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 פרופיל ארגוני –מעברים בעמק 

 עמותה עירונית•

 כל העובדים תושבי המועצות השותפות בפעילות•

 זבולון ועמק המעיינות, מגידו, עמק יזרעאל: מועצות אזוריות 4פועלת בתחומי •

 ישובים 90-ב, איש 76,000-משרתת כ•

 ר העמותה"אייל בצר מכהן כיו, מנוהלת על ידי וועד מנהל•

(  האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים)משרד הרווחה , ממומנת על ידי המועצות •

 .והכנסות עצמאיות

 המפתח למימון נקבע על פי מספר ישובים בכל מועצה•

 בשנים האחרונות גויס מימון גם ממשקי עמק יזרעאל•

 עמותה מאוזנת שמסיימת כל שנת פעילות ללא גירעונות –נכון להיום •

 

 



 פרופיל עסקי –מעברים בעמק 
 קהלי יעד מרכזיים 4
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 עיסוק נדרשיםתחומי : משרותפורטל 
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 2014העיסוק המפורסמים ביותר במהלך שנת תחומי 

מכלל המשרות   65%המהוות , משרות 4,159כ "סה

 (.6,343)באתר 



 עמק יזרעאל  –סיכום פעילות 
 2015יולי -2014

 דורשי עבודה 

 פעילים ומקבלים ליווי - 550•

 סיימו את התוכנית - 883•

 הפסיקו את התוכנית - 341•

 מצאו עבודה – 304•

 זמן מציאת עבודה

   10% –עד חודש •

 24% –חודשים  6חודש עד •

 65% –חודשים ומעלה  6•

 פרופיל דורשי העבודה

 נשים - 60%•

 :  גילאים

•22-34 – 24% 

•35-54 – 54% 

•55-65 – 16% 

 5% –כל השאר •

 



 יזרעאלעמק  -סיכום פעילות 

 2015יולי -2014, תחום יזמות ועסקים
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ליווי יישובים בקידום  •
 :פעילות יזמות ועסקים

מיתוג משותף של  –הרדוף •
 העסקים

שבת של -יריד שישי –היוגב •
 עסקים

 תקנון יזמים –גזית •

מיפוי יזמים ועסקים   –עין דור •
בחינת האפשרות  /קטנים

 . להקמת מרחב עסקי

בחינה ציבורית   -הסוללים •
 לפעילות בתחום התיירות

ועידת העמקים לפיתוח  •
 כלכלי אזורי  
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סדנאות ליזמים   6•
  30 -בתחילת הדרך

 .  כ"סה

  32 -קורסים ליזמים 2•
 .  כ"סה

קורסים מקצועיים   8•
,  שיווק: בתחומי

,  ניהול, פיננסיים
  10-15, מכירות

 .  משתתפים בכל קורס

מפגשי מועדון עסקים   3•
  50-60, ביזקופי 
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יזמים ובעלי   135•
עסקים הגיעו לפגישות  

 .  אישיות

המשיכו לקבלת ליווי   60•
 .  שעות 20-30עסקי של 

קבוצות עסקיות   2•
שנפגשות אחת  

לשבועיים לטובת שיווק  
בכל   15-20, מפה לאוזן

 .  קבוצה

קבוצת עסקים שנותנים  •
  דיגיטאלשירות בתחומי 

שנפגשת אחת לחודש  
לטובת למידת עמיתים  

משתתפים   15, ושיווק
 .  במפגש

עמותת  , מחלקת יישובים, רישוי עסקים: הפעילות מתקיימת בשיתוף פעולה עם מחלקות במועצה

 .  מחלקת נשים ועם משרד הכלכלה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, התיירות



 פרויקטים ייחודיים למועצה

 לים"הקמת פורום מנכ •

 פרויקט קידום רכש מקומי •

 פעילות בנושא גיוון תעסוקתי •

 השרות של מעברים בעמק להנגשתעבודה ממוקדת מול ישובים  –מיפוי ישובים  •

 חים"אגשקורס לחברי הנהלות  •

 פ עם מכללת עמק יזרעאל"שת •

 ועידת העמקים לפיתוח כלכלי קהילתי •

 קורס יזמות לגמלאי המועצה –פ עם עמותת ותיקי עמק יזרעאל "שת •

 

 


