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הכל מתחיל בגליל
רגע לפני שהכל מתמלא באיחולי שנה טובה, אנחנו מבקשים לאחל לעצמנו ולשותפים שלנו לעשייה

הנפלאה ברחבי הגליל, שנה לא פחות טובה וגדושה בפעילות. 

מי ייתן והשנה נכפיל את מספר האירועים ונשלש את מספר המשתתפות והמשתתפים, 

נמשיך לחזק את הקשרים עם מעסיקים, ארגונים, מוסדות להשכלה גבוהה וגופים נוספים,

נצעיד את הגליל קדימה, לעבר עתיד שופע היצע תעסוקתי איכותי ואופציות דיור, לצד איכות חיים
ואווירה גלילית משפחתית וייחודית.

נייחל לשנה של קפיצת מדרגה! 
לפרטים נוספים על הגליל, תעסוקה וייעוץ לחצו כאן

 

ממתיקים את השנה 

יש מיזמים ותכניות שאנחנו מתכננים במשך שנים ויש כאלו שנוצרים מכורח המציאות, ומתגלים
כחשובים ומשמעותיים לא פחות. 

"עולים לנגב" היא דוגמא נפלאה לכך. התכנית התגבשה תוך כדי תנועה בחודש מרץ האחרון, עקב
האירועים באוקראינה ורוסיה, במרחק חצי שנה אנחנו כבר יכולים לראות כמה משמעותית היא עבור

240 העולות והעולים שאנחנו מלווים. ככל שהזמן עובר כולם מתחילים למצוא את מקומם החדש
בישראל - הן מבחינה התיישבותית והן מבחינה תעסוקתית ואנחנו נהנים מהון אנושי איכותי ומקצועי

בנגב. 
ערב השנה החדשה התכנסנו במלון קדמא בנגב להמתיק את ההמשך, למדנו על סימני החג, שמענו

מופע סטנדאפ על קשיי הקליטה בישראל והרמנו כוסית לחיי החיים החדשים בישראל וההצלחות שעוד
יחגגו בהמשך!

 

השנה נקצור פירות

יש לנו בשורה לכלכלה המקומית!
לצד הליווי של עשרות עסקים קטנים ומיוחדים ברחבי הנגב, פעלנו לקידום אתר סחר שיושק ממש עוד

רגע, במטרה לחזק את המכירות בנגב ומחוצה לו ולספר את הסיפור המקומי היצרנים כאן בנגב.
נמשיך לעשות כל שביכולותינו לשמר ולפתח את הכלכלה המקומית שכל כך חיונית כאן להמשך

התנופה.

בנוסף, זכינו השנה ללוות במרכז לאודר אלפי מתעניינים בתחומי התעסוקה בפריפריה.
קיימנו עשרות מי ראיונות וימי זרקור למעסיקים גדולים, אליהם הגיעו מעל אלף צעירים וצעירות בוגרי

לימודים אקדמאיים, אותם אני מלווים בדרך למשרת החלומות.  

אנו מבטיחים גם השנה להמשיך לפעול למען תעסוקה איכותית לאקדמאיים ובוגרי השכלה גבוהה
בנגב.

"כי בנגב ייבחן העם בישראל"

עקבו אחרינו גם כאן
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