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ברכות למעסיקים, לסטודנטים ולבוגרים המשתתפים ביריד התעסוקה, 
קיץ תשע"ז - 2017.

לימים  גם  לכם  דואגים  הסטודנטים  ודיקנאט  בנגב  בן-גוריון  אוניברסיטת 
לאחר סיום הלימודים. 

שלי  האקדמי  התואר  קריירה  "לאיזה  התואר?"  קבלת  אחרי  אעשה  "מה 
מוביל?" הן שאלות קריטיות אשר מלוות כל סטודנט המתחיל את לימודיו, 

ועוצמתן עולה במהלך התואר ובעיקר לקראת סיום הלימודים. 

דיקנאט  של  השירותים  כל  מסך  וכחלק  והבוגרים,  הסטודנטים  לרווחת 
לקידום  לאודר  מרכז  בשיתוף  קריירה  לפיתוח  המרכז  עומד  הסטודנטים, 
שרותי  התעסוקה.  בתחום  כלים  למתן  המקצועי   כגורם  בנגב,  תעסוקה 
המרכז פתוחים לכל קהל הסטודנטים והבוגרים וכוללים יעוץ אישי, סדנאות, 

ימי זרקור ימי מידע על תחום קריירה מבוקש, וכמובן ירידי התעסוקה .

יריד התעסוקה מהווה הזדמנות מצוינת למפגש בלתי פורמאלי בין מעסיקים לסטודנטיות וסטודנטים במטרה 
לאפשר להם ולבוגרי האוניברסיטה להכיר את החברות המעסיקות, את פעילותן ואת המבנה הארגוני שלהן, 
תוך בחינה מקרוב של אפשרויות ההשתלבות בחברות אלה. היריד מייצר הזדמנות לבחינת צמיחה והתפתחות 

במגוון כיווני קרירה עתידיים.
של  והבוגרים  הבוגרות  והסטודנטים,  הסטודנטיות  כי  ושוב  שוב  מוכיחה  תעסוקה,  ביריד  החברות  השתתפות 

אוניברסיטת בן-גוריון מהווים הון אנושי איכותי ומשמעותי לשוק העבודה בישראל.
יריד התעסוקה הוא רק דוגמה אחת, צבעונית תוססת ובולטת לפעילות החשובה של המרכז לפיתוח קריירה. 

אנחנו מזמינים אתכם כעת, לדאוג לקריירה שלכם, לימים לאחר סיום הלימודים.

בברכה,

פרופ' משה כספי
דיקן הסטודנטים

 

תחום פעילותשם החברה
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Futures FirstFinance

Genesysפיתוח תוכנה

Hilti Israelהנדסה אזרחית
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תחום פעילותשם החברה
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SmarTrike שיווק  בינלאומי

SolarEdgeמוצרי אלקטרוניקה לשוק הסולארי

Spectronix Emerson פיתוח, שיווק ויצור גלאים אופטים

Sqlink גיוס והשמה בהייטק

TaboolaBig Data

UM Digitalפרסום דיגיטלי

מוצרי צריכהUnilever ישראל

Vishayייצור רכיבים אלקטרוניים

WebpalsDigital Marketing
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Zerto disasterסטארט אפ- תוכנה לתחום ה

 recovery

תעשייה בטחונית.אלביט מערכות

אלביט מערכות סיגמאביט 

בע"מ

Big Data -סייבר, מודיעין ו

ניתוב וניהול תעבורה ברשתות תקשורת אלוט תקשורת 

קבלנות ובנייהאלקטרה בע"מ

תעשיית מזוןאסם

פיתוח תוכנהאקספריטסט

פיתוח תרופותביוטכנולוגיה כללית

תנועת נוערבני המושבים- הנועל

חברת הנדסה וניהול - הנדסה אזרחיתגדיש הנדסה וניהול

ההסתדרות הציונית 
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גיוס שליחים

תחום פעילותשם החברה
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חינוך להייטק וסייבר

מחקר, הנדסה הקריה למחקר גרעיני נגב 

אוויר, חלל, יבשה, ים וסייברהתעשיה האוירית לישראל

חינוךחותם

חינוך בלתי פורמליכנפיים של קרמבו

משטרת ישראל, החטיבה 

לזיהוי פלילי

מדע פורנזי

משטרת ישראל,מחוז 

ירושלים

בטחון

בטחוןהמוסד לתפקידים מיוחדים

פתרונות ייעוץ ופיתוח ארגונינירם גיתן

שרותי מערכות מידענס טכנולוגיות 

KPMG ייעוץ וראיית חשבוןסומך חייקין

עבודה עם נוער בפריסה ארציתעמותת אחריי!

עמותת יחדיו - כפר 'רוח 

מדבר'

נוער בסיכון והתמכרויות

סיעודעמותת מטב

ביומדפארמה ג'וב

פנימייה לבני נוער בסיכון פנימיית העוגן הקהילתי

משטרהמשטרת ישראל צוערי שהם

גיוס והשמהקבוצת נישה

רפאל- מערכות לחימה 

מתקדמות 

תעשייה ביטחונית

בטחוןשירות בתי הסוהר

שירות הביטחון הכללי 

- שב"כ

בטחון

חונכות וירטואלית  במדעיםתוכנית נחשון- מט"ח 

תנועת הצופים העבריים 

ע"ר

תנועת נוער וחינוך

תעשיה צבאית / בטחוניתתעש מערכות בע"מ

ADECCO שרותי השמה בתחום ההנדסה תפקיד פלוס
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תחום עיסוק: ייעוץ ופיתוח ארגוני, פתרונות הנדסה ארגונית, 
מערכות מידע.

תחום פעילות: קבוצת נירם גיתן- הינה קבוצת ייעוץ רב 
תחומית המספקת את שירותיה למספר גדול של חברות 

בארץ ובעולם, תוך מחויבות למגוון פתרונות המסייעים 
להשגת מצוינות עסקית ארגונית ותפעולית. 

סל השירותים והמוצרים אינטגרטיבי, מבוסס על ידע, שיטות 
וכלים מהמובילים בעולם, תוך התאמה לצרכי 

הלקוחות השונים.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

yeridim@nggconsult.com
קהל היעד:סטודנטים ובוגרים בתחום – תעשייה וניהול, 

מערכות מידע, תואר שני בייעוץ ארגוני, פסיכולוגיה ארגונית. 
www.niramgitan.co.il:אתר אינטרנט

www.xioma.co.il

Baby & kids Products :תחום עיסוק
 smartrike is the famous baby :תחום פעילות

 and kids brand since 2005. Throughout the
 years, we’ve constantly developed innovative
 products for growing minds. Our products are
 sold to millions of happy parents and cheerful
.babies in over 80 countries around the world

סמארטרייק, מותג תלתי האופן המפורסם מאז 2005. 
במהלך השנים מאז הוקמנו פיתחנו ואנו ממשיכים לפתח 

מוצרים מהפכניים לתינוקות, ילדים ולבני נוער. מוצרינו 
נמכרים למיליוני הורים מאושרים וילדים מחייכים במעל לכ 
80 מדינות ברחבי העולם. סמארטרייק מהווה כיום את חוד 

החנית של התעשייה כאשר התלת אופן הראשון שהושק 
לפני יותר מעשור היה לא פחות מגורם למהפכה: זה היה 

תלת-אופן “הכל כלול” אשר גדל עם הילדים והכיל את כל 
מה שהם צריכים – נוחות, בטיחות ושינוע קל ופשוט.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
yorit@smart-trike.com

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים בכלל המחלקות. 
www.smartrike.com:אתר אינטרנט

תחום עיסוק: שרותי מערכות מידע
תחום פעילות: Ness  הינה חברת שירותי IT מהמובילות 

בישראל. לנס כ- 2500 עובדים ולמעלה מ- 500 לקוחות 
מכלל מגזרי התעשייה. בנס תוכל/י ליהנות מהיתרונות של 

עבודה בחברה גדולה ויציבה, הצומחת בקצב מהיר. העובדים 
והעובדות שלנו מעורבים בפרויקטים מהמעניינים, המתקדמים 

והחדשניים בשוק, במגוון רחב של תפקידים בתחומי פיתוח 
ושילוב מערכות, DevOps, בדיקות והבטחת איכות, הדרכה 
והטמעה, תמיכה, רשתות ותשתיות, יישום ועוד. אנו מזמינים 

אותך להצטרף אלינו!
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 jobs1@ness-tech.co.il , נא לציין בכותרת- 
אוניברסיטת בן גוריון , טלפון: 03-7670415

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון בתחומים- מדעי 
המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסה ביו-רפואית, הנדסת תעשייה וניהול. 

 www.ness-tech.co.il :אתר אינטרנט

SmarTrike קבוצת נירם גיתן ואקסיומה

נס טכנולוגיות

®

תחום עיסוק: מוצרי צריכה 
תחום פעילות: יוניליוור ישראל הינה אחת מ-5 החברות 

המובילות בארץ למוצרי צריכה המעסיקה למעלה מ-2,000 
עובדים. החברה בשליטת יוניליוור האנגלו-הולנדי, מתאגידי 

מוצרי הצריכה הגדולים בעולם בתחום מוצרי המזון והטיפוח 
האישי והביתי ומובילה עולמית בתחום המחקר והפיתוח 

באמצעות חדשנות ובאמצעות שיפור מתמיד של המוצרים 
הקיימים.  כחלק מחזון החברה ומתוך תפיסת הקיימות שלה, 
יוניליוור מפתחת דרכים חדשות של עשיית עסקים, במטרה 

להכפיל את גודלה ולהפחית ההשפעה הסביבתית השלילית 
וליצור השפעה חברתית חיובית. 

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
Hr-recruiter.israel@unilever.com

www.unilever.co.il/careers
קהל היעד: סטודנטים ובוגרים בתחומים הנדסה, מנהל 

עסקים, כלכלה, תקשורת פסיכולוגיה ועוד
  www.unilever.com  :אתר אינטרנט

 www.unilever.co.il

Unilever ישראל
תחום עיסוק: הייטק/ביטחוני 

תחום פעילות: 
התעשייה האווירית לישראל היא החברה הביטחונית–

טכנולוגית הגדולה והמובילה בישראל.
החברה והטכנולוגיות שפיתחה נחשבים למובילים עולמיים 
בתחומים רבים כגון מל”טים, חלל ולוויינים, מערכות הגנה 

כגון החץ וכיפת-ברזל, מערכות מכ”מ ומודיעין, לוחמת סייבר 
ומטוסי מנהלים.

התעשייה האווירית היא חברה רווחית וצומחת, אשר בליבת 
פעילותה  ייצוא טכנולוגיות ומערכות למדינות שונות ברחבי 

העולם.
התעשייה האווירית מעסיקה סטודנטים מצטיינים להנדסה,  
ומציעה סביבת עבודה מאתגרת בחזית הטכנולוגיה ותנאים 

מצוינים.
התעשייה האווירית מעודדת בקרב עובדיה חדשנות ויזמות, 
באמצעות מחנה החדשנות השנתי ותוכניות יזמות מגוונות, 

 .Space.il מהן יצאו מיזמים בולטים כגון
אנו מחפשים אנשים שמקצוענות וחדשנות הם ערכים 

מובילים עבורם. אם בשבילך השמיים הם הגבול, הצטרף/י 
אלינו למגוון תפקידים מרתקים. 

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
www.iai.co.il/jobs

קהל היעד: סטודנטים/ות בעלי/ות יתרת לימודים של 
שנתיים לפחות ו/או בוגרים/ות בעלי/ות ניסיון של 3 שנים 

לפחות בתחומים הבאים: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, 
הנדסת תוכנה, הנדסת אווירונאוטיקה, הנדסת מכונות, 

מתמטיקה ומדעים מדויקים, פיזיקה .
www.iai.co.il :אתר אינטרנט

התעשייה האווירית לישראל
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תחום עיסוק: קבלנות 
תחום פעילות: אלקטרה בע”מ נותנת מענה לכל הצרכים 

הקיימים בתחום המערכות האלקטרו מכניות הגדולות 
ופרויקטי הבנייה והתשתיות, תחת קורת גג אחת. קבוצת 

החברות של אלקטרה מציעה פתרונות מקיפים מהמסד 
עד טפחות, אשר נוגעים לכל שלב והיבט של פרויקט נדל”ן. 

