
 

 העסקיים בתכנית המועדוניםסילבוס קורס הליבה 

  ת"צ וחוזה קבוצתימטרות, היכרות וגיבוש ראשוני , , פתיחה .1

כרטיס  -. קו"ח ,שיווק עצמי, התמודדות עם חסמים  SWOT:  וקורות חיים מודעות עצמית בעולם התעסוקה .2

 הביקור שלי, עריכה מקצועית, מדגישה ומבדלת

סיור ראשון בארגון עסקי: היכרות עם הארגון, שירותיו ותוצריו, היכרות עם הדינמיקה העסקית של  – 1סיור  .3

הארגון, היכרות עם המנהלים, אנשי מש"א, תהליכי הקבלה וסימולציות של ראיונות ובדגש עם ראיונות 

 case studiesמקצועיים והתמודדות עם 

הזדמנות ולא מכשול, שינוי תפיסתי לגבי ראיון עבודה, איך מתנהלים לפניו, במהלכו ולאחריו  – ראיון עבודה .4

כולל תרגולים וסימולציות, התמודדות עם שאלות נפוצות, להכנס לכובע המראיין ולהכיר את הרציונאל מאחורי 

 השאלות. חשיבות שפת הגוף וטונאציה.

)מועבר ע"י מנחה אורח( היכרות עם כלל הערוצים ומיפוי האפקטיביים ביניהם. הרחבה : ודהערוצי חיפוש עב .5

 לינקדאין, פייסבוק –וירטואליות רשתות חברתיות ותרגול 

היכרות עם כלי אבחוני זה, רציונאל, תרגול דינמיקות קבוצתיות, היכרות  – מרכזי הערכה וסגנונות תקשורת .6

 לון ותרגולעם סגנונות תקשורת ומילוי שא

7. Networking   מפגש חשיפה ודיאלוג עם אקדמאים ערבים שהשתלבו בארגונים + עבודה בoffline  ולשוחח

 שעובד בארגון מובילבקמפוס עם מרצה ולחבר אותו לתהליך שהוא/היא עוברים ו/או לסטודנט יהודי 

עם משברים והישגים,  , התמודדותבחייםומעצבות בתחנות משמעותיות במנהרת הזמן: מעבר  - מנהיגות .8

 דמויות לחיקוי עבור המתמודדים, מהלכים אישיים מקדמים מתוכננים.

9. ODT  פיתוח עבודת צוותו "תפקידי בצוות", מנהיגות והובלה והתמודדות בתנאי עמימות, התמודדות עם

 משימות מורכבות, גיבוש קבוצתי.

מים, כל משתתף יסתכל אל עבר העתיד תוך התבססות על תובנות המנהיגות מהמפגשים הקוד –חזון אישי  .10

 החברתית מעבר לקריירה האישית שלוויגדיר לעצמו חזון אישי וערכי שימחיש את אחריותו 

סיור ראשון בארגון עסקי: היכרות עם הארגון, שירותיו ותוצריו, היכרות עם הדינמיקה העסקית של  - 2סיור  .11

בלה וסימולציות של ראיונות ובדגש עם ראיונות הארגון, היכרות עם המנהלים, אנשי מש"א, תהליכי הק

 case studiesמקצועיים והתמודדות עם 

אימוני דיבור מקצועי הכוללים ייצוב )מועבר ע"י מנחה אורח( הגברת הביטחון לדבר באנגלית לרבות  - אנגלית .12

 מבני שפה והרחבת אוצר מילים ברמה אקדמאית

ן בדיבור באנגלית בדגש על אוריינטציה עסקית ותרגול ראיון )מועבר ע"י מנחה אורח( המשך אימו – אנגלית .13

 עבודה באנגלית

סיור ראשון בארגון עסקי: היכרות עם הארגון, שירותיו ותוצריו, היכרות עם הדינמיקה העסקית של  - 3סיור  .14

הארגון, היכרות עם המנהלים, אנשי מש"א, תהליכי הקבלה וסימולציות של ראיונות ובדגש עם ראיונות 

 case studiesמקצועיים והתמודדות עם 

לרבות הצגת נושא נבחר בפני קהל, עירור עניין, העברת מסרים חיזוק מיומנויות ההצגה  – כישורי פרזנטציה .15

 תוך התמקדות בעיקר ולא בטפל, וורבאליות, שפת גוף, טונציה.

מפגש סיכום חגיגי המשלב "שולחנות עגולים" בהשתתפות אורחים, קבלת המלצות, העלאת  – מפגש סיכום .16

 פיתוח הקריירה האישית.דילמות ושיתוף בתחושות, סיכום המועדון והצבת תכנית להמשך 


