
 

 
 

 
 ח"תשע, כסלו ד"כ , תל אביב

 1122, דצמבר 21                 
 4231422 –למ                 

 לכבוד
 מרחב דרום –חברי התאחדות התעשיינים 

 
 

 !חברים יקרים
 

 גיוס והשמת מפוטרי התעשייה במפעלי האזור :הנדון
 
 

 . מקרב מפעלי התעשייה בדרום בחודשים האחרונים אנו עדים לצערנו לפיטורי מאות עובדים, כידוע לכם
 
 

גיוס והכשרת עובדים מקצועיים הינה אחד מהאתגרים , מצוקת התעשייה הישראלית באיתור, לצד זאת
 .המשמעותיים ביותר עימם מתמודדים מפעלי התעשייה מדי יום

 
 

בחודשים האחרונים פעלה התאחדות התעשיינים בשיתוף פעולה עם שירות התעסוקה והרשויות , לכן
 : זאת במטרה משולשת, המקומיות

 

 מקומות תעסוקה חלופיים לעובדים איתור  .1

 .א מקצועי ושמירת עובדים אלו בתעשייה"סיוע למפעלי התעשייה בגיוס כ .2

הראייה כי התעשייה דואגת לפרנסת עובדיה גם סיוע למפעלי התעשייה המפטרים מתוך  .3
 .כאשר היא נאלצת לפטרם

 
 

, עובדים מקצועיים פוטנציאליים לגיוס בתעשייה 044-וההכנות וישנם כ השלמנו את המיפוי, בימים אלו
 .טק בנאות חובב-מקרב חברת ויסוניק בקריית גת וחברת טבע

 
 

פוטנציאל העובדים לפי חתך מקצוע ואזור מגורים וכן דרך העבודה לגיוס העובדים תוכלו למצוא בדף 
 .הבא

 
 

 מרחב דרום –התאחדות התעשיינים , חצבנילפרטים נוספים ושאלות תוכלו לפנות אל אביב 
 .6074211-161נייד , 6366216-10טלפון , avivh@industry.org.il ל"דוא

 
 
 
 

 ,בברכה
 
 

 רובי גינל
 
 

 :העתקים
 ר מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים"ל שריונית חסם ויו"מנכ, אבינעם שקדמר 

 מרחב דרום –התאחדות התעשיינים  חברי הנהלת
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 גיוס מפוטרי חברת ויסוניק
 

חברת ויסוניק הפועלת בקריית גת עתידה לסגור את פעילותה הייצורית בקריית גת במהלך הרבעון 
 .2.3.1120ועד לתאריך  1120הראשון של שנת 

 
יתקיים יריד תעסוקה ייעודי בחברת ויסוניק לביצוע ראיונות וקליטת מפוטרי  14.1.2411בתאריך 

 .החברה
 

 14.1.2411גיוס המועמדים יבוצע במסגרת יריד התעסוקה בתאריך 
  לחץ כאן –להרשמה 

מטה הבקישור ההרשמה לאילו מקצועות מתוך הפירוט ' הערות'אנא ציין במסגרת סעיף 
 בכוונתך לבצע ראיונות 

 
 :הבאים למקצועותעובדים בהתאם  303החברה עתידה לפטר 

 
 מספר עובדים מקצוע/ תפקיד 

 180 הרכבה1 אריזה 

 3 כונותאחזקת מ

 2 אחזקת תבניות

 12 בקרת איכות

 7 בקרת מלאי

 8 הנדסאי אלקטרוניקה

 4 מהנדס אלקטרוניקה

 25 מיםמלחי

 1 מנהל בקרת מלאי

 1 מנהל הנדסה

 1 מנהל מחסן

 2 מנהל משמרת

 4 מנהל קו ייצור

 40 מפעיל מכונה

 23 עובד מחסן

 1 קניין

 25 ראש צוות

 1 רכש

 6 י"תפ

 1 תפעול

 347 סכום כולל

 
 :פילוח העובדים לפי אזור מגורים

 ( 61%)עובדים  224    –קריית גת 
 (21%)עובדים  46    –באר שבע 

 (11%)עובדים  67    –אשקלון 
 (21%)עובדים  46    –אשדוד 

 ( 21%)עובדים  46- רחובות והסביבה , יבנה
 
 
 

http://sp.industry.org.il:8088/MAI.Crm.WebPortal/Subscribe.aspx?assign=1&trainingid=%7b155425BF-7CDE-E711-B92B-00505682000E%7d


 

 
 

 
 טבעגיוס מפוטרי חברת 

עובדים הינם פוטנציאל  62מתוכם , עובדים 221-פיטרה באחרונה כ טק הפועלת בנאות חובב-חברת טבע
 לגיוס בקרב מפעלי האזור

 

 ח"פנה בבקשה למרחב דרום לקבלת קו –במידה וישנו בעל מקצוע רלוונטי 

 
 
 

 :עובדים למקצועות הבאים 11ישנו פוטנציאל 

      
 תפקיד

 אזור מגורים
באר שבע  כ"סה

 והסביבה
 -אשקלון 
 נגב מערבי ב מזרחינג אשדוד

 25 3 8 0 14 מפעיל כימי

 2 0 2 0 0 אחזקה

 5 1 2 0 2 אבטחת איכות

 3 0 1 0 2 אדמניסטרציה

 3 0 0 0 3 מעבדות ואנליטיקאי

 1 0 0 0 1 מחסנאי

 7 0 1 0 6 מלגזן

 1 0 0 0 1 מנהלי משמרת ייצור

 2 0 1 0 1 ראש צוות ייצור

 1 0 1 0 0 מתאם שילוח

 1 0 0 0 1 מפתח

 51 4 16 0 31 כ"סה
 

  


