
 עדת המחקרפירוט התוכניות שנבחרו ע"י ו

העמותה/הארגון בתחום הון  מטרת שם הארגון/ עמותה סד.
 אנושי

1 LOOP  חברה שמטרתה קידום החינוך
הטכנולוגי, היזמות והתעסוקה בחברה 

התכנית תתמקד בהכשרה ליווי .הערבית
והשמה של משתתפים מהחברה 

 הערבית בתחומי התכנות.

עמותת קו משווה פועלת לפיתוח קריירה  קו משווה 2
איכותית לאקדמאים הערבים וקידומם 

 לעמדות ניהול, הובלה והשפעה
במשק הישראלי. התכנית הנבחרת 

תעסוק בפיתוח קריירה וקידום לתפקיד 
ניהולי אצל עובדי הייטק מהחברה 

 הערבית

הינה חברה  SFI Social finance Israelמימון פיננסי חברתי ישראל  3
לתועלת הציבור אשר הוקמה בשנת 

במטרה לקדם הזרמת הון לפתרון  2013
בעיות חברתיות בישראל דרך שימוש 
בכלי מימון חדשניים. מטרת התכנית 

המוצעת הנה בניית מסד נתונים מתעדכן 
אודות הפוטנציאל כח האדם להייטק 

 בישובים ערבים.

טכנולוגי לפיתוח הון אנושי -חברתיארגון  מונא חלל לשינוי )חל"צ(  4
לתעשייה עתירת הידע. מטרת התכנית 

 תפקידים 4הכשרה והשמה ל 
טכנולוגיים: רובוטיקה ואוטומציה, 

ודאטה  DEVOPS ,ווריפיקציה
 אנאליטיקס 

עמותת קו משווה פועלת לפיתוח קריירה  קו משווה 5
איכותית לאקדמאים הערבים וקידומם 

 והשפעהלעמדות ניהול, הובלה 
במשק הישראלי. התכנית תתמקד 

בהכשרה והשמה לתחום הייטק לבוגרי 
מדעי חברה ורוח מצטיינים מהחברה 

 הערבית.

מט"ח לפיתוח טכנולוגיה בחינוך מפעילה  חל"צ((המרכז לטכנולוגיה חינוכית  6
זרוע  את התכנית באמצעות מיינדסט

החדשנות שלה. התוכנית נועדה להעניק 
למשתתפיה מהחברה הבדואית בנגב 

, עיצוב  Webהכשרה בתחומים: פיתוח 
  UI UXהמוצר 

 

7 DataHack האק היא עמותה הפועלת מאז -דאטה
  .בישראל DS / AI לקידום תחום 2016

מטרת התוכנית המוצעת היא להגביר 
 את הייצוג של החברה הערבית ב תחום



DS / AI  על ידי הסללת הדרך
 .לסטודנטים ערבים לתחום

8 Watoobi LTD  שנים  3וואטובי בע"מ הוקמה לפני
ומתמחה בחיבור בין חינוך לטכנולוגיה . 

החברה מבקשת להפעיל תכנית 
מנטורינג בסקייל לחברה הערבית תוך 

שימוש  בפלטפורמה טכנולוגית 
 שהחברה פיתחה למען מטרה זו. 

חברה מובילה בישראל לפיתוח פתרונות   אדיוקיישן בע"מ אלביישן 9
הכשרה חדשניים. החברה בונה 

ומתפעלת אקדמיות פנים ארגוניות 
לחברות, ארגונים וממשלות. החברה 
מבקשת להכשיר מועמדים/ות ערבים 

 לתפקידי ענן בהייטק.

מתמחה בהכשרות לניהול  ITQחברת  איי.טי.קיו בע"מ 10
רשתות תקשורת והגנת סייבר בסביבת 

 הענן. 
התוכנית תקנה למשתתפים כלים 
וכישורים מעשיים בתחומי הסייבר 

ובתחומי ההנדסה של תשתיות במטרה 
 לשלבם בהייטק.

חברה מובילה בישראל לפיתוח פתרונות  אלביישן אדיוקיישן בע"מ 11
הכשרה חדשניים. החברה בונה 

ת אקדמיות פנים ארגוניות ומתפעל
לחברות, ארגונים וממשלות. התוכנית 

הכשיר ולשלב המוצעת מבקשת ל
החברה הערבית בהייטק בבתחומים 

 ,User Acquisition: מגוונים
Recruitment, CS, Sales, Data 

Analyst, Full Stack, QA 
Automation, DevOps. Data Eng. 

וורקס הינה עמותה המתמחה איט  איט וורקס מעצימים אנשים 12
 בביצוע הכשרות לאוכלוסיות בתת ייצוג. 

מטרת התכנית הכשרה והשמה של 
האוכלוסייה הערבית בתפקידים של 

 Data ו salesforceמנהלי מערכות 
Analyst 

 


