
המרכז לניהול קריירה
מכללה אקדמית הדסה

פסח תשפ״א

 חדש במרכז לניהול קריירה:

 סיום תכנית מנטורינג ״ממעמקים״ 
קמפוס שטראוס גברים:

סיום תכנית מנטורינג חדשה לסטודנטים ובוגרים מהחברה החרדית בחוג למדעי המחשב.

תכנית המנטורינג כוללת מנטורים מתכנית מגדלור - בוגרי קורס חובלים, בעלי ניסיון רחב 
בהייטק שמטרתם קידום הסטודנט החרדי במציאת עבודה, הכרות עם שוק העבודה וחניכה 

לכניסה ראשוני בהייטק. את התכנית סיימו 10 סטודנטים מהחוג למדעי המחשב. 

תכנית חדשה במרכז לניהול 
קריירה Career Live עם 

מעסיקים

פלטפורמת שלישי לייב קריירה 
מאפשרת למעסיקים ממגוון תחומים 

להציג את הארגון ואת התפקידים אליהם 
מגייסים וכך גם להכיר מקרוב סטודנטים 

ובוגרים המעוניינים בתפקיד ויש להם הזדמנות להכיר את תהליך 
הגיוס לתפקיד, להכיר את המחלקה והארגון לשאול שאלות. 

המפגשים עם הארגונים הבאים: 

הסרטן לחקר  המרכז 

מעבדה רפואית

חברי ועדת היגוי יקרים,
עברה עלינו שנה לא רגילה:

מעבר לאון ליין, לזום, ריחוק פיזי

שייצר אתגרים אבל עם זאת הרבה הזדמנויות.

חשבנו על כך שהיו הרבה דברים נפלאים שקרו בשנה הזו

העיקר היה סביב הסדנאות והפעילות שלנו במרכז קריירה:

קורונה במשקפיים ורודות

מספר משתתפים בפעילויות הוכפל:

 סמסטר א' 
תש"פ: 

327
חג שמח 

מכולנו במרכז לניהול קריירה

סמסטר א' 
 תשפ"א: 

664

מספר מתמחים 
בתכנית אקדמיה 
משלבת התנסות

תש"פ:

86
תשפ"א:

112

רכז תעסוקה חדש, קמפוס 
שטראוס גברים

נפרדנו ממאיר פרומר ואנו מעריכים 
את עבודתו הנפלאה ומברכים את 

כניסתו של:

 דודי אפרתי, בן 29, בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה, 
רכז תעסוקה והשמה בקמפוס שטראוס.

 ״אני מגיע מתוך העולם החרדי ומכיר את החסמים 
שישנם בשוק התעסוקה לאקדמאיים חרדים. 

 אני מאמין שכל סטודנט ובוגר חרדי זכאי לתעסוקה 
 ופרנסה בכבוד ואנחנו בקמפוס נעשה את כל המאמצים 

 לתת מעטפת ותמיכה לסטודנטים עד למציאת 
העבודה הנכונה והמתאימה עבורם.״

תכנית דרוש טייטל יוצאת לדרך.

התכנית מתקיימת בשיתוף פעולה עם בוגרים שמספרים על 
תפקידם וכיצד הגיעו אליו. התכנית מאפשרת הזדמנות להכיר 

מקרוב טייטלים בתחום הלימודים.

המטרה היא שכל בוגר 
יציג זוית שונה של אותו 

תפקיד וכך תהיה חשיפה 
רחבה יותר לטייטל 

והכרות מעמיקה יותר 
לסטודנטים ובוגרים 

טריים שמחפשים משרה 
בתחום.

המפגש הראשון היה על 
הטייטל: אוטומציה – כל 

מה שרציתם לדעת על 
אוטומציה ולא העזתם 

לשאול.

מס' משתתפים בסדנאות

מוזמנים להתרשם מסרטון על התכנית

https://www.youtube.com/watch?v=v8qinCAiwlQ
https://www.youtube.com/watch?v=v8qinCAiwlQ


תכניות קריירה לחברה ערבית סמסטר ב'

בסמסטר האחרון, בנוסף לסדנאות הקלאסיות שאנו מקיימים במרכז לניהול קריירה כגון כתיבת קורות חיים, לינקדאין, כתיבה 
אפקטיבית, פרוטפוליו דיגיטלי, שיווק באינסטגרם ועוד, התאמנו את מגוון הסדנאות לתקופה בה אנו נמצאים.

