
 

 מועצה אזורית יואב -מעברים

 :תעסוקתי ייעוץ בקבלת לך לסייע ישמח המשרד צוות

 /http://www.mnz.org.ilבקרו באתר האינטרנט של מעברים: 

 

 הנהלה:
 מעברים מרכז מנהלת - סלעית ברדה

salitb@sng.org.il 8055606-050: נייד 8626099-000: טלפון 

 
 מנהלנית מעברים -חדוה גבריאל

m.misrad@sng.org.il   :2609909-000טלפון 

 
 

 :יואב אזורית מועצה מעברים צוות

 מייל פלאפון טלפון תפקיד שם

 מדור מנהלת מדמון עינת
 פרט

700-
2279907 

750-7055770 einat@sng.org,il    

בריט יעל 
 פרידמן

רכזת 
השתלבות 
 בתעסוקה

700-
2279909 

 m.misrot@sng.org.il 

מנהלת מדור  עינב אוחיון 
 יזמות ועסקים

 750-7055779 yazam@yoav.org.il 

עובדת  טל רייס
 קהילתית

 750-7992779 m.kehila@sng.org.il 

-700 רכזת הכשרות רוסיטה מרטיק
2279702 

750-0242022 rosam@sapir.ac.il 

רכזת פרוייקט  רותם פרץ
תעסוקה 

 לרווחה

700-
2279905 

 Rotem1811@gmail.co
m 

 
 
היא תכנית לפיתוח תעסוקתי קהילתי במגזר הכפרי בשותפות משרד  מעברים""

 ג'וינט ישראל-הרווחה, משרד התמ"ת, המועצות האזוריות ותבת
מעברים מפעילה מרכזי תעסוקה מקומיים המשותפים למספר מועצות אזוריות.  תכנית

מרכזים אלו מהווים תשתית תעסוקתית העוסקת בקידום התעסוקה באזור כחלק מהפיתוח 
הכלכלי מקומי ונותנת מענה למגוון של צרכים תעסוקתיים לתושבים ולקהילות. התכנית 

פיתוח הון קהילתי  -ונות עבודה מרכזיים פועלת בגישה קהילתית ומבוססת על שלוש עקר
כמנוף לתעסוקה, פיתוח הון אנושי ופיתוח מערכת משולבת של הגורמים והשירותים 

 .האזוריים הקשורים לתעסוקה
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  /http://www.mnz.org.il:  "באתר "מעברים –משרות 

 .חדשות באתר מדי יום מתעדכנות משרות

יקבל ישירות למייל  ובאמצעותו לכל המעוניין יש אפשרות להצטרף לשירות "סוכן חכם"

 .הפרטי את רשימת המשרות הרלוונטיות לו

 

 אחד על אחד -ייעוץ תעסוקתי 

פגישות היכרות, ייעוץ וליווי תעסוקתי, הכוללים הכוונה אישית ופיתוח קריירה. השירות מוצע 

ת ומתבצע במשרדי "מעברים" במ.א. יואב, במ.א. בני שמעון ובמתנ"ס לכלל תושבי המועצו

 .מ.א. שער הנגב -ארנון 

 

  נדרשות לחיפוש עבודה במיומנויות הדרכה

 .הכוונה בכתיבת קורות חיים מקצועיים, שיפוץ קורות חיים קיימים -כתיבת קורות חיים •

 .מעסיקים וקבלת משוב אישיכולל סימולציות ראיון עם  -לראיון עבודה  הכנה  •

למידת אסטרטגיות ושימוש ברשתות חברתיות לחיפוש  -יישומיים לחיפוש עבודה כלים  •

 .עבודה

 

 קורסים מקצועיים

מגוון קורסים מסובסדים בשיתוף עם מכללת ספיר: קורס מחשבים, הנה"ח, הכשרת יועצים 

החקלאות, יזמות עסקית לנשים, עסקיים, ניהול משרד לעסקים קטנים, ניהול עסקי בענף 

 .קורס יוזמים עסק ועוד

 

 פיתוח עסקים ויזמויות

מועדון נגב עסקים, מועדון נשות עסקים יואב, מועדון נשות עסקים  :הובלת פורומים ליזמים •

 .שער הנגב, מועדון יזמים בבני שמעון ופורום יזמים ביואב -בני שמעון

קורסי יזמות, רשתות (: בשיתוף מט"י )קים קטניםייעוץ וליווי אישי ליזמים ובעלי עס •

 .חברתיות וכנסים

 

 לקידום סולידאריות תעסוקתית אזורית -קשרי מעסיקים 

יצירת שתופי פעולה עם מעסיקים לקידום התעסוקה, וחיבור מתנדבים לסיוע למחפשי  •

 .עבודה ויזמים

 .ים מהעולם העסקיפרויקט "מנטורינג" והנהלות מתנדבות ליזמים קטנים ע"י בכיר •

פורום למנהלי משאבי אנוש במפעלים ושותפות במנהלות תעסוקה של שני פארקי  הובלת  •

 .תעשייה מתפתחים

 !חדש במועצות -מעברים עם הפנים קדימה 

מיפוי והקמת פרויקטים תעסוקתיים ייחודיים לכל מועצה בשיתוף עם הנהגות היישובים, תוך 

 .אזוריות לתכנון פיתוח קהילתי כלכלי אזוריקידום שותפויות מערכתיות 

 

 

 !נשמח להיות איתך בקשר

 צוות מעברים נגב צפוני

 

 :למידע נוסף, תיאום פגישות אישיות והרשמה למפגשים אישיים, סדנאות והכשרות

 : m.misrad@sng.org.il, דוא"ל2279904-700טל':  -מרכז מעברים 

 

 2279904-700 מענה טלפוני בטלפון

 2:77-45:77ה'  -ימי א'

 
 

 /http://www.mnz.org.ilבקרו באתר האינטרנט של מעברים: 
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