
מרכז הקריירה 
באוניברסיטה 

העברית מסכם 
את שנת תשפ"א



קיימנו יריד קריירה דיגיטלי בהשתתפות 
עשרות מעסיקים ו-18,515 משתתפים, 

סטודנטים ובוגרים

עקרונות מנחים לשנת תשפ"א

הפעלנו תכנית מנטורינג חדשנית 
בהנחיית מנטורים בוגרי האוניברסיטה

התקיימו עשרות אירועי פיתוח קריירה 
בתחומים שונים לסטודנטים ובוגרים

מרכז הקריירה באוניברסיטה העברית, 

אשר נמצא תחת אגף מנהל הסטודנטים 

באוניברסיטה הוקם בשנת 2019 בשיתוף 

פעולה של הרשות העירונית לתעסוקה 

בעיריית ירושלים, האוניברסיטה העברית 

בירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, משרד 

ירושלים ומורשת ואגודת הסטודנטים 

והסטודנטיות באוניברסיטה העברית. 

כיום, שנתיים וחצי אחרי, המרכז נותן מענה 

לאלפי סטודנטים ובוגרי האוניברסיטה 

וממשיך לצעוד קדימה.
השקנו אתר אינטרנט חדש למרכז 

הקריירה ויחד איתו ניוזלטר שבועי 
שנשלח לאלפי משתמשים

הפעלנו מועדון קריירה ראשון מסוגו 
לסטודנטים בינלאומיים באוניברסיטה

יצירת מענה מותאם על פי תחומי לימודים
סטודנטים רבים בסיום התואר מבולבלים לגבי אופציות התעסוקה הרלוונטיות לתחום הלימודים שלהם. לכן, 

קיימנו לאורך השנה את מפגשי "מה עושים עם זה" בהם התאפשר לסטודנטים לפגוש את בוגרי החוג שלהם, 
אשר השתלבו בתחומי תעסוקה שונים והדרכים להגיע אליהם.

פיתוח קשר עם בוגרים
נטוורקינג אפקטיבי הוא קריטי לסטודנטים צעירים שנכנסים לשוק התעסוקה. לכן, השנה נתנו דגש על 

יצירת מערכת נטוורקינג וקשרים בין בוגרי אוניברסיטה מובילים לבין סטודנטים צעירים. תכנית המנטורינג 
"קליקריירה" אפשרה מפגש משמעותי בין מנטורים בוגרי העברית לבין הסטודנטים. הבוגרים קיבלו הוקרה 

בסוף שנת הלימודים ואף נשארו בקשר עם הסטודנטים שפגשו.

רכישת כלים בסיסיים להשתלבות בשוק העבודה
לצד סדנאות השראה ומוטיבציה, קיימנו עשרות סדנאות פרקטיות בקבוצות קטנות ליצירת קורות חיים 

.Linkedin בעברית ובאנגלית ושימוש משמעותי ברשת

הפעלנו תכניות ייחודיות ומותאמות 
לאוכלוסייה חרדית ואוכלוסייה ערבית 

באוניברסיטה

התקיימו מעל 500 פגישות ייעוץ קריירה 
אישיות לסטודנטים ובוגרים

השקנו בלוג מקצועי ומגזין קריירה חודשי, 
בו כותבים סטודנטים בנושאי קריירה 

ותעסוקה

מה עשינו השנה, 
בקצרה



צוות מרכז הקריירה 
בשנת תשפ"א:

ברוכים הבאים לעובדי 
מרכז הקריירה החדשים:

