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ניוזלטר טק-קריירה | אפריל 2017  רבעון 1
ברכת ראש עיריית לוד, עו"ד יאיר רביבו
סטודנטים, בוגרים ושותפי טק-קריירה – שלום רב וברוכים הבאים ללוד!

בשנה החולפת זכתה העיר לוד להפוך לחלק ממשפחת טק-קריירה, ארגון יוצא דופן בהיקף עשייתו והשפעתו על קהילת יוצאי 
אתיופיה מחד ועל החברה הישראלית כולה מאידך. שמחנו מאוד כאשר לאחר 14 שנות פעילות מוצלחות בקיבוץ נחשון בחרה 

העמותה להפוך את עירנו לביתה החדש. אנו בטוחים שנכונו לנו עוד שנים רבות של עבודה משותפת ופורייה.
העברת קמפוס העמותה ללוד נבעה מכמה יתרונות מרכזיים של עירנו. ראשית, עירנו התברכה בתושבים רבים יוצאי אתיופיה, 
יוצא דופן של  והיומיומי שלה עם הקהילה עצמה. שנית, עירנו היא פסיפס  דבר המאפשר לעמותה לחזק את הקשר הישיר 
קהילות, מה שיאפשר לעמותה להרחיב את שירותיה, לראשונה בתולדותיה, גם אל אוכלוסיות אחרות. שלישית, עצם הפעילות 
בתוך המרחב העירוני של לוד יוצרת עבור העמותה אפשרות לשלב פעילות התנדבותית במהלך ההכשרה. רביעית, תהליך 
הפיתוח העירוני המואץ שחווה עירנו בשנים האחרונות, תהליך במסגרתו הפכה לוד לאחד ממרכזי ההייטק הגדולים בישראל, 

יוצר עבור העמותה כר נרחב לקידום שילובם של בוגריה בתעשיית ההייטק הפועלת בעיר.
לאור כל זאת, שמחנו מאוד לקלוט את העמותה בעירנו. עבור קמפוס העמותה הוקצה שטח ייעודי כאשר עד השלמת בניית 
הקמפוס מתגוררים  הסטודנטים של העמותה בקמפוס "איילים" ואילו כיתות הלימוד ומשרדי העמותה פועלים במתחם "טלרד" 

בעיר. 
עיריית לוד מברכת על כניסתה של עמותת טק-קריירה אל העיר ורואה בה ובפעילותה ברכה לעיר לוד ולתושביה.

יישר כוח!

ברכת מנכ"ל טק-קריירה, נפתלי אברהם
השנה האחרונה בחיי טק-קריירה הייתה ללא ספק מאתגרת יותר מקודמותיה. בשנה זו עברה טק-קריירה ממשכנה הקבוע מזה 
14 שנה בקיבוץ נחשון לעיר לוד, תוך מאמץ לשמר את יכולתנו לעמוד בתוכנית העבודה של העמותה ומטרותיה. השינוי שעוברת 
העמותה הינו לא רק בהיבט הפיזי אלא גם בצורך לייצר ולייצב ממשקי עבודה עם גופים שונים בעיר, בכלל זה הקהילה בתוכה 
אנו פועלים - קהילת יוצאי אתיופיה בעיר ובסביבתה. נוכחותה של טק-קריירה בעיר מהווה עבור צעירים בני הקהילה מודל 

לחיקוי ולשאיפה למצוינות.
פעילות טק-קריירה עולה מדרגה הן בתחומי ההכשרות המקצועיות הטכנולוגיות העדכניות והרלוונטיות לשוק הייטק שהיא 

מציעה, הן בכמות הסטודנטים הלומדים השנה, והן באחוזי ההשמה הגבוהים אליהם הגיעו בוגרי טק-קריירה. 
־כל הדברים הללו קורים הודות לשיתופי הפעולה הפוריים עם השותפים המרכזיים של טק-קריירה בכללם: חברות ההייטק, שו

תפים התומכים בעמותה במשאבים המניעים את גלגלי הפעילות, המנטורים החולקים אתנו את העשייה על ידי לווי הסטודנטים, 
בוגרי טק-קריירה המלווים אותנו בעשייה ובנתינה, וכמובן צוות טק-קריירה שעובד קשה על מנת שהארגון ישיג את מטרותיו.

