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 במסגרת תפיסה חינוכית וחברתית חדשנית של 

קבוצת עמל אנו עורכים מדי שנה את תחרות היזמות 

הארצית של קבוצת עמל למען אוכלוסיות עם צרכים 

מיוחדים, הנקראת על שמו של מר שמעון פרס ז"ל הנשיא 

התשיעי של מדינת ישראל.

באירוע היזמות והחדשנות שקיימנו לפני שנה במרכז פרס 

לשלום, בהשתתפות בכירים במשק, בתעשייה ואישי ציבור 

 רבים, זכו במקומות הראשונים חמישה מיזמים חדשניים. 

כל אחד מהם פרי חשיבה יצירתית, תכנון ופיתוח קפדניים 

של תלמידים בעלי מודעות ורגישות חברתית גבוהה.

השנה נערך שלב הגמר של התחרות בעזריאלי שרונה בשיתוף עם "כלכליסט".

שבעה מיזמים מובילים הגיעו לשלב הגמר, מבין עשרות רבות של מיזמים שהוגשו 

לתחרות, כולם למען הקהילה.

 המיזמים המדהימים פותחו על ידי תלמידים יצירתיים עם ברק בעיניים, 

עם התלהבות ותשוקה ליצור עולם טוב יותר.

 בכירים במשק, מומחים מעולם ההייטק, סטארטאפיסטים 

ומומחי נגישות, ליוו את בני הנוער בדרך לפיתוחים היזמיים.

 חברות טכנולוגיה והייטק מובילות במשק נרתמו לשתף 

עמנו פעולה, ביניהן: סיסקו, אינטל, IBM, מארוול, יעל תוכנה, 

המועדון המסחרי והתעשייתי ועוד.

 חברנו לגופים שמטרתם לסייע לאוכלוסיות 

 עם צרכים מיוחדים, 

 ביניהם עמותת "מילבת" 

ובית איזי שפירא.

   



 עמל מובילה את היזמות והחדשנות החינוכית בישראל. 

 מדובר בלימודים בדרך אחרת, המבוססת על שלושה ערכים: 

 יזמות, בחזרה לקהילה וחיבור לתעשייה. בשנים האחרונות 

 יזמתי הקמתם של מרכזי יזמות חדשניים. המודל הייחודי של מרכזי 

 היזמות שלנו מוכיח את עצמו בכל מקום, בצפת, בחדרה, בתל אביב, 

בבאר שבע, ואף זכינו על כך לאות הוקרה בינלאומי יוקרתי בוועידת היזמות 

הקהילתית של האיחוד האירופי בטורינו.

התלמידים שלנו הופכים רעיונות מקוריים למיזמים מוחשיים, בעבודה עם מנטורים 

מהתעשייה, מהעולם העסקי ומהאקדמיה, בתחומים מתקדמים מאוד, כמו פיתוח 

אפליקציות, סייבר, רחפנים, ביו רפואה, ניו מדיה ועבודה עם מדפסות תלת ממד.

החינוך ליזמות נותן לתלמידים את כל הכלים הדרושים, מקנה להם יכולות פרקטיות 

וביטחון, ומעצים את הישגיהם גם בלימודים וגם מחוץ לכותלי בית הספר.

אנו רואים חשיבות רבה בחיבור התלמידים היצירתיים והיזמיים לעולם האמיתי, 

 למנטורים מהתעשייה ומהעולם העסקי, ובמתן כלים לבניית תוכנית עסקית 

ולמימוש רעיונות מקוריים.

אנחנו מאמינים בכך שלהיות יזם משמעו לא לוותר גם כשקשה. 

 החיבור בין החינוך לתעשייה מהווה מנוע צמיחה למנהיגות צעירה, 

יצירתית ויוזמת בחברה הישראלית בדגש על העזרה לקהילה.

עו"ד רוית דום-עיני, מנכ"ל קבוצת עמל



 משקפיים המציעים פתרון אלטרנטיבי לבעיה של אנשים 
עם ליקויי שמיעה:

 מכיוון שלא ניתן להחזיר לאנשים חרשים את חוש השמיעה, אנו מנצלים 

את החוש השני שבו הם משתמשים יותר מכל, חוש הראייה.

לאחר שחקרנו את רוב הבעיות הפיזיות שיש לחרשים הגענו למוצר הבא:

משקפיים חכמים שיוכלו לכתוב את כל מה שהם קולטים במיקרופון מהסביבה הקרובה. 

