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הסר | דווח כספאם

אז מה קורה אצלנו ממש בימים אלה? בצל הקשיים והתחלואה, מרכז לאודר לתעסוקה אירח בחודש ינואר את
משטרת ישראל ליום ראיונות משותף שהתקיים במרכז לאודר בנגב. כעת, אנחנו כבר נערכים ליום הראיונות הבא
שיתקיים בשיתוף תוכנית היל"ה והחברה למתנ"סים, בו נראיין אנשי חינוך שמעוניינים/ות בעבודה עם נוער
בסיכון. גם המחזור השלישי של סטארט-אפ נגב עומד לצאת לדרך ועל הדרך, סידרנו לך הצצה מרתקת לעבודתה

של רוני - מובילת תוכנית "טרייב" להכשרת נשים בבניית אתרים.
 

אז בואו נתחיל :)

בשבוע שעבר קיימנו במרכז לאודר לתעסוקה בנגב יום ראיונות בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל שמגייסת
למקצועות בילוש, חקירה וסיור. המטרה המשותפת שלנו היא לאתר ביחד את הצרכים וכך לסלול נתיב נוסף

לתעסוקה איכותית עבור צעירים בערי הפריפריה בישראל.

ועכשיו, עם הפנים ליום הראיונות הבא. מרכזי לאודר לתעסוקה בנגב ובגליל בשיתוף תוכנית היל"ה, החברה
למתנ"סים יקיימו ימי ראיונות למשרות הוראה לנוער בסיכון. התכנית מתאימה למורים/ות, סטודנטים/ות ו/או

מתמחים/ות בהוראה. רוצה להשפיע בדרך קצת אחרת? מכירים מישהו או מישהי שזה מתאים לה
 

מעניין אותך? להרשמה לחצו כאן

צפו בסיכום יום הראיונות עם משטרת ישראל

לפני חודשיים סיפרנו לכם/ן על סיום השלב הראשון בתוכנית "טרייב סטודיו - נשים בונות אתרים" שהתקיימה
.WIX בירוחם. 14 נשים השלימו את שלב ההכשרה בתוכנית שכללה עיצוב ובניית אתרי על פלטפורמת

אז כדי לשמוע ולהתעדכן בשלב הליווי של התוכנית תפסנו לראיון מרתק את רוני לוי שמלווה את הבנות מסביב
לשעון ממש בימים אלו. רוני ניהלה חברה להדרכה והטמעה של מערכות טכנולוגיות במשך למעלה מ 20 שנים,
ניהלה 2 עמותות בתחומי ההדרכה והחינוך, מעצבת ובונה אתרים בעצמה וכיום מלווה באופן צמוד את בוגרות

התוכנית בכל תהליך העבודה מול הלקוחות ובניית האתרים.

השותפים בתוכנית הם טרייב - פלפורמה להעצמה (חל"צ) שאחראית על ההכשרה, עמותת ארץ עיר (מרכז לאודר
לתעסוקה) שמתכללת את הפרויקט, המועצה המקומית ירוחם, עם המעורבות האישית של ראשת העיר טל אוחנה,
בתמיתכן של קרן Mac Ness, קרן הנשים של הפדרציה היהודית Broward בפלורידה, קרנות הביטוח הלאומי ו-

.WIX
 

 לראיון המלא עם רוני לחצו על התמונה 

אחרי שבוגרי מחזורי א' ו-ב' של תוכנית "סטארט אפ נגב" השתלבו בעולמות ההייטק, במיזמים ובסטארט-אפים
שונים, המחזור השלישי של המאיץ ייצא בשבוע הבא לדרך עם משתתפים ומשתתפות שייכנסו בשער הכניסה

לעולם ההייטק.

"סטארט אפ נגב" היא תוכנית שהוקמה במטרה לעודד מנהיגות טכנולוגית בחברה הבדואית. התוכנית מעודדת
ומעצימה יכולות של יזמים בדואים מתחום הטכנולוגיה ומאפשרת להם חשיפה לעולם היזמות ותעשיית ההיטק
הישראלית. הוגי התוכנית, שמגיעים מקרב החברה הישראלית והבדואית, שואפים ליצור קהילה טכנולוגית של בני
החברה הבדואית שתתרחב ותסחף לתוכה עוד ועוד צעירים ובעלי עניין ומשתתפיה יהוו מודל לחיקוי עבור כלל

הקהילה.

מכאן - נאחל למשתתפי התוכנית השלישית הצלחה רבה בדרך ממרכז לאודר ומהשותפים השונים: עמותת מט"ע, ,
ICL, קרן יק"א, קרן מיראג' , חממת inegev , מרכז יזמות ח"י בספיר ומונא חלל לשינוי - הגוף המפעיל של

המאיץ בהיבט הפדגוגי והתפעולי.

(צילום: סנאפ, המרכז החברתי לצילום)
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