מירי קורנמן אילוז
מנהלת מרכז הקריירה

רנא חאג' יחיא
רכזת קריירה לסטודנטים בינלאומיים

דניאלה אסתר ליזמי
רכזת קריירה לחברה החרדית

גד שצברג
מנהל שיווק

עלאא מוחתסב
רכז קריירה לחברה הערבית

רוני פייביש
ראש תחום תעסוקת סטודנטים במרכז התעסוקה 

לאקדמאים וסטודנטים, הרשות העירונית לתעסוקה 

למא לאפי
רכזת קריירה לסטודנטים בינלאומיים

מיכל פינסקי גרוס
מנהלת תחום קשרי מעסיקים והשמה

זוהרה פור
מנהלת שיווק

עומר פריד
ראש תחום תעסוקת סטודנטים במרכז התעסוקה 

לאקדמאים וסטודנטים, הרשות העירונית לתעסוקה



מה עשינו השנה

 START-UP SUNDAY SKILLZ
ASPER - HUJI Innovate שיתוף פעולה עם מרכז החדשנות והיזמות

תכנית המתמחים עושה קריירה
שיתוף פעולה עם תכניות המתמחים באוניברסיטה

סדרת סדנאות שנתית בנושא מיומנויות רלוונטיות לתחום הקריירה ותחום היזמות

סטוריטלינג בקריירה | 124 משתתפים

סדנת שיווק עצמי | 110 משתתפים

סדנת ניהול זמן ופרודוקטיביות | 123 משתתפים

הרצאה על עולם העבודה החדש | 176 משתתפים

סדנת כתיבה שיווקית  | 112 משתתפים

סדנת קו״ח והכנה לראיון עבודה לתכנית המתמחים למדעי החברה | 75 משתתפים

סדנת נטוורקינג ושיווק עצמי ברשתות החברתיות | 46 משתתפים

תכנון מסלול קריירה ומינוף ההתמחות | 42 משתתפים

סדנת קורות חיים לתכנית המתמחים ללימודי אסיה | 27 משתתפים

WHAT’S NEXT לדוקטורנטים
שיתוף פעולה עם תכנית הדוקטורנטים למדעי החברה באוניברסיטה

הרצאה על הצעד הבא בקריירה לדוקטורנטים למדעי החברה |  54 משתתפים

סטוריטלינג בקריירה | 48 משתתפים

פאנל מעסיקים: מרכז המידע והמחקר של הכנסת, המכון הישראלי לדמוקרטיה | 45 משתתפים

סדנת נטוורקינג |  21 משתתפים



סדנאות לחברה חרדית

שיטות חיפוש עבודה אפקטיביות | 25 משתתפים

פיתוח קריירה לנשים חרדיות | 28 משתתפים

סטיילינג בקריירה | 37 משתתפים

לכבוש את האולם- אומנות הפרזנטציה | 47 משתתפים

סדנת אופיס | 33 משתתפים

סדנת רשתות חברתיות | 18 משתתפים

סדנת דיבייט | 97 משתתפים

סדנת לינקדאין | 36 משתתפים

יום צילומים לתמונת פרופיל ללינקדאין | 42 משתתפים

 הכנה לראיון עבודה טכנולוגי למדעי המחשב | 46 משתתפים

 סדנת סטוריטלינג | 25 משתתפים

 הרצאה על תקשורת בראיונות עבודה  | 23 משתתפים



מועדון אלבשאיר לקריירה
"נאדי אלבשאיר" نادي البشائر

המועדון הוקם בשיתוף של האוניברסיטה העברית עם תכנית אלבשאיר 
בעיריית ירושלים ובשיתוף משרד ירושלים ומורשת.

סדנאות לחברה ערבית
ניהול תהליך חיפוש העבודה | 15 משתתפים

נטוורקינג ומיתוג אישי | 11 משתתפים

מפגש עם מעסיק: בנק ישראל | 28 משתתפים

סדנת לינקדאין | 25 משתתפים

סדנת הכנה לראיון עבודה | 18 משתתפים

סדנת הכנה לראיון עבודה טכנולוגי | 35 משתתפים

הרצאת "מה עושים עם זה": יחסים בין לאומיים | 28 משתתפים

הרצאה על פרוקאטיביות בקריירה | 32 משתתפים

סדנת סטוריטלינג | 22 משתתפים

מטרת המועדון להכין סטודנטים, תושבי מזרח ירושלים, הלומדים בפקולטה למדעי 
החברה ובפקולטה למדעי הרוח ונמצאים לקראת סיום התואר שלהם לקראת שילובם 

בעולם העבודה.

המועדון נותן למשתתף כלים רלוונטיים, חשיפה למגזרי תעסוקה שונים והשמה 
במקומות עבודה רלוונטיים.

