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כיצד†להבליט†חוזקות†בקורות†החיים¨†כיצד†לענות†על†שאלות†קשות†בראיון†העבודה¨†דגשים
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Æלהשיגו†בין†הקריירה¨†לזוגיות†ומשפחה¨†ותרבות†הפנאי

Æבעולם†עתיר†טכנולוגיה†ורווי†בחדשנות†הדברים†נמצאים†בתנועה†מתמדת†ומשתנים†כל†הזמן
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Æקשה†ומתסכל†לעיתים¨†אך†גם†מביא†אתו†הזדמנויות†מרגשות†ואפשרויות†מרתקות
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ברכות†למעסיקים¨†לסטודנטים†ולבוגרים
המשתתפים†ביריד†התעסוקה¨†תשפ¢ב†≠†≥≥∞≥



עמודשם†חברה עמודשם†חברה
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π† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† SQLabs

π† † † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†SQLink

≤≤† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Taboola

±∑†††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Tandem Group

±±† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†TASC

±π† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†TEVA

≤∞† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†TripActions

≤∏† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Unilever

±μ† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Wavelength Pharmaceuticals

±μ††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†WSC Sports

≤≥† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†אלביט†מערכות

∑† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† אלקטרה

±∞† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†אנוש†≠†העמותה†הישראלית†לבריאות†הנפש

±μ††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†גפן†השמות†≠†ביוטק

±≤† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†מבנים† גרין

≤∞††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†המוסד†למודיעין†ולתפקידים†מיוחדים

∂† † † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† †לחינוך†סייבר המרכז

≤μ† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†הסוכנות†היהודית

±π† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† IAI†התעשייה†האווירית

±∏† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†ישראל† ווישיי

∏††††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VPG וישיי†טכנולוגיות†מתקדמות

≤μ†† ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†חברת†החשמל

≤∂†††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†חותם†≠†לקידום†שוויון†הזדמנויות†בחינוך

±∑††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†חיפה†נגב†טכנולוגיות

≤∏††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†כיוונים†החברה†לתרבות†הפנאי†באר†שבע

π† † † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† †הון †שוקי מגדל

≤≥††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ELM מנהלים†חדשנות†סביבתית

≤∑† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†מרכז†לאודר†לתעסוקה†בנגב

±±†† ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† מרכזי†שוורץØרייסמן†לחינוך†מדעי

∑† † † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† נציבות†שירות†המדינה

∏† † † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ KPMG חייקין† סומך

≤∂†† ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† סורוקה†מרכז†רפואי†אוניברסיטאי

≤∏†††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†אם†ניהול†בניה†בע¢מÆפיÆסי

≤∑† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†עמותת†יוניסטרים

≤μ† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†מקבוצת†איפקס† צור†ניהול†הון

±∏† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† קבוצת†אורון

∂† † † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† קבוצת†אסם≠נסטלה

±∂† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†נגב†≠† קריה†למחקר†גרעיני

∂† † † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† רפאל

±±† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†הסוהר† שירות†בתי

±¥††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†®שירות†הביטחון†הכללי†©שב¢כ

±∂†† ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†ובניו†בע¢מ† שלו

≤¥†† ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†שפיר†הנדסה

≤∑††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†תכנית†ניצנים

≤∏††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†להב†≤≤¥†≠†משטרת†ישראל

±∑† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Amazon

±∞† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Apple

≤≥† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Applied Materials

≤±† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†BDO

±¥††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Bet Shemesh Engines Ltd

≤±† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Beta Finance

∏† † † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Bloomberg

±μ† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†BTG

±≥† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Carl Zeiss SMS Ltd

±≥† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Check Point

±≤†††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Chevron Mediterranean Limited

π† † † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Cisco

≤μ†††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Dell Technologies

±∞† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Deloitte

±π††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Future Meat Technologies

±∞†††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Honeycomb

≤∑† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ HP

±±† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† ICL

≤∞† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† Infineon Technologies

±∏†††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Infinity Labs R&D

±∑†††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Innovid 

≤∂†† ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† Intel

≤∞†††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Itworks

≤±† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Lightricks

≤±† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†McCann

±≥† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†MDClone

≤≥†††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Medatech

±≥††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Mobileye

±≤†††ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Moon Active

∑† † † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Motorola Solutions

±≤† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†NESS

≤¥† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Nova Ltd

±∂† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†NVIDIA

≤¥† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Optimove

≤≤† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Padagis

∑† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Parallel Wireles

≤≤† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Playtika

≤∂† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Primis

∂† † † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†PTC

∏† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ† PwC

≤¥† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†RAD

±¥† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†RAVAL A.C.S LTD

≤≤† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†SAMSUNG

±∏† † ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†SolarEdge

±¥†† ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ†Sony Semiconductor Israel

תוכן



≤μÆ∞μÆ≤∞≤≤†ד†תעסוקה רי י

∂

רפאל
תחום†עיסוק∫†מחקר†ופיתוח

אנחנו†מפתחים†ומייצרים†אמצעי†לחימה†מהמתקדמים†ביותר†לצה¢ל†ולמערכת†הביטחון†תוך†ביסוס†חוסננו†הכלכלי†בפעילות†בשוק

הבין≠לאומיÆ†אנו†מציעים†לעובדינו†אפשרויות†תעסוקה†בסביבת†עבודה†טכנולוגית†מהמתקדמות†ומהמאתגרות†בעולםÆ†העובדים†שלנו

הם†הגאווה†הגדולה†והמשאב†החשוב†ביותר†שלנוÆ†העובדים†שלנו†הם†מקור†הצלחתה†של†החברה¨†השומרת†על†יציבות†כלכלית†ועסקית¨

וכתוצאה†מכך†נהנים†מביטחון†תעסוקתי¨†עניין†ואתגר†משמעותי†לאורך†זמן.

https://career.rafael.co.il†∫אתר†אינטרנט
קהל†יעד∫†סטודנטיםØבוגרים†בתחומים∫†מדעי†המחשב¨†מערכות†מידע¨†הנדסת†תוכנה¨†חשמל†ואלקטרוניקה¨†מכונות¨†כימיה¨†חומרים¨

Æמערכות†תקשורת¨†פיזיקה

Æמשרות†מוצעות∫†משרות†סטודנטים†ובוגרים†בכל†תחומי†ההנדסה

המרכז†לחינוך†סייבר
תחום†עיסוק∫†הדרכה†טכנולוגית

המרכז†לחינוך†סייבר†הוקם†ע¢י†קרן†רש¢י†בשיתוף†עם†משרד†הביטחון†ומערך†הסייבר†הלאומי¨†ומפעיל†מגוון†תכניות†ופרויקטים

Æלמצוינות†טכנולוגית†ופלטפורמות†ללמידת†מיומנויות†המאה†ה≠±≥¨†במטרה†לצמצם†פערים†חברתיים†ומגדריים†בחברה†הישראלית

בזכות†הידע†והכלים†שהענקנו†להם†הם†ישתלבו†ביחידות†מובחרות†של†צה¢ל¨†ובהמשך†בתעשיית†ההיי≠טק†הישראליתÆ†בואו†לקחת†חלק

בשינוי†חברתי†אמיתי!

https://cyber.org.il/instructor†∫אתר†אינטרנט
קהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†למקצועות†ההנדסה¨†מדעי†המחשב¨†מערכות†מידע¨†נתונים†ומידע¨†ידע†בתחום†של†שפות†תכנות.

Æות†הוראה†בעלי†ידע†טכנולוגיØות†ועוזריØמשרות†מוצעות∫†מדריכים

קבוצת†אסם≠נסטלה
תחום†עיסוק∫†תעשייהØמזון

אסם≠נסטלה†היא†קבוצת†מזון†ישראלית†הפועלת†לשיפור†איכות†החיים†של†אנשים†וליצירת†עתיד†טוב†יותרÆ†הקבוצה†מייצרת†ומשווקת

מגוון†רחב†של†מוצרים†בסטנדרטים†הגבוהים†ביותר¨†אותם†ניתן†למצוא†בכל†בית†בישראל.

https://www.osem-nestle.co.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†הנדסאים¨†מהנדסים¨†כלכנים

PTC
תחום†עיסוק∫†הייטק†≠†תוכנה

PTC¨†חברה†אמריקאית†שבסיסה†בבוסטון†ונסחרת†בנאסד¢קÆ†הטכנולוגיה†שלנו†מסייעת†לחברות†בכל†העולם†לנהל†את†מחזור†חיי

המוצר†שלהן†לרבות†תכנון¨†ייצור¨†תפעול†ותחזוקה†של†המוצרים†בעולם†חכם†ומחוברÆ†בין†לקוחותינו¨†נמנות†חברות†ייצור†וטכנולוגיה

מהגדולות†בעולם†ובהן†טויוטה¨†לוקהיד†מרטין¨†בואינג¨†אאודי¨†קאטרפילר¨†גßנרל†אלקטריק¨†רייתיאון¨ EADS,†סמסונג¨†דל¨†טושיבה
PLM≠ו CAD ,IOT ,AR עם†הצלחתנו†וגדילת†החברה¨†אנו†מחפשים†מהנדסי†פיתוח†מובילים†בתחומי†התוכנה†למוצרי†Æומוטורולה

.PMO≠בשפות†תכנות†שונות†וכמו†כן¨†מציעה†משרות†שונות†בעולם†ה

 https://www.ptc.com†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†מהנדסי†תוכנה

.Software Development Engineer (full time & Student)†∫משרות†מוצעות
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Parallel Wireless
תחום†עיסוק∫†תקשורת

Parallel Wireless is leading the OpenRAN movement with the world’s first 5G/4G/3G/2G cloud-native
OpenRAN architecture that is open, standardized, and interoperable across five key domains - RAN,
Edge, Core, Orchestration and Analytics. Through open collaboration with our OpenRAN ecosystem
partners, we have created a world first and largest fully-compliant OpenRAN ecosystem that is
capable of delivering the next generation of wireless infrastructure at dramatically lower cost, ensuring
more equal access to 5G across the globe.

https://jobs.lever.co/parallelwireless?location=Israel †∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים

Motorola Solutions
Telecommunication†∫תחום†עיסוק

מוטורולה סולושנס הינה חברה בינלאומית שבסיסה בשיקגו¨ ארה¢ב המובילה עולמית בביטחון הציבור ובמתן פתרונות בתחום

¨®IoT© אנו מציעים פתרונות בתחום תקשורת הרדיו¨ אבטחת הוידאו¨ ותחום ניהול ובקרה Æלחברות וארגונים בכל רחבי העולם

המלווים בשירותי ניהול ותמיכה ויוצרים מערכת טכנולוגית המאפשרת†סביבת†עבודה†בה†לאנשים יש את הכלים†לבצע†את†המשימות

Æשלהם ביעילות הן עבור הפעילות העסקית של†החברה והן עבור ביטחון הציבור

היצע†הפתרונות†שלנו†מתאים†לבעלי†תפקידים†רבים†בתחומים†שונים∫†שירותים†ציבוריים†©תשתיות†חשמל†ומים®¨†אירוח†©מלונות¨

מסעדות†ובתי†קפה®¨†השוק†המוניציפאלי¨†תחבורה†ולוגיסטיקה¨†קמעונאות¨†שירותי†בריאות†©קופ¢ח†ובתי†חולים®¨†מערכת†החינוך¨†כוחות

Æהביטחון†וההצלה†©משטרה¨†מד¢א¨†כב¢ה†ופקע¢ר® ועוד

www.motorolasolutions.com†∫אתר†אינטרנט

Æאלקטרוניקה†Ø†קהל†יעד∫†בוגרים†וסטודנטים†מדעי†המחשב

SW Engineer For Video Department, Android App Developer, Automation Tester, Audio†∫משרות†מוצעות
ÆSoftware Engineer

אלקטרה
תחום†עיסוק∫†בינוי¨†תשתיות¨†מערכות†אלקטרומכניות¨†מעליות†ואחזקה

אלקטרה†נוסדה†בשנת†π¥μ±†ונסחרת†בבורסה†לניירות†ערך†מאז†±∑π±†במדד†ת¢א†Æ≥μ†החברה†מיישמת†גישה†רב≠תחומית†המבוססת

על†סינרגיה†ייחודית†הקיימת†בין†μ≤†החברות†הבנות†שלהÆ†צוותי†החברה†כוללים†למעלה†מ≠∞∞μ¨≤±†עובדים†מיומנים¨†ביניהם†מנהלים,

מהנדסים†¨הנדסאים¨†טכנאים†ומומחים†מן†השורה†הראשונה¨†המבטיחים†ביצועים†מיטביים†בכל†שלבי†הפרויקטיםÆ†הקבוצה¨†הפועלת

במגזר†הציבורי†והפרטי†כאחד¨†ביססה†לעצמה†מוניטין†מוכח†בייזום¨†תכנון†ופיתוח†של†פרויקטים†בולטים¨†החל†מבנייני†מגורים¨†מבני

תעשייה†והייטק†ועד†בתי†חולים¨†שירותים†ציבוריים¨†פרויקטי†תשתיות†לאומיים†ועוד.

https://www.electra.co.il/†∫אתר†אינטרנט
Æכימיה¨†תעשייה†וניהול¨†משאבי†אנוש†¨ßקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†של†פקולטות†חשמל¨†מכונות¨†אלק

Æמשרות†מוצעות∫†מהנדס†חשמל†¨†מהנדס†מכונות¨†מהנדס†תעשייה†וניהול

נציבות†שירות†המדינה
תחום†עיסוק∫†כללי

נציבות†שירות†המדינה†נציבות†שירות†המדינה†היא†הגוף†האחראי†לניהול†ההון†האנושי†והמערך†הארגוני†בשירות†המדינהÆ†תפקידיה

העיקריים†הם†ניהול†התקנים†של†משרדי†הממשלה¨†קליטת†ומינוי†עובדים¨†קביעת†מסלולי†קידום¨†הכשרת†עובדי†מדינה†וטיפול†ברווחתם.
אגף†בכיר†גיוס†ומיון†אגף†בכיר†גיוס†ומיון†אמון†על†תחום†הגיוס¨†האבחון†והמיון†התעסוקתי†בשירות†המדינהÆ†מטרת†האגף†הינה†לקדם

