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סיום קורס פיתוח תוכנה מחזור כ"ד

אחרי  01חודשים ארוכים של עבודה מאומצת ומאתגרת ,הסתיים קורס פיתוח תוכנה מחזור כ"ד בהצלחה מרובה.
טקס הסיום התקיים ב 9.7במשרדי חברת  IBMבפתח תקווה .לטקס הוזמנו מרצים ,מתרגלים ,מעסיקים ,ומשפחות
הבוגרים.
במעמד המרגש לקחו חלק גם המנטורים שמלווים את הבוגרים החל מפרוייקט הגמר ועד למציאת עבודה בתחום.
במסגרת ההכשרות הרכות שמעניקה העמותה לסטודנטים ,לכל אחד מוצמד מנטור ,לרוב בכיר מתעשיית ההיי טק,
 פתיחת מחזור ראשון של
המלווה את תהליך התפתחותו האישית והמקצועית .ראוי לציין כי מחברת  AMDOCSהתנדבו כ 9 -מנטורים .בנוסף,
חממת היזמות הטכנולוגית של הצטרפו מנטורים מחברות מגוונות כגון ,Apple ,Stanley Health Care :הפניקס IBI ,בית השקעות ,משרד החוץ ומפעל
הפיס.
טק-קריירה
בטקס המרגש הוענקו תעודות ל 01הסטודנטים אשר סיימו את הקורס ,בממוצע המרשים של .20%
אנו גאים לספר כי שלושה סטודנטים חתמו חוזים לפני סיום הקורס והתחילו לעבוד בתחום פיתוח תוכנה בחברות ההיי-
 נתוני ההשמה של טק-קריירה
טק יעל תוכנה Green Road ,ו.Essence Group-
שוברים את שיא כל הזמנים
בתחילת חודש אוגוסט ,בוגרי הקורס הוזמנו לחברת ( COMOחברת קונדואיט לשעבר) להציג את פרוייקט הגמר שעליו
שקדו עם מנהל הפרוייקט במשך חודשיים .הסטודנטים חולקו לצוותים ועבדו על בניית אתר אינטרנט שיווקי המדמה את
אתר הקניות  .E-BAYחברי הצוות המנצח קיבלו טאבלטים שהעניקה להם חברת .COMO
 טיול עם קק"ל לנחל השופט
במהלך הקורס ,הסטודנטים נהנו מפעילויות רבות ומגוונות העוסקות בהכנה לשוק ההיי-טק .בסוף חודש יוני הסטודנטים
וכתף שאול
יצאו לסיורים בחברות ההיי-טק יעל תוכנה ו Clicksoftware-ונהנו מהרצאות מקצועיות מפי המנכ"ל ובכירים ממחלקת
משאבי אנוש בנושא תרבות ארגונית ,תהליכי חיפוש עבודה ,חשיבות מפגשי  Meet-Upsוכו .בנוסף ,הסטודנטים עברו
סימולציות מקצועיות עם ראשי צוותים .בתחילת חודש יולי ,בוצעו סימולציות הכנה לראיונות עבודה בטק-קריירה עם
מתנדבים מקרב הועד המנהל ,חברת יעל תוכנה ,טבע ,ו.HP-
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סיום קורס מנהל תקשורת נתונים מתקדם ( (CCNPבשיתוף חברת בינת
בפברואר  0102נפתח קורס מנהל תקשורת נתונים מתקדם ( )CCNPבטק-קריירה בחסות חברת בינת תקשורת .בקורס
השתתפו כ 01 -סטודנטים ,רובם חיילים משוחררים .במהלך הקורס ,חברת בינת הייתה מעורבת במיון המועמדים
לקורס ,בבניית הסיליבוס ,ובמתן הדרכות והעשרות מקצועיות.
הקורס הסתיים ב 01 -לאוגוסט בהצלחה מסחררת 01 .הסטודנטים שהתחילו את הקורס הגיעו לקו הסיום בממוצע מאוד
גבוה של .22%
עם סיום הקורס ,הסטודנטים התחילו התמחות מעשית ( )On-the-Job-Trainingשתמשך כחודש בחברת בינת .לכל
סטודנט הוצמד חונך מקצועי אשר ילווה אותו לאורך תקופת ההתמחות .הסטודנטים עובדים במעבדות אשר הוקמו
במיוחד עבורם ויוצאים לפרוייקטים בשטח בליווי טכנאים .במסגרת תוכנית המנטורים ,כל סטודנט זוכה לליווי מקצועי
ואישי של בכיר מהתעשייה .ראוי לציין כי מחברת  IBMהתנדבו כ 9 -מנטורים .בנוסף ,הצטרפו מנטורים מחברות
מגוונות כגון :אינטל ,משרד החוץ ,סיסקו ,משטרת ישראל ובנוסף הצטרפה נציגה מחברה שמקדמת נגישות טכנולוגית
לבעלי מוגבלות.
לקראת סוף ה ,OJT -בינת תזמן את הסטודנטים לראיונות אישיים ומקצועיים עם מנהלים בכירים מהחברה .מי שיעבור
את הראיונות בהצלחה יקלט לעבודה בחברת בינת.
אנו גאים לספר שכבר בתחילת ההתמחות ,בינת איתרה שני חניכים לעבודה בתחום אבטחת מידע.
.

