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 שלכם העתידהמחשב: מדע■
עכשיו מתחיל

 המחשב, מדעי בתחום וההתמחות הידע צבירת
 להוביל ואף להשתלב רבים לצעירים מאפשרות
 בישראל היוקרתיים וההייטק התכנות במקצועות

 מתוכניות אחת אל צוהר נפתח זו בכתבה ובעולם.
 ואיפה למה להבין וננסה בישראל, המובילות הלימוד

המחשב במדעי תואר ללמוד כדאי

 התחום - המחשב מדעי
העתיד את שמכתיב

 כראי מדוע תוהה ין עדי מישהו אם
 - המחשב מדעי בתחום להשתלב
 ובכל מקום בכל נמצאת לכך ;התשובה

 המחשבים ח״ם אנו בו בעולם רגע
 מחיינו נפרד בלרס חלק סום מהווים

 מודעים אנו אם בין יומנו, משגרת
 כמובן זאת לוקחים אבן; אם ובין לכך

 אפיק נעצרים לא אנחנו לרוב מאליו,
 שסובב מה כל אבל כך על לחשוב

 בעבודה, הנוכחות משע!ן החל אותנו

 למכשיר ועד אלינו הצמוד חא״פד דקך
 אלפי ועוד שבכיסנו הסמארספון

 כלשהו באופן למת|ןשר3ה - לוגמאות
 קל מכאן נות1מתקד מחשוב למערטת

 לקחת שמענ״ן מ׳ שכל להבין מאוד
 הזן! והגדל המתפרש! בעולם חלק
 להבין צריך בו, ולהוביל להצליח ואף
 ללמוד לעומקו, המחשוב תחום את

 סטודנטים בו. ולהתכ׳סת בוריו על אותו
 אנשי ספק ללא הם המחשב למדעי

 לבדוק מקום1ת1תמחד של המקצוע
בעצם. לומדים הם מה -

מקנים? הם יתרון ואיזה מהם - המחשב מדעי לימוד׳
 ומעמיק נרחב >דע לסטודנטים מקנים המחשב מדעי לימודי

 פיתוח, תכנות, שפות - המחשוב עולמות של שונים בתחומים
 הרב הידע צבירת ועוד מתמטיקה אלגוריתמים, תוכנות, בתיבת

 רבים לצעירים מאפשרות המחשב, מדעי בתחום וההתמחות
 היוקרתיים וחה״טק התכנות במקצועות להוביל ואף להשתלב
 עלי לאחרונה שהתפרסמו נתונים פ׳ על ובעולם. בישראל

 ומדעי רה״טק לימוד׳ בתחום גבוהה, להשכלה המועצה ידי
 במספר אחדים מ־סל למעלה של גידול חל בישראל המחשב

 עידן התקופה: רוח את קלטו שהססחתסים וניכר הסטודנטים,
וה״טק. המחשב מדעי
 והמתפתח הנחשב החם, התחום המחשב, מדעי עולם בתוך
 .כמויות Big Data - הנתונים מדע תחום הוא כיום בעולם ביותר

 מהווים רגע ©די ונוצרים שקיימים ונתונים מידע של עצומות
 במשק והתעשיות נותממים בכל וחברות לארגונים אדיר אתגר
 וניתוח עיבוד של ביכולות המחזיקים הנתונים למדעני לפיכך;
 משמעותי. תחרותי יתרון יש גדולות מידע כמויות

 במשרות ביותר הרב הגידול העולמי, הכלכל! הפורום פ" על
 Big ה־ בתחום ■ה בפרט המחשב ובמדעי בכלל בעולם
Data. ובהתאם בתחום, למשרות עצום ביקוש ק״ם בישראל 

 וניתוח כיום המצב ראיית ביותה מפנק הוא המוצע השכר לכך
tOTinni ביכו™!! jin ולעסקים למשפט האקדמי המרכז 

 תואר ללימודי באדץ מסוגר יחידה תוכנית לפתח גן, ברמת
 זאת הנתונים. במדע התמחות עם המחשב במדעי ראשון

בשוק להשתלבות מוברק יתרון לבוגרים. להעניק במטרה

ביותה הנחשק העבודה
המחשב? במדעי תואר ללמוד כדאי הכי היכן

 לא וחשוב ,למתאים הלימוד במקצוע לבחור מאוד חשוב
 המפתח מילת אותו. לומדים בו ולימוד׳1ב©סד לבחור פחות

 jB3KflB3n בחירח לכן חדשנות, תמחשב:היא מדעי בתחום
 ׳חדשנית הינה בתחום שלו הלימודים שרגובנ!דנ אקדמי במוסד
 - היבטיו כל על ווה המוסד את לבחון יש גבולות ופורצת

 הלימודים האם הלימוד? אופן מהו המרצים? בסגל נכלל מ׳
 יישום תוכניות משלבים הם מקצועיות?,האם סדנאות כוללים

