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Computer Graphics Software Engineer – מהנדס תוכנות גרפיות 
 

The Graphic Engines team at Elbit Aerospace R&D center, Located in Haifa, is the number one leader in 
Pilot Helmet AR/VR technologies as well as sensor simulations and photorealistic datasets for machine 
learning 

We are looking for an experienced software development engineer to join our team at the Haifa site 

What you will be doing? 

As a 3D Graphics Software Engineer you will create cutting edge visual experiences and solutions for 
pilots, as well as : 

You will be developing astonishing graphics for AR/VR displays and navigation 

for real helicopters, jet fighters, drones and more 

 Work closely with software, algorithmic & electro optics teams 

to create state-of-the-art implementation of innovative graphics & imaging solutions 

 Establish a solid reusable graphics infrastructure for various types of projects and platforms   

Write high-quality, high-performance and maintainable code 

Hybrid work model 

Why to join us ? 

Every day, over 17,000 people around the world choose to be a part of Elbit Systems’ international 
success. Elbit Systems employees enjoy a range of culture and leisure initiatives, and are entitled to 
benefits and discounts at various business across the country. Elbit Systems invests in its employees 
through personal development programs, which includes managerial skills, advanced training programs, 
career path development and talent enrichment. With offices throughout the world, and a wide variety 
of products and technologies, we’re confident that you will find just the opportunity you’ve been 
looking for, right here at Elbit Systems 

 דרישות 

B.Sc. in Computer Science, Software Engineering or equivalent 

3  + year experience in C++ development, debugging and deployment 

Able to thrive in a dynamic environment where goals and requirements may be changing 

Preferred Qualifications : 

Experience in Computer Graphics Programming with OpenGL/DirectX   

Experience in shading languages: GLSL/HLSL   

Experience in CUDA/Optix development 

Familiarity with Ray Tracing and Deferred Rendering concepts 

Familiarity with Unreal Engine and plugin development 

Familiarity with Unity, Houdini, Maya & Blender   

Experience in Linux development 

Familiarity with CMAKE, GIT and CI/CD   

Knowledge in Python, OpenCV and Boost 

 ת המשרותרשימזרה לחל



 מהנדס מערכת מכ"ם
מערכות מכ"ם עם רקע בעיבוד אות לצורך פיתוח מכ"ם  לאתר החברה בחיפה דרוש.ה מהנדס.ת  Imaging חדשני   

 ופורץ דרך לכלי טיס 

 במסגרת התפקיד: 

 ניתוח והגדרת ארכיטקטורת המערכת כולל כתיבת מפרטים ומסמכי דרישות 

 , אלגוריתמיקה, תוכנה וחומרה RFהגדרה וליווי של התכן ההנדסי בתחומים 

 אינטגרציית מערכת מורכבת 

ביצוע של ניסויי מעבדה, חוץ וטיסה, כולל ניתוח התוצאות הגדרה ו  

 הגדרה וליווי הפיתוח של יכולות אלגוריתמיות מתקדמות 

 עבודה בצוות מולטידיסיפלינרי

 דרישות 

 תואר ראשון ומעלה בפיזיקה / הנדסת חשמל / מחשבים 

שנות ניסיון בהנדסת מערכת מולטידיסיפלינרית   3לפחות   

בפיתוח מכ"ם או פיתוח מעגלי   נסיון  RF למכ"ם    

 Imagingיתרון משמעותי לבעלי ניסיון בפיתוח מכ"ם 

hands onעדיפות לניסיון  בעיבוד אות בסביבת    Matlab / Python 

 יכולת לימוד עצמי גבוהה 

 העבודה בחיפה 

 *הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד 

 **רק פניות מתאימות יענו 

 ת המשרותרשימזרה לחל

 

  



   RT Embedded מהנדסת תוכנה

 באתר חיפה לתחום תשתיות ואפליקציות מתקדמות בחטיבת כלי טיס  
 RT Embeddedדרושה מהנדסת תוכנה בתחום 

 הצוות מפתח תשתית שמהווה סביבת פיתוח מתקדמת ואפליקציות למערכות מוטסות 
ויקטים שנמצאים  אפיון הפעילות מתבצע תוך ראיה רחבה של שיקולים המגיעים ממגוון ארכיטקטורות של הפר

 בחזית הטכנולוגית בתחום התעופה הצבאית והאזרחית 
   מה אעשה במסגרת התפקיד?