גיוס ומיון מועמדים לקורס בדיקות תוכנה וקורס מנהל תקשורת נתונים
מתקדם ( )CCNPבשיתוף חברת בינת
בימים אלו מתקיימים ימי גיוס ומיון אינטנסיביים של מועמדים לקורס בדיקות תוכנה אשר עתיד להפתח באוקטובר ,0102
ולקורס תקשורת נתונים מתקדם ( )CCNPבשיתוף חברת בינת שיפתח בדצמבר  .0102עד כה ,התמיינו כ001-
מועמדים לקורסים השונים .המועמדים נדרשים להיות בעלי בגרות מלאה ושירות צבאי/לאומי מלא .כחלק מתהליך המיון,
המועמדים עוברים מבחן פילת וועדת קבלה בשיתוף משרד הכלכלה ,לשכת התעסוקה וטק-קריירה (בינת שותפים
לתהליך המיון של המועמדים לקורס  .)CCNPעד כה נבחרו כ 02-סטודנטים לקורס בדיקות תוכנה .נותרו מספר מקומות
בודדים .המעוניינים להצטרף לתהליך המיון מתבקשים ליצור קשר עם אורי רדא בטלפון  120-0052622או במייל
.uri@tech-career.org

פתיחת מחזור ראשון של חממת היזמות הטכנולוגית של טק-קריירה
אנו גאים לבשר על פתיחת הקורס הראשון של חממת היזמות הטכנולוגית של טק-קריירה במהלך חודש אוקטובר .0102
אנו רואים בקורס זה הזדמנות לבוגרי טק-קריירה לעשות קפיצת מדרגה ולשדרג באופן משמעותי את יכולות הניהול
שלהם ולקבל כלים להקים סטארט אפ מצליח.
אל המיונים יגיעו בוגרי טק-קריירה שיש בהם שאפתנות ,נחישות ורצון עז להתקדם ולהתפתח.
קריטריון סף לקבלה לקורס הנו ותק של כ 0 -שנים לפחות בתעשיית ההייטק .בקורס ישתתפו כ 01 -בוגרים.
הקורס כולל  02מפגשים שבועיים שיארכו כ 5 -שעות ,אשר עוסקים בנושאים טכנולוגיים ,משפטיים ועסקיים רלוונטיים
לחייו של היזם :מבוא ליזמות ,אסטרטגיית שיווק ,יסודות חשבונאות וניהול פיננסי ,כתיבת תכנית עסקית ,חוק החברות
(הקמת חברה ,רישום פטנטים) ,גיוס משקיעים ,פרסום ויחסי ציבור ,ופוליטיקה ארגונית .בנוסף ,במסגרת התוכנית יערכו
סיורים בחברות סטארט-אפ מצליחות והרצאות של מנהלים בכירים .לקראת סיום הקורס הבוגרים יחולקו לקבוצות עבודה
והתבקשו להקים מיזם כחלק מעבודת הגמר .מנטורים מצמרת עולם ההיי-טק הישראלי ילוו אותם בתהליך.
ברצוננו להודות מקרב לב לארגון  Middle East Partnership Initiative - MEPIשבזכותם פרוייקט חשוב זה יוצא
לפועל.

נתוני ההשמה של טק-קריירה שוברים את שיא כל הזמנים
אנו גאים לבשר כי  99%מבוגרי טק-קריירה אשר סיימו את הכשרותיהם בין מאי  0100ועד היום ,עברו את מבחני ההסמכה
הבינלאומיים בהצלחה והשתלבו במשרות טכנולוגיות.
זהו אחוז ההשמה הגבוה ביותר שהיה לטק-קריירה מאז היווסדותה!!!
מתוך  77הסטודנטים אשר התחילו את לימודיהם בטק-קריירה 20 ,עברו את מבחני ההסמכה הבינלאומיים בהצלחה ( )25%ו65-
מהם מצאו עבודה בתחום לימודיהם.
אנו זוקפים את הצלחה זו לבוגרינו השקדניים ,לרמה הגבוהה של קורסי טק-קריירה ,לסדנאות ההכנה לקריירה האיכותיות  ,לשיתופי
הפעולה המרובים של טק-קריירה עם מעסיקים פוטנציאלים קיימים וחדשים ,למנטורים שמלווים את בוגרינו בנאמנות ומקצועיות,
וכמו כן ,גם לעבודה המאומצת של מנהלת קשרי המעסיקים וההשמה שלנו דורון תורן שמיע ושל כל צוות טק-קריירה.
יישר כוח!!

טיול עם קק"ל לנחל השופט וכתף שאול
ביום חמישי ה 06.9יצא אוטובוס מקיבוץ נחשון עמוס ב 51-סטודנטים נרגשים מקורס פיתוח תוכנה וניהול תקשורת נתונים מתקדם
לטיול בצפון הארץ ,שאורגן על ידי מחלקת החינוך של קק"ל .אחרי ארוחת בוקר מפנקת שאורגנה על ידי מנכ"ל העמותה נפתלי
אברהם בנחל השופט ,יצאנו לסיור קצר בעין השופט ולאחר מכן לתצפית מרהיבה בכתף שאול .קינחנו במסלול מים מאתגר בנחל
הקיבוצים .המורל היה מאוד גבוה והטיול תרם לגיבוש הצוות והסטודנטים.
זו הזדמנות להודות לקק"ל על שיתוף הפעולה הארוך והפורה ועל התרומה וארגון הטיול הנהדר.

