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הסר | דווח כספאם

שנה נפלאה עברה עלינו במרכזי לאודר לתעסוקה. בנגב ובגליל, בדרום ובצפון, יוזמות שונות ותוכניות חדשות
הוקמו. החל מליווי של למעלה מ-120 עסקים קטנים בתכנית ה-SBA שהתנקזו לכנס אחד מרשים במרכז לאודר
בבאר שבע, סדנאות הכנה לשוק התעסוקה, פתיחת הכשרה מקצועית למקדמי עסקים ברשויות, תוכניות התמחות
שונות וניצנים ראשונים בשנת הפעילות הראשונה של מרכז לאודר בגליל. אז מה קורה במרכזי לאודר לתעסוקה?

המשיכו לקרוא!

אחד מרגעי השיא המשמעותיים של השנה קרה החודש במרכז לאודר. עם פרוץ משבר הקורונה, הקמנו את
איגוד העסקים הקטנים (SBA) במטרה לייצר עבודה משותפת לקידום האינטרסים של בעלי העסקים הקטנים
בנגב ובגליל. כ-120 משתתפים ומשתתפות הגיעו לכנס האחרון שקיימנו והוכיחו לנו עד כמה חשוב לשמר ולחזק

רשת עסקית רחבה למען קידום ושגשוג של עסקים קטנים בפריפריה בישראל. 
 

אנו מודות לכל אלו שהגיעו לשתף, לספר, להכיר ולחזק את התשתית החשובה של האיגוד

SBA-לצפייה בתמונות מכנס ה

העבודה של איגוד העסקים הקטנים לא מסתכמת רק ברשת בעלי ובעלות העסקים. בימים אלו ממש נפתחה
תוכנית "לומדים בשטח" שמטרתה להכשיר ולהגדיר את תפקידם של מקדמי העסקים הפועלים בתוך הרשויות

המקומיות למען קידום העסקים הקטנים בערי הפריפריה.

במשך מספר מפגשים שיתקיימו בחודשים הראשונים של שנת 2022, יקבלו מקדמי העסקים ברשויות כלים וידע
בנושאי מיצוב תפקידם, בניית קהילות עסקים, גיוסי כספים והעשרה בנושאי חדשנות וטכנולוגיה. בסיום, יציגו

המשתתפים והמשתתפות בתוכנית את התוצרים שהכינו במהלך שלבי התוכנית.
 

נמשיך לעדכן גם מהמסע הזה. בהצלחה!

מחזור התמחות נוסף הגיע אל סיומו...

במהלך החודשים האחרונים ליווה הצוות המקצועי של מרכז לאודר, בשיתוף המרכז לפיתוח קריירה של
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, כ-25 מתמחים ומתמחות. במהלך התוכנית המתמחים.ות חוו את עולם העבודה

מבפנים תוך למידה, העשרה ורכישת כלים משמעותיים להשתלבות בשוק התעסוקה.

בזמן שהמעסיקים זוכים לקבל הון אנושי ואיכותי שמלווה על ידי הצוות המקצועי של התוכנית, למתמחים
והמתמחות ניתנת ההזמנות לקבל מלגה ולקחת חלק פעיל בעבודה שתאפשר להם להיכנס אל תוך ענפי התעסוקה

שמעניינים אותם.
 

אנו מודים לכל מי שלקח חלק בתוכנית ומאחלים הצלחה בהמשך הדרך!

מרכז לאודר לתעסוקה בגליל, הממוקם בעכו, ציין בחודש שעבר את סיומה של השנה הראשונה לפעילותו.
במהלך השנה המרכז יצר שותפויות עם ארגוני מעסיקים בצפון, מועצות מקומיות ושחקני מפתח אחרים בשוק
התעסוקה במטרה לפתח הזדמנויות תעסוקה איכותיות בצפון המדינה. המרכז מפנה תשומת לב רבה לענפי ההייטק
בתחומי האגרי-טק, פוד-טק' טכנולוגיות מים ובמקביל גם לענף הרפואה. מרכז לאודר לתעסוקה בצפון מסייע

בהדרכה וליווי של מחפשי עבודה במעבר צפונה ובמקביל, גם בסיוע לחברות שונות בתהליכי המעבר.

בשנת 2021 סייענו, ביחד עם השותפים שלנו, במעבר של 7 חברות הייטק שונות לצפון שהביאו עמן 50 מקומות
תעסוקה חדשים. כמו כן, המרכז אסף בשנה האחרונה מידע משמעותי רב על מגמות בשוק התעסוקה בצפון, מידע

שמסייע לנו לכוון ולנתב את מאמצי המרכז בתחום התעסוקה.

אנו מזמינים אותך להתעדכן בפעילות של מרכזי לאודר לתעסוקה בגליל בעמוד הפייסבוק של מרכז לאודר צפון
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