סיכום פגישה – פיתוח הון אנושי ותעסוקה באורנית מיום 3.6.2020
נוכחות :שגית פרבר ,מנהלת רשותית לביטחון קהילתי וענת גורן ,תושבת אורנית
 . 1הפגישה התקיימה בהמשך למספר דיונים שהתקיימו בהשתתפות ענת גורן וניר ברטל ,ראש
המועצה ולהחלטתו למנות את שגית פרבר כאחראית לנושא.
 . 2בפגישה דנו ברציונל ובמוטיבציה ליוזמה (כמפורט ב  2מסמכים שהוכנו ע"י ענת גורן לאחרונה)
והשאיפה של המועצה שאורנית תהווה קהילה תומכת למעסיקים ,מועסקים ולדורשי עבודה.
 . 3הוחלט על הקמת וועדת היגוי בשיתוף של תושבים להעמקת הבנת הצרכים וגיבוש המענים.
הועדה תהיה מורכבת מ:
מנהלת רשותית לביטחון קהילתי ומובילת היוזמה במועצה  -שגית פרבר
סמנכ"לית בתעשיה ומנכ"לית עמותה בעבר  -ענת גורן
עו"ס נוער וצעירים -נרית אורים
מנהלת משאבי אנוש – עידית יוספסקו -ניסיון  14שנה במשאבי אנוש  ,מגי יסת בחברת אינטל.
הורה לבן/בת אורנית בגילאים הצעירים -עידית שגיא
נציג הגילאים הצעירים – עידו רוזינגר
נציג גילאי ביניים ( -)30-40גלית חורב דרורי עובדת בהיי טק ,ומעוניינת לעשות שינוי תעסוקתי .
נציג הוותיקים – אלי הוך -יועץ לענייני ותיקים
מומחה לליווי תעסוקתי –אורנה מור פסיכולוגית תעסוקתית  13שנה יעוץ פרטני וליווי אנשים בקרירה.
אביבית אבורוס – חברת מועצה (נוער וצעירים)
מנהלת מערכות מידע בעבר – דבי צרויה
הפגישה הראשונה של ועדת ההיגוי תתקיים ביום שלישי  – 9.6באחריות שגית לזמן

 . 4נושאים לדיון בועדת ההיגוי:
✓ גילאי ( 20-30צעירים אחרי צבא) – תכנית הכנה לתעסוקה .נירית ומיראיי
ממחלקת העבודה ,הרווחה והשרותים חברתיים יסייעו בגיבוש התכנית ואיתור
תקציב כבר ב  2020ותקצוב ל .2021
✓ גילאי  - +30פתיחת קורסים העוסקים בפיתוח והעצמה בקריירה .נושאים
לדוגמא :אנגלית ,ניהול ,לינקדין.
✓ הקמת פלטפורמה אינטרנטית לקהילה תומכת למעסיקים ,מועסקים ולדורשי
עבודה – תקצוב?
✓ תכנית מנטורינג  -תושבים ישמשו מנטורים לתושבים  ,בכל הגילאים ,בנושא
לימודים ,קריירה,דילמות במקום העבודה.
✓ מיצוב הפעילות – לוגו ,תיקשור לתושבים ולמעסיקים ועדכונים שוטפים בישיבות
מועצה.
✓ תינתן עדיפות לתושבי אורנית למתן שרותים כמו קורסים ,בניית אתרים וכו'
בתנאי של עמידה בדרישות המפרט ,מחיר וכו.
✓ יוזמות להרחבה של מקומות תעסוקה באזור

סיכמה :ענת גורן
העתקים:
ניר ברטל -ראש המועצה
רועי מוסט – מנכ"ל
דורית גנוז -מנהלת מחלקת שירותים חברתיים
זוהר ויסמן -מנהל המתנ"ס
שגית פרבר -מנהלת בטחון קהילתי