 תשתלבי בתוך צוות מקצועי חזק ומגובש 
 תבני תכן לאבני הבניין של פרויקטים שונים במנהל 

 תיחשפי לארכיטקטורות תוכנה מגוונות 
 ים תתכני ותממשי ארכיטקטורה פתוחה המבוססת על תקנים בינלאומי

 תעבדי בסביבה דינאמית ומגוונת
 תתמודדי עם משימות מאתגרות בעלות השפעה רוחבית על מגוון פרויקטים מבצעיים 

 תפתחי יכולות משלב התכנון, דרך המימוש, הבדיקות ואינטגרציה בפרויקטים 
  התפקיד מתאים למהנדסות תוכנה עם ראש גדול, ראיה מערכתית ויכולת עבודה עצמאית

 

 דרישות 

 יכולות בין אישיות מעולות לטובת השתלבות בצוות 
 תואר ראשון בהנדסת תוכנה / מדעי המחשב 

 Object Oriented Programming\Design-ידע ב 

 Cידע בשפת ++

 

 *המודעה מנוסחת בלשון נקבה, אך מיועדת לכל המגדרים 

 ת המשרותרשימזרה לחל

 

 

  



 Real-Time Embedded ראש צוות תוכנה

 Time Embedded-Realדרוש ראש צוות תוכנה   לאתר החברה בחיפה

 במסגרת התפקיד: 

ומערכות    Multi-Core CPUsתתעסק בטכנולוגיות החדשות ביותר בעולם המחשבים והצגים המוטסים, הכוללות 

 . Real-Timeהפעלה 

 תשתלב בתחום מגובש ומקצועי, המחזיק ידע טכנולוגי וניסיון רב. 

 בפרויקטים שונים, הכולל בין השאר:   BSPתוביל פיתוח תוכנת 

 • אחריות וליווי המוצר לאורך חייו. 

 • אפיון, תכן, כתיבת דרישות, בדיקות ואוטומציות. 

 . RTOSועם   bare-metal• פיתוח 

 ים. -loader-ו  network stackים כגון -middleware  -ים, ו - device driver• פיתוח והטמעה של 

 . roadmap-הגדרת ה• 

 הובלת צוות בגדילה של מהנדסים בפיתוח הפרויקטים. 

תעבוד בשיתוף פעולה ותבצע אינטגרציות ביחד עם דיסיפלינות שונות כגון חומרה, הנדסת מערכת, צוותי תוכנה 

 אחרים ולקוחות הפרויקטים. 

 

 

 דרישות 

 חובה  – תואר ראשון בהנדסת תוכנה / מדעי המחשב / הנדסת מחשבים 

 חובה  –יסיון של שנתיים לפחות בניהול צוותי תוכנה נ

 חובה –  bare-metalאו    Real-Timeעם מערכות הפעלה   RT Embeddedניסיון של חמש שנים לפחות בפיתוח 

 חובה –  C++/Cניסיון של חמש שנים לפחות בפיתוח בשפת 

 

 ד *הפניה מיועדת לנשים וגברים כאח

 רק פניות מתאימות יענו **

 ת המשרותרשימזרה לחל

  



 ת תוכנהראש צוו
 לתחום פיתוח סימולטורים ומערכות אימון דרוש ראש צוות תוכנה 

 סימולטור הוא מערכת מורכבת, המשמשת לאימון במשחק מלחמה, וכוללת דימוי שדה קרב וירטואלי בתלת ממד 

 למעשה, אנחנו מפתחים סוג של משחקי מחשב ריאליסטיים לצרכי אימון, באוויר בים וביבשה 

 Windowsמעל   Net. - ++ וC - ר ב אנחנו משתמשים בעיק

 המערכות מפותחות עבור צה"ל ולקוחות בחו"ל 

 אנחנו ממוקמים בנתניה 

 

 במסגרת התפקיד: 

 הובלת צוות פיתוח תוכנה אג'ילי הכולל מהנדסי תוכנה, בודקים ומאפיינים 

 עבודה וניהול ממשקים עם קבוצות פיתוח מקבילות בתחום 

 הגדרת ארכיטקטורה, ממשקים ותכן התוכנה  - התוכנה בצוות  אחריות מקצועית על פיתוח 

 ניהול תהליכים, בעיות ותקלות, ווידוא איכות הפתרונות והתוצרים של הצוות 

 משרה 50%- בכ  Hands-Onפיתוח 

 דרישות 

 חובה  –ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות פיתוח תוכנה 

 חובה  –  C++-ניסיון בפיתוח ב

 חובה  –  Object Oriented Designניסיון והבנת  

 חובה  - HandsOnיכולת פיתוח, קידוד ואינטגרציה 

 חובה   –נכונות לאינטגרציה באתרי לקוח בארץ/בחו"ל 

 יתרון  –ניסיון באינטגרציה של מערכות תוכנה מורכבות מרובות ממשקי תוכנה 

 יתרון  –ניסיון והבנה בפרוטוקולי תקשורת  

 יתרון  - gaming-הסימולטורים או ה ניסיון בתחום 

 יתרון  -ניסיון בעמידה מול לקוח בסקרים ומבחנים 

 יתרון  –ניסיון בפיתוח תהליכי פיתוח סדורים ומתועדים 

 יתרון  –ניסיון בתהליכי פיתוח אג'ילי 

 ת המשרותרשימזרה לחל

 

