
  
 

  
  תעשיינים יקרים,

  
התאחדות התעשיינים פועלת במשנה מרץ לקידום החינוך הטכנולוגי, ההשכלה הטכנולוגית 

וההכשרה המקצועית במטרה להבטיח שלתעשייה יגיע כח אדם מקצועי ומיומן, הן בטווח הקצר והן 
בטווח הארוך. כחלק מהמענה לטווח הקצר, התאחדות התעשיינים מעורבת ושותפה במגוון תכניות 

ושילוב אוכלוסיות מגוונות בתעשייה, לרבות, חיילים משוחררים, עולים חדשים,  שמטרתן הכשרה
 מיעוטים, חרדים וערבים.

 מידעון זה יסקור את עיקרי הפעילות בתחום התעסוקה וההכשרה המקצועית.
 קריאה מהנה,

    ד"ר טל לוטן, ראש אגף חינוך והכשרה

 

 

 

  

 

   

  ירידי תעסוקה בארץ 

   
 הטובים לתעשייה!

התאחדות התעשיינים יחד עם הרשויות 

המקומיות וגופי הכשרה ותעסוקה, שותפה בירידי 

תעסוקה לשילוב אוכלוסיות מגוונות בתעשייה. 

 ברחבי הארץ:  לאחרונה התקיימו ירידי תעסוקה

יריד תעסוקה בבית שמש עבור  •

 החרדית. ההאוכלוסיי

יריד תעסוקה במכללה הטכנולוגית  •

 בב"ש לבוגרי לימודי הנדסאות.

 ברעננה. 40יריד תעסוקה עבור בני + •

יריד תעסוקה יוצא דופן בכלא אלה עבור  •

 הכלואים המשתחררים בקרוב.

יריד תעסוקה לבוגרי לימודי הנדסאות  •

 במכללת אפקה.

אנו קוראים לכם להשתתף בירידי התעסוקה 

  הקרובים:

ה והכשרה במרכז יריד תעסוק •

הקונגרסים בחיפה יתקיים בתאריך 

 18:30 - 15:00בין השעות  8.7.19

בשיתוף עם שירות התעסוקה ומשרד 

 העבודה והרווחה

הכללית  לאוכלוסייהיריד תעסוקה  •

בשיתוף עם עיריית בית שמש יתקיים 

 20:30 - 16:00בין השעות  15.7.19  ב

סוזי קינן  -לפרטים נוספים 

ana@industry.org.ily,  6788809-054     

 

mailto:yana@industry.org.il
https://cloud.inforu.co.il/umail/2ahfez4lsplf-token.htm
https://cloud.inforu.co.il/umail/4utngp7tqo8k-token.htm


 

 

   

  

  ירידי תעסוקה בחו"ל

   
התאחדות התעשיינים בשיתוף עם הסוכנות 

 היהודית לקחו חלק בירידי תעסוקה בחו"ל.
עולים פוטנציאליים, בעלי  1,000למעלה מ 

אשרת עלייה, השתתפו בירידי תעסוקה נודדים 
שהתקיימו בהרי אוראל שברוסיה, באוקראינה 

ובבלארוס. אוכלוסיית היעד הייתה בעיקר עובדי 
 התעשייה המסורתית.

היריד הקרוב צפוי להתקיים במהלך חודש 
 נובמבר בסן פטרסבורג, רוסיה

 
נים לקבל פרטים נוספים מעסיקים המעוניי

  פנו אלינו. -ולהצטרף למשלחת 
 

 054-6788809סוזי קינן  -לפרטים נוספים 
yana@industry.org.il      

 

 

  
   

  

  סיוע באיתור עובדים לתעשייה

  

התאחדות התעשיינים פועלת לסייע לחברות במציאת עובדים מול גופים 

שונים. אנו פועלים מול: היחידה להכוונת חיילים משוחררים, הסוכנות 

היהודית, משרד הקליטה, עמותות לתעסוקת חרדים, עמותות לתעסוקת 

 מיעוטים, שירות התעסוקה, הרשות לשיקום האסיר ועוד גופים נוספים.

את פרופיל  yana@industry.org.ilלאיוש, שילחו למייל עבור משרות 

 המשרה ואנו נסייע לכם לחפש את העובד המתאים.

 

 בנוסף, ניתן לפרסם משרות לאיוש בדף הפייסבוק של התאחדות 

 העומד לרשותכם. "משרות שוות בתעשייה הישראלית" -התעשיינים 

  

       

 

 

    

  

  הכשרות מקצועיות בחניכות -תכנית "סטארטר" 

  

 על בסיס הניסיון הנרכש בעולם החניכות, האגף להכשרה מקצועית 

 במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וג'וינט ישראל פיתחו 

תכניות הכשרה מקצועית ייעודיות רב מפעליות בהתאם לצורכי המעסיקים. 

 התכניות משלבות הכשרה עיונית ומעשית לצד עבודה אצל המעסיק 

 -קום העבודה. הכשרות המתוכננות להיפתח בקרוב ורכישת מיומנויות במ

הכשרה בתחום הפלסטיקה )אקסטרוזיה( במפעל פלזית, הכשרה בתחום 

ועוד. הכשרות אלו  בצפון, במרכז ובדרום CNCטכנולוגיות דפוס, קורסי 

 מתקיימות בפריסה ארצית במקצועות בהם יש ביקוש לעובדים מיומנים.

