
תוכן שיווקי

מתחמי ר המציעה   ,BE ALL שת 
ולארגו לחברות  משותפים  אעבודה 

נים, מארחת מאות חברות היי-טק, 
 - ארצי  מידה  בקנה  חידוש  וזהו   - גם  אך 

ויזמית במטרה לי אמעודדת פעילות נשית 
צור תמהיל קהילתי מאוזן יותר במתחמיה.
מתא עדיין  ההיי-טק  תעשיית  אכידוע, 

פיינת ברב גברי, על אף המאמצים לשנות 
זאת. ברשת קיבלו החלטה עקרונית לפיה, 

לי המעודדות  הלאומיות  התוכניות  אלצד 
יאפש נשים,  בקרב  ויזמות  תכנות  אמודי 

בחברות  נשים  של  הולם  ייצוג  ויעודדו  רו 
וסטארט-אפים. 

"רשת BE ALL חרטה על דגלה גם את 
למידע,  בנגישות  המאופיין  הנגישות  ערך 
המנחה  גיאוגרפית  נגישות  פיזית,  נגישות 

וכ  - מרכזיים  מיקומים  בבחירת  אאותנו 
הבאה  חברתית-תרבותית,  נגישות  מובן 
האוכלוסייה  לכלל  בפתיחות  ביטוי  לידי 

אומ תעסוקתי",  ובגיוון  ובעולם  אבארץ 
רת סמנכ"לית השיווק והמכירות של רשת 
 BE בקהילת  "לכן,  בר.  אסתאר   ,BE ALL
בתפקידים  נשים  מאות  לפגוש  ניתן   ALL

מובי יזמיות,  מנהלות,  מנכ"ליות,  אשונים: 
ומתכ מפתחות  טכנולוגיות,  קהילות  אלות 

כגברי  התחום  תפישת  שלמרות  כך  נתות, 
אנו עדים למגמה המשתנה. מעצם היותנו 
HUBB לחברות בתחומים שונים, עלינו לאא
האוכלוסייה.  לכלל  הזדמנויות  שיווין  פשר 
לרכבת  וקרובים  נגישים  המתחמים  לכן, 
העבודה  שעות  מרכזיים,  תחבורה  ולצירי 
חדרי  לילדים,  קייטנות  ישנן  גמישות,  הן 

הנקה לאימהות ועוד".

יוצרים איזון מגדרי 
מלא  שוויון  רואים  לא  עדיין  “אמנם 
המגמה  אך  בתחום,  הנשים  ובייצוג  בשכר 
בר.  אסתאר  מדגישה  משמחת",  בהחלט 
"התוכניות הלאומיות שהושקו, המעודדות 
מדעי  ללמוד  צעירות  ונשים  מתבגרות 
מצביעות  וכיוצ"ב,  יזמות  תכנות,  המחשב, 
בית  שאנחנו  מכיוון  בענף.  שינוי  ניצני  על 

בתחי מגמות  מזהים  אנו  חברות,  אלמאות 
של  פופולרית  פנייה  הינה  מהן  אחת  לתן. 
נשים  בגיוס  לסייע  המתחם  לצוות  חברות 
מעט  לא  ומתכנתות.  מפתחות  בתפקידי 
מעוניינות  בחו"ל,  שלהן  שהמטה  חברות, 
ליצור איזון מגדרי הנובע מהחזון והתרבות 
הארגונית שלהן". התוכניות עליהן מצביעה 
בר מתייחסות, בין היתר, לתוכנית ללימודי 
נשים  לעודד  שנועדה  עלות,  ללא  תכנות, 

אלהשתלב בתפקידי ליבה בשכר גבוה בתע
שיית ההיי-טק שיזם שר העבודה והרווחה. 
 ,she codes; למיזם שותפות מנהלות ארגון
הכא ומציעות   BE ALL במתחם  הפועלות 
תרבותי  שינוי  ליצור  במטרה  לנשים  שרה 
הפעילות  גברי.  הנחשב  במקצוע  עמוק 
קרקע  הינה  המשותפים  העבודה  במתחמי 
שונות,  ברמות  נשים  של  להכשרה  פורייה 

לבו תעסוקה  המאפשרים  קשרים  אויצירת 
גרות התוכנית.

