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 כלי עבודה של רכז קשרי המעסיקים
 

 הכנה לפניה למעסיקים: איסוף מידעא. 

 מיפוי עסקים ומקורות לאיתור מידע על עסקים ומעסיקים

 
המשימה הראשונה של רכז קשרי המעסיקים, לאחר שלמד את מרכיביה השונים של תכנית 

התעסוקה ללמוד על התעסוקה, היא מיפוי עסקים ומעסיקים. המיפוי הזה מאפשר לרכז 
 העסקים בסביבה הקרובה, לאסוף מידע ולנתח אותו על מנת לתכנן את תכנית ההתערבות.

 השאלות שעל רכז קשרי המעסיקים לשאול בשלב המיפוי:
 אילו עסקים פועלים בסביבה הקרובה של תכנית התעסוקה?. 1
  אילו עסקים היו בקשר בעבר עם תכנית התעסוקה?. 2
 . אילו עסקים מחפשים עובדים? 3

להתחיל קרוב, בהתבוננות כלל, תמיד כדאי מקורות למיפוי עסקים. לרשותנו מספר רב של 
 .פנימה אל תכנית התעסוקה

  חפשו במאגר המידע של התכנית, עסקים מוכרים בתכנית התעסוקה שלכםבדקו אילו .
ור אל העסקים שכבר בספוט. עם אילו עסקים התכנית היתה בקשר בעבר? כדאי לחז

 מכירים אותנו ולחדש את הקשר במידה ונפסק.

  על הקשרים שלהם. משתתפי תכניות התעסוקהשאלו את 

 שעובדים בתכניות נוספות של נשי המקצוע מהאזור הגיאוגרפי שלכםהתעניינו אצל א ,
 תבת, )תכניות תשתית מרכזי צעירים, מעברים, אשת חיל וכו'(.

  לכם ושל אנשי צוות בתכניתבקשרים אישיים שהשתמשו. 

 .למטה תבת יש קשרים עם מעסיקים רבים 

 

 הקהילה המקומית שלנו מהווה מקור עשיר למידע 

  נברר על פורומים מקצועיים מקומיים שעסקים לוקחים בהם חלק, לאתר עסקים
 הפעילים בתהליכי שינוי חברתי במסגרת שולחנות עגולים ברשות המקומית.

 עירייה או מועצה, ניתן לאתר במחלקת רישוי עסקים -המקומית מידע על עסקים ברשות 

 .שירות התעסוקה האזורי או המקומי הוא מאגר מידע ענק אודות מעסיקים 

 .חברות השמה וכוח אדם יכולים להוות שותפים לפעילות ולעיתים ישתפו במידע 

 וקניות יניב  כלי עבודה בסיסי הוא "עבודת "שטח": ביקור פיזי בקניונים באזורי תעסוקה
 מידע רב על עסקים מקומיים. חשוב לפקוח עיניים ולהטות אוזניים. 
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 זמינים ומתעדכנים מאגרי מידע מקוונים ואתרי אינטרנט 

מאפשר איתור עסקים על פי אזורים, ענפים המאגר מידע  דפי זהב
 www.d.co.il                 ומקצועות.

 
 www.ipp.co.ilמאגר מידע לעסקים   פאוור פון

 דן אנד ברדסטריט 
D&B Israel 

 www.dundb.co.ilמאגר מידע בתשלום. 

יש מידע מחולק לפי ענפים ואיגודים וכן האינטרנט הבאתר  התאחדות התעשיינים
 מידע על כנסים  של מעסיקים

                                   www.industry.org.il  
 

ת המסחר ולשכ
 והתעשייה

 התמחות בנושא הימי  : לדוגמא, בחיפה 
                                    www.haifachamber.org.il           

 
התאחדות המלאכה 

 והתעשייה
 www.aci.org.ilעסקים קטנים ובינוניים 

 
 ארגון של עסקים הפועלים בגישה של אחריות תאגידית מעלה

                                     www.maala.org.il     
כתובה  –עיתונות 

ומקוונת. ארצית 
 ומקומית.

