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יסי'מיזם ג
המיזם.ההייטקבעולםמובטלותצפוניותבדואיותוצעירותנשיםשילוב

התעסוקהבעולםלהשתלבהצפוניהבדוי/הערבימהמגזרלצעירותיעזור

כתחליףומקצועיתאישיתלהתפתחותאופקלפתחבמטרהוההייטק

.והחקלאותהניקיוןבתחוםשחורהעבודהאו/ומעשחוסר,לאבטלה

:הפרויקטמטרת

שניאוראשוןתוארמורותשלמדוערביות/בדואיותצעירות20במדובר

שלא,אחריםראלייםתחומיםאופיסקהמתמטיקהבתחומיהוראה

להשתלבותאותןמכשיריסי'גמיזם,העבודהבשוקלהשתלבהצליחו

כמתכנתתלהשתלבמצליחהשלאמי,כמתכנתותההייטקבתחום

.תוכנהכבודקתתשלב

:שלביםמשנימורכבתההכשרה

לתכנותהכשרהטרום1.

.צריךשהמעסיקלתחומיםההכשרה2.
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שלבים עיקריים בפרויקט
.    האוכלסייהלמידת שטח למידת -פברואר-ינואר•

.  משקיעים\גיוס שותפים-מרץ•

מפגשי זום עם המשתתפות  -אפריל•

תוכנת עסקית  בניית -מאי•

.  שותפים והצעות להקמת ההכשרות מקורות תקציב והוספת עוד גיוס -יוני•

.  גיוס כוח אדם נוסף -יוני•

.ז ביצוע והגדרת תפקידים"מפגשי פסגה עם השותפים חלוקת מטלות עם לו-יולי•

.  ריאןי מרכז "טרום הכשרה ע-יולי•

תל אביב' י אונ"טרום הכשרה והכשרה ע-אוגוסט•

.מפגש עם הבנות עם חברות שמעוניינות לקלוט הנשים לעבודה-ספטמבר•

.  ההכשרה-אוקטובר•

.  העבודהחתימה על חוזה תחילת -2021ינואר •

:  שותפים

.בנושא ובאוכלוסיית היעדממשלה שמטפלים משרדי 

.  עמותת סיראג, תל אביב' אונ, מרכזי ריאן, תורמים פרטים, שותפהעמותה 
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עיקרייםוהישגיםתוצאות
מה הספקנו לעשות  

.הקמת עמותה רשומה ופועלת. 1

שיכול לקדם את הפרויקט  ניטורקהכרות עם הרבה . 2

'סיראגעמותות בתחום כמו , כלמוביל, ביטוח לאומי, תל אביב' אונ, ריאןמרכזי , גיוס שותפים. 3

.  גיוס תרמת מקום להפעלה ומחשבים לנשים שילמדו. 4

.  גיוס מהנדסת שהובילה פרויקט דומה לעזרה בהתנדבות5.

:  מה נשאר 

(.  יהיה בשבוע הקרוב) אישור תקציב לטרום הכשרה מגוף שתומך -

הפעלת הטרום הכשרה  -

.  הכרות בין הנשים שמוצעות להכשרה לחברות שמעויינות לקלוט הנשים כמתכנתות-

השתתפות של החברות בהכשרה  -

ההכשרה  -

.  חתימת חוזה-

.   תמיכה בנשים במיוחד בנושא פערי התרבות-

.
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?מה למדתי על עצמי

בושרא•
.החזקות שליהצלחתי לגלות מה •

.בהםלגעת שהגבלתי את עצמי לא למדתי מה התחומים •

.  עניין של השקעההכלהכוח בידיים שלי •

.  אימון בכוח הקבוצה•

וההחלטה בשבילך  ...מכה יכולה לעשות שתי פעולות או שתהרוג אותך או שתצמח מזה•

.  ואני החלטי לצמוח ובגדול

ראיפה•
.חשיבות השותפות האמיתית •

.  יכולהאני רוצה אני אם •

שום דבר שמובן מאליואין •

תהליך הלמידה העצמית כתהליך מתמשך  •

הכל תלוי באמונה ובעשייה  .... לא הכל תלוי במזל 
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Thanks!


