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שלום,
לאחר שעשייה רבה מתרחשת ,והשינוי כבר ניראה בעין ,בחרנו לשתף אתכם.
אם אתם מוכנים לקבל אגרת  -מידע עם עדכונים מקרן ביחד ,פעמיים בשנה ,אנא ליחצו
על אני רוצה להצטרף!
תודה מראש .בלי הסכמה זו  -לא נוכל להמשיך לשתף אתכם .ועל זה ...ממש צר לנו.
בהמשך תוכלו לקבל טעימה מתוכניות פעילות ,לצד מידע מקיף שמחכה לכם ,באתר
החדש שלנו .המחקר של משרד האוצר מסוף שנת  ,2018נותן רוח גבית לכל זה :הוא
מראה כי התשואה ללימודי הנדסאים גבוהה מתשואה ללימודים אקדמיים במסלולי מדעי
הרוח במכללות .המחקר ,לצד אלפי סטודנטים מרוצים ,מחזקים את ידנו בקידום ההשכלה
הטכנולוגית לצעירים .נשמח להמשיך ולפועל ביחד עמכם ,בתחום משמעותי זה לחברה
ולכלכלה!

מרחיבים את נתיבי ההשפעה
וכיצד שותפות מעסיקים קשורה לזה?
הפער בין היצע מוגבל של הכשרות מקצועיות וחינוך טכנולוגי ,לבין הצורך של המעסיקים
בעובדים מיומנים ומותאמים לעולם התעסוקה המשתנה ,הביאו את קרן ביחד ליזום את הקמת
מומנטום .מאז חלפו  3שנים .במומנטום חברות  16היבואניות המשמעותיות בתחום הרכב
ואיגוד היבואנים .מעגלי ההשפעה מתרחבים :כ 500 -מרכזי שרות ,ובהמשך כלל המוסכים
בישראל ,הינם מוטבים של השותפות .מומנטום פועלת להפוך את מקצועות הרכב לתחום
השכלה והכשרה מבוקש ,המאפשר לצעירים וצעירות בישראל מימוש עצמי ותעסוקה איכותית,
המבוססת על פרופסיה מובחנת ,עם אפשרויות לקידום ולתגמול הולם ,לחיזוק ענף הרכב
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והכלכלה הישראלית .השנה הצטרפו לשותפות עוד שתי חברות! והיד נטויה.
Translate
רישום לאגרת המידע של מומנטום

Past Issues

Subscribe

מה המשותף למכללה הטכנולוגית ב"ש ,רופין ואורט בראודה?
לראשונה תוכנית עתידאים  -תואר הנדסאי בשילוב תעשיה ,הבשילה לכדי מיזם משותף עם משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ועתידים .התוכנית מכשירה ב 17 -חודשי לימודי יום,
הנדסאים במקצועות שונים -מכונות ,חשמל ,בניין ,תעשייה וניהול ,בשילוב מעסיקים כגון רפאל,
רכבת ישראל ,קמ"ג ,מלונות דן ועוד ...הבוגרים ,שזוכים למלגת קיום ,ליווי אישי ותגבור לימודי על פי
הצורך ,משתלבים בסופה בעבודה .התוכנית מפעילה  21כיתות בשלוש השנים הקרובות.
כנסו לאתר וחפשו את הכיתה המתאימה לכם.

מיזם חינוך טכנולוגי בכפרי הנוער
תפיסת רצף חדשה לעולם תעסוקה משתנה
התוכנית תומכת במגמות טכנולוגיות עד תואר הנדסאי ,במודל רצף ב 8 -מימדי פעולה שונים.
השנה התוכנית פועלת ב 3 -כפרי נוער :כפר הנוער כנות ,רמת הדסה וכפר סילבר .כל שנה
המיזם יתרחב לכפרים נוספים תודות לשותפות בין פורום כפרי הנוער ,משרד החינוך ,צה"ל
וקרנות פילנתרופיות .השותפות מופעלת ע"י ארגון "תורמים בכפר" .לפרטים נוספים.
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כדי להמשיך להישאר מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו

אני רוצה להצטרף
קרן ביחד
לכניסה לאתר הקרן
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