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 אנו מזמינים אותך להיות מעודכן בחדשות ובתכניות המתפרסמות בדף הפייסבוק שלנו

https://www.facebook.com/olamavoda 

 פרטי הגופים המפנים לעזרה בגיוס כוח אדם

 מחוז ירושלים -משרד הכלכלה 

 מעסיק יקר,

פרטי הגופים המפנים השונים הפועלים תחת משרד הכלכלה, אשר ישמחו  ריכזנו בדף מידע זה את

 בהצלחה! המתאים למשרה מבוקשת.לסייע לך למצוא את העובד 

 

 

 

 

 

 מרכזי הכוון למגזר החרדי

 

. והלימודים העבודה לעולם חרדים עבודה מחפשי בין לחבר מיועדים תעסוקתי והכוון השמה מרכזי

 העבודה בכוח משתתפים אינם אשר חרדיות ונשים חרדים גברים - העיקרית היעד אוכלוסיית

 תוכנית במוקד כללי ומענה מידע לקבל ניתן. עבודה לקראת בלימודים או בעבודה להשתלב ומעוניינים

 .5181* במספר וכלכלה פרנסה

 

 דוא"ל טלפון  תפקיד שם 

רכז קשרי מעסיקים מרכז כיוון  גדעון קופרמן 

 ירושלים 

0732889909   gideonc@manpower.co.il 

 

רכז קשרי מעסיקים מרכז מפתח  אברהם גרינברג

 בית"ר עילית ובית שמש 

02-9990517 avremy@mafteach-bsh.org.il 

 

 מרכזי הכוון ייעודיים למגזר הערבי

 

מרכזי תעסוקה לחברה הערבית כוללת בתוכו את המגזר הערבי, הדרוזי, הצ'רקסי והבדואי. מרכזים 

  בשיתוף עם משרד ראש הממשלה וג'וינט ישראל. הכלכלהאלה מופעלים ע"י משרד 

 

 דוא"ל טלפון תפקיד שם

 @comgmailwafaayub. 050-6623620 מנהלת מרכז מזרח ירושלים וופא איוב

רכז קשרי מעסיקים מזרח  מחמוד חרבאוי

 ירושלים

0526179048 Hirbawimahmoud@gmail.c

om 
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 המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה

 

 עובדים קליטת לעודד מנת על מעסיקים מול אל פועל, בתעסוקה מוגבלות עם אנשים לשילוב המטה

 :שונים כלים ידי ועל תחומים במספר מתבצעת הפעילות .הפתוח בשוק מוגבלות עם

 

 מקצועי ליווי לקבל למעסיק מאפשרים הארץ בכל הפועלים המרכזים – למעסיקים תמיכה מרכזי -

 התמיכה למיצוי ועד ולקליטתם העובדים במיון סיוע דרך, המשרה הגדרת משלב כבר

  -כלשהי עלות ללא זאת וכל הממשלתית

 /http://www.mtlm.org.il :האתר כתובת | 76-76-50-700-1 :התמיכה מרכזי של טלפון

 בהתאמות למעסיק לסייע הינה המטרה – מוגבלות עם אנשים הקולטים למעסיקים התאמות -

 זאת וכל ההדרכה ברמת והן הציוד ברמת הן – מוגבלות עם עובד לקלוט בבואו נדרש הוא להן

 .התקנות פי על

 tmt@taldor.co.il-moked: ל"דוא|  71-78-70-700-1: ההתאמות מוקד של טלפון

 עבודה יכולת בעל מוגבלות עם לעובד אבחון – מותאם מינימום לשכר אבחונים מערך הפעלת -

 .מותאם מינימום שכר חוק י"עפ מופחתת

 tmt@taldor.co.il-moked: ל"דוא | 71-78-70-700-1: טלפון

מעסיקים המעוניינים לקלוט אנשים עם מוגבלות  – למעסיקים התאמות ציוד השאלת מרכז -

 – חודשים טרם רכישת הציוד. יד לתעסוקה שווה  6וזקוקים להתאמה ניידת לתקופה של עד 

03-9543314    

לצורך גיוס אנשים עם מוגבלות באזור המרכז ניתן  –מרכז תעסוקה לאנשים עם מוגבלות  -

 *3968 -לפנות למרכז ההכוון 

 הציבורי במגזר מוגבלות עם עובדים שילוב -

 מוגבלות עם אנשים תעסוקת לקדם במטרה ותקנות חקיקה תיקוני, חוקים כתיבת -

 

 

 :התקשרות פרטי

 02-6662584, 02-6662501: טלפון מספרי

 mateh.Shiluv@Economy.gov.il: המטה של המייל כתובת

 http://www.economy.gov.il/mugbalut  - המטה של האתר כתובת                    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtlm.org.il/
mailto:moked-tmt@taldor.co.il
mailto:moked-tmt@taldor.co.il
mailto:mateh.Shiluv@Economy.gov.il
http://www.economy.gov.il/mugbalut


