
לסטודנטים בהנדסת תוכנה 
ובהנדסת מערכות מידע

בואו לקחת חלק בתוכנית ההתמחות החדשה להיי-טק!

 זו ההזדמנות שלכם להיכנס לתעשייה בדלת הראשית ולקחת חלק
במהפכת ההיי-טק הדרומית!

בשנים האחרונות הולך ומוקם פארק 
ההיי-טק מהגדולים בארץ בצמוד 

לקמפוס האוניברסיטה ולתחנת הרכבת. 
עוד ועוד חברות מובילות מצטרפות 

לחזון ההיי-טק הדרומי ובוחרות להקים 
כאן מרכזי פיתוח משמעותיים. 

כיום פועלות בפארק כ-70 חברות היי-טק 
המעסיקות כ-2,500 מהנדסות ומהנדסים 

ובשנים הקרובות צפויים להצטרף 
לחברות אלפי מהנדסים/ות חדשים.

תכנית ההתמחות                 הינה תכנית 
ראשונה מסוגה שנבנתה בשיתוף פעולה בין 
המרכז לפיתוח קריירה באונ' בן-גוריון בנגב, 
פארק ההיי-טק גב-ים נגב ועמותת אלומה 

)יוצרת תוכנית ההתמחות ״הדבר הבא״(
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הידעתם?
על פי מחקרים אחרונים התמחות בחברה מגדילה 

ביותר מ-31% את סיכויי הסטודנט.ית / בוגר.ת להשתלב 
בתפקיד מתאים בתעשייה. 31%

התכנית מספקת:

מתווה התמחות ייחודי
המותאם לקהל הסטודנטים, המשלב 
בין התמחות מעשית בחברת היי-טק 

מובילה בפארק לבין הרצאות מקצועיות 
של בכירים בתעשיית ההיי-טק 

למשתתפי התכנית.

3 נקודות זכות
תכנית ההתמחות הינה קורס אקדמי בגינו 

יהיו זכאים המתמחים המשלימים את 
התכנית ל-3 נק"ז.

הפן המעשי של תפקידי 
המהנדס בהיי-טק

במהלך ההתמחות המשתתפים יזכו 
להכיר ולחוות את סביבות הפיתוח 

השונות וללמוד על הפן המעשי של 
תפקידי המהנדס בתעשיית ההיי-טק.

 הזדמנות אמיתית להשתלב
בתעשיית ההיי-טק

הסטודנטים אשר יעברו את תכנית 
ההתמחות בהצטיינות, יזכו לראיון 
 עבודה בחברות ההיי-טק בפארק

)מכאן זה כבר באחריותכם  (.

יצירת קשרים
נטוורקינג עם בכירי תעשיית 

ההיי-טק הדרומית.



כמתמחים בתכנית תשתלבו בחברה 
מובילה ותקחו חלק בפרוייקט פיתוח 
בליווי מנטור מקצועי מטעם החברה 
ובכך תרכשו ניסיון בסביבות פיתוח 

שונות, תכירו מקרוב את סביבת 
העבודה בתעשיית ההיי-טק ואת כללי 

ה-עשה/אל תעשה. בנוסף, תעשירו 
את הידע המקצועי שלכם לצד 

התמחות מעשית ותיצרו נטוורקינג 
עם תעשיית ההיי-טק המקומית. 

בצורה זו תוכלו להכיר טוב יותר את 
החברה והתרבות הארגונית בעולם 

ההיי-טק.
במקביל החברה תזכה להכיר אתכם 

 מקרוב ובאופן אישי
)אז אל תעשו לנו פדיחות  (

במסגרת תכנית ההתמחות יתקיים אחת 
לשבוע מפגש מרוכז עבור כל המתמחים 
יחד במודל MEETUP, במסגרתו תחשפו 

לתכנים אשר יועברו על-ידי נציגי תעשיית 
ההיי-טק בפארק ולתכנים תעסוקתיים 

ומיומנויות לקידום הקריירה שיועברו על-ידי 
המרכז לפיתוח קריירה באונ' בן-גוריון בנגב.

 תכנית ההתמחות 
מורכבת מ-2 חלקים מרכזיים:

ניסיון מעשי -

ידע מקצועי -

למידע נוסף הנכם 
מוזמנים לעיין בסילבוס 

תכנית ההתמחות

אל תפספסו את 
ההזדמנות הייחודית הזאת 

והגישו מועמדות!

לפרטים נוספים והרשמה מוזמנים לפנות ל:

https://tinyurl.com/starship20

careerinterns@bgu.ac.il    073-7500909 
ניתן גם לסרוק 

את הקוד

* ההרשמה היא לסטודנטים בהנדסת תוכנה ובהנדסת מערכות מידע החל מהשנה השנייה 
ללימודים. תנאי קבלה לתכנית הנו ציון ממוצע 83 ומעלה. תהליך הקבלה כולל ראיון ראשוני 
+ ראיון נוסף עם נציגי חברות ההיי-טק. ההתמחות תתקיים במהלך יום אחד בשבוע + 

מפגש מיטאפ שבועי.


