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כ-900 תושבים 
בהפוגה מהאזעקות

למען התושבים: אחרי ימים מתוחים, נוכח מבצע "שומר 
התנכי,  החיות  בגן  להפוגה  העיר  תושבי  יצאו  החומות", 
הייתה  קלים.  לא  ימים  "עברנו  ומסובסד.  סמלי  במחיר 
היענות מדהימה. יישר כח", אמר ראש העירייה אליהו זוהר

'שומר  מבצע  של  וחצי  שבוע  אחרי 
למקלטים,  וריצות  אזעקות  החומות', 
ב-18  מלאכי  קריית  מתושבי  כ-900  יצאו 
בירושלים.  התנכי  החיות  לגן  אוטובוסים 
היציאה לגן החיות היתה בכוחות משותפים 
מזרחי  צלי  עו"ד  העיר  ראש  מ"מ  של 
העיר  ראש  לסגן  האירוע  את  וניהל  שיזם 
שמעון חזן שדאג למצוא מקור תקציבי כך 

שהתושבים שילמו רק 10 שקלים.
הודעת  לאחר  הגיעה  להפוגה  היציאה 
לתושבי  קוראים  הם  כי  התנכי  החיות  גן 
סמלית.  בעלות  החיות  לגן  להגיע  הדרום 
מימנו  החינוך  במשרד  ונוער  חברה  מינהל 
מלווים  מדריכים  וכן  הנסיעה  עלות  את 
"נהנינו מאוד מגן החיות,  בכל אחד מהם. 
מהאזעקות  בחרדות  קצת  שהיו  הילדים 
האימהות.  אחת  סיפרה  קצת"  השתחררו 
אחרי  הזה  הנהדר  הטיול  על  רבה  "תודה 
מה שספגנו. היה כיף והילדים נהנו" סיפר 

תושב אחר.
זהר:  אליהו  מלאכי  קריית  העיר  ראש 
"עברנו ימים לא קלים ומצאנו את האפשרות 
לאפשר לתושבים לצאת להפוגה בגן החיות 
שקיבלנו,  הקצרה  ההתראה  למרות  התנכי. 
של  והתגייסות  מדהימה  היענות  הייתה 
עובדי העירייה לרישום תוך יום אחד. יישר 
לתושבים  שאפשרו  השותפים  לכל  כח 

ליהנות מיום כיף עם המשפחה"

אחריות אזרחית
נרתמה,  הטכנית  המחלקה  הפרטיים:  במקלטים  רק  לא 
יצאו  וצוותים  ועשרות תושבים  העירייה פרסמה הודעה לסיוע 
לשטח על מנת להפוך את המקלטים בעיר לראויים. "התגייסות 

המתנדבים והמכינות הצבאיות נתנו לנו דחיפה גדולה"
מלאכי  קריית  בעיריית  הטכני  הצוות 
עשרות  של  תגבור  שעבר  בשבוע  קיבל 
פרטיים.  במקלטים  בטיפול  מתנדבים 
לתושבים  הודעה  פורסמה  העירייה  מטעם 
פינוי  תקלות,  בתיקון  בסיוע  אפשרות  על 
המוקד  באמצעות  מקלטים  וצביעת 
העירוני. מאז פרסום ההודעה הוצף המוקד 
העירוני בפניות של תושבים והצוותים יצאו 

לעבודה.
המכינות  חניכי  עבדו  יומיים  במשך 
פרת  ונופי  יהב  עין  ערבה-  צבאיות  הקדם 
המקלטים  באחד  במקלטים.  בעבודות 
הצטרפו גם צוות סח"י לניקוי וצביעה. סך 
הכל טופלו 46 מקלטים פרטיים והתושבים 
והסיוע.  המחווה  על  תודה  אסירי  היו 
היחידה  בסיוע  היה  במקלטים  הטיפול 

לעבודה קהילתית והתנדבות.
רשיד  לבנה  מלאכי  קריית  ויצו  יו"ר 
מופת,  מועדון  עם  ויחד  מתנדבות  גייסה 
הגרעין התורני של מרכז נריה ורכזת שכונת 
למתנדבים  ארגנו  אברהם,  ליאורה  חב"ד 
העיר  ראש  עוזר  עשירה.  צהריים  ארוחת 

בעבודות,  פעיל  חלק  לקח  שגם  לוי  גילי 
חלב  למוצרי  תנובה  מחברת  תרומה  גייס 

ומעדנים שחולקו לצוותים במהלך היום.
ירון אלימלך,  מנהל המחלקה הטכנית, 
המיוחד  הטיפול  מבצע  על  אחראי  שהיה 
אנגליה  לקק"ל  הודה  הפרטיים,  במקלטים 
JNF על הסיוע בארגון. "בימים הראשונים 
הציבוריים  במקלטים  התמקדנו  למבצע 
קלות  בעיות  לפתור  התחלנו  מכן  ולאחר 
המתנדבים  התגייסות  פרטיים.  במקלטים 
והמכינות הצבאיות נתנו לנו דחיפה גדולה 
להם  ומגיע  תושבים  שיותר  לכמה  לסייע 

יישר כח גדול", אמר אלימלך. תושבים בגן החיות התנכ"י // צילום: עירייה

העבודה  בשוק  הרבים  השינויים  למרות 
הקורונה,  שנת  שגרמה  והעולמי  הישראלי 
נותר עולם ההייטק כצוק איתן. יתרה מזאת, 
התעשייה משוועת לעובדים מקצועיים בשל 
ושרק התגבר  המחסור העצום הנמשך שנים 
בעקבות האתגרים הטכנולוגיים שצצו בשנה 

