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הסר | דווח כספאם

חודש מרץ היה גדוש אירועים בחברה ישראלית וגם אצלנו.

המראות המזעזעים בבאר-שבע, חדרה, בני-ברק ותל אביב שקרו בצל הזוועות המתמשכות על אדמת
אוקראינה, חידדו לנו את תחושת השליחות והעצימו את העשייה היום יומית שלנו. כולנו תקווה שחג

הפסח יביא עמו את ההתחדשות ואת החירות לה כולנו מייחלים.
כארגון המקדם קהילתיות, לא נשארנו אדישים למתרחש באוקראינה. בחודש מרץ, מספר נציגי קהילות

עשו את דרכם כדי לסייע לפליטים בגבול אוקראינה ביחד עם משלחות סיוע נוספות מטעם מועצת
מקו״ם. בביתנו בנגב פעלנו לילות כימים ובתוך שבועיים הקמנו תשתית אזורית לקליטה תעסוקתית

במסגרת פרויקט "עולים לנגב" - לקליטת עולים בתעסוקה. התרגשנו מההרתמות - של המעסיקים,
ארגוני הקליטה ושל שרת הקליטה הגב' פנינה תמנו-שטה שלקחה חלק בכנס "עולים לנגב" שהתקיים

במרכז לאודר לתעסוקה.
ברצוני לברך אותך ואת בני משפחתך בברכת חג פסח שמח. מי ייתן ונתברך כולנו בשובם של ימי שקט

ושלום במדינת ישראל ובעולם.

אורי כרמל,
מנכ"ל ארץעיר

עולים לנגב - התכנית לקליטה ושילוב העולים החדשים בשוק התעסוקה בנגב.

בהמשך לפעילות מרכז החירום, אותו יזם רונלד לאודר, לטיפול בנושא הפליטים והעולים מאוקראינה
ורוסיה, ובשיתוף JNF ארה"ב, אירחנו ביום שלישי, 29.3  במרכז לאודר בבאר שבע כנס מיוחד בנושא

שילוב העולים מאירופה במשרות איכות בנגב. 
הכנס התקיים במעמד שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו-שטה, נציגים מטעם גופים וארגונים בולטים
בתחום התעסוקה ונציגי חברות בנגב. בשני פאנלים שהתקיימו, קיימנו שיח פורה ומפרה על תנאי

ההעסקה והתנאים הנאותים שיש ליצור לשילוב מייטבי ושימור העובדים הפוטנציאליים.

"אני רואה פה נציגים של עשרות חברות ואני אומרת לכם אל תשאירו את זה רק לממשלה. אנחנו
צריכים אתכם וזה לא בושה להגיד את זה, רק ביחד נצליח לקלוט את העולים", אמרה השרה והנכחים

בכנס אכן נרתמו למשימה הלאומית - עד כה רוכזו כ- 2,000 משרות ותהליך ההשמה יצא לדרך. 
בין דוברי הכנס שעלו לבמה, דיברה גם ענת בונדרנקו, רכזת הפרויקט במרכז לאודר, שריגשה את
כולם עם סיפור הבריחה שלה ושל משפחתה ביום השני למלחמה. ענת השתלבה מהר מאוד בעשייה

היום-יומית ומשקפת לנו את הפן של העולים בכל שלבי הגיוס.

על סצנת ההיי טק המתפתחת בצפון כבר שמעתם?

אם לא, תרשו לנו לספר לכם על הדבר הטוב הבא שמתהווה ממש בימים אלה: 
בשבוע שעבר יצאנו מהזום וקיימנו, סוף סוף, מיט אפ מהנה ומלמד. למרות הקור העז בצפון, ההיענות

הייתה מדהימה והאווירה בהאב הכוונת הייתה חמימה ונעימה.
בין הנושאים שעלו במפגש - מה קורה בצפון כיום ומה עתיד לקרות, אילו כלים קיימים בכל ארגון וחברה

לשימור עובדים, כיצד משמרים את התנופה ומי השותפים לדרך.
במיט אפ התארח בועז רוט, מנהל מרכז הפיתוח של חברת Valens בצפון, שסיפר על מעבר החברה

לצפון והזמין את כולם להגיש קו"ח למשרות בחברה. 

את הערב המעניין סיימנו בהרצאה של גלית אקרמן-ברש, בנושא "סטוריטלינג" - איך נכון להביא לידי
ביטוי את הסיפור האישי של כל אחד ואחת בריאיון עבודה ובמפגשים מקצועיים שונים.

רוצים לדעת מתי המיט אפ הבא שלנו? עקבו אחרינו בפייסבוק

הקשר בין סטודנטים למעסיקים מתחיל כאן

חלק משמעותי בעשייה היומיומית שלנו במרכז לאודר, מוקדש לחיבורים בין אנשים מכל מיני  וארגונים
לטובת פיתוח כלכלי בנגב תחומים. למה? 

1. כי אנחנו שואפים לקדם ולפתח תעסוקה איכותית בנגב
2 . כי אנחנו מאמינים שיש הזדמנות לכל אחד ואחת

לכן החיבור בין מרכזי קריירה אקדמאיים למעסיקים פוטנציאליים בנגב מתבקש. בשבוע שעבר התארחו
סטודנטים למדעי המחשב של מכללת ספיר, במשרדי חברת רזיליון בפארק ההייטק בבאר שבע.
במסגרת הסיור שמעו הסטודנטים על אופי העבודה, מה הדרישות וגם קיבלו כמה טיפים מכאלה

שיודעים מה צריך לעשות כדי לצלוח את תהליכי המיון.
החזון שלנו הוא להשאיר כמה שיותר בוגרים בדרום ולשלבם בתעסוקה איכותית. לכן ככל שנחזק את

ההיכרות בין הסטודנטים למעסיקים, נגדיל את סיכויי ההשמה והשתלבות.
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