
המרכז לניהול קריירה
מכללה אקדמית הדסה

ראש השנה תשפ״ג

חברי/ות ועדת היגוי יקרים/ות,
שנה חדשה בפתח,

אנו מלאות בהתרגשות לקראתה,
ואנו רוצות לאחל לכם מהמרכז לניהול קריירה

שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה,
שנת בריאות והצלחה,

שנמשיך בעשייה משמעותית וקידום תחום תעסוקת סטודנטים 
ובוגרי המכללה 

והמשך שיתוף פעולה פורה.

מכולנו
צוות המרכז לניהול קריירה 

 מה חדש במרכז? 

מיום צוות במוזיאון הטבע, תל אביב

מפגש אקדמיה משלבת התנסות הכשרה למרצים
OECD-ים עתיר, חברת בורד היועצים הצעירים ל

במסגרת הכשרת הסגל האקדמי שהתקיימה בחודש יולי עשינו סיכום שנה של קורסים משלבי התנסות, הפקת 
לקחים ולמידה מהשנה האחרונה, הצלחות, תוצאות משובים של סטודנטים ומעסיקים, שיתוף על 168 סטודנטים 

וסטודנטיות מסיימי התוכנית.

מרצה מספר:

"רציתי להודות לך על המפגש המסכם, המושקע והמוצלח, שערכת היום. מצד אחד, מאוד מועיל ומלמד 
)כולל ההרצאה המרתקת שהתכתבה עם תכני התכנית(, ומצד שני נעים, מקרב ומכבד".

חוגים חדשים נכנסים לתכנית 'אקדמיה משלבת 
התנסות:

אנו שמחות לבשר ששני חוגים חדשים נכנסים לתכנית, במסגרתה 
סטודנטים צוברים ניסיון תעסוקתי בתחום במהלך לימודיהם: 

סטודנטיות וסטודנטים מהחוג לאופטומטריה שיתמחו ברשתות 
אופטיקה, חנויות פרטיות ועוד, סטודנטיות וסטודנטים מהחוג 

למדעי המחשב שיתמחו בחברות היי טק וסטארטאפים מובילים 
בירושלים ובמרכז הארץ.

יריד תעסוקה התקיים לראשונה בקמפוס שטראוס: 
בחודש יוני התקיים יריד תעסוקה בחוג לעבודה סוציאלית בקמפוס 

שטראוס, הקמפוס החרדי של המכללה.
ליריד הגיעו 10 מעסיקים מגוונים ביניהם עיריית ירושלים, ידיד 

נפש, עזר מציון, שירות מבחן לנוער ועוד.



ירידי התעסוקה התקיימו השנה במהלך חודש מאי לפי חוגי הלימוד 
השונים:

יריד תעסוקה לחוגים: ביוטכנולוגיה ומדעי המעבדה הרפואית

יריד תעסוקה לחוג לעבודה סוציאלית

יריד תעסוקה לחוג לכלכלה וחשבונאות

יריד תעסוקה לחוג לניהול ארגוני שירות

מפגש מעסיקים בזום לחוג למדעי המחשב

מעסיקים משתפים בהשמות מיריד התעסוקה

 הצלחות מיריד התעסוקה                                                                                              

מנהלת משאבי אנוש בחברת סלקיור מספרת על גיוסים מוצלחים:

"חן-אורי עובדת אצלינו במשרת סטודנט ואנחנו 
מאוד מרוצים. בנוסף גייסנו לעבודה בחדרים 

הנקיים את שובל כהן, ליאור שרוני, עדי טוינה 
ואת ירין כהן לבקרת איכות עבודת מעבדה ואנו 

מרוצים מכולם".

סלי וויסברג – פאול, מנהלת משאבי אנוש

"מבחינתי היה מדובר ב "להיות במקום הנכון, בזמן 
הנכון"

לא ציפיתי לפגוש את ה- HR של החברה, לא 
ציפיתי שנתחיל לדבר ויהיה חיבור מעניין.

מאז אני עובדת כבר כמעט 3 חודשים, ומאוד 
נהנית, לומדת וצוברת ניסיון בתחום.

