
 
 

 

   

 .  22.07.2020ועדת היגוי פיתוח הון אנושי ותעסוקה באורנית מיום   –סיכום פגישה 

 . עודד טל וענת גורן, ית אבורוסנוכחים: ניר ברטל, שגית פרבר, עידית יויפסקו, עידית מן, אביב

מצורף  .  והתכניות להמשךשגית וענת להצגה של הפעילויות שנעשו עד כה  ,  התקיימה השבוע פגישת עדכון בנוכחות ניר .1

 . המסמך כנספח

 

בספרותא    we workפתיחת מתחם  :  ניר עידכן לגבי פעילות המועצה לטובת התושבים שנפגעו כלכלית בזמן הקורונה  .2

הלואות במידת  ,  קורסים והכשרות,  הנחות בארנונה,  הרחבת ההעסקה של תושבי אורנית במועצה,  החל מיום א הקרוב

 . הצורך

 

 

 

 ענת גורן ושגית פרבר  :   סיכמו 

 

 

 

 

 :  העתקים

 ראש המועצה   -ניר ברטל

 ל  " מנכ –רועי מוסט  

 מנהלת מחלקת שירותים חברתיים  -דורית גנוז

 ס   "מנהל המתנ  -זוהר ויסמן

 ס נוער וצעירים "עו   -נרית אורים

 כלל חברי ועדת ההיגוי + נוכחים  

 

  

 



 
 

 

 

 נספח 

 

 

 ראש מועצת אורנית  –ניר ברטל : אל

 ענת גורן , שגית פרבר: מאת

 באורנית תעסוקהילה  עדכון תקופתי בנושא מיזם :  הנדון

 ,  ניר שלום

שבה שגית ואני התווינו את הצעדים הראשונים למיזם   3.6.2020בישיבת התנעה שהתקיימה ב "   יצא לדרך "  תעסוקהילההמיזם 

 .  וגיבשנו את הרכב ועדת ההיגוי

 ? מה קרה מאז 

 נבחרו שם ולוגו למיזם 

 

 ( כולל זו של השבוע)  פגישות וועדת היגוי  4

http://www.oranit.org.il/html5/?_id=14579&did=2235&G=8839&&SM=14579 

 .מאגר המנטורים מוצג באתר המועצה, מנטורים מהיישוב 6

http://www.oranit.org.il/html5/?_id=14580&did=2235&G=8839&&SM=14580 

 אחת לשבוע נציג מנטור אחר  

https://www.facebook.com/photo?fbid=2204952099650881&set=gm.335151700982698 

 (  8.7נפתחה ב ) חברים בקבוצת הפייס תעסותעסוקה  440

 

 מרביתם מחפשי עבודה 

 .  בוצהפוסטים עלו בק  40

http://www.oranit.org.il/html5/?_id=14579&did=2235&G=8839&&SM=14579
http://www.oranit.org.il/html5/?_id=14580&did=2235&G=8839&&SM=14580
https://www.facebook.com/photo?fbid=2204952099650881&set=gm.335151700982698


 
 

 

 א באינטל ותושבת הישוב התנדבה "מנהלת מש,  סדנאות לינקדין  בחינם עידית יוספסקו 2

 

 . משתתפים  40

 . ש לבטחון קהילתי"באורנית הוצג דובי גלר מנהל מחוז יותעסוקהילה מיזם  

 ? מה צפוי לנו בשבועות הקרובים 

 . האחרונים בכדי לחזק את חברי הועדהנשמח אם תפתח אותה בכמה מילים לאור ההישגים  -4' וועדת היגוי מס 

מנטורים נוספים  " משוך"החל מאתמול נעלה בכל מספר ימים פרופיל של אחד המנטורים מהמאגר בקבוצת הפייסבוק במטרה ל

 . למאגר ולמשוך תושבים  להיעזר במנטורים

 

 . סדנת לינקדין מתקיימת היום בבקר ומחר בערב בזום 2

התכנית הלאומית לצעירים וצעירות  , יוקם צוות כולל  נציגי המועצה ותושבים לבניית מתכונת המותאמת ליישוב של תכנית יתד 

 .  במצבי סיכון 

 נסגרו הפרטים הטכנים פרסום יעלה בקרוב     we workספרותא תשמש כמיתחם דמוי  

     

תעסוקהילה בין שאר הנושאים גם את המיזם , קהילתי הציגה שגית ש לבטחון"בפגישה שהתקיימה אתמול דובי גלר מנהל מחוז יו

יתמקד גם בנושא ההעצמה     3.8שמתוכנן להתקיים ב , התגובות היו מאד חיוביות ודובי הציע כי המפגש עם השרהבאורנית 

 .יש לפעול שהמיזם יוצג לשרה ולדרוש תקציבים ייעודיים לפעילות זו. קהילתית ולא רק במניעת אלימות 

 .פעילות מול מנהלות משאבי אנוש ביישוב להגדלת המעורבות שלהן במיזם

   פרסמנו פוסט של מנהלת משאבי אנוש שהצטרפה לקבוצה ומפרסמת

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ? מה צפוי בחודשים הקרובים

 . ס נוצץ אביבית אברוס "התכנית תיפתח באוקטובר אחרי החגים נרית עו  -תכנית יתד 

 התושבים בהקשר של תעסוקהמיפוי צרכים של 

 ( ראיונות עבודה וכו, כתיבת קורות חיים)קורסים נוספים  

 גיבוש תכנית הכשרה לשינוי תעסוקה או הקמת עסק עצמאי  –אחר /מעוף

נשמח לקונקשיין עמם  ( ברקן, ראש העין, פארק אפק )מעסיקים גדולים באזור  / פגישות הכרות עם מנהלי פארקי תעסוקה

 (. אם תוכל לדבר איתם) ות באמצעות ראשי המועצ 

 

 .  המיזם מתקדם כמתוכנן ובשיתוף פעולה מצוין בין המועצה לתושבים: לסיכום

 

 

 בברכה          

 שגית פרבר       ענת גורן 

     

      

 

 

 

 


