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   מחוז יהודה -"צוות"בסיוע יאת עבודה מצ                                
  
  שחלק מהם יוכלול הותיקים והחדשים בסיפורי האישי ויתכן "רצוני לשתף את גמלאי צהב

שיעזרו להם בתהליך מציאת עבודה לאחר פרישתם " טיפים"להפיק לקחים ולקבל מספר 
  .ל"מצה

  לקטרוניקהלאחר שרות כטכנאי א 57.5ל לפני מעט יותר משבע שנים בגיל "פרשתי מצה
  .בחיל האוויר

אך התמזל מזלי ומצאתי עבודה בין היתר בזכות קשרים , בגילי כבר אז לא היה קל לאדם
ל שלה היה בעברו איש חיל האוויר "אישיים שעזרו לי להגיע לראיון בחברה שהמנכ

  .והסכים לקבל אותי לניסיון
  בעו תנאי העבודהוניתנה לי הזדמנות להוכיח את עצמי נק" תקעתי רגל בדלת"מאחר ש

  .לשביעות רצוני לאחר שלושה חודשים שלי
בחברה ואני " םקיצוצי"בוצעו  לאחר כשבע שנות עבודה ועקב הרעה במצב הכלכלי

החל  64.5של" מופלג"מצאתי את עצמי בפעם הראשונה בחיי ללא עבודה ועוד בגיל 
  .01/01/2013מתאריך 

ציאה לעבודה בעבורי היא כורח מעבר ברצוני לציין שלפני כשנה וחצי נפטרה אשתי והי
  .להכנסה הכספית

" העצמה אישית באיתור תעסוקה"על סדנה ל" צוות"לפני מספר שבועות התפרסם בעלון 
  .ואמורה להתקיים בראשון לציון מחוז יהודה-י יחידת תעסוקה"שמאורגנת ע

 וזאת בשל( נרשמתי לסדנה זו למרות שלא תליתי בה תקוות רבות במציאת עבודה
  ".יום כיף"אל ובכל מקרה התייחסתי אליה כ)גילי 

מאורגנת בראשון לציון והייתה  ALDלפברואר במכללת  14הסדנה נערכה ביום חמישי ה
  .תכליתיאמיתי אך היה גם יום  " יום כיף"זה היה אכן . למופת

  .משה שרית וארנון,מוטי שגיא:ביום זה למדתי להכיר את הצוות 
  ל "את ציונה שלא השתתפה בסדנה  הכרתי עוד קודם אך רק באמצעות הטלפון  והדוא

  .בעת תהליך הרישום לסדנה
כמו כן ציינתי שעקב  .כבר בשיחת ההיכרות סיפרתי לנוכחים על עצמי ועל מצבי האישי

  .גילי המתקדם יקשה עלי למצוא עבודה למרות יכולותיי וניסיוני המקצועי
  להיקלט במשרות פחות,תי לפורשים החדשים להתפשר בדרישותיהם בהמשך הדיונים יעצ

  .ואם יוכיחו את עצמם הם צפויים להתקדם" בכירות"
מול " אסרטיבי"להיות :ההרצאות נקלטו אצלי מספר עצות טובות והחשובה שבהם במהלך

  .בעת הצורך" נודניקים"ולהיות יוזמים ואפילו  המעסיקים
מיחידת התעסוקה מחוז יהודה לאחר  ארנוןי לראיון אצל זומנת 27/02/2013ביום רביעי ה

  .שיומיים קודם שלחתי למשרדו את קורות החיים שלי
  שנראתה משרה באחת החברות בעיר יבנהל העלה ארנון הצעה הראשונה בשיחהכבר 

  .מתאימה
אצל המעסיק כדי  מיידית ללא הודעה מוקדמת החלטנו שעדיף שאתייצבבעצה אחת  

  .ממני ישירות ולפני שיעלה עניין גילי המתקדם  שיוכל להתרשם
אכן נסעתי מיידית למבנה החברה ביבנה והגעתי בהפתעה למשרדו של המעסיק שברוב 

י ארנון "ונאות לקבלני לשיחה לאחר ששמע שנשלחתי ע אותי החוצה "זרק"אדיבותו לא 
  מצוות



  .ברהוהתחלתי לעבוד מיידית בחהתקבלתי : תוצאת הפגישה
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  "מתחברים"הביאו להצלחה בהשמה אך הם לא היו  חברו כאן מספר גורמים אשראכן 
  .וללא העצות והרעיונות אשר הועלו בסדנה" צוות"ללא מעורבות מחוז יהודה של

    .ך תודתיועל כ
  

  בברכת חג פסח כשר ושמח לכולם
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