סיכום פגישה – ועדת היגוי פיתוח הון אנושי ותעסוקה באורנית מיום . 08.07.2020
נוכחים :שגית פרבר ,אלי הוך ,עדי טל ,רותם ברזני ,עידית יוסיפסקו  ,עידית מן ,אורנה מור ,גלית חורב דרורי ,אביבית אבורוס,
עודד טל וענת גורן.

 .1קבוצת הפייסבוק עלתה לאוויר היום עם סרטון "קידום"  .בקבוצה מעל  256חברים .חשוב כמנהלים לראות אחוזי
צפייה בפוסטים.
 .2השלבים הבאים:
 2.1נכון להיום במאגר פרטים של  6מנטורים  /יועץ מקצועי .יש לפעול להרחבת מאגר מנטורים על ידי פרסום קול
קורא (הוצג בישיבה) ול"עבות" את המידע שמפורסם על המנטורים  .שגית.
 2.2למידה מרשויות אחרות שעושות פעילות דומה לנו .אלי שלח קישורים.
 2.3הצוות העלה את הצורך באדם ש"יעבוד" בזה ,שיקבל פניות מהתושבים ו"יחבר" אותם למענים .שגית היא עובדת
מועצה ומשקיעה הרבה מזמנה במיזם .יש להיות "עם היד על הדופק" לגבי צורך במשאבים נוספים מהקהילה או
מהמועצה – .כולם
 2.3התקופה הקרובה מאד מתאימה לפתוח קורסים והשתלמויות  ,בפרט לאנשים שהם מחפשי עבודה ויש להם זמן
ללמידה .ניתן לפנות לתושבים ,באמצעות קול קורא ,בבקשה להעביר הדרכה בזום :לינקדין ,כתיבת קורות חיים וכו.
אותם מומחים יוכלו גם להכין מאגר של קישורים להרצאות ביוטיוב או למאמרים רלוונטים באינטרנט.
 2.4קריאה לתושבים ומעסיקים שיעלו כמה שיותר משרות בקבוצה .אפשר לייצר סרטון ויראלי כדי לקדם את הנושא,
לפרסם ב"אורנית בורוד".
 2.5בהמשך – להעלות סרטונים של סיפורי הצלחה וכתיבת "תודות" לקבוצה.
 2.6באותם מקרים שבהם תושב "מביא" תושב למקום עבודתו חשוב שהוא ימשיך לתמוך ולעזור בהכנה לראיונות
עבודה וכו.

בסוף הפגישה המשתתפים לקחו על עצמם לקדם נושא אחד שהם מתחברים ויכולים לתרום:
 .1רבע משרה של מנהל תוכנית "יתד" – פרסום בקבוצות פייסבוק/ווטסאפ .שגית אביבית תסייע
 .2רותם ברזני תצטרף לקבוצה וואטסאפ שמקדמת את קבוצת הפייסבוק.
 .3עודד יסייע/ינחה מנטורים ב . 1:1
 .4עידית מן מרכזת את נושא  HRשתומכים במיזם ותגדיל את ה  .poolתבנה סדנא של לינקדין ומנטורינג השאיפה
לקיים כבר בשבוע הבא סדנת זום .

 .5תתקיים פגישה עם אורנה ,שגית וענת לבחון את האפשרות של מאגר פסיכולוגים תעסוקתיים שיתנדבו לתת שעות
ייעוץ לדורשי עבודה /משפרי עבודה תושבי אורנית.
 .6שגית תנסה להשיג נתונים מביטוח לאומי לגבי מספר המובטלים בחודשים האחרונים.
 .7הפגישה הבאה תתקיים ביום רביעי 22.7.2020
לסיכום:
יש מעורבות גדולה של וועדת ההיגוי בנעשה במיזם והם שותפים לקידום הרבה מהיעדים שהצבנו לעצמו ,ובזמן קצר יחסית.
יש התעניינות הולכת וגוברת מצד הקהילה במיזם וחשוב להשקיע את המאמצים לקדם את הנושאים במהירות האפשרית
בכדי לתת מענה לתושבים ולרתום אותם לעשייה בנושא.

סיכמו :ענת גורן ושגית פרבר

העתקים:
ניר ברטל -ראש המועצה
רועי מוסט – מנכ"ל

דורית גנוז -מנהלת מחלקת שירותים חברתיים
זוהר ויסמן -מנהל המתנ"ס
נרית אורים -עו"ס נוער וצעירים