 

 ,yana@industry.org.il -סוזי קינן  למידע על הכשרות נוספות פנו אל

054-6788809  

  קרא עוד
 

     

mailto:yana@industry.org.il
mailto:yana@industry.org.il
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https://cloud.inforu.co.il/umail/4k2jgjjx4npv-token.htm
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   "מקצוע לחיים"
  

תכנית "מקצוע לחיים", של צה"ל שמה לה ליעד 

להגביר את המוטיבציה לשירות משמעותי 

לוגיסטי ולהדק את הקשר בין  -במערך הטכנו 

צה"ל ומשרתיו לבין המשק והתעשייה הישראלית 

ולסייע למחסור בכח אדם מקצועי, מיומן 

וטכנולוגי. במסגרת התכנית מועסקים החיילים, 

במשך חודש בכל שנה   רובם טכנאים והנדסאים,

במפעלים בתחומים כמו מכונות, אחזקה, 

 אלקטרוניקה ועוד.

כבר לוקחות חלק  עשרות רבות של חברות

בתכנית זו, כמו: ישקר, ניאופארם, אלקטרה, 

 וחברות רבות נוספות.  טמבור, מול ההר, אוסם

אנו קוראים לך להצטרף ולהנות מכח אדם 

   איכותי, טכנולוגי ומיומן.

  קרא עוד
 

     

 

  
   

  

  שירות התעסוקה -"הכשרה בהתאמה" 

  

מודל ההכשרה בהתאמה של שירות התעסוקה הוא כלי המספק הכשרה 

הנבנית בשיתוף ובהתאמה לצורכי המעסיק. התכנית כוללת  מקצועית קצרה

בניית הכשרה, איתור כח אדם מתאים, מיון כח האדם יחד עם המעסיק, 

הכשרה והשמה בפועל. חברות רבות נהנו מהכשרות מותאמות במיוחד 

 מספנות ישראל, עמינח,  חנות הקמח ברחבי ארץ,לצורכיהן לדוגמא: ט

 מרכבים וחברות נוספות.

עובדים ומעלה באותו תחום, פנו אלינו ונפעל לקידום  5אם דרושים לכם 

 הכשרה ייעודית עבורכם במימון שירות התעסוקה

   

  קרא עוד
 

     

 

 

    

  

 ההכשרה על המעסיק, המימון של שירות  -"שוברים למעסיקים" 

  התעסוקה

  

כלי ייעודי שפותח ע"י שירות התעסוקה עבור התעשייה. במסגרתו מקבל 

ש"ח עבור הכשרה במקום  15000ש"ח ועד  900  המעסיק שובר הנע בין

 מקצים עבור התעשייה. במקצה האחרון,  2העבודה. עד כה הופעלו 

 חברות עבור מפעילי  150 -שוברים לכ  300הוקצו  2019בפברואר 

מכונות או עובדים במפעלי מתכת. חברות רבות כבר נהנות מההטבה 

 ומעסיקות עובדים חדשים.

  

 שירות התעסוקה עתיד לצאת עם שוברים נוספים לפי קריטריונים שיוגדרו.

 נעדכן בהתאם ונשמח לסייע לכם בתהליך הגשת הבקשות.

  

  

  

       

https://cloud.inforu.co.il/umail/4kn26bxpudqr-token.htm
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  לימודי הנדסאות

  

לאור הרצון להיענות לדרישה שעולה מהשטח לעובדים אשר יהיו מסוגלים 

", 4לתת מענה לאתגרים ולצרכים של התעשייה, בדגש על "תעשייה דור 

התאחדות התעשיינים יחד עם "עתידאים" מקדמים מהלכים להקמת כיתות רב 

 הנדסאים כבר בשנת הלימודים הקרובה. מפעליות ייעודיות להכשרת

 תכני הלימוד מותאמים לצורכי המעסיקים ומשלבים  בתכנית זו,

 התמחות אצל המעסיקים כחלק מתכנית ההכשרה.

 

  בין הכתות שצפויות להיפתח:

 באיזור הצפון -הנדסאי רובוטיקה 

 באיזר הצפון -הנדסאי מכונות 

 באיזור המרכז -עיבוד שבבי  -הנדסאי מכונות 

 באיזור דרום / מרכז -הנדסאי חשמל 

נים אתכם להצטרף לאחת מתכניות הלימוד הייחודיות להכשרת אנחנו מזמי

 הנדסאים. 

 למידע נוסף, ניתן לפנות אל אורית רמון,

 oritr@industry.org.il ,8181371-054  

  קרא עוד
 

     

  
  

 

   
 

 

   

 

 

  
 

   
 

   

 

    

 אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן

 yana@industry.org.ilע"י  domain.com-testing@example -הודעה זו נשלחה ל

  דווח על ספאם    הסרה מרשימת התפוצה

 
InforUMobile מערכת רב ערוצית לקשר עם הלקוח 

 

  

mailto:oritr@industry.org.il
https://cloud.inforu.co.il/umail/3oqdaweflo79-token.htm
https://cloud.inforu.co.il/umail/qlp7lgvbs7u-token.htm
mailto:testing@example-domain.com
mailto:yana@industry.org.il
https://cloud.inforu.co.il/umail/qvim8y1jt0a-token.htm
https://cloud.inforu.co.il/umail/r6rrzwa5xga-token.htm
https://cloud.inforu.co.il/umail/ome4wli8596-token.htm
https://cloud.inforu.co.il/umail/p97sr3h8mu2-token.htm
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