חלק מהסדנאות המותאמות לתקופה הן: ניהול זמן, פיתוח קריירה בעולם עבודה משתנה, העברת מסרים בצורה חיובית מול מצלמה. 

 סדנאות חדשות מותאמות לזמן קורונה:

ניהול זמן:
קיימנו סדנת ניהול זמן עם המנחה יובל פלס.

המנחה העניק כלים לניהול הסחות דעת כך שנוכל להישאר 
ממוקדים לאורך זמן.

טיפים לשינוי הרגלים ומשימות, איך לא מעבירים מלא משימות 
מיום ליום ואיך באמת מצליחים לסיים דברים ולא ברגע האחרון.

למדנו לייצר כלי אפקטיבי לניהול הזמן והמשימות כך ששום דבר 
לא ייפול בין הכיסאות.

המשובים היו מאוד חיוביים:

"אהבתי שיובל היה קשוב לשאלות ונתן כלים שיסיעו לי לתכנן 
יותר טוב את הזמן"

"הפתיע אותי עד כמה זה באמת חשוב שאדם יעשה התבוננות 
עם עצמו, לדעת לפרק כל דבר לחלקיו עד כמה זה יכול להיות 

משמעותי"

סדנת פיתוח קריירה בעולם עבודה משתנה 
מטעם חברת מקדמיה:

הסדנה העבירה את הסטודנטים והבוגרים תהליך של מיקוד 
ובהירות והבנת הערך הייחודי שלהם בעולם עבודה משתנה.

איך לדעת מה הסיפור שלנו כשאנו מגיעים לראיון עבודה.

מהיכן אני שואב דוגמאות לניסיון ולחוויות ולכישורים אישיים 
מחויות העבר שלי, שלאו דווקא הגיעו מעולם העבודה או התנסות 

מקצועית קודמת.

משתתפים שיתפו:

"נתנו כלים לשיקוף עצמי וזה נהדר בעיני."

"אהבתי איך שהמרצה דימתה את הדברים. כשאחשוב על הלהט 
שלי אדע לחשוב בצורה יותר ספציפית לא רק בצורה כללית. 

הסדנה היתה מדהימה!"

 סדנה חדשה במרכז:

סדנת גיט 
סדנה לסטודנטים ובוגרים בחוג למדעי המחשב בקמפוס הנביאים ובקמפוס 

שטראוס )סדנאות נפרדות לגברים ולנשים(.

מטרת הסדנה היא להכיר ולעבוד עם מערכת ניהול הגרסאות הכי פופולארית 
Git & GitHub שקיימת היום

כלי חשוב והכרחי שמאפשר את היכולת לנהל כל פרויקט, קטן או גדול, בצורה 
מקצועית.

הסטודנטים והבוגרים שהשתתפו בסדנה מוכנים להשתמש ב Git  כבר בפרויקט הבא שלהם – באופן עצמאי או כצוות.

במשובים רשמו:

"ההסבר היה פשוט ברור ואינטואיטיבי, הכי ברור שראיתי על גיט."

"מאד אהבתי את ההסבר המפורט והיסודי בלי להניח ידע מוקדם. כמו כן אהבתי מאד את האופן בו המרצה ענה לשאלות המשתתפים."

 סדנאות חדשות מותאמות לזמן קורונה:

התחלנו את סמסטר ב' עם פתיחת הקורס - ניהול קריירה ופיתוח 
מיומנויות תעסוקה לחברה ערבית.

בקורס 29 משתתפים ממגוון חוגי לימוד, הקורס מעניק כלים רבים 
להשתלבות בשוק העבודה.

במהלך הסמסטר נקיים סדנאות שיועברו בשפה הערבית המיועדות 
לסטודנטים ובוגרים כגון: השבוע ראשון בעבודה וזכויות עובדים.

בנוסף, יתקיים פאנל בוגרים מהחברה הערבית מחוגים שונים.



סדנאות – קמפוס שטראוס
כישורים רכים בעולם העבודה המשתנה

כידוע עולם העבודה מתקדם ומתחדש כל הזמן, ובהתאם לכך גם 

הכישורים והדרישות. הסדנה נגעה בעקרונות חשובים ועל 
היכולת שלנו להשתנות ולפתח מיומנויות בהתאם לשוק העבודה 

המשתנה.

