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מה נשמע בעיר // חדשות

מקדמים את העסקים
בעלי עסק או מתכננים לפתוח אחד? במכללה האקדמית אחוה מציעים תכנית מיוחדת המיועדת לקבלת כלים 

מקצועיים לניהול עסקי שיעזור לכם להצליח. התכנית אינה דורשת השכלה אקדמית ומתאימה לכל הגילאים |
במהלך  נסגרו  בישראל  עסקים  אלף   56
השנה  לעומת  משמעותי  גידול   ,2020 שנת 
הקודמת. אמנם במשרד האוצר מייחסים את 
הגידול למשבר הכלכלי שהביאה עימה מגפת 
בממוצע  נסגרים  שנה  מידי  אך  הקורונה, 
גבוה  מספר   - בישראל  עסקים  אלף  כ-40 
יציעו החל  מאוד. במכללה האקדמית אחוה 
וייחודית  חדשה  תכנית  הקרוב  מאוקטובר 
קטנים  עסקים  בעלי  של  מקצועית  להכשרה 
ובינוניים, שתאפשר להם לקבל כלים מגוונים 
לניהול העסק שלהם, ויגדילו משמעותית את 
סיכוייהם להצליח ולהגיע לעצמאות כלכלית.

"פרקטיקה",  בשם  בתכנית  מדובר 
שפועלת בשלושה מוסדות אקדמאיים בלבד 
ברחבי הארץ, בהם האקדמית אחוה. התכנית 
עתיד",  "יוזמות  עמותת  פועלת מטעמה של 
לה  ושמה  בראל  ניסים  ידי  על  שנוסדה 

הישראלית  בחברה  פערים  לצמצם  למטרה 
במסגרת  מקומיות.  יוזמות  פיתוח  ידי  על 
התכנית, שנמשכת כשמונה חודשים וכוללת 
יפתחו  אחד,  כל  שעות   3 בני  מפגשים   26
יקבלו  העסקיים,  כישוריהם  את  המשתתפים 
יוזמות  יעצבו  מחסומים,  על  להתגבר  כלים 
עסקיות פוטנציאליות וייצרו רשת של קשרים 
שתאפשר  כמוהם,  עסקים  ובעלי  יזמים  עם 
שיתופי פעולה עסקיים ביניהם. המשתתפים 
גם ייהנו מסדנא שתעניק להם כלים בתחומי 
הנחשב  תחום  לעסקיהם,  הדיגיטלי  הפרסום 
כלים  וכן  האחרונות,  בשנים  מאוד  לצומח 

לניהול תפעולי של העסק שלהם.
על  ומעשי  עיוני  לימוד  כוללת  התכנית 
התהליך הנדרש לפתיחת עסק, כך שהסיכויים 
להצלחתו ייגדלו באופן משמעותי. בין היתר 
ילמדו המשתתפים לאתר את צורכי הלקוחות 
העתידיים שלהם, לנתח את השוק בו יפעלו 
מיטבי  מימון  להשיג  שלהם,  המתחרים  ואת 
וכן  משתלם  בתמחור  הבנקאית  מהמערכת 

היבטים פסיכולוגים של יזמות וניהול.
של  האקדמית  המלווה  גבאי,  גילי  ד"ר 
תכנית "פרקטיקה" באקדמית אחוה, אומרת 
לרכוש  עסקים  לבעלי  תאפשר  התכנית  כי 
חסמים  על  ולהתגבר  העסק,  לקידום  כלים 
תסייע  התכנית  העסק.  של  וחסמים  אישיים 
לקבלת  שתוביל  חשיבה  לפתח  ליזמים 

בתכנית  רואים  "אנחנו  חשובות.  החלטות 
לא רק תכנית מקצועית שמעניקה לבעלי רוח 
תכנית  גם  אלא  כלים,  עסקים  ובעלי  יזמית 
המשתתפים,  לצרכי  ספציפית  שמותאמת 
ויזמים  עסקים  אנשי  של  לקהילה  תכנית 
לתכנית  להירשם  לכם  קוראת  אני  מהדרום. 
לאחור  תישענו  בה  פז  הזדמנות  לנצל  כדי 
על  ותתבוננו  לשבוע  אחת  שעות   3 למשך 
העסק שלכם בפרספקטיבות חדשות. התכנית 

מבוססת על ניסיון רב בשטח ואנחנו באחוה 
כל אחת  לפגוש  ומצפים  ובכם  בה  מאמינים 

ואחד מכם".
ש"ח   1,350 על  תעמוד  התכנית  עלות 
עומדת  המקורית  שעלותה  למרות  בלבד, 
לתכנית  ההרשמה  שקלים.  אלפי  עשרות  על 
אינה דורשת השכלה אקדמית כלשהי. פרטים 
על הרשמה ניתן לקבל באתר האינטרנט של 

המכללה האקדמית אחוה.