ולחזק†את†מערך†הגיוס†והמיון†התעסוקתי†על†ידי†בחירת†העובדים†המתאימים†ביותר†לעבודה†בשירות†המדינה¨

על†פי†צרכי†הארגון†ומתוך†היצע†כוח†האדם†הקיים†בשוק.

https://ejobs.gov.il/gius#†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים



VPG†וישיי†טכנולוגיות†מתקדמות
תחום†עיסוק∫†ייצור†רכיבי†אלקטרוניקה

VPG delivers deep engineering expertise in the design and manufacturing of high-value sensors, weighing
solutions and precision measurement systems. Our customers rely on VPG products for a range of
applications including: Test and measurement, Avionics, military, and space, Transportation, Steel, Other
markets including medical and precision agriculture. With more than 2,700 employees and operations
in 12 countries. In Israel there are 2 sites in Holon and Modi’in, and about 1,000 employee’s.

https://hr.vpgsensors.com/jobs†∫אתר†אינטרנט
Æמשאבי†אנוש†Ø†כספים†Ø†שיווק†Ø†תעשיה†וניהול†Ø†מכונות†Ø†קהל†יעד∫†מהנדסי†חומרים

ÆBusiness Planner†ת†פיתוחØת†תהליך¨†מהנדסØמשרות†מוצעות∫†מהנדס

KPMG†סומך†חייקין
תחום†עיסוק∫†פירמה†לראיית†חשבון†וייעוץ

הפירמה†שלנו†היא†האנשים†שלנו¨†אנשים†יוצאי†דופן†שחושבים†אחרת¨†מתנהלים†אחרת¨†מובילים†פריצות†דרךÆ†האנשים†שלנו

øאיך†זה†בא†לידי†ביטוי†Æמכוונים†תמיד†להצלחה†בתוך†בית¨†שהוא†מקפצה†אמיתית†לעשייה†טכנולוגית¨†חדשנות†ופיתוח†קריירה†מובילה

בכך†שאנחנו†מביאים†אלינו†את†הטובים†ביותרÆ†כי†כן°†כל†מי†שמתכוון†להצטרף†לדרך†המשותפת†שלנו¨†צריך†לרצות†לעוף†רחוק¨

לנסוק†לגבהים¨†להיות†חתום†על†הצלחות†משותפות†ולחשוב†כל†יום†איך†לייצר†עוד†ועוד†הצלחה†אנחנו†מאמינים†ב∫†חשיבה†חדשנית¨

Æיצירת†טכנולוגיה†מנצחת¨†מקצועיות†ללא†פשרות¨†יכולת†התאמת†פתרונות†למגוון†סוגי†עסקים†ואתגרים†עסקיים

https://jobs.kpmg.co.il/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†לחשבונאות¨†כלכלנים¨†עורכי†דין¨†אנליסטים¨†אנשי†טכנולוגיה¨†שיווק†ועוד

PwC
תחום†עיסוק∫†ראיית†חשבון

±μ¥≠הפועלת†ב PwC הפירמה†הישראלית†חברה†ברשת†הגלובלית†של†Æמסייעת†לארגונים†וללקוחות†ליצור†ערך†מוסף†PwC Israel
Æאנו†מחויבים†לספק†שירותים†איכותיים†בתחום†הביקורת¨†המס†והייעוץ†Æשותפים¨†מנהלים†ועובדים†≤πμ¨∞∞∞≠מדינות¨†עם†יותר†מ

הפירמה†נוסדה†ב≠¥≥π±¨†וכיום†פועלים†בה†∞∑†שותפים†ויותר†מ≠∞∞≤¨±†אנשי†מקצוע¨†לרבות†רואי†חשבון¨†כלכלנים¨†בוגרי†מנהל†עסקים¨

מנתחי†מערכות¨†מהנדסים†ועודÆ†השירותים†שלנו†מסווגים†לשלושה†תחומי†פעילות†עיקריים¨†שכל†אחד†מהם†מבוסס†על†מומחיות†וכלים

Æאחרים†שנועדו†לענות†על†הצרכים†והדרישות†של†לקוחות†הפועלים†הן†בשוק†המקומי†והן†בשוק†הגלובלי

https://www.pwc.com/il/he†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†בחוג†לחשבונאות

Æמיסים¨†בוגרי†כלכלה¨†מנהל†עסקים¨†עו¢ד¨†מהנדסי†תוכנה†וסייבר†Ø†ייעוץ†Ø†משרות†מוצעות∫†מתמחים†ומנהלים†לתחומי†הביקורת

Bloomberg
תחום†עיסוק∫†פיתוח†תוכנה†לעולם†המסחר†והפיננסים

Bloomberg unleashes the power of information and technology to organize, understand, and improve
our world. Our 6,000+ engineers are dedicated to building and advancing new solutions for the
Bloomberg Terminal and enterprise products. We design high-impact solutions to help our clients
optimize complex workflows, manipulate large datasets and make quick, intuitive decisions. Together,
we roll out new software daily that integrates seamlessly and immediately into our clients’ workflows.
We’re looking for the brightest minds to come work with us.

https://careers.bloomberg.com/job/datail/84330†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†למדעי†המחשב

Æמשרות†מוצעות∫†פיתוח†תוכנה∫†משרות†סטודנט¨†משרות†בוגר¨†משרות†סניור
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Cisco
Internet Network†∫תחום†עיסוק

We connect everything: people, processes, data, and things. We innovate everywhere, taking bold
risks to shape the technologies that give us smart cities, connected cars, and handheld hospitals.
And we do it in style with unique personalities who aren’t afraid to change the way the world works,
lives, plays and learns. We are thought leaders, tech geeks, pop culture aficionados, and we even
have a few purple haired rock stars. We celebrate the creativity and diversity that fuels our innovation.
We are dreamers and we are doers. #WeAreCisco

https://www.cisco.com/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†הנדסת†חשמל†ומדעי†המחשב

SQLink
תחום†עיסוק∫†בית†תוכנה

חברת SQLink הינה†בית†תוכנה†מהגדולים†במשק†הישראלי†בין†לקוחותינו†חברות†תוכנה†והיי≠טק¨†תאגידים†עסקיים¨†גופים†ביטחוניים¨
בנקים†ומוסדות†פיננסיים¨†חברות†תקשורת¨†חברות†נדל¢ן¨†גופים†תעשייתיים†ועודÆ†חטיבת†הגיוס†מורכבת†מרכזות†ורכזי†גיוס†אשר

מגייסים†למשרות†מובילות†בחברות†ובסטארטאיפים†כגון†≠†סיסטם¨†אבטחת†מידע¨†פיתוח†תכנה¨†בדיקות†תוכנה¨†ניהול†פרוייקטים†וניתוח

מערכות†מידע¨†ועודÆ†אנו†מונים†כ≠∞∞∑¨≥†עובדים†במיקור†חוץ†שעובדים†אצל†לקוחותינוÆ†בכל†יום†נפתחות†ומתעדכנות†עשרות†משרות

Æבתחומי†הטכנולוגיה†לבעלי†ניסיון¨†משרות†ניהוליות†ומשרות†לבוגרים

https://www.sqlink.com/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†´†בוגרים†עם†יתרה†של†שנת†לימודים

Æניהול†פרויקטים†וניתוח†מערכות†מידע†ועוד†,QA ,משרות†מוצעות∫†תוכנה

SQLabs
תחום†עיסוק∫†מכללה†טכנולוגית

SQLabs†כרטיס†הכניסה†שלכם†להייטק°
SQLabs†המכללה†הטכנולוגית†מקבוצת SQLink מציעה†מגוון†מסלולי†הכשרה (BOOTCAMP)†בתחומי†הטכנולוגיה†המבוקשים
ביותרÆ†כחלק†מקבוצת SQLink¨†בית†התוכנה†מהמובילים†בארץ¨†אנו†יודעים†לזהות†את†המשרות†המבוקשות†ביותר†בקרב†לקוחותינו
ובהתאם†לכך†פותחים†מסלולי BOOTCAMP†מותאמיםÆ†מסלולי†ה≠BOOTCAMP†מבוססים†על†Hands-On†ומועברים†על†ידי†מנטורים

מובילים†בתעשייה†אשר†יודעים†להכין†את†הבוגרים†בצורה†הטובה†ביותר†לדרישות†השוק.

https://www.sqlabs.co.il/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בוגרי†תואר†ראשון

Æניהול†פרוייקטים†וניתוח†מערכות†מידע†ועוד ,QA ¨משרות†מוצעות∫†תוכנה

מגדל†שוקי†הון
תחום†עיסוק∫†בית†השקעות

מגדל†שוקי†הון¨†מבתי†ההשקעות†המובילים†בשוק†ההון†הישראליÆ†אנחנו†פועלים†במגוון†רחב†של†תחומים†ביניהם∫†ניהול†תיקי†השקעות

ללקוחות†פרטיים†ולתאגידים¨†קרנות†נאמנות¨†בנקאות†להשקעות†ומוצרים†פיננסיים†אלטרנטיבייםÆ†העבודה†במגדל†שוקי†הון†מתאפיינת

בצוותים†קטנים†וביחס†אישי†ולכן†מהר†מאד†כולם†יכירו†אתכם†ותוכלו†ללמוד†מאנשי†המקצוע†הטובים†ביותר†בתחום†ולפתח†מומחיות

וסטנדרטים†מקצועיים†מצויניםÆ†אנחנו†מציעים†משרות†לסטודנטים†ומגוון†מסלולי†קריירה†לבוגרי†תארים†פיננסיים†כולל†מסלול†מובנה

להוצאת†רישיון†בניהול†תיקיםÆ†מחכים†להכיר†אתכם.

www.msh.co.il/migdal-capital-markets/careers†∫אתר†אינטרנט
Æסטודנטים†לתארים†פיננסיים†Ø†קהל†יעד∫†בוגרים
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אנוש†≠†העמותה†הישראלית†לבריאות†הנפש
תחום†עיסוק∫†בריאות

מי†אנחנוø†אנוש†≠†העמותה†הישראלית†לבריאות†הנפש†הוקמה†לפני†למעלה†מ≠∞¥†שנה†על†ידי†קבוצת†משפחות†אמיצה†שביקשה†לשפר

את†איכות†חייהם†של†ילדיהם†שהתמודדו†עם†מגבלה†נפשית†וכיום†היא†הארגון†המוביל†והגדול†בישראל†המעניק†שירותי†שיקום†פורצי

דרךÆ†עם†למעלה†מ≠∞∞∞¨±†עובדים†ו≠∞∞∞¨±†מתנדבים†העמותה†מעניקה†שירות†בפריסה†ארצית†לכ≠∞∞∑¨μ±†מתמודדים†עם†מגבלה†נפשית

ב≠μ∑†מרכזי†פעילות†ולאלפי†בני†משפחות†התומכים†בהםÆ†אנו†באנוש†מאמינים†כי†מקבלי†השירות†הם†במרכז†ועל†מנת†לאפשר†להם

מימוש†והגשמה†בכל†היבטי†החיים†יצרנו†עבורם†רצף†של†שירותים†ומענים†מותאמים†באופן†אישי.

https://www.enosh.org.il†∫אתר†אינטרנט
קהל†יעד∫†אנשים†למקצועות†הטיפול†למשל†עובדים†סוציאליים†וסטודנטים†בכללי.

Æמדריך†שיקום†Ø†רכז†חברתי†Ø†מתאם†טיפול†Ø†משרות†מוצעות∫†עובד†סוציאלי

Apple
Consumer electronics†∫תחום†עיסוק

Apple is a place where extraordinary people gather to do their best work. Artists and designers,
engineers and scientists, thinkers and doers. Together we create things and experiences people once
couldn’t have imagined - and now can’t imagine living without. Excited by the idea of making a real
impact? a career with Apple might be your dream job. Just be ready to dream big. If you’re a student
or a new grad, studying EE or CE-we invite you to send your application to us

https://www.apple.com/jobs/il/hardware.html†∫אתר†אינטרנט
Æ®קהל†יעד∫†הנדסת†חשמל†©כלל†השנים†וכלל†התארים¨†כולל†בוגרים

Honeycomb
Insurtech†∫תחום†עיסוק

האניקומב†הוא†סטארט≠אפ†עטור†פרסים†בתחום†ה≠Insurtech שהוקם†על†ידי†יזמים†ותיקים†ומנוסים†בתעשייה¨†ונתמך†על†ידי†משקיעים
מוביליםÆ†אנו†מפתחים†פלטפורמה†ייחודית†מבוססת AI ו≠Computer-Vision אשר†ממציאה†מחדש†את†עולם†הביטוח†המסחרי¨
ומאפשרת†לבעלי†נכסים†בארה¢ב†לרכוש†ביטוח†טוב†יותר†בצורה†קלה†ומהירהÆ†אנחנו†בדיוק†אחרי†גיוס†של†¥μÆ±†מיליון†דולר¨†ואנו†עתידים

להכפיל†את†גודלנו†עד†סוף†השנהÆ†זו†הזדמנות†ייחודית†להצטרף†לחברה†שצומחת†במהירות¨†להשתלב†בתפקידים†עם†הרבה†מאוד

השפעה¨†ולהיות†חלק†מצוות†שבונה†את†היוניקורן†הבא!

https://honeycombinsurance.com/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרי†מדעי†המחשב†והנדסה

ÆFull Stack Developer and Backend Developer†∫משרות†מוצעות

Deloitte
תחום†עיסוק∫†ייעוץ†וראיית†חשבון

דלויט†היא†פירמת†הייעוץ†וראיית†חשבון†הגדולה†והמובילה†בעולםÆ†אנו†מספקים†שירותי†ביקורת¨†מס¨†ניהול†סיכונים¨†ייעוץ†כלכלי†פיננסי

וייעוץ†ניהולי†≠†בתחומי†אסטרטגיה¨†טכנולוגיה¨†סייבר¨†אנליטיקס¨†דיגיטל¨†ניהול†ידע†והון†אנושיÆ†דלויט†מונה†למעלה†מ≠∞∞∞¨∞¥≤†עובדות

ועובדים†הפרושים†במעל†∞μ±†מדינות†בעולםÆ†בישראל†ישנם†כ≠∞∞∑¨±†עובדות†ועובדים†המגיעים†ממגוון†דיסציפלינות†וביניהן†מנהל

