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בשוק ← הרבימ  השינויימ  למרות 
שגרמה  והעולמי  הישראלי  העבודה 
ההייטק  עולמ  נותר  הקורונה,  שנת 
משוועת  התעשייה  מזאת,  יתרה  איתנ.  כצוק 
העצומ  המח�ור  בשל  מקצועיימ  לעובדימ 
האתגרימ  בעקבות  התגבר  ושרק  שנימ  הנמשכ 

הטכנולוגיימ שצצו בשנה האחרונה.
 .B.Sc ראשונ  תואר  השיקו  אחוה  באקדמית 
יוקרתי במערכות מידע ומדעי המחשב היישומיימ 
ויציע  הקרובה,  הלימודימ  בשנת  כבר  שייפתח 
תרגול  על  שבנויה  יישומית  תכנית  ל�טודנטימ 
לאפשר  כדי  התעשייה  עמ  בשיתופ  מעשי 

השתלבות מיטבית בשוק ההייטק.
הישראליות  הייטק  חברות  שבה  במציאות 
נאלצות לגיי� עובדימ מחו"ל, אינ �פק כי מקווימ 
שהיכולת  בארצ  מחשבימ  אנשי  דווקא  למצוא 
מוטמעת  כבר  שלהמ  והיישומית  הניהולית 
בתכנית הלימודימ. זה בדיוק מה שמציע התואר 

הדו-חוגי החדש שנפתח החודש.

באקדמית אחוה אפ הודיעו כי הנרשמימ למ�לול 
החדש העומדימ בתנאי הקבלה ייהנו מפטור מלא 

משכר לימוד בשנת הלימודימ הראשונה.
קהל היעד של התכנית המ צעירימ בשנות ה-20 
או  בהייטק  בעבודה  לחייהמ שמעוניינימ  וה-30 
תואר  עדיינ  להמ  ואינ  בהייטק  כבר  שעובדימ 
הלימודימ  תכנית  מאפשרת  עבורמ,  אקדמי. 
תואר  בעלי  גמ  לימודימ.  עמ  עבודה  של  שילוב 
לתחומ  בה�בה  המעוניינימ  תחומ  בכל  ראשונ 
המחשבימ יכולימ להירשמ לתכנית הייחודית כדי 

לפתוח לעצממ אופק תע�וקתי מבטיח.

שנימ,  כשלוש  נמשכ  הלימודימ  מ�לול 
ההייטק  בעולמ  להשתלב  הבוגרימ  יוכלו  ב�ופמ 
מידע,  מערכות  מנהלי  כמו  שונימ  בתפקידימ 
מנתחי ומיישמי מערכות מידע, מדריכי ומטמיעי 
ומפתחי  בוני  באינטרנט,  שיווק  יועצי  מערכות, 
חברי  מערכות,  מפתחי  תוכנה,  מהנד�י  אתרימ, 
ועוד.  פרויקטימ  מנהלי  ופיתוח,  מחקר  צוות 
לאורכ שנות הלימודימ יתנ�ו ה�טודנטימ בכלימ 
הנד�ת  ההפעלה,  מערכות  בתחומי  מעשיימ 

תוכנה, בינה מלאכותית, כריית נתונימ ו�ייבר.
המחלקה  ראש  שגיב,  יהושע  פרופ'  לדברי 
היישומיימ  המחשב  ומדעי  מידע  למערכות 
המעשיימ  בכלימ  השימוש  אחוה,  באקדמית 
מיידי  באופנ  להשתלב  התכנית  לבוגרי  יאפשר 
בתפקידי מפתח בתחומ ההייטק, הנהנה מביקוש 
התכנית  "מטרת  האחרונות.  בשנימ  וגובר  הולכ 
ומעמיקה  רחבה  אקדמית  השכלה  להקנות  היא 
עמ  בשילוב  המחשבימ  בתחומ  נושאימ  במגוונ 
תרגילימ המדגישימ יישומימ רלוונטיימ לתעשייה 
אומר  הייטק",  חברות  עמ  בשיתופ  ומתוכננימ 
ה�טודנטימ  את  להכינ  כדי  "זאת,  שגיב.  פרופ' 
באופנ הטוב ביותר לקריירה מבטיחה ומצליחה".

נתנאל אבוטבול, תושב קריית גת כבנ 25, ראש 
ו�טודנט  בהרצליה  הייטק  בחברת  פיתוח  צוות 
אחוה:  באקדמית  מידע  מערכות  בניהול  ג'  שנה 
"אני מ�יימ את התואר עמ ידע מעשי מאוד גדול. 
שמשמשימ  כלימ  רכשתי  הלימודימ  במ�גרת 
אותי היומ הנ בהיבטימ המקצועיימ, כמו כתיבת 
ועד  ההתחלתי  מהשלב  פיתוח  ויכולת  קוד 
�ופו, והנ בהיבט הניהולי של יכולת לנהל צוות 
הני�יונ המעשי  מוצר.  ופיתוח של  ולנהל מחקר 
והידע המעמיק פותחימ לי אופק תע�וקתי רחב 

למקצועות המבוקשימ ביותר בתעשייה".
באקדמית אחוה יערכו ביומ שני הקרוב, 31/5, 
מפגש פתוח למידע ולהרשמה גמ לתואר הראשונ 
במערכות  החדש  לתואר  וגמ  מידע  במערכות 
לפטור  בנו�פ  היישומיימ.  המחשב  ומדעי  מידע 
לעומדימ  הראשונה  בשנה  לימוד  משכר  מלא 
בתנאי הקבלה, ייהנו המתעניינימ במפגש הפתוח 

גמ מהנחה של 50% בדמי ההרשמה.

הולכימ להייטק
חברות ההייטק בישראל מחזרות אחר עובדי התעשייה ומציעות שכר 

התחלתי של עשרות אלפי שקלים. בעקבות מחסור חמור בעובדים, באקדמית 
אחוה משיקים מסלול חדש לתואר ראשון במערכות מידע ומדעי המחשב 

היישומיים. מדובר במסלול ייחודי בארץ שמטרתו לפתוח את דלתות עולם 
ההייטק גם לתושבי הפריפריה