אלקטרה ממלאת תפקיד של קבלן ראשי במגזר הפרטי 
והציבור כאחד, ומובילה את העיצוב, התכנון והבנייה של כמה 

מהפרויקטים הבולטים ביותר שנבנים בישראל: פרויקטים 
למגורים ואתרים תעשייתיים, מבני היי טק ושירותים, בתי 

חולים, פרויקטים של תשתיות תעבורה לאומית ועוד.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

jobs6@electra.co.il דנה ליבר דולינסקי 08-9339177
קהל היעד: סטודנטים שנה אחרונה בהנדסת תעשייה וניהול 
ובוגרים מהתחומים- חשמל, מכונות, תעשייה וניהול , אזרחית/ 

בניין, אלקטרוניקה
 www.electra.co.il  :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הייטק 
JVP  הינה חממה טכנולוגית,  בחממה  תחום פעילות:

נמצאים סטארטאפים בשלבים שונים, אשר מעסיקים עובדים 
בתחום פיתוח תוכנה, מרקטינג ועוד.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 cyberjobs@jvpvc.com

 073-2601964
קהל היעד: בוגרי תארים מתקדמים 
 www.jvp.com  :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הייטק בטחוני
תחום פעילות: אלביט מערכות הינה חברה רב- לאומית 

העוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות, אלקטרוניות 
ואלקטרו-אופטיות משולבות עבור השוק הביטחוני ברחבי 

העולם. לחברה כ-15 אתרים הפרוסים ברחבי הארץ, מקרית 
שמונה ועד לבאר שבע.

תחומי העיסוק העיקריים כוללים מערכות מוטסות, קרקעיות 
וימיות, מל”טים )מטוסים ללא טייס( מערכות שליטה, בקרה, 

תקשורת, מחשבים ומודיעין )I4C(, מערכות אלקטרו-אופטיות 
וטכנולוגיות חלל מתקדמות, חליפות לוחמה אלקטרונית, 

מערכות התראה למטוסים, מערכות ELINT, עורקי נתונים 
ותקשורת צבאית ורדיו. בנוסף, עוסקת הקבוצה בהשבחת 

פלטפורמות צבאיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות ויישומים 
מתקדמים לתחומים צבאיים, ביטחון פנים ולתחום התעופה 

האזרחית.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

elbitsystems@cvwebmail.com טלפון 04-8318902
קהל היעד: סטודנטים ובוגרים

www.elbitsystems.com  :אתר אינטרנט

אלקטרה בע”מ

JVP CYBER LABS

אלביט מערכות
תחום עיסוק: בטחונית 

תחום פעילות: תעש מערכות בע”מ, אשר הוקמה בשנת 
1933 כ”תעשיה הצבאית לישראל”, מתמחה בפיתוח, ייצור, 

שיווק והטמעת מערכות נשק ליישומי יבשה, אוויר, ים ובטחון 
לאומי )HLS( בשדה הקרב המודרני. הפתרונות שמציעה 
החברה פותחו על בסיס ניסיון מבצעי נרחב וטכנולוגיות 

מתקדמות ומשמשים את צה”ל, צבא ארה”ב, מדינות נאט”ו, 
וגופי צבא וממשל ב-70 מדינות ברחבי העולם. החברה, 

הפועלת בפריסה ארצית הינה בבעלות מלאה של ממשלת 
ישראל, ומעסיקה כ- 3,000 עובדים ב-6 יחידות עסקיות: 
ארטילריה, שיריון, חי”ר, אוויר וים, תחמושת זעירה ובטחון 

לאומי. 
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 Taasjobs@cvwebmail.com
קהל היעד: בוגרים וסטודנטים מכלל המחלקות 

www.imisystems.com  :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הייטק
תחום פעילות: סאפיינס, מקבוצת פורמולה מערכות, הינה 

ספקית עולמית של פתרונות תוכנה לשוק הביטוח המותאמים 
לתחומי ביטוח אלמנטארי, ביטוחי חיים ופנסיה, ביטוחי משנה 

ועוד. פתרונות החברה מאפשרים לחברות הביטוח לייעל 
תהליכים עסקיים, להסתגל במהירות לשינויים בתעשייה 

ולספק שירותים חדשניים ללקוחותיהן. סאפיינס הנה בעלת 
ותק רב בעבודה עם חברות ביטוח בינלאומיות, ממשלות 
ובנקים. החברה מעסיקה כ-2,500 עובדים ומשרתת יותר 

מ-400 חברות ביטוח בצפון אמריקה, אירופה, אסיה וישראל. 
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 career@sapiens.com
קהל היעד: בוגרים בתחומי הלימוד מדעי המחשב, הנדסת 

תעשיה וניהול 
www.sapiens.com :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: חברת גיוס והשמה
תחום פעילות: קבוצת נישה, חברת ההשמה והגיוס המובילה 

בישראל, לוקחת חלק  פעיל בהתפתחות המואצת של 
האקוסיסטם הדרומי. אנחנו ב”נישה באר שבע” יודעים 

לספק מענה לכל תפקיד בעולם התוכנה, בדיקות, חומרה, 
ומערכות מידע, עבור מגוון קהלים: סטודנטים, בוגרים ובכירים. 

בין לקוחותינו נמצאים מגוון רחב של חברות בינלאומיות 
ומקומיות, סטארטאפים וחברות צעירות וגדולות כאחד.

 We Work בואו לפגוש אותנו בסניפינו הממוקם במשרדי
בפארק “גב ים” בבאר שבע.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
bash@nisha.co.il ליצירת קשר: יעל אפריאט, מנהלת 

פעילות נישה באר שבע  0777725630
קהל היעד:סטודנטים ו/או בוגרים בתחומי לימודי מדעי 
המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת מערכות מידע, הנדסה 

מחשבים, הנדסת חשמל, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת 
אלקטרוניקה ועוד. מתארים ראשון, שני ושלישי. 

www.nisha.co.il   :אתר אינטרנט 

תעש מערכות בע”מ 
)התעשייה הצבאית(

SAPIENS

קבוצת נישה
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   Fintech :תחום עיסוק
תחום פעילות:

 J. P. Morgan is a leading global financial services 
firm with assets of $2.5 trillion and operations 
worldwide. We see ourselves as a firm that 
develops game-changing financial solutions. 
We process approximately $5 trillion payments 
daily, develop and manage 8,000+ applications 
and create and monitor hundreds of millions of 
lines of code. 

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
,HTC_Jobs@jpmorgan.com, Benny Hod

050-6966015 / 09-7607787 
קהל היעד: סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון, שני ושלישי 
בתחומים הבאים: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת 

מערכות מידע, מתמטיקה.
www.jpmorgan.com/techcareers  :אתר אינטרנט

  Hi-Tech :תחום עיסוק
 STARTUP הינה חברת Experitest :תחום פעילות

מבוססת בתחום המובייל. החברה מפתחת מוצרי תוכנה 
המיועדים למתכנתים ומשמשים לתהליכי בדיקת אפליקציות. 

הטכנולוגיה משמשת למטרות שונות, כולל מחזורי שחרור 
אוטומטיים של אפליקציות בסביבות agile בחברות ענק. 

 Bank of America,( מלקוחותינו: הבנקים הגדולים בעולם
HSBC, Barclays ועוד(, חברות הסלולר המובילות 

)Verizon, AT&T ועוד( וארגונים ביטחוניים )צבא ארה”ב, 
ארגוני ביון ועוד(.

החברה מציעה הזדמנויות לבוגרי מקצועות טכנולוגים 
במחלקת ה-R&D בתחומים שונים, כולל אפשרויות לנסיעות 

ללקוחות בעולם ועוד.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

tehila.eliezer@experitest.com 
קהל היעד: בוגרי תואר ראשון/שני , סטודנטים לתואר ראשון 

ושני – סמסטר אחרון בלבד
www.experitest.com :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: ביו פרמצבטיקה 
תחום פעילות חברת ביו-טכנולוגיה כללית היא אחת 

החברות הראשונות בישראל שעשו שימוש בטכנולוגיות של 
הנדסה גנטית. החברה נוסדה בשנת 1980 ע”י פרופ’ חיים 
אביב ממכון ויצמן בתמיכת פרד אדלר, משקיע אמריקני.  

השילוב של ידע ישראלי עם השקעה אמריקנית איפשר 
לחברה לאחד את מאמצי הפיתוח, הייצור, הרישום והשיווק 
תחת קורת גג אחת. צוות החברה פיתח מאז מגוון מוצרים 
רפואיים )תרופות ואביזרים רפואיים( המשווקים בהצלחה 

ביותר מ-40 מדינות בעולם.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 CV-HR@ferring.com 
קהל היעד: סטודנטים ובוגרי תואר ראשון /שני ושלישי 

להנדסת כימיה/ ביוטכנולוגיה ומדעי החיים.
 www.btgil.com :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הנדסה 
תחום פעילות: החברה עוסקת בגיוס והשמת מהנדסים 

בכל רחבי המדינה במפעלי תעשייה וחברות גדולות ומובילות 
במשק הישראלי. תחומי ההנדסה המטופלים ע”י החברה 
הינם בכל רבדי ההנדסה הקיימים- בניין, מכונות, חשמל, 
כימיה, תעשיה וניהול. כמו כן, ניתן להשתלב בפרויקטים 

זמניים וגם ארוכי טווח של מספר שנים.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

cv@noon-os.co.il יוליה קגן 08-6288448
קהל היעד: בוגרים בכל קשת ההנדסות

J. P. MorganExperitest

)BTG( ביו-טכנולוגיה כללית

  ADECCO קבוצת תפקיד פלוס
חברת בת נון מיקור חוץ

תחום עיסוק: פיתוח תוכנה
 ,matrix מקבוצת Infinity labs תחום פעילות: חברת

מגייסת בוגרי/ות תארים ראשון ומעלה בהצטיינות מתחומים 
שונים וללא ניסיון קודם המעוניינים לפתח קריירה משמעותית 

בתחום הפיתוח תוכנה ולהשתלב במשרות פיתוח מרתקות 
ועתירות טכנולוגיה בחברות מובילות בעולם ההייטק.

טרם תחילת העבודה יעברו המועמדים/ות סדנת הכנה 
מעשית ואינטנסיבית לפיתוח בת 28 שבועות בה ילמדו 

יסודות פיתוח ונושאים מתקדמים. הסדנה מועברת על ידי 
אנשי פיתוח בכירים בתעשיית ההייטק ומהווה קרש קפיצה 

משמעותי להשתלבות בפרויקטים מרתקים ומורכבים עתירי 
טכנולוגיה ומהווה חלופה לשנות הניסיון הראשונות. 

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
hr@infinitylabs.co.il גנית קפלן- 035070274

קהל היעד: סטודנטים בסמסטר האחרון של הלימודים, בוגרי 
תואר ראשון ומעלה מתחומים שונים בעלי פסיכומטרי גבוה, 

ממוצע תואר מעל 85 ורצון להשתלב בעולם הפיתוח תוכנה. 
www.infinitylabs.co.il :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: תיירות
תחום פעילות: חברת קלאב מד ביססה עצמה כמומחית 
העולמית לתיירות יוקרתית ורב תרבותית של חופשת הכל 
כלול.קלאב מד עם למעלה  מ 70 מועדונים הממוקמים  

  Club Med-ביעדים המדהימים והיפים בעולם, אין פלא ש
הפכה למילה נרדפת לאושר ושמחה. עבודה בקלאב מד 

מאפשרת לכם לעבוד ולחיות בלב ההתרחשות  דרך אתגרים 
מקצועיים וחוויות אישיות שיהוו מנוף לעתיד. זו ההזדמנות 

שלכם לגלות את עצמכם ואת כישוריכם, להיפתח ולהכיר 
אופקים חדשים ולא פחות חשוב לקחת איתכם חוויה ייחודית 

ובלתי נשכחת. 
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

Michal.schakhine@clubmed.com
קהל היעד: הצעות עבודה גם לסטודנטים וגם לבוגרים, 
העבודה בחו”ל ודורשת דרכון אירופאי או ידיעת השפה 

הצרפתית . 
www.clubmedjobs.co.il :אתר אינטרנט

Infinity LabsClub Med
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תחום עיסוק: ארגון בטחוני 
תחום פעילות: שירות בתי הסוהר הינו ארגון כליאה לאומי, 

ארגון ביטחוני  בעל ייעוד חברתי המשתייך 
למערכת אכיפת החוק. תפקידו של הארגון הוא החזקת 

אסירים ועצורים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על 
כבודם, מילוי צרכיהם הבסיסיים והקניית כלים מתקנים, על 

מנת לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם.
בשב”ס 32 מתקני כליאה ,כ-24,000 אסירים וכ- 9000 

סוהרים וקצינים בתפקידי ביטחון, טיפול ותעסוקה, חיילי חובה 
ויחידות מבצעיות. הארגון דואג להכשרה וטיפוח הסגל במגוון 

רחב של הכשרות מקצועיות.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

dorith@ips.gov.il- דורית חיו, קצינת איתור לשכת גיוס 
שב”ס,  089773700, שלוחה 4.

