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Infinity Labs מביתMatrix וחברתIATI
מפעילה תכנית הכשרה ייחודית לפיתוח  

.תוכנה

בוגרים  1,500הכשרנו מעל 2014מאז 
מרכזי 220-ששולבו ב, מחזורים120-ב

חברות ישראליות  , פיתוח רב לאומיים
.מוביליםוסטארטאפיםצומחות 

Infinity Labs R&D

כנס 
Diversity Inclusion 

?מי אנחנו



החזון
שילוב אוכלוסיות בתת ייצוג בהייטק  

הישראלי ושינוי השיטה והגישה כיצד 
.נכון ללמוד ואיך לרכוש מקצוע

דוגלת בגישת מצוינות  Infinityהגישה של 
מכוונת לצרכי התעשייה ומטרתה לשבץ , מעשית

בתום ההכשרה את הבוגרים בתפקידי פיתוח  
שנות ניסיון מהיום הראשון  ' הדורשים מס

.בתפקיד ולטווח ארוך



למי מתאימה
Infinity?התכנית של

,  Diversity & Inclusionגם במסגרת תכנית 
.נשמור על ערכי מצוינות ומקצועיות

בעלי  , אקדמאים חכמים ורענניםהתכנית עוצבה עבור 
,  נטייה ריאליתאלמנטים של מצוינות ומקצועיות ובעלי 

בעלי יכולת ללמוד , לרוב ממקצועות המדעים המדויקים
שאיפות , בעלי משמעת עצמית, יכולות לימוד עצמי גבוהות

.להצליח ורצון להשתפר כל העת



אוכלוסיית יעד

Diversity & 
Inclusion

ישראלים יוצאי אתיופיה•

אנשים עם מוגבלויות•

עולים חדשים•

חרדים•

ערבים•

דרוזים•

בדואים•

רקסים'צ•

פריפריה חברתית וגאוגרפית•



Mentored Social 
Learning

Infinityאקטיבי וחברתי , עיצבה מודל גנרי
שהוכיח את עצמו  , להכשרה וללמידה

באמצעות אלפי בוגרי התכנית ששובצו 
.  בהצלחה בתעשיית ההייטק בישראל

שילבה סביבת עבודה  Infinity, כחלק מהמודל
לעבודה  " WerxPace"דיגיטלית הנקראת 

להנגישהמאפשרות , במעבדות פעילות מרחוק
לסטודנטים את ההכשרה ללא מגבלות של  

.מיקום או תשתיות פיזיות
בסיומה של ההכשרה לבוגרים יש את הכלים  

פיתוח  להיקלט בהצלחה בתעשייה בתפקידי 
.אוטומציהתוכנה ופיתוח 



משך
ההכשרה

,)חודשים8-כ(שבועות 32-מסלול ההכשרה אורך כ
.תוספת שעות עבודות בית) + 08:30-18:30', ה-'א(בהיקף משרה מלאה 

ניתן להתאים סילבוס בהתאם  
לצרכים ולתפקידים של החברות  

.המגייסות את בוגרי התכנית



המודל העסקי
לאחר תהליך הסינון והמיון הראשוני  

יועברו המועמדים למבדק  , של כל חברה
5התאמה ולאחר מכן ייבחרו מכל חברה 

.  סטודנטים שיתחילו את התכנית
3כל חברה תתחייב להעסיק לפחות 

.בוגרים בתום ההכשרה

ההכשרה תוענק למשתתפים ללא  
כנגד התחייבותם לעבוד  , עלות

חודשים 24-36בחברות במשך 
.לאחר ההכשרה



טעימה מהחברות בהן  
משובצים בוגרי התכנית



שיתופי פעולה
ממשלתיים



שאלות  
ותשובות

CEO-חיים גרון
Chaim@ilrd.co.il

www.infinitylabs.co.il

mailto:chaim@ilrd.co.il
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