מאמינות בכוח הנשי
תו פעילות  קיימת  הרשת  אבמתחמי 

ססת לקידום נשים לתפקידים טכנולוגיים. 
המתמחה   ,PerfectaHR חברת  למשל,  כך 
בגיוס ומשאבי אנוש, מיקמה את משרדיה 
שנתקא לאחר   .BE ALL רשת  במתחמי 
לא מאוזנים מגדרית, בתקרת  בגיוסים  לה 
הריונות,  במהלך  ופיטורים  לנשים  זכוכית 
החליטה להקים חברה שתאפשר הזדמנות 

הוגנת לנשים וגברים כאחד. 
המשותף  העבודה  במתחם  "הבחירה 
BE ALL, יוצרת הזדמנויות לקשרים  ושיא
אתופי פעולה מעניינים, שהובילו נשים לה

מעבר  ומגוונות.  חדשות  עסקיות  זדמנויות 
עם  שאפתניות  יזמיות  נשים  הכרתי  לכך, 
מפרה  סטארט-אפ  וכל  מדהימים  רעיונות 
את הסטארט-אפ השכן", מספרת מנכ"לית 

PerfectaHR , מיטל פרסטר-סלע.
פעילות אחרת המתארחת במתחם רשת 
 ,ABT הארצי  הארגון  של  היא    BE ALL
ועושה  נשים  לקדם  למטרה  לעצמו  ששם 
 ,ABT זאת במגוון ערוצים. הלית שי, מנכ"ל

אמספרת שהקימה את הארגון לאחר שנתק
לה במשפט: "אני לא יכול לקדם אותך. לא 

קיימת חשי כזה.  לתפקיד  נשים  אמקדמים 
אבות רבה לחבר את הנשים לעולם הטכנו

לוגי שזמין בשפע במתחמי הרשת. בחודש 
לנ והדרכות  מפגשים  לקיים  נתחיל  אהבא 

שים במתחמי הרשת".
גם חברת TWC, שהוקמה על-ידי שתי 
BE ALL. החא -יזמיות ואימהות, ממוקמת ב
לסטארט-אפים,  מענה  לספק  פועלת  ברה 
לפתח  שרוצים  ויזמים  חברות  ארגונים, 
תמי  היזמיות,  של  השילוב  טכנולוגי.  מוצר 
מגיעות,  ממנו  והרקע  סרור,  והילה  שרוני 
הרעיון  משלב  מיזמים  ללוות  להן  מאפשר 

פי גוף  להקים  שואפות  הן  לפיתוח.  אועד 
לפתח  שניתן  ולהוכיח  מנשים  שיורכב  תוח 

קריירה ולהיות אימהות במשרה מלאה.
במתחמים  נשית  קהילה  לעודד  כדי 
לאמהות  פרטיים  אזורים   BE ALL ייעדה 
אזורים  והחתלה,  להנקה  אותן  המשמשים 
יומן של  שגרת  את המשך  אלו מאפשרים 
גם  לנושא  המודעות  העלאת  לצד  אמהות 

בקרב שאר יושבי המתחם.
הרגשנו   BE ALL-ב הראשון  "מהיום 
שאת  נשים,  סביבנו  אוספות  אנחנו  בבית, 
נשי,  ומאמינות בכוח  חלקן הכרנו במתחם 

עשייה משותפת וברצון להצליח".

תעשיית ההיי-טק עדיין מתאפיינת ברוב גברי, אך בשטח 
כבר מורגשים ניצני שינוי. רשת BE ALL, המציעה מתחמי 

עבודה משותפים ומארחת מאות חברות היי-טק, שמה לה 
למטרה לעודד קידום נשים לתפקידים טכנולוגיים ולחבר 
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