האחרונה.
ראשון  תואר  השיקו  אחוה  באקדמית 
ומדעי  מידע  במערכות  יוקרתי   .B.Sc
בשנת  כבר  שייפתח  היישומיים  המחשב 
הלימודים הקרובה, ויציע לסטודנטים תכנית 
בשיתוף  מעשי  תרגול  על  שבנויה  יישומית 
עם התעשייה כדי לאפשר השתלבות מיטבית 

בשוק ההייטק.
במציאות שבה חברות הייטק הישראליות 
כי  ספק  אין  מחו"ל,  עובדים  לגייס  נאלצות 
בארץ  אנשי מחשבים  דווקא  למצוא  מקווים 
כבר  שלהם  והיישומית  הניהולית  שהיכולת 
מה  בדיוק  זה  הלימודים.  בתכנית  מוטמעת 
שנפתח  החדש  הדו-חוגי  התואר  שמציע 

החודש.
באקדמית אחוה אף הודיעו כי הנרשמים 
למסלול החדש העומדים בתנאי הקבלה ייהנו 
הלימודים  בשנת  לימוד  משכר  מלא  מפטור 

הראשונה.
קהל היעד של התכנית הם צעירים בשנות 
בעבודה  שמעוניינים  לחייהם  וה-30  ה-20 

בהייטק או שעובדים כבר בהייטק ואין להם 
עדיין תואר אקדמי. עבורם, מאפשרת תכנית 
לימודים.  עם  עבודה  של  שילוב  הלימודים 
גם בעלי תואר ראשון בכל תחום המעוניינים 
להירשם  יכולים  המחשבים  לתחום  בהסבה 
לתכנית הייחודית כדי לפתוח לעצמם אופק 

תעסוקתי מבטיח.
שנים,  כשלוש  נמשך  הלימודים  מסלול 
בעולם  להשתלב  הבוגרים  יוכלו  בסופם 
מנהלי  כמו  שונים  בתפקידים  ההייטק 
מערכות  ומיישמי  מנתחי  מידע,  מערכות 
מידע, מדריכי ומטמיעי מערכות, יועצי שיווק 
מהנדסי  אתרים,  ומפתחי  בוני  באינטרנט, 

מחקר  צוות  חברי  מערכות,  מפתחי  תוכנה, 
ופיתוח, מנהלי פרויקטים ועוד. לאורך שנות 
הלימודים יתנסו הסטודנטים בכלים מעשיים 
תוכנה,  הנדסת  ההפעלה,  מערכות  בתחומי 

בינה מלאכותית, כריית נתונים וסייבר.
ראש  שגיב,  יהושע  פרופ'  לדברי 
המחשב  ומדעי  מידע  למערכות  המחלקה 
השימוש  אחוה,  באקדמית  היישומיים 
התכנית  לבוגרי  יאפשר  המעשיים  בכלים 
מפתח  בתפקידי  מיידי  באופן  להשתלב 
בתחום ההייטק, הנהנה מביקוש הולך וגובר 
היא  התכנית  "מטרת  האחרונות.  בשנים 
ומעמיקה  רחבה  אקדמית  השכלה  להקנות 

בשילוב  המחשבים  בתחום  נושאים  במגוון 
רלוונטיים  יישומים  המדגישים  תרגילים  עם 
חברות  עם  בשיתוף  ומתוכננים  לתעשייה 
הייטק", אומר פרופ' שגיב. "זאת, כדי להכין 
את הסטודנטים באופן הטוב ביותר לקריירה 

מבטיחה ומצליחה".
גת  קריית  תושב  אבוטבול,  נתנאל 
הייטק  בחברת  פיתוח  צוות  ראש   ,25 כבן 
מערכות  בניהול  ג'  שנה  וסטודנט  בהרצליה 
את  מסיים  "אני  אחוה.  באקדמית  מידע 
במסגרת  גדול.  מאוד  מעשי  ידע  עם  התואר 
אותי  שמשמשים  כלים  רכשתי  הלימודים 
כתיבת  כמו  המקצועיים,  בהיבטים  הן  היום 
ועד  ההתחלתי  מהשלב  פיתוח  ויכולת  קוד 
לנהל  יכולת  של  הניהולי  בהיבט  והן  סופו, 
צוות ולנהל מחקר ופיתוח של מוצר. הניסיון 
אופק  לי  פותחים  המעמיק  והידע  המעשי 
תעסוקתי רחב למקצועות המבוקשים ביותר 

בתעשייה".
באקדמית אחוה יערכו ביום שני הקרוב, 
גם  ולהרשמה  למידע  פתוח  מפגש   ,31/5
לתואר  וגם  מידע  במערכות  הראשון  לתואר 
המחשב  ומדעי  מידע  במערכות  החדש 
היישומיים. בנוסף לפטור מלא משכר לימוד 
הקבלה,  בתנאי  לעומדים  הראשונה  בשנה 
ייהנו המתעניינים במפגש הפתוח גם מהנחה 

של 50% בדמי ההרשמה.

סטודנטים באקדמית אחוה. ב-31/5 יום פתוח למידע והרשמה לתארים החדשים במכללה // יח"צ

בעקבות  חברות ההייטק בישראל מחזרות אחר עובדי התעשייה ומציעות שכר התחלתי של עשרות אלפי שקלים
מחסור חמור בעובדים, באקדמית אחוה משיקים מסלול חדש לתואר ראשון במערכות מידע ומדעי המחשב 

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

העבודה של העתיד
תואר דו חוגי חדש באקדמית אחוה: 

מתנדבים במהלך הסיוע // צילום: עירייה