עסקים¨†מדעי†המחשב¨†מערכות†מידע¨†כלכלה†ועודÆ†המשרדים†הראשיים†שלנו†ממוקמים†במרכז†תל†אביב¨†בקומות†הגבוהות†של

מגדלי†עזריאלי.
https://jobs.deloitte.co.il/†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†בוגרי†תואר†ראשון†ותארים†מתקדמים†בכל†הענפים

Æמשרות†מוצעות∫†תוכנה¨†אנליטיקס¨†סייבר¨†אסטרטגיה¨†ייעוץ†כלכלי¨†רו¢ח
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שירות†בתי†הסוהר
תחום†עיסוק∫†ארגון†בטחוני

שירות†בתי†הסוהר†הנו†ארגון†ביטחוני†בעל†ייעוד†חברתי†מובהק†המחזיק†במשמורתו†אסירים†ביטחוניים†ופליליים†לתכלית†של†הגנה†על

Æשלום†הציבור†וביטחונו

בשנת†∂∞∞≥†שב¢ס†הוכר†כארגון†כליאה†לאומי†שמשתייך†למערכת†אכיפת†החוק†וכפוף†למשרד†לביטחון†הפניםÆ†חזון†הארגון†הינו†כליאה

מיטבית†ומתקדמת†בזכות†סוהרים†הפועלים†בשליחות¨†במחויבות†ובמסירות†למען†חברה†בטוחה†יותרÆ†תפקידו†של†הארגון†הנו†החזקת

וכליאת†אסירים†ועצורים†במשמורת†בטוחה†ונאותה¨†תוך†שמירה†על†כבודםÆ†שב¢ס†פועל†להקניית†כלים†מתקנים†לכל†האסירים

המתאימים†לכך†כדי†לשפר†את†יכולתם†להיקלט†בחברה†עם†שחרורםÆ†בשב¢ס†∞≤†מתקני†כליאה¨†כ≠∞∞∞¨∞≥†אסירים†ועצורים†המוחזקים

π¨∞∞∞≠למעלה†מ†Æ®מאחורי†החומות†ובחלופות†מאסר†ופיקוח†©עבודות†שירות¨†מפוקחים†בפיקוח†אלקטרוני¨†עברייני†מין†בפיקוח†בקהילה

Æסוהרים†וקצינים†בתפקידי†ביטחון¨†טיפול¨†תעסוקה¨†סוהרי†חובה†ויחידות†מבצעיות

Æהארגון†דואג†להכשרה†ולטיפוח†הסגל†במגוון†רחב†של†הכשרות†מקצועיות¨†קורסי†ליבה†וקורסי†פיקוד†בכירים

lgips.gov.il†∫אתר†אינטרנט
Æות†הדת†המוסלמיתØמזרח†תיכון†לרבות†מגזר†בני†Ø†קרמינולוגיה†Ø†הוראה†Ø†חינוך†Ø†ות†תארים†בעבודה†סוציאליתØקהל†יעד∫†בוגרי

משרות†מוצעות∫†עבודה†סוציאלית¨†מש¢קי†חינוך¨†סוהרי†ביטחון†במרכז†ובדרום†ומשרות†נוספות†אשר†יפורסמו†באותה†עת†באתר

Æלשכת†גיוס

מרכזי†שוורץØרייסמן†לחינוך†מדעי
תחום†עיסוק∫†חינוך†והוראה

מרכזי†שוורץØרייסמן†הנם†קמפוסים†ייחודיים†להוראת†פיזיקה†ומדעים†ברמת†μ†יח¢לÆ†המרכזים†משרתים†את†בתי†הספר†והתלמידים

באיזורים∫†רחובות†ונס†ציונה¨†ראשון†לציון¨†נתיבות†©ואשכול†נגב†מערבי®†וירושליםÆ†הייחודיות†שלנו†≠†מעבדות†המאובזרות†בציוד†המדעי

הטוב†ביותר¨†גישת†לימוד†באמצעות†התנסות¨†והחשוב†ביותר†≠†צוות†ההוראה†שלנו†מורכז†מפיזיקאים†ופיזיקאיות†בעלי†תארים†מתקדמים

בפיזיקה†או†בתחום†קרוב¨†אשר†רואים†את†חינוך†הדור†הבא†כערך†עליון†ורוצים†להשפיעÆ†אין†צורך†בנסיון†קודם¨†הצוות†שלנו†מקבל

Æהכשרה†מלאה†ותמיכה†שוטפת

Æקהל†יעד∫†בוגרי†תארים†מתקדמים†בפיזיקה†והנדסה

Æמשרות†מוצעות∫†חברי†וחברות†צוות†הוראת†פיזיקה

ICL
תחום†עיסוק∫†מינרלים

חברת†מינרלים†ייחודיים†מובילה†בעולם¨†המייצרת†פתרונות†רבי†השפעה†לאתגרי†הקיימות†הניצבים†בפני†האנושות†בתחומי†המזון¨

החקלאות†והתעשייה.

https://he.icl-group.com/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†הנדסת†מכונות¨†הנדסה†כימית¨†הנדסת†ביוטכנולוגיה¨†כלכלה¨†הנדסת†תעשיה†וניהול

Æמשרות†מוצעות∫†סטודנטים†הנדסת†תהליך†הנדסת†אחזקה†כלכלנים

TASC
Management Consulting†∫תחום†עיסוק

חברת TASC ©תאסק®†היא†חברת†הייעוץ†האסטרטגי≠עסקי (Management Consulting) הגדולה†בארץÆ†כבר†קרוב†ל≠∞≤†שנה
היועצים†בתאסק†מייצרים†אימפקט†משמעותי†על†המשק†הישראלי†ועוזרים†להנהלות†הבכירות†לקבל†את†ההחלטות†העסקיות†הטובות

†ייעוץ †ייעוץ†בעולמות†הדיגיטל†ודאטה¨ †ייעוץ†פיננסי¨ †ייעוץ†אסטרטגי¨ והחכמות†ביותרÆ†תאסק†מתמקדת†ב≠μ†פרקטיקות†ייעוץ∫

ארגוני≠תפעולי†ומצוינות†תפעוליתÆ†באמצעות†יועצים†מוכשרים†ביותר†בעלי†יכולות†אנליטיות†ובינאישיות†גבוהות†עם†רקע†של†מצוינות¨

מצליחה†תאסק†להמשיך†ולפצח†את†הסוגיות†העסקיות†המורכבות†ביותר†במשקÆ†עכשיו¨†זו†ההזדמנות†שלכם†להצטרף†לעשייה!

https://www.tasc-consulting.com/††∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בוגרים†וסטודנטים†עם†יתרת†לימודים†של†שנה¨†מכלל†הרקעים

Æמשרות†מוצעות∫†משרות†ייעוץ†בכל†הפרקטיקות
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Chevron Mediterranean Limited
Energy†∫תחום†עיסוק

Chevron began operations in Israel in 2020 after completing the merger with Noble Energy. Chevron’s
activity in Israel is focused on exploration, discovery, reservoir development, and production,
transmission and supply of natural gas to its customers in Israel and the region. Chevron is one of
the world’s leading integrated energy companies. We believe affordable, reliable and ever-cleaner
energy is essential to achieving a more prosperous and sustainable world. Chevron operates Israel's
two biggest natural gas projects Tamar and Leviathan.

https://israel.chevron.com/†∫אתר†אינטרנט
ÆGraduates from the various faculties†∫קהל†יעד

.Decision Advisor Industrial / Subsea Engineer†∫משרות†מוצעות

NESS
תחום†עיסוק∫†פתרונות†ושירותי†טכנולוגיות†מידע

נס (Ness) הינה†חברת†שירותי†טכנולוגיות†המידע†והדיגיטל†מהמובילות†והגדולות†בישראל¨†עם†כ≠∞∞∞¨¥†עובדים†ומאות†לקוחות†מכלל
מגזרי†התעשייהÆ†אצלנו†תמצאו†עולם†שלם†של†הזדמנויות†המתאימות†לכל†שלב†בקריירה†שלכם†≠†אפשרויות†פיתוח†קריירה†ופיתוח

מקצועי¨†גיוון†ועניין¨†השתלבות†בפרויקטים†גדולים¨†מעניינים†ומשמעותיים†במאות†ארגונים†מכל†המגזרים†ובחזית†הטכנולוגיהÆ†אנחנו

מגייסים†למגוון†רחב†של†תפקידים†בתחומי†פיתוח†והנדסת†תוכנה¨†בדיקות†והבטחת†איכות¨†יישום SAP ורבים†אחרים¨†ומזמינים†אתכם

להצטרף†אלינו!
https://www.ness-tech.co.il†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†≠†תחום†המחשוב

Moon Active
Mobile Games†∫תחום†עיסוק

Moon Active is one of the world’s largest and leading mobile game companies, providing top quality
and engaging entertainment to millions of active users across the universe. Moon Active’s games
have reached over 260 million downloads in more than 136 countries, and have millions of daily
active users. We’re always looking for the best talent to join and grow with us! So what are you
waiting for? Explore all of our open positions and join us on the fun side of the moon!

https://www.moonactive.com/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בוגרי†תואר†מכל†הסוגים

גרין†מבנים
תחום†עיסוק∫†הנדסה†אזרחית

גרין†מבנים†≠†סיירת†ביצוע†הנדסיתÆ†למה†כדאי†לך†לעבוד†בגרין†מבניםø†כי†תשתלבØי†מהיום†הראשון†בעשייה†פרקטית†ומשמעותית

בתחום†הביצועÆ† כי†המהנדסיםØות†שלנו†ילוו†אותך†צעד†אחר†צעדÆ†כי†אצלנו†מכשירים†את†מהנדסי†העתיד†בתחום†הביצועÆ†כי†תהיו
חלק†בלתי†נפרד†מהקמת†פרויקטים†לאומיים†בעלי†חזון†לאומי°†גרין†מנוסה†במגוון†רחב†של†תחומים†וביצעה†פרויקטים†מרהיבים†רבים.

אנו†מחפשים†לסיירת†המובחרת†שלנו†סטודנטים†ובוגרים†מוכשרים¨†בעלי†מוטיבציה†לעבודת†שטח†ולימוד†הנדסת†ביצוע†מהטובים

ביותרÆ†אז†אם†אתØה†שחקנØית†נשמה¨†אנחנו†רוצים†אותך...

http://www.green-construction.co.il/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†מהפקולטה†להנדסה†אזרחית

Æת†מתמחהØת†ביצוע¨†מהנדסØמשרות†מוצעות∫†מהנדס
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MDClone
Big-Data/Health-tech†∫תחום†עיסוק

MDClone is an Israeli start-up company with a mission to Unlock healthcare data. we offer an innovative,
self-service data analytics environment that drives innovation to deliver better patient outcomes,
accelerate research and improve operations. We are fortunate to have a talented team and the
opportunity to create and implement solutions that will have a global impact on patients' lives every
day. So, if making a positive impact sounds good to you, this is the place for you!

https://www.mdclone.com/†∫אתר†אינטרנט
קהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†בתחומי†≠†הנדסת†תוכנה¨†מדעי†המחשב¨†סטטיסטיקהØמתמטיקה¨

Æהנדסת†נתונים¨†מדעי†החיים

Carl Zeiss SMS Ltd
תחום†עיסוק∫ היי†טק†≠†סמיקונדקטור

The Semiconductor Metrology Systems (SMS) strategic business unit of ZEISS is a leading supplier
of both metrology and manufacturing equipment for the global Semiconductor Industry. SMS focuses
on a key component in the semiconductor manufacturing process, the photomask. Core expertise
in light and electron optics, complemented by a pioneering femtosecond laser technology form the
foundation of a product portfolio comprising in-die metrology, actinic qualification, repair, and
tuning of photomasks.

https://www.zeiss.co.il/corporate/careers/applying-online.html†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרי†הנדסה

.QA Engineer for Operations, System Engineer†∫משרות†מוצעות

Mobileye
Automotive†∫תחום†עיסוק

אנחנו†במובילאיי†מובילים†עולמית†את†מהפכת†התחבורה†האוטונומית†בעזרת†טכנולוגיות†ראיה†ממוחשבת¨†למידת†מכונה¨†ניתוח†מידע

ופיתוח†מערכות†לידאר†וראדרÆ†מפתחים†טכנולוגיות†נהיגה†אוטונומיות†לטובת†הרכב†האוטונומי†ובעתיד†הקרוב†גם†הפעלת†שירותי

תחבורה†אוטונומייםÆ†דרך†פיתוח†טכנולוגיות sensing וטכנולוגיות†מיפוי¨†באמצעותן†אנחנו†מייצרים†מפות HD של†העולם†עבור†הרכב
האוטונומי†ועבור†ניהול†ערים†חכמותÆ†בנוסף†מפתחים†מערכות†סיוע†לנהג¨†שמוטמעות†בלמעלה†מ≠∞∞±†מיליון†כלי†רכב†בכל†העולם

שמסייעות†במניעת†תאונות†דרכים†כבר†היום.
https://careers.mobileye.com/†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†הנדסת†חשמל†ואלקטרוניקה¨†הנדסת†תוכנה¨†הנדסת†מחשבים¨†מדעי†המחשב¨†מתמטיקה¨†פיזיקה¨†הנדסת†מערכות†מידע

.HW, SW and Algorithms Development positions†∫משרות†מוצעות

Check Point
Cyber†∫תחום†עיסוק

צßק†פוינט†טכנולוגיות†תוכנה†בע¢מ†היא†חברה†ישראלית†גלובלית†אשר†הוקמה†בת¢א†בשנת†≤ππ±¨†ומעסיקה†כיום†יותר†מ≠∞∞∞¨∂†עובדים¨

∞∞∂¨≥†מתוכם†בישראלÆ†צßק†פוינט†היא†מובילה†עולמית†בתחום†הגנת†הסייבר†והעובדים†בה†שותפים†להפיכת†העולם†למקום†בטוח†יותר¨

באמצעות†פיתוח†מערכות†הגנה†לגופים†הבטחוניים†והעסקיים†הגדולים†והחשובים†בוÆ†כמעצמה†בתחום¨†החברה†מאפשרת†לעובדיה

לרכוש†ולהעמיק†את†הידע†הנדרש†על†מנת†להיות†חלק†ממהפכת†הסייבר†ומעודדת†פיתוח†אישי†ומקצועי†באופן†שיבטיח†קריירה†מגוונת