טק-קריירה עם הפנים קדימה וממשיכה להרחיב את פעילותה, יוזמת שיתופי פעולה עם גורמים חברתיים וקהילות שפועלות 
בעיר לוד, שואפת לחלוק את הניסיון הרב שרכשה עם השנים, ונערכת לבנייה של מבנה קבע הכולל משרדים, ותשתיות הדרכה 

אשר יאפשר לנו להרחיב את ההשפעה בתוך הקהילה ובעיר. 
שותפים יקירים, אנו רוצים להודות לכם על נתינת האמון בעשיה של טק-קריירה ובמטרותיה! ללא שותפות זו לא יכולנו לקיים 
את העשייה המבורכת ולהשפיע על החברה ועל עתידם של צעירים יוצאי אתיופיה. רבים מבוגרינו מעידים כי הם מרגישים 

בשינוי מעמדם החברתי, הכלכלי והמקצועי. 
אבקש להקדיש מילה מיוחדת  להערכה והוקרה לצוות טק-קריירה ולוועד המנהל שעובדים ימים כלילות על  מנת לממש את 

מטרות העמותה - שילוב יוצאי אתיופיה בתעשיית ההייטק וטיוב החברה הישראלית.
חג אביב שמח!
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להסתיים  וצפוי   16 באוקטובר  נפתח   – סייבר   / מידע  אבטחת  קורס 
במאי 17:

הקורס נפתח עם 21 סטודנטים, מ-21 ישובים. באמצע הקורס הודח סטודנט אחד בשל רמת מחויבות נמוכה, ונותרנו עם 20 
ולהתכונן  ומתחילים "להריח" את הסוף  נכנס לשליש האחרון שלו,  ומעוררי השראה. הקורס  סטודנטים משקיענים, מחויבים 
זכות הבכורה להציע למסיימי הקורס תפקידים  ולה  בינת  והראיונות. הקורס מתקיים בשיתוף חברת  לשלב חיפוש העבודה 
בתחום אבטחת המידע בחברתה, אך אנו מזמינים חברות נוספות בתחום זה להיות עמנו בקשר ולקלוט את בוגרי הקורס )מיד 

אחרי בינת(.

מתחדשים גם עם הקורסים
סיפרנו לכם בניוזלטר הקודם על קורס אבטחת מידע שנפתח לראשונה בעמותה בסוף חודש אוקטובר. הקורס נכנס כעת 
 OJT לשליש האחרון שלו אמור להסתיים באמצע מאי. הקורס מלווה מקצועית על ידי חברת בינת שגם העבירה לסטודנטים

באמצע הקורס.
במקביל, 2 קורסי פיתוח נפתחו ממש בימים אלו: 

- קורס תכנות ופיתוח WEB/WINDOWS )שם חדש לקורס NET.( נפתח ב- 20.3 עם 22 סטודנטים
- קורס תכנות בשפת JAVA נפתח )לראשונה( ב- 4.4 עם 22 סטודנטים

2 קורסי הפיתוח אמורים להסתיים לאחר חגי תשרי. אנו מזמינים אתכם, חברים העוסקים באחד המקצועות הנ"ל, לחבור אלינו 
ולסייע בתרגול, הרצאות העשרה וליווי פרטני של הסטודנטים.
.QA , CCNP :קורסים נוספים הצפויים להיפתח לאורך השנה

כחלק מתהליך הרחבת מערך הקורסים של טק-קריירה, אנו שמחים לעדכן אתכם שהצטרפה לצוות העמותה רכזת קורסים 
חדשה – איילה פרדו. איילה היא בת 33 מרחובות, בעלת תואר ראשון במדעי הרוח והחברה, מגיעה עם ניסיון עשיר בחינוך 

־והדרכה: "טק-קריירה מעניקה הזדמנות אמיתית לצעירי הקהילה להגיע למקומות עבודה נחשקים כחלק מליווי העמותה בתה
ליך ההשמה שלהם בחברות היי-טק. המטרה היא התערות בחברה והזדמנות להגיע למקומות עבודה בתעשייה שבעבר לא 

היה לקהילה שלנו סיכוי אמיתי להיות חלק ממנה."
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תכנית המנטורים
במהלך חודש אפריל תפתח תכנית המנטורים של קורס אבטחת מידע וסייבר. 