קהל היעד: סטודנטים  ובוגרי  תארים בעבודה סוציאלית / 
חינוך/ הוראה/ מערכות מידע/  מחשבים/ מהנדסי חשמל / 

רישיון חשמלאי ראשי
       www.ips.gov.il  :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הייטק
תחום פעילות: Taboola היא חברת המלצות התוכן 

הגדולה בעולם המשרתת מעל מיליארד אנשים בכל חודש 
והנותנת 12 מיליארד המלצות תוכן בכל יום. אנו משתמשים 
 Web Applications, -בטכנולוגיות מתקדמות בתחומי ה
Big Data, Machine Learning & Deep Learning

המערכת שלנו מטפלת בכ- 17TB מידע חדש בכל יום 
 Petabytes בזמן אמת על ML ובסה״כ מאמנת אלגוריתמי

של מידע. מפתחי התוכנה שלנו נבחרים בקפידה ולכולם 
ניתנת ההזדמנות להשפיע ישירות על הדרך שבה תוכן 

אינטרנטי מגיע אל גולשים מסביב לעולם.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

jobs@taboola.com
קהל היעד: בוגרים במדעי המחשב, הנדסת תוכנה והנדסת 

חשמל )תואר ראשון שני ושלישי(
www.taboola.com  :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: מזון
תחום פעילות: אסם הינה חברת המזון המובילה בענף המזון 

בישראל, בבעלות נסטלה – חברת המזון הגדולה בעולם. קבוצת 
אסם מונה כ 4,500 עובדים וכוללת את החברות הבנות - צבר, 
טבעול, בונזור, גלידות נסטלה ומטרנה, את החטיבה הקולנרית 

וחטיבת החטיפים, המשקאות, המאפה ודגני הבוקר. קבוצת 
אסם היא יצרנית של המותגים המובילים בישראל: במבה, ביסלי, 

אפרופו, קטשופ אסם, שקדי מרק, פסטה אסם, עוגת הבית, 
ערגליות, לחמית ועוד. לקבוצה 9 מפעלים ברחבי הארץ, בנוסף 

מפעלים בצ’כיה ובארה”ב. מטה הקבוצה והמרכז הלוגיסטי 
נמצאים באזור התעשיה מול העיר שוהם.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

jobs.osem@il.nestle.com מרכז גיוס : 03-7203333
קהל היעד: בוגרים או סטודנטים שמסיימים השנה 

בתחום הנדסת מכונות, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת 
כימיה, הנדסת מזון, הנדסה תעשיה וניהול, מנהל עסקים 

התמחות בשיווק, כלכלה. 
www.osem.co.il  :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: חברה ורווחה 
תחום פעילות: בפנימיית העוגן הקהילתי מתגוררים נערים 

ונערות מגילאי 12-19, אשר זקוקים למסגרת חוץ ביתית טיפולית 
כוללנית. בני הנוער המופנים לפנימייה מצויים בתהליך של 

התדרדרות וסיכון רב, חלקם  לעיתים ללא עורף משפחתי וללא 
מסגרת לימודית עם בעיות התנהגות ובעיות רגשיות מורכבות. 

המדריך בפנימייה הטיפולית הוא דמות מרכזית המלווה את 
הילד בחיי היומיום. מפגשי המדריך עם הילדים מצריכים ממנו 
יכולות כגון הקשבה, עמידות, התמודדות עם רגעי-לחץ ויכולת 

להתבוננות עצמית.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 pnimia@haogen.org
קהל היעד: סטודנטים ובוגרי תארים בעבודה סוציאלית / חינוך/ 

הוראה/ מערכות מידע/  מחשבים/  מהנדסי חשמל / רישיון 
חשמלאי ראשי

www.yachdav.org.il  :אתר אינטרנט

Taboolaשב”ס

אסם
עמותת יחדיו – העוגן הקהילתי 

תחום עיסוק: פיננסים  
תחום פעילות: Futures First Israel, מהווה חלק 

מקבוצת החברות הבינלאומית Hertshten Group, עוסקת 
בתחום המסחר האלקטרוני בנגזרים בשווקים פיננסיים 

בינלאומיים ונחשבת למובילה בתחום זה.
Futures First Israel מתמחה במסחר באופציות בשווקי 

הסחורות וצברה נסיון וידע רב. 
אנו מחפשים אנשים אינטלגנטים, בעלי יכולות אנליטיות 

מעולות למסחר באופציות )לא אופציות בינאריות( - תפקיד 
ביצועי, הכולל מסחר בכלים טכנולוגים מתקדמים, בשווקים 

פיננסיים גלובליים.  
התפקיד משמעותי, תחרותי, מאתגר ומתגמל בסביבת עבודה 

דינאמית בתנאים טובים ומקצועיים הכרוך בקבלת החלטות 
בתנאי לחץ. 

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
hr.israel@hertshtengroup.com טלפון: 03-6142100 

קהל היעד: סטודנטים לקראת סיום ובוגרים
www.futuresfirst.com :אתר אינטרנט

Futures First

תחום עיסוק: תעשייה ביטחונית 
תחום פעילות: רפאל מערכות לחימה מתקדמות, מפתחת 

ומייצרת אמצעי לחימה מהמתקדמים ביותר לצה”ל 
ולמערכת הביטחון תוך ביסוס חוסנה הכלכלי בפעילות 

בשוק הבינלאומי. רפאל פועלת כחברה גלובלית תוך פיתוח 
טכנולוגיות ומוצרים באוויר, בים, ביבשה, בחלל ובסייבר, 

המשווקים ונמכרים ללקוחות בארץ ובעולם. אנו מציעים 
לעובדינו ברפאל אפשרויות תעסוקה בסביבת עבודה 

טכנולוגית מהמתקדמות ומהמאתגרות בעולם. לעובדינו 
החדשים אנו מציעים אפשרות צמיחה לצד מומחי ידע 

המהווים את השורה הראשונה של מדענים, אנשי טכנולוגיה, 
חוקרים ומפתחים בארץ ובעולם, תוך הקפדה על טיפוח 

מקצועי ואישי כאחד
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

/http://career.rafael.co.il
קהל היעד: סטודנטים ובוגרים לתארים ראשון, שני ושלישי

www.career.rafael.co.il :אתר אינטרנט

רפאל
מערכות לחימה מתקדמות בע”מ
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תחום עיסוק: הייטק  
תחום פעילות: PayPal הינה שחקנית התשלומים הגדולה 

בעולם האונליין והמובייל, ומשרתת יותר מ-200 מיליון צרכנים 
ו-15 מיליון סוחרים ברחבי העולם. מרכזי הפיתוח של החברה 
בישראל נמצאים בתל אביב ובבאר שבע, ועוסקים בשלושה 

תחומים עיקריים:
•  זיהוי ומניעת הונאות און-ליין, ופיתוח פתרונות מבוססי ביג-

דאטה, בחטיבת ניהול-הסיכונים הגלובלית. 
•  אבטחת סייבר ובלימת תקיפות ופגיעות.

•  בניה ושיפור חוויית המשתמש של לקוחות PayPal ברשת 
 .Consumer Product-ובמובייל, כחלק מחטיבת ה

החברה מציעה סביבת עבודה גלובלית, מאתגרת 
ואטרקטיבית, והשפעה של ממש על תחום התשלומים 

המקוונים, המשמש מאות מיליונים ברחבי העולם.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 Jobs-il@paypal.com
קהל היעד: סטודנטים ו/או בוגרים מתחומי לימוד: הנדסה, 

מדעי המחשב. תארים ראשון, שני ו/או שלישי
www.paypal.com/jobs  :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: פיננסים 
תחום פעילות: סומך חייקין נוסדה בשנת 1922, כיום 

מעסיקה הפירמה כ-1300 עובדים ומונה 57 שותפים, בעלת 
4 סניפים בישראל: ת”א, ירושלים, חיפה וב”ש. הפירמה 

מספקת שירותים בתחומי הביקורת, מיסוי וייעוץ לחברות 
ישראליות ובינלאומיות. KPMG פועלת ברמה גלובלית, 

ומעסיקה כ-155,000 אנשי מקצוע ב-155 מדינות שונות. היא 
אחת מארבע הפירמות הגדולות והמובילות בעולם לראיית 
 KPMG חשבון ושירותים נלווים. הפירמות החברות ברשת

העולמית משויכות ל KPMG International , קואופרטיב 
רשום בשוויץ.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 us-islhrgeneral@KPMG.com

קהל היעד: בוגרי תואר ראשון ושני בתחומי חשבונאות, 
הנדסה, ניהול, מחשבים, קיימות

www.kpmg.com/il:אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הייטק - תוכנה  
 The Microsoft Israel R&D Center, :תחום פעילות
 located in both Herzeliya and Haifa, is one of

 three strategic global development centers
 situated around the world. Our mission is

 to lead strategic products and services that
 realize Microsoft’s vision, by tapping into

 Israel’s unique technological & entrepreneurial
 assets. The center is home to some of the

 company’s most exciting and innovative
 technologies driven by a collective of rare and

.diverse individuals
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 ildcjobs@microsoft.com
קהל היעד: סטודנטים )תואר ראשון, שני ושלישי( ובוגרים 
מהמחלקות: מדעי המחשב/הנדסת תוכנה/מערכות מידע/

הנדסת חשמל/הנדסת מערכות תקשורת
www.microsoftrnd.co.il :אתר אינטרנט

 FinTech :תחום עיסוק
תחום פעילות: 

Intercontinental Exchange (NYSE: ICE( is a 
leading operator of global exchanges and 
clearing houses and a provider of Financial 
Market Data and technology services.
The ICE Tel Aviv office focuses on 2 key pillars:
1.Developing financial technology applications 
(Fin-Tech(  to meet the need for accessibility 
and transparency across all asset classes
2.Processing and generating mission critical 
financial market data - used for decision 
making, trading and risk management 

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 ,https://ice.wd1.myworkdayjobs.com/ICE

anat.nahari@theice.com -ענת נהרי
קהל היעד: בוגרי תואר ראשון ושני מהתחומים הבאים- 
מתמטיקה, סטטיסטיקה, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, 

כלכלה, מנהל עסקים
אתר אינטרנט: 

https://www.intercontinentalexchange.com/index

PayPal IsraelKPMG סומך חייקין Microsoft Intercontinental Exchange-ICE

תחום עיסוק: תוכנה
תחום פעילות:: רד האט היא חברת התוכנה המובילה 

בעולם בפתרונות קוד פתוח. מרכז הפיתוח של רד האט 
ברעננה מהווה עמוד תווך מרכזי בפיתוח פתרונות הענן של 

 OpenStack  החברה, ומתרכז בעיקר בפיתוח המוצרים
 ,RH Enterprise Virtualization -ו Platform

המבוססים על טכנולוגיית KVM אשר הומצאה ופותחה 
במרכז בישראל.  המודל של הקוד הפתוח מוטבע ברד 

האט וכמובן גם במרכז ברעננה לא רק כמודל פיתוח אלא 
כתרבות ארגונית )זהו ה-DNA שלנו(.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
il-career@redhat.com

קהל היעד: סטודנטים
www.redhat.com  :אתר אינטרנט

 Red Hatתחום עיסוק: הייטק
 Telecom תחום פעילות: רד מובילה עולמית בפתרונות

 .Access
בין לקוחותיה נמנים ספקי תקשורת מן השורה הראשונה 

בעולם, חברות חשמל, חברות תובלה וארגונים ממשלתיים. 
החברה היא מובילה עולמית בטכנולוגיות ופתרונות תקשורת, 

דוגמת ה-virtual CPE - vCPEs כמו גם ניטור ביצועי 
רשתות, סינכרוניזציה על גבי רשתות מיתוג מנות, מזעור 

 .TDM over packet חומרה ופתרונות
לרד פעילות של 35 שנה בשוק ונוכחות במעל 150 מדינות .

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
jobs@rad.com

קהל היעד: בוגרי תואר ראשון בהנדסת מחשבים/תקשורת/ 
מדעי המחשב/אלקטרוניקה וחשמל

  www.rad.com  :אתר אינטרנט

רד תקשורת
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תחום עיסוק: תנועות נוער וחינוך
תחום פעילות: תנועת הצופים העבריים היא תנועת הנוער 

הראשונה והגדולה בישראל. התנועה מובילה את העשייה 
המרכזית של החינוך הא-פורמאלי ומאגדת למעלה מ- 

80,000 בני נוער בכ- 200 שבטים תוך הובלת תרבות ציונית 
אקטיבית. 

