
 

  

 

 

 

30.10.2017 
 תשע"ח ' חשווןי

  -הודעה לעיתונות  -

 הצלחה ליריד התעסוקה של עיריית אשקלון והתאחדות התעשיינים: 

דורשי עבודה זכו  500-כ
להתחיל קריירה להזדמנות 

 חדשה ומצליחה בתעשייה

המשתתפים הרבים זכו לפגוש מעסיקים וחברות גדולות 
עודדו אותם לאתר את אפיק הקריירה המתאים בתחום, אשר 

 להם ביותר מבין עשרות התפקידים שהוצעו ביריד

התעניינות רבה נרשמה ביריד התעסוקה המשותף של עיריית אשקלון והתאחדות התעשיינים, 
י עבודה הגיעו במטרה לזכות בהזדמנות להתחיל דורש 500-שנערך בשבוע שעבר, זאת לאחר שכ
 קריירה חדשה ומצליחה בתעשייה. 

מעסיקים פוטנציאלים, מהחברות המצליחות, המודרניות  במהלך היריד נפגשו המשתתפים עם
 נתיב הקריירה המתאים להם ביותר. ביחד עמם איתרו את ו באזורוהמתקדמות ביותר 

תעשיות, פולירון אגש"ח, מעבדות שרון, קבוצת יהודה, ביריד: ז.א.ט שהשתתפו בין המפעלים 
קרלסברג, הולנדיה, רב בריח תעשיות, פקר פלדה תעשיות, אסם, נירומטל, סולבר מוצרי חלבון, 

אשפלסט מסחר ותעשיות פלסטיק, ואקוטק אריזות, מקסימה המרכז להפרדת אוויר, דן בדרום, 
 , סודה סטרים, אלקטרהמפיה, רשפים דלתותפח תעש אשקלון, נירלט, ענבי ציון, קבוצת אולי

 ועוד. 

"שיתוף הפעולה המוצלח בינינו לבין התאחדות התעשיינים הוכיח , תומר גלאם: העיר בפועלראש 
את עצמו ומאות תושבי אשקלון נהנו מהזדמנות להתקבל לעבודה בתחום התעשייה וליהנות 

התעשיינים על היוזמה המבורכת ועל אני מודה להתאחדות מקריירה מעניינת, מרתקת ומתגמלת. 
 ".שיוביל לירידים נוספים כאלו בעתיד שיתוף הפעולה

פחת התעשייה הישראלית הינה מהתעשיות משדות התעשיינים, שרגא ברוש: "נשיא התאח
קריירה מצליחה ומהנה, בשכר . ביריד תושבי אשקלון הבטיחו לעצמם המתקדמות ביותר בעולם

אלף שקלים(, ואפשרויות קידום  14 -בתעשייה עומד על למעלה מהוגן )השכר הממוצע 
 ".משמעותיות

גם בעלי המפעלים התפעלו מההיענות הגבוהה שהייתה ליריד, מההצלחה שלו, מהארגון וממאות 
קורות החיים שקיבלו לידם. "זכיתי בפיס. מצאתי עובד שאני מחכה לו חודשים ארוכים", אמר 

 אחד מבעלי החברות.  

 

 



 

  

 

 

 

החל מעובדי  -כיום התעשייה הישראלית סובלת ממחסור חמור של אלפי עובדים בכל הרמות 
רצפת ייצור, דרך טכנאים והנדסאים וכלה במהנדסים. בסקר שערך לאחרונה האגף למחקר 

מכלל המעסיקים מצביעים על קושי ממשי  85%-80%-כלכלי של התאחדות התעשיינים, עולה כי כ
.  המחסור מוביל לפגיעה ממשית בכושר התחרותיות של התעשייה בגיוס עובדים מקצועיים

הישראלית, פוגע בפריון של המשק, וכבר היום מביא לסגירת או העתקת מפעלים ופסי ייצור 
 לחו"ל.

עובדים( חשמלאים  2000-מקצועות בולטים שחסרים כיום במשק ובתעשייה: רתכים ומסגרים )כ
 ( ועוד.5,500-עובדים(, נהגי משא כבד )כ 2500-מכונות )כעובדים(, מפעילי  3000-ומתקינים )כ

עבודה מעניינת ומאתגרת, משכורת גבוהה, יציבות באי היריד שיתאימו למגוון העבודות ייהנו 
 תעסוקתית ותנאים מצוינים מתחילת הדרך. 

 