 עם פעולה שיתופי מקיים האקדמי המוסד האם והעסקה?
 עם כן, ואם מעשית? התמחות ובכללם מהתעשייה חברות

חברות? אילו
 מעשי, ניסיון הלימודים במהלך לרכוש חשוב יום של בסופו

 מעניינות עבודה להצעות דלתות התואר סיום עם שיפתח
 מתגמל ושכר מעולים תנאים הכוללות ,Big Data ת בתחום
הזמן. עם עצמו את ולשלש להכפיל שעתיד

 גן ברמת ולעסקים למשפט האקדמי המרכז
היתרונות -בזכות
 למשפט האקדמי במרכז המחשב למדע■ בפקולטה
 - ראשון לתואר תוכניות שתי פועלות גן ברמת ולעסקים

 המוטיבציה בולטת בשתיהן מידע. ומערכות המחשב מדעי
 סטודנט כל של להצלסתם להביא המרכז: של הראשית

 תוך להצלחה, חטודשים הכליק הקני!!. עלייד׳ וסטודנטית
 עם והן הלימודים בעת הן וקיבמם של׳מתוכניות מת©ד פיתוח

במשק. המובילות הת״סק חברות ■של התחרותי לשוק כניסתם

 מדע לינמוד׳ בתוכנית מושגת זו מטרה
 העלם בין השילוב על־יד׳ במרכז המחשב

 המרכז היישום. יכולות לבין התיאורטי
 מנת על רבים משאבים השקיע האקדמי

 התמחות לצד גבוהה לימודים רמת לייצר
.Big Data ת בתחום ״הודית

 של הגדולים מהיתרונות כמה לק הם אלו
 Big־n ההתמחות האלו: הלימוד תוכניות

Data החדשני 1ח!ו1נ - הנתונים מדע 
 מהמשרות 90%ש־ בשוק, ביותר והנדרש

האיכותי, המרצים סגל ב מתמקדות
 בחברות בכירים מתפקידים מגיעים כולם

 SAS נציגת ביניהן בתעשייה, מובילות ה״טק
 ומאופ״זים מחשבים, מיה חברת - בישראל

 תוכנית שמציגה לחידושים רבה׳ בפתיחות
 בקבוצות ותרגול עבודה על הקפד® הלימוד
 שמאפשר מה ממוחשבות בכיתות קטנות
 על המתבססת איכותית, ד!ןראה לקיים

 עם אמצעית בלתי ותקשורת אישית היבחת
 ממוקדת התוכנית לבן" מעבר הסטודנטים.

פרקט׳ לימוד מאפשרת ובכך ליבה בתכני
 החשוב היתרון ואולי מקצועית. מטרה ומכוון

 ולכניסה לשילוב מכוונות התוכניות ביותר,
 הקריירה בהתנעת הליווי העבודה, לשוק

 בחברות התעסוקתי בשילובם ואחד, אחת כל של האישית
הלימודים. במהלך כבר במשק, מובילות טק היי

בתחום מובילה חברה עם התמחות - הייחוד
n־Big Data

 העוסק שמחקרו יוסיפוף, אבי ד״ר עמד הפקולטה בראש
 למחקר נבחר סולריים תאים של יעלות לשיפור באלגוריתם

 העת כתב על־יד׳ ,2018 לשנת מעלם את לשנות שהולך
 ד״ר התוכנית דיקאן להיות! במקביל ׳;Nature"היוקר© המדעי
 בתעשייה. מובילות סטארט-אפ לחברות כיועץ משמש יוסיפוף

 הלימודים תוכנית של הייחודי היתרון את מדגיש יוסיפוף ד״ר
 היחידה התוכנית "זוהי לדבריו, האקדמי. למרכז הספציפית

 לסן באקדמיה והתרגול בלימוד בין שמחברת בישראל,
 האקדנ׳הח □ן הפעלה שיתוף .“Big Data©ממוקדת פרקטיקה
 האקדמי במרכז המחשב למדעי לסטודנטים מעניק לתעשייה

 MIA analytics חברת עם התמחות שבקצפת הדובדבן את
 SAS האמריקאית התוכנה ספקית נציגת - מחשבים) מיה(

 ארגונים 200© ליותר אנליטיים פתרונות המספקת בישראל,
 התמחות בעלם. ומוסדות ארגונים!3,00.01 בישראל מובילים

 מאפשרת כזה, גודל בסדר הברה עם בשיתוף הנעשית
 השתלבות על מאוד שמקל המקצועי הניסיון את לרכוש
■ האקדמיים. הלימודים סיום לאחר מיד הה״טק בעולם

 *6188 חייגו חיכם ייעוץ ולפגישת לפרסים

גן ברמת ולעסקים למשפט האקדמי המרכז בשיתוף הכתבה

הערה