תודה על יריד התעסוקה!"

חן-אורי, סטודנטית שנה ב' בחוג לביוטכנולוגיה

אחראית תחום גיוס מתמחים ב-Deloitte  משתפת את התרשמותה 
מיריד התעסוקה

 "רציתי לציין לטובה את ההתנהלות שלכם ביריד. 
היחס שלכם כלפי הנציגים שהגיעו מטעמינו 

היה ממש חם ונעים, ההירתמות לעזור בהקמת 
הדוכנים והדאגה לאוכל ושתיה עבורנו הייתה 

 מעבר לצפיות.
אני חייבת לציין שהסטודנטים שניגשו אלינו היו 
מהממים והשאירו פרטים ליצירת קשר ואפילו 

התקדמנו עם 2 מהם לתהליך קליטה".

קלרה עמי אסרס, אחראית תחום גיוס מתמחים 
Deloitte ב

סטודנטיות מהחברה הערבית משתפות בהשמות 
מיריד התעסוקה: 

 סג׳א אבו גרבייה, 
 סטודנטית בחוג למדעי ההתנהגות

 התקבלה למשרד הכלכלה והתעשייה, 
זרוע העבודה

"לפני חודש התחלתי את העבודה הראשונה שלי במשרד הכלכלה בחוק 
עבודת נשים. כבר לאחר חודש בעבודה למדתי הרבה דברים חדשים 

שמאוד יעזרו לי בקריירה, אני מחזקת את השפה העברית כשאני עובדת 
בתור מתורגמנית מעברית לערבית. אני רוצה להוסיף שכל התחלה תמיד 
קשה בעבודה אך זה גם מה שמקדם אותנו, כך אנו צוברים ניסיון ובטחון 

בעבודות הבאות".

 עדילה הנאא, סטודנטית בחוג לניהול – 
 התמחות במשאבי אנוש

התקבלה למשרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה

"עבדתי בעבר במגוון משרות, לאחרונה החלטתי 
שאני מעוניינת להשתלב במשרות הרלוונטיות 
ללימודים שלי, פניתי לריפה, רכזת התעסוקה 

לחברה הערבית ושיתפתי אותה ברצון שלי 
להשתלב במשרה בתחום, ריפה עודדה אותי 

וסייעה לי למצוא הצעות עבודה.

ראינו את המשרה במשרד הכלכלה והגשתי את 
קורות החיים שלי, זומנתי לראיון והתקבלתי 

למשרה.

התחלתי לעבוד שם וכבר תוך שבוע אני יכולה 
לומר בשונה ממקומות עבודה אחרים שעבדתי 

בהם, כאן, אנחנו ממש משפחה. כולם נותנים לי יחס 
חם והרגשה טובה.

הם מבינים שעובדים חדשים צריכים לפעמים  קצת 
יותר הבנה, סיוע ואת הזמן להיכנס לעבודה לאט 

לאט, ההכלה והסבלנות שכולם מראים כלפי, כמובן 
גם המנהלת, נותנים לי את המוטיבציה להשקיע 

ולעבוד קשה עם המון אהבה".

 סדנאות  קריירה                                                                                                                            
טעימה מסדנאות קריירה שהתקיימו הסמסטר: 
סדנת: איך מתקבלים לתפקידים לא טכנולוגיים 

בהייטק
 Magid Training" מיטל מגיד, מנכ"לית חברת

Consulting &" המתמחה בליווי מועמדים 
בתהליכי מיון לתפקידים שונים.

בהרצאה הסטודנטים והבוגרים נחשפו למגוון 
של הזדמנויות ומשרות לא טכנולוגיות בענף, איך 
נראים התפקידים האלו ביום יום, למי זה מתאים 
ומה הכישורים והתכונות הנדרשות, והכי חשוב- 
מה עושים ממחר בבוקר כדי לעשות את הצעד 

הראשון בתחום.

