לחברים שלום וברכה,
הנדון :דיווח בנושא התעסוקה בארגון "צוות"
ארגון "צוות" מכיר בחשיבות ערך התעסוקה בקרב החברים ולכן אנו רואים בטיפול בתעסוקת
הפורשים כאחד מהיעדים היותר חשובים של הארגון.
לשם עמידה ביעדים ובמטרות ,פועלת בארגון יחידת תעסוקה הפועלת ועושה את המיטב להשיג
מקומות עבודה לחברים הרוצים בכך.
היחידה מהווה נדבך חשוב ומועיל לקבוצת אוכלוסייה שונה וייחודית עליה נמנים חברי "צוות",
הזקוקים לתשומות מיוחדות ולטיפול נפרד ע"מ לשלבם במשק העבודה בישראל.
הפרישה לגמלאות משירות רב שנים בשירות קבע אינה פשוטה כלל ועיקר ,היא מורכבת ובעייתית
לציבור נרחב מהחברים הפורשים .היעדר הכנה מתאימה וחוסר בתיאום ציפיות הנובעים מפערים
לעיתים משמעותיים בין הכישורים ,הפוטנציאל והניסיון שהפורשים צברו לאורך השירות ,לבין
דרישות המעסיקים והתמורות החלות בשוק העבודה.
יחידת התעסוקה פועלת בשני מישורים מרכזיים:

א.

ב.

פעילות תומכת עבודה


יעוץ והכוונה תעסוקתית.



הכנת הפורשים לבחירת קריירה תעסוקתית שנייה/נוספת.



מתן כלים לשיפור תהליכי איתור עבודה )סדנאות העצמה ,ימי עיון(



שילוב הפורשים המעוניינים והמתאימים בהסבות מקצועיות ,בקורסים
היזומים על ידי יחידת התעסוקה ב"צוות" בתחומי עיסוק נדרשים בשוק
העבודה.

שיבוץ והשמה


מתן מידע על שוק העבודה בישראל.



איתור מקורות תעסוקה ,על מנת להרחיב את פוטנציאל המשרות שבהם
החברים-דורשי העבודה יכולים להשתלב ,תוך שימור וטיפוח קשרי
עבודה עם המעסיקים.



הפנייה למקומות עבודה ,ומתן תמיכה מקצועית בתהליך השתלבותם,
הכולל ליווי ומעקב עד שלב הקבלה לעבודה

להלן פרטים אחדים על הישגי היחידה במחצית הראשונה של שנת 2015

א.

 467חברים השתלבו במקומות עבודה בפריסה ארצית ,הן על ידי השמה ישירה והן
באמצעות סיוע של היחידה.

ב.

הכשרה מקצועית לתחומי עיסוק נדרשים:


תוכנית הסבת אקדמאים להוראה " -הטובים בחינוך" ולניהול חינוכי  -נפתחו
 6מסגרות במכללות האקדמיות ברחבי הארץ )בהשתתפות כ  80 -חברים(



הוכשרו ממוני בטיחות בעבודה בהשתתפות  20חברים.



מתקיימת הכשרה ללימודי תעודה במדעי הזקנה )גרונטולוגיה( בהשתתפות 10
חברים.



היחידה קיימה  13סדנאות העצמה לחברים דורשי עבודה ,וביצעה  3ימי עיון
בנושא "קריירה ותעסוקה" וכן קורסים בשימושי מחשב.



נעשתה פנייה למעסיקים בהם ממלאים חברי "צוות" תפקידי מפתח לגיוס
חברים נוספים.



מתקיים שיתוף פעולה עם משהב"ט וחברת "מבט לנגב" לאור מעבר צה"ל
לדרום.



שימור וחיזוק הקשר ושיתוף פעולה עם מופ"ת-מנהל הפרישה בצה"ל.



ניתן "סל הכשרה"  -סיוע לחברים דורשי עבודה במימון הכשרות מקצועיות
ייחודיות ומוכוונות תעסוקה.

לסיכום
לחברי "צוות" ידע וניסיון המקנים להם את היכולת לצפות לתפקידים ולמשרות מספקות מבחינה
מקצועית ,עניין ואתגר.
אנו רואים כאמור את התעסוקה כערך בעל חשיבות מרובה ,ולפיכך החבר דורש העבודה נמצא
במרכז העשייה של יחידת התעסוקה המשמשת כתובת ומוקד למתן פתרונות בתחומי התעסוקה.
התקורות המושקעות בהפעלת יחידת התעסוקה ב"צוות" מצדיקות עצמן לאורך השנים ביחס
לערכיות הפעילות ולתפוקות המוכחות.
משימות היחידה מתבצעות ע"י צוות עובדים מקצועי ומסור וזו הזדמנות טובה להביע להם
הערכה על עשייתם הברוכה.
שלכם,
ד"ר ברוך לוי
יו"ר "צוות"