כל סטודנט מצוות למנטור בכיר מהתעשייה אשר עומד עמו בקשר שבועי על מנת לסייע לו בחיפוש עבודה, מספק לו תמיכה 
־בתהליך כניסתו לשוק העבודה, מלווה אותו בתהליך ההשתלבות במקום העבודה החדש, מקנה לו חשיפה רחבה לעולם התע

סוקה כולל תכנון מסלול קריירה, ועוזר לו ביצירת רשת חברתית – מקצועית.
ברצוננו לציין את המנטורים שלנו מחברת צ'ק פוינט ו- IBM אשר התגייסו למען פרויקט זה בנוסף לפרויקטים נוספים בהם 

הם פעילים. 
חשוב מאוד לציין את ההתגייסות המרשימה ומעוררת ההשראה של חברת צ'ק פוינט: למעלה מחצי מהמנטורים לקורס זה 

מגיעים מהחברה )12 מתוך 20(.

סיורים בתעשייה
במהלך הקורס הסטודנטים של אבטחת מידע השתתפו בסיורים בחברות המובילות ביותר במשק: 

 CISCO בפברואר האחרון הסטודנטים השתתפו בסיור בחברת -
- בחודש מרץ בסיור בחברת צ'ק פויינט בה עובדים כיום 2 בוגרים של העמותה

- לאחר פסח הסטודנטים ישתתפו בסיור נוסף ואחרון בחברת IBM אשר ממשיכה ללוות אותנו כבר תקופה ארוכה
במהלך הסיורים הסטודנטים ערכו היכרות עם המערכות והמוצרים של החברות ונחשפו למעבדות המתקדמות.

בחברת צ'ק פוינט הסטודנטים נפגשו גם עם בוגרי טק-קריירה מאיר מרשה ומלק פרדו. 
אנו רוצים להודות מקרב לב לחברת CISCO חברת צ'ק פוינט וחברת IBM על ארגון הסיורים המלמדים והמשמעותיים עבור 

הסטודנטים שלנו. 
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התנדבות בקהילה
המעבר ללוד פתח בפני הסטודנטים שלנו אפיקי התנדבות חדשים. התנדבות 
בטק-קריירה מהווה ערך עליון עבור הסטודנטים שלנו. היכולת להתנדב ולסייע 

־לאנשים הזקוקים לכך תורמת לא פחות לסטודנטים שלנו ומהווה עבורם הזד
מנות לתת ולעזור למרות העומס בלימודים.

מדי שבוע הסטודנטים תורמים שעתיים מזמנם להתנדבות במגוון מקומות, החל 
מסיוע לילדים בבתי ספר, בלימודים ובפעילויות נוספות וממשיך בהתנדבות עם 

קשישים ומבוגרים. 
־הסטודנטים שלנו אף זכו כמתנדבי השבוע באחת התכניות על ההשקעה וההש

פעה המשמעותית של פעילותם.

פיתוח פורום בוגרים
לעמותת טק-קריירה יותר מ- 500 בוגרים, רובם הגדול משולבים במגוון תפקידים ותחומים שונים בחברות היי-טק. 90% מבוגרי 
הקורסים של ה- 3 השנים האחרונות עובדים בתעשייה או לומדים באקדמיה בתחומים רלוונטיים.  בוגרי העמותה הינם בעלי 

כוח השפעה אדיר. בכל יום הבוגרים שלנו יוצרים מציאות!
יוזמים היכרויות וחיבורים בין הסטודנטים לבכירי התעשייה, פותחים דלתות ומשרות, חונכים ומדריכים והכי חשוב,  הבוגרים 

מתרגלים מקצועית את הסטודנטים של טק-קריירה, גם עד השעות הקטנות.
מעבר לכל אלו הבוגרים הם מעל הכל מודל לחיקוי עבור הסטודנטים שמגיעים אחריהם ועבור רבים וטובים מצעירי הקהילה 
ואף לאחרים. מספרם ההולך וגדל של הבוגרים שהתברגו לתפקידי ניהול ברמות שונות, ראשי צוותים, מנהלי תחום ומנהלי 
לגדול  ממשיכים  שלנו  ההשפעה  מעגלי  האישיים,  ולהישגים  לשמחה  לאושר,  כך שמעבר  וגדל  הולך  משמעותיים  פרויקטים 

