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הסר | דווח כספאם

החודשיים האחרונים במרכזי לאודר התמקדו בעיקר ביצירת חיבורים וקידום נושאים לקראת
השנה הבאה. אם חשבתם שהשנה הייתה עמוסה, חכו לשנה הבאה ;) 

עד אז אנחנו מזמינים אתכם להתעדכן גם בדף הפייסבוק שלנו על כל מה שקרה, קורה ויקרה בנגב
ובגליל. תנו לנו לייק, שתפו והפיצו את הבשורה על השינוי שאנחנו מייצרים.

בשקט בשקט ובהתמדה, קידם מרכז לאודר בצפון את שילובם של אנשי מקצוע מתחום השיקום בבית
החולים פוריה.

בכנס medex של "נפש בנפש" שהתקיים בניו ג'רזי, נרשמו כ-21 מתעניינים שהביעו רצון להגיע לצפון
ולקדם את מחלקת השיקום המתהווה בבית החולים. כהמשך ישיר לפנייתם, ובשותפות עם בית החולים
והאשכול, יצרנו עימם קשר על מנת להבין את צרכיהם במעגלי החיים השונים לאחר העליה (דיור, חינוך

וכו').
בשיחות עלו מגוון סוגיות: סביבת המגורים ואופי היישובים, שאלות בפן המקצועי ועוד. על כל השאלות
והסוגיות שעלו השבנו וגישרנו יחד עם אנשי מקצוע של פוריה ובעלי תפקידים בכל תחומי החיים. הנגשנו

את כל היעד והמידע הקיים, בתקווה שיבחרו לקבוע כאן בגליל את ביתם.

מרכז לאודר בצפון לא נח לרגע! בין עשרות ההזדמנויות התעסוקתיות שחיכו למבקרים ביריד
התעסוקה בגן התעשייה בתפן, חיכו גם עינת וענת, שהסבירו למאות המבקרים על הליווי שמרכז
לאודר בגליל מעניק למתעניינים, החל מתעסוקה איכותית ועד חיבור לגורמים קהילתיים ביישוב בו

יבחרו לגור. מרכז לאודר כאן בדיוק בשביל זה.
בימים אלה ענת ועינת מלוות מספר מתעניינים שהתחילו לבחון את נושא המעבר לגליל.

החודשים האחרונים היו רווי אירועים וסדנאות לסטודנטים במרכז לאודר בדרום. 
בין מבחני סוף השנה קיבלו הסטודנטים הזדמנות להרשם לימי ראיונות למגוון משרות אצל מעסיקים

כמו: קבוצת טמבור וקמ"ג.
בנוסף, מידי שבוע התכנסו עשרות סטודנטים בזום או בחדר הסדנאות לשמוע הרצאה מרתקת מאנשי

מקצוע מובילים כמו: נדב בנג'ו ומורן קלפר. 
בסוף החודש הושק קמפיין הייעוצים שלנו, בו אנו מזמינים בוגרים ובעלי תארים להתייעץ ללא עלות עם

נשות מקצוע מובילות מתחום משאבי האנוש. לפרטים והרשמה לחצו
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