


רקע ופריסה גיאוגרפית
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י  "וינט ישראל ויד הנדיב ומופעל ע'ג, כשותפות בין ממשלת ישראל2010בשנת הוקם•

(ץ"חל)לקידום התעסוקה בחברה הערבית אלפנארחברת 

שתי  , בני החברה הבדואית המתגוררים בשבעה יישובי הקבע240,000-לכנותן מענה•

מועצות האזוריות ובכפרים הבלתי מוכרים 

אלפורעהבדרום ועד ' ביר הדאג, במרחב הגיאוגרפי המשתרע מרהט בצפון מערבפרוס •

.במזרח
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פריסת מרכזי ריאן בדרום



אתגרים תעסוקתיים
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מהגברים34%-מהנשים ו77%כ : אי השתתפות בכוח העבודה•

בכלל 19.8%לעומת , מכלל המשפחות הערביות חיות מתחת לקו העוני53.2%: עוני•

האוכלוסייה הישראלית

שירותי בריאות ושירותים מוניציפליים  , אזורי תעשייה ופיתוח כלכלי: מחסור בתשתיות•

מענים תומכי תעסוקה כגון מעונות יום ועוד, תחבורה ציבורית, אחרים



אתגרים תעסוקתיים  
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הנובע מתהליך מעבר מחברה כלכלי -משבר תרבותי•

תהליך  , חקלאית מסורתית לחברה עירונית מודרנית

הנמצא בעיצומו

ומיעוט אפשרויות תעסוקה  מצד מעסיקים מחד אפליה•

ביישובים הבדואים מאידך

השכלה  •



חסמים בדגש על נשים

:נורמות תרבותיים ומסורת שמאתגרות•

  עבודה מחוץ ליישוב

עבודה במשמרות לילה

ניידות

  עבודה בסביבה מגדרית מעורבת

פערים משמעותיים במיומנויות השפה העברית•
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ט"תשע/ניסן/'ל

העלאת מודעות
–עבודה עם הקהילה 

, פורומים, רשת משתפת
שולחנות , ימי קהילה
ירידים, עגולים

עבודה בתוך הקהילה  
(reaching out )–  מוקדים

פיתוח , שיגים, ביתיים
קשרים לגיוס

פנייה  –תשתית יישובית 
, מחלקת רווחה, לתיכונים

ועדת היגוי יישובית

עיתונות  –פרסום כללי 
,  פייסבוק, פליירים, מקומית

אפליקציה, אתרי אינטרנט

גיוס ומיון

נותן הסבר  –רכז תעסוקה 
כללי על המרכז ושירותיו  

ומפנה משתתפים 
פוטנציאלים למרכז

אינטייקמבצע –רכז פרט 
ממיין , לאבחון ראשוני

למסלול השמתי או תהליכי  
ובתהליך הליווי מקנה כלים 
בסיסיים להשתלבות בשוק  

העבודה

השמה

סיום תהליך ליווי בסיסי 
וכתיבת תכנית עבודה  

תעסוקתית

ליווי לאחר השמה 
להתמדה וקידום

מודל העבודה 

השמה



תחומי פעילות וסל שירותים

אבחון נטיות  -לקידום תעסוקה הולמת כישורים ליווי פרטני •

.השלמת השכלה ועוד, הכנה לעולם העבודה, וכישורים

מיומנויות  , לפיתוח אישי ושיפור מיומנויות עבריתליווי קבוצתי •

מחשב והכנה לעולם העבודה

בהתאם לנטיות הפרט וצרכי שוק העבודההשמה•

רים'למקצועות מתקדמים ונדרשים וואוצהכשרות•

.האחיותהנדסאים ותוכנית •



תחומי פעילות וסל שירותים

לקידום העסקת בדואים וגיוס  קשרים עם מעסיקים בנית מערך •

משרות

ייזום תכניות העסקה ייחודיות ותמיכה בפיתוח כלכלי•

תומכות תעסוקהרשתות קהילתיות פיתוח •

–עם גופים משלימים לשילוב בעולם העבודה שיתופי פעולה •

עמותות ועוד, שירות התעסוקה, מעוף

השמה והסבה מקצועית לאקדמאים, הכוון להשכלה גבוהה•



משתתפים חדשים מתחילת פעילות 
2013-2018
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השמות מתחילת פעילות
2013-2018
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