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 צופן מרכזי טכנולוגיה עילית חל"צ- בונים היי-טק בחברה הערבית

על ידי יזמים חברתיים, אנשי  2008-חברה לתועלת הציבור )חל"צ( נוסדה בארגון ללא כוונות רווח,  - צופן
צופן שמה טק בקרב האוכלוסייה הערבית. -טק ערבים ויהודים ששאפו לפתח את ענף ההיי-עסקים ואנשי היי

טק כאמצעי לעידוד פיתוח כלכלי בר קיימא וחברה -תעשיית ההיילמטרה לשלב ערבים אקדמאים בלה 
 משותפת. 

 טק בערים ערביות. -טק הישראלית ופתיחת מרכזי הי-שילוב ערבים בתעשיית ההי – החזון
כלכליים מאיימים על חסינות הצמיחה הכלכלית של ישראל. ערים ערביות סובלות  –פערים סוציו  – הצורך

 יהודית.   תמשיעורי עוני גדולים ואבטלה גבוהה, לעומת התיישבו
טק ממשיכה -מהנדסים. כשתעשיית ההי 15,000 –טק הישראלי קיים מחסור מתמשך של כ -בהי - ההזדמנות

  .פים בכח האדם הטכנולוגי לצמוח, ישנה חשיבות לשילוב ישראלים נוס
והיוקרה טק, נעלה את רמת ההכנסה, הסטטוס החברתי -ע"י שילוב מהנדסים ערבים בתעשיית ההי – הפתרון

ונתרום לכלכלת המדינה. גיוון  שובכך נתרום לשיפור מצבן הכלכלי של משפחותיהם, נוריד את רמת הייאו
 ים. יפחית את המתח ויעודד הבנה הדדית בין יהודים וערב

בעולם העבודה, רשת קשרים מקצועית, מיומנויות רכות המקשה  ןניסיו :מועמדים ערבים חסרי – האתגרים
 הנמסכת על תכניות "חבר מביא חבר" . העל כניסתם לתעשיי

השקעה בתשתיות וחינוך  דרושה על מנת לסגור את הפער הקיים בין שתי הקהילות  –ברמה הלאומית 
 ערבית( . –)יהודית 

צופן מפגישה בעלי ענין ממשלת ישראל, עיריות ערביות ואת התעשיה לפיתוח ההון  – טרטגיה שלנוהאס
וקידום שילובם של מהנדסים ערבים בתעשיית ההי טק ופיתוח מרכזי היטק בערים האנושי בחברה הערבית 

 ערביות 

.  
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צופן מפעילה מגוון תכניות שנתיות על מנת לממש את החזון שלה. להלן הסבר אודות ארבע תכניות עיקריות 

 שצופן מפעילה כבר שנים: 

 

 השמות והכנה לעולם הראיונות

 
 עם חשובות שותפויות בנתה צופן .(ישירות והשמות קורסים בוגרי ביניהם) מועמדים 1500 מעל השימה צופן

,  HP, DellEMC,  Salesforce, JPMorgan,   Cadence :כמו טק-ההיי בתעשיית מובילות חברות

GalilSoftware ,Amdocs ,Broadcom ,Intel ,Mellanox ,Checkpoint ,Alpha Omega ,

Facebook, Microsoft .ועוד  
 .  טק-בהיי המובילות מהחברות לעשרותת מועמדים חשיפ •

 כולל, לראיונות הכנה סדנאות ,הערכה מפגשי, עבודה ראיונות לקראת והדרכה הכוונהלווי, , תמיכה •
 .HRוראיונות  טכנולוגיים לראיונות הכנה

 .טק-היי בחברות Internship ותכניות משרות מאגר •

 .בחברות מרוכזים ראיונות ימי  •
 

 
  הכשרה מקצועית והשמה של אקדמאים ערבים בעבודה בתעשיית ההיי – טק

 
 

מקנה . הקורס ההכוללות עבודה על פרויקט מעשי מהתעשייאינטנסיבית, צופן מפעילה הכשרות טכנולוגיות 

 המקנמסלול זה את הידע והמיומנויות המעשיות הנדרשות להשתלבות במקום עבודה תחרותי. למועמדי צופן, 

 אותםנדרשות כדי להכין מיומנויות "רכות" ה למועמדים הכשרה עדכנית ושדרוג הרמה הטכנולוגית כמו גם 

טק בנצרת, חיפה, -קורסים מכווני היי 42עד היום צופן קיימה  .תעשיית ההי טקלתרבות הארגונית של 

 במשולש וגם בצורה מקוונת. הקורסים נערכים בשיתוף פעולה עם חברות מובילות בתעשיית ההי טק.

tack Java Development, S-Web Applications Development, Full: אחרונים בתחומים קורסים

Hybrid Mobile Applications , , Cyber Security, Python  
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 תוכנית המנטורים – בתמיכת קרן רוטשילד 

 
 

ומלווים  מחפשי עבודהמועמדים מתנדבים מהתעשייה למהנדסים  –ת מצוותים מנטורים במסגרת התכני
חודשים ודורשת מהמנטור  6התכנית עורכת  .אותם בתהליך חיפוש העבודה והקליטה במקום העבודה החדש

 כשעתיים בחודש. המנטור אינו נדרש להציע עבודה בחברתו. במסגרת התכנית:
 

טק, בהתאם -יהאישי שלהם בתהליך הכניסה לעולם ההי הפוטנציאללמשתתפים למקסם את  סיוע •
 מיומנויות האישיות של כל אחד. לכישורים וה

תוח הזדמנויות סביבת עבודה מקצועית תומכת, תוך הגדלת הרשת המקצועית, על מנת לפ יצירת •
 טק עבור משתתפי התכנית.  -יחדשות בתחום ההי

צועות הטכנולוגיים, העובדים במק מספר בוגרי האוניברסיטאות הערבים הגדלה באופן משמעותי של •
 טק.-בהיי

 .תוכניתבמשתתפים העצמת ה •

 
 תוכנית "היי-טק בקמפוס"  – הכוון תעסוקתי לסטודנטים ערבים

 
טים נדוסדות להשכלה גבוהה אשר פונות לסטוסדנאות במ נערכות טק,-בשיתוף עם חברות הייבמסגרת זו ו

שפוטנציאליים להשתלב בתעשייה. הסדנאות מקנות ידע לגבי התחום, כלים פרקטיים והזדמנות לקבל 
  תשובות על שאלות בוערות.

 התוכנית מחברת בין האקדמיה לתעשייה. 

 Networking. 

 חשיפת החברות לפוטנציאל הרב הגלום בסטודנטים ערבים. 

  לסטודנטים להשתלב עם תום הלימודים בעבודה המתאימה ליכולותיהם.סיוע 
 

 תוכנית התיכונים "שיעורים בהייטק"  – חיבור לאקדמיה ולתעסוקה
 

מיועדת לתלמידי תיכון הלומדים מגמה מדעית טכנולוגית, מדובר בסדרת מפגשים שמטרתם:התכנית   

 ומי האקדמיה הרלוונטית להייטק. לתח לחשוף אותם 

 .טיפוח מיומנויות רכות הדרושות לעולם האקדמי והתעסוקתי 

  לתחום ההייטק.  סביבת התלמידים )הורים ומורים(חשיפת 

 ללימודים אקדמיים בתארים טכנולוגיים ובעקבות כך,  הגדלת אחוז הסטודנטים הממשיכים

 טק.  -הגדלת מספר הבוגרים המשתלבים במשרות טכנולוגיות בתעשיית ההיי

 .הורדת אחוז הנשירה בחברה הערבית 
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