ועשירה.

https://careers.checkpoint.com/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בוגרים

.C/C++ Developer, Advanced Investigative Developer†∫משרות†מוצעות
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Sony Semiconductor Israel
Semiconductor Solutions†∫תחום†עיסוק†החברה

Sony is a global corporation with a broad product portfolio including consumer electronic products,
game consoles, cameras, music, movies and more. Sony Israel is part of the Sony Semiconductors
and Solution company, focusing on the development of cutting-edge low power 5G connectivity
solutions for the Internet of Things and AI solutions to empower the broad range of Sony's image
sensors. At Sony Semiconductor Israel - engineers and software developers have an opportunity to
shape the future of smart sensors and connect the edge to the cloud.

https://www.altair-semi.com/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים¨†בוגרים†ומהנדסים†בתארי†הנדסת†חשמל¨†מדעי†המחשב¨†הנדסת†תוכנה†והנדסת†מחשבים

.Algorithm ,Verification, VLSI, Embedded software†∫משרות†מוצעות

RAVAL A.C.S LTD
תחום†עיסוק∫†פיתוח†וייצור†מערכות†איוורור†פלסטיים†לתעשיית†הרכב

חברת†רבל¨†הינה†חברה†ישראלית†גלובאלית†הפועלת†בתעשיית†הרכב†ובענף†הפלסטיקה¨†מזה†∞≥†שנה¨†מפתחת†ומייצרת†את†מוצריה

ונסחרת†בבורסהÆ†כמו†כן†מחזיקה†בנתח†שוק†משמעותי†בתעשיית†הרכב†העולמית†מתמחה†בפיתוח†וייצור†של†מערכות†אוורור†למכלי

דלק†לרכב¨†מערכות†שטיפה†לפנסים¨†חיישנים†ומצלמות†לרכב†אוטונומי†ושסתומים†למערכות†בלימהÆ†מתעסקת†באופן†שוטף†בפיתוח

מוצרים†עתידייםÆ†בעלת†ניסיון†בהזרקת†פלסטיק†מדויקת¨†הרכבה†ובדיקה†במכונות†אוטומטיות†מתקדמות†ויישום†טכנולוגיות†חדשות.

אתרים∫†בבאר†שבע†מפעל†המטה¨†קיבוץ†רביבים†ושלושה†אתרי†ייצור†≠†סין¨†לוקסמבורג†וארה¢ב.

https://www.raval.co.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†מהנדסי†תעו¢נ¨†מכונות¨†רוח†וחברה

Æהנדסה¨†כלכלה¨†רכש¨†תפ¢י¨†סיסטם¨†איכות†¨IT††∫משרות†מוצעות

Bet Shemesh Engines Ltd
תחום†עיסוק∫†יצור†ושיפוץ†חליק†מנועי†סילון

מנועי†בית†שמש†בע¢מ (BSEL) הוקמה†בשנת†∏∂π±†בפאתי†בית†שמש¨†ישראל¨†כיצרנית†חלקים†למנועי†סילון†העוסקת†בייצור†חלקי

מנועים¨†שיפוץ†מנועים†ותמיכה†בלקוחותÆ†חמישים†שנה†מאוחר†יותר¨†מנועי†בית†שמש†היא†המובילה†בשוק†בתחום†זה†ומספקת†חלקים

ושירותים†למנועי†טורבינה†לבסיס†לקוחותיה†בעולם†כולוÆ†קבוצת†מנועי†בית†שמש†פועלת†בשני†מגזרים†≠†מגזר†חלקי†המנועים†≠†שכולל

Æייצור†של†חלקי†מנועים†≠†כולל†תכנון¨†פיתוח†וייצור†של†חלקי†מנועים

https://bsel.co.il†∫אתר†אינטרנט
Æמשרות†מוצעות∫†מהנדסי†מכונות¨†חומרים¨†כימיה

שירות†הביטחון†הכללי†©שב¢כ®
תחום†עיסוק∫†מודיעין†ובטחון

שירות†הביטחון†הכללי†הוא†ארגון†ממלכתי†המופקד†על†שמירת†בטחון†המדינה¨†מוסדותיה†ומשטרה†הדמוקרטי†מפני†איומי†טרור¨†ריגול¨

חתרנות†מדינית†וחשיפת†סודות†המדינהÆ†שירות†הביטחון†הכללי†מציע†מסלולי†קריירה†ייחודיים†ומשמעותיים†בלב†העשייה†הביטחונית

הישראלית¨†בתחומי†מודיעין¨†מבצעים¨†אבטחה¨†טכנולוגיה†וסייבר†©הגנה†ותקיפה®¨†ומזמין†אתכם†להצטרף†לשורותיוÆ†מובטחת†קריירה

מרתקת†הכוללת†אפשרויות†קידום¨†ביטחון†תעסוקתי¨†תנאי†שכר†הולמים†ומעטפת†רווחה†רחבהÆ†להתרשמות†ממגוון†התפקידים†ולהגשת

מועמדות¨†יש†להיכנס†לאתר†האינטרנט†שלנו†≠† www.shabak.gov.il מסלולי†קריירה.

www.shabak.gov.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים

Æמשרות†מוצעות∫†טכנולוגיה¨†מודיעין¨†אבטחה¨†מנהלה¨†סטודנטים
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WSC Sports
Sports Tech†∫תחום†עיסוק

WSC Sports has developed an AI cloud platform that enables sports media rights owners to generate
personalized and customized sports videos automatically and in real-time and reach every fan on
every platform with the right piece of content.

https://wsc-sports.com/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בוגרי†ובוגרות†תואר†ראשון

.Backend, ML, Product Analyst, Product Manager†∫משרות†מוצעות

גפן†השמות†≠†ביוטק
תחום†עיסוק∫†גיוס†והשמה†≠†תחום†מדעים†וביו≠טק

מחלקת†הביוטק†של†גפן†השמות†מתמחה†בגיוסים†לעולמות†המדעים∫†ביו≠טק¨†פוד≠טק¨†אג≠טק¨†כימיהÆ†אנחנו†חברת†בוטיק†מובילה

Æהן†חברות†גדולות†והן†חברות†סטארטאפ†קטנות†ובינוניות†בכל†הארץ† בתחום†המגייסת†לחברות†המובילות†בעולמות†המדעים¨

בעלות†מומחיות†גם†בגיוסי†לינקדאין†ובגיוס†בכירים¨†מתמחות†באבחון†אישיותי†והתאמה†מדוייקת†של†מועמד†לתפקידÆ אנחנו†עובדות

†ומלוות†את†המועמדים†והמנהלים†לאורך†כל†התהליך†עד†מציאת†ההתאמה†המושלמת†לתפקיד†∫® בשיטת†איכות†ולא†כמות¨

www.gefenh-biotech.com†∫אתר†אינטרנט

Æ®ßקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†בתחומי†המדעים†©מדעי†החיים¨†כימיה¨†ביולוגיה¨†מזון†וכדו

Æית†מזוןÆית¨†טכנולוגÆת¨†ביולוגÆכימאי†,QA ,QC†∫משרות†מוצעות

BTG
תחום†עיסוק∫†חברת†ביוטכנולוגיה†גלובלית†לפיתוח†וייצור†תרופות†בתחום†ההנדסה†הגנטית

חברת†ביוטכנולוגיה†גלובלית†לפיתוח†וייצור†תרופות†בתחום†ההנדסה†הגנטית†תחום†פעילות≠ביו≠טכנולוגיה†כללית†©ישראל®†בע¢מ

ßע¢י†פרופ†±π∏∞†החברה†נוסדה†בשנת†Æהיא†אחת†החברות†הראשונות†בישראל†שעשו†שימוש†בטכנולוגיות†של†הנדסה†גנטית†®“BTG”)

†צוות†החברה†פיתח†מאז†מגוון†מוצרים†רפואיים†המשווקים†בהצלחה†ביותר Æויצמן†בתמיכת†משקיע†אמריקני† חיים†אביב†ממכון

מ≠∞¥†מדינות†בעולםÆ†מאז†BTG ≤∞∞μ, הינה†חברה†בת†של†חברת Ferring השוויצריתÆ†מפעל†הייצור†החדשני†בבאר≠טוביה†עומד
Æורשויות†אחרות†מרחבי†תבל FDA ,EMEA-ומאושר†על≠ידי†ה GMP בתקני

https://www.btgil.com/vacancies/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†בתחומי†ביוטכנולוגיה¨†כימיה¨†מדעי†החיים†ותעשייה†וניהול

Wavelength Pharmaceuticals
תחום†עיסוק∫†חברת†פארמה†המייצרת†חומרים†פעילים†לתעשיית†התרופות

Wavelength†היא†חברת†פארמה¨†בבעלות†חברת SEQENS הגלובאלית†החברה†מפתחת¨†מייצרת†ומשווקת APIs ©חומרים†פעילים®
Wavelength†לחברות†תרופות†בשווקים†שונים†ברחבי†העולם¨†ומתמקדת†במוצרים†מובחרים†הדורשים†תהליכי†ייצור†מתוחכמים

מספקת†ללקוחותיה†פתרונות†מקצועיים†ותמיכה†מקיפה†ומעמיקה†לאורך†כל†מחזור†חיי†המוצר¨†החל†מפיתוח†מוצרים†ועד†לייצור

Æמסחרי†ושיווקו†ללקוחות†ברחבי†העולם

https://www.wavelengthpharma.com/†∫אתר†אינטרנט
Æמשרות†מוצעות∫†סטודנטים†ובוגרים†התחומי†הכימיה¨†הנדסה†כימית†והנדסת†ביוטכנולוגיה
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NVIDIA
תחום†עיסוק∫†פיתוח†שבבים†ופלטפורמות†תקשורת†מהירה†ובינה†מלאכותית

אנבידיה†היא†יצרנית†השבבים†בעלת†השווי†הגדול†ביותר†בעולם¨†המתמקדת†בפיתוח†שבבים†ופלטפורמות†בינה†מלאכותית†למגוון

DPU≠המוכרת¨†דרך†טכנולוגיות†האצת†תקשורת†עם†שבבי†ה NVIDIA GeForce תעשיות∫†מגיימינג†עם†סדרת†כרטיסי†המסך

ופלטפורמת NVIDIA Quantum המפותחים†בישראל¨†ועד†לפיתוח†פלטפורמות†תוכנה†וחומרה†לרכב†אוטונומי¨†רפואה†דיגיטלית
מונעת AI ועודÆ†מרכז†המחקר†והפיתוח†של†אנבידיה†בישראל†הוא†מהגדולים†ביותר†של†אנבידיה†בעולם¨†וממוקם†בערים∫†ביקנעם¨
תל†חי¨†רעננה¨†ירושלים¨†תל†אביב¨†קריית†גת†ובאר†שבע¨†שם†מועסקים†אלפי†מהנדסים†ומהנדסותÆ†אלו†מפתחים†בין†היתר¨†את†הדור

הבא†לטכנולוגיות†התקשורת†המהירה†שמניעה†מהפכות†בתחומי†מחשוב†העל¨†הבריאות¨†הרכב†האוטונומי†ועודÆ†כמו†כן¨†החברה

מנהלת†בישראל†גם†מחקר†בתחומי†הבינה†המלאכותית†במסגרת†פעילותו†של†מרכז†המחקר NVIDIA Research, וכן†מפעילה†תוכנית
לקידום†אקו≠סיסטם†הסטארט≠אפים†הישראלים†בשם NVIDIA Inception, בה†לוקחות†חלק†כ≠∞∞≤†חברות†הזנק†ישראליות¨

ובהן†Gong.AI ,Lightricks ועוד.
https://www.nvidia.com/en-us/†∫אתר†אינטרנט

ÆComputer Science students / Electrical and Electronics Student and Engineers†∫קהל†יעד
.Firmware/Software Student, Chip Design Engineer†∫משרות†מוצעות

שלו†ובניו†בע¢מ
תחום†עיסוק∫†שירותי†שיקום†וטיפול†ייחודיים†ומתקדמים

חברת†שלו†הינה†חברה†ותיקה†וחדשנית†המספקת†שירותי†שיקום†וטיפול†במסגרות†דיור†©בריאות†הנפש¨†מוגבלות†פיזית¨†אוטיזם

†עו¢סים¨ †החברה†מגייסת†מדריכיÆות†שיקום¨ Æהדרכה†להורים†המתמודדים†עם†מוגבלות†ועוד† †פתרונות†תעסוקה¨ והתמכרויות®¨

ובעליÆות†תואר†שני†טיפולי†המעוניינים†בעשייה†מלאת†אתגר†לצד†צוות†מקצועי†ומיומןÆ†שלו†מאמינה†בהון†האנושי†ומספקת†מעטפת

Æמקצועית†לעובדיה†הכוללים†הדרכות†קבועות¨†מסלולי†פיתוח†מקצועי†בחברה†וסבסוד†לימודים†לתואר†טיפולי†וקורסים†רלוונטיים

לאנשיØנשות†טיפול†מתאימיםÆות†אנו†מציעים†כניסה†למסלול†עתודה†ניהולית†ואופציה†להשתלבות†במערך†הניהולי†במסגרות.

https://www.slavpro.co.il/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†לעבודה†סוציאלית†ולמקצועות†הטיפול¨†ריפוי†בעיסוק¨†פסיכולוגיה†לתארים†בתחום†הטיפולי†לתואר†ראשון†ושני

מדריכי†שיקום†לסטודנטים†בכל†המקצועות.