בנוסף יהיו להם עוד כמה "פיצ'רים" כגון: קבלת התראות טלפון למשקפיים,

שמירה של כל ה-DATA האישי בענן לגיבוי,

התראה מפני סכנות מתקרבות כמו עצם זר ורועש המתקרב אליהם.

ה -MVP-  זה בעצם קליטת הצלילים מהסביבה והפיכתם לטקסט על המשקפיים.

שמות התלמידים: 

 אליק חולודנקו, דניאל סטציוק, בן דז'נשוילי, 

ניקיטה קוחן, גודנס אוקדיקה

מנחה: לב ברמן

 C2H משקפיים חכמים

 בית הספר הרב תחומי עמל 
שבח מופת ת"א



 הרחפן נושא תיק עזרה ראשונה המכיל סיוע רפואי )אם יש צורך בתרופה 

או בכל מוצר אחר בהתאם למתרחש( והוראות למשתמש. 

בנוסף לכך ברחפן מצלמה מובנית אשר מקושרת למד"א וארגונים נוספים אשר 

מטרתם לחוות את דעתם הרפואית בקשר למצב המטופל. 

יתר על כן בתוך הרחפן יובנה נווטן אשר יספק את מיקום הפצוע בעזרת תמונה 

לוויינית. הרחפן גם מספק דיבור ישיר עם מד"א בעזרת מיקרופון ורמקול.

 שמות התלמידים: 

שרון עמוס, דיינה ראבצק, 

טל בורשטיין, ניב אסייג', קרן אור-קדוש ושון חליפה

מנחה: ד"ר מאירה שנק 

בית הספר הרב תחומי עמל בגין צפת

רחפן עזרה ראשונה



 צמיד חכם שמציע לאנשים מבוגרים תמיכה בביטחונם, מעקב על מצבם 

הבריאותי ועזרה כללית. 

 הצמיד מעוצב במיוחד לאנשים מבוגרים כדי שיהיה נגיש ופשוט עבורם. 

הצמיד פועל לפי עקרון חברתי וקהילתי במקרי מצוקה, כלומר במקרה של מצוקה 

 אנשים בקרבת מקום יקבלו התראה לגבי המקרה בנוסף למיקום של האדם 

הזקוק לעזרה.

שמות התלמידים:

מיכאל קושניר, דניאל גורביץ', אדוארד ניפומניאשצ'י, דניאל סטציוק, מקסים גוטמן

מנחה: לב ברמן

  Ls Band
צמיד חכם למבוגרים

בית הספר הרב תחומי עמל שבח מופת ת"א



 המערכת מיועדת לילדים משותקים ומאפשרת להם יכולת לצייר בצורה עצמאית 

על ידי הזזת לוח הציור באמצעות "כוח המחשבה" .

המערכת קולטת את גלי המוח באמצעות חיישן EEG ובאמצעות ריכוז ומדיטציה 

מתאפשרת שליטה על תנועת הלוח.

 שמות התלמידים: 

אופיר אברו, עדן ליסטוקין, אליה מזרחי

מנחה: אופיר אליהו

לוח ציור נשלט ע"י המוח

 בית הספר הרב תחומי עמל 
ליידי דייויס ירושלים



 אפליקציה שפותחה ע"י תלמידי הרב תחומי עמל ב' פ"ת בשיתוף תלמידי 

בית ספר קורצ'אק- בית חינוך ייחודי. 

האפליקציה תכיל סיטואציות מחיי היום יום שלהם, כלומר בעיות בהן התלמידים 

 עלולים להיתקל במהלך היום. ע"י לחיצה על הבעיה, תוצע להם סדרת פתרונות 

 והם יוכלו לבחור בפתרון הטוב ביותר עבורם. הפתרונות ינוסחו באופן ברור וחד משמעי 

כדי להקל עליהם בבחירת פתרון רצוי.

 שמות התלמידים: 

דורון גולן, גיא קויפמן, ריקי חבר, עדי חן, טליה גרשנוב

מנחים: יוני מורן וגולן מור

Help me joker

בית הספר הרב תחומי עמל ב' פתח תקוה  



התלמידים יצרו משקפיים המזהים מכשולים ומתריעים מפניהם.

