
 
 

 
 

בוגרות ו-22 לסיומו, הגיע שנה כחצי לפני לדרך שיצא תפוח, עמותת בשיתוף ,Coding Bootcamp-ה תכנית של והחלוצי הראשון                    המחזור

ייצוג ואין כמעט שבה המציאות את ולשנות כניסה, תפקידי במגוון בארגונים להשתלב וערוכים מוכנים מוטיבציה, וחדורי מוכשרים                   ובוגרים

 לחברה הערבית הבדואית בחברות טכנולוגיות.

 

 בוגרי הבוטקאמפ נהנים מידע רחב בזכות השילוב בין לימוד תשתיות ותכני הליבה של מדעי המחשב והתנסות מעשית בפרויקטים.

  בין הנושאים שנלמדו:

 מבני נתונים, מבוא לאלגוריתמים ומערכות הפעלה●

●PYTHON, C, CPP, HTML, CSS, JS :תכנות במספר שפות 

  לימודי Web ותשתיות פיתוח (GIT, JIRA ועוד).●

 הלמידה נעשתה בשילוב של למידה עצמאית באמצעות קורסים מקוונים של Coursera, וכללה עבודה ביחידים ובצוותים.

  בסיום שלב הלמידה הבוגרים התנסו מעשית בפרויקטים של כ-3 חודשים בליווי ואירוח של חברות הייטק מובילות השותפות במיזם.

  

אחת כל שבעזרת בטוחים אנחנו זאת, למרות משמעותית. הצטמצם הרלוונטיות והמשרות התקנים ומספר עלינו, פסח לא הקורונה                   משבר

  ואחד מכם, ניתן יהיה להנגיש כ 22 משרות כניסה לקבוצה של צעירות וצעירים חדורי מוטיבציה ובעלי יכולות למידה מעולות.

 

bogrim.enter@gmail.com-מגייסים למשרות פיתוח, בדיקות או פרודקט? רוצים לשמוע עוד? כתבו לנו ל 

  נשמח להפנות קו"ח בצירוף חוות דעת מקצועית ואישית עבור כל אחת ואחד ממשתתפי התוכנית.

 
  קצת רקע:

לשילוב הבדואית, הערבית מהחברה מוכשרים וצעירים צעירות של להכשרה מיודעת הבדואית לחברה Coding Bootcamp-ה                תוכנית

אוכלוסיות לשילוב מוצלחים ניסיונות על מתבססת התכנית והתעשייה. החברה בקרב שינוי סוכני וליצירת ההיי-טק בתעשיית                 משמעותי

מנהלים של קבוצה ידי על גובשה התכנית הבדואית. לחברה הייחודיים החסמים עם מתמודדת בעת בה אך בתעשייה אחרות                    פריפריאליות

אוכלוסיות תעסוקת ומינהל הכפר ופיתוח החקלאות משרד "תפוח", עמותת בשיתוף הבדואית, מהחברה חברתיים ויזמים ההיי-טק                 מחברות

 בזרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה.

רמת על גם התפשרנו לא פשרות. נטול ומיון סינון תהליך בתום שנבחרו המשתתפים של קפדנית בחירה נעשתה התוכנית הקמת                     עם

בליווי בפרויקטים פרקטית התנסות ערב, עד מבוקר לימודים של אינטנסיבי תהליך עברו הבוטקמפ משתתפי כך, הנלמד. החומר                   ואיכות

 מנהלי צוות בחברות השותפות, לצד סדנאות לפיתוח מיומנויות רכות והתנהלות ארגונית. לחצו כאן לצפייה בסרטון אודות התוכנית.
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