 

 המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה, משרד הכלכלה והתעשייה
 2016 אוקטובר                                    9103101ירושלים , 3166, קריית הממשלה, ת"ד 5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 www.economy.gov.il, 02-6662169, פקס 02-6662713טל' 
 
 

 

  אתיופיה ליוצאי תעסוקתיות הכוון יחידות

 קידום על בדגש אתיופיה ליוצאי תעסוקתי הכוון תכנית מפעיל ייחודיות אוכלוסיות לתעסוקת המטה

 . מקצועיות הכשרות כלי מגוון הפעלת באמצעות בעיקר איכותית לתעסוקה

 :נוספים לפרטים

 הכלכלה משרד אתר-

l/Employment/UniquePopulation/EthiopianImmigrants/Pages/dehttp://www.economy.gov.i

fault.aspx 

, 052-8990447, צפדיה שרית, אתיופיה ליוצאי ההכוון יחידות  -"למרחק" תכנית מנהלת-

saritrubin2@gmail.com. 

 

 האגף להכשרה מקצועית

 

מודל הכשרה המשלב לימודים עיוניים אשר בסופם הכשרה בחניכות )תכנית סטארטר(: 

מתקבלת הסמכה מטעם משרד הכלכלה והתעשייה, לצד עבודה מעשית בשכר אצל מעסיקים 

בולטים בתחומם. במסגרת המסלול, הלומד מקבל את ההכשרה ללא תשלום ומשתכר בגין חלק 

עסיק מקבל עובדים אשר בסוף הדרך יהיו מוכשרים השבוע בו הוא מתלמד אצל המעסיק. המ

ומוסמכים מקצועית. בניגוד למסלולים שמעודדים מעסיקים גדולים, מסלול זה נבנה כך שיהיה 

 אטרקטיבי גם למעסיקים קטנים ובינוניים כאחד.

 

במסגרת מסלול זה, ניתנת האפשרות למפעלים להכשיר דורשי עבודה בלתי  כיתה במפעל:

פי צרכי המפעל/החברה, הכשרה עיונית ומעשית, בסיוע המשרד ולהגישם לבחינות  מקצועיים על

לצורך קבלת תעודת גמר ו/או תעודת סיווג מקצועי. בסיום ההכשרה, מתחייב המעסיק לקלוט 

את רוב בוגרי ההכשרה, לתקופה שלא תפחת משנה  –בעבודה במשרה מלאה במקצוע הקורס 

מספר שעות הכשרה(   Xפי הנוסחה: ערך שעה -ואו )עלהמשרד משלם בגין עלות הקורס במל

 בהתאם לתעריפים הקבועים בנהלי האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם.

 

OJT (: במסלול זה, מעסיק השוכר עובדים חדשים ונדרש להכשיר )הכשרה תוך כדי עבודה

וכן כולל מע"מ לחודש לעובד, ₪  2,000אותם לצורך תפקידם, יכול לקבל השתתפות בסך של 

בשכרו של עובד ותיק שישמש חונך מקצועי וילווה את העובדים ₪  3,000השתתפות של 

החדשים וידריכם. המעסיק מחוייב להמשיך להעסיקם לאחר תום ההכשרה למשך תקופה 

 חודשים לפחות. 12מצטברת של 

 

 דוא"ל טלפון תפקיד שם

 Dorit.Rachima@Economy.gov.il 02-6667939 ובקרה מעקב ן"רע רחימה דורית
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 שירות התעסוקה

 

בישראל אשר מציע למעסיקים ברחבי  גוף מרכזי בעולם התעסוקהשירות התעסוקה הישראלי הינו 

בלשכות  הארץ שירותים וכלים מקצועיים, מותאמים לצרכי הלקוח וניתנים ללא עלות. צוות השירות

ועד קליטתם  מזיהוי צרכים,גיוס מועמדים מלווה את המעסיקים לאורך כל הדרך: החל  השונות

קיום והכשרתם. כחלק מהשירותים שמעניק שירות התעסוקה ניתן יהיה לשלב פרוייקטי גיוס נרחבים, 

 מגוונות.  לאוכלוסיות מותאמים, , וכן סיוע ותמיכה בגיוסים ימי ראיונות מרוכזים במתקני השירות

ובמוקד  www.taasuka.gov.il מידע נוסף על כלים ושירותים למעסיק ניתן למצוא גם באתר של שירות

שירות התעסוקה מזמין את קהל המעסיקים להצטרף לעמודי הפייסבוק, לינקדאין,  *.9687הטלפוני 

 .joblog.co.ilוטוויטר ולהירשם לבלוג 

 

 דוא"ל טלפון תפקיד שם

 yosiisr@ies.gov.il 050-6230690 סגן מנהל מחוז מעסיקים  יוסי ישראלי
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