
 

 

 

 

 2020אוגוסט 

 תכנית 'מגשימים'

 תכנית הסייבר הלאומית

 

ומשרד הביטחון, והפכה בשנת  , צה"לביוזמת קרן רש"י 2010הוקמה בשנת  "מגשימים"תכנית 

הממשלה, ובשותפות התכנית נתמכת על ידי משרד הביטחון ומשרד ראש  לתכנית לאומית. 2013

 עם מפעל הפיס, קרנות פילנתרופיות וגופים עסקיים התומכים בפעילויות הייחודיות.

 

 י"ב( בעלי יכולת גבוהה ונטייה לתחום המחשבים-שתתפי התכנית הם תלמידי תיכון )י'מ

. התלמידים הלומדים בתכנית הם בעלי מחויבות, התמדה מהפריפריה הגאו חברתית בישראל

לומדים במשך שלוש שנים, ו  אשר עברו את כלל שלבי המיון לתכנית בכיתה ט' ,מיתומשמעת עצ

 פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים.

 

, המחשבים ייחודה של ''מגשימים'' היא בהזדמנות שניתנת לבוגריה להשתבץ במערכי הסייבר

של צה"ל ובכך להבטיח אפיק איכותי ופתח לקריירה מקצועית בתחומי ליבה, בצבא  והטכנולוגיה

טק -ובתעשייה; שרות ביחידות עילית טכנולוגיות או המשך בעבודה מעניינת ומתגמלת בחברות היי

 מובילות.

 

 2018עד סוף בשלוש השכבות(  1,800חניכים וחניכות )כלומר  600בכל שנה מתקבלים לתכנית 

מתוכם משרתים בתפקידי סייבר, מחשבים וטכנולוגיה  70%תלמידים.  1000סיימו את התכנית 

 ם משרתים כלוחמים.מתוכ 20%בצה"ל, 

 

 בסוף התכנית הבוגרדמות 

, עבודת צוות hands onלומד עצמאי, סקרנות ומוטיבציה לטכנולוגיה,  תחושת מסוגלות, בעל 

 מחויבות מקצועית.אחריות וו

 

http://www.magshimim.cyber.org.il/
http://www.magshimim.cyber.org.il/


 

 

 

 
 תוכן מקצועי במגשימים

 

 

 שנת הפרויקט

של התכנית אנחנו מנסים לקרב את החניכים "לעולם האמיתי". הם בוחרים  השלישיתבשנה 

של פרויקטים, כאשר דרך  hubלעצמם פרויקט שהם היו רוצים לפתח והכיתה הופכת להיות 

והתכונות  הפרויקט אנחנו רוצים שהחניכים יביאו לידי ביטוי ויחזקו את כלל היכולות, המיומנויות

 . שרכשו לאורך התכנית

 הדגשים במטרות של השנה הם:

 לבצע למידה עצמאית ומעמיקה של נושא מקצועי 

 בעבודה על פרויקט גדול )תכנון, התמודדות עם  לפתח את תחושת המסוגלות העצמית

 בעיות, התמודדות עם משימה גדולה(

 להעצים את המוטיבציה לתחום הטכנולוגי 

 להתנסות בהתנהלות עצמית ועבודת צוות 

 מסגרת השנה

 hubה ברמת מהתכנית) ראש הצוות שלהםלך השנה החניכים נפגשים פעם בשבוע יחד עם במה

)אפיון,  תכנים שרלוונטים להתנהלות של הפרויקט לומדים. במפגשים אלו, החניכים הכיתתי

תוצרים ומשתפים ידע ו, מבצעים מעקב אחר הפרויקט, מציגים , סקר קוד ועוד(UXארכיטקטורה, 

לעבוד על שלבי הפיתוח  מחויבים, במהלך השבוע החניכים למפגש זה . בנוסףhubבין חברי ה

 .בבית השונים של הפרויקט

 



 

 

 