Æמשרות†מוצעות∫†מדריכי†שיקום¨†עובדים†סוציאליים¨†מתאמי†טיפול

קריה†למחקר†גרעיני†≠†נגב
תחום†עיסוק∫†מדע†וטכנולוגיה

הקריה†למחקר†גרעיני≠†נגב†©הקמ¢ג®†ע¢ש†שמעון†פרס¨†הנו†ארגון†מדעי†טכנולוגי†בעל†חשיבות†לאומית†מהמעלה†הראשונה†העוסק

במגוון†רחב†של†תחומים†ייחודיים†בחזית†הידע†העולמיÆ†הקמ¢ג†מובילה†את†המחקר†והעיסוק†בנושאי†הגרעין†המתקדמים†ביותר†ומאפשרת

שילוב†בין†מחקר†מדעי†ומימוש†טכנולוגי≠הנדסי†ברמה†גבוההÆ†הארגון†מאפשר†אופק†התפתחות†מקצועי†ואישי†לטווח†ארוךÆ†בשנים

האחרונות†ישנה†התפתחות†עצומה†בנגב†בכל†התחומים†ואנו†מזמינים†אתכם†להצטרף†לשורותינו†ולקחת†חלק†בעשייה†ציונית†משמעותית.
https://gius.nrcn.org.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†מהנדסים¨†אקדמאים†¨†הנדסאים

Æמשרות†מוצעות∫†חשמל¨†מכונות¨†כימיה¨†מדעי†המחשב¨†חומרים
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Tandem Group
תחום†עיסוק∫†חומרה¨†תוכנה¨†מדיקל¨ IoT, חקלאות

חברת TandemG נוסדה†בשנת†∞±∞≥†כמרכז†מחקר†ופיתוח†עצמאי†ורב†תחומי¨†המפתח†עבור†חברות†טכנולוגיה†פתרונות†מקצה
לקצה¨†המותאמים†לצרכיהן†הדינמייםÆ†הידע†ויכולות†המחקר†והפיתוח†של†צוותי TandemG מתפרסים†על†פני†מגוון†רחב†של†תחומים
¨(Kernel)†מערכות†ליבה ¨(Firmware)†חומרה¨†תוכנה¨†קושחה ,IoT :טכנולוגיים†ומותאמים†לכל†צורך†אפשרי†של†לקוחותיה¨†כולל

ענן¨†אפליקציות†מובייל¨†אינטגרציה†ועוד†≠†כולם†תחת†קורת†גג†אחתÆ†תוצרי†הפיתוח†של†החברה†מניעים†חדשנות†במגוון†שווקים

וורטיקלים†וביניהם∫†חקלאות†ומים¨†רפואה¨†רכב¨†אנרגיה†ירוקה†ותחומים†רבים†נוספים.
https://tandemg.com/†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†בוגרי†הנדסת†תוכנה¨†אלקטרוניקה¨†תקשורת¨†מדעי†המחשב

.Junior software developer†∫משרות†מוצעות

חיפה†נגב†טכנולוגיות
תחום†עיסוק∫†ייצור†ותעשייה

Haifa†בנוסף†לדשנים†Æחברת†חיפה†נגב†טכנולוגיות†הנה†מהמובילות†בעולם†בתחום†הדשנים†הייחודיים†≠†מסיסים†ומבוקרי†שחרור

מייצרת†ומשווקת†כימיקלים†טכניים†לתעשייה†ומגוון†תוספים†לתעשיית†המזוןHaifa Æ מייצאת†את†מוצריה†לכ≠∞π†מדינות†ברחבי†העולם.
מתקני†החברה†הממוקמים†כיום†בישראל¨†במישור†רותם¨†הינם†מהמורכבים†והמגוונים†בתעשייה†הכימית†בארץÆ†ל≠Haifa יש†גם†מספר
מפעלים†ברחבי†העולם†©צרפת¨†ארה¢ב†וקנדה®Æ†החברה†נמצאת†בתנופת†פיתוח¨†הרחבה†וביצוע†פרויקטים†התומכים†בהעשרת†סל

Æמוצריה†ובהגנה†על†הסביבה

https://www.haifa-group.com/he†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בוגרי†ומהנדסי†כימיה¨†בוגרי†ומהנדסי†מכונות

Innovid
תחום†עיסוק∫†חברת†הנדסת†תוכנה†בתחום†הפרסום†הדיגיטלי

אינוביד†היא†חברת†תכנה†בעולמות†הפרסום†הדיגיטליÆ†פיתחנו†פלטפורמה†טכנולוגית†מורכבת†שעל†גביה†הלקוחות†שלנו†©כמו†דיסני¨

מקדונלדס¨†סמסונג†ועוד®¨†יכולים†לנהל†את†כל†הקמפיינים†הפרסומיים†שלהם¨†בכל†מקום†דיגיטלי†ובכל†מכשיר¨†ובמיוחד†בתחום

החדשני†של†פרסום†על†גבי†טלוויזיות†חכמותÆ†מפתח†תוכנה†באינוביד†מוביל†משימות†מקצה†לקצה¨†החל†מהצורך†העסקי¨†דרך†כתיבת

Æמדובר†בעבודה†עם†מגוון†רחב†של†טכנולוגיות¨†מהמתקדמות†בשוק†Æהקוד¨†גיבוי†בטסטים¨†העלאה†לפרודקשן†ואחריות†על†איכות†הקוד

אינוביד†היא†אחד†מבתי†הספר†הטובים†ביותר†היום†בתעשייה†בהנדסת†תוכנה.

https://www.innovid.com/about/#careers†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים†©עם†ניסיון†ובלי†ניסיון®†להנדסת†תוכנה†או†מדעי†המחשב

.Fullstack Software Engineer†∫משרות†מוצעות

Amazon
Silicon and Software†∫תחום†עיסוק

Amazon Web Services (AWS) is the world’s most comprehensive and broadly adopted cloud platform,
offering over 200 fully featured services from data centers globally. Millions of customers - including
the fastest-growing startups, largest enterprises, and leading government agencies - are using AWS
to lower costs, become more agile, and innovate faster.

https://www.amazon.jobs/en†∫אתר†אינטרנט
קהל†יעד∫†סטודנטיםÆות†שנה†בß†וגß†להנדסת†חשמלØמדעי†המחשבÆ†בוגריםÆות†להנדסת†חשמלØמדעי†המחשבÆ†התמחות†לתארים

מתקדמים†תואר†שניØדוקטורט.

.Junior Embedded SW Engineer†∫משרות†מוצעות
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Infinity Labs R&D
תחום†עיסוק∫†חברת†מחקר†ופיתוח†שמכשירה†בוגרים†לתפקידי†פיתוח¨ DevOps וסייבר

Æ≤∞±¥†חברת†מחקר†ופיתוח†חדשנית†המפעילה†את†תוכנית†ההכשרה†המובילה†לפיתוח†תוכנה†לתעשיית†ההייטק†בישראל†מאז

:Infinity Mentored Social†מסלולי†ההכשרה†שאנו†מציעים†מבוססים†כולם†על†מתודולוגיית†הלמידה†הקניינית†ופורצת†הדרך†שלנו
Learning (IMSL™)†המספקת†ידע†אינטנסיבי†ומעמיק†של†היסודות†והעקרונות†של†כל†מסלול¨†וסביבה†של hands-on בלמידה

ועבודת†צוות†מבוססת†פרויקט¨†המדמה†את†יום†העבודה†של†צוות†פיתוח†תוכנה.

https://infinitylabs.co.il/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בוגרי†תואר†ראשון†במדעים†מדוייקים

Æמשרות†מוצעות∫†בוגרי†תארים†ראליים†שיצטרפו†להכשרה†בפיתוח†תוכנה

קבוצת†אורון
תחום†עיסוק∫†הנדסה†ובינוי

קבוצת†אורון†אחזקות†והשקעות†בע¢מ†הינה†קבוצה†מובילה†בתחומי†ההנדסה†האזרחית¨†התשתיות†והבנייה¨†התעשייה†והייזוםÆ†החברות

בקבוצה†יוצרות†יחדיו†תמהיל†מנצח†אשר†הופך†את†הקבוצה†לגוף†מקצועי†המוביל†בתחומוÆ†קבוצת†אורון†הינה†חברה†ציבורית†המנוהלת

ומתנהלת†בשקיפות†מלאה¨†בסטנדרטים†גבוהים¨†הן†מההיבט†המקצועי†והן†מההיבט†העסקי¨†תוך†שיפור†וייעול†מתמיד†של†שיטות

העבודה†ומערך†הבקרהÆ†בנוסף¨†הקבוצה†עומדת†בתקני†האיכות†המחמירים†והגבוהים†ביותר†ומחזיקה†בתו†הזהב¨†הכולל†את†תקני

.ISO 18001 ,14001, 9001†∫האיכות
https://www.oron-group.co.il/†∫אתר†אינטרנט

ÆאזרחיØ†קהל†יעד∫†הנדסת†בניין

ווישיי†ישראל
תחום†עיסוק∫†ייצור†רכיבים†אלקטרוניים†לתעשיות†המובילות†את†הטכנולוגיה!

חברת†ווישיי†היא†חברה†גלובלית†הפועלת†ב≠±≤†מדינות†בעולם∫†אירופה¨†אסיה¨†ארה¢ב¨†מקסיקו†וישראלÆ†בווישי†העולמית†מועסקים

מעל†ל≠≤≥†אלף†עובדים†המייצרים†רכיבים†אלקטרוניים†מובילים†לחברות†המובילות†בעולםÆ†ווישיי†נוסדה†ב≠≥∂π±†בפנסילבניה†שבארה¢ב

ע¢י†ד¢ר†פליקס†זנדמן¨†שורד†שואה†שהתחבא†מפני†הנאצים†במשך†∑±†חודשים†בבור†שנחפר†באדמהÆ†בתום†המלמחמה†השלים†זנדמן

Æד¢ר†זנדמן†הקים†בישראל†≤†מפעלי†ייצור†בדימונה¨†באר†שבע¨†ומגדל†העמק†Æאת†לימודיו†והפך†למדען¨†מהנדס†ואיש†חזון†ועשייה

מועסקים†בהם†למעלה†מ≠∞∞≤¨≥†עובדיםÆ†רוב†עובדי†החברה†החלו†בתפקידי†ייצור†וקודמו†לתפקידי†ניהול†בכירים.
http://jobs.vishay.com†∫אתר†אינטרנט

קהל†יעד∫†בוגרים¨†סטודנטים†בשנה†שלישית†או†רביעית.

Æת†איכות¨†פלנרØת†תהליך¨†מהנדסØמשרות†מוצעות∫†מהנדס

SolarEdge
תחום†עיסוק∫†אנרגיה†מתחדשת

סולאראדגß†הינה†חברת†הייטק†ישראלית≠ציבורית†עם†מעל†ל≠∞∞μ¨¥†עובדים†ב≠∞≤†מדינות†בעולם¨†מפתחת†ומייצרת†מערכות†בתחום

האנרגיה†המתחדשת¨†הבית†החכם†והרכבים†החשמלייםÆ†מניות†סולאראדגß†נסחרות†בנאסד¢ק†והיא†החברה†הישראלית†הראשונה

והיחידה†שנכנסה†למדד S&P 500 היוקרתי†©∞∞μ†החברות†המשפיעות†על†הכלכלה†האמריקאית®Æ†מטה†החברה†ומרבית†מרכז†המחקר
והפיתוח†ממוקמים†בהרצליה¨†ובנוסף†לחברה†סניפים†נוספים†ביקנעם¨†מודיעין†ומפעל†ייצור†ישראלי†בציפורית.

https://www.solaredge.com/corporate/join-us?coref=1.10.s28_53A†∫אתר†אינטרנט

Æובוגרים†ßו≠ד†ßקהל†יעד∫†סטודנטים†בשנים†ג

Æמשרות†מוצעות∫†משרות†בתחום†החומרה†והתוכנה¨†פלנרים
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IAI†התעשייה†האווירית
תחום†עיסוק∫†טכנולוגיה¨†היי†טק

התעשייה†האווירית†היא†החברה†הביטחונית†והטכנולוגית†הגדולה†בישראל¨†התורמת†תרומה†מכרעת†לעוצמתה†הביטחונית¨†הכלכלית

Æועד†באר†שבע† †ישראל¨†מרמת†הגולן †פיתוח†ברחבי †החברה†מעסיקה†כ≠∞∞∞¨μ±†עובדים†במרכזי Æוהחברתית†של†מדינת†ישראל

התעשייה†האווירית†היא†מהמובילות†בעולם†בייצור†ופיתוח†מערכות†מתקדמות†בתחומי†אוויר¨†חלל¨†ים¨†יבשה†וסייבר¨†עבור†השוק

הצבאי≠בטחוני†ועבור†השוק†האזרחיÆ†החברה†ניצבת†בחזית†הטכנולוגיה†ומפתחת†לאורך†עשרות†שנים†מגוון†רחב†של†מוצרים†ומערכות

פורצי†דרך¨†תוך†שהיא†מהווה†מוקד†ידע†לאומי†בתחומי†פעילותה†השונים.

https://jobs.iai.co.il/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים

Future Meat Technologies
תחום†עיסוק∫†פיתוח†וייצור†בשר†מתורבת

Future Meat Technologies†היא†חברת†סטרטאפ†בתחום†טכנולוגיית†המזון†לייצור†בשר†מתורבתÆ†מטרתנו†היא†להביא†את
המהפכה†החקלאית†הבאה¨†ולהבטיח†בשר†איכותי¨†טעים†וזמין†לדורות†הבאיםÆ†טכנולוגית†היצור†הייחודית†שלנו†מאפשרת†הוזלת†עלויות

והרחבת†יצור†מהירה†וזאת†תוך†כדי†שמירה†על†הסביבה¨†בעלי†החיים†ובני†האדם°†פתחנו†את†המתקן†התעשייתי†הראשון†בעולם†לייצור

בשר†מתורבת°†מדובר†בהיקף†יצור†של†∞∞μ†ק¢ג†ביום†ששווה†ערך†ל≠∞∞∞¨μ†המבורגרים†ממוצעים†ביום†בקו†ייצור.

www.future-meat.com†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרים

TEVA
תחום†עיסוק∫†פארמצבטיקה

In a complex world, Teva's mission is simple: to improve the lives of patients across the globe. We
believe that everyone should have access to quality medicines whether it be for managing disease,
fighting infections, or simply improving overall health.
We are proud that since Teva’s establishment in 1901, healthcare providers together with patients
and caregivers have been using our accessible generic and innovative products. Today, our portfolio
of around 3,500 products is among the largest of any pharmaceutical company in the world. Nearly
200 million people in 60 countries benefit from one of Teva's quality medicines every day. We invest
in research and development of generic medicines and biopharmaceuticals, carrying on the legacy
of more than a century of finding new ways to help patients improve their lives. This defines our
values as a company and characterizes how we do business and approach medicine.