במועדון השתתפו 17 סטודנטים, אשר נפגשו ל-12 מפגשים.

בין המפגשים: 2 סיורים למעסיקים, הכרות עם המגזר הציבורי בירושלים, סדנאות 
קורות חיים, לינקדאין, תכנון קריירה ועוד.

נכון להיום, ישנן 8 השמות.



סדרת סדנאות "מתכוננים לקריירה"

לינקדאין לסופר-מתחילים | 58 משתתפים

עיצוב קריירה במציאות משתנה | 62 משתתפים

חיפוש עבודה אפקטיבי לסטודנטים לחברה ורוח | 43 משתתפים

סדנת מיתוג אישי בקריירה | 44 משתתפים

בדרך לקריירה עושים נטוורינג | 52 משתתפים

סדנת כתיבת קורות חיים | 73 משתתפים

מהצד השני של קורות החיים: מה מגייסים בהייטק מחפשים? | 45 משתתפים

הרצאה על חיפוש עבודה בהייטק  | 67 משתתפים



תכנית המנטורינג "קליקריירה"

תכנית "מה עושים עם זה"

קליקריירה הינה תכנית אקסקלוסיבית לסטודנטים לקראת סיום התואר, שנועדה לתת 

טעימה משוק התעסוקה וליצר קהילת נטוורקינג בין סטודנטים ובוגרים באוניברסיטה, 

טרם היציאה לשוק התעסוקה.

 UX ,הקבוצות במחזור האחרון: דיפלומטיה, ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ ארגוני, דאטה סיינס

חווית משתמש, 2 קבוצות בפקולטה לחקלאות ברחובות.

בתכנית השתתפו 28 סטודנטים מתחומי לימוד שונים באוניברסיטה.

הסטודנטים נפגשו עם המנטרים למפגשים אישיים וקבוצתיים, עברו הכשרה לעולם 

התעסוקה ובנו פרויקט קבוצתי.

סטודנטים שהשתתפו בתכנית החלו להשתלב בשוק התעסוקה.

מפגשים של סטודנטים מחוגים שונים עם בוגרי החוג אשר השתלבו בתחומי תעסוקה שנים. 

הבוגרים משתפים את הסטודנטים בדרך שעשו, בהצלחות ובכשלונות ונותנים טיפים מנצחים 

להמשך הדרך. בנוסף, המפגש משמש כפלטפורמה מצויינת לנטוורקינג ויצירת קשרים עבור 

הסטודנטים. 

מה עושים עם זה מדעי המחשב | 45 משתתפים

מה עושים עם זה לימודי אסיה | 52 משתתפים

מה עושים עם זה יחסים בינלאומיים ומדע המדינה | 85 משתתפים

מה עושים עם זה תקשורת | 25 משתתפים

מה עושים עם זה מדעי הרוח | 84 משתתפים

מה עושים עם זה חקלאות | 134 משתתפים

מה עושים עם זה פסיכולוגיה-סוציולוגיה | 35 משתתפים



תכנית "התמחות פסח"
שיתוף פעולה עם מיזם Skillonil ביוזמת סטודנטים באוניברסיטה העברית. במהלך התכנית 

שנמשכה כשבועיים, סטודנטים ביצעו התמחות בחברה פקטיבית וקיבלו משימות מדי יום 

על מנת לחוות את חווית העבודה בתור UX\UI. התוכנית לוותה על ידי מנטוריות אשר עובדות 

בתחום. בתכנית השתתפו 20 סטודנטים. 

הרצאות ביום הפתוח באוניברסיטה
בחירת תחומי תעסוקה ופיתוח קריירה | 93 משתתפים

ייעוץ לימודים וקריירה | 45 משתתפים

שת"פ עם PROWOMEN לקידום
נשים בשוק התעסוקה

סדנת קורות חיים | 18 משתתפים

סדנת לינקדאין | 28 משתתפים

צילומי לינקדאין | 45 משתתפים

סדנאות בייסקלי- קורות חיים ולינקדאין
סדנאות בייסקלי נועדו להעניק לסטודנטים המשתתפים בסדנאות את הכלים הבסיסיים ביותר 

לחיפוש עבודה בשוק התעסוקה: קורות חיים ופרופיל לינקדאין. הסדנאות, בהשתתפות מספר 

מצומצם של סטודנטים בכל מפגש, התמקדו בעקרונות הבסיסיים, כאשר בסוף הסדנא כל 

המשתתפים יצאו עם תוצרים. 