ולהתרחב.
מתוך הכרה בערכם של הבוגרים וביכולת ההשפעה שלהם לצד חשיבות ההתפתחות המקצועית של כל בוגר בהתאם למקצועו, 
שאיפותיו ויכולותיו, אנו מקימים בימים אלו את פורום הבוגרים. בשלב הראשון הקמנו צוות חשיבה המורכב מכ-30 בוגרי טק-

קריירה, המייצגים 10 מחזורים. 
־אחד מהיעדים שהציב לעצמו הפורום הינו למפות את צרכי הבוגרים, ולבנות תכנית עבודה בהתאם למידע שיעלה. חברי הפו

רום בנו שאלון והפיצו אותו בין הבוגרים. תכנית שנבנתה בעקבותיו מתמקדת ב-4 תחומים עיקריים: 
א. השלב הבא בקריירה: ארגז כלים מקצועי וניהול   

ב. השלב הבא בקריירה: נטוורקינג  
ג. מעורבות חברתית: פנימה לתוך העמותה   

ד. מעורבות חברתית: החוצה לקהילה  
בעזרת הבוגרים שלנו נוכל לממש את מלוא הפוטנציאל והחזון של טק-קריירה ליצור שכבת מנהיגות צעירה וחזקה כלכלית 

ומקצועית, לה הניסיון והידע הן בצד המקצועי והן בצד החברתי.



טק-קריירה • מרכז הכשרה טכנולוגי לצעירים יוצאי אתיופיה בישראל • מתחם טלרד, רח׳ בת שבע 3, ת.ד. 746, לוד 7110604
TECH-CAREER - TECHNOLOGY TRAINING CENTER FOR ETHIOPIAN ISRAELIS  • TELRAD COMPLEX, 3 BAT SHEVA ST, PO BOX 746, LOD 7110604  • TECH-CAREER.ORG

פינה חדשה - היכרות עם מעסיק ובוגר טק-קריירה
שיתוף הפעולה בין טק-קריירה ל- Essence Group, המעסיקה 5 בוגרים של העמותה, הינו אחד משיתופי הפעולה הטובים 

שיש לנו.
חיים שכטר, סמנכ"ל התפעול של  Essence Group נחשף לפעילות של טק-קריירה בכתבה שפורסמה בעיתון מקור ראשון 
ומערכות   ,Smart Living הינה חברה הפועלת בתחומי מערכות סקיוריטי חכמות לבתים, מערכות באפריל 2015. אסנס 

 .Smart Care
 Essence הפעילות הענפה מאד הרשימה אותי ורציתי לקחת חלק בפרוייקט ייחודי זה ולשלב את בוגרי הקורסים, וכך חברת"
Group גייסה במספר סבבים חמישה עובדים בתחומי פיתוח ובדיקות התוכנה. העובדים בוגרי טק-קריירה בעלי מוטיבציה 
גבוהה ביותר והשתלבו בצורה טובה מאד בצוותי העבודה בחברה. לאור ההצלחה החברה מעוניינת לשלב בוגרי טק-קריירה 

נוספים בהמשך."
נפתלי זרו, בוגר קורס פיתוח 2016 הוא בן 31 ומתגורר בנתניה. הוא הגיע לטק-קריירה דרך בן דוד שלו ומכרים נוספים.

לפני הגעתו לטק-קריירה הרגיש שהוא לא ממצה את עצמו בצורה טובה ושאף לפתח קריירה בתחום הייטק.
נפתלי מספר: "כמה ששמעתי על טק-קריירה ועל המעטפת המדהימה לא תיארתי לעצמי עד כמה המקום הזה מכיל ונותן ללא 

תמורה". 
הכלים המקצועיים וההכנה לקריירה ופיתוח אישי שקיבל נפתלי בטק-קריירה הכינו אותו בצורה מיטבית לעולם התעסוקה. 
נפתלי אף מספר כי במסגרת הלימודים הסטודנטים בקורס זכו לעשות עבודת גמר עם חברה מובילה, מה שהיה משמעותי מאוד 

