להביא לידי ביטוי ומימוש את ניסיונו העשיר ואת יכולותיו האישיות
דרכו  את  לסלול  החבר  יוכל  באמצעות ההכשרה המקצועית החדשה 

Æלמעגל העבודה
זו הינו שכל הכשרה היוצאת לדרך ≠ סופה  העיקרון המנחה בפעילות 
שתתבצע השמה של בוגריה במקומות תעסוקהÆ ההתקשרות עם גופי 

Æההכשרה מותנית במתן סיוע לשילובם בפועל של החברים בעבודה
גופי ההכשרה נבדקים לעומק מבחינת יכולתם ורמתם המקצועית להעניק 
לחברים את ההכשרה הטובה ביותרÆ כמו כן¨ נבדקים קשריהם ויכולתם 
ובין אם באמצעות  ישיר  בין אם באופן  לממש העסקתם של הבוגרים 

Æקשרים עסקיים עם מעסיקים מולם הם עובדים
מצפים  לאלה שעדיין  או  לחברים המתלבטים¨ מהססים¨  קוראים  אנו 

ל¢משרה החלומית¢ או למימוש הבטחה של חבר או קרוב משפחה¨ לנטוש 
 Æאת ¢הישיבה על הגדר¢¨ לקום ולעשות מעשה

אנו מציעים מספר מסגרות¨ בהן תוכלו להשתלב ולרכוש מקצועÆ עתידכם 
 Æבידיכם¨ אנו נלווה אתכם בייעוץ ואף בסיוע במימון של מסגרות אלו

זה הזמן להחליט¨ לשנות ולהצליח°
שלכם¨ אבי לחיאני

כנס ¢נטוורקינג¢ לחברי ¢צוות¢ ≠ מחוז צפון
¢נטוורקינג¢¨ התקיים בתאריך  בנושא  ¢צוות¢ במחוז הצפון  לחברי  כנס 
±±∞≥Æ≤¥ÆµÆ הכנס נערך ביוזמת פורטל ¢ביטחונט¢¨ בניהולו של חבר ¢צוות¢ 

Æ¢אבי פרנקל¨ ובחסות סוכנות הביטוח ¢שחם
בכנס נטלו חלק כ≠∞¥ חברי ¢צוות¢ ≠ כמחציתם דורשי עבודהÆ במסגרת 
הכנס נסקרה בפני החברים פעילות יחידת התעסוקה בדגש על מסגרות 
ההכשרה המוצעותÆ לחברים ניתנה הזדמנות לפגוש את מנהלת התעסוקה 
במחוז הצפון דליה סלוצקי¨ ובאמצעותה להצטרף למאגר דורשי העבודה 
ולהסתייע בשירותי היחידהÆ במהלך היום ניתנו לחברים כלים עדכניים 

 Æאשר יקלו על השתלבותם במעגל העבודה

סדנת טלמיטינג 
במסגרת פעילות הכשרה מקצועית של ¢צוות¢ ≠ יחידת התעסוקה¨ התקיימה 
במהלך חודש מאי סדנה מקצועית בת יום אחד לאנשי היחידה בנושא 
טלמיטינג ©פנייה טלפונית יזומה ללקוח פוטנציאלי¨ במקרה שלנו מעסיק 
פוטנציאלי¨ במטרה לקבוע פגישה בעלת מטרה שיווקית®Æ מטרת הסדנה 

פיתוח והתנעה של ¢מנועי השמה¢∫ 

במוקד העשייה של יחידת התעסוקה

פרויקט הקצינים והנגדים לשירותכם 
¢פרויקט הקצינים והנגדים¢ פועל במסגרת אגף בכיר להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד התמ¢ת ובשיתוף 
חבר  שגיא¨  מוטי  על≠ידי  ומנוהל  הפרישה¨  בתהליך  וסיוע  תמיכה  מעניק  הפרויקט   Æהתעסוקה שירות 