6 סדנאות קורות חיים | 82 משתתפים

5 סדנאות לינקדאין | 74 משתתפים

ימי זרקור למעסיקים
בשיתוף עם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

יום זרקור לחברה הערבית לחברת מקינזי | 157 משתתפים

יום זרקור לחברת מקינזי | 143 משתתפים

יום זרקור לחברת פרסייס |  147 משתתפים

יום זרקור לחברת מאנדיי |  85 משתתפים

פאנל חשבונאות- PWC, EY, KMPG, דלויט | 65 משתתפים



מועדון הקריירה הבינלאומי
HUJI International Career Club

 HUJI International Career Club -השנה, קיימנו פיילוט ראשון של מועדון הקריירה הבינלאומי
בשיתוף עם הרשות לבינלאומיות באוניברסיטה העברית. במועדון השתתפו 26 סטודנטים 

וסטודנטיות בינלאומיים שלומדים באוניברסיטה והגיעו ממגוון מדינות בעולם. הסטודנטים 
לקחו חלק ב-9 מפגשים סביב נושאי פיתוח קריירה: תכנון קריירה, קביעת מטרות ויעדים, 

סטוריטלינג, Elevator Pitch, כתיבת קורות חיים מקצועיים, נטוורקינג, מיתוג אישי ולינקדאין. 

קורס אנגלית עסקית
שת"פ עם המרכז האמריקאי

במסגרת שיתוף פעולה עם המרכז האמריקאי, השתתפו 20 סטודנטים בקורס אנגלית עסקית 

שהתפרש על פני 4 מפגשים אינטסנטיביים. במהלך הקורס למדו הסטודנטים כיצד לכתוב 

מיילים מסוגים שונים באנגלית, כיצד לכתוב מכתב נלווה, באיזו צורה פונים למעסיקים שונים 

ולקולגות ועוד. 

יריד קריירה דיגיטלי
יריד הקריירה הדיגיטלי השנתי התקיים בשיתוף עם אגודת הסטודנטים והסטודנטים 

באוניברסיטה. היריד התקיים בצורה דיגיטלית, כאשר במהלך יום שלם יכלו הסטודנטים 

ובוגרי האוניברסיטה אשר נרשמו לאתר לצפות במאות משרות שהועלו על ידי 64 מעסיקים. 

בנוסף, התקיימו לאורך היום מפגשי זום עם מעסיקים שונים ולאחר מכן ראיונות קצרים 

אישיים. ביריד הקריירה השתתפו 18,515 סטודנטים ובוגרים. 

כהכנה ליריד הקריירה, התקיימו מספר מפגשים בנוסף לפעילות השוטפת של המרכז:

הרצאת קורות חיים לקראת היריד קריירה | 51 משתתפים

צילומי לינקדאין | 30 משתתפים



שנת תשפ״א במספרים

הרצאות סדנאות

47

517

740

18,515

 22,247

משתתפים בייעוצי קריירה

מעסיקים שהיינו בקשר איתם

משתתפים ביריד קריירה

משתתפים בשלל פעילויות מרכז הקריירה

13 68
תכניות עם מעסיקים תכניות מיוחדות



שרי שולמן, סטודנטית ללימודי אסיה ויחסים
בינלאומיים, השתתפה בתכנית "קליקריירה"

פגישת הייעוץ עם מרכז הקריירה ותוכנית ״קליקריירה״ פקחו לי את העיניים על עולם 
התעסוקה! בזכות הפגישה שלי עם יועצת הקריירה קיבלתי את הכלים לשנות ולשפר את 

קורות החיים שלי בצורה משמעותית שסייעה לי למצוא עבודה, ובזכות תוכנית ״קליקריירה״ 
במסלול הדיפלומטיה קיבלתי נקודת מבט חדשה על התחום ומידע רלוונטי וחשוב. התוכנית 

פתחה לי דלת לעולם הדיפלומטיה וסייעה לי רבות בהבנתו ואף בהתנסות בתחום במהלך 

התוכנית. תודה רבה למרכז הקריירה!

