
הנותן מענה לצרכים כלכלי ייחודי קלאסטרהנשען על , בר קיימאסיסטם-אקוכל אזור גאוגרפי במדינה מהווה •

ערכית פעילהפעילות עסקית ויזמית וקהילה, מבוסס נכסים ותשתיות, בינלאומיים

על מנת למקסם את חוסנו האישי והמשפחתי, מנתב עצמו בשוק תעסוקה גמיש,"ל של חייו"מנכ"האדם כ•

,  בתחומי עיסוק חדשניים ונותנת מענה לצרכים בינלאומיים ומקומייםישראל מובילה עולמית 

בהון האנושיוהשקעה מתמדת מולטידיסיפלינריות, דיגיטציה מתקדמת, ערכים יזמיים: בזכות



,  תעסוקה גמיש בהתאם לרצונותיהםמנתבים עצמם בשוק מדינת ישראלות.תושביכל ":ל של חייו"מנכ"האדם כ

:לצרכיהם וליכולותיהם על מנת למקסם את חוסנם הכלכלי האישי והמשפחתי

.*מגיל צעיר ולאורך כל שנות החייםובהקניית כישורים מהפכה בהוראה 1.

.ביקוש לעבודה והיצע משרותבזמן אמת בין התאמה שוטפת כלל נתוני שוק התעסוקה נגישים ושקופים ומייצרים 2.

.בצורה רלוונטית לדורשי העבודהוממותגים מחדש מתעדכנים , מקצועות בעלי היצע משרות גבוה ומוניטין נמוך3.

גמישות תעסוקתית: תמונת העתיד

:  דגשים למהפכה בהוראה ובהקניית כישורים מגיל צעיר ולאורך על שנות החיים*

גישה  ; ( Goal oriented learning)לימודים מונחי מטרה ; כערכי בסיס( Empowerment)והעצמה ( Accountability)אחריות אישית 

,  פיתוח מיומנויות בין אישיות וחשיבה יזמית; ללא קשר למיקום גיאוגרפי או חברתי מנטוריםלהתמחויות מעשיות וכן לחיבורים עם 

.תכנות כמקצוע בסיס; לימודי שפות זרות ; ביקורתית ויצירתית 

מחויבות לעבודה ונכונות לשינוינגישות למעסיקים פוטנציאליםתחום/ גמישות לשינוי תפקיד



:צמיחה כלכלית באמצעות מובילות בינלאומית המבוססת על מינוף נכסים ותשתית מקומית בת קיימא

מנועי צמיחה כמענה להזדמנויות  הממנף באופן מלא את נכסי המדינה ומייצר שוק ללא גבולותהמגזר העסקי פועל כ1.

,(Con-tech)טכנולוגיות בניה מתקדמות , טק-היי, 4.0תעשייה , סייבר, טקופודוביניהם אגרו בינלאומיות

Desert-tech ,ותיירות.

,  מבוסס נכסים ותשתיות, ייחודיכלכלי קלאסטרעל הנשען , בר קיימאסיסטם-אקוכל אזור גיאוגרפי במדינה מהווה 2.

.ערכית פעילהקהילהפעילות עסקית ויזמית ו

.ללא תלות במקום מגוריוללימודים ולקהילות , למקומות עבודהטכנולוגית ודיגיטלית , נגישות פיזיתלכל אדם 3.

כושר תעסוקתי: תמונת העתיד

חשש מאובדן תעסוקהיכולת לעבודה מרחוקקיום תנאים מאפשרים לעבודה



מניבות הכנסה בכבוד לכל , לצד משרות בעלות ערך חברתי ורשת ביטחון כלכלית, משרות תחרותיות בפריון גבוה

:תושב

.במנועי הצמיחה הכלכליים וכן בתחומי המסחר והשירותים הנלוויםמשרות מגוון היצע1.

, כולל משרות ציבוריות ושירותים לאזרח)משרות המניבות ערך חברתי היצע, לצד משרות המניבות ערך כלכלי2.

(.קהילה ועוד, הוראה, מחקר

.מניעה את הכלכלה ומאפשרת צמיחהרשת ביטחון כלכלית3.

חוסן כלכלי: תמונת העתיד

כרית ביטחון מספקתעמידה בהוצאות שוטפותקיום הכנסה שוטפת מעבודה