 שמות התלמידים: 

חלא כעביה, קמר כעביה

מנחים: גרייס מוסא, חאלד כעביה

 בית הספר הרב תחומי עמל כעביה 
טבאש חג'אג'רה

משקפיים חכמים לעיוורים



 יישומון המאפשר לאנשים נזקקים לקבל תמיכה, עזרה וליווי מאנשים 

"טובים" במרחב עירוני ונגיש. 

המטרה היא לחבר בין הרצון הטוב לעזור, הזמינות, הכלים וקהילת המבוגרים/מוגבלים.

 שמות התלמידים: 

אבו גומעה נוראן )נור(, קליינמן יובל

 מנחים:

אזרזר גל-יוסי ואלברט לוי

  Grace net 
חסד נט

בית הספר הרב תחומי עמל רמות באר-שבע



 עשרות תלמידים מבתי הספר של קבוצת עמל, רשת חינוך ארצית מובילה בישראל, 

 הגיעו למטה חברת מארוול בפתח תקווה ולקחו חלק באירוע "האקתון", שהיווה גם 

את שלב חצי הגמר בתחרות היזמות הארצית של קבוצת עמל ע"ש שמעון פרס, למען 

אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. האירוע נערך במעמד מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום עיני, 

המובילה תפיסה חינוכית וחברתית חדשנית שבמרכזה חינוך ליזמות והקמת מרכזי יזמות 

חדשניים בשיתוף עם התעשייה ולמען הקהילה.

האקתון 2018

 תלמידי עמל מפתחים מיזמים חדשניים 
למען אנשים עם מוגבלויות



  פיתוחים חדשניים הגיעו לשלב חצי הגמר לאחר שעברו סינון מקיף במהלך

 השנה על ידי מומחים ואנשי מקצוע. התלמידים שעומדים מאחורי אותם מיזמים 

לקחו חלק באירוע ההאקתון שנועד לשדרג את היוזמות שפיתחו, בסיוע מנטורים מחברות 

 הייטק, מהעולם העסקי ומומחי נגישות ביניהם תלמידי בית הספר און שבתל אביב. 

חבר השופטים עבר בין הקבוצות המתחרות, בחן את הפיתוחים היזמיים, ובתום ההאקתון 

הוכרז על שבעה פיתוחים יזמיים שעלו לשלב הגמר של תחרות היזמות של עמל.

תחרות היזמות הארצית של קבוצת עמל נושאת פרסים, ונערכת בשיתוף בכירי המשק 

ותעשיות היי-טק במטרה לעודד עשייה יזמית וחברתית למען אוכלוסיות עם 

צרכים מיוחדים.

זוהי השנה השנייה שבה 

נערכת בקבוצת עמל תחרות 

יזמות של בני נוער בתחום 

המדעים, הטכנולוגיה 

והיזמות, למען אוכלוסיות 

עם צרכים מיוחדים. שבע 

הקבוצות הגיעו לשלב הגמר, 

והזוכים בו יקבלו מענקים 

כספיים לצורך המשך ופיתוח 

המיזמים שלהם.

תחרות יזמות ארצית למען 
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים



עו"ד רוית דום עיני, מנכ"ל קבוצת עמל:

 "תחרות היזמות ואירוע ההקאתון הם ההמשך הישיר לשיטה החינוכית שאנחנו 

 דוגלים בה ומקדישים לה מחשבה רבה, על מנת לייצר מקום שהתלמידים יקשיבו 

 וילמדו ברצון, יקבלו מוטיבציה לפתח ולחשוב. הגענו להתארח בחברת ההייטק מארוול, 

על ידי הצוות המקצועי, המוביל את תעשיית ההיי טק בישראל, שנתן לתלמידים את 

ההזדמנות לראות את האנשים בשטח, להציע, להתנסות, לפתח ולחשוב מתוך הבעיות 

בשטח. התלמידים קיבלו לאורך התהליך הזה כלים של שיווק, פיתוח וחשיבה מחוץ לקופסה, 

 הם פיתחו את הדמיון, שמעו על הצרכים והבעיות בשטח, וכעת יש להם את הזכות לפתח 

את היוזמות שיענו עליהן. אנחנו נמשיך להיות כאן ולעשות את הטוב ביותר עבור תלמידינו, 

 לתת להם מעוף, ואין לי ספק שהם ידאגו להגיע הכי רחוק שאפשר, בשביל החינוך 

והחברה הישראלית."

