
מועדון שילובים-ארגון הבוגרים של הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב, מזמין אתכם לכנס ראשון מסוגו
להזניק את הקריירה  

אשר יתקיים בתאריך 26.3.2014, יום רביעי,
אולם רוזנבלט, בניין תוכנה,  בין השעות:16:00-19:45

הצגת המרצהפרטי ההרצאהשם ההרצאהמרצהשעהמס’ 

התכנסות רישום וכיבוד קל החל מהשעה 16:00
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כלוב הזהב? שוק אורית נאור
העבודה בהשתנות 

ההרצאה תעסוק במודל הדינמי של התעסוקה כפי שהוא נחווה היום 
לעומת מה שהיה בעבר ותוך התייחסות למגמות אפשריות  בעתיד. קביעות 
מול חוזה אישי? יציבות מול יזמות? בטחון מול שכר? קידום מול שינויי 
קריירה? כמו כן יודגש הכלי החשוב של העובד היום: ניתוח Swot ארגוני 

ואישי בעולם התעסוקה.

CPS JOBS מנכ״לית משותפת
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עפרה
 עפגין-חדד

ראיון העבודה- 
ממאבק לידידות

ראיון העבודה נקבע בשלוש השניות הראשונות וכמו כן כל מפגש בין 
לקוח וספק הוא סוג של ראיון. איך עלינו להגיע לפגישה זו, איך להיערך, 

מה עלינו לשדר. הרצאה שתיתן הכלים שעלינו לדעת לקראת פגישה 
מוצלחת שתוביל להשגת מטרותינו.

CPS JOBS מנכ״לית משותפת
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א’-סימטריה + בורות עירן בלומברג
= שליש

שליש מהחסכונות הפנסיוניים שלנו הולך על דמי ניהול - FeeX, ש’ירות 

חדש וחינמי, עוזר לך להחזיר את כספך ולהציל עשרות אלפי שקלים. 

כאנשים עובדים עלינו לדאוג לחסכונות הפנסיונים כל עוד כוחנו במותננו.

מנהל כללי של פעילות FeeX בישראל
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ניהול קריירה אחרי ד”ר גילת פלג
גיל 40

מציאת עבודה בכל שלב היא משימה לא פשוטה. בגיל 40 ההתייחסות היא 
כבר לקריירה של האדם ועל כן עליו להתמקד בניהול נכון של הקריירה אל 
מול התהפוכות בשוק ובעיקר את מול תהפוכות אישיות. עליו למפות את 

המיומנויות שרכש עד כה, להתייחס להשכלה שרכש, למקצוע והאם מוגדר 
ומזוקק. מה קורה בפנייתו למשרות? לבחינה פנימית יש חשיבות רבה 

בנקודה משברית זו.

פסיכולוגית, יועצת תעסוקתית, מתמחה 
באבחון וגיוס עובדים. מלווה ארגונים 
רבים בתעשייה, וכן עובדים בצמתי 

קריירה.
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מרב באבאי
הזדמנויות עסקיות 
ואישיות הטמונות 
ברשתות חברתיות

הרשתות החברתיות מאפשרות לנו למנף את הקשרים החברתיים. 

ההרצאה עוסקת במימוש ההזדמנויות העסקיות והאישיות 

הטמונות ברשתות החברתיות.

Pro-Man הממ  מרצה יועצת ומנכ”לית
פתחת תהליכי sourcing, בניית קהילות 

וניהול תשתיות מתקדמות ברשתות 
החברתיות לתהליכי מכירות, תהליכי גיוס 

ומחפשי עבודה בכירים
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נגה כהן

שיטת 3 השלבים 
לדיוק ולמימוש הייעוד 

המקצועי

ההרצאה תפרט את 3 השלבים של ‘כוונה - דיוק - מימוש’ ותקנה 
למשתתפים כלים לעבודה עצמאית עם המודל. שיטה זו משלבת תפיסות 
קונבנציונליות של ניהול עסקים וחשיבה תוצאתית עם תפיסות רוחניות 

ועקרונות הפסיכולוגיה החיובית. ההרצאה מתאימה לאנשים שהם בצומת 
ומחפשים את העבודה והכיוון הבא שלהם. איך מעמימות להגיע לבהירות 

ולגרום לכך לקרות.

מאמנת תודעתית ומלווה מנהלים 
וארגונים להשגת שינוי’. לאחר 17 

שנים של עבודה בארגוני הייטק וב-10 
השנים האחרונות עוסקת באימון תודעתי 

למנהלים ולבעלי תפקידים, ובהנחיית 
סדנאות בתחומי המודעות ודיוק 

התהליכים בחיים.
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עו”ד נעמי 
אסיא

משכיר ליזם הייטק - 
הלכה למעשה

כל ההיבטים של יזמות הייטק, קניין רוחני פטנטים 

סימני מסחר סודיות, כיצד לנהל מו”מ עם משקיע
 Naomi Assia & Co. - Law ,עו”ד

Offices
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ד”ר דפנה 
שקד

אמנות המזל: דרכים 
יעילות ליצירת 
הצלחות בקריירה

רוב בני האדם חושבים שקריירה מצליחה היא עניין של מזל. יש כאלו 
שנולדים עם זה, שמוצאים עבודה, הם מאושרים, מסודרים והכל הולך 

להם בקלות ואילו לאחרים אין מזל. במהלך ההרצאה יוצגו כלים פרקטיים 
וטיפים מעשיים לניהול קריירה, בעזרתם כל אחד מאתנו יכול לתכנן 

ולייצר הזדמנויות טובות יותר ורבות יותר בתחום הקריירה, להפוך שאיפות 
מקצועיות למציאות ולהוביל באופן יזום להישגים במציאת עבודה, בקידום 

ובמינוף כלכלי.

היזמת והבעלים של שקד קריירה, 
מומחית לפיתוח קריירה ולמעברי 

קריירה, מפתחת שיטת שקד להצלחה 
בקריירה. דפנה מביאה איתה למעלה 

מ- 15 שנות ניסיון ומומחיות בהערכת 
עובדים, פיתוח וליווי מנהלים, פיתוח 
וניהול מרכזי הערכה ופיתוח מנהיגות. 

*לידיעתכם - יתכנו שינויים בלו"ז

Naomi Assia & Co. Law  Office, 
Patent Attorneys and Notaries


