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שימה ליריד התעסוקה לצעירים הצלחה מר
 פרדס חנה כרכורב

מרכז הצעירים משתתפים הגיעו ליריד שארגן  200
 בישוב"הפרדס" 

מרכז הצעירים  (.23.12.15יריד התעסוקה לצעירים הראשון מסוגו בישוב נערך בהצלחה בחודש האחרון )
. במתנ"ס המקומי 18-35יריד תעסוקה ייעודי לצעירים בני קיים "הפרדס" של מועצת פרדס חנה כרכור 
צעירים מהישוב  200כועל פי רשימות המארגנים השתתפו ביריד  ,היריד זכה להצלחה מרשימה ומשמחת

 ומהאזור.

סטודנטים, הורים צעירים המבקשים משרה חלקית או  -בהם היריד התמקד באיתור משרות לצעירים
 צעירים שסיימו את לימודיהם אבל עדיין ללא ניסיון תעסוקתי.וכן גמישה, משפחות חד הוריות, 

ראש המועצה, חיים געש, שיבח את ההיענות הגבוהה של הצעירים והשתתפותם ביריד. לדברי געש:" זו 
וקה לצעירים בפורמט זה ובהיקף נרחב. הודות להצלחה זו אנו הפעם הראשונה בה אנו מקיימים יריד תעס

 בוחנים אפשרות ארגון ירידי תעסוקה נוספים למען הצעירים."

 ההכנות ליריד התבצעו במשך שבועות ארוכים  במהלכם רשימת המעסיקים המציגים ביריד הלכה וגדלה,
חברות המבקשות להעסיק צעירים,  20-צמח והתרחב. ביריד לקחו חלק כ המתוכנן בירידהמשרות היצע ו

 .ומגוונות כל מעסיק הציג עשרות משרות שונותכאשר 

נושא התעסוקה הוא אחד האתגרים חבר המועצה ומחזיק תיק הצעירים, איציק בוחבוט לוין הוסיף כי 
המשמעותיים עבור הקהל הצעיר. המשרה הנכונה יכולה להיות מקפצה חשובה לבניית האופק התעסוקתי. 

"בנוסף ליריד המרכז מלווה ד הינו תחנה חשובה בפעילות מרכז הצעירים "הפרדס" למען מטרה זו."הירי
 ומספק כלים לצעירים כגון הכנה  לראיון, כתיבת קורות חיים, סדנאות ועוד" מציין בוחבוט לוין.

הרשמה ובו מידע ו ,מרכז הצעירים "הפרדס"בהם דוכן של המארגנים,  נוספיםדוכנים עוד כלל היריד 
הכוון תעסוקתי, סדנאות קורות חיים, סדנת הכוונת קריירה, -כולל לקורסים הרבים אותו מציע המרכז

בעקבות היריד צעירים " :מנהל מרכז הצעירים, עמית חזן כיבהמשך לכך דיווח  אבחון תעסוקתי ועוד. 
פועלים לאורך כל השנה על המרכז." חזן מדגיש "אנחנו רבים נרשמו לקורסי ההכוונה ולייעוץ אותו מציע 

השכלה ותעסוקה, ואני שמח על  -מנת לספק ייעוץ וכלים מקצועיים בכל הנוגע לעתידם של הצעירים
כי "קיבלנו משוב לאחר היריד חזן ציין  במסגרת המרכז". אותם אנו מציעים ההרשמה לקורסים הרבים

ם שהשתתפו. המעסיקים ציינו כי חיובי ונלהב הן מהצעירים המבקשים תעסוקה מתאימה והן מהמעסיקי
אנו מצפים לקבל מידע "הצעירים ביריד התאפיינו ברמה אישית גבוהה וההיענות הייתה נהדרת. 

ולהעסקתם של צעירים יד ברצוננו להביא לתוצאות בשטח ם על השמות בפועל כתוצאה מהירמהמעסיקי
בעקבות הצלחת היריד " יים."רבים בני הישוב במשרות ההולמות את כישוריהם ואת צרכיהם העכשוו

. קבוצה זו מתווספת "פתחנו קבוצה חדשה ייעודית לעניין התעסוקה "יש כיוון לעבודה! פרדס חנה כרכור
לעמוד הפייסבוק של המרכז ושל המועצה שם ניתן לקבל פרטים על הפעילויות הרבות שמקיים המרכז 

  מספר חזן." למען הצעירים

ות למתנדבים הרבים שלקחו חלק בארגון היריד וכמובן למשתתפים חזן הוסיף כי "הוא מבקש להוד
 הרבים שהגיעו, השתתפו, התעניינו והינם חלק בלתי נפרד מקהילת הצעירים המקומית."
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