"סדנה מעולה, פרקטית, ממוקדת אך מפורטת וסופר יעילה" / "מרצה 
רהוטה, מעניינת ומרתקת, ניכר כי התכוננה היטב לסדנה" / "היה מעולה 

שציינו מהן התכונות שמתאימות לכל תפקיד ומה הלו"ז ביום יום"  
/ "יצאו מהסדנה עם כלים להתחלה, ביטחון לגשת לראיון בחברות 

הייטק והבנה לקראת מה הולכים"  / "יצאו מהסדנה עם כלים להתחלה, 
ביטחון לגשת לראיון בחברות הייטק והבנה לקראת מה הולכים"

סדנת מוטיבציה 
אודליה אלכסנדרוביץ', מייסדת שיטת 

ארכיטקטורת חיים, יועצת ארגונית, מאמנת 
אישית, עסקית, ומגשרת מוסמכת.

הסדנה הקנתה כלים מעשיים למשתתפים 
שיוכלו לאתר מה מניע אותם לפעולה ואילו 

כלים יוכלו לעצב לעצמם על מנת להגיע 
להצלחה אישית שלהם.

"החומר הועבר בצורה ברורה ומעניינת" / "ניתנו המון כלים פרקטיים 
ודוגמאות מצוינות שקל לזכור" / "הסדנה הכילה כל כך הרבה, מעבר 

למינימום שיכלה להציג, כגון ציטוטים של בכירים כמו מנכ"ל אולג'ובס 
ואמזון"



 קשרי אקדמיה - תעשייה                           
CellCure  סיור בחברת

בחודש מאי התקיים סיור לסטודנטיות בשנה ג' בחוג לביוטכנולוגיה 
.CellCure בחברת

בסיור שמעו הסטודנטיות הרצאה ממנכ"ל החברה על הפיתוחים החדשים 
שהחברה עוסקת בהם ועל תהליכי העבודה, בנוסף שמעו הרצאה 

מקצועית ממנהלת ה-QC ומנהל היצור, שכרגע גם נמצאים בתהליכי גיוס

הן עברו בין החדרים השונים ונחשפו לתהליך העבודה מקרוב.

הודיה סולטן – קורות חיים והכנה לריאיון 
עבודה

"היי חגית חודש טוב!

מעדכנת אותך שקיבלו אותי לעבוד בתור רכזת 
גיוס בעבודה עברית, תודה על ההכנה לריאיון זה 

מאוד עזר"

ממש תודה רבה לך על העזרה אני מעריכה את 
זה מאוד!

 סיפורי הצלחה – מהכוון תעסוקתי להשמה                                                                                                                
 רנים עטייה

בוגרת החוג לניהול ארגוני שירות, התמחות 
במערכות בריאות

"לאחר תהליך ליווי מטעם המרכז לניהול קריירה 
התקבלתי למשרת רכזת שירות הלאומי במגזר 

הערבי בבית החולים הדסה עין כרם.

תמיד חלמתי להיות חלק מבית החולים ואני שמחה 
שהגעתי לתפקיד זה.

כל הקרדיט מגיע למרכז לניהול קריירה, לריפה 
גבשה, שליוותה אותי עוד לפני סיום הלימודים 

במכללה והייתה איתי בכל צעד עד שמצאנו את 
העבודה הנוכחית.

מרכז הקריירה מאוד חשוב לסטודנטים ולבוגרי 
המכללה. מי שבאמת מעוניין ועוקב אחר פרסומי 

המרכז יכול להיות בטוח שלא יפספס משרות 
רלוונטיות ולא יפסידו הזדמנויות חשובות".

מעסיקים שקיבלו סטודנטים ובוגרים שלנו בתקופה האחרונה                               

 שזא שוויקי
סטודנטית בחוג למדעי ההתנהגות 

"אני רוצה להודות לך מאוד, ריפה, על כל הסיוע 
בנוגע לראיון עבודה, עזרת לי לדעת מה להגיד ואיך 

נכון לפנות.

היום התקיים הראיון שלי ברשות המים ובדרכי 
לביתי קיבלתי מייל שבו עדכנו אותי כי התקבלתי 

למשרת הסטודנט אליו התראיינתי.

אני מאוד מרוצה מהתפקיד שהצלחתי להגיע אליו, 
כמובן, הודות למרכז קריירה שעוזר לנו מאוד".
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