תנועת הצופים הינה ציר מרכזי לפעילויות בני נוער, אשר 
תומכת בעמידה באתגרים הלאומיים, יוזמת פעילויות 

המספקות מענה חברתי- מקצועי, מתמקדים בבניית שבטים 
קהילתיים, בחיזוק פריפריות, בשמירת הזיקה היהודית - 
ישראלית בתפוצות )תוכנית צופי צבר עולמי( ובשילוב 
אוכלוסיות מיוחדות )כגון: נוער בסיכון, צופי צמי”ד וצפי 

שב”א(.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 jobs@zofim.org.il
קהל היעד: סטודנטים לתואר ראשון ושני, בוגרי תואר ראשון

www.zofim.org.il :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: מדע פורנזי
תחום פעילות: חקירת זירות פשע חמור בהיבטים הקשורים 

למדע הפורנזי, הגשת חוות דעת מומחה לביהמ”ש, מתן עדות 
וייעוץ פורנזי לגורמי חקירות, פרקליטות וגופי ביטחון. עריכת 

מחקרים מדעיים לבחינה מעמיקה של משמעות ממצאים 
פורנזיים ושיפור יכולות קיימות. תהליך ההכשרה מתבצע תוך 

כדי התפקיד במשך כחמש שנים וכולל חניכה אישית, קורסים 
מקצועיים ומעבר קורס קצינים משטרתי. העבודה ייחודית, לא 

שגרתית ובעלת אתגר רב.
מקום שירות: באר-שבע, ירושלים, ת”א, חיפה.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
  mobilelab100@gmail.com

קהל היעד: בוגרים ו/או מוסמכים )כולל סטודנטים בשנה 
 ,B.sc, M.sc( במדעי הטבע וההנדסה )האחרונה לתואר

למעט הנדסת תעשייה וניהול(

תחום עיסוק: תנועת נוער
תחום פעילות: התנועה המרכזית במרחב הכפרי המונה 

כ-35,000 חניכים.
התנועה פועלת במעל 400 מושבים, קיבוצים וישובים 
קהילתיים הפרוסים ממטולה בצפון ועד פראן בערבה.

בני המושבים שומרת על רעיונות הקמת המושב ומגלמת 
אותם בערכיה ובפעילותה. בהיותה תנועה הפועלת בקרב 
קהילות, היא עובדת בצורה ייחודית המושתתת על שיתוף 

פעולה עם הגורמים המקומיים בישובים ובמועצות. בני 
המושבים פועלת ב-26 מועצות אזוריות ו-4 מועצות מקומיות. 

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
hr@v-noar.org.il איילת צור , 03-6086338

קהל היעד: סטודנטים לתואר ראשון ושני או בוגרים 
בפקולטה למדעי הרוח והחברה ובפקולטה לניהול.

www.bmoshavim.org.il :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: השמה להייטק ולביוטק
תחום פעילות: כבוגרים טריים או סטודנטים, יש חשיבות 

אדירה לצעדים הראשונים אותם אתם עתידים לפסוע בעולם 
ההייטק. ההחלטות הראשונות אותן תיקחו יכולות להשפיע 

על מהלך הקריירה שלכם לאורך שנים.
בשביל החלטות טובות ובונות כדאי לצעוד יד ביד עם מי 

שמכיר לעומק את עולם ההייטק והביוטק, מי שיודע מיהם 
השחקנים בכל תחום, עוקב אחר מגמות, משכרות, תפקידים 

חדשים ויודע להדריך ולייעץ.
אנחנו באתוסיה מאמינים במערכות יחסים. את המועמדים 

שלנו אנחנו מלווים למרחקים ארוכים.. 
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

jobs@ethosia.com
קהל היעד: בוגרים וסטודנטים לתארים ראשון, שני ושלישי 

בפקולטה להנדסה ובמדעי המחשב.
www.ethosia.co.il :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הנדסה
תחום פעילות: הקמ”ג- הקריה למחקר גרעיני נגב, הינה 

ארגון מדעי טכנולוגי העוסק במגוון רחב של תחומים 
בחזית הידע העולמי. אנו מציעים עיסוק באתגרים מדעיים 

טכנולוגיים, החל ממחקר בסיסי וכלה במימוש טכנולוגי 
והנדסי. הארגון מאפשר אופק התפתחות מקצועי ואישי 

לטווח רחוק.
למצטיינים מתאפשרת יציאה ללימודים לתארים מתקדמים 

במוסדות הלימודים המובילים בארץ ובחו”ל וכן ביצוע 
מחקרים בעלי אופי אקדמי התואמים את צרכי הארגון תוך 

שיתוף פעולה עם מוסדות המחקר המובילים בארץ ובעולם. 
הקמ”ג מסייע לעובדים חדשים המעתיקים את מקום מגוריהם 

לנגב במעבר הדירה.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

  hr@nrcn.org.il
קהל היעד: סטודנטים מצטיינים )ממוצע 85 ומעלה( 

שמתחילים שנה ג’ ו-ד’ בתחומים הבאים: כימיה, מכונות, 
חשמל, פיזיקה – לפרויקט מלגות המצטיינים של קמ”ג. בוגרי 

תואר ראשון שני: הנדסת כימיה, הנדסת מכונות, פיזיקה, 
חשמל.

www.nrcn.org.il :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: בטחוני
תחום פעילות: רוצה עבודה עם משמעות, עם ערכים? רוצה 

עבודה שתרגש אותך, תאתגר אותך, תכניס לך עניין לחיים?
אנחנו מזמינים אותך לעשות את הצעד הראשון בדרך לשם. 

למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים דרושים/ות מועמדים/
ות לתפקידים במרחב העשייה המבצעי-מודיעיני-טכנולוגי. 

אנו מציעים מגוון משרות מאתגרות ומרתקות, בעלות תרומה 
אישית ולאומית. אנו מחפשים אנשים איכותיים, מתחומי לימוד 
שונים ומגוונים למשרות אשר יכולות להתאים לסטודנטים/יות  

או לבוגרים/ות )טריים/ות וותיקים/ות(*.
*רק מועמדים/ות מתאימים/ות ייענו/תיענינה

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 www.mossad.gov.il

קהל היעד: סטודנטים/יות החל משנת הלימודים האחרונה ו/
או בוגרים/ות מכלל הפקולטות וכלל סוגי התארים.

www.mossad.gov.il :אתר אינטרנט

תנועת הצופים העבריים ע”ר

החטיבה לזיהוי פלילי
משטרת ישראל החטיבה לזיהוי פלילי,

המעבדה הניידת לחקירת זירות פשע חמור בני המושבים
אתוסיה

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםהקריה למחקר גרעיני נגב
תחום עיסוק: חונכות וירטואלית תנועת הצופים העבריים בישראל ע"ר

תחום פעילות: תכנית נחשון הנה מיזם חניכה וירטואלית 
המציע לתלמידי כיתות י’-יב’ מהפריפריה תגבור לימודי 

במקצועות המוגברים מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית  וכימיה. 
הלימוד בתכנית מתקיים על בסיס שבועי בשעות אחה”צ, 

מכל מקום שנוח לך ובמועדים קבועים המתאימים לך 
ולתלמידים. צוות נחשון מעניק ליווי והכשרה מקצועית וילווה 
אותך עד למועד בחינת הבגרות. אם אתם מחפשים עבודה 

מהבית במהלך התואר לצד עשיה משמעותית, מקומכם 
איתנו!

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
Nachshon1@cet.ac.il

קהל היעד: סטודנט שנה ב’ ומעלה במקצועות ההנדסה, 
פיסיקה, מתמטיקה, כימיה והוראת המדעים

www.nachshon.cet.ac.il  :אתר אינטרנט

נחשון- מטח
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תחום עיסוק: חינוך בלתי פורמאלי
תחום פעילות: “אחריי!” היא עמותה חינוכית חברתית 

הפועלת ברחבי הארץ במטרה להצמיח מנהיגות צעירה 
ולעודד מעורבות חברתית בקרב בני נוער וצעירים הנמצאים 

בצומת הדרכים האחרון בו ניתן להשפיע על עתידם 
באמצעות חינוך. מדי שנה חברים בתנועה כ- 6,000 בני 

נוער אשר משתתפים בכ-305 מסגרות פעילות בתוכניות 
הכנה לשירות משמעותי בצה”ל, הכנה לבגרות, תכנית 

שטח וסיירות, שנת שירות, מכינה קדם צבאית וארגון בוגרים 
המלווה למעלה מעשרים אלף בוגרים במהלך השירות 

הצבאי ואחריו.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

aharai.cv1@gmail.com
קהל היעד: סטודנטים לתואר ראשון מכלל הפקולטות

www.aharai.org.il :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: סטארט אפ 
תחום פעילות: חברת סטארט-אפ בצמיחה המפתחת 

תוכנה לתחום ה- disaster recovery לסביבות וירטואליות 
ולסביבות מבוססות ענן. הפתרון שהחברה מספקת, מאפשר 

לחברות לבצע רפליקציה מתמשכת של כמויות משתנות של 
מידע בצורה פשוטה ומהימנה, ובכך להגן בצורה אפקטיבית 
על המידע הארגוני. מוצר הדגל של החברה, שזכה בפרסים 
רבים, הפך לתקן בתחום ההגנה על המידע, אחזורו והיכולת 

להעבירו בין מרכזי מידע שונים. 
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 aya.naveh@zerto.com
קהל היעד: בוגרי תואר ראשון במדעי המחשב ותוכנה, בוגרי 

תואר שני במתמטיקה או פיזיקה 
www.zerto.com :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הייטק
תחום פעילות: חברת סולאראדג’ מפתחת ומייצרת מערכות 

סולאריות פוטו-וולטאיות )PV( המאפשרות ייעול הפקת 
חשמל מאנרגית השמש. אנחנו מזמינים אותך להצטרף 

לחברה בינלאומית מצליחה, שמוצריה נמכרים ומותקנים 
ביותר מ 90 מדינות ברחבי העולם ולקחת חלק מהותי בקידום 

פתרונות לאנרגיות ירוקות. סולאראדג’ נסחרת בנסד”ק  
)NASDAQ: SEDG), מעסיקה יותר מחמש מאות עובדים 

ברחבי העולם, ומחפשת אתכם -מהנדסים ומהנדסות מתחומי 
האלקטרוניקה, תוכנה, מכונות ועוד שחושבים וחיים חדשנות.

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים תואר ראשון בהנדסת חשמל, 
תוכנה ומכונות 

www.solaredge.com :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הייטק
תחום פעילות: יוטפו מפתחת פלטפורמה לקריאה, 

כתיבה ושיתוף של חוות דעת על מוצרים באתרי מסחר 
אלקטרוניים. הפלטפורמה נועדה לעזור לחברות לשווק 

את עצמן באמצעות התוכן שיצרו הלקוחות, בין אם בכתב, 
בתמונות, סרטונים או שאלות ותשובות. באמצעות התוכן 

נוצרת למעשה קהילה סביב המוצר, שמעלה את החשיפה 
אליו ויכולה לגרום לרוכשים המביעים עניין להפוך ללקוחות 

בעצמם. לקוחות החברה, אתרי המסחר, יכולים להנות 
מאנליטיקות מפורטות המציעות מידע נוסף אודות המכירות 

השונות. 
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

jobs@yotpo.com
קהל היעד: בוגרים וסטודנטים 

www.yotpo.com/jobs :אתר אינטרנט

High-tech, software :תחום עיסוק
תחום פעילות: PTC הינה חברת תוכנה עולמית המעסיקה 

למעלה מ 6,000 מומחי ידע ב 30 מדינות, מתוכם מאות 
בישראל. עם למעלה מ 750 שותפים עסקיים וקהילה של כ 
250,000 מפתחים, המעניקים שירות ליותר מ 32,000 חברות 

 IoT (Internet of -במגוון תעשיות. פלטפורמות ה
)Things וה- )AR (Augmented Reality לצד פתרונות 
התוכנה המובילים שלנו בתחומי ה CAD , PLM , ALM ו 

SLM, משנות את הדרך בה אותן חברות מפתחות, מייצרות 
ותומכות במוצריהן.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 jobs-ptcisrael@ptc.com

קהל היעד: בוגרים במחלקות מחשבים, תוכנה, מתמטיקה, 
מכונות

www.ptc.com :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: פרסום דיגיטלי 
תחום פעילות: UM DIGITAL הוקמה ב2007 ומאז הפכה 

להיות חברת ה Online Marketing הגדולה והמצליחה 
בישראל. בשנים האחרונות הובילה UM Digital  את 

פריצות הדרך הדיגיטליות הבולטות בישראל למגוון לקוחות 
ביניהם: דומינוס פיצה, אלעל, קימברלי ועוד.

בשנת 2012 רכשה החברה את Sekindo – רשת פרסום 
המספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לשוק פרסום 

האונליין. סקינדו צמחה מחברת סטארט אפ קטנה למובילה 
עולמית בתחום הפרסום הפרוגרמטי ופועלת כיום במעל 30 

מדינות בעולם.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

  oritb@sekindo.com
קהל היעד: בוגרי כלכלה/מנהל עסקים/פסיכולוגיה או תואר 

אנליטי אחר 
 www.umdigital.co.il :אתר אינטרנט

www.sekindo.com

אחריי!

Zerto
SolarEdge

Yotpo

PTC

UM DIGITAL
High-tech :תחום עיסוק

תחום פעילות: כמעט כל מכשיר אלקטרוני בעולם מיוצר 
תוך שימוש במערכות של אורבוטק!

חברת אורבוטק הינה מובילה עולמית בפיתוח טכנולוגיות 
חדשניות לשימוש בתהליכי ייצור של המוצרים התעשייתיים 

המתקדמים בעולם בתעשיית האלקטרוניקה ותעשיות 
משיקות. 

