
17.1.17  מרצה: אלון בן דוד
כתב צבאי ועיתונאי טלוויזיה,

משמש כפרשן הצבאי של
חדשות ערוץ 10

במזרח  ישראל  של  עתידה   - בג'ונגל"  "וילה  הרצאה: 
התיכון שהופך עוין יותר. איך ישפיעו עלינו חילופי הממשל 
שלישית?  אינתיפאדה  של  בעיצומה  אנחנו  האם  בארה"ב? 

האם דאע"ש הוא איום עלינו?

14.3.17   מרצה: ענת יהלום
החיילת היחידה שנפצעה במהלך 

קרבות מלחמת כיפור בעת שירותה 
בסיני - בתעלת סואץ

אל  המביט  ישראלי  סיפור   - החיים"  אל  "לקום  הרצאה: 
החיים באמונה ושמחה. ענת מגישה סיפור המתחיל בתהום 
מכיסא  ותקווה.  השראה  מעורר  באופן  ומסתיים  וחשכה 
הגלגלים אל מרתון ניו-יורק- באופני יד. אל חיים של פעילות 

ציבורית - חברתית מלאי תוכן.

16.5.17   מרצה: עופר בן דור
יזם ואיש עסקים, רואה חשבון,

כלכלן, שמאות מקרקעין,
מאמן אישי, מאמן אתלטיקה

הרצאה: "הבלתי אפשרי-מאד אפשרי"
ההרצאה עוסקת במימוש והשגת  מטרות, רצונות וחלומות 
רצון,  כוח  במטרה,  דבקות   להשגה.  ניתנים  בלתי   שנראים 
מצוינות, התגברות על מכשולים, התמודדות עם משברים, 

חברות אמיתית, אהבה והשראה.

באולם הכנסים של איכילוב, בניין הלב ע"ש סמי עופר - קומת כניסה
לחברי המכללה לקידום מקצועי וחברתי

16:00-16:30 התכנסות וכיבוד קל  |  16:30-18:00 הרצאה

4.4.17   מרצה: גלעד האן 
חוקר עבירות ופשעי מחשב. מרצה, 

חוקר ויועץ בתחום פשעים וסיכונים 
במרחב הסייבר, במערכות מחשב 

וסמארטפון

הרצאה: "מסיכון מקוון לסיכוי מכוון" - האפל של הרשת.
אחת הבעיות המרכזיות ברשת איתם אנו מתמודדים היום 
רב  מחשב  בסמארטפון,  נכון  ולא  זהיר  לא  שימוש  הינה 
ידינו כמעט בלי פיקוח, בקרה ושמירה  עוצמה שנכנס לכף 
וטעויות  סכנות  גם  ישנן  הרבים  היתרונות  לצד  המידע.  על 

שכולנו עושים... 14.2.17   מרצה: יזהר דוד
לשעבר מנהל במחלקת

רכזי שטח בשב"כ

מנהל  של  מטלטל  מסע   - מתקתקת"  "פצצה  הרצאה: 
לפעילות  נדירה  הצצה  מאפשר  בהרצאתו  בשב"כ.  שטח 
טרור  סיכול  הסוכנים,  הפעלת  גיוס,  השב"כ,  של  השטח 
ומבצעים שונים. ובמקביל הצצה כנה ומפתיעה לנפשם של 
מקצועיות,  דילמות  מול  המתמודדים  בשב"כ  השטח  רכזי 

מוסריות וערכיות מורכבות. 

הרישום יחל ב 19.12.16 ויתקיים באתר האינטרנט של ארגון העובדים בלבד!

עלות 5 הרצאות במחיר מיוחד - רק  150 ₪    עלות כל הרצאה בודדת - 40 ₪    התשלום ינוכה מתלוש השכר

פרטים מלאים והרשמה
באתר ארגון העובדים
WWW.OVDIM-TLV.ORG.IL 

ובדף הפייסבוק של ארגון העובדים.

טלפונים לבירורים ושאלות:
 03-5210618/642/608/ 620/632

*ייתכנו שינויים בתוכנית

אופקים מרחיבים
           עם ארגון העובדים

סדרת הרצאות


