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  םע ,קרוי וינ תטיסרבינואמ םיקסע להנמו בשחמה יעדמב ינש ראות לעב ךירדמו הצרמ ,הרומ
 הללכמבו םינוכיתב הרומ .ב”הראב םי'גלוקו תואטיסרבינואב הארוהב ןויסנ תונש 15 מ רתוי

 הנכות סדנהמכ דבע ,ףסונב .תוגצמו רועיש יכרעמ ,דומיל תוינכות תנכה ללוכ ןויסינה .לארשיב
 יתרש תחת תוכרעמב בר עדי לעב .תובשחוממ תוכרעמ לש הקוזחתו הינבל םיטקייורפ להנמכו
 .םילודג םיבשחמו )שוטניקמ ,תונולח( םיישיא םיבשחמ ,סקוניל / סקינוי
 

 תובלושמ תוכרעמ לע חותיפ יתווצ לוהינו הכרדה ,םייקסע םיחותינ תוללוכ תופסונ תויוחמתה
 .דועו ןטהנמ סיי׳צ קנב ,ןוזיירו ,יטילדיפ ,UBS ,קנביטיס ומכ קנע תורבחב רקיעב
 תירבעב ,הפ לעבו בתכב הלועמ תואטבתה רשוכ ,תיאמצעו תווצב הדובע ,הבישח תלוכי לעב
 .םא תפש תמרב ,תילגנאו
 

 :הלכשה
   )תונייטצהב( 2010 קרוי וינ תטיסרבינוא -    םיקסע להנמו בשחמה יעדמב ינש ראות          
 קרוי וינ תטיסרבינוא -                           CICS :תונכתב הדועת          
 ביבא לת תטיסרבינוא -    בשחמה יעדמו הקיטמתמב ןושאר ראות          
 ל"הצ -                   מ"רממ לש תונכת סרוק רגוב          
 הלעפה תוכרעמ ,תותשר,ןותייפ,ילבמסא         ׳םיהבג׳ לש ׳רבייס תנגה׳ תויומלתשה          
    
 )םויה דע  2012( לארשיב ןויסינ
 
 רבמטפסל ןושארהמ לחה ,)םינוכית רפסמב( רבייס/הנכות תסדנהו םיבשחמל הרומכ דבוע

 .״ןיפור״ ימדקאה זכרמב C תפשב תונכת סרוק דמיל ףסונבו ,2014
 יפ לע הלעפה תוכרעמו תרושקת תותשר ,ילבמסא ,ןותייפ תפש תארוהב דחוימב החמתמ
 טרואבו ןורשה תמר – ״ןולא״ ןוכיתב דבוע עגרכ .תונורחאה םינשה שמחב ״םיהבג״ תינכות
 .)רמג תודובעו תויורגבל הנכה ללוכ – ׳בי ,׳אי ,׳י תותכ( .ןג תמר – ״ןיבא״
 
 ףסונבו ,יצחו הנשכ ךשמב ״חותיפ פמוקרוש״ תרבחבו ״סקודמא״ תרבחב הנכות סדנהמכ דבע
 .ןוהה קושב ימתירוגלא רחסמל ,יאמצע הנכות חתפמכ
 
        
 ב"הראב הארוה ןויסינ
 

 יעדמל הטלוקפב ,)NYU( קרוי וינ תטיסרבינואב תיקלח הרשמב הצרמכ דבע 2011 תנשמ
 :ארקינש ינש ראותל סרוק דועו ןושאר ראותל 'בשחמה יעדמל אובמ' סרוק דומילב ,בשחמה
 ןו׳תייפ ,לרפ ,סקינוי תביבסב תונכת ללוכש )Open Source tools( "חותפ רוקימ לש םילכ“
 .דועו

 IVY League לש ההובג הלכשה תודסומב הלבקל םידימלת תנכהל יטרפ ץעויכ דבע ,ףסונב
 םיכמסמה רתי תביתכב הלכו )GRE, GMAT( ינש ראותל הלבק תוניחבמ לחהב הכרדה ללוכ
 םיבשחמ תונכת לש השגה תודובעב ץראב םיטנדוטסל םג ץעיימ .הלבקה ןעמל םישורדה
 .םיקסע להנמו
 