עבורו בבואו להתמודד על משרות בשוק. 
נפתלי הגיע לאסנס גרופ בזכות מפגש עם נציגת החברה שהגיעה לערוך לסטודנטים סימולציות לראיונות עבודה במסגרת יום 
סימולציות המתקיים באופן קבוע בטק-קריירה ומשתתפות בו בהתנדבות נשות HR ממגוון חברות. נפתלי מספר כי עוד בזמן 

הקורס התקבל למספר מקומות בעקבות החשיפה המדהימה שהיתה לו באמצעות התוכנית.
באסנס גרופ התקבל נפתלי בזרועות פתוחות ועם ליווי בתחילת דרכו, מה שסייע לו להשתלב במהירות בתפקידו החדש. 

נפתלי בנימה אישית: "אסנס גרופ מקום מדהים לעבוד בו, סביבה מאוד תומכת ומקדמת".

זרקור על מתנדב בקורס אבטחת מידע
תודה גדולה מגיעה לשי, העובד בהי טק 20 שנה ומתנדב בטק-קריירה ב-3 שנים האחרונות.  

שי מלווה את קורס אבטחת מידע בהתנדבות ובמסגרת זו העביר סדנה בתחום אבטחת מידע. במסגרת הסדנה הועברו מצגות 
על תקיפה, הצפנה וכן הודגמה תקיפת מחשב דרך אתר האינטרנט שנמצא עליו. 

בנוסף, הועברו כ-5 שיעורים בהם נלמדו היסודות של מערכת ההפעלה לינוקס המהווים בסיס ללימודי המשך.
אנו רוצים להודות לשי על ההשקעה והנתינה, תמיד בשמחה וחיוך ועם הרבה רצון לתת בלי תמורה.
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טק-קריירה זכתה לתרומת תוכנות בשווי של למעלה ממיליון דולר
מחברת מיקרוסופט

תרומה זו תאפשר לטק-קריירה להמשיך להעניק לסטודנטים שלנו הכשרות איכותיות במעבדות מחשבים מתקדמות ולהבטיח 
את הצלחתם בדרך להשתלבותם בחוד החנית של תעשיית ההיי טק בישראל. ברצוננו להודות מקרב לב לחברת מייקרוסופט 

על תמיכתם האיתנה והמשמעותית בטק-קריירה לאורך השנים אשר מהווה עמוד תווך בפועלנו.

אנו מאחלים
חג אביב שמח

לכל שותפינו לעשייה

IATI-שיתוף פעולה פורה עם ארגון ה
החיים.  ומדעי  ההיי-טק  תעשיות  של  בישראל  והמוביל  הגדול  הגג  ארגון  הינו   )IATI( לתעשיות מתקדמות  הישראלי  האיגוד 
באיגוד חברים כ-700 גופים ישראלים ובינלאומיים הבאים מכל הרבדים בעולם ההיי-טק ומדעי החיים: חברות סטארט-אפ 

־בכל שלבי החיים, יזמים, חברות טכנולוגיה, מרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות ותאגידים בינלאומיים, קרנות הון סיכון ומש
קיעים פרטיים ופיננסיים, נותני שירותים, חממות טכנולוגיות ומאיצים )אקסלרטורים(, גופי מסחור אקדמיים, בתי חולים, עיריות 

ורשויות מקומיות ועוד.
בשבוע של ה-26 במרץ, ארגון ה- IATI ערך בפעם החמישית את ה IATI MNC Weekathon, שבמסגרתו 7 חברות רב 

לאומיות וביניהן eBay, Motorola, Marvell, Nokia, Siemens עבדו יחד על פרויקטים טכנולוגיים חברתיים.
שלושה מבוגרי טק-קריירה ממחזורים שונים אשר סיימו את לימודיהם בקורס פיתוח תכנה הוזמנו להצטרף לצוותים ולעבוד 
על הפרויקטים השונים על מנת ללמוד מניסיונם של מהנדסים בכירים בתעשייה. ברצוננו להודות לארגון ה-IATI על שיתוף 

הפעולה הפורה בינינו ועל תמיכתם וסיועם בקידום חזון טק-קריירה.