†teva.co.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בוגרים†וסטודנטים†לקראת†סיום

.Senior Manager Corporate Accounting Team, procurement Administrator, FP&A Analyst†∫משרות†מוצעות
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TripActions
Travel, Corporate Card, and Expense Solution†∫תחום†עיסוק

TripActions is the only all-in-one travel, corporate card, and expense solution, providing 8,800+
customers around the globe unprecedented visibility and control over spend. At TripActions, we’re
never satisfied with the status quo, and we know breakthrough ideas come from diverse perspectives.
We are committed to cultivating a workplace that reflects the diversity of the customers we serve
while fostering leadership and innovation. In October 2021, TripActions announced its Series F and
valuation of $7.25B.

http://tripactions.com†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†למדעי†המחשב†בסמסטר†האחרון†שלהם

.Software Engineer†∫משרות†מוצעות

itworks
High-tech†∫תחום†עיסוק

itworks is a non-profit organization that works to narrow employment gaps and promote diversity
in Israel’s booming high-tech industry. By collaborating with global and local tech companies who
wish to benefit from a diverse workforce, we help rising talents from disenfranchised social sectors
apply for open employment positions, integrate into cutting-edge organizational environments, and
experience on-the-job success.

https://itworks.org.il/†∫אתר†אינטרנט
Æהנדסה†≠ STEM ≠קהל†יעד∫†סטודנטים†למקצועות†ה

ÆבוגרØמשרות†מוצעות∫†סטודנט†לפיתוח

Infineon Technologies
Semiconductor†∫תחום†עיסוק

Infineon Israel is a wholly owned subsidiary of the global Infineon Technologies corporate. In our
Israeli site, established more than 20Y ago, we developed a new and revolutionary charge-trapping
based NVM technology. We’ve been designing and developing the most advanced NVM products
and embedded macros with high-speed interfaces, advanced security features and integrated
additional features (analog and digital).

https://www.infineon.com/†∫אתר†אינטרנט
Æמחשבים†Ø†אלקטרוניקה†Ø†קהל†יעד∫†מהנדסי†חשמל

.Circuit Eng, Verification Eng, Logic Eng, Layout Eng†∫משרות†מוצעות

המוסד†למודיעין†ולתפקידים†מיוחדים
תחום†עיסוק∫†בטחוני

המוסד†למודיעין†ולתפקידים†מיוחדים†הוא†גוף†העוסק†באיסוף†מודיעין†על†פי†צורכי†המדינה†באמצעים†שונים†ומגווניםÆ†בנוסף¨†המוסד

עוסק†בפעולות†ובמבצעים†מיוחדים†בשירות†מדינת†ישראל¨†והינו†גורם†מרכזי†במלחמה†בטרור†המכוון†נגד†יעדים†יהודיים†וישראליים

בחו”לÆ†בנוסף¨†המוסד†אמון†על†פיתוח†קשרי†מודיעין†עם†שירותי†מודיעין†עמיתים†של†מדינות†אחרות†≠†ואף†עוסק†בהקמת†קשרים

חשאיים†עם†מדינות†אשר†נמנעות†מקשר†גלוי†עם†ישראלÆ†פעילות†המוסד†אינה†חשופה†לציבורÆ†בואו†לגלות†מגוון†תפקידים†בהם†תוכלו

לעשות†את†הבלתי†אפשרי.

https://www.mossad.gov.il/heb/careers†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†לתואר†ראשון†ושני¨†בוגרים†מכלל†המסלולים
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BDO
תחום†עיסוק∫†פירמת†ראיית†חשבון†וייעוץ†עיסקי

Æישראל†הינה†פירמת†ראיית†חשבון†ויעוץ†עסקי†דינמית†ובעלת†אוריינטציה†עסקית¨†הנמנית†על†חמש†הפירמות†הגדולות†בישראל†BDO

הפירמה†נוסדה†בשנת†≤∏π±†כחלק†מהרשת†הבינלאומית BDO ומפעילה†שמונה†סניפים†ברחבי†בארץ¨†בנוסף†דסקים†ישראלים

Æהפירמה†מעסיקה†כיום†בישראל†מעל†∞∞∂¨±†עובדים†Æבארה¢ב¨†איחוד†האמירויות¨†בחריין†ומדינות†המפרץ¨†סין¨†הודו¨†וייטנאם†ויוראסיה

הפירמה†מספקת†שירותים†למגזר†הפרטי¨†הציבורי†והממשלתי†ומטפלת†בלמעלה†מ≠∞∞≤†חברות†ציבוריות†וקרנות†שונות¨†הנסחרות

בבורסות†בארץ†ובעולם.
https://www.bdo.co.il/he-il/†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†סטודנטים¨†בוגרים¨†מתמחים†לראיית†חשבון¨†כלכלנים

Æמשרות†מוצעות∫†מתמחים†לראיית†חשבון¨†רואי†חשבון¨†אנליסטים

Beta Finance
תחום†עיסוק∫†ייעוץ†פיננסי

בטא†פייננס†הינה†חברת†הייעוץ†הצומחת†ביותר†בישראל†ב≠μ†השנים†האחרונות†עם†התמחות†בעולם†הייעוץ†הפיננסי¨†לחברות†בכל

הענפים†בעולם†העסקיםÆ†בטא†פייננס†מושתתת†על†צוות†יועצים†פיננסיים†מהמובילים†בישראל†בענפי†המימון¨†כלכלה¨†רגולציה†ויעוץ

ניהוליÆ†המבנה†הארגוני†הייחודי†של Beta Finance, המשלב†משרד†בוטיק†בעל†אופי†צעיר†עם†קשת†רחבה†של†שותפים¨†מנוסים†מאד¨
מאפשר†ללקוחותיה†לקבל†שילוב†ייחודי†של†צוות†בכיר†ומנוסה†מאד†עם†רמת†שירותיות†וזמינות†שאינה†קיימת†במשרדים†גדולים.

https://www.betafinance.co.il/†∫אתר†אינטרנט
Æמתארים∫†כלכלה¨†חשבונאות¨†מתמטיקה¨†סטטיסטיקה¨†משפטים¨†מנהל†עסקים†ßקהל†יעד∫†בוגרים†וסטודנטים†מסוף†שנה†ב

ÆפרויקטיםØמשרות†מוצעות∫†אנליסט†פיננסי†´†מנהל†פרויקטים†≠†מימון†תאגידים

Lightricks
Consumer app industry†∫תחום†עיסוק

Lightricks is a pioneer in innovative technology that leads to breakthrough moments throughout the
creation process. On a mission to push the limits of technology to reimagine the way creators express
themselves, the company brings a unique blend of cutting-edge academic research and design to
every user experience. Lightricks’ suite of apps has over 500 million downloads worldwide and has won
numerous prestigious awards - including Apple’s App of the Year, the Apple Design Award, and both
Apple and Google Play’s Best of the Year.

https://www.lightricks.com/†∫אתר†אינטרנט
.Developers and Researchers†∫קהל†יעד

.Software engineer (Junior, Mid, Senior)†∫משרות†מוצעות

 McCann
תחום†עיסוק∫†פרסום†ושיווק

מקאן†הינה†קבוצת†הפרסום†הגדולה†והמובילה†בישראל¨†וחלק†מקבוצת†מקאן†העולמיתÆ†מתקשורת†המונים†לפרפורמנס¨†מפלטפורמה

.You name it†ÆÆÆאחת†לאמנות†הפצה†מורכבת¨†מיצירתיות†לאנליטיות¨†מקמפיינים†לנוכחות†רציפה¨†מפרסום†מסחרי†לתוכן
כל†מה†שאנחנו†עושים†או†יוצרים†מכוון†לחולל†צמיחהÆ†לצד†פעילות†משרד†הפרסום†פועלות†גם†חברות†בנות†תחת†הקבוצה: יוניברסל

†יוניברסל†מקאן†דיגיטל†חברת†המדיה†הדיגיטלית†המובילה†בישראל Æמקאן†חברת†תכנון†ורכש†המדיה†אופליין†המובילה†בישראל

McCann valley.†סוכנות†דיגיטל¨†הממוקמת†בלב†מצפה†רמון¨†ÆMcCann TECH†החברה†מתמחה†בעבודה†עם†חברות†היי≠טק
בינלאומיות.

https://www.mccann.co.il/careers/†∫אתר†אינטרנט
קהל†יעד∫†סטודנטים†שנה†גß†לקראת†סיום†הלימודים†ובוגרי†החוג†לניהול¨†כלכלה¨†תקשורת¨†פסיכולוגיה¨†ממשל¨

Æמשפטים¨†מדעי†החברה
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SAMSUNG
תחום†עיסוק∫†סמיקונדקטור

Samsung (SIRC), shaping the world of tomorrow, Today. Focusing beyond the horizon and pushing
exciting developments in many key areas of technology. Samsung is creating a new era of continuous
innovation, bringing value and contribution to society and creating a workplace where our employees
can enjoy making the most of their talent, creativity and passion.

https://samsung-careers.co.il/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†לתארים†מתקדמים†ובוגרים†מתחום†החשמל¨†פיזיקה¨†ביולוגיה†חישובית†ומתמטיקה

Æמשרות†מוצעות∫†ניתן†לראות†את†המשרות†באתר†המשרות†שלנו

Taboola
תחום†עיסוק∫ Ad-Tech††≠†חברת†המלצות†התוכן†הגדולה†בעולם

טאבולה†היא†חברת†המלצות†התוכן†הגדולה†בעולםÆ†אנו†משרתים†מעל†∞∞μ†מיליון†משתמשים†ביום†ומספקים†כטריליון†המלצות†בחודש

Web Applications, Big Data,†≠באתרי†חדשות†ומכשירים†ניידים¨תוך†שימוש†בטכנולוגיות†המתקדמות†ביותר†בתחומי†ה

Machine Learning & Deep Learning.†יש†לנו†תשתית†טיפול†במידע†מהגדולות†בעולם∫†המערכת†שלנו†מאמנת†אלגוריתמים
של† Machine Learning †בזמן†אמת†על Petabytes של†מידעÆ†לכל†אחד†ואחת†מהמהנדסיםØות†בטבולה†ניתנת†ההזדמנות
†העולם. †ברחבי †משרדים ≤∞† †לחברה Æתוכן† †צורכים †לעולם †מסביב †גולשים †מיליארדי †שבה †הדרך †על †ישיר †באופן להשפיע

https://www.taboola.com/careers†∫אתר†אינטרנט
.Juniors, Students for tech positions†∫קהל†יעד

.Junior SW Engineer- Backend/ Frontend†∫משרות†מוצעות

Playtika
Gaming†∫תחום†עיסוק

Since 2010, Playtika has been a pioneer in the games industry. We were among the first to offer
free-to-play social games on social networks and, shortly after, on mobile platforms. We were also
one of the originators of live game operations, offering users personalized, daily game experiences
with new events and exciting new features 365 days a year.

https://www.playtika.com/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בוגרים

.Business Analyst, Game Economy†∫משרות†מוצעות

Padagis
תחום†עיסוק∫†פארמה

פאדאגיס≠ישראל†הינה†חברה†מובילה†בתחום†הפרמצבטיקה†ושיווק†תרופותÆ†חרטנו†על†דיגלנו†לדאוג†לקהל†הצרכנים†והמטופלים

ולהציע†מגוון†רחב†של†תרופות†מרשם¨†ללא†מרשם¨†ומוצרי†דיאגנוסטיקהÆ†על†לקוחותינו†נמנים†כלל†בתי†החולים¨†קופות†החולים†ובתי

Æעובדים†בישראל†ונמנית†על†המעסיקות†הגדולות†בנגב†∏μ∞≠פאדאגיס†מעסיקה†כ†Æהמרקחת†בשוק†המוסדי¨†הפרטי†ורשתות†הפארם

למעלה†מ≠∞∞∂†מעובדיה†מועסקים†במפעל†לפיתוח†וייצור†תרופות†גנריות†בירוחם†והשאר†ביחידות†המסחריות†והלוגיסטיות†שממוקמות

בפארק†התעשייה†בשוהם.

https://padagis.co.il/career/†∫אתר†אינטרנט
קהל†יעד∫†בוגריםÆות†וסטודנטיםÆיות†במקצועות†כימיה¨†ביורפואה¨†ביוטכנולוגיה¨†חומרים¨†רוקחות¨†מכונות¨†תעו¢נ†ועוד.

Æמשרות†מוצעות∫†מגוון†משרות†באתר†הפיתוח†והייצור†בירוחם
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Applied Materials
Semiconductors†∫תחום†עיסוק

אפלייד†מטיריאלס†ישראל†מפתחת†ומייצרת†מערכות†המהוות†תשתית†קריטית†של†תעשיית†השבבים¨†ומתמחה†בפיתוח†וייצור†מערכות

לבדיקת†תהליך†הייצור†של†שבבים¨†שמהווה†את†הבסיס†לכל†מהפכה†טכנולוגית†כמעט†≠†כל†המערכות†והמכשירים†הטכנולוגיים†שהופכים

את†החיים†שלנו†לדיגיטליים¨†מתקדמים†ומחוברים†יותרÆ†אפלייד†מטיריאלס†העולמית†היא†החברה†המובילה†בעולם†בתחום†מערכות

לייצור†שבבים¨†המשרדים†ברחובות†נחשבים†למרכז†המחקר¨†הפיתוח†והייצור†הגדול†ביותר†של†החברה†מחוץ†לארה¢בÆ†בנוסף¨†ישנם

†לאפשר†את†הטכנולוגיה†של†העתיד! †כדי †אלינו †הצטרפו Æמרכזים†בקרית†גת†ובמגדל†העמק†שמספקים†תמיכה†ללקוחות† שני

https://www.appliedmaterials.com/en-il†∫אתר†אינטרנט
קהל†יעד∫†מדעי†המחשב¨†פיזיקה¨הנדסת†חשמל¨†מכונות¨חומרים¨ביו†רפואית¨ביו†טכנולוגית¨תעשייה†וניהול.