 High Tech-פתרונות הייצור של אורבוטק לתעשיית ה
משמשים יצרני אלקטרוניקה מובילים לייצור איכותי של 

מעגלים מודפסים, צגים שטוחים, מארזים מתקדמים, 
מערכות מיקרו אלקטרו-מכאניות ורכיבים אלקטרונים 
אחרים. לאורבוטק מעל 2,500 עובדים ב-50 משרדים 

הפרוסים ברחבי העולם. 
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

jobs@orbotech.com
קהל היעד: באורבוטק מגוון משרות עבור סטודנטים ובוגרים 

בתחומים שונים
אתר אינטרנט: ניתן להתעדכן במשרות הפתוחות ולהגיש 

www.orbotech.com/careers :מועמדות באתר

Orbotech
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תחום עיסוק: הייטק
תחום פעילות:  

Kenshoo is the global leader in agile 
marketing. Brands, agencies and developers 
use Kenshoo to direct nearly $350 billion 
in annualized client sales revenue through 
social, search, mobile, and display advertising. 
Kenshoo provides leading native API solutions 
for advertising across Facebook, Google, 
Instagram, Bing, Twitter, Yahoo Gemini, Yahoo 
Japan, Yandex and Baidu.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
kenshoo.juniorsoftwareengineer@applynow.io

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים ממדעי המחשב, הנדסת 
תוכנה ודומיהם. 

www.kenshoo.com :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הייטק טכנולוגיה 
תחום פעילות: Hp Indigo הוקמה במטרה לפתח פתרונות 

חדשניים לשוק הדפוס הדיגיטלי. החברה מעסיקה בארץ 
מעל  2500 עובדים מעולמות תוכן שונים: הנדסת מכונות, 
פיזיקה, כימיה, תוכנה, אלקטרוניקה, שיווק, תעשייה וניהול 
ועוד. לקוחותיה של HP Indigo עומדים בחזית מהפכת 

הדפוס הדיגיטלית, אשר מאפשרת הדפסת מגוון רחב של 
מוצרים באיכות גבוהה, בלוח זמנים מהיר תוך התאמת 
ההדפסה לתוכן משתנה בזמן אמת. לקוחותיה מפיקים 

ספרים, חוברות, פוסטרים, כרטיסים, לוחות שנה, אלבומים, 
מדבקות, אריזות גמישות וכו’

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 www.hp.com/go/jobs

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים לתארים ראשונים ושניים 
בתחומים של: תעשייה וניהול, כימיה ופיסיקה, מכונות, חשמל 

ואלקטרוניקה, שיווק, מחשב, כלכלה ועוד
www.hp.com/go/jobs :אתר אינטרנט

תחום עיסוק:  בנייה והנדסה אזרחית 
תחום פעילות: חברה גלובאלית, עם כ-24,000 עובדים 
מסביב לעולם ופריסה ב-120 מדינות, מפתחת, מייצרת 

ומוכרת מוצרי פרימיום ופתרונות לענף הבנייה והתעשייה. אנו 
שותפים בפרויקטים קטנים כגדולים בארץ ובעולם בתחום 

ומשקיעים בפיתוח טכנולוגיה חדשנית, מובילת שוק ויצירתית, 
אשר נותנת מענה מדויק ללקוחותינו. האסטרטגיה שמובילה 

אותנו היא מכירה ישירה אל מול לקוחותינו, החל מלקוחות 
תעשיתיים ועד לחברות הבנייה הגדולות בארץ ובעולם. 

האנשים שלנו מספקים ייעוץ, הדרכה ופתרונות למנהלי 
 .On Site בנייה, מהנדסים וקונסטרוקטורים

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 HumanResouces.IL@hilti.com

שרון/ליזה- 074-7136924 
קהל היעד: סטודנטים שנה אחרונה ו/או בוגרים תארים 

ראשונים בתחום ההנדסה האזרחית. בנוסף, במהלך או בוגרי 
תואר שני בתחום כלכלה/מנהל עסקים/הנדסת תעשייה 

וניהול למסלולים גלובאליים ולוקאליים מעניינים”
 www.hilti.co.il:אתר אינטרנטKenshoo

Hp indigo Hilti Israel
תחום עיסוק: חדשנות בטכנולוגיה ולמידה

תחום פעילות: MindCET  הוא מרכז לחדשנות 
בטכנולוגיה וחינוך מבית המרכז לטכנולוגיה חינוכית )מטח(. 

MindCETeX היא תכנית מחקר ופיתוח למפתחים מבריקים, 
.EdTech–בעלי מוטיבציה ועניין בתחום ה

 MindCET במהלך התכנית יעבדו המשתתפים במתחם
בירוחם וינהלו תהליך מחקר ופיתוח ייחודי, המשלב טכנולוגיות 

חדשניות. המשתתפים ישולבו בתכנית האקסלרטור של 
MindCET, הכוללת תכנים מעולמות היזמות, השיווק, חוויית 
המשתמש ועוד, וייהנו מליווי צמוד של אנשי מקצוע רלוונטיים 

ובכירים בחברות הטכנולוגיה המובילות בשוק. משתתפי 
התכנית יקבלו מגורים חינם ומענק חודשי לכל אורך התכנית.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
ranm@cet.ac.il

קהל היעד: סטודנטים החל משנה ד’ ובוגרים בתחום מדעי 
המחשב/הנדסת מכונות 

www.mindcet.org :אתר אינטרנט

MindCET

תחום עיסוק: הייטק 
תחום פעילות:

Mobileye is the global leader in the 
development of computer vision and machine 
learning, data analysis, localization and 
mapping for Advanced Driver Assistance 
Systems and autonomous driving.
The Company’s technology keeps passengers 
safer on the roads, reduces the risks of traffic 
accidents, saves lives and has the potential 
to revolutionize the driving experience by 
enabling autonomous driving.
We’re headquartered in Jerusalem, with more 
than 700 employees in Israel alone. 
Come join us and help influence the future of 
driving!

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
hr@mobileye.com

הגשת קו”ח מתבצעת דרך האתר
קהל היעד: סטודנטים לקראת סיום התואר ובוגרים מתחום 

מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל ומחשבים – כל 
התארים

www.mobileye.com/careers :אתר אינטרנט

Mobileye
Vision Technologies
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תחום עיסוק: הייטק
תחום פעילות: גפן דקל טכנולוגיות בע”מ חברת בת של 
Dalet העולמית הפעילה משנת 1994 ומשמשת כמרכז 

המחקר והפיתוח בפארק ההייטק בבאר-שבע. אנו מתמחים 
במתן פתרונות תוכנה המתקדמים בעולם הדיגיטלי החדשני 
הכולל ניהול המדיה עריכה  שידור וארכוב ,תוך התממשקות 

עם מערכות מחשוב שונות הקיימות בתעשייה המתקדמת כגון 
שרתי איחסון ואמצעי שידור מגוונים. אנו פועלים בלמעלה מ- 

90 מדינות בעולם, עם לקוחות החברה נמנים חברות מדיה 
ושידור כגון : גל”צ, גלגל”צ, ערוץ הכנסת, הרשות לשידור 

השנייה לטלויזיה ורדיו,HBO , NBC, BBC, WB ועוד רבים.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים: 

gfnjobs@dalet.com
 073-2222800

קהל היעד: תארים ראשון / שני / שלישי במחלקות : מדעי 
המחשב, תוכנה, מערכות מידע, הנדסת חשמל ומחשבים,  

תעשייה וניהול . 
www.dalet.com :אתר אינטרנט

תחום עיסוק:  הייטק- תוכנה
תחום פעילות: CodeValue הינה חברת מומחים בעולמות 
התוכנה, המתמחה במגוון של תחומים טכנולוגיים כגון פיתוח 

לסביבת ענן, IoT, עולמות מיקרוסופט, סביבות Web ו- 
Mobile מגוונות ועוד. 

לחברה כ-200 מומחים טכנולוגיים ומגוון לקוחות במגזרי 
ההייטק השונים, ביטחון, ממשלה, רפואה, בנקאות וחברות 

סטארט-אפ.
החברה מספקת שירותי יעוץ ארכיטקטוניים ופיתוח פרויקטים 
 DevOps-וה UX-ומוצרי תכנה עבור לקוחותיה, כולל זוויות ה

להשלמת התמונה הטכנולוגית. 
לחברה שני סניפים: יקנעם בצפון והרצליה במרכז.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
codevalue.bgu@applynow.io

074-7030232
קהל היעד: סטודנטים ובוגרים בתארים ראשון, שני, שלישי 
במקצועות: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, הנדסת מערכות 

מידע, הנדסת חשמל, הנדסה תעשייה וניהול.
www.codevalue.net :אתר אינטרנט

DaletCodeValue
תחום עיסוק: הייטק

 Dell Technologies מקבוצת Dell EMC :תחום פעילות
מסייעת לארגונים בשדרוג מרכזי הנתונים שלהם באמצעות 

 Dell EMC טכנולוגיות מובילות. מרכז המצוינות של
בישראל, הכולל אתרים בהרצליה, באר שבע וחיפה, 

מוביל חדשנות בסביבה דינמית ומתקדמת. מרכז המצוינות 
בישראל, המעסיק מעל 1200 עובדים, עושה שימוש בעוצמה 
הגלובלית של Dell Technologies לעידוד יזמות מקומית 

ויצירתיות טכנולוגית. Dell EMC מתמחה בטכנולוגיות אחסון 
 high availability, ,מתקדמות, פתרונות סייבר, מחשוב ענן
big data, data science. המרכז רשם מעל 200 פטנטים 

בישראל וכך סיפק לחברה העולמית יתרון תחרותי.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 Elin.Hochstadt@dell.com , אלין- 050-6805478
קהל היעד: סטודנטים ובוגרים במחלקה למדעי המחשב 

ומהפקולטה להנדסה.
israel.emc.com/corporate/coe/ :אתר אינטרנט

index.htm

  Dell
תחום עיסוק: הייטק 

תחום פעילות: חברת הייטק גלובאלית המפתחת ומספקת 
פתרונות תקשורת ללקוחותיה ברחבי העולם. החברה בעלת 
מרכזי פיתוח בישראל )פ”ת ועומר(, הודו וסין ומשרדי שירות 

ומכירה במעל ל- 30 מדינות. מלבד פתרונות תקשורת 
של Packet-Optical Transport, מובילה החברה 

שינוי תפישתי בעולם הטלקום והתקשורת. שינוי זה מציע 
פתרונות תוכנה ויישומיים אפליקטיביים לניהול ואבטחת רשת 

Network Function Virtualization בטכנולוגית
 .SDN (Software Defined Network( -ו(NFV(

פתרונות אלו מבוססים על טכנולוגיה פתוחה, מוגנת וגמישה. 
החברה חרטה על דגלה את סמל המצוינות בכל פעילויותיה, 

החל מתהליכי הפיתוח, השירות, איכות מוצריה ועד בחירת 
האנשים

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
sivan.bitton@ecitele.com

אשת קשר: סיון ביטון  – אחראית קשרי אקדמיה
קהל היעד: הנדסת תוכנה/מערכות תקשורת/מדעי המחשב 

/חשמל ומחשבים/תוכנה ומערכות מידע
www.ecitele.com :אתר אינטרנט

ECI

תחום עיסוק:בטחון
תחום פעילות: משטרת מחוז ירושלים מגייסת שוטרים 

לשורותיה למגוון תפקידי שטח: סיור, יס”מ, בילוש, חקירות, 
תנועה. 

תנאים יחודיים למחוז ירושלים בלבד: גיוס בדרגת רס”ר 8, 
מענק של 50,000 ₪ למשרתים באגן העיר העתיקה ויס”מ, 

השתתפות שכ”ד 2500 ₪ לרווק ו 3500 ₪ לנשוי. עבודה 
מאתגרת עם אפשרויות קידום וגיוון.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
פקס:025391338  טלפון 025391715                                          

jerusalem-jobs@police.gov.il
קהל היעד:סטודנטים, בוגרים, מכל מסלולי הלימוד

אתר אינטרנט: לשכת גיוס משטרת ישראל

משטרת מחוז ירושלים
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תחום עיסוק: הייטק
תחום פעילות: אמדוקס הינה חברת תכנה מובילה המעניקה 

שירות לחברות התקשורת והמדיה המצליחות בעולם, כולל 
 AT&T, Comcast, Vodafone, Telefonica, BT,

 . T-Mobile
עם 25,000 עובדים המשרתים לקוחות ביותר מ-85 מדינות, 

אמדוקס מציעה סביבת עבודה מרובת תרבויות, שפות 
ולאומים, ושפע הזדמנויות להתפתחות מקצועית ולקידום 

הקריירה.
אם ברצונך להשפיע על עתידה של תעשיית התקשורת 

העולמית ולעבוד עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר באווירת 
“סטארט-אפית” דינמית – מקומך איתנו!     