באמצעות מקורות אלה נוכל לקבל מידע עדכני המשקף את 
 המצב העכשווי בארץ בכלל ובאזורים ספציפיים.

אתרי אינטרנט של 
 חברות

 חפשו מידע ממוקד באתרי האינטרנט של חברות ושל עסקים.
 

פורטלים ואתרי 
 דרושים

מידע על עסקים וגם על משרות ניתן לאתר בפורטלים ובאתרי 
 www.alljobs.co.il ,.co.ilwww.jobmasterדרושים כגון: 

 
 

 . ועל משרות הן כלי מוצלח לאיתור מידע על עסקים רשתות חברתיות

  פייסבוק, לינקדאיןFacebook, LinkedIn  וירטואליות שתי רשתות חברתיות דוגמא להן
 ושל מעסיקים.  המתעדכנות בקצב מהיר ונמצאות בשימוש רחב של עסקים

והן על אפשרויות התעסוקה בו. אחת באמצעות הרשתות הללו ניתן לברר מידע הן על העסק 
הדרכים הזמינות והנוחות להשיג מידע אודות משרות פנויות וגם אודות מעסיקים היא  

  1פייסבוק: -דוגמאות לקבוצות כאלה ברשת ה. באמצעות קבוצות לחיפוש עבודה

 טק בין חברים, לפני שמתפרסמות בחברות כוח אדם-משרות היי

                                                           
     תודה לרננה שימרוט מחברת LiveU על השותפות בפיתוח הידע בנושא זה  1

http://www.d.co.il/
http://www.ipp.co.il/
http://www.dundb.co.il/
http://www.industry.org.il/
http://www.haifachamber.org.il/
http://www.aci.org.il/
http://www.maala.org.il/
http://www.alljobs.co.il/
http://www.jobmaster.co.il/
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 דנה ונועה תעשו לי קריירה

 משרות סטודנטים ואקדמאיים ללא ניסיון

 משרות הייטק ושיווק ללא ניסיון

 משרות מחברות הייטק בישראל

 טק בין חברים-משרות היי

 משרות משאבי אנוש בין חברים

 דרושים מפה לאוזן

 משרות בין חברים

 משרות עילאיות ומתנשאות

 בישראל זרות שפות לדוברי משרות 

Looking for a Job in Israel 

Nefesh B'Nefesh - Jobs in Israel 

 משרות לאימהות

הכנסו לקבוצות אלה והרשמו כחברים וכך תקבלו נגישות למידע עדכני אודות משרות פנויות, 
 מצב השוק ותנאי עבודה.

  ארגונים רשתות חברתיות בינאישיות שאינן וירטואליות מתארגנות ופועלות באמצעות

 BNI   www.bni.co.il    ל:היוצרים מפגשי רישות לעסקים. למש

 net.com-www.sheafשפע                                                                       

 מה למדנו מזה?
לרשותנו מגוון מקורות למיפוי מעסיקים ולאיתור מידע על מעסיקים. כדאי להכיר את כולם, 

 . מה מתאים ויעיל עבורנולנסותם ולבחון 

  איזה מידע ראשוני חשוב לנו לברר על העסק?

תחום העיסוק /ענף של העסק, מיקום, מספר עובדים, מקצועות ותפקידים, צרכים מבחינת 
תרבות ארגונית כולל גישה להעסקה  -גיוס עובדים, תנאים פיזיים ונגישות, תנאי העסקה, וגם 
 של אוכלוסיות שאינן מיוצגות מספיק בשוק העבודה.... 

