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 LINKEDINאם אין אני לי  סיכום וובינר:

 
 נטוורקינג

 
 קינג. טוורעות לגבי נ ות מוטש לנו מספר הנחי

 שנטוורקינג זה לקבל. ורצוי מייד. כמו למשל, 
 כולה להציע?זה קודם כל לתת. מה אני יכול או י אך למעשה, נטוורקינג 

 
 לכל אחד מאיתנו יש ניסיון, קשרים, ידע, כישורים שאנו יכולים לחלוק בהם. 

 
 ין ש"רומא לא נבנתה ביום אחד". לגבי המיידיות, עלינו להב 

 שיו, ובהמשך דברים חוזרים אלינו. אנו זורעים עכולים לקחת זמן. יכעלינו להבין שתהליכים 
 רך רוח.  סבלנות זו מילת מפתח. או

 
 לדבר ולפתח שיחות,היא שלפני שזה אינם טובים בזה, אז האמת זה "סמול טוק" והוא או היא  שנטוורקינג למי שסבור.ה

 לים לתת. כוב. כשמקשיבים, לומדים הרבה. יודעים מה אנשים צריכים. ואז יודעים מה אנו יזה קודם כל ללמוד להקשי
 וגם לקבל. 

 
 " דברים. יעבהרצאה של יובל אברמוביץ על הספר "הרשימה", הוא מדבר הרבה על התרבות שלנו, שבעד "להצנ 

 ברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין", שלא יקנאו, שלא יהיו פדיחות ועוד. חשש ל"עין הרע", "אין ה
 הוא מוכיח בסיפור האישי שלו ש"חלומות צריך לצעוק", שככל שיותר אנשים ידעו על החלום שלי, יש לי יותר סיכוי לממש אותו. 

 
 בה! נקודה מעניינת למחש

 
 בת זוג, חברה, חבר. -חה, בןמשפ -תרור הנוחות שלנו של לספר לקרובים ביו, עלינו גם להבין שכדאי לנו מאוד לצאת מאיזולכן

ל יותר גד הסיכוי שלנו  ". ככל שאנשים פחות מכירים אותנו וככל שהם ממעגלים יותר רחוקים,"עוצמת בקשרים הרופפים 
 אנחנו לא מכירים כלל!שאנשים  לנו יותר לעזור או לחבר דווקאפעמים קל הרבה  -תחשבו על זהדברים שאנו רוצים.  בלממש

 
ולשתף כמה שיותר אנשים וגם כמה שיותר כאלה שאנו לא ינה אותנו להתחיל להקשיב, להציע ולצאת מאיזור הנוחות שלנו, מזמ

 ו!מכירים, בדברים שחשוב שידעו עלינ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ןלינקדאי
 

 שתמשים בישראל. מ מיליון משתמשים ברמה העולמית וכשני מיליון  800-רשת עסקית בינלאומית, עם כ
, באפשרות קורסים שהיא מציעה, בשיתוף הידעובעמיק בידע מציאת עבודה ועל כן, כדאי להשימושים רבים מעבר לינקדאין לל

שתהווה בסיס לפנייה נטוורקינג משמעותי. היא מאפשרת לנו לבנות זהות אישית ומקצועית לעקוב אחרי מגמות וביכולת לייצר 
 אחרים אלינו.של 

 
 !דאין עושים באהבה או לא עושים בכלל אזהרת מסע: לינק

 כונה  ת זמן ראשונית של כתיבה נ ה השקעעם פתיחת הפרופיל דרושכדאי להבין ש -אם החלטת לצאת לדרך
 עולם העסקי. אודותינו, כפי שנרצה שיכירו אותנו ב

 שתהווה את הבסיס לפעילות המקצועית שלנו.  כמו כן עלינו לבנות רשת קשרים 
 

 בנות פרופיל לינקדאין שעובד?איך ל
 

https://www.youtube.com/watch?v=8KjASiidlco 
 

 איך למצוא עבודה בעזרת לינקדאין? 
https://www.youtube.com/watch?v=WQJVkEXRkJg 

 
 MAIAאסט של פודק -ים אינ הלינקד 

 
https://www.youtube.com/channel/UCQ3BPpYzwgCrNPweLIj70ww 
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