
במסגרת פרויקט "עולים לנגב" המלווה את
העולים והפליטים מאוקראינה ואת

השתלבותם בחיים בישראל - קיימנו מפגש
מרתק בין עולים חדשים שרוצים להקים עסק

בישראל לבין עולים ותיקים שכבר מחזיקים
עסק משלהם כמה שנים. 

המגוון האנושי ותחומי העיסוק השונים של
בעלי העסקים יצרו מפגש פורה מאוד ואופק
לשיתופי פעולה מעניינים בהמשך, שעליהם

נשמח להמשיך ולעדכן בהמשך!
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חודש נובמבר היה רווי פעילויות במרכז לאודר ואנחנו גאים לשתף אתכם בעשייה!

לצד כל האירועים שקרו במחלקות השונות הוצאנו בתחילת החודש משלחת נציגים לבוסטון
ארה"ב, להשתתף בועידה הלאומית של JNF - USA ולהציג להם מקרוב את העבודה

המדהימה של מרכזי לאודר בישראל, המופעלים בחסותם.

בתמונה, מימין לשמאל: אורי כרמל - מנכ"ל, מייגן טרנר - רכזת שותפויות, תמר גיל - משנה
למנכ"ל, מר רונאלד לאודר, ראסל רובינסון וסול ליזרברם - שלושה מאנשי החזון העומדים

בראש ארגון JNF ומשפיעים על ישראל בהרבה מאוד חזיתות.
אנחנו גאים להיות שותפים ולעשות את חלקנו בפיתוח הכלכלי של הנגב והגליל

עולים למען עולים

מיזם נגב שופ - האמזון של הנגב 

בשעה טובה השקנו את אתר "נגב שופ" - קניון וירטואלי המאפשר ללקוחות מרחבי הארץ
[ובהמשך גם מרחבי העולם!] לקנות מוצרים מעסקים קטנים בנגב ולקבל אותם במשלוח עד

הבית.
מטרת המיזם היא לאפשר לאמנים וליצרנים מהנגב להרחיב את הפעילות העסקית שלהם.
מעבר לחנויות האינטרנטיות כל עסק שמצטרף למיזם מקבל מעטפת כוללת של ליווי בקידום

העסק ובשיווקו.
לצד הפלטפורמה האינטרנטית, אנו מקיימים סיורים המאפשרים לכל המעוניין להגיע ולחוש את
הנגב מקרוב - הטעמים, הריחות והסיפורים מאחורי הקלעים של האמנים והיצרנים המקומיים.

בתמונה: מתוך סיור בלוגרים שנערך ברובע האמנים בערד.

את כל המידע על מיזם "נגב שופ" תוכלו לראות כאן >>

אתר נגב שופ

שותפויות טובות = תעסוקה טובה

התרגשנו מאוד לארח אצלנו החודש את כנס המעסיקים להייטק ותעשייה, בשיתוף התאחדות
התעשיינים.

120 נציגות ונציגים מחברות מובילות במשק הגיעו אלינו למרכז לאודר בלב העיר העתיקה בב"ש,
על מנת לדון באתגרי התעסוקה בעידן שאחרי הקורונה כמו גיוס עובדים ומחוברות עובדים לארגון"

בעולמות התעשייה, הרפואה וההיי טק?
בין הרצאה להרצאה החליפו המשתתפים טיפים, שוחחו ויצרו קשרים חדשים.

אנחנו גאים להוביל את החזון המפואר של רונלד לאודר - להעניק מענה ראוי למעסיקים בנגב
הזקוקים להון אנושי איכותי, לחבר בין מוסדות אקדמיים ובוגריהם לתעסוקה איכותית וע"י כך לשמר

אותם בנגב. אנו מודים למעסיקים על שהגיעו לכנס ועל שיתוף הפעולה איתנו יום יום.

צילום: סנאפ - המרכז לצילום חברתי

הון אנושי בסקטור המים

במסגרת אירועי שבוע המים של ישראל לשנת 2022 - הובלנו יחד עם שותפים כנס מקוון בו עסקנו
בסוגיות ואתגרי הון אנושי בסקטור המים. האירוע נוצר מתוך צורך שזיהינו בשטח יחד עם שותפינו, וכך

הם מספרים:
טלי צור אבנר, ראש מטה JNF ארה"ב בישראל: "החזון הגדול של JNF הוא חיזוק הפריפריה והמשק
הישראלי. כחלק מהגשמת חזון זה, הוקמו על ידנו מעל 250 מאגרי מים ממוחזרים ברחבי הארץ. כמו
כן, דרך מרכזי לאודר לתעסוקה אנחנו מעודדים צעירים להתיישב ולחיות בנגב ובגליל וכחלק מזה אנו

מסייעים להם באיתור מקומות עבודה איכותיים, מכשירים אותם למציאת עבודה ומחברים בינם לבין
מעסיקים - גדולים וקטנים - ביניהם גם במשק המים."

רביד לוי, ראש קהילת חדשנות מים: "מטרת הקהילה היא לקדם שיתופי פעולה וחדשנות בסקטור
המים. חדשנות היא לא רק טכנולוגיה - אלא מכלול של אמצעים שמאפשרים לפתח, לאמץ, להטמיע
חדשנות - ובמרכז כל דברים אלה עומדים האנשים. לכן היה חשוב לנו הדיון הפתוח יחד עם האנשים

עצמם".
קרן גוז לוין שייצגה את מרכזי לאודר בפאנל הביאה דוגמאות מתעשיות משיקות ואמרה שבעתיד כדי

להתגבר על חלק מהקשיים בנושא הון אנושי בתעשיות בכלל ובתעשיית המים בפרט יש לחזק את
הקשר בין התעשיה לאקדמיה ולמוסדות השכלה גבוהה נוספים.

רוצים להישאר מעודכנים בזמן אמת? עקבו אחרינו:

נתראה בניוזלטר הבא עם סיכום פעילות שנת 2022!
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