 

http://www.bni.co.il/
http://www.sheaf-net.com/
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 לאתר מעסיקים?  מה הכי חשוב לרכז קשרי מעסיקים לעשות על מנת

 להכיר במדויק את הצרכים של המשתתפים בתכנית התעסוקה. .1

 ליצור קשרים אישיים עם מעסיקים. לתחזק קשרים קיימים.  .2

 ליצור מאגר נתונים דינמי ומתעדכן. .3

 . לאיסוף מידע להשתמש במקורות מידע מגוונים .4

 דים.שעובאלה לחזור לו לחשוב יצירתי. לנסות מדי פעם מקורות מידע חדשים .5

 להגיב מהר ולא להתבייש לפנות.... –לנצל הזדמנויות  .6

 

 

מידע על עולם התעסוקה ועל הטבות למעסיקים בהעסקת אוכלוסיות ייעודיות: רשימת 
 מקורות

 

ידע עדכני על עולם התעסוקה, בישראל ובעולם הוא כלי מרכזי לעבודה מקצועית של רכז קשרי 
בחידושים בתחום, על מנת שיוכל לשמש מקור מידע המעסיקים. על הרכז להתעדכן כל העת 

 . עבור צוות תכנית התעסוקה ועבור המעסיקים אמין

משרד הכלכלה וגופים ממלכתיים אחרים נוספים מעניקים הטבות למעסיקים הקולטים 
ההטבות הללו משתנות ומתעדכנות מעל לעת.   הנמצאות בתת תעסוקה.עובדים מאוכלוסיות 
 ות למידע אודות ההטבות למעסיקים.לפניכם רשימת מקור

 מקורות מידע על עולם התעסוקה
 

 עיתונות
 

 www.calcalist.co.il/ כלכליסט
 /http://www.themarker.com דה מרקר

 http://www.globes.co.il גלובס
 משרדי ממשלה

 
 /http://www.moital.gov.il משרד הכלכלה

 ahttps://www.taasuka.gov.il/Taasuk שירות התעסוקה
 סקרים  ומידע  על מגמות בתעסוקה

 
   /http://www.manpower.co.il    מדדים ומאגרי מידע חברת מנפאוור

 www.alljobs.co.ilמגמות וכתבות                                אתר אול ג'ובס 
 

http://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://www.themarker.com/
http://www.globes.co.il/
http://www.moital.gov.il/
https://www.taasuka.gov.il/Taasuka
http://www.manpower.co.il/
http://www.alljobs.co.il/
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 מקורות מידע אודות הטבות למעסיקים 
 ובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בעולם התעסוקה נמוך.ואודות ע

 http://www.economy.gov.il משרד הכלכלה
המרכז  –משרד הכלכלה 

 להשקעות
http://www.moital.gov.il/ 
CmsTamat/Rsrc/SpecialGroups/Special.html 

 
המטה לשילוב אנשים עם 

 מוגבלויות, משרד הכלכלה
-http://www.moital.gov.il/NR/exeres/25A13408

2F4E87E54346.htm-BEC5-49BC-2FDA 
אתר משרות  –עבודה נגישה 

ומידע לקידום העסקת אנשים 
 עם מוגבלויות.

http://www.avodanegisha.org.il 

יכה למעסיקים מרכז תמ
המעסיקים אנשים עם 

 מוגבלויות

http://www.mtlm.org.il/ 

נציבות שוויון הזדמנויות 
 לאנשים עם מוגבלויות

http://www.justice.gov.il/mojheb/NetzivutNew/ 

הפורום הישראלי לגיוון 
 בתעסוקה

http://www.forumgivun.org.il/ 
 

 לחברה החרדית: 
 תכנית פרנסה וכלכלה 

 

http://www.parnasa.gov.il 

 
 

http://www.economy.gov.il/
http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/SpecialGroups/Special.html
http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/SpecialGroups/Special.html
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/25A13408-2FDA-49BC-BEC5-2F4E87E54346.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/25A13408-2FDA-49BC-BEC5-2F4E87E54346.htm
http://www.avodanegisha.org.il/
http://www.mtlm.org.il/
http://www.justice.gov.il/mojheb/NetzivutNew/
http://www.forumgivun.org.il/
http://www.economy.gov.il/NR/exeres/B16B8F35-D243-4005-811B-12364F9B53D7.htm