 
 הפרויקט יכול להגיע מעולמות שונים:פרוייקטים ארציים,  240 -בכל שנה ישנם כ

 אבטחת מידע 

 מערכות הפעלה 

 רשתות 

 אבטחת רשתות 

 בינה מלאכותית 

 Web Services 

 IoT 

 עיבוד תמונה 

 Low Level 

בינה נושא ב פרויקטלעבוד על  שבוחריםבשנים האחרונות עולה באופן מתמיד מספר החניכים 

 מלאכותית )בשילוב עם עיבוד תמונה(

 פקיד המנטורת

במקרים מאוד נדירים ה"צוות" יכול להיות מורכב מחניך חניכים,  משני מורכבהעבודה לרוב צוות 

יחסית בשוטף: ראש הצוות  עם הצוותהחניכים, יש שני אנשים נוספים שעובדים  מלבד אחד בלבד.

אלו שני תפקידים  .המנטור, שלם של פרויקטים והשני זה אתה Hubמטעם התכנית שאחראי על 

 שאמורים להשלים אחד את השני.

 )עובד של התכנית( ראש צוות

 שכולל מעקב אחרי משימות, ישיבות סטטוס,  יהול ובקרה על העבודה של החניכיםנ

 שיחות סיכום ספרינט ועוד.

  הרצאות וסדנאות לאורך השנה.העברת 

  ידע בין הפרויקטים השונים בגיבוש קהילת שיתוף-Hub .שהוא אחראי עליו 

 עבודה בין החניכים למנטורים בקרה שמתקיים ממשק. 

  המענה הראשוני לבעיות משמעת, וכל בעיה שקשורה להתנהלות החניכים השוטפת. 

 ית/מנטור

ולצידו מנטור לכל  שהוא אחראי עליו Hub-לראש הצוות יש מספר צוותים בטכנולוגיות שונות ב

 צוות שהגדרת התפקיד שלו כוללת:

 תהליכי עבודה ב"עולם האמיתי" ולחשוף בצורה פרטנית יותר את החניכים ב ללמד ולחנוך

 אותם לדברים מקצועיים מעבר לפרויקט האישי שלהם.



 

 

 

 

 מקצועי של החניכים בפן הטכנולוגיה של הפרויקט-ומתן מענה טכנולוגי תמיכה, יוויל 

 ה של הטכנולוגיה ובפיתוח עצמו.משלב למיד

 ליווי וreview  מקצועי על השלבים של אפיון, ארכיטקטורה, עיצוב ובמידה וניתן גם לתכנון

 .רינטיםהספ

  לראש הצוות מצב החניכים בפרויקט והצפת בעיותשיקוף. 

  ביצועCode Review .במהלך השנה 

  חשיפת החניכים ל"העולם האמיתי" של התעשייה, תהליכי עבודה, איך לומדים, מה

 עושים, סביבת עבודה וכל דבר שיכול לעזור להם מבחינת למידה ומוטיבציה. 

 

 

מהקרנות הפילנתרופיות הגדולות והמשפיעות  -נוסד על ידי קרן רש"י  המרכז לחינוך סייבר** 

בשיתוף עם משרד הביטחון ומערך הסייבר הלאומי, במטרה להוביל שינוי חברתי  -בישראל 

אפשרו לנוער מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצמוח, בישראל דרך חינוך והקניית יכולות שי

לתרום לחברה, ולהפוך לדמויות מפתח בתעשיית ההייטק, באקדמיה, ובגופי הביטחון של מדינת 

 ישראל. 

לצורך כך פיתח המרכז מגוון תכניות ובמרכזן תכנית 'מגשימים' לתלמידי תיכון, אשר מכינה את 

רושמת הישגים מרשימים, הבולט הסייבר של הצבא; התכנית חניכיה לגיוס למערכי הטכנולוגיה ו

 מבוגריה ליחידות הסייבר והטכנולוגיה בצבא. 70%בהם הוא קבלתם של 

נוסף על כך, המרכז שוקד על פיתוחן של תכניות לימוד לגילים שונים, ויישומן בפריפריה 

 ם מגוונים בפריסה ארצית.הגיאוגרפית והחברתית, לצד הפעלת תכניות ופרויקטי


