
אופק צילומי אויר 
תחום עיסוק: מיפוי, GIS, צילומי אויר, פיתוח.

קהל היעד: סטודנטים לגאוגרפיה בשנה השלישית, 
בוגרי תואר ראשון עד שלישי וכל הקשורים לתחום.

 www.ofek-air.com :אתר אינטרנט
ori@ofek-air.com :שליחת קורות חיים

אזור פעילות: החברה ממוקמת בנתניה ונותנת 
שירותים לכל הארץ. 

אינטרטאון בע"מ
תחום עיסוק:  פתרונות GIS מתקדמים לרשויות

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים בעלי היכרות עם 
.ESRI מבית ArcGIS

www.intertown.co.il :אתר אינטרנט
  office@inter-town.com :שליחת קורות חיים

איש קשר: אודין 072-2217770
אזור פעילות: בנימינה

Utilis Israel
תחום עיסוק: עיבוד תמונה וממ"ג להדמאות רדאר

קהל היעד: תואר ראשון, שני ושלישי בגאוגרפיה, 
גיאולוגיה, גיאופיזיקה או הנדסת חשמל

www.utiliscorp.com :אתר אינטרנט
lauren@utiliscorp.com :שליחת קורות חיים

אזור פעילות: פארק אפק, ראש העין

INTERTOWN
GIS Solut ions

INTERTOWN
GIS Solut ions

גאוגרפיה 
בעולם
מורכב 
ומתמלא
הכנס ה-58 
של האגודה 
הגאוגרפית 
הישראלית

אוניברסיטת בן-גוריון  

באר שבע | תשע”ח

  18-17
בדצמבר

2017

אז התחלתם ללמוד גאוגרפיה ומאז כולם שואלים אתכם

מה עושים עם זה?
שאלה מצוינת. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן!

מפגש המעסיקים חושף אתכם לקומץ מאפשרויות התעסוקה הקיימות בתחומי 
הגאוגרפיה השונים. במפגש זה קיבצנו עבורכם מדגם של מעסיקים מהבולטים 
הפיזית,  הגאוגרפיה  תחומי  של  רחב  במנעד  המתמחים  בארץ,  בתחומם 
האנושית ומערכות המידע הגאוגרפיות. אנחנו מקווים שפלטפורמה זו, יחד עם 
לאפשרויות  הצצה  לכם  יעניקו  הכנס,  במסגרת  הניתנות  התעסוקה  סדנאות 

תעסוקה אופציונליות, פרספקטיבה, הכוונה, ואולי אפילו ראיון עבודה! 
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פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
תחום עיסוק: תכנון תחבורה

קהל הידע: סטודנטים ובוגרים בפקולטה לג"ג
pgl@pgl.co.il :שליחת קורות חיים

אזור פעילות: מרכז )ממוקמים באזור(

טלדור מערכות מחשבים בע"מ )1986(
תחום עיסוק: מתן פתרונות בתחום מערכות מידע גאוגרפיות

קהל הידע: גיאוגרפים, תכנון ערים, כל סטודנט שנפגש עם מערכת 
מידע גאוגרפית.

www.taldor.co.il :אתר אינטרנט
 moral@taldor.co.il :שליחת קורות חיים

אזור פעילות: בתי לקוח בפריסה ארצית

בר טכנולוגיות )ד.ש.( בע"מ
תחום עיסוק: פרויקטים בתחום המקרקעין

קהל הידע: סטודנטים ובוגרי המחלקה לגאוגרפיה, תכנון ערים 
והנדסאי אדריכלות.

www.bartech.co.il :אתר אינטרנט
 anat@bartech.co.il :שליחת קורות חיים

אזור פעילות: כל הארץ

גאודע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ
 ,)GIS( תחום עיסוק: הקמה תפעול וייעוץ למערכות מידע גאוגרפי

מיפוי ממוחשב, תצ"א, ניהול ואינטגרציה של בסיסי נתונים גאוגרפים, 
הקמה וניהול ארכיונים ממוחשבים, סריקה וזיעור. ליווי תהליכי תכנון 

בינוי ערים, ביצוע סקרים תכנוניים וסקרי נכסים, רישום זכויות קניין 
וניהול נכסי מקרקעין.

קהל הידע: בעיקר בעלי תואר שני בתכנון ערים עם ניסיון מקצועי 
.GIS בתחום התכנון וניסיון בעבודה על מערכות

אתר אינטרנט: www.geo-da.co.il, בקרוב יעלה אתר חדש
  .GeoJobs@geo-da.co.il :משלוח קורות חיים

איש קשר: עינב איטח 073-2955509
אזור פעילות: משרדי ההנהלה ממוקמים בתל אביב, ישנם פרויקטים 

בפריסה ארצית.

