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תכנית טסה, התמחות עסקית לסטודנטים מצטיינים ישראלים ממוצא אתיופי.

"טסה" )פורצי דרך בשפה האמהרית( היא תכנית בהובלת עמותת עולים ביחד, בשיתוף עמותת "ידידי עתידים" ומיסודם של שני אנשי 
עסקים ישראלים - גלן שוואבר ויהונתן בנדהיים. מטרת טסה לשלב סטודנטים ישראלים יוצאי אתיופיה מצטיינים ובולטים באישיותם, 
בארגונים מובילים במשק  שיספקו להם ניסיון משמעותי ויקדמו אותם במסלול  הקריירה  על מנת להתפתח וליצור הישגים כלכליים 

וחברתיים.

בארבעת הקיצים הראשונים בהם הופעלה התכנית, כ- 40 סטודנטים השתלבו  במסלולי התמחות בשכר, 13 מהם סיימו את לימודיהם 
האקדמאיים והם משולבים בארגונים מובילים במשק כגון: קוקה קולה, אלתא, משרד עורכי הדין מיתר, ליקוורנק, גבע, לשם ושות', 

קסלמן משרד רואי חשבון, בית המשפט העליון, radware ועוד'.

להלן מקצת מתגובות הארגונים שהעסיקו סטודנטים:

"First, just wanted to thank you again for matching us up with the Tasa program.  Her last day is 
tomorrow  and we are all so sad--we love her!  She has done a fabulous job and I have no doubt that 
she will do very well in her career. Hopefully it has been equally rewarding for her to work with us" 

"ההתנסות מאוד מוצלחת. חוויה מוצלחת לי ולכל המשרד. היא השתלבה חברתית מצוין והקסימה אותנו עד מאוד. כל מי שבאה איתו 
במגע היה מרוצה. אני מוכרחה לציין שהופתענו מאוד לטובה. אנחנו מחוברים לפרויקט - למטרות ולדרך שלו ונשמח להמשיך לשתף פעולה".

התכנית, מצויה בשנת פעילותה החמישית ומגייסת מדי שנה כ-15 סטודנטים מדיסציפלינות שונות בעלות רלוונטיות לעולם העסקים כגון: 
מדעי המחשב, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה מכונות, מדעים מדויקים, משפטים ומנהל עסקים ויהיו שותפים לשינוי בתפיסות 

אצל מעסיקים מחד והרחבת הזדמנויות התעסוקה של צעירים יוצאי אתיופיה מאידך. 

מה מצופה מהמעסיק בתוכנית טסה?
 להעניק לסטודנט מקום עבודה כשכיר ל- 50 ימים בחופשות הקיץ )אוגוסט-אוקטובר(, עם אפשרות להעסקה במהלך 

   השנה במשרת סטודנט )באם המשך העסקה מתאים לארגון ולסטודנט(.

 ללמד ולחנוך את הסטודנט בעבודה ולהשקיע בפיתוחו המקצועי במסגרת מקום העבודה.

 למנות נציג בארגון המעסיק שישמש כמלווה לסטודנט המועסק במשך תקופת ההתמחות.

 התחייבות של המעסיק לשלם לסטודנט שכר חודשי הולם לשכר במשק לסטודנטים.

 מילוי משוב בסיום תקופת התמחות בכל קיץ.

נשמח להצטרפותכם למעגל המעסיקים והשותפים של תכנית טסה.