תחרות יזמות ארצית למען 
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים



יוסי לוי, מנהל קבוצת פיתוח במארוול ישראל:

 ״אנו שמחים לארח במארוול ישראל קבוצות צעירות להיחשף עוד ועוד לעולמות 

המרתקים של הטכנולוגיה. ההאקתון מאפשר לחבר בין עולם המדע לצרכים אמתיים 

וזה נעשה באמצעות חוויה יצירתית וצוותית. את היצירתיות שבנו ואת עבודת הצוות שום 

רובוטים ואוטומציה לא יחליפו ושמחנו להיות חלק מהיום המרתק הזה. מארוול הוכרזה 

שוב השנה כאחת מ- 100 החברות היצירתיות ביותר בעולם ואנו שמחים לתרום לנושא 

זה גם בישראל."

 בחבר השופטים: יוסי לוי מנהל קבוצת Embedded Processor במארוול ישראל, 

 ,Design Thinking רינת סופר גרינברג ראש המחלקה לעיצוב חדשני באריאל 

 עו"ד רוית דום עיני מנכ"ל קבוצת עמל, ד"ר רונית אשכנזי סמנכ"ל פדגוגיה 

בקבוצת עמל, שושנה גולדברג מאיר 

 מנהלת מקצועית בעמותת מילב"ת, 

דב רוכמן יזם וחונך עסקי .

 תחרות יזמות ארצית 

למען אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים



 מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום עיני מובילה בשנים האחרונות, חזון שבמרכזו 

שינוי תפיסת הלמידה בכל בתי הספר של עמל ברחבי הארץ בדגש על חינוך ליזמות, 

חדשנות, מצוינות וחינוך לערכים. לא עוד שינון חומר הלימוד, אלא למידה באמצעות 

חקר, עבודת צוות, יזמות ויכולת עמידה מול קהל. 

במסגרת זו נערך ב- 15.1.17 אירוע היזמות והחדשנות של קבוצת עמל למען הקהילה, 

במרכז פרס לשלום וחדשנות, בהשתתפות שורה ארוכה של בכירים במשק, בתעשייה 

ובציבוריות הישראלית. האירוע אשר כלל את גמר תחרות היזמות הארצית של קבוצת 

עמל למען אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, נערך במעמד חמי פרס, בנו של הנשיא 

 התשיעי וממשיך מורשתו, יו"ר מרכז פרס ושותף מייסד של קרן הון סיכון פיטנגו, 

 מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך באותה עת, אבי ניסנקורן יו"ר ההסתדרות

 ועו"ד רוית דום עיני מנכ"ל קבוצת עמל, שהאירוע כולו הוא פרי חזונה.

  תלמידי קבוצת עמל –
 דור העתיד של היזמים בישראל



מאמין וגאה בכם ובכישרונכם 

 "הייתי מאוד שמח לו אבא שלי זכה להיות פה היום. אבא שלי האמין שמדינת ישראל 

 צריכה לדאוג בראש ובראשונה לתלמידים, הוא האמין בכל ליבו בסקרנותכם וביכולת 

שלכם לפרוץ גבולות. 

כיום אנו ממשיכים את מורשתו של אבא שלי. אנחנו רואים בכם התלמידים, בך רוית דום 

וברשת עמל, שותף אסטרטגי מלא. מאוד התרשמתי ממה שראיתי היום". בפנותו למנכ"ל 

 קבוצת עמל אמר: "את רואה בחינוך לחדשנות פלטפורמה חברתית לצמצום פערים. 

אני רוצה לברך אותך גם על היכולת לרתום הרבה מאוד גורמים. אבא שלי גם אהב והעריך 

אותך מאוד ואני יודע שתמיד שמח לבוא לאירועים של רשת עמל. רשת עמל יחד עם אבא 

שלי שברו את שיא גינס, ומקווה שרשת עמל תשבור עוד הרבה שיאים בעתיד. המשימה 

 שלקחתם על עצמכם היא נעלה. אני מאמין וגאה בכם ובכישרונכם וברצון שלכם לשפר 

את חיי הזולת. אני מקווה שהפיתוחים שראינו בתחרות ישפיעו לטובה על חיי כולנו".