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
jobs@amdocs.com

קהל היעד: סטודנטים עם יתרת לימודים של עד שנה וחצי 
ממדעי המחשב ובוגרים ממגוון מקצועות

www.jobs.amdocs.com/content/ :אתר אינטרנט
Israel

תחום עיסוק:  הייטק - תוכנה 
תחום פעילות: ספקית מובילה של פתרונות אבטחה 

ומונטיזציה המאפשרים לספקי שירותים להפוך את החוויה 
הדיגיטלית למאובטחת יותר ולהתאים אותה למשתמשים. 

מסגרת אספקת השירותים מאפשרת הרחבה וממנפת 
את איסוף המידע ברשתות נתונים, מה שמאפשר לספקי 

שירותים להתקרב אל הלקוחות שלהם, להגן על נכסי הרשת 
ועל המשתמשים ולקצר את הזמן הנדרש לקבלת הכנסות 

משירותי ערך מוסף. 
אלוט מקיימת שיתופי פעולה עם חברות אבטחת סייבר 

 Intel Security, ופתרונות רשת מהגדולות בעולם ובהן
.HPE, Oracle, Amdocs , Nokia Alcatel

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
hr@allot.com

קהל היעד: סטודנטים ובוגרי הנדסת תוכנה/מערכות 
תקשורת/מדעי המחשב לתפקידי אינטגרציה, פיתוח ומחקר

 www.allot.com:אתר אינטרנט

AmdocsAllot Communications
 Apple :תחום עיסוק

תחום פעילות: 
 Apple is a place where extraordinary people
 gather to do their best work. Our community
 is made up of every kind of individual: 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. So if you’re excited by the idea of
 making a real impact, a career with Apple
 .might be your dream job

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 Applyhere@apple.com

קהל היעד: סטודנטים ו/או בוגרים בתחומי לימוד הנדסת 
חשמל, מדעי המחשב, הנדסת תוכנה ומערכות תקשורת.

 www.apple.com/jobs/il :אתר אינטרנט

 Apple
תחום עיסוק: הייטק 

תחום פעילות:אודיוקודס עוסקת בתכנון, פיתוח ומכירת 
מוצרי טכנולוגית קול על פרוטוקול אינטרנט, מוצרים 

לרשתות טלפוניה ונתונים ואפליקציות לשירותים מתקדמים 
לספקי תקשורת ולארגונים.

אודיוקודס מובילה שוק בתחום ציוד קול על פרוטוקול 
אינטרנט ורשתות משולבות של קול ונתונים, ומוצריה פרוסים 

ברחבי העולם בשימושי תקשורת פס-רחב, סלולר, כבלים, 
רשתות ארגוניות ובתים פרטיים. 

החברה מספקת חדשנות, כגון  שערי מדיה, נתבים עסקיים, 
 ,IP בקרי גבול לשיחות, שערי גישה לשוק הביתי, טלפוני

שרתי מדיה ואפליקציות לשירותים מתקדמים לרשתות.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

jobs@audiocodes.com
קהל היעד: סטודנטים ובוגרי תואר ראשון / שני בתחום מדעי 

המחשב / הנדסת תוכנה / מערכות תקשורת 
www.audiocodes.com :אתר אינטרנט

Audiocodes

תחום עיסוק: הייטק
תחום פעילות: בידאלגו ,חברת סטארט-אפ שנוסדה בשנת 
2010 ופועלת בעולם הפרסום ברשתות החברתיות )פייסבוק, 

אינסטגרם, פינטרסט ועוד(. לחברה טכנולוגיה ייחודית 
מבוססת אלגוריתם המבצעת אופטימיזציה של קמפיינים 

פרסומיים ומאפשרת למפרסמים רווחיות גבוהה תוך שמירה 
על היקפי פרסום גדולים מאוד. בידאלגו היא “שותף שיווקי” 

של פייסבוק, פינטרסט ואינסטגרם ומקיימת עימם קשרי 
גומלין מתמשכים. לבידאלגו משרדים בישראל )רמת-גן( 

ובארה”ב )סן-פרנסיסקו(. החברה מתאפיינת בסביבת עבודה 
צעירה ודינאמית, מונה כיום למעלה מ-60 עובדים ונמצאת 

בתנופת צמיחה.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

  careers@bidalgo.com
קהל היעד: בוגרי תואר ראשון \ שני 

www.bidalgo.com :אתר אינטרנט

Bidalgo תחום עיסוק: ?
תחום פעילות: גלאור פיתוח מערכות ותוכנה בע”מ נוסדה 

בשנת 1989. גלאור היא ספק מוביל של פתרונות לניהול 
ארגונים בתחום התיירות, מערכת אותה מפתחים בחברה 
ומשמשת למעלה מ- 700 לקוחות ב- 26 מדינות ברחבי 

הגלובוס.  בשני העשורים האחרונים, גלאור הובילה מהפיכה 
בענף התיירות הישראלי, לראשונה עם תוכנת הגלבוע 

בסביבת DOS אשר תוך שלוש שנים הייתה לבחירתן של 
450 חברות תיירות בישראל,  בימים אלה, גלאור ממשיכה 

במגמה החדשנית עם ה- Travel Booster, פתרון אינטרנטי 
מלא המאפשר למשתמשים גישה לתוכנת התיירות בכל 

מקום ובכל זמן. התוכנה מוצעת כפתרון SaaS, כך שכל מה 
שנדרש בכדי להשתמש הוא דפדפן האינטרנט. כיום מונה 

החברה כ- 60 עובדים. 
   BI קהל היעד:  אוכלוסיית יעד, סטודנטים ובוגרים לתפקידי

מהמחלקות הנדסת תעשיה ונחיוך, הנדסת מערכות מידע, 
הנדסת תוכנה ומדעי המחשב.

  jobs@galor.com :כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים
www.travelbooster.com  :אתר אינטרנט

GALOR
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תחום עיסוק: אינטרנט
תחום פעילות: קבוצת וובפאלס היא חברה צעירה ודינמית, 
המובילה בתחום השיווק הדיגיטלי ממוקד הביצועים. החברה 

מונה כ-350 אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בשוק, במגוון 
תחומים. הקבוצה מורכבת משלוש חברות: וובפאלס, 

דאו-אפ-קליקסמוב ומרמר מדיה, המפנות משתמשים 
פוטנציאליים לאתרים ואפליקציות של חברות מובילות במגוון 

ורטיקליים.
משרדינו ממוקמים ברמת החייל בת”א, והם מאובזרים בכל 
טוב. אנחנו מגייסים את המוכשרים ביותר, ומרגע שהם חלק 

מהמשפחה, נוביל את העובדים שלנו להתפתח בעזרת 
למידה בלתי פוסקת, העצמה ואפיקי קידום מדהימים!  

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 jobs@webpals.com

קהל היעד: בוגרים לתואר ראשון או שני בעיקר בתחומים 
של תעשייה וניהול, מדעי המחשב והנדסת תוכנה

 www.webpals.com :אתר אינטרנט

WEBPALS
תחום עיסוק: 

תחום פעילות: הוא ארגון ממלכתי המופקד על שמירת 
בטחון המדינה, מוסדותיה ומשטרה הדמוקרטי מפני איומי 

טרור, ריגול, חתרנות, חבלה וחשיפת סודות המדינה. שירות 
הביטחון הכללי, מציע מסלולי קריירה ייחודיים ומשמעותיים 

בלב העשייה הביטחונית הישראלית, בתחומי מודיעין, 
מבצעים, אבטחה, טכנולוגיה וסייבר )הגנה ותקיפה(, ומזמין 

אתכם להצטרף לשורותיו.
מובטחת קריירה מרתקת הכוללת אפשרויות קידום, ביטחון 

תעסוקתי, תנאי שכר הולמים ומעטפת רווחה רחבה.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

bina-2@012.net.il
קהל היעד: תואר ראשון שנה אחרונה, תואר שני ובוגרים

www.shabak.gov.il :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: חינוך בלתי פורמלי – תנועת נוער לילדים עם 
ובלי צרכים מיוחדים

תחום פעילות: כנפיים של קרמבו הינה תנועת נוער לילדים 
ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים. 

אנו מקיימים פעילות חברתית – חינוכית, בלתי פורמאלית 
פעם בשבוע בשעות אחה”צ במודל של חונכות אישית –

במסגרת קבוצתית. הפעילות המשותפת תורמת להגברת 
המודעות לאוכלוסיות מיוחדות ולנגישות חברתית, תוך מתן 
מענה לצרכיהם הרגשיים והחברתיים והשתלבותם בחברה 

הישראלית. 
אנו קולטים ילדים רבי נכויות )מגבלות פיזיות\קוגנטיביות \

תקשורתיות( ונותנים מענה לצרכיהם במכוונות לפיתוח 
מיומנויות חברתיות בינם לבין עצמם ובינם ובין החונכים 

שלהם.  
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 jobs@krembo.org.il
קהל היעד: סטודנטים ובוגרי תארים בתחום החינוך\ עבודה 

סוציאלית\ פסיכולוגיה
www.krembo.org.il :אתר אינטרנט

Big Data -תחום עיסוק: סייבר, מודיעין ו
תחום פעילות: סיגמאביט הינה חברה בת חדשה של חברת 
אלישרא מבית אלביט מערכות המתמקדת בפיתוח מוצרים 

חדשניים הניצבים בחזית הטכנולוגיה בתחומי המודיעין, 
הסייבר, ה-Big Data והמכ”מ ומפתחת פתרונות “מחוץ 

לקופסה” עבור לקוחותיה.
החברה ממוקמת בפארק ההייטק החדש בבאר שבע ומציעה 

סביבת עבודה של סטארט-אפ דינאמי הפועל בתוך חברה 
גלובלית מובילה.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
/https://sigmabit.recruiterbox.com

קהל היעד: בוגרי תואר ראשון / סטודנטים לתארים 
מתקדמים / בעלי ניסיון בהנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, 
מדעי המחשב, מתמטיקה, פיסיקה, סטטיסטיקה, הנדסת 

מערכות תקשורת, הנדסת מערכות מידע. 

תחום עיסוק: חינוך 
תחום פעילות: תכנית חותם מגייסת, מפתחת ומכשירה 

אקדמאיים בעלי חזון וכישורי מנהיגות להוראה משמעותית 
ומעוררת השראה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של 

מדינת ישראל.
בעזרת השותפות בין משרד החינוך, ג’וינט ישראל וקרן נעמי, 

התכנית מעניקה לאקדמאים המתאימים הכשרה ייחודית, 
ומשבצת אותם בבתי-ספר ברחבי הארץ. חותם היא חלק 

מהארגון הגלובלי Teach For All הפועל בכ-400 מדינות 
ברחבי העולם. בישראל, לאחר שבע שנים של פעילות ענפה, 
התכנית פועלת בכ-160 בתי-ספר, ומונה כ-700 חותמיסטים 

פעילים בכל רחבי הארץ.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 - tfibgu@gmail.com
פלג הדזל רכזת גיוס דרום 0528597000 

קהל היעד: סטודנטים בשנתם האחרונה ללימודים או 
אקדמאיים בעלי תואר ראשון לפחות, בכל התחומים. 

www.tfi.org.il :אתר אינטרנט

כנפיים של קרמבושב”כ

אלביט
מערכות סיגמאביט בע”מ 

חותם
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תחום עיסוק: הייטק 
תחום פעילות: אנו גאים להיות חברת תוכנה ישראלית 
העומדת בחזית הטכנולוגיה והחדשנות, ומובילה בתחומי 

ה- Analytics, ה- Cloud וה-Big Data . מוצרי החברה 
מספקים פתרונות בתחומי ניהול ואופטימיזציה של מרכזי 

שירות לקוחות ובתחומי מעקב וניטור של תנועות הון חשודות 
והלבנות הון, ונמצאים בשימוש של יותר מ-25,000 ארגונים 

במעל 150 מדינות. ב- NICE מועסקים מעל 5,000 עובדים 
בכל רחבי העולם, מתוכם כ-1,600 אנשי פיתוח. על אף 

גודלה, האווירה במסדרונות ה-R&D  היא אוירה של 
סטארטאפ – אנשים נלהבים מהעשייה, מרגישים משמעותיים 

וחושבים מחוץ לקופסא.  
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 Nufar.chenperel@nice.com
קהל היעד: סטודנטים שנה שנייה ומעלה של מדעי המחשב/ 

הנדסת תוכנה, בוגרי תואר ראשון/ שני במדעי המחשב/ 
הנדסת תוכנה

www.nice.com/careers//: :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הייטק-גיימינג
תחום פעילות:

Playtika is a multiplatform social games 
developer, putting Israel on the map in this 
highly competitive industry. 
Over 20 million monthly players enjoy our 
games across 13 platforms (iOS, Android, 
FB, etc.( which keeps us on the cusp of 
technological advancements. 
Founded in 2010, Playtika immediately 
enjoyed skyrocketing growth and expanded 
Globally with over 14 offices worldwide. 
Play Is Our Nature.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 playtika.academy@applynow.io

קהל היעד: 1. סטודנטים לתארים מתקדמים- הפקולטה 
להנדסה, הפקולטה לניהול.

2. בוגרים טריים – הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הפקולטה 
לניהול.

