
עושים טכנולוגיה חברתית



מה זה נטע@
התכנית פועלת ליצירת שוויון טכנולוגי בישראל 

וליצירת ניידות חברתית עבור אוכלוסיות 
בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

ארגון נוער ארצי לעידוד מצוינות טכנולוגית 
ומנהיגות חברתית, לילדים ובני נוער 

בכיתות ה'-יב'.

תכנית רב שנתית יחידה במינה לנוער 
מוסלמי, יהודי ונוצרי.



החזון של נטע@
יצירת אופק הזדמנויות לנוער 
בפריפריה בישראל באמצעות 

מסלול העצמה המשלב 
לימודי טכנולוגיה 

עם פיתוח אישי וקהילתי.



נטע@ על המפה

100
קבוצות

1,700
חניכים

4,000
בוגרים

21
יישובים

קרית שמונה

חצור הגלילית
עכוכרמיאל

ירכא

בית שאן

נצרת עילית

אום אל פחם
ג'סר א זרקא

טירה
כפר סבא

תל אביב
רמלה

ירושלים
קרית מלאכי

אשקלון

שדרות

חורה
באר שבע

דימונה

אילת



הערכים שלנו בנטע@

מצויינות 
אישית

סובלנות
ופלורליזם

האזרח 
הגלובאלי

טכנולוגיה
כמחולל השינוי

אקטיביזם 
חברתי



ארגון נוער טכנולוגי 

מסלולי לימוד  
טכנולוגים בתחומי 
טכנאות מחשבים, 

רשתות, תכנות, עיצוב 
גרפי ושיווק דיגיטלי

ציר חברתיציר טכנולוגי

פעילות התנדבותית 
ותרומה לקהילה

חניכה אישית 
וקבוצתית

פעילויות חברתיות, 
טיולים ומפגשים

האקתונים ואירועי שיא 
טכנולוגים

שיפור שליטה באנגלית



מד“צים ומד“בים מדריכים ילדים 
צעירים ביישוב בפעילויות חברתיות 

וטכנולוגיות.

הדרכה
ניהול והפקת מיזמים לטובת 

הקהילה ברמה היישובית 
והארצית.

יזמות חברתית
מעבדות מחשבים קהילתיות 
המנוהלות ע“י חניכי נטע@ 
במגוון תפקידים - טכנאים, 

אחמ“שים ותפקידי ניהול.

Fixit

מסלולי התנסות



למה נטע@

מפגשים עם מנטורים 
ואנשי מקצוע מעולם 

הטכנולוגיה

כנסים וביקורים 
בחברות היי-טק

האקתונים (מרתון פיתוח) 
מחנות טכנולוגיים

הזדמנות לפגוש בני נוער 
מכל הארץ ואפילו בעולם

פועלים למען 
הקהילה

הכשרות והסמכות מקצועיות 
במקצועות הייטק



ההישגים שלנו

לימודי מתמטיקה ואנגליתזכאות לבגרות מלאהמקצוע בחירה לבגרות

76%
מבוגרי נטע@ ניגשו 

לבגרות במתמטיקה 4-5 יחידות.

מבוגרי נטע@ ניגשו 
לבגרות באנגלית 5 יחידות.

82%

בגרות מלאה

קבוצת השוואהבוגרי תכנית נטע@

בגרות מדעית
(כימיה, פיזיקה וביולוגיה)

בגרות טכנולוגית
מדעי המחשב, הנדסאות

חשמל, אלקטרוניקה ותוכנה)

52%

66%57%

36%

97%

89%



שירות צבאי

עובדים בתפקיד טכנולוגילומדים מקצוע טכנולוגישירות בתפקיד טכנולוגי

החזר על השקעהתעסוקההשכלה אקדמית

תרומת תכנית נטע@ 
לכושר ההשתכרות

+20%
בוגרי נטע@ מרוויחים 20%

 יותר ממקביליהם

51%

32%

68%

41%

56%

34%

ההישגים שלנו
קבוצת השוואהבוגרי תכנית נטע@



אביטל זלצמן,
בת 24 מדרום תל אביב

בן 27 מכרמיאל
מאור עידן,

בוגרים מספרים

דלתות. מאוד  הרבה  לי  פתחה  נטע@ 
רשת כמנהלת  בממרם  שירתתי  בצבא 
ולאחר מכן עבדתי במחלקת IT של חברות 
ערך. לניירות  והבורסה  ישיר  ביטוח  כמו 
ולמדתי   HP ב-   LINUX SYS ADMIN הייתי 
הפתוחה. באוניבסיטה  המחשב  מדעי 
.ZOOZ בחברת   DevOps אשת  כיום 

התקשוב  לחיל  התגייסתי  התכנית  בזכות 
נתונים,  תקשורת  טכנאי  לקורס  והגעתי 
הקורס  של  כמפקד  שירתתי  ובהמשך 
7. כשהשתחררתי מהצבא, עבדתי  בבה"ד 
ואימפרבה  ורינט  במלאנוקס,   QA בתור 
והיום אני עובד על סטרטאפ משלי בתחום 

פיתוח הקריירה בעולם ההייטק.



מסיבת בוגרים ארצית שנתית מפגשי בוגרים ונטוורקינג (באנגלית)

ליווי בוגרים בשירות הצבאי, באקדמיה (חיבור למלגות) ולהשמה לעבודה

מסלולי המשך טכנולוגיים במסגרת בית הספר להייטק - סטארטק

ארגון הבוגרים



appleseed.org.il/netajoin

Neta project

להרשמה למיונים לתכנית:

פרטים נוספים בפייסבוק שלנו:



השותפים שלנו