 יו"ר מרכז פרס ושותף מייסד 
 של קרן הון סיכון פיטנגו, 

מר חמי פרס:



בסיום אירוע גמר תחרות היזמות 2017 הוענקו פרסים למיזמים הזוכים.

במקום הראשון, זכו שני בתי ספר לאחר שחבר השופטים העניק להם ניקוד זהה: 

בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייויס ת"א 

ופנימיית בית הנוער

 פיתוח מקל נחייה 
חכם לעוורים ביה"ס הרב תחומי

עמל ליידי דייויס ירושלים

 פיתוח מערכת ניוד והרמה לכסא 
הנשלטת ע"י פקודות קוליות

במקום הראשון



גם במקום השני זכו שני מיזמים:

בית הספר הרב תחומי עמל שבח מופת ת”א

בית הספר הרב תחומי עמל אלפארוק כסייפה

פיתוח אפליקציה 
בשם SAS להזעקת 
עזרה במצבי מצוקה

פיתוח אפליקציה 
לתקשורת בין הורה 

לילד עם צרכים 
מיוחדים

במקום השני



במקום השלישי זכה:

בית הספר הרב תחומי עמל בגין צפת

פיתוח המיזם 
UVtron, מכשיר 
אלקטרוני המסייע 

לחולי פסוריאזיס
באמצעות שליטה 
על כמות הקרינה.

במקום השלישי



 מרכזי היזמות של עמל מהווים מודל חדשני, ייחודי ופורץ דרך בישראל, 

 שפותח על ידי מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום עיני, במטרה להכשיר בני נוער 

 להובלת יזמות בעולם העסקים והתעשייה ולתת להם כלים ייחודיים פורצי דרך 

 לעולם המחר. החיבור בין החינוך לתעשייה  הוא מנוע צמיחה למנהיגות צעירה, 

יצירתית ויוזמת בחברה הישראלית. 

עד כה הקימה קבוצת עמל חמישה מרכזי יזמות ייחודיים בבתי ספר 

 שלה בארץ: בצפת, בחדרה, בבאר שבע, בעמל שבח מופת ת"א ואת מרכז הסייבר 

בעמל ליידי דייויס ת"א. 

המאפיין את מרכזי היזמות של עמל: 

- סדנאות למידה והתנסות כיצד להוביל יוזמה מהכוח אל הפועל 

- הדרכה מקצועית וחניכה אישית ממיטב המומחים 

- מפגשים עם מנכ"לים ומובילי יזמות מעולם ההייטק והתעשייה 

- חיבור עם הקהילה 

   מרכזי היזמות בנויים במתכונת דומה לזו של 

   מרכזי הפיתוח בחברות ההייטק המובילות.

מרכזי היזמות



 מרכז היזמות הראשון שהוקם בתחילת 2012 בצפת. התלמידים זוכים 

 להכשרה יזמית ומקבלים כלים למנהיגות עסקית, תוך התמקדות באחד משני

  תחומים יזמיים. בתחום הבריאות והרפואה, ביומד, התלמידים מפתחים מיזמים 

 של מכשור וציוד רפואי בשיתוף עם מיג"ל, מכללת תל חי, ביה"ס לרפואה וביה"ח "זיו". 

 משנת 2015, מאפשר המרכז לתלמידיו להתמחות בתחום הרחפנים – תחום חדשני 

הרותם טכנולוגיה מתקדמת למגוון רחב של שימושים. תלמידי מרכז היזמות של עמל בצפת 

הגיעו להישג חסר תקדים, וזכו במקום השלישי בתחרות בינלאומית למציאת פתרונות לחולי 

פסוריאזיס. הם התחרו מול עשרות נבחרות מרחבי תבל בהאקתון שנערך במרכז פרס 

 לשלום, בהשתתפות חוקרים, רופאים, מדענים, מהנדסים ואנשי תקשורת ורפואה 

מכל העולם. הם הקבוצה הישראלית היחידה שזכתה בתחרות. 

מרכז יזמות עמל צפת



 בשנת 2013 הוקם מרכז היזמות השני של קבוצת עמל, בחדרה. 

 מרכז יזמות זה הנו הראשון בארץ לפיתוח אפליקציות הפועל בבי"ס תיכון. 