 

 

 

  



 

 Board Designמהנדס 

 אנו מחפשים מהנדסי ומהנדסות חשמל ואלקטרוניקה.  חיפהבבכלי טיס  Board Designלקבוצת פיתוח  

הקבוצה עוסקת בפיתוח כרטיסים למערכות מוטסות המשלבות טכנולוגיות מתקדמות בתחום המעבדים, מאיצים גרפיים, עיבוד וידיאו  

 ותמונה וממשקי תקשורת מהירים.

 במסגרת התפקיד: 

טיס, הגדרת הארכיטקטורה, תכן אלקטרוני, ליווי עריכה וסימולציות, אינטגרציה  התפקיד כולל אחריות על הגדרת הדרישות לכר

 והעברה מפיתוח ליצור. 

דיסציפלינאריים הקשורים לפיתוח הכרטיס  -הובלה וסנכרון מתכננים נוספים המעורבים בפיתוח ויכולת הובלה של תהליכי פיתוח מולטי 

 .. , תכן טרמי ועודEMI, תוכנה, תכן  VHDLכגון פיתוח  

 

 דרישות 

 מהנדס.ת חשמל ואלקטרוניקה 

 שנים בתכן והובלת פיתוח כרטיסים אלקטרוניים   5ניסיון של 

 ועריכת סיגנלים מהירים Signal Integrity-ניסיון ב

 Ethernet, PCI Express, SATAהיכרות עם תקשורות מהירות כגון  

 היכרות עם ממשקי וידיאו אנלוגיים ודיגיטליים 

 FPGA, FLASH, DDR3/4, DC/DCגיות הבאות: ניסיון עם הטכנולו 

 יכולות הובלת פיתוח וראייה מערכתית

 יכולת עבודה בצוות מקצועי ובצוות פרויקטאלי 

 בעל מתודולוגית פיתוח מסודרת 

 ניסיון בכתיבת מסמכי פיתוח 

 

 ת המשרותרשימזרה לחל

  



 מהנדס אווירונאוטיקה להובלה של נושאי בטיחות בתחום מוצרים של מערכות ראש 
 

נדרש מהנדס אווירונאוטיקה להובלה של נושאי בטיחות בתחום מוצרים ומכלולים של   החברה בחיפהלאתר  

 מערכות ראש 

 במסגרת התפקיד: 

 הובלת תהליכי בטיחות במוצרים ומכלולים בתחום מערכות ראש משלב הדרישות ועד יצור ומסירה ללקוח 

 ניסוי ודוחות באנגלית  הובלת ניסויים במעבדה / שטח כולל כתיבת מסמכי דרישות ונהלי 

 ניתוח קינטיקה ומסלולים של גופים גמישים, על בסיס סרטים מהירים 

 ניתוח עומסים ממקור אווירודינמי ואינרציאלי 

 ביצוע אנליזות חוזק, שיווי משקל, מסה ומרכז כובד ומומנטים

 עולםניהול מאגרי מידע רגיש של למעלה משני עשורים של ניסויי בטיחות מגוונים בארץ וב 

 הצגת נושאים הנדסיים באנגלית מול לקוחות וקבלני ביצוע 

 דרישות 

 חובה –מהנדס אווירונאוטיקה 

 ניסיון בהובלת ניסויי מעבדה / ניסויי שטח כולל יכולת כתיבת מפרטי ניסוי לקבלני ביצוע 

 רקע בתכן מכאני 

 יתרון  - רקע וניסיון קודם מחיל האוויר/תעשייה אווירונאוטית

 עצמית ועבודה בשת"פ עם מומחי תוכן ויכולת ליזום פתרונות יצירתיים תחת אילוצים יכולת לימוד 

 

 *הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד 

 **רק פניות מתאימות יענו 

 

 ת המשרותרשימזרה לחל

  



 FPGAמהנדס 
 

 FPGAבחטיבת כלי טיס דרוש מהנדס פיתוח  לאתר החברה בחיפה

 במסגרת התפקיד: 