Æהנהלת ¢צוות¢¨ סגן יו¢ר ועדת התעסוקה ב¢צוות¢¨ יו¢ר ועדת סל הכשרה ויו¢ר ועדת רכישות
הפרויקט מסייע לפורשי צה¢ל וזרועות הביטחון לממש את הניסיון שצברו במהלך שירותם במסגרות 
 Æהבטחונייות בבחירת קריירה תעסוקתית שנייה¨ וכן מלווה ותומך בתהליך הקליטה בעבודה המתאימה

Æהסיוע ניתן באמצעות שירותים ותשומות ייחודיות מראש הפרויקט
והשמה  מותאמת  מקצועית  הכשרה  מקצועית¨  הכוונה  תעסוקתי¨  ייעוץ  ניתנים∫  הסיוע  במסגרת 

Æבעבודה
 Æהפרויקט פועל תוך קיום קשרי עבודה ויחסי גומלין עם ¢צוות¢ ≠ יחידת התעסוקה ומחלקת מופ¢ת ≠ מינהל הפרישה בצה¢ל

חברים המעוניינים לקבל מידע נוסף או סיוע יפנו לכתובת הבאה∫ 
.moti.sagi@moital.gov.il ∫דוא¢ל ¨∞≥≠∑≥¥∑¥µ± ∫ טלפון Æ∂∑±≥∏ פרויקט הקצינים והנגדים¢¨ דרך מנחם בגין ∂∏¨ ת¢א¢

סיור מעסיקים בצפון וביקור בכפר הנוער ¢נהר הירדן¢¨ עם השחקן חיים טופול 
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המשתתפים בסדנת ¢טלמיטינג¢

להעניק כלים וטכניקות עדכניות למנהלים ולרכזות התעסוקה בתחומי 
יצירת הקשר והכימיה עם המעסיקים¨ עקרונות וטכניקות שכנוע וכלים 

 Æלטיפול בהתנגדויות
הסדנה הועברה על≠ידי מנכ¢ל חברת ¢תנופה¢ ≠ הדרכה פיתוח וייעוץ ארגוני¨ 
דני בלונדייםÆ הסדנה התקיימה במרכז המבקרים בבית זßבוטינסקיÆ תודה 

Æמיוחדת לחבר שלמה קטן¨ שסייע בהקצאת המקום ללא תמורה

קורסים והכשרות מקצועיות ≠ רשימה עדכנית
¢הטובים לחינוך בנגב¢ ≠ ההרשמה למחזור בß לתוכנית להסבת אקדמאים 
להוראה במכללת קיי בעיצומה ≠ הפתיחה ב≠∞≤ באוקטובר ±±∞≥Æ כנס 
מועמדים לתוכנית יתקיים ביום הÆ∂Æ≤∞±± ¨ß∞≤¨ במכללת קייÆ תושבי הדרום 
©מאשדוד עד אילת®¨ המעוניינים להצטרף לתוכנית¨ יפנו למנהלי התעסוקה 

Æבמחוזות דרום ויהודה
¢צוות ≠ הטובים בחינוך¢ ≠ ההרשמה לשנת הלימודים תשע¢ב לתוכנית 
להסבת אקדמאים להוראה¨ שתיפתח במכללת בית ברל ©כפר≠סבא® ב≠∞≤ 
באוקטובר ±±∞≥ עומדת להיסגרÆ חברים המעוניינים להצטרף לתוכנית יפנו 

Æלמנהלי התעסוקה במחוזות
קורס ליועצי נדל¢ן ≠ בשיתוף הרשת הבינלאומית ¢ריליטי אקזקיוטיב¢ 
ייפתח בקרובÆ הקורס מכשיר את משתתפיו למקצוע יועץ נדל¢ן¨ כולל הכנה 
לבחינת רשם המתווכים של משרד המשפטיםÆ בתום ההכשרה יוכלו בוגרי 
 Æההכשרה להשתלב בתעסוקה בסניפי הרשת ≠ הן כשכירים והן כעצמאיים
לקבלת פרטים נוספים∫ ניתן לפנות למנהלי התעסוקה במחוזותÆ מקום 

