
יום עיון

יעוץ תעסוקתי ליזמים וליזמים שבדרך

מנחה - פאדי אלעברה, יזם חברתי ומייסד TALENTEAM, חברת השמה פרואקטיבית לאקדמאים ערבים

האגודה הישראלית ליעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה

I CCDA

Israel Career Counseling & Development Association

27.9.17
אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

התכנסות וכיבוד09:00

יובל שפיר, יו"ר ַאֶילת, המייסד והמנכ"ל i Decide, המרכז לפיתוח קריירה, חברה להדרכה ויעוץ בנושא קריירה. 09:30
יועץ קריירה, עוסק בתהליכי יעוץ בתחום הכוונה מקצועית ומציאת עבודה, מפתח ומנחה סדנאות ומרצה בארץ ובחו"ל 

ויו"ר ַאֶילת מאז 2012.

קחו יוזמה ותעזרו ליזמים

שנתיים לפני שהקמתי עסק הייתי בטוח שאני טיפוס של שכיר. מה שינה את זה?

עוז מחלבני, מנהל אפקה יזמות ולימודי חוץ, תואר שני בהנדסת תעשיה וניהול מהטכניון. עוסק בתחום היזמות 09:50
ומנהל סטרטאפ לשעבר.

מוסד אקדמי כאקו-סיסטם של חדשנות ויזמות

 כדי להוביל בסביבה החדשה של המאה ה-21, כל מוסד אקדמי חייב לעודד חדשנות ויזמות.
אז איך מקימים אקו-סיסטם של חדשנות ויזמות במוסד אקדמי? ומהי התרומה לקריירה של הסטודנטים?

יעוצית 10:00 פסיכולוגית קלינית בכירה וחוקרת אקדמית. סיימה לימודי תואר שני בפסיכולוגיה  ד"ר גילת קפלן, 
תעסוקתית ודוקטורט במנהל עסקים. חוקרת, מטפלת ועוסקת ביזמים ואנשי טכנולוגיה ומדע. ניהלה מרפאת אנשי 

קבע בחיל טכנולוגי.

דיוקנם הפסיכולוגי של היזמים
מה מבדיל יזם מאנשים אחרים? מהו הפרופיל האישיותי של אדם שמוכן ליצור יש מאין, לקחת את הסיכונים 

ולגרום לדברים לקרות?

הפסקה10:50

יעוץ קריירה ליזמים ולשכירים שרוצים להיות יזמיםחוה ניסנבוים-אגוזי, יועצת עסקית ומייסדת ׳גולדה' הבית לנשים בעסקים11:10
ללוות את המפגש בין החלום של היזם לבין המציאות העסקית ולגשר בין העסקי לאישי.

אהרן זילבר, פאדי אלעברה, שגאו מנגסטה, ד"ר דניאלה דנור12:00
לכל אחד מארבעת היזמים סיפור מפתיע שיכול להוות השראה ולשנות את הדרך שבה אתם הולכים לייעץ מעתה 

לאנשים כמותם.

TED מרוץ שליחים בהשראת

יעוץ, מנחה סמינרים להתפתחות אישית  יועץ תעסוקתי, מקים מיזמי  ייעוץ והדרכה.  יו"ר זילבר  אהרן זילבר, 
ומקצועית בחברה החרדית.

בחיים לא חשבתי להיות יזם
קריירה יזמית בחברה החרדית

ושילוב  נשים  תעסוקת  גבוהה,  השכלה  הנגשת  בתחום  בפרסים  זוכה  סדרתי,  חברתי  יזם  אלעברה,  פאדי 
צעירים בהייטק בחברה הערבית. מייסד TALENTEAM, חברת השמה פרואקטיבית לאקדמאים ערבים. בוגר מכון 

.Echoing Green מנדל, עמית "מעוז", ובוגר התכנית הבינ"ל

מזל שלא הקשבתי ליועצת ששלחה אותי להנדסה

שגאו מנגסטה, יזם בתחילת דרכו. מרצה, מנחה ומאמן בתחומי העצמה, הגשמת מטרות, מימוש עצמי והתגברות 
על פחד קהל.

מביישנות ליזמות
איך צמחתי מתוך החולשה והפכתי מאדם שחושש לדבר בציבור, למרצה ולאדם משפיע ומוביל?