הסדנה נגעה בעקרונות חשובים של עולם עבודה משתנה כמו, 
פיתוח אישי ולמידה ממושכת, יכולת התמודדות עם שינויים ואיך 

לשמור על אינטראקציה תוך שמירת זהות.

פאנל בוגרות בחוג למדעי המחשב, מרץ 2021
בפאנל השתתפו 3 מבוגרות החוג שלנו

רות ציגרמן, אוטומציה בקבוצת S3M, אינטל

מיכל רטנר, Linux and Mac C++ develop, סיברזן

שבי זובין, מהנדסת ולידציה ואוטומציה, אינטל

בפאנל הציגה כל אחת מהבוגרות את הדרך והתהליך שעשתה 
עד למציאת עבודה. כאשר כל אחת עשתה מסלול שונה, בנוסף, 

הן סיפרו על התפקיד ומה משמעותו בעולם התעשייה.

זו הייתה הזדמנות מצוינת לסטודנטיות ובוגרות לשאול שאלות.

הנה כמה מהתגובות שהתקבלו, "היה מיוחד, מחכים ומעודד", 
"היה ממש מעניין לשמוע"

שכר וחוזים
בהנחיית שושי ברנדווין, רואת חשבון ומשפטנית חרדית

הסדנה נתנה ידע מקיף על זכויות ועל עניני עבודה.

ומענה לשאלות הנוגעות בחוקי עבודת נשים.

 פגישות הכוון תעסוקתי  
קמפוס שטראוס:

״בסיום התואר במהלך חיפוש העבודה הייתי בפגישת הכוון 
אישית בה ניסחנו קורות חיים מקצועיים.

במשך תקופה שלחתי קורות חיים למגוון מעסיקים, חלקם חזרו 
אך לא התאימו לי.

קיבלתי טלפון שרוצים לזמן אותי לראיון, ואני שמחה לבשר 
שהתקבלתי למשרה ניהולית טובה עם תנאים מצוינים.

תודה לך על הסיוע בניסוח קורות החיים וההכוונה מקצועית איך 
מתנהלים בצורה נכונה בריאיון עבודה.״

ברכה גבאי, בוגרת החוג לניהול ארגוני שירות

״שלום רב. 

ברצוני להודות למרכז ההשמה של הדסה. דודי 
אפרתי וחגית עזרו לי מאוד בכל הקשור לעתיד 

הקריירה שלי. עשינו ביחד קורות חיים מקצועיים, 
למדנו איך לגשת לראיון עבודה, למדנו איך למצוא 

משרה טובה, איך למצוא עבודה שתתאים לי באופן ספציפי ועוד.

אני מאוד מודה לכם, המפגשים תרמו לי המון. ממליץ בחום 
לשאר הסטודנטים.

תודה.״

אליה לוי, סטודנט בחוג לניהול ארגוני שירות

 סיפורי מתמחים
מעסיקים מספרים על המתמחים

״ההתנסות אצלנו היא התנסות מעשית וכל מתמחה קיבל מספר 
תפקידים שאיתם הוא מתמודד מההתחלה ועד הסוף, יחד עם 

מנהלת גיוס מנוסה אשר מלווה אותם בכל התהליך ואנו נותנים 
למתמחה תוך כדי התקדמות להתנסות בכל שלבי הגיוס, הבנת 

והכרת המשרה, פרסום נכון, ובסופו של דבר גם לבצע ראיונות עם 
מועמדים.

המוטיבציה של כולם היא בשיא וכיף לנו לעבוד עם אנשים אלו 
ולראות שהם מצליחים להתמודד. הפעילות המעשית מביאה 

אותם לרמת התנסות והתעסקות אחרת אשר משלימה בצורה 
מצויינת את התיאוריה יחד עם הפרקטיקה, כאשר הם רואים כיצד 

דברים אלה משולבים ומיושמים.

אנחנו מאוד נהנים ומרוצים מכך שיש לנו זכות לחלוק את הידע 
והניסיון וכמובן ללמד ואנו רואים שהשילוב של הידע והרצון 
וההתמודדות  של המתמחים עם המשימות ראויה לכל שבח״

בברכה,

Ellers אלי אלר, מייסד ומנכ"ל, גיוס והשמה





 סיפורי בוגרים
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