.GPS / Application engineer,Software engineer†∫משרות†מוצעות

אלביט†מערכות
תחום†עיסוק∫†הייטק†ביטחוני

אלביט†מערכות¨†מהמובילות†בעולם†בפיתוח†מערכות†הגנה¨†מודיעין†ותקשורת†אלקטרוניים¨†תקשוב¨†אוויר¨†יבשה†ויםÆ†החברה†שנוסדה

ב≠∑∂π±†מעסיקה†כ≠∞∞∞¨∑±†עובדים†ברחבי†העולם¨†כ≠∞∞∞¨≤±†בישראלÆ†אלביט†מציעה†סביבת†עבודה†חדשנית¨†ביטחון†תעסוקתי†ויכולת

להשפיע†בפרויקטים†בתעשיית†ההיי≠טק†הביטחוניÆ†באלביט†תמצאו†אינסוף†הזדמנויות†קריירה†ופיתוח†אישי†והחלפת†תחומי†עיסוק

ומיקומים†גיאוגרפיים†בארץ†ובעולם.
www.elbitsystemscareer.com†∫אתר†אינטרנט

Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ובוגרי†תואר†בהנדסה†ובמדעי†המחשב

Medatech
תחום†עיסוק∫†מערכות†מידע

ERP†מידעטק†הינה†החברה†המובילה†בשוק†הישראלי†לפיתוח†ויישום†פרויקטי†¨±ππ≥†מידעטק†הוקמה†כחברת†סטארטאפ†בינואר

ופורטלים†עסקייםÆ†מידעטק†מתמחה†ביישום†מערכת PRIORITY כיום†מידעטק†משרתת†מעל†∞∞∞¨±†לקוחות†במגוון†רחב†של†אופיינים

ותחומי†פעילות†והתמחותÆ†אנו†מחוייבים†באופן†מלא†לשמור†על†רמת†השירות†יוצאת†הדופן†שהיוותה†מרכיב†מרכזי†בהצלחתנו

המתמשכת.

https://medatech.com/he/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†ומהנדסי†תעו¢נ

Æת†פרויקטיםØמשרות†מוצעות∫†מנהל

ELM†מנהלים†חדשנות†סביבתית
תחום†עיסוק∫†ייעוץ†הנדסי†סביבתי

ELM היא†מחברות†הייעוץ†המובילות†בישראל†בתחום†הסביבה†עם†מגוון†לקוחות†רחבÆ החברה†מספקת†מענה†לצורך†הגובר†של†תאגידים

ומפעלים†בהתמודדות†עם†ניהול†היבטים†סביבתיים†רבים¨†כגון∫†שפכי†תעשייה¨†פסולת¨†מיחזור†וכלכלה†מעגלית¨†זיהום† קרקע¨†חומרים

.LCA†¨מסוכנים¨†פליטות†לאוויר

חברתנו†מתמחה†באפיון†וסקירה†של†מקורות†זיהום†שונים¨†הטמעת†נהלים†וטכנולוגיות†לצמצום†מזהמים¨†ליווי†מקצועי†מול†גורמים

רגולטורים†שונים¨†כתיבת†מסמכים†סביבתיים¨†תיכנון†סביבתי¨†חוות†דעת†מקצועית†בתהליכים†משפטיים¨†ליווי†סביבתי†למגה†פרויקטים

Æבתחום†התשתיות†והבינוי¨†ניהול†ופיקוח†של†פרויקטים¨†והקמת†פרויקטים†סביבתיים†הנדסיים†מראשיתם

WWW.ELM.CO.IL†∫אתר†אינטרנט

Æßגאוגלוגיה¨†מדעי†כדור†הארץ†וכו†ÆביוטכנולוגיהØכימיהØמתחומי†ההנדסת†סביבה†Æßקהל†יעד∫†סטודנטים†שנה†ד

Æמשרות†מוצעות∫†יועץ†סביבתי
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Nova Ltd
Semiconductor†∫תחום†עיסוק

נובה†היא†חברת†היי≠טק†ציבורית†גלובאלית (NASDAQ: NVMI) מהמובילות†בעולם†בתחום†בקרת†תהליכי†ייצור†של†שבבי†מחשב¨
ומוצריה†מותקנים†אצל†כל†יצרניות†השבבים†הגדולות†בעולםÆ†החברה†מונה†כיום†כ≠∞∞∞¨±†עובדיםÆ†פתרונות†המדידה†של†נובה†משלבים

ידע†ממגוון†תחומים†בהם†פיזיקה¨†מתמטיקה¨†חומרים†ואופטיקה¨†חומרה†ותוכנה†ואלגוריתמיקה†מתקדמת¨†אשר†יחד†מאפשרים

מדידות†עד†לרמה†של†מיליונית†המילימטר†ושל†אטומים†בודדיםÆ†בכל†אחד†מהתחומים†הללו†ובתחומי†המטה†והמכירות¨†אנחנו

†למידה†והתפתחות†אישית. מחפשים†אנשים†עם†תשוקה†אמיתית†להוביל†ולהניע†תהליכים†משמעותיים†בתעשייה†לצד†הנאה¨

https://www.novami.com/†∫אתר†אינטרנט
קהל†יעד∫†סטודנטים†לתואר†שני†ותארים†מתקדמים†במקצועות†הנדסת†חשמל¨†פיזיקה¨†אופטיקה¨†אלקטרוניקה¨†מתמטיקה¨†ביוטכנולוגיה¨

Æאלקטרואופטיקה

Optimove
Software Development†∫תחום†עיסוק

Optimove is the leading CRM Marketing Hub, empowering brands to create and manage large-
scale, customer-led journeys. Optimove is recognized by independent research firm Forrester as a
Leader for Cross-Channel Campaign Management, and by its customers as a Leader in G2’s Customer
Data Platform, Marketing Automation, Marketing Analytics, and Customer Journey Analytics categories.

https://www.optimove.com/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†עם†יתרת†לימודים†או†לקראת†סיום†תואר

.Marketing, Data Integration, CSM†∫משרות†מוצעות

שפיר†הנדסה
תחום†עיסוק∫†בנייה¨†פיתוח†ותשתיות

שפיר†הנדסה†אזרחית†וימית†היא†החברה†המובילה†בישראל†בתחום†הבניה¨†הפיתוח†והתשתיות¨†ובעלת†ניסיון†מקצועי†מוכח†בכל†תחומי

ההנדסה†האזרחיתÆ†שפיר†נוסדה†ב≠∏∂π±†וצברה†ניסיון†רב†בבניית†גשרים¨†מחלפים¨†סלילת†כבישים¨†עבודות†ימיות¨†בניה†ציבורית

מסחרית†ודיורÆ†שפיר†פועלת†ב≠¥†מגזרים∫†תעשייה¨†בנייה†ותשתיות¨†זכיינות†ונדל¢ןÆ†שפיר†מובילה†בהשקעות†לטווח†ארוך†בפרויקטים

שהנם†מגה†פרויקטים†בשותפות†הסקטור†הפרטי†והציבורי†הכוללים†יכולות†מימון†בשותפות†גופים†פיננסים†מובילים¨†תכנון¨†הקמה¨

אחזקה†ותפעול†שוטף†ועצמאי†בפרויקטים†לאורך†תקופת†הזיכיון.

https://www.shapir.co.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†מהנדסים¨†מנהלי†עבודה¨†עו¢ד¨†כספים†וכלכלה¨†עתודה

Æמשרות†מוצעות∫†משפטית¨†כספים¨†הנדסה¨†מנהלי†עבודה¨†עתודות†ניהוליות

RAD
G5≠וה AOT≠תחום†עיסוק∫†מוצרי†גישה†לרשתות†בתחום†ה

RAD†היא†מובילת†שוק†בפתרונות†רשת†לספקי†שירותי†תקשורת†ותשתיות†קריטיותÆ†מעל†∞¥†שנה RAD מפתחת†טכנולוגיות†חלוציות

לקצה†הרשת IoT, תעשייתי¨†G xHauL 5†ועוד†ופתרונות†החברה†זוכים†לפרסי†חדשנות†באופן†קבועRAD†Æ היא†גם†העוגן†בקבוצת

רד≠בינת¨†המייצגת†הכנסות†שנתיות†של†Æμ±†מיליארד†דולר†ומובילה†עולמית†בתחום†פתרונות†תקשורתÆ†לחברה†נוכחות†עולמית

משמעותית†ביותר†מ≠∞μ±†מדינות†והתקנות†של†מעל†∑±†מיליון†מוצרים.

https://www.rad.com/†∫אתר†אינטרנט
Æמדעי†המחשבØתוכנהØבוגרים†הנדסת†חשמלØקהל†יעד∫†סטודנטים†שנה†אחרונה
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Dell Technologies
HighTech†∫תחום†עיסוק

Dell EMC Israel R&D Site, with sites in Herzliya, Glil-Yam, Beer-Sheva and Haifa, is renowned for
driving innovation in a dynamic, challenging and forward-thinking environment. Our R&D Site
spearheads Dell EMC’s transformation revolution, enabling businesses and service providers to deliver
information technology as a service (ITaaS). The center is a growth engine and innovation leader in
research and development, product management and professional services.

jobs.dell.com/Israel†∫אתר†אינטרנט
ÆותÆיות†ובוגריםÆקהל†יעד∫†סטודנטים

.QA≠משרות†מוצעות∫†משרות†בתחום†הפיתוח†ו

הסוכנות†היהודית
תחום†עיסוק∫†שליחות†ציונית†חינוכית

בכל†שנה†תכנית†השליחים†במסלול†השליחות†הארוכה†מוציאה†מאות†שליחים†ושליחות†לקהילות¨†לקמפוסים¨†לתנועות†נוער†ברחבי

Æמטרת†השליחות†הינה†לגשר†בין†ישראל†לקהילות†היהודיות†בתפוצות†ולהבטיח†העמקת†הקשר†וחיזוק†הזיקה†ליהדות†ולישראל†Æהעולם

תפקיד†השליחØה†הינו†מאתגר†וכולל†פיתוח†והובלת†תכניות†חינוכיות†לצד†עבודה†מול†ארגונים†בינלאומייםÆ†התפקיד†דורש†יכולת†עבודה

עצמאית†בשטח¨†יוזמה†ויכולת†לביצוע†וניהול†אירועים†ופרויקטים¨†העברת†פעילויות†והרצאות¨†הפקת†תוכן†חינוכי¨†יצירת†שיתופי†פעולה¨

הסברה†ועוד.
https://shlichut.org.il/†∫אתר†אינטרנט

Æלימודי†תואר†שניØבוגריםØקהל†יעד∫†סטודנטית†בשנה†האחרונה†של†התואר

משרות†מוצעות∫†שליחות†ארוכה†ברחבי†העולם¨†רכזי†גיוס†ושיווק†בארץ.

חברת†החשמל
תחום†עיסוק∫†חברת†תשתיות

חברת†החשמל†לישראל†היא†חברה†ממשלתית†וציבורית¨†המספקת†מוצר†תשתית†חיוני .החברה†מקדמת†פיתוח†של†אנרגיות†מתחדשות¨
מעודדת†חיסכון†באנרגיה†ופועלת†לפרוץ†לשווקים†חדשים†ובינלאומייםÆ†החברה†פועלת†למזעור†ההשלכות†הסביבתיות†של†פעילותה¨

בכפוף†לחוקים†ולתקנים†מחייביםÆ†חברת†החשמל†שואפת†להמשיך†ולהוביל†את†משק†החשמל†בישראל¨†תוך†התאמה†לתנאי†השוק

המשתנים†ולתמורות†כלכליות¨†חברתיות†וטכנולוגיות†המתרחשות†בארץ†ובעולם†ובתוך†כך†פועלת†לספק†שירות†ברמה†הגבוהה†ביותר¨

תוך†חתירה†למצוינות¨†חדשנות†ויעילות†מירביים†בהיבט†הטכנולוגי†והניהולי.

Æקהל†יעד∫†בוגרים†וסטודנטיםhttps://careers.iec.co.il/†∫אתר†אינטרנט

צור†ניהול†הון†מקבוצת†איפקס
תחום†עיסוק∫†אדמיניסטראטור†לתפעול†קרנות

Tzur Management (An Apex Group Company) is the first full service fund administrator in Israel
dedicated to serving the Israeli alternative investment market. Tzur provides tailored operational
infrastructure to Israeli funds, offering a full suite services including fund accounting, operations, and
shareholder services to hedge funds, VC funds, private equity funds & other alternative investment
vehicles.

https://www.tzurmanagement.com/†∫אתר†אינטרנט
Æסטודנטים†לקראת†סיום†התואר†Ø†קהל†יעד∫†בוגרים

.Investor Services Associate , Fund Accountant†∫משרות†מוצעות
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חותם†≠†לקידום†שוויון†הזדמנויות†בחינוך
תחום†עיסוק∫†חינוך¨†חברה†והוראה

חותם†היא†תכנית†מנהיגות†חברתית†שמטרתה†לקדם†שוויון†הזדמנויות†דרך†מערכת†החינוך†בישראל .אנחנו†מגייסים¨†ממיינים†ומכשירים
אקדמאים†שפועלים†כמורים†בתוך†בתי†הספר†בפריפריה†החברתית†של†ישראלÆ†התכנית†מעניקה†הכשרה†ייחודית†©המוכרת†במל¢ג®

משבצת†בבתי†הספר†ומלווה†לאורך†תקופת†ההוראה†ואחריהÆ†אנחנו†מחפשים†אנשים†עם†חזון†ורצון†להוביל†שינוי†משמעותי†במערכת

החינוך†בישראל¨†אנשים†שרואים†עצמם†מנהיגים†חברתיים†ומעוניינים†להטביע†את†חותמם†על†עתידה†של†החברה†הישראלית.

https://www.tfi.org.il/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בוגרי†תואר†או†סטודנטים†בשנתם†האחרונה

סורוקה†מרכז†רפואי†אוניברסיטאי
תחום†עיסוק∫†בריאות

סורוקה†≠†מרכז†רפואי†אוניברסיטאי¨†מקבוצת†כללית†הוא†בית†חולים†מוביל†המעניק†רפואה†מתקדמת†ויוצאת†דופן†באיכותה¨†תוך†ראיית

המטופל†וצרכיו†במרכז¨†מהווה†מופת†לחינוך†ולמחקר†רפואיÆ†סורוקה†הוא†נכס†אסטרטגי†למדינת†ישראל†ומרכיב†משמעותי†במערכת

הבריאות†בארץÆ†סורוקה†מוביל†בעשייה†רפואית†ומקצועית¨†בשירותים†מתקדמים†ובמחקר¨†ומקדם†תהליכים†בתחום†החדשנות

