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כמות העובדים בהייטק הישראלי
לפי שנים, באלפים
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.אלף עובדים15-25-שוק הייטק יגדל בעוד כ2021לפי ההערכות בשנת , אתוסיה: נתונים



.  הביקוש לאנשי פיתוח ותוכנה רק הולך וגובר
י"חברות ומעסיקים משלימים את החסר ע, מצליחים לגייסכשלאאבל

Outsourcing  מהודו ועד אוקראינה, וגיוס מפתחים מרחבי העולם  .

ישנן הערכות שהיו   
18,000מעל 

משרות פתוחות 



30% 33%

70% 67%

2010 2019

אחוז נשים בהייטק

אחוז גברים בהייטק

למרות כל , ובהייטק, נשים מהוות מחצית מהאוכלוסייה
.המאמצים עדיין אין שינוי משמעותי



, במקצועות טכנולוגיים המספרים אף יותר נמוכים
.  22%נשים מהוות בממוצע 



כלל תשובות של יותר מאלף עובדות ועובדים בדרגות ניהול שונות , טרום משבר הקורונה, 2020שבוצע במהלך חודש מרץ , הסקר
בתעשיית ההייטק הישראלית ובמגוון תפקידים



she codes; נכנסת לתמונה-
.להכשיר כמה שיותר נשים ולשמר ולפתח את הקיימות



?ולשלבן בתעשייהלהכשיר נשים , אז למה לא להגדיל את ההיצע

;she codesעל רקע זה הוקמה קהילת 
לצמצם כמה שיותר את הפער ולהביא לכך שגם בתחומי הפיתוח  

.נשים בתעשייה50%נראה לפחות 



אנו מצליחות לעשות זאת בזכות 
עם משרד המשותףהמיזם

:העבודה שמטרתו
איכותיטכנולוגיאדםכוחהכשרת
ההייטקבתעשייתנשיםושילוב

 .טכנולוגייםובתפקידים



מה
עושותאנחנו

;she codes-ב

מצטרפותשנהבכל
.משתתפותאלפי

קורסים10
פעילים

סניפים 43
אונלייןכרגע

הלימודים

50,000-כ
קהילהחברות

 700מעל
צוותחברות

מתנדבות

הקהילה
45

חונכות
טכנולוגיות

הכנהקורסהשמות
עבודהלמציאת

החיבור
לתעשייה

הקריירהמרכז



קורסיםה

WEBJAVA BASIC PYTHON

DATA ANALYSIS
WITH PYTHON

REACT

PYTHON FOR 
PROGRAMMERS LANDING A JOBANDROID

,מבוא לבסיסי נתונים, פיתוח אפליקציות בענן: צפויים להיכנס2021-ב
Cracking The Code , Programming Tools

DATA STRUCTURES AND 
ALGORITHMS



32,997
(14%+)

עוקביםמספר
שנתי

8,232
(60%+)

גולשים
*מעורבים

ממוצע(
)חודשי

85,112
(47%+)

יוניקים
שנחשפו

ממוצע(
)חודשי

99,967 סך החברות  
בכל הקבוצות

 2020חברתיתמדיההקהילה ב 

לינקדאיןראשיעמוד-פייסבוק

:עוקביםמספר
4,034

אינסטגרם

:עוקביםמספר
3,233

יוטיוב

שנוספומנויים
:2020-ב

564
הרצאותמספר
 :2020-בשעלו

30



הקורונהבתקופתואירועיםפעילויותקיום
.אמונה בעצמך וקהילה, התמדה:הליבהערכישלושתעלשמירהתוך



ההיענותוגם טכנולוגיותחונכותגיוסהקל על לאוןלייןהמעבר 
.להשתתפות באירועים עלתה

2020 2019

45 20 חונכות טכנולוגיות 

60 41
כמות הרצאות  

וסדנאות 

3000מעל  1520
משתתפות  
באירועים 

127 40
כמות משתתפות  

בהאקתוןממוצעת 



2020ב הקריירהומרכזהשמות
מציאתתהליךשלהשוניםבשלביםהמשתתפותאתמלוותאנחנוהקריירהבמרכז

:העבודה

איך : כמוכליםהמשתתפות. קטנהבקבוצהמפגשים8של מקצועיקורס●

משא, לראיון עבודההכנה ,חייםקורותכתיבת ,ברשתמקצועיפרופיללייצר 

.ועודחוזהסגירתלקראתומתן

פרופילשלשיפוראויצירה ,ח"קובכתיבתסיוע :פרטנייםשירותים●

.אישיויעוץעבודהראיוןלפניאישיותסימולציות ,לינקדאין

.בתעשייהוהמגייסותהמרצותמיטבעם קריירהבנושאיוסדנאותהרצאות●

243
הכנהבקורסמשתתפות

עבודהלמציאת

15
קריירההרצאות

1,309

בהרצאותמשתתפות

333
שירותמקבלות



2019
סניפים41•
קורסיםמסיימות1433•
פעילותמשתתפות3924•
בהייטק *השמות750•

2018
סניפים30•
קורסיםמסיימות1257•
פעילותמשתתפות5832•
בהייטקהשמות508•

2020
סניפים 43•
קורסיםמסיימות2122•
פעילותמשתתפות4111•
בתהליך-בהייטקהשמות•

.המידעאיסוף

שנים 3-בהמזלגקצהעל

והעלאותקידומים,השמות*



פעולהושיתופימעסיקיםקשרי

.נמצאים איתנו בקשר שוטףוסטארטאפיםחברות 200מעל ●
הרצאות  , אירוח אירועים, שיתוף הפעולה עם המעסיקים היה בעבר בפתיחת סניפים חדשים●

.חסויות לאירועים, תיכנותומרתוני 
.היום חברות מעודדות את העובדת שלהן לקחת חלק בפעילות הארגון●
פרסום משרות פתוחות במרכז הקריירה תוך מתן עדיפות וקדימות למיון נשים שמגיעות מתוך ●

. משרות מתפרסמות בקהילה מידי חודש40מעל -הקהילה
.אירועים מיוחדים להכיר את החברה ואת המשרות הפתוחות●
.וקורסים מבוקשיםרלוונטיםייעוץ לגבי תכנים ●



?מה אתם כמעסיקים יכולים לעשות
למשל בעת רישום  , והפעילות שלנו אצלכם בחברה ;she codesלפרסם את●

).  העובדים יפיצו למעגלים קרובים(.לקורסים
,  הרצאות(לקהילה במגוון תפקידים ולקדם את עצמן להיצטרףלעודד מפתחות ●

 .)העברת סדנא, טכנולוגיתמנטורית, ניהול סניף, כתיבת קורסים
.נפרסם את המשרה וננסה לעשות חיבור, לפנות אלינו-בעת גיוס●
,  BIמערכת , בטראקתוןפרס לזוכות , בזוםיוזרים(מתן חסות , אירוע-שיתוף פעולה●

).תוכנות וכלים, עזרה בכתיבת תכנים,  בענןאיחסוןשירותי 

collaborations@she-codes.org: ליצירת קשר
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