
 
 נגב צפוני מעברים 

 
 :יואב אזורית מועצה מעברים צוות

 

 

 1999יבוצים ומושבים( שהוקם בשנת מעברים" הינו מרכז תעסוקה למגזר הכפרי )ק"

 . "מועצות אזוריות: "שער הנגב", "בני שמעון" ו"יואב 3כשותפות של 

 

לתושבי שלושת המועצות, משואות  וקריירהלספק מענים בנושאי תעסוקה  מטרת המרכז

 .יצחק ויד מרדכי, ברמה הפרטנית וברמה הקהילתית

 

 ד על אחדאח -הכוונה תעסוקתית וייעוץ לפיתוח קריירה 

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

השירות מוצע לכלל תושבי המועצות והיישובים ומתבצע במשרדי "מעברים" במ.א. יואב, 

 .מ.א. שער הנגב -במ.א. בני שמעון ובמתנ"ס ארנון 

 

 הדרכה במיומנויות נדרשות לחיפוש עבודה

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

 .כולל סימולציות וקבלת משוב אישי -הכנה לראיונות עבודה ומרכזי הערכה •

 .למידת אסטרטגיות ושימוש בערוצי חיפוש אפקטיביים -כלים יישומיים לחיפוש עבודה •

 

 יסבוקחיבור למעסיקים ולוח משרות מגוון באתר ובפי

 מעודכן בתדירות יומית לוח משרות •

 .קבלת משרות רלוונטיות ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלך- "סוכן חכם"הרשמה ל •

 חשיפה למשרות נוספות ועדכונים – דף הפייסבוק •

 

 פיתוח עסקים ויזמויות

 .כנסים ופורומים ליזמים: נטוורקינג, מעגלי כוח, שיתופי פעולה, הרצאות מעוררות השראה •

ייעוץ וליווי אישי ליזמים ובעלי עסקים קטנים, בשיתוף מעוף: הכוונה ליעוץ אישי ולהלוואות,  •

 E-mail טלפון שם

 סלעית ברדה
 מנהלת מעברים

077-9802268 
054-6755303 

salitb@sng.org.il 
 

 עינת מדמון
 מנהלת מדור פרט 

054-6755307 
077-9802273 

 

einat@sng.org.il 
 

 

 חדוה גבריאל
 מנהלנית

077-9802271 m.misrad@sng.org.il 
 

 טלי לוין כהן
 רכזת השתלבות בתעסוקה

077-9802272 
 

m.misrot@sng.org.il 
 

 האורית מנש
 רכזת יזמות ועסקים קטנים

054-6464515 yazam.yoav@sng.org.il 
 

 הדס טרנטו
 עובדת סוציאלית קהילתית

054-6228662 m.kehila@sng.org.il 
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 .בניית תוכנית עסקית

 פרסום מקומי ועידוד כלכלה מקומית מקיימת •

ים לעסקים: פיננסים, מיתוג ויחסי ציבור, רשתות חברתיות, קורסי תכניות וקורסים מקצועי •

 'יזמות, תוכנית מנטורים, בונות הצלחה, צינור להצלחה וכו

 

 קשרי מעסיקים

יצירת שותפויות מקדמות תעסוקה הן בתחומי ההשמה וההכשרה והן בקידום כלכלה  •

 .מקומית מקיימת

י עבודה ויזמים קטנים, ע"י בכירים מהעולם פרויקט "מנטורינג" והנהלות מתנדבות למחפש •

 .העסקי

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

 .תעשייה מתפתחים

 

 מעברים בקהילה עם הפנים קדימה

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

 .שותפויות מערכתיות אזוריות לתכנון פיתוח קהילתי כלכלי אזוריקידום 

  

 סדנאות, הכשרות וקורסים לפיתוח אישי ומקצועי

מעברים נגב צפוני מרכז קורסים, סדנאות והכשרות בתחומי התעסוקה השונים ובמרחב 

 הכפרי בפרט.

         מתן כלים מגוונים למציאת עבודה לכלל תושבי הנגב הצפוני 

         .פיתוח ארגז הכלים המקצועי של תושבי הנגב 

         .מקצוע ארגונים וגופים הפועלים במרחב בתחומי משאבי אנוש והעסקת עובדים 

         .קידום שיתופי פעולה בתחום ההכשרות התעסוקתיות במרחב הנגב 

 !נשמח להיות איתך בקשר

 צוות מעברים נגב צפוני
 

 
 :והכשרות סדנאות ,אישיים למפגשים והרשמה אישיות פגישות תיאום ,נוסף למידע
 077-9802271 :צפוני נגב מעברים מרכז
 :טלפוני מענה

 8:00-15:00  השעות בין 'ה - 'א ימי
 m.misrad@sng.org.il : מייל

 www.mnz@sng.org.il -מעברים של האינטרנט באתר בקרו

 

http://www.mnz@sng.org.il/