ברמה†הלאומית†והבינלאומית†ובכלל†זה†שותף†בהקמת†רובע†החדשנות†הראשון†בישראל†שמוקם†בבאר†שבעÆ†בעשור†הקרוב†תמשיך

†חדשנות†ובפיתוח†שירותים†טכנולוגיים†מתקדמים. †בהובלה†של†תהליכי †ובתשתיות¨ †ביה¢ח†בבינוי ההתפתחות†המואצת†של

www.soroka.org.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†אוכלוסיית†הנגב

Intel
תחום†עיסוק∫†היי≠טק

כשהיא†נחשבת†לאחד†מהאתרים†המרכזיים†של†אינטל†העולמית†≠†אינטל†ישראל†היא†המקום†בו†הקסם†קורהÆ†משלב†הפיתוח†ועד

לשלב†ייצור†השבבים†שמניעים†את†העולם†≠†אינטל†ישראל†היא†חברה†מובילה¨†בית†למגוון†מהנדסים†ומקום†לצמוחÆ†אנחנו†גאים†להוביל

את†רשימות†"מקומות†העבודה†הטובים†ביותר†בישראל¢†שנה†אחר†שנה†ומזמינים†אתכםÆן†להצטרף†אל†מגרש†המשחקים†הענקי†שלנו

ולגלות†את†המשרות†הפתוחות†בעולמות†הייצור†והפיתוח!

http://career.intel.com/tp/rj6-fMuEK_e-K†∫אתר†אינטרנט

קהל†יעד∫†סטודנטיםÆות†ובוגריםÆות†לתארים∫†מדעי†המחשב¨†הנדסה†כימית¨†הנדסת†מכונות¨†הנדסת†חשמל¨†הנדסת†נתונים¨†הנדסת

Æחומרים¨†הנדסת†תוכנה¨†פיזיקה†וכימיה

משרות†מוצעות∫†משרות†עבור†סטודנטיםÆות†ובוגריםÆות∫

Chemical Engineering Student, Firmware Verification Student, Mechanical Engineering Student, Industrial
Engineering and Management Student, Structural Design (SD) Student, Development Student, SOC
Backend Design Engineer, Silicon Architecture Engineer Grade, Architecture student, Software Engineer
for Intel CPU Core, Formal Verification Student, Security Researcher Student, Post Silicon Debug Engineer,
Emulation Engineer.

Primis
Ad Tech†∫תחום†עיסוק

Primis is a Video Discovery technology used by 100s of digital publishers across the world, empowering
350M monthly uniques with an engagement-based video experience that recommends video content users
love. Part of IPG and Universal McCann, we hold ourselves accountable to the highest industry standards.
At Primis, we respect your business, your users, and aspire to improve the online advertising industry.

https://www.primis.tech/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בוגרים†´†סטודנטים†תואר†שני

Æמשרות†מוצעות∫†מגוון†תפקידים
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תכנית†ניצנים
תחום†עיסוק∫†חברתי¨†חינוכי†וטכנולוגי

מרכז†אודי†למצוינות†בדיגיטל†מוביל†בני†נוער†בעלי†אוריינטציה†טכנולוגית†לשירות†ביחידות†הטכנולוגיות†המובחרות†בצה¢ל¨†באמצעות

Æלפריפריה† †המרכז †בין †הזדמנויות†וצמצום†הפער†הטכנולוגי †שוויון †מאפשר†המרכז †בדרך†זו Æהכשרה†ממוקדת†תוכנה†ודיגיטל

תכנית†ניצנים†היא†מיזם†חברתי†≠†צבאי†הפועל†לקידום†מצוינות†אישית†וטכנולוגית†בקרב†בני†נוער†ולהובלתםØהכוונתם†לשירות†ביחידות

העלית†הטכנולוגיות†של†צה”לÆ†מיקוד†התכנית†הוא†בפיתוח†חשיבה†לוגית¨†מיומנויות†חשיבה†גבוהות†וגישה†לפתרון†בעיות†מורכבות¨

זאת†לצד†פיתוח†אישי†וחשיפה†לעולם†התוכנה†בצבא†ובהייטק.

https://www.nitzanim.tech/†∫אתר†אינטרנט
קהל†יעד∫†אנשים†שרוצים†להשפיע†על†הדור†הבא†של†המתכנתיםÆ†חזקים†בקוד†ואוהבים†להדריך†נוער¨†מאמינים†בשירות†משמעותי

Æביחידות†טכנולוגיות

Æוניורßמשרות†מוצעות∫†הדרכה†פיתוח†למידה†ראש†צוות†פיתוח†רכז†ג

מרכז†לאודר†לתעסוקה†בנגב
תחום†עיסוק∫†פיתוח†כלכלי†וחברתי†של†הנגב

Æלאודר†פועל†לפיתוח†הכלכלי†והחברתי†של†הנגב†Æבחזונו†ובמימונו†של†רון†לאודר†≤∞±μ†מרכז†לאודר†לתעסוקה†בנגב†הוקם†בשנת

במרכז†שהקים†בבאר†שבע†שותפים JNF ארה¢ב¨†אוניברסיטת†בן≠גוריון†וארץ†עירÆ†חזון†המרכז†בנגב†יהווה†קשר†להבאת†צמיחה†וחדשנות
לישראל¨†ימשוך†צעירים†ומשפחות†להישאר†ולהתיישב†בו¨†ויציע†הזדמנויות†להתפתחות†אישית†ומקצועית†עבורםÆ†המטרה†היא†להוות

ציר†מרכזי†להשמה†בתעסוקה†איכותית†לצעירים†מכל†המגזרים†בבאר†שבע†וברחבי†הנגב¨†ובכך†לחזק†את†המרכיב†האנושי†בחבל†ארץ.

https://laudercenter.org/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†אקדמאים¨†הנדסאים¨†בוגרי†אקדמיה†ובעלי†תעודה

עמותת†יוניסטרים
תחום†עיסוק∫†יזמות†ומנהיגות

עמותת†יוניסטרים†הוקמה†בשנת†±∞∞≥†על†ידי†רוני†צארום¨†יזם†ואיש†עסקים†במטרה†להבטיח†שלכל†ילד†וילדה†במדינת†ישראל†≠†גם

בפריפריה¨†תהיה†הזדמנות†שווה†בחייםÆ†אנחנו†כאן†כדי†לאפשר†לכל†ילד†וילדה†בפריפריה†הגיאוגרפית†והחברתית†בישראל¨†לממש†את

הפוטנציאל†הגלום†בהם†ולרכוש†כישורי†תעסוקה†וחיים¨†אשר†יבטיחו†את†הצלחתם†בעתידÆ†אנו†מעניקים†לבני†הנוער†כלים†מעולם

היזמות¨†אשר†באמצעותם†הם†הופכים†חלום†לתכנית†עסקית¨†תוך†הרחבת†האופקים†וההשראה†במחוזות†החדשנות¨†כדי†שיהיו†מסוגלים

לייצר†פתרונות†חדשים†ולחולל†שינוי†בעולם.

https://unistream.co.il/†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†סטודנטים†מתחום†מדעי†החברה¨†כלכלה¨†מינהל†עסקים†ומי†שבוער†בו†תחום†היזמות

Æות†לקבוצות†יזמותØמשרות†מוצעות∫ ניהול†מרכזי†יזמות¨†מדריכים

HP
תחום†עיסוק∫†דפוס†דיגיטלי

HP Indigo†מובילה†עולמית†בשוק†הדפוס†הדיגיטלי°†מרכזי†הפיתוח¨†הייצור¨†השיווק†והניהול†העסקי†פועלים†מישראל†וממוקמים
באתר†נס†ציונה†וקרית†גתÆ†החברה†מעסיקה†בישראל†מעל†∞∞∞¨≤†עובדים†מעולמות†תוכן†שונים†ומולטידיסיפלינריים†ועומדת†בחזית

מהפכת†הדפוס†הדיגיטליתHP Scitex Æ פורצת†דרך†בשוק†השילוט†וההדפסה†התעשייתית†והמסחרית°†החל†מהדפסת†שלטי†חוצות¨
שלטי†ענק†דרך†כרזות¨†אריזות†ומוצרי†תצוגה†≠†סאייטקס†מציעה†את†פתרונות†הדפוס†בפורמט†רחב¨†המהירים†והאיכותיים†ביותר†והינה

מובילה†עולמית†בתחוםÆ†מטה†ומרכז†הפיתוח†של†החברה†נמצא†בנתניה¨†ומפעלי†הייצור†בקיסריה†וקרית†גת.

https://lp.bnews.co.il/†∫אתר†אינטרנט
Æות†תארים†מתקדמיםØוניורים¨†בוגריßקהל†יעד∫†סטודנטים†וג

Æמשרות†מוצעות∫†מחקר†ופיתוח¨†הנדסה¨†שיווק¨†מכירות†ושרות
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סיÆפיÆאם†ניהול†בניה†בע¢מ
תחום†עיסוק∫†ניהול†ופיקוח†פרויקטים†בתחום†הנדל¢ן

קבוצת†CPM†הוקמה†בשנת†±ππ±¨†כחברה†לניהול†פרויקטים†בתחום†הנדל¢ןÆ†מייסדיה¨†קצינים†בכירים†©במילß®¨†החלו†את†דרכם

המקצועית†המשותפת†בשנות†ה≠∞∏¨†במסגרת†שירותם†בצמרת†הפיקוד†של†מחלקת†הבינוי†בחיל†האווירÆ†הצוות†המקצועי†של†הקבוצה

מונה†כ≠∞∏†עובדים¨†וכולל†אדריכלים¨†מהנדסים†אזרחיים¨†מהנדסי†תעו¢ן¨†אנשי†מחשבים¨†כלכלה†ומשפטיםÆ†המשרדים†הראשיים†של

Æניהול†הבניה†נמצאים†במודיעין†וסניפים†בנשר†שבצפון†ועומר†בדרום†CPM†חברת

לפני†הכל†≠†קבוצת†CPM†היא†הרכב†אנושי†מנצחÆ†הקבוצה†מחזיקה†בניסיון†עשיר†של†ניהול†פרויקטים†ומגה†פרויקטים†פרטיים†ולאומיים

Æבהיקף†מצטבר†של†עשרות†מיליארדי†שקלים

https://www.cpm.co.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†מהנדסים†אזרחיים

Æמשרות†מוצעות∫†מנהלי†פרויקטים

כיוונים†החברה†לתרבות†הפנאי†באר†שבע
תחום†עיסוק∫†תרבות¨†חינוך¨†ספורט¨†חברה¨†קהילה

חברת†כיוונים†הוקמה†מתוך†התפיסה†כי†התרבות†והפנאי†מהווים†מרכיב†הולך†וגדל†באיכות†חייהם†של†התושביםÆ†כמטרופולין†מרכזי

בישראל¨†כיוונים†מציעה†לתושבי†באר†שבע†והאזור†כולו†שפע†הזדמנויות†של†פעילות†תרבותית†מגוונת†ועשירה¨†תרבות†איכותית†וגבוהה

לצד†בידור†עממי†≠†הן†לקהל†הצעיר†והן†לקהל†המבוגרÆ†כחלק†מהפעילות†של†כיוונים†תוכלו†למצוא†ניהול†והפעלה†של†גופים†עם†עולמות

Æתוכן†שונים†ומגוונים

Æקהל†יעד∫†מגוון†רב

Unilever
  FMCG†≠†תחום†עיסוק∫†מוצרי†צריכה

יוניליוור†ישראל†עוסקת†בייצור†ושיווק†מוצרי†צריכה†בתחומי†המזון¨†הטיפוח†האישי†והביתי¨†אחת†מחמש†החברות†המובילות†בארץ

למוצרי†צריכהÆ†החברה†מונה†כ≠∞∞∞¨≥†עובדים†ומחויבת†להתפתחות†האישית†והמקצועית†של†כל†אחד†ואחת†מהםÆ†מטה†החברה†נמצא

בקרית†שדה†התעופה¨†וברשותה†מרכזי†הפצה†וארבעה†אתרי†ייצור†©חיפה¨†צפת¨†עכו†וערד®Æ†החברה†נמצאת†בשליטת†קונצרן†יוניליוור

האנגלו≠הולנדי¨†אחד†מהתאגידים†הגדולים†והמובילים†בעולם†בתחום†מוצרי†המזון†והטיפוח†האישי†והביתיÆ†בין†המותגים†המובילים†של

יוניליוור†ישראל∫†תלמה¨†קליק¨†בייגל†בייגל¨†פינוק¨†בדין¨†גלידת†שטראוס¨†קנור¨†דאב¨†אקס¨†ועוד.

https://unilever-uflp.co.il/†∫אתר†אינטרנט
ÆותÆות†ובוגריםÆקהל†יעד∫†סטודנטים

Æמשרות†מוצעות∫†עתודה†ניהולית¨†משרות†הנדסה¨†כספים†ועוד

להב†≤≤¥†≠†משטרת†ישראל
תחום†עיסוק∫†משטרת†ישראל

היחידה†מובילה†מאבק†כלל†מערכתי†לצמצום†תופעות†הפשיעה†החמורה†הארצית¨†הבינלאומית¨†השחיתות†הציבורית†ומאבק†נחוש

בארגוני†הפשיעה†במטרה†להגן†על†שלום†הציבור†ועל†ביטחונוÆ†היחידה†פועלת†בכוחות†מאוחדים†ובשיטות†עבודה†מתקדמות†לחשיפה¨

Æלחקירה†ולהעמדה†לדין†של†מבצעי†עבירות

www.police.gov.il†∫אתר†אינטרנט
Æקהל†יעד∫†בעלי†תואר†ראשון¨†סטודנטים†לקראת†סיום†תואר

Æמשרות†מוצעות∫†חקירות¨†בילוש¨†מודיעין
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בשיתוף†מרכז†לאודר†לקידום†התעסוקה†בנגב
דיקאנט†הסטודנטים†ו†אוניברסיטת†בן†גוריון
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†חפשו†את†המרכז†לפיתוח†קריירה†≠†אוניברסיטת†בן†גוריון†בנגב†בלינקדאין††††††ובפייסבוק

career@bgu.ac.il††ו††bgu.wanted.co.il†∫אתר†משרות††