Geoda

 

 
 



נציבות שירות המדינה, אגף בכיר בחינות ומכרזים  
תחום עיסוק: נציבות שירות המדינה הינה הגוף האחראי והמוסמך 
לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה. אגף בכיר 

בחינות ומכרזים אחראי על תחום הגיוס, האבחון והמיון התעסוקתי 
בשירות המדינה, על עדכון תהליכי המיון והאבחון. 

יגיעו נציגים ממנהל התכנון.
קהל יעד: סטודנטים ובוגרים בכל תחומי הלימוד

  www.civil-service.gov.il :אתר אינטרנט
www.facebook.com/israel.civil.service :הנציבות בפייסבוק

שליחת קורות חיים: מתבצעת באמצעות המערכת המקוונת של 
 https://ejobs.gov.il/gius  נציבות שירות המדינה בכתובת

אזור פעילות: בפריסה ארצית. רוב משרדי הממשלה יושבים בי-ם.

Here Technologies
תחום עיסוק: מיפוי דיגיטלי ופיתוח טכנולוגיות מיקום

קהל הידע: גאוגרפים 
 www.here.com/en :אתר אינטרנט

 moran.shitrit@here.com :שליחת קורות חיים
אזור פעילות: רעננה

רשות הטבע והגנים, מחוז דרום
תחום עיסוק: שמירת הטבע, הנוף והמורשת בישראל

קהל הידע: בוגרי לימודי גאוגרפיה, סטודנטים
אתר אינטרנט: רשות הטבע והגנים

 ahuvit@npa.org.il :שליחת קורות חיים
אזור פעילות: דרום, בית קמה עד אילת

משרד החינוך - הפיקוח על הוראת הגאוגרפיה
תחום עיסוק: הוראה וחינוך בתכניות הלימודים: "גאוגרפיה - אדם 

וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחות"
קהל הידע: בוגרי כל התארים בגאוגרפיה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/ :אתר אינטרנט
UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Geographya
 droran8@gmail.com :שליחת קורות חיים

איש קשר: דרורה נגב 052-3666432
אזור פעילות: כל הארץ

 
 מדינת ישראל

 נציבות שירות המדינה                                               
 אגף בכיר בחינות ומכרזים                                              

 

 

 

 

 
 מדינת ישראל

 נציבות שירות המדינה                                               
 אגף בכיר בחינות ומכרזים                                              

 

 

 

 

משרד החינוך



הכוון וייעוץ אישי בפיתוח קריירה | ייעוץ עם פסיכולוג תעסוקתי | פרויקט התמחויות | סדנאות 
והרצאות | פאנל מומחים בעולמות תוכן שונים | ימי זרקור | יריד תעסוקה ומפגשי מעסיקים

bgu.wanted.co.il
e-mail: career@bgu.ac.il | tel. 08-6479444

Career: that's us!
סדנאות קריירה - המרכז לפיתוח קריירה

בשיתוף מרכז לאודר לקידום תעסוקה בנגב | דיקנאט הסטודנטים

סדנה: מה מעסיקים מחפשים בקורות חיים? 
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קורות החיים הם כרטיס הכניסה שלך לעולם העבודה. כתיבת קורות חיים בצורה נכונה עם דגשים 
מתאימים אשר מבליטים את השכלתך, ניסיונך וחוזקותך, יעלו את הסיכויים לעבור את הסינון הראשוני 

ולהגיע לראיון עבודה. איך עושים את זה? 

סדנה: כיצד לענות על שאלות קשות בראיון עבודה
יום שני, 18 בדצמבר 2018 | 11:30-09:00 | בית הסטודנט, קומה 2, חדר סדנאות )בדיקנאט הסטודנטים(

במהלך הסדנה יינתנו כלים כיצד להתכונן לראיון עבודה, נתייחס לשפת גוף בראיון, נלמד להציג את 
עצמינו ונתנסה בהצגה עצמית, נלמד על השאלות הקשות בראיון ונערוך סימולציות של ראיון תוך מתן 

משוב אחד לשני.

אירוע מיוחד לסטודנטים לתואר ראשון

פאנל בוגרים: 'מה עושים עם תואר בגאוגרפיה?'
 ?GIS-מה באמת אפשר לעשות עם התואר שלי? האם להתמחות ב

תואר שני כן או לא?
בוגרים מדברים לאן התואר לקח אותם, במה כדאי להשקיע 

ואיך נראה העתיד? 

פאנל מונחה מלווה בשאלות מהקהל 

בהשתתפות: 

 Utilies ,דוד הובר | Intertown ,אלון הבר, תיכון מטרווסט, רעננה | נעם רוזנפלד
עדי פרי, מינהל קהילתי בקעה רבתי | ורד זיסו-כהן, המשרד להגנת הסביבה
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