
 
 

 

  

 מה משותף לצעירים הללו?

  את ביל גיטס, לארי פייג או מרק צוקנברגר הצעירים? יםמעסיק םהיית

וקרן הון  פרויקט לוחמים להייטק( ייחודית כעת נוצרה הזדמנות. 25שיא היצירתיות הוא עד סביבות גיל  :מחקרים מראים
, בעלי מוטיבציה ששירתו כלוחמים ומפקדים, עם נתונים גבוהיםמקצוענים,  22/23לקלוט בני שתאפשר לכם  ,אנושי)

  המוח, ההעזה, החשיבה המקורית והמקצוענות של הצעירים יזרימו לחברה יתרונות מהותיים. כלכלית. ובהצעה משתלמת
 

 
  

 מטרה
  

בסיס מפתחי תוכנה, צעירים, בעלי מוטיבציה גבוהה עם יכולת חשיבה מחוץ לקופסה,  עם פיתוח כוח אדם מעולה לטווח רחוק על 
 ידע וניסיון בכלים ובשיטות של הלקוח, המסוגלים להיות פרודוקטיביים מהרגע הראשון בעבודה. בניית דור העתיד של עובדים מעולים.

  שיטה

"לוחמים להייטק  תוכניתקליטה לעבודה בסלע ודרכה ללקוח, של בוגרי  
מומחה פיתוח תוכנה" (חיילים קרביים, עם פוטנציאל גבוה שעברו  -

 לימוד אשר יעשו שישה חודשי .קישור - חודשים 12קורס אינטנסיבי של 
חלקם אצל הלקוח ובהמשך עבודה בתנאי , חלקם בסלע, 'סטאזו

המסלול יהא עם סבסוד קל במידה וסלע תזכה במכרז אאוטסורסינג. 
  הרשות לחדשנות.

  .העובדים יהפכו לעובדי הלקוח 'שנים מתחילת הסטאז 3-לאחר כ

  מסלול התוכנית

 

 

 

 ללקוח פלוסיםה
 מכיריםהנקלטים : פרודוקטיביות מהיום הראשון+ 

 כםשל Eco system-טכנולוגיות והאת ה

וריענון מחשבתי  חשיבה מחוץ לקופסהיצירתיות, + 
  של צוותי העבודה

תעודת לוחם : בעלי הון אנושי עם יתרונות ייחודיים+ 
"מומחה פיתוח תוכנה"  תהיוקרתי התוכניתבוגרי , חוד

 להתמדה,מסוגלות ציוני מיון גבוהים, , של סלע
 מחויבות להצלחה

 לימודיםלנו מתקופת  מוכרים - ביטחון בבחירה+ 
  ים ממקורות אחריםועמדממהרבה יותר , משמעותית

לסלע  .שניםפלוס  3למשך  יציבות תעסוקתית+ 
  ביציבות בוגרי תוכניות אלו 85%מעל ממוצע של 

, בעובד של סלע ,טכנולוגית מתמשכת השקעה+ 
  התקשרותה לאורך כל תקופת

  עובדפרס המוצע ל-קנסמנצח של מודל + 

 לאורך זמן סלעמומחי היתרונות של תמיכת + 

0שלב  ראיונות והתרשמות ראשונית  

שילוב לימודים מותאמי לקוח וסטאז' על פרויקט 
מעולם הלקוח, בשלבי הסיום של תוכנית לוחמים  1שלב   

2שלב  ניסיון/סטאז' אצל הלקוח בפרויקט אמיתי ובליווי סלע  

3שלב  קליטה לפרויקט/ים אצל הלקוח   



 
 

 

 

 מהלקוח?מה נדרש 

a .  לא מחייב עד לתחילת ההכשרה הייעודית(מייל עם הסכמה עקרונית להליכה משותפת על התוכנית( 
b . ים אל מול מובילי הפרויקט בסלע/השתתפות בבניית תוכנית הלימודים והפרויקט  
c .  %150* ראיונות בתחילת נובמבר בהתאם לכמות הנבחרת.  
d .  במסגרת הסכם המסגרת עם סלע 2021יולי  1-מ   החלמן המניין , וכעובד 2021מרץ  1-כסטאז'ר משילוב בעבודה  