 התמקדות בתהליך הפיתוח ואיכות התכן עבודה הנדסית בסביבה מאתגרת תוך 

 הכוללים עיבוד וידאו וגרפיקה  FPGAהתפקיד כולל הגדרה, מימוש, יישום ואינטגרציה של רכיבי 

 עבודה עם דיסציפלינות כגון: חומרה, תוכנה, אלגוריתמיקה ומערכת 

 דרישות 

 תואר ראשון בהנדסת חשמל / אלקטרוניקה 

 FPGAומימושם על רכיבי   VHDL / Verilogשנה ומעלה ניסיון בכתיבת תכן בשפות  

 debug -, ניתוח דוחות וP &Rהבנת כל שלבי הפיתוח החל מסימולציה, סינתזה, 

 יתרון –הכרות עם ממשקי תקשורת ווידאו מהירים , ממשקי זיכרון חיצוניים, מעבדים פנימיים 

 יתרון  -ניסיון במימוש אלגוריתמים לעיבוד אות / לעיבוד תמונה 

 יתרון  - Matlab / Pythonבודה עם ניסיון ע

 יכולת עבודה עצמאית ובצוות 

 

 *הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 **רק פניות מתאימות יענו 

 

 ת המשרותרשימזרה לחל

 

 

  



 מתכנן חשמל תעופתי 
 

 דרוש מתכנן חשמל תעופתי  בצפון לב-באזור תעשייה ברלאתר החברה אלביט סאיקלון , 

 במסגרת התפקיד: 

 ביצוע תכן מערכות חשמל והובלתו בפרויקטי התקנות/השבחות בכלי טיס שונים אשר כולל: 

 ביצוע סקרים לאיסוף מידע על פלטפורמות מוטסות  

  תכן מלא של מערכות חשמל/ממשק מערכות אוויוניקה 

 הכנת תיקי ייצור  

 כתיבת מסמכים הנדסיים  

 ליווי והובלה טכנאים במהלך התקנות באתרי לקוחות  

 וכו' BOEING, LOCKHEEDובלת טיפול בנושאי חשמל בקווי היצור מול לקוחות זרים כגון : ה 

 

 דרישות 

 חובה   -מהנדס/הנדסאי חשמל 

 יתרון משמעותי  –ניסיון רלוונטי בתחום תכן ו/או תחזוקת מערכות חשמל/אוויוניקה בעולם התעופה 

 AUTOCAD/ZWCAD  -יתרון ל –שליטה בתוכנות תיב"מ  

  נכונות לנסיעות לחו"ל

 אנגלית ברמה גבוהה 

 יחסי אנוש מצוינים, יכולת להשתלבות בעבודת צוות, עצמאות ויוזמה 

 

 

 *הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 **רק פניות מתאימות יענו 

 

 ת המשרותרשימזרה לחל

  



 מנהל פיננסי עסקי 

 

 דרוש מנהל פיננסי עסקי  לאתר החברה חיפה

 במסגרת התפקיד: 

 וניהול פיננסי לפרויקטים, בניית תחזיות פיננסיות ודוחות רווח והפסד, הכנה של ליווי 

 תקציבים שנתיים ומעקב ביצוע, הכנה ודיווח של התוצאות העסקיות )מכירות, תקבולים,  

ברות בנות,  הזמנות חדשות, דוחות כספיים רבעוניים(. ניתוחי תזרים מזומנים, עבודה בממשקים צמודים עם מנהלים בארגון ומול ח

 בקרות תכנון מול ביצוע, ניתוחי רגישות 

 מנהלי תוכניות, ייצור, הנדסה, רכש   –עבודה שוטפת ותיאום מול ממשקים רבים בארגון 

 

 דרישות 

 חובה  -תואר בכלכלה / הנדסה תעשייה וניהול 

 תואר שני יתרון 

 כספיים, בקרה תקציביתניסיון של שלוש שנים לפחות בבניית תחזיות פיננסיות, דוחות   -חובה 

 יכולת אנליטית גבוהה, דייקנות ועצמאות, ראש גדול, יכולת עבודה בתנאי לחץ, הבנה וחשיבה עסקית 

 אנגלית ברמה טובה 

 (. יתרון להיכרות עם מערכות לוגיסטיות / פיננסיות ERP- נגישות גבוהה למערכות מידע )בעיקר יישומי אופיס ו

 לימוד מהיר ועצמאי. יכולת הנעה ותיאום ממשקים שונים עבודת צוות ושיתוף פעולה, כושר  

 

 *הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 **רק פניות מתאימות יענו 

 

 ת המשרותרשימזרה לחל

 


