
  תמצא לך את השידוך המושלם    JobDateבסיכון? כמה קשה למצוא עבודה עבור נוער 

  

נועדה להפוך את התהליך המורכב למציאת הג׳וב המתאים אצל המעסיק המתאים עבור אוכלוסיית   JobDate פלטפורמת   התכלית! 

 .למצוא ״דייט״נוער וצעירים בסיכון מ״משימה בלתי אפשרית״ לפעולה פשוטה כמו 

מחד, קושי גדול לבני נוער וצעירים במצוקה למצוא עבודה ולהשתלב במסגרות תעסוקה פורמליות. מאידך, שוק עבודה  ? מה הצורך

המשווע לידיים עובדות בסוג העבודות הכלליות שאינן דורשות הכשרה פורמלית, ובתווך תוכניות תעסוקה ציבוריות שלא  

 .ייצר החיבור ואם כן מצליחים, חווים קושי בליווי התהליך תוך קבלת משוב מבוקרמצליחות להגיע למעסיקים ול

נקודת המפגש הן משרות שלא   .הפלטפורמה שלנו מייצרת זירה למפגש והתאמת צרכים בין בני הנוער לבין מעסיקים ? איך זה עובד

 דורשות הכשרה מוקדמת מול בני נוער שרוצים לעבוד ולהצליח במסגרת עבודה 

מי שיעשו אותו הם רכזי תעסוקה בקהילה בארגונים   -ו בכל שידוך נדרש תהליך סינון ראשוני שיקל על ההתאמהכמ

בני הנוער וצעירים במצוקה    -חברתיים שונים הפועלים כשדכנים. ה״שדכנים״ יעלו לפלטפורמה את הלקוחות שלהם 

המעסיקים וליזום חיפוש עבודה על בסיס מאפייני  הכשירים ורוצים לעבוד. דרכם כל נער או נערה יוכלו להתחבר למאגר 

 .סוג העבודה, מיקום, וכו׳ אל מול העדפותיו

מן הצד השני, מעסיקים יוכלו להגדיר מה המשרות אותן הם מציעים ולחפש מועמדים על בסיס אותו הגיון חיפוש ובמציאת  

 .התאמה להציע לבני הנוער ״דייט״

ק יש היכולת להעביר משוב מובנה על הצד השני וכך דרך בניית מידרג המערכת  מעסיק, "שדכן", או מועס  - לכל משתמש

 מאפשרת מדידה ודוחפת למצוינות את המשתמשים 

לעזרתם יש  .  מהם מוכרים על ידי הרשויות כבני נוער בסיכון 20%. 16-21בין הגילאים  אלף בני נוער  900-בישראל כ מהו השוק? 

 מטרת המיזם להגיע למאה שידוכים מוצלחים בחודש  -בתעשייה בהן קיימת אפשרות תעסוקה כלליתמאות עסקים 

כל מעסיק שיבחר לקחת חלק בפלטפורמה ישלם מנוי תקופתי על בסיס חודשי.  בנוסף, המעסיק ישלם תשלום חד פעמי   המודל העסקי 

 . ך זמן מצא עבודה והתמיד בה לאור  או צעירה על כל שידוך מוצלח שבו צעיר 

. מימון זה חיוני לשלב הפיתוח  מימון נוסף לפיתוח התוכנית יגיע מתוכניות ציבוריות רלוונטיות המיועדות לקהל יעד זה

 בלבד. 

הזדמנות להרוויח שכר בכבוד, ללמוד על   - בני בנוער במצוקה מקבלים הזדמנות שווה להשתלב במקום עבודה מסודר הערך המוסף 

 .להשתלב באופק מקצועי בעתידעולם העבודה המסורתי ואף  

המעסיקים, מקבלים הזדמנות לתרומה לקהילה בסביבתם, עם מעטפת תומכת של רכזי תעסוקה. בנוסף מקבלים גישה 

  .עוד בעלות נמוכה ממחיר הגיוס דרך חברות כ״א במודל הרגילמעבר לתרומה לקהילה  לאוכלוסייה שרוצה לעבוד ו

 קהילה, מקבלים משוב מבוקר בזמן אמת על השתלבות בני הנוער הגורמים המתווכים, גורמי תעסוקה ב 

  מנתחת מערכות ומנהלת פרויקטים בבנק גדול – איריס  ?מי אנחנו

  כלכלנית ואשת רכש העוסקת בעבודה מול קבלני משנה בארגון ענק - רומי

 מנכ״ל חברה תעשייתית המשוועת לעובדים כללים  - תומר

  תעשייתיתמנהל רכש בחברה  - אייל

 עובדת סוציאלית בשירות הציבורי עם נסיון עשיר במיזמי תעסוקה  - מיכל

  