3. בוגרים עם ניסיון למגוון תפקידים- הפקולטה להנדסה, 
הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הפקולטה לניהול. 

www.Playtika.com :אתר אינטרנט

NICE PLAYTIKA VISHAY
תחום עיסוק: יצור רכיבים אלקטרונים 

תחום פעילות: הינה חברה בינלאומית הנסחרת בבורסה 
וממוקמת ברשימת 1000 החברות הגדולות. מדובר באחת 
היצרניות הגדולות בעולם בתחום הרכיבים האלקטרוניים 

כגון: נגדים, קבלים, סלילים, דיודות ועוד. מפעלינו מתמקדים 
בייצור רכיבים פאסיביים וחצאי מוליכים ואת מוצרינו 

ניתן למצוא כיום בשימוש כמעט בכל סוגי המכשירים 
האלקטרוניים הביתיים, בתעשיית הרכב, תעשיית המטוסים 

והחלל, תעשיה צבאית ורפואית וכמו כן תעשיית המחשבים. 
החברה מטפחת מדיניות של גידול באמצעות רכישות, ייעול 

ופיתוח פנימי. כיום, החברה מתפרסת על יותר מעשרים 
מדינות וביניהן ישראל, עם 3 מפעלים מרכזיים בב”ש, דימונה, 

מגדל העמק ומשרדי המטה בפתח-תקווה. 
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 jobs.il@vishay.com
קהל היעד: בוגרי תואר ראשון / סטודנטים לקראת סיום 

התואר בתעשייה וניהול, כימיה, מכונות ואלקטרוניקה.
vishayweb.vishaying.com/pages/ :אתר אינטרנט

corporate.aspx

Intuit
  Fintech :תחום עיסוק

תחום פעילות: חברת אינטואיט היא חברה אמריקאית רב 
לאומית מובילה בתחום הפינטק. החברה  מונה כ-8,000 

עובדים ומתמקדת בשרותים פיננסים עם הכנסות של 
מעל ארבעה וחצי מליארד דולר בשנה. במהלך 2014 

רכשה intuit שני סטארטאפים ישראלים  וכך נולד מרכז 
הפיתוח של intuit  בישראל והשני מחוץ לארה”ב ובו כ-80 

מהנדסים
קהל היעד: סטודנטים ובוגרים 

אתר אינטרנט:www.careers.intuit.com. שליחת 
קורות חיים דרך האתר בלבד.

תחום עיסוק: הייטק
תחום פעילות: קבוצת SQLINK, מעסיקה מעל 1,500 

עובדים וברשותינו מאגר משרות ענק ואיכותי. אנו מחפשים 
סטודנטים ובוגרים איכותיים למגוון תפקידי מפתח בהייטק.

החברה פועלת החל משנת 1994. בזכות הניסיון הרב, 
המוניטין שצברנו והמקצועיות הבלתי מתפשרת שלנו נוכל 

“לתפור” לכם את המשרה עליה חלמתם. 
קבוצת SQLINK  דורגה על ידי  חברת BDI כאחת מעשר 

החברות הישראליות שהכי כדאי לעבוד בהן-  וכזו שהכי כדאי 
לעבוד בה מתוך חברות ה-IT הישראליות.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
ShlomitCL@sqlink.com  - שלומית כהן לייבוביץ’ , מס’ 

פלאפון: 054-7575308 
קהל היעד: סטודנטים ובוגרים בתחומי הנדסה, מדעי 

המחשב ומדעים מדויקים בכל התארים
 www.sqlink.com :אתר אינטרנט

 SQLINK

Next Insurance
Hi-Tech/InsurTech/ Fintech :תחום עיסוק

תחום פעילות: 
Next Insurance’s mission is to transform the 
insurance experience for small businesses, 
giving them a process that’s online, 
transparent, fast and complete. We use 
advanced technologies to transform the 
insurance product including Big data, BI, Web 
and mobile technologies.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 jobs_il@next-insurance.com

קהל היעד: סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה ובוגרים 
מהמחלקות מדעי המחשב/ הנדסה/ מחשבים. מיועד גם 

לסטודנטים ובוגרי תואר שני

www.next-insurance.com:אתר אינטרנט

nextinsurance



2829

תחום עיסוק: תעשייה
תחום פעילות :כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי 
מינרלים מיוחדים, הנותנים מענה לצרכיו החיוניים של האדם 

בשלושה תחומי ליבה: חקלאות, מזון וחומרים מורכבים.
הניסיון, הידע והמקצוענות שנצברו עם הקמת תעשיית 

האשלג בארץ ישראל, במהלך למעלה מ-80 שנות עבודה 
מאומצת והשקעה אדירה במחקר ופיתוח, הפכו את כיל 

למובילה עולמית בתחום הדשנים המיוחדים, הברום ומעכבי 
בערה. כיל אחראית לייצורו של כשליש מהברום המופק 

בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה בעולם, ונחשבת 
לאחת מהספקיות המובילות של חומצה זרחתית נקייה.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 jobs-il@icl-group.com

קהל היעד: סטודנטים + בוגרים בתחום הנדסה – מכונות, 
כימיה, חשמל, תעשייה וניהול וכו’. 

  www.icl-group.com :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הייטק 
תחום פעילות: ICV הינה האפליקציה המובילה לחיפוש 

עבודה בתעשיית ההייטק. אתנו עובדות כ100 חברות מובילות,
 NICE, EMC, Rafael, ORACLE, CheckPoint, ביניהן:

 radware, 888, ECI, fiverr, Ness, Clicktale,
Outbrain  ועוד רבות אחרות . ICV מבצעת התאמה 

חכמה. האפליקציה מאפשרת חשיפה למספר עבודות רב 
ומספקת אחוזי התאמה בין דרישות המשרה למיומנויות 

המועמד. באמצעות ICV ניתן להגיש מועמדויות ולעקוב אחר 
סטאטוס ההתקדמות, ללא צורך בבניית קו”ח, ישירות מהנייד. 
את ICV כבר הורידו יותר מ-15,000 הייטקיסטים, מה אתכם?

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
הגשת קורות חיים הינה דרך אפליקציה שלנו

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים מכלל המחלקות
     www.icvapp.co.il :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: תוכנה
תחום פעילות:

Genesys is the world’s leading provider of 
Customer Experience Platforms.
Genesys is one of the top 10 largest private 
software companies in Silicon Valley, with 
more than 10,000 customers and more than 
4,000 employees worldwide, and we are 
revolutionizing the way companies engage 
with their customers.
The Genesys Israeli R&D Center embraces a 
startup mindset in a big corporation, enabling 
a work environment rich in office culture, 
visibility and personal ownership.
We are looking for Computer Science 
BSc. graduates and last year students for 
development positions.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
Jobs-il@genesys.com

קהל היעד: סטודנטים בסמסטר האחרון ובוגרי תואר ראשון 
ושני במדעי המחשב/ הנדסת מחשבים/ מערכות מידע

  www.genesys.com :אתר אינטרנט

כיל – כימיקלים לישראל

ICVGenesys
תחום עיסוק: הייטק

תחום פעילות: 
Mellanox Technologies is a leading supplier 
of end-to-end Ethernet and InfiniBand 
intelligent interconnect solutions and 
services for servers, storage, and hyper-
converged infrastructure. Mellanox intelligent 
interconnect solutions increase data center 
efficiency by providing the highest throughput 
and lowest latency, delivering data faster 
to applications and unlocking system 
performance.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
 job.boards@mellanox.com

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים בכל התארים 
www.mellanox.com :אתר אינטרנט

Mellanox
match your skills

תחום עיסוק: הייטק
תחום פעילות: מידעטק מתמחית ביישום ופיתוח מערכות 

ERP, מערכות e-Business ופורטלים ארגוניים בטכנולוגית 
NET תוך שימוש בכלי פיתוח מתקדמים ומתודולוגיית יישום 

ייחודית המאפשרת יישום מהיר תוך עמידה בלוחות זמנים. 
 PRIORITY לחברה התמחות ייחודית ביישום מערכת

ופיתוח מערכי תוכנה נוספים ושונים בסביבת היישום של 
ה- PRIORITY. למידעטק משרדים בטירת כרמל והוד 

השרון וכן חברת בת המספקת שרותי תשתיות תוכנה וחומרה 
בתחום מערכות המידע. כמו כן חברות בנות באנגליה, אירלנד 

.PRIORITY -ואוסטרליה המוכרות ומיישמות את מערכת ה
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 jobs1@medatech.com
קהל היעד: סטודנטים בסמסטר אחרון ובוגרים מהמחלקות 

הנדסת תעו”נ והנדסת מערכות מידע
www.medatech.com :אתר אינטרנט

מידעטק
טכנולוגיות מידע בע”מ 

תחום עיסוק: השמה
תחום פעילות:  ManpowerGroup הנה קבוצה מובילה 
בעולם בפתרונות עבודה מתקדמים בתחום משאבי האנוש, 

הפועלת למעלה מ- 60 שנה .
בישראל  מספקת Manpower מענה ליותר מ-10,000 

לקוחות ומעסיקה כ-50,000 עובדים בשנה, באמצעות עשרות 
סניפים ברחבי הארץ ומאות מומחים לתעסוקה ויועצי השמה 

מקצועיים.
בין לקוחותינו נמנות חברות מובילות במשק – בנקים וחברות 

פיננסיות,חברות תקשורת ושירותים, חברות הייטק חברות 
ביטחוניות ועוד.

ברשותינו מאגר של אלפי משרות , בדרגים שונים בכל 
התחומים– ביוטק, פיננסים, בנקאות , שיווק, מכירות, מחשבים, 

הנדסה, הייטק, משאבי אנוש, לוגיסטיקה  ועוד.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים: 
  advertising@manpower.co.il

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים לתואר ראשון בתחומים של 
מש”א, עו”ס, היי טק  

www.manpower.co.il :אתר אינטרנט

Manpower



3031

תחום עיסוק: תקשורת
תחום פעילות:

For 50 years , Motorola Solutions Israel has 
been developing advanced communication 
technologies and implementing integrated 
solutions in Israel and abroad. Millions of 
users know that at the moment of truth, the 
most trusted and effective communications 
solutions in the world will be by their side. 
Israel’s unique challenges, together with the 
quality of Motorola products, led to numerous 
technological breakthroughs and projects 
which received worldwide recognition
We are here to enable people to excel in their 
job - to be their best in the moments that 
matter.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
gius@motorolasolutions.com

קהל היעד: סטודנטים משנה שנייה ובוגרי מדעי המחשב/ 
הנדסת מערכות תקשורת / הנדסת תוכנה

 Computer סטודנטים לתואר שני ומעלה בהתמחות של
Vision/ Deep Learning/ Machine Learning

  careers.motorolasolutions.com :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: טכנולוגיות ננו – ייצור )הייטק(
תחום פעילות:אפלייד מטיריאלס הינה החברה המובילה 

Nano-  בעולם בתחום פתרונות טכנולוגיות הננו-ייצור
Manufacturing Technology . החברה מספקת סל 

רחב של מוצרים חדשניים, רובם בתחום הציוד, התוכנה 
והשירות עבור יצרני השבבים המוליכים למחצה. אפלייד 

מטריאלס ישראל מונה כמעל 1,250 עובדים ופועלת 
 Process במתכונת של חטיבה עסקית  עצמאית הנקראת

Diagnostics and Control. החטיבה עוסקת בפיתוח, 
ייצור והטמעה של מוצרי בקרת איכות לתהליכי ייצור 

המוליכים למחצה.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 Job_israel@amat.com
קהל היעד: בוגרים )תואר ראשון/שני/שלישי( וסטודנטים 

בתחומי ההנדסה ומדעי המחשב
www.appliedjobs.co.il :אתר אינטרנט

Motorola Solutions Applied Materials
תחום עיסוק: הייטק

תחום פעילות: 
צ’ק פוינט היא אחת מחברות הגנת הסייבר המצליחות 

בעולם, העוסקת בפיתוח תוכנה לאבטחת מידע, אבטחת 
רשתות ומכשירי קצה. 

ללקוחותינו אנחנו מספקים הגנה בלתי מתפשרת נגד כל 
סוגי האיומים הקיימים, עם טכנולוגיה חדשנית שמאפשרת 

לכל ארגון בכל גודל להיות צעד אחד לפני ההתקפה. 
המוצרים של צ’ק פוינט מגנים על כל הסביבות המקיפות 

אותנו כיום: החל ברשתות פיזיות ווירטואליות, דרך סביבות ענן 
(IoT( ומובייל, ועד תשתיות קריטיות והאינטרנט של הדברים

עובדינו נהנים מסביבת עבודה המעודדת פיתוח אישי, 
חדשנות מתמדת, יוזמה ויצירתיות, לצד עבודת צוות וגיבוש. 