  מפרט  ולוחות זמנים
  

  מסלול הלימודים: טכנולוגיות
הוספת או שנוי תכני לימוד כך  - הלקוחניתן להתאים את השלב האחרון של הלימודים לפי צרכי 

ית עצמה שהלומדים יכירו תכנים חשובים לכם, עוד לפני הכניסה לעבודה בפועל. להלן התכנים בתוכנ
  )לפירוט(

 C# ,Dot NET ,Python :Languages 
 Client: JS, Angular, React  
 Server: MVVM, ASP.NET.CORE, Node.JS 
 RDBMS: SQL 
 Cloud: Azure 
 Design: Design Patterns, SOA 
 DevOps: Docker, GIT 

  מסלול הלימודים: פרויקטים נבחרים
הוא נדרש לבנות מערכת מבוססת  לכל תלמיד "תיק עבודות" הכולל לפחות ארבעה פרויקטים מעשיים מהותיים, בהם

ידי מנחים -הטכנולוגיות שנלמדו באותו שלב ופרויקט סיכום המאגד את מירב הטכנולוגיות בקורס. הפרויקטים לוו על
מהתעשייה אשר נתנו דגש גם על שיטות קידוד נכון (בדיקות, תיעוד וכד').  דוגמאות: סימולציה של שדה תעופה, אתר 

 שחק רשת וכד'.לרשת חנויות גדולה, מ
  

  סטאז' מותאם ללקוח
של  Eco system–כדי שהעובדים יחלו להיות פרודוקטיביים מהרגע הראשון לעבודה, כדי שהעובדים יכירו את ה 

את ההון האנושי הטוב ביותר, ישנם עד ארבעה חודשי סטאז'. בחודשים אלו העובדים לבחור וכדי שנוכל  הלקוח
על פרויקטי אמת ובתשלום מופחת (ראה תנאים כלכליים) במקביל  הלקוח אצלבתנאי סטאז' העתידיים יעבדו 

   להשלמת לימודים, במידה ויידרש, בשעות הערב.

   



 
 

 

  ( תאריכים יקבעו פר פרויקט ) לוח זמנים מוצע
a . בחירה קבוצה של מועמדים.: שלב אפס 

b .  הקיימת שלהם.ככל שהבחירה מוקדמת יותר ללקוח תהיה יותר השפעה על סוף תוכנית הלימודים 

c .  ישפיע על יכולת שילוב תכני הלקוח, קבוצה גדולה יותר = שילוב מרבי יותר.–גודל הקבוצה 

d .  ים בהדרכת תכנים ייחוד שילוב אופציונלי:. שילוב תכנים ספציפיים ללקוח בחלק האחרון של תוכנית סלע: 1שלב
 אנשי הלקוח.

e . ללא זכיה במכרז  –הערה . בכיר מסלע או מנחה מהלקוחעבודה בסלע על פרויקט גמר בהנחיה של מנחה ': 'סטאז
  .ניתן לצרף פרק זה לסעיף הבאהרשות לחדשנות 

f .  סטאז'/עבודה אצל הלקוח במסגרת ניסיון: 2שלב. 

g.  עבודה אצל הלקוח דרך סלע במסגרת הסכם התקשרות כלכלי מסודר (קיים הסכם, יש רק להוסיף נספח : 3שלב
 )2020מנוב  המתאים לאוכלוסייה זו, אשר יחל

  
 אופציה לקבוצות נוספות:

  
 אוכלוסיות שונות, פרויקט לוחמים להייטק או בוגרי מדמ"ח.  2ניתן לבחור 

i .  קבוצות נוספות  2לוחמים להייטק ניתן לבחור   

ii. ( תאריך יקבע בהמשך ) לדוגמא התחלה ,  ספציפיח אפשר לפי תיאום "בוגרי מדמ 

  עכשיו הזמן לפעול
  להגשת התוכניות Dead line -ה
  תוכלו להינות מפירות התוכנית 2021 בשנת 

  רוצים לשוחח? מזמין אתכם להתקשר אלי אישית
             

  
  

  בברכה,
 עמית מור 

    