ד"ר דניאלה דנור, יזמית ומרצה. רופאה בהשכלתה, עוסקת בעיצוב פנים ונדל"ן מניב. מרצה במכללה למנהל 
בחוג לעיצוב פנים, מרצה בתחומי היזמות, הנדל"ן וניהול קריירה בעולם החדש.

ניהול קריירה ויזמות בעולם חדש
ממשבר להזדמנות: איך התואר ברפואה הוא הדבר הכי טוב שקרה לקריירה החדשה שלי?

ארוחת צהרים13:00

                           רבקה טובי, עוז מחלבני ויובל שפיר, אלינור כהן                                                                         שלש סדנאות חווייתיות לבחירה13:45

רבקה טובי, מנחה ויועצת ארגונית, תעסוקתית ועסקית. ניהלה בעבר את תחום התעסוקה בפרויקט לשיקום 
שכונות ברמה ארצית ועסקה רבות בפיתוח תוכניות תעסוקה ויזמות בקהילה. בעלת ניסיון רב ביעוץ וליווי לפיתוח 

עסקים קטנים ופרילנסרים בקרב אוכלוסיות מעוטות משאבים. 

יזמות עסקית כהזדמנות תעסוקתית
איך להפוך כישורים אישיים למקור הכנסה? איך להפוך רעיון לפעילות עסקית? 

עוז מחלבני ויובל שפיר
עוז מחלבני מלווה סטודנטים, סגל ובוגרים במקצועות ההנדסה בהקמת מיזמים טכנולוגיים. יובל שפיר הוא מומחה 

לקריירה, שניהל בעברו קורס יזמות הייטק באוניברסיטה העברית, בהשתתפות קרנות הון סיכון.

סטרטאפיסט לשעה קלה מסע מופלא אל נבכי מוחו של יזם הסטרטאפ, במהלכו תזהו את 
הסטרטאפיסט הרדום שבכם. ניעזר במקרה בוחן לדון במבנה האישיות של הסטרטאפיסט ואיך הוא נתפס 

על-ידי הסביבה הקרובה אליו. כתוצאה מהסדנה, תבינו יותר טוב את האדם הבא שיכנס לחדר היעוץ וידבר על 
הקמה של מיזם טכנולוגי.

ובחו"ל  בארץ  לחברות  מייעצת  אנגייג'מנט.  אסטרטגיית  של  הגישה  ומפתחת  קהילות  מנהלת  כהן,  אלינור 
בנושא פיתוח קהילות פנים ארגוניות וחיצוניות והפיכתן למנועי צמיחה. מאמנת מנהלים ויזמים בשימוש בכלי מדיה 
 ,Social Fairy חברתית ומיתוג אישי. מעבירה הרצאות וסדנאות על ניהול קהילות, יזמות ואסטרטגיה. מייסדת
 The Engagement החברה הראשונה בארץ )והיחידה בינתיים( הממוקדת בניהול קהילה. מייסדת שותפה של

Strategy Group, חברת ייעוץ אסטרטגי לצמיחה עסקית ושיווקית מבוססת קהילות.

 למה לי קהילה בכלל? כיצד הובלת קהילות יכולה לסייע ליועץ לתת עוד ערך.
)כי לא נוקיה מחברת אנשים!(

•  מה זו בכלל קהילה ואיך מתוך "זיג-זג" של נסיונות עבודה ומיומנויות לא קשורות בכלל הגעתי לקריירה 
הנוכחית שלי?

•  איזה קהילות רלוונטיות יכולים יועצים לבנות? )בהשתתפות הקהל(
• כיצד קהילות נותנות ערך מוסף ומשמשות לנו מנוע צמיחה?

• איך בכלל ניגשים לבניית קהילה ואיזה כלים עומדים לרשותנו?

תפקידו של היועץ מול היזם - חשיפת תוצאות סקר איל"תיובל שפיר15:00

אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב -

רח' בני אפרים 218, בנין האודיטוריום.
www.afeka.ac.il/about-afeka/directions :דרכי הגעה

contact@ayellet.org.il :לפרטים נוספים פנה אלינו

מחירים ותשלום

חבר משלם בַאֶילת: 100 ₪
סטודנט/ מתמחה בפסיכולוגיה / אזרח ותיק: 140 ₪

משתתף רגיל: 210 ₪
דמי חבר שנתיים באגודה: 240 ₪ 

לחצ/י להרשמה
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