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
liorash@checkpoint.com

קהל היעד: סטודנטים ובוגרים של המחלקה למדעי המחשב
www.checkpoint.com :אתר אינטרנט

Check Point
High-Tech :תחום עיסוק

תחום פעילות: 
We connect everything - people, process, data 
and things. We innovate everywhere to create 
fresh ideas and possibilities.
Our technology changes the way the world 
works, lives, plays and learns. But our edge 
doesn’t come from technology. It comes from 
our people. We’re looking for the kind of 
people who take smart risks, thrive in diverse 
environments, inspire their colleagues, and 
are committed to having an impact on the 
world. 

קהל היעד: 
Brilliant Students and graduates in Computer 
Science, Computer engineering, Electrical 
Enginering or similar studying Bachelor or 
Master degrees at all levels.

jobs.cisco.com :אתר אינטרנט

Cisco Systems

תחום עיסוק: הייטק- פיתוח וייצור
תחום פעילות: אינטל הינו ארגון הייטק מהגדולים בישראל, 
הארגון הינו ארגון גלובלי אשר פרוס בעשרות מדינות ברחבי 

העולם ומונה כ-10,000 עובדים רק בישראל. בישראל 
מתרכזת פעילותנו סביב שני צירים מרכזיים: פיתוח וייצור.  

בואו להיות חלק ממשהו מדהים! במקום שבו כל העולם 
מתחבר -ומתקדם! 

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
שליחת קורות חיים דרך אתר הדרושים

קהל היעד: בוגרים/סטודנטים לתואר ראשון ושני המסיימים 
את לימודיהם במקצועות מדעי המחשב והנדסות 

www.jobs.intel.com :אתר אינטרנט

אינטל 
תחום עיסוק: סמיקונדקטור  

 ,Western Digital מקבוצת SanDisk :תחום פעילות
מרחיבה את אפשרויות האחסון מבוססי פלאש, מזה למעלה 

מ-25 שנה ומעניקה לעסקים וצרכנים את השקט הנפשי 
בידיעה שהמידע שלהם שמור וזמין גם בסביבות המאתגרות 
ביותר. המוצרים שלנו עובדים ב-Data Centers המובילים 

בעולם, משובצים בסמארטפונים, טאבלטים ובמחשבים ניידים 
מתקדמים ונמצאים בשימוש צרכנים פרטיים ברחבי העולם. 
אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו, להשתלב בצוותי הפיתוח 

החדשניים ולקחת חלק בעיצוב העתיד הטכנולוגי הדיגיטלי.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
gius@motorolasolutions.com

קהל היעד: jobs@sandisk.com יש לציין בכותרת המייל 
משרה #2645 

www.sandisk.com :אתר אינטרנט

SanDisk
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תחום עיסוק: ביוטק
תחום פעילות: קבוצת פארמה ג’וב מספקת פתרונות 

למעוניינים להשתלב בחברות תרופות, ביוטכנולוגיות, מכשור 
רפואי ובמרכזים הרפואיים )ביומד( 

פארמה ג’וב השמה מתמחה יותר מ- 25 שנים בהשמת 
אקדמאים בוגרי מדעי החיים, טבע, רפואה, רוקחות, סיעוד, 

מקצועות פארה-רפואיים והנדסה. 
המכללה הביו-רפואית מתמחה במתן קורסים והכשרות 

להעשרת הידע בתחומי הביומד. 
GTO מספקת שירותי ניהול פרויקטים ומיקור חוץ בארץ 

ובעולם לחברות הביומד : מחקרים קלינים, רגולציה, אבטחת 
איכות, ניהול רפואי, רוקחות, PHV  ועוד על פי דרישת 

הלקוח. 
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 jobs@pharma-job.co.il
קהל היעד: בוגרי תואר ראשון/  שני ו/או שלישי מדעי החיים, 

טבע, רפואה, רוקחות, סיעוד, מקצועות פארה-רפואיים 
והנדסה. 

  www.pharma-job.co.il :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: חינוך והדרכה
תחום פעילות: היחידה מטעם הסוכנות היהודית שולחת מידי 

שנה כ-400 שליחים/ות לרחבי העולם לשליחות של שנה 
עד שלוש שנים בקהילות יהודיות, תנועות נוער וקמפוסים. 
השליחים מובילים את העשייה הקהילתית וחינוכית, בונים 

תכנים הקשורים בתרבות ישראלית, אקטואליה, זהות יהודית 
– ישראלית, תוך שימוש בכלי חינוך בלתי פורמליים, הפקות 

אירועים ועוד, במטרה להעמיק ולחזק את הקשר בין ישראל 
לקהילות היהודיות בתפוצות.  

השליחות מהווה מסע משמעותי עבור השליחים המהווים 
פוטנציאל בהמשך הפעילות והמעורבות בחברה הישראלית 

עם חזרתם.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

 GilieG@wzo.org.il
קהל היעד: צעירים ישראלים בשנתם האחרונה לתואר או 
אחרי תואר, המעוניינים לצאת לשליחות לתקופה של שנה/

שנתיים.
www.shlichut.org.il :אתר אינטרנט

פארמה ג’וב 
תחום עיסוק: הייטק ייצור אזרחי וביטחוני 

תחום פעילות: ספקטרוניקס, המקומת בשדרות, מובילה 
עולמית בפיתוח גלאי להבה וגז אופטיים ומערכות גילוי וכיבוי 

אש אוטומטיות )AFSS(  , ומציעה לצבאות ברחבי העולם 
יותר מ-40 שנות ניסיון המותקנות בכ- 30,000 כלים .
 )IR3, UV/IR( טכנולוגיות הזיהוי האופטי החדשניות

מתאימות למגוון רחב של שווקים- תעשיית הנפט והגז, 
מפעלים פטרוכימיים ופרמצבטיים ועוד 

ספקטרוניקס נרכשה על ידי אמרסון )Emerson(, תאגיד 
בינלאומי מוביל. השילוב בין אמרסון לספקטרוניקס מעניק 

ללקוחות פתרון מקיף, ולעובדים חוויה של ארגון גלובלי 
באווירה משפחתית. 

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:  
 ilana.arazi@emerson.com

קהל היעד: 
סטודנטים/ בוגרים בעלי תארים ראשון, שני ושלישי בתחומים 

הבאים : הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אלקטרו אופטיקה, 
פיזיקה, מהנדסי RF, מכונות, תעשייה וניהול, שיווק, הנדסת 

תקשורת, עיבוד וניתוח תמונות, התמחות בגלים ומערכות 
 .RF מימוש פרוטוקולים של ,Giga 2.4 ,מפולגות

www.facebook.com/Spectronix :אתר אינטרנט

ספקטרוניקס  אמרסון היחידה לשליחות חינוכית ציונית
תחום עיסוק: סיעוד 

תחום פעילות: מטב הינו ארגון חברתי המתמחה בפיתוח 
וניהול שירותים חברתיים לגיל ה-3, בעיקר בתחום הסיעוד 

ובתחומים נוספים עבור האוכלוסייה המבוגרת. 
העמותה פועלת בפריסה גיאוגרפית רחבה מצפון ועד דרום 
)כ-50 סניפים( , בעלת מוניטין של 60 שנה בתחום הסיעוד 

ומונה כ 20,000 עובדים.
העמותה נותנת שירותים מקצועיים כגון שירותי סיעוד 

ומפעילה פרויקטים שונים ומגוונים, מרכזי יום וכו’.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

jobs@matav.org.il הדר)רכזת גיוס( 073-2393359
קהל היעד: בוגרי תואר ראשון בעבודה סוציאלית/ סיעוד. 

תואר שני- גרונטולוגיה
www.matav.org.il  :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: הייטק
תחום פעילות: המרכז לחינוך סייבר נוסד ע”י קרן רש”י 

ומשרד הביטחון, בשותפות עם משרד ראש הממשלה, מטה 
הסייבר הלאומי ומטה הסייבר הצבאי. המרכז חרט על דגלו 

הובלת שינוי חברתי בישראל באמצעות חינוך למצוינות, 
דרך לימודי סייבר וטכנולוגיה.  במסגרת פעילות המרכז 

פועלות מספר תכניות סייבר לאומיות להכשרת בני נוער 
בגילאי החטיבה והתיכון, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית 

והחברתית. מטרתן היא ליצור מוביליות חברתית, ולצייד את 
החניכים בידע מעשי ובארגז כלים מגוון להשתלבות ביחידות 

הטכנולוגיות בצה”ל, באקדמיה ובתעשיית ההיי-טק.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

lilachg@cyber.org.il
קהל היעד: סטודנטים, בוגרי תואר ראשון, בוגרי תואר שני 
בתחומים: מדמ”ח, תוכנה, מערכות מידע, הנדסת מערכות 

תקשורת, תעשיה וניהול.
www.magshimim.cyber.org.il  :אתר אינטרנט

עמותת מטב

המרכז לחינוך סייבר



תחום עיסוק: משטרה
תחום פעילות: תכנית צוערי שהם תכנית ייחודית ויוקרתית 

המהווה חלק מתכנית לאומית רחבה שמטרתה לגייס 
מועמדים איכותיים לשירות הציבורי. התכנית מקנה לסטודנט 

אפשרות לשלב בין לימודי תואר ראשון וגיוס למשטרת 
ישראל במסלול ייחודי לקצונה. אורכה שלוש וחצי שנות 

הכשרה, הכשרה משטרתית תאורטית ומעשית, עבודה 
בתפקידי שטח בתחנות המשטרה בסיור ובחקירות, ויציאה 

לקורס קצינים.
לתכנית יתקבלו מועמדים שההון האנושי שלהם משלב 

מצוינות אקדמית, יכולת מנהיגות פיקודית וקהילתית ותחושת 
שליחות ציבורית.

למועמדים שיתקבלו מובטח שכר של שוטר במשרה מלאה 
תמורת 2 ימי עבודה בשבוע בלבד, מלגת לימודים מלאה, 

סיוע בשכר דירה והטבות סוציאליות נוספות.
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

shoham@police.gov.il איש קשר: ניר הרשקוביץ 
0506277616

קהל היעד: סטודנטים לתואר ראשון בשנת הלימודים 
הראשונה/השנייה שלהם בכל תחום לימודים 

  www.shoam-police.co.il :אתר אינטרנט

תחום עיסוק: ניהול תכנון, תיאום, בקרה ופיקוח על פרויקטי 
הנדסה אזרחית

תחום פעילות: קבוצת גדיש המחודשת מובילה בניהול, 
ייזום והקמת פרויקטים הנדסיים. חברת גדיש הנדסה וניהול 
הוקמה בשנת 1979. גדיש הינה חברה אשר מעניקה שירות 

מסור ויחס אישי ללקוחותיה ובית חם לעובדיה. לגדיש 38 
שנות ניסיון בניהול פרויקטים ופעילות בפריסה ארצית רחבה. 

בחברה מועסקים 100 מהנדסים בתחומי הנדסה אזרחית, 
חשמל, חקלאות, מכונות ותעו”נ. החברה מתמחה בניהול 

תכנון ותיאום ביצוע פרויקטים הנדסיים בכל ענפי הנדסה 
האזרחית וטיפול בכל סוג פרויקט משלב התב”ע ועד 

למסירה למזמין העבודה. 
כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:

tsilad@gadish.co.il, צילה דוד נקש-03-6083003
קהל היעד: סטודנטים ו/או בוגרי בתחומי הנדסת בניין 

והנדסת תעו”נ– תארים ראשון, שני ו/או שלישי 
www.gadish.co.il :אתר אינטרנט

צוערי שה”ם-משטרת ישראל
תחום עיסוק: רווחה

תחום פעילות: כפר ‘רוח מדבר פארמאדום’ הינו ישוב 
במועצה האזורית רמת הנגב ומשמש ככפר שיקומי 

לאוכלוסיות קצה. הכפר מעניק מגוון של שירותים, תכניות, 
פעילויות ומענים טיפוליים מקיפים למניפת הצרכים של 

המטופל בתנאי מגורים בסטנדרט גבוה, בסביבה מדברית 
שקטה ונעימה. הצורך במסגרת לטיפול במכורים בנגב, 

הובילה את קרן רש”י להקמת כפר ‘רוח מדבר פארמאדום’ 
בשיתוף ממשלת ישראל, הרשות למלחמה בסמים, מועצה 

מקומית רמת הנגב וגופים ציבוריים אחרים ביניהם קק”ל. 
הכפר פתח את שעריו בסוף שנת 2010.

כתובת דוא”ל לשליחת קורות חיים:
shlomib@yachdav.org.il

קהל היעד: סטודנטים מכלל הפקולטות. 
www.yachdav.org.il :אתר אינטרנט

כפר רוח מדבר, עמותת יחדיו

גדיש הנדסה וניהול 

34



www.bgu.ac.il/career | career@bgu.ac.il

bgu.wanted.co.il :טל’: 08-6479444/259/589 | פקס: 08-6477513 | אתר משרות
עש לנו לייק ב-   המרכז לפיתוח קריירה - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

המרכז לפיתוח קריירה
בשיתוף מרכז לאודר לקידום התעסוקה בנגב
 דיקאנט הסטודנטים | אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