Æומועד פתיחת הקורסים מותנים במספר המשתתפים
תיור  ¢אגד  עם  בשיתוף   ≠ הארץ  וידיעת  טיולים  מדריכי  קורס 
אביב  בתל  דן¢  ¢בני  הנוער  באכסניית   ≤±Æ∑Æ≤∞±±≠ב ייפתח  ונופש¢¨ 
יהודה¨  שפלת  בארץ∫  הדרכה  אזורי  ובארבעה  בסיסי®  ©שלב 
יפנו  להצטרף  המעוניינים  חברים   Æונגב תחתון  גליל  עליון¨  גליל 

Æלמנהלי התעסוקה במחוזות
קורס ממונים על הבטיחות בעבודה ≠ ייפתח במחוז הצפון בסוף חודש יוני 
±±∞≥¨ בשיתוף מכללת ¢עתיד¢Æ חברים המעוניינים להצטרף יפנו למנהלת 

Æתעסוקה מחוז צפון ≠ דליה סלוצקי
שני  לפתוח  בכוונתנו   ≠ ושילובם בתעסוקה  פנסיוניים  יועצים  הסמכת 
מסלולי הסמכה למשווקיםØ יועצים פנסיוניים¨ בשיתוף עם חברת ¢גולד¢ 
ומכללת ¢אתגר¢Æ חברים המעוניינים לקבל פרטים יפנו למנהלי התעסוקה 
במחוזות דן¨ שרון ויהודהÆ כנס הסברה למועמדים התקיים במחצית חודש 

Æ≤∞±± יוני
קורס לנהיגת רכב ציבורי ≠ ייפתח במרכז במהלך חודש אוגוסט ±±∞≥¨ 
בשיתוף פעולה עם ¢אגד תיור¢Æ חברים המעוניינים להצטרף יפנו למנהלת 

Æתעסוקה מרכז ≠ אילנה קגן
קורס להכשרת מדריכים לנהיגה מונעת ≠ בכוונתנו לפתוח מספר קורסים 
להכשרת מדריכים לנהיגה מונעתÆ הקורסים מתוכננים להיפתח באזור 
 Æנוסף באשדוד וקורס  רעננה   ≠ באזור המרכז  והקריות¨  חיפה   ≠ הצפון 

 Æבוגרי הקורס אשר יעמדו במבחן הסמכה¨ יוכלו להשתלב בעבודה מעשית
Æלפרטים יש לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות

סדנאות העצמה ≠ נמשכת הפעילות בנושא סדנאות העצמהÆ סדנה בת 
©מחוז  הדרוזי  והקמת עסק¨ המיועדת לחברים מהמגזר  ליזמות  יומיים 
צפון®¨ התקיימה ב≠±±∞≥Æ≤∏Æ∂Æ סדנת העצמה לדורשי עבודה בעיר אילת 
התקיימה ב≠±±∞≥Æ∂Æ∑≥ בבית החייל שבעירÆ חברים המעוניינים להשתתף 

Æבסדנאות יפנו מיידית למנהלות התעסוקה במחוזות
העבודה¨  דורשי  החברים  לכלל  להזכיר  אנו מבקשים   ≠ ¢סל הכשרה¢ 
המבקשים לעשות הסבה מקצועית אשר תביא להשתלבותם בעבודה¨ כי 
יש באפשרותם לקבל סיוע כספי למימון ההכשרה מתוך ¢סל הכשרה¢ 
לפנות למנהלי  ניתן  יחידת התעסוקהÆ לפרטים  העומד לרשות תקציב 

Æהתעסוקה במחוזות

כנס נטוורקינג במחוז הצפון בשיתוף עם פורטל ¢ביטחונט¢
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