,Glocal – ניל פולת, סטודנטית לתואר שני
השתתפה במועדון הקריירה הבינלאומי

 My name is Nil Polat ,I'm from Turkey. Im doing my masters in international
 development and I took part in the HUJI International Career Club this year!
 It was an amazing experience to be a part of diverse group who is willing to

 improve and challenge itself. This program takes you a one step further in your
 career path. Plus, It was great to work with Idit and lama who is supportive and

know how to engage the team all the tim

איידי בלעדי, סטודנטית לתואר שני במנהל עסקים 
כבר בפגישה הראשונה עם דניאלה הבנתי שהיא מיוחדת. הרגשתי שהיא רוצה בהצלחתי 

האישית, היא עזרה לי בכתיבת קורות חיים מקצועיים, הכינה אותי לראיונות עבודה ואפילו 
נפגשנו לצילומי תמונת לינקדאין במרכז הקריירה. תודה ענקית לדניאלה ולמרכז הקריירה 

באוניברסיטה העברית!

סירין חאמד, סטודנטית למנהל עסקים ועבודה סוציאלית
היי, שמי סירין!  בתקופה האחרונה לקחתי חלק במועדון הקריירה של מרכז הקריירה 

באוניברסיטה העברית. בתחילת המפגשים, מטרתי הייתה לקבל הכוונה מקצועית, בעיקר 
בגלל כל הדילמות וההתלבטויות אשר חוויתי כסטודנטית לעבודה סוציאלית ומנהל עסקים, 

שילוב בין שני עולמות שונים ומנוגדים לגמרי.
במהלך המפגשים הבנתי איך ללמוד ולקבל מהתוכנית בתמורה הרבה יותר מזה, במיוחד 

בשנה מאתגרת כמו השנה הנוכחית. בזכות המועדון, הצלחתי לרכוש הרבה כלים ומיומנויות 
הקשורות לעולם הקריירה. העברת המידע במפגשים הייתה כל כך מושכת, שהייתה מבוססת  

על שילוב בין החומר התיאורטי למעשי, במטרה להבטיח לנו חוויה אינפורמטיבית ועשירה. 
בניתי קורות חיים בצורה עניינית מדויקת, נכנסתי לעולם הלינקדאין )עכשיו אני מכורה אליו(, 

בנוסף למדתי איך להגיש מועמדות לתפקידים שונים בצורה נכונה ואיך להכין את עצמי 
לראיונות עבודה. עלאא ואמירה, שני המנחים המדהימים שלנו, סייעו והקפידו לתת לנו ליווי 
מקצועי ואדיב, והיה ניתן לראות ולהרגיש את האכפתיות והתמיכה שלהם כלפינו כקבוצה, 

במהלך כל המפגשים. היה לנו כל כך כיף איתם, שלפעמים היינו נשארים אחרי סיום המפגש 
בלי להרגיש בזמן או אפילו להתלונן :(

 אכן הייתה חוויה יוצאת דופן!"

סטודנטים ממליצים



מבט קדימה לתשפ"ב

התנעה והוצאה לפועל של 
תכנית קשרי מעסיקים 

והשמה מקצועית

הגדלת שיתופי פעולה 
עם בוגרי האוניברסיטה

המשך פיתוח תכניות 
ייחודיות לאוכלוסיות

הרחבת שירותי פיתוח 
הקריירה למגוון הקמפוסים 
של האוניברסיטה העבררית

CRM הטמעת מערכת

המשך פיתוח תוכניות 
ייחודיות לסטודנטים 

בינלאומיים



https://www.facebook.com/HUJIcareer
https://www.instagram.com/huji_careercenter/
https://www.linkedin.com/in/huji-jlm-career-center/
https://hujicareer.co.il/

