לוטוס

מיזם לוטוס פועל להכשרה והעסקה בתחומי פיתוח תכנה של נשים דרוזיות מסורתיות צעירות בעלות
פוטנציאל אישי ומקצועי אדיר ,אשר עד היום לא מומש לאור מגבלת ניידות מחוץ לכפר מגוריהן.
ההכשרה המקצועית נמשכת כ 7-חודשים וכוללת קורס  Full Stack Developerהמאושר על ידי רשות
החדשנות ,ואחריה הנשים מועסקות במקצועות שונים בתחומי פיתוח התכנה בחברות גלובליות
מובילות בצוותי פיתוח IT ,ו.QA -
לאורך תקופת התעסוקה הנשים מלוות ברמה יומיומית על ידי ראש צוות פיתוח מנוסה ,במרחב הייטק
נשי בתוך הכפר.
הפתרון המותאם שמייצר המיזם ,פוגש את שוק ההייטק הישראלי בשתי בעיות מרכזיות  -מחסור
בעובדים והקושי בשימור.

בוגרות המחזורים
הראשונים כבר
נקלטו ועובדות
באמדוקס ,רדקום,
נטפים ואורנביט

הון אנושי איכותי
הנשים המשתתפות במיזם סיימו לימודים במגמות ריאליות
בהצטיינות .הן בעלות אוריינטציה טכנולוגית חזקה וגישה בלתי
מוגבלת לאינטרנט .בנוסף לנשים הצעירות משולבות בפעילות
המרכז גם מתכנתות מנוסות.

עובדות חרוצות ,שאפתניות ונאמנות
המתכנתות במיזם לוטוס בעלות כישרון רב ומוטיבציה אדירה
להתפתחות מקצועית ,שיפור אורח חייהן ועצמאותן הכלכלית.
לוטוס מהווה עבורן הזדמנות פז ,לראשונה בחייהן לרכוש מקצוע
ולעבוד באופן שתואם את ערכי המסורת.

מחזורים
נוספים עתידים
להיפתח לאורך
 2020ו2021-

יתרון בעלויות העסקה

לקבלת
סילבוס
ההכשרה
פנו אלינו

בעזרת תמריץ ממשלתי ,מיושם מודל המאפשר להעסיק את מתכנתות
לוטוס ביתרון עלויות משמעותי .מחקר השוואתי בין עלויות העסקת
מתכנתים/ות במגוון האפשרויות הקיימות מראה כי העסקה מקומית
במיזם לוטוס מגלמת עלויות נמוכות יותר מהעסקת מתכנתים .Off-Shore

הכשרה מקצועית
תהליך מיון ,הכשרת וקליטת הנשים נמשך כשנה .התהליך כולל קורס
מקדים Bootcamp ,בן למעלה מ 500-שעות ,פרקטיקום יישומי של
חודשיים )לפי דרישות המעסיק( וסדנאות הכנה להשתלבות בארגון
ובסביבת הייטק .בסיום הקורס נשארות הבוגרות הטובות ביותר שעמדו
בדרישות המחמירות לאורך תקופה ארוכה .ההכשרות מבוצעות בשיתוף
גופי הכשרה מובילים ומוכרים על ידי הממשלה.

מרכז ייעודי
ההכשרה והעבודה בפועל מתבצעות במרכזים יעודיים בעספיא ובדאלית אל-כרמל בתצורת
עבודה מרחוק .המתכנתות משולבות בצוותים אורגניים בחברות  /בצוותים ייעודיים במרכז .את
המרכז מובילה ראש צוות בעלת השכלה ממוסד אקדמי מוביל וניסיון של למעלה מעשור
בתכנות וניהול צוותי פיתוח.
העסקת הנשים מתבצעת דרך חברת אורנביט מקבוצת אורנטק .ליצירת קשר ופרטים נוספים:
קרן עמר ,מנכ"לית אורנביט kerena@oranbit.com ,054-2204901

