
 

 

, לשימוש במסמכים רשמיים ובמדיה She Codes-טקסטים יחצ"נים ל

 החברתית

 סגנון רשמי

 She Codesהיא חברה לתועלת הציבור, השואפת להביא לאיזון בין מספר מפתחות ומפתחי התוכנה בישראל.  

מהן עוסקות  20%-אולם פחות מ 35%ההייטק הישראלית עומד כיום על אחוז הנשים המועסקות בתעשיית 

שואפת להשוות את מספר המפתחות והמפתחים בישראל ובכך לספק  .מהן יזמיות 9%-בפיתוח תוכנה ופחות מ

לעידוד  She Codes לנשים העוסקות בתחום פתח להזדמנויות עסקיות, כלכליות ומעמדיות שוות. בנוסף, פועלת

 .ת בתחום התוכנה וחינוך טכנולוגי לנערותיזמות נשי

She Codes  הוקמה בידי היזמית הטכנולוגית רות פולצ'ק ומנוהלת בידי צוות מתנדבות, המגיעות מתחומים שונים

סניפים ברחבי הארץ, מחיפה ועד אילת,  22בתעשיית ההייטק בהם פיתוח תוכנה, ניהול, שיווק ועוד. אנו מפעילות 

ת לימוד תכנות, עבודה בליווי אישי על פרויקטים בתחום התוכנה, הרצאות טכנולוגיות בהם מתנהלים קבוצו

ומפגשים עם נשות תוכנה ויזמיות הייטק מעוררות השראה. המפגשים פתוחים לכל אישה, יהיו גילה ומקצועה 

 .אשר יהיו, החפצה לעשות הסבה או להתמקצע בתחום הפיתוח

ברות מהן כאלף המגיעות בקביעות למפגשים השבועיים בסניפים. ח 30,000מונה מעל  She Codes קהילת

ההתנדבות בארגון תורמות אף היא להתפתחות המקצועית והאישית של החברות. המתנדבות מנהלות את 

הסניפים, מתכננות את מסלולי הלימוד השונים, מפיקות את האירועים ופועלות מול אמצעי התקשורת והמדיה 

חברות חדשות לקהילה ותמיכה מגורמים עסקיים וציבוריים, המאמינים בדרכנו ותומכים החברתית במטרה לגייס 

 .בה

הם אמונה בעצמך, התמדה וקהילה. אנו מאמינות בנשים, באינטלקט  She Codes העקרונות המובילים את

יתן להשיג הנשי ובכישורים הטכנולוגיים והעסקיים של נשים. אנו מאמינות כי באמצעות עבודה קשה ונחישות נ

כל מטרה לימודית או עסקית. אנו מאמינות כי תמיכה ורעות נשית מעודדות הצלחה ומעוררות השראה. אנו 

משלבות את שלושת העקרונות הללו בתכניות הלימודים, ההדרכה והליווי שלנו במטרה לקדם את החזון שמוביל 

וחדשנית בה נשים וגברים חולקים את  אותנו. אנו מאמינות שהחזון שלנו, על תעשיית הייטק מקומית חזקה

 .תפקידי הפיתוח וההובלה במידה שווה, בר השגה וראוי להשגה וכי באפשרותנו לממשו בעתיד הקרוב לבוא

 סגנון לא רשמי

She Codes  .היא קהילה טכנולוגית של נשים, שמטרתה להשוות את מספר מפתחות ומפתחי התוכנה בישראל

בידי רות פולצ'ק וקבוצה קטנה של מתנדבות מתחומים טכנולוגיים שונים היא הוקמה לפני כשלוש שנים 

חברות, מהן  30,000-)מפתחות ומהנדסות תוכנה, נשות שיווק ומכירה, מנהלות פרויקטים ועוד( ומונה כיום כ

 .כאלף המגיעות מדי שבוע לקבוצות הלימוד בסניפים שלנו

אילת. בסניפים מתנהלות קבוצות לימוד תוכנה, קבוצות  סניפים ברחבי הארץ, מחיפה ועד 22אנחנו מפעילות 

לעבודה על פרויקטים בליווי מתנדבות מהקהילה, הרצאות טכנולוגיות ופגישות עם נשים מעוררות השראה ועוד. 



 

 

בין חברותינו נמצאות נשים ונערות שמבקשות ללמוד פיתוח תוכנה, להתמקצע במקצוען או לעשות הסבה 

תורמות גם הן להתפתחות המקצועית והאישית של She Codes -ות ההתנדבות בלתחום ההייטק. אפשרוי

  .החברות. המתנדבות מנהלות את הסניפים, מתכננות את מסלולי הלימוד, מפיקות את האירועים שלנו ועוד

העקרונות המובילים אותנו הם אמונה בעצמך, התמדה וקהילה. אנחנו מאמינות ששאיפה להצליח, עבודה קשה 

ועזרה הדדית הם המפתח להצלחה בתחומים הטכנולוגים ובכלל. אנחנו מאמינות שהחזון שלנו, על תעשיית 

הייטק מקומית חזקה וחדשנית בה נשים וגברים חולקים את תפקידי הפיתוח וההובלה במידה שווה, בר השגה 

  וראוי להשגה ונמשיך לפעול בנחישות והנאה עד שנממש אותו.

 


