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חג שמח ושנה טובה מקרן ביחד
ראשיתה של שנה חדשה מעניקה לנו הזדמנות לסכם את הדרך שעברנו ולסמן את המטרות
אליהן אנו מכוונים בהמשך.
קרן ביחד  -קרן משפחת סטלה ויואל קרסו ,מחויבת ופועלת מאז שנת  ,2015לצמצום את
הפערים בחברה הישראלית ולקדם מוביליות חברתית של צעירים באמצעות השקעה במפגש
שבין חינוך ,טכנולוגיה ותעסוקה ,בדגש על אזור הגליל.
אנו שמחים לשתף אתכם בטעימה קטנה מן העשייה המגוונת שהובלנו בשנה האחרונה ,יחד
עם שותפינו לדרך:

תוכנית "ביחד להצלחה" לסטודנטים.ות מהחברה הערבית הפועלת במכללה הטכנולוגית
אורט בראודה בכרמיאל.
במהלך השנה הראשונה לתוכנית היא יושמה בכיתות בהם מס' הסטודנטים
והסטודנטיות מהחברה הערבית מהווים רוב משמעותי והעניקה מעטפת תמיכה וליווי ל140-
סטודנטים.ות במסלולי הנדסאי תוכנה והנדסאי חשמל .התוכנית פועלת במטרה לצמצם את
אחוזי הנשירה מהלימודים ,להעלות את אחוז הסטודנטים הזכאים לדיפלומה ,ולקדם את
הבוגרים לשילוב מקסימלי ְבתעסוקה הולמת ְבמקצוע אותו למדו.
התוכנית גובשה ופועלת בשותפות עם קרן מנדל-ברמן מארה"ב ומלווה במחקר הערכה על ידי
חברת  NASלשירותי מחקר יישומי והערכה .התוכנית הינה חלק מיוזמת  STEMמגן עד
תעסוקה ,באשכול בית הכרם וממשיכה את "ביחד להצלחה" ב 3-מכללות אחרות.

https://us7.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=f9906b0426b13865d4355693e&id=85936417c9 1/4

חג שמח ושנה טובה מקרן ביחד  -קרן משפחת סטלה ויואל קרסו

Translate

13:02 ,25.10.2021

Past Issues

Subscribe

פורום ארגוני תעסוקת צעירים
מגפת הקורונה פגעה קשות בתחום התעסוקה כולו אך הרוב הגדול של הנפגעים מן המשבר היו
ועודם צעירים וצעירות מתחת לגיל  .45בעקבות כך חברנו ל 5-קרנות נוספות ותמכנו בהקמתו של
פורום ארגוני תעסוקת צעירים המאגד כיום למעלה מ 60-ארגוני מגזר שלישי.
הפורום פועל באמצעות  6צוותי עבודה במטרה להחזיר את הצעירים לשוק העבודה ולהשפיע על
סדר היום הציבורי בתחום.
בתמונה  -סיור נציגי הארגונים החברים בפורום במפעל אוניפארם במבוא כרמל

"המפתן" בעיר לוד ,מבית היוצר של זומו – המוזיאון

שבדרך ,מבקש

להגיב באמצעות האומנות ובדרך יצירתית למצב המורכב שאליו נקלעו המדינה והעיר לוד באירועים
הביטחוניים האחרונים .בשבועות האחרונים התמלאה העיר ביצירות אומנות המפוזרות ומוצגות על
מפתני הבתים .בחירת העבודות וההחלטה על דרך הצגתן נעשו בשיתוף עם הקהילה המקומית.
זהו פרוייקט אומנות עכשווי ודינאמי שנוצר על הסף שבין הפרטי לציבורי .התמיכה שלנו בזומו נעשית
מתוך הכרה בחשיבות התרומה של אומנות ישראלית נגישה ורלוונטית.
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תחום הפודטק כמנוע לצמיחה מכלילה בגליל
בשנה האחרונה למדנו כי תעשיית המזון המתקדמת מהווה מנוע צמיחה משמעותי לפיתוח כלכלי
ולקידום הגליל ותושביו .את השנה החדשה נפתח עם תמיכה במספר תוכניות בתחום .נמשיך
ונעדכן.

הכשרה מקצועית והשכלה במקצועות טכנולוגיים במעורבות עסקים
השקעה מתמשכת שלנו במודלים ייחודיים באמצעות תוכניות דוגמת עתידאים ,גלגל
התנופה ,מומנטום ומנהלת המעסיקים ,נושאת פרי .אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר ולהתרשם
מההתפתחויות בתחום.

נסיים בברכת שנה של שינוי לטובה ,שנה שבה השגשוג ,היציבות
והקשר האנושי יהיו מנת חלקם של כל אזרחי מדינת ישראל באשר
הם ,ושל האזור כולו.
בברכה
סטלה ויואל קרסו ,עתר וקרן
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