
  

  "צוות" ון  ארג                                                                           
  תעסוקה יחידת                                                                      

                                                                     
                                                                                                                    

  ברק - בני 14ברוך הירש ' רח יחידת התעסוקה - ל"גמלאי צה ארגון "צוות"                  

  E- MAIL: awcenter@tzevet.co.il  03-6169568:'פקס 03-6173538/6: טלפון                

  ו"תשע   חשון       'בי                                                                                           
    2015    אוקטובר  25                                                                                           

   
  
  
  
  

  ,ה/ה נכבד/חבר
  
  

   ות דן לחברי מחוז "אישית באיתור תעסוקה סדנה להעצמה": הנדון              
  הזמנה - 5/201/1124בתאריך  ושרון                                    
  

  
  ,שלום רב      

  
מספר גורמים בותלוי בעייתי מורכב ו הינותהליך ההשתלבות במעגל העבודה  .1

רמת , העבודה בישראל  קמצב שו בהם, ים וסובייקטיבייםיאובייקטיב
מגוון תחומי העיסוק המוצעים ומעל כל אלה חסמי , הביקושים לעובדים

 .הכניסה המשתנים מעת לעת
  
 

רלוונטיים כלים ב רבה למוכנות ולהצטיידותקיימת חשיבות במצב נתון זה  .2
 .מקום עבודה איתורבתהליך  נעשה שימושבהם ועדכניים 

  
בתהליך  מדובר. ופשוטה קלה אוי אינהור םעבודה מתאימקום  איתורמלאכת  .3

 . הערכות ומוכנות נכונים, תעצומות נפש מורכב המצריך
  

מתקדמות  ושיטות ותטכניקהערכות והמוכנות פותחו ויושמו הלטובת  .4
 גבוהותת יונומיומלהתנסות ולפתח , להיות מעודכן דורש העבודהעל  .ועדכניות

  .בהם
  

עסיק עומדת אפשרות בחירה בין בפני המהשוק הוא תחרותי ו ,לזכורחשוב  .5
 המעסיק תמיד יחפש את המועמד המתאים ביותר. ראויים מספר מועמדים

, מלאכת הצגת יכולותיך וכישורך מול המעסיק מוטלת עליך. למשרה המוצעת
 ".לרושם הראשוני אין הזדמנות שנייה" כיכאן מתממשת האמירה 

  
, הניסיון שצברת במשך הזמןלרענון הידע ותובנות , לצורך קבלת כלים עדכניים .6

לחברי  המיועדת" תעסוקההעצמה אישית באיתור ל הסדנ"הנך מוזמן ל
 ".צוות"והרשומים כדורשי עבודה ב ל"בצה שרות הקבע יוצאי" צוות"
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ובסיומה תינתן הרצאה " שיפור"ממכון מנוסה י צוות בכיר ו"ה עתונחהסדנה  .7
ז "מצורף לו ."ינך יודעכל מה שחשבת שידעת וא -תנאי העסקה "בנושא 
 .הסדנה

   
 ,יהוד 3אלפרט ' רח –אתר ההנצחה של אגף התקשוב  -בהסדנה תתקיים  .8

יום סדנה בת ( 17:00 - 03:08 :בין השעות 5201 רנובמבב 24 - ה  'ג ביום
ההשתתפות ). ארוחת צהריםבקפה ועוגה וב י/תתכבדבמסגרתה  -אחד 

 . ללא עלות כספית בסדנה היא 
  

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בביצוע סדנאות בהם כי חשוב לציין  .9
 הסדנאות בוצעו לשביעות. דורשי העבודה ,"צוות"השתתפו מאות מחברי 

. מכל סדנה אנו למדים ומפיקים לקחים. רצונם של החברים והשיגו את מטרתן
  . הלמידה היא גם מהמשתתפים עצמם

  .משותפת תללמידה חוויתי ה/להיות שותף ת/ה מוזמן/את
  

כך אנו מבקשים  שםל. נדרשתקיומה של הסדנה כרוך בהקצאת משאבים ובהערכות  .10
  .אישור השתתפותך בסדנהבהקדם את 

  
 תלוש המשכורתמומלץ להביא עימך את  ,מהסדנה ת המיטב והמירבלצורך הפק .11

 .חייםהקורות את וכן  )הגמלה(
  

 . זה אם בכוונתך להשתתף ביוםב 15/1151/ -ה עדודה לתשובתך א .12
  .טלפון להתקשרות' ומס, כתובתך, י את שימך המלא/בתשובתך אנא ציין

ל חוזר "בדוא/    6169568-03: 'פקס/    8/6617353-03: ניתן להשיב באמצעות טלפון
  .   awcenter@tzevet.org.il :או ב
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