 
 

2008-2010 
 בשחמה יעדמל הטלוקפב םיצרמ םע םואיתב ,דומיל תוצובק להינו ךרע ,ינש ראותל טנדוטסכ
)Courant( םיקסע להנמל הטלוקפב םגו )Stern( דומילה יאשונ .קרוי וינ תטיסרבינוא לש 
 .דועו םיסנניפ ,קוויש ,הלעפה תוכרעמ ךרד םימתירוגלא חותינמ לחה ןווגמ יפוא ואשנ
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1996-2008 
 םיאשונב ,דועו 'גלוק סניווק ,ךורב :ןוגכ קרוי וינ רוזיאב םי'גלוק רפסמב הצרמו ךירדמכ דבע
 תרבח לש רקיעב תוידרשמ תונכות םע הדובע ,תונכת ,טנרטניא ירתא חותיפ וללכש םינוש
 .פושוטופ תנכותב םדקתמ דוביעו ילטיגיד םוליצ ,טפוסורקימ
 םיאשונב תויתובדנתה תוצובקבו ךשמה ידומילל רפס יתבב ,הדובע תומוקמב ךירדה רתיה ןיב
 םיבר דועו PHP, Ruby on Rails SQL, Unix, Javascript, HTML, C, ,Perl, Python :ומכ
  .םירחא
 
 סיי׳צ ,קנביטיס ןוגכ םיקנב ,ןילקורב לש זאגה תרבח ,ןוזיירו תרבחב הנכות סדנהמכ דבע
 יטילדיפ ,סרדורב ןמהיל ןוגכ םיסנניפ תורבח ,)ירציווש קנב( סא יב וי ,קרוי וינ לש קנבה ,ןטהנמ
 .חותיפ יתווצו םיטקייורפ לוהינ ,תומרופטלפ לש ןווגמ לע הנכות חותיפב םש קסע .דועו
 

 יאבצ תורש
 
 תדיחיב תורשו םיניצק סרוק ,מ"רממ לש תונכת סרוקו ל״הצ לש תימדקאה הדותעה רגוב
 תגרדב ל"הצמ רורחיש ,םיטקייורפ להנמו ןיצקכ םינש 5 ךשמב )180( ריוואה ליח לש בשחמ
 .ןגס
 
 םיפסונ ןויסינו עדי
 
 םיקסע להנמל הטלוקפב שכרינש עדי – .תויתרבח תותשרו םיסנניפ ,הלכלכ ,קווישב יקב

Stern,  ה תויגולונכטב האלמ הטילש .קרוי וינ תטיסרבינואב רשא- PC הו-Mac הליעי הנכהל 
 .רחא ידרשמ שומיש לכו ת"וחוד ,תוגצמ לש
 תומרופטלפ בור לע תוכרעמ חותינו הנכות חותיפב בר ןויסינ לעב ,ידומילה םוחתב ןויסנל ףסונב
 .תועודיה בושחימה
 
 )oti.com/school/msprojects/-http://www.lamed :ב ינש ראותל תודובע וילופטרופ(
 
 
 תטיסרבינואב ןושאר ראותל םידומילה ןמזב ,יצחו הנש ךשמב דוהי ףיקמ ןוכיתב הרומכ דבע
 ןמזה רתיבו ,תורגב תוניחבל םידימלת תנכה ללוכ ,בשחמה יעדמל הרומכ הנש ,הזמ .ביבא לת
  .הקיטמתמל הרומכ
 
 יעדמ ,הקיטמתמב תורגבל םידימלת תואמ תנכהב ,תובר םינש ךשמב תינטרפ הארוהב דבע
 לע ידוסי ידימלת םע םג דבע .רתוי תוכומנה תותיכב םיפטוש םידומילב ןכו הקיזיפו בשחמה
  .דימלת לכ לש ונונגסו ותמרל ומאתוהש דומילו הבישח תוטיש ,עדיה רופיש
 

 