המשתתפים ישלמו רק 1,350 ש"ח במקום עשרות אלפי שקלים. סטודנט באקדמית אחוה |

התכנית כוללת לימוד 
עיוני ומעשי על התהליך 
הנדרש לפתיחת עסק, 

כך שהסיכויים להצלחתו 
ייגדלו באופן משמעותי

עובדים ביחד
פורום התעסוקה העירוני של קריית גת התכנס השבוע כדי לדון בדרכים לעידוד תעסוקה לתושבי העיר 

הנמצאים במעגל האבטלה. הפורום סיכם להציע הכשרות מקצועיות במחירים מסובסדים |

הפועל  העירוני  התעסוקה  פורום 
בקריית גת התכנס השבוע על מנת לדון 
האבטלה  אחוז  את  להפחית  בדרכים 
בעיר, ולסייע למובטלים למצוא מקומות 
תעסוקה שיאפשרו להם לצאת ממעגל 
גת  בקריית  האבטלה  שיעור  האבטלה. 
הארצי  מהממוצע  גבוה   ,6% על  עומד 

שעומד על 4.8% בלבד.
בדיונים שנערכו בפורום התעסוקה 
ארגון  בהם  רבים,  ארגונים  משתתפים 
התעשייה  פארק  את  המנהל  גת"  "י.ש 
גת,  קריית  "מעוף"  סניף  המקומי, 
הבריאות  הקליטה,  ואגפי  גל,  מכללת 
ומעמד האישה בעירייה. לפי העירייה, 
כלל  את  לאחד  היא  הפורום  מטרת 
הגורמים הנוגעים לתעסוקה בעיר, בכדי 
העיר,  לתושבי  הולמת  תעסוקה  לעודד 
האבטלה  ממעגל  לצאת  להם  לסייע 
לדרך חדשה. הפורום שהתכנס  ולצאת 
ובניהולה  גת  קריית  עיריית  בהובלת 
בוזגלו,  רבקה  העיריה  מנכ"לית  של 
של  משותף  מיזם   WORKIT מיזם 
ומרכז  התעסוקה  ושירות  רש"י  קרן 

הצעירים תנופה. 
נקודות  העלו  בפורום  הנוכחים 

ברמה  התעסוקה  בקידום  משמעותיות 
עם  ההתמודדות  על  בדגש  העירונית, 
ומתן  הקורונה  משבר  לאחר  האתגר 
גובשו  המשבר.  לנפגעי  ממשי  פיתרון 
לקדם  בכדי  עבודה  צוותי  שלושה 
של:  חשובות  אסטרטגיות  מטרות 
קשרי  קידום  מקצועיות,  הכשרות 
נדרשים  קורסים  פתיחת  המעסיקים, 
לשוק  מיומנויות  ופיתוח  בסבסוד 

אמרו  בעירייה  המשתנה.  העבודה 
המופקים  לפירות  ראשונה  סנונית  כי 
ניתן  בפורום  המתקיימים  מהתהליכים 
לחברת  שנערך  הראיונות  ביום  לראות 
חלק  לקחו  בו  בעיר,  נסטלה"  "אסם 

כ-300 תושבות ותושבים.
רבקה  העירייה,  מנכ"לית  בלשכת 
שותפי  לכל  להודות  ביקשו  בוזגלו, 
נוער  אגף  מנהלת  בהם:  הפורום, 

וצעירים אודליה סבג, מזל שניר מנהלת 
האישה,  ומעמד  בריאות  קליטה  אגף 
קליטה  מחלקת  מנהלת  דוקונין  נינה 
בעיריית קרית גת, רחלי שמאייב רכזת 
סניף  מנהל  חיות  שי  מעסיקים,  קשרי 
תעסוקה  רכזת  שלמה  לימור  מעוף, 
י.ש.  מנכ"ל  כנעני  אלון  תנופה,  במרכז 
גת, אסתר ביינסין רכזת תכנית למרחק 
במרכז תנופה, תמר סדן לקס מנכ"לית 
חדד  עודד  גנאור,  איילת  גל,  מכללת 
גת,  קריית  התעסוקה  שירות  מנהל 
אושרה אייקורא מנהלת שלוחת אשדוד 
מחוז  רכזת  אביטל  ופנינה  גת  קריית 

.WORKIT דרום מיזם
חלק מחברי הפורום יחד עם מנכ"לית העירייה, רבקה בוזגלו, השבוע בלשכתה |

הנוכחים בפורום העלו 
נקודות משמעותיות 

בקידום התעסוקה ברמה 
העירונית, בדגש על 

ההתמודדות עם האתגר 
לאחר משבר הקורונה 
ופיתרון לנפגעי המשבר