 בתחום זה, התלמידים מקבלים כלים מעשיים בשיתוף 

 ."idigital"-ו "Apple" עם חברת 

בתחום אחר, ביו רפואה, התלמידים רוכשים ידע ומבצעים פעילות מעשית בשיתוף עם 

הפקולטה לביו רפואה בטכניון וביה"ח "הלל יפה". ההכשרה היזמית ניתנת בשיתוף עם 

 עמותת "יוניסטרים". פרויקט מרכז היזמות של עמל ברב תחומי עמל חדרה, נבחר לייצג 

את ישראל בוועידת היזמות הקהילתית הבינלאומית של האיחוד האירופי בטורינו שבאיטליה, 

בנובמבר 2014, וזכה לציון לשבח כמרכז מעורר השראה. 

מרכז יזמות עמל חדרה



 מרכז היזמות השלישי של עמל בביה"ס הרב תחומי עמל שבח מופת ת"א, 

 נחנך בשנת 2015 במעמד נשיא המדינה דאז, מר שמעון פרס ז"ל. 

 המרכז מתמחה בסייבר ובפיתוח אפליקציות. בקיץ 2017, חמישה תלמידים 

 ממרכז היזמות בבית הספר עמל שבח מופת בתל אביב קטפו את המקום הראשון 

 בתחרות בינלאומית יוקרתית ליזמות נוער בעיר אודסה וזכו בגביע העולמי. 

 צוות התלמידים הנבחר ייצג את מדינת ישראל, אל מול 28 מדינות מרחבי העולם, 

 בתחרות הבינלאומית SAGE עם המיזם LS BAND. מדובר בצמיד חכם שפותח 

במיוחד עבור אנשים מבוגרים וקשישים. הצמיד יודע לזהות כאשר אדם מבוגר נמצא 

במצוקה ושולח אות מצוקה ובקשה לעזרה לגורמי ההצלה ולמעגל אנשים קרובים.

מרכז יזמות עמל שבח מופת



 ב- 5/9/17 נערך בבאר שבע טקס חנוכת מרכז יזמות לסייבר ומייקינג, 

 יחיד מסוגו בישראל, שהוקם ע"י רשת החינוך עמל בשיתוף עם משרד החינוך, 

 עיריית באר שבע וראש העיר רוביק דנילוביץ' ובעזרתה הרבה של מנהלת 

 בית הספר הרב תחומי עמל רמות באר שבע, מטי בילו. המרכז החדש לסייבר 

 ומייקינג הוא מודל ייחודי שפותח ע"י מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום עיני, והוא משלב 

בין הקניית ידע יזמי עסקי לבין הקניית ידע מעמיק בעולמות הסייבר והעיצוב.

מרכז יזמות עמל באר-שבע



 במסגרת תפיסה פדגוגית חדשנית וראייה אסטרטגית ארוכת טווח שאנו 

 מובילים ברשת עמל ובבית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייויס תל אביב, 

סיימנו הקמת מרכז סייבר חדשני ומתקדם, אשר נבנה בשיתוף עם משרד החינוך. 

 במסגרת תפיסת עולם זו הושקעו מאות אלפי שקלים במרכז החדש בכדי להעמיד 

 לרשות תלמידינו כלים חדשניים ואת מיטב ציוד המחשוב, באמצעותו מתאפשרים 

לימודים פרקטיים ומעשיים בעולמות הסייבר והיזמות השונים, בשיתוף מערכות הביטחון 

וחברות הייטק שונות. 

הלימודים במרכז החדש מתקיימים באווירה ייחודית הדומה לזו הקיימת בחברות ההייטק 

המובילות. כל זאת הודות להובלתה של מנהלת ביה"ס הגב' שרה הלפרין יחד עם צוות 

המורים המיומן והמקצועי בתחומים אלה. אין ספק שבעידן בו תעשיית הסייבר פורחת 

ומשגשגת מאוד נוכח איומים הולכים וגוברים על מאגרי מידע של מדינות וארגונים בעולם, 

מאמצי לוחמת הסייבר רק יתעצמו ואיתם התעשייה כולה. תפקידנו כרשת חינוך גדולה 

 ומרכזית במדינה, הוא לתת את הכלים וההזדמנות לדור הצעיר ללמוד עולמות אלו, 

ולהבטיח את מעמדה של ישראל כמובילת היזמות והסייבר בעולם כולו.

מרכז הסייבר עמל 
ליידי דייויס ת"א
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