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המועטים שברחוב עטויי כפפות, נכון לשעת כתיבת האנשים 
השורות, וממוגנים במסכות אף-פה כדי להתגונן ככל 

שביכולתם מהנגיף המאיים. 
אנחנו בבית. מנסים לחבר חלקיקי מידע לכדי שלם אחד, לא מצליחים לגמרי. 

אבל הן, תלמידות ובוגרות החוג לביוטכנולוגיה ב'קמפוס שטראוס', מבינות בדיוק 
במה מדובר. הן יודעות להסביר בנינוחות מהו נגיף ומהו חיסון, איך פועל הנגיף 
וכיצד בדיוק הוא מדביק אנשים נוספים, איך הגוף יגיב לחיסון, ועוד. הן שומעות 
את המידע הכוזב, הטוען כי חיסון לקורונה הוא עניין של חודשיים-שלושה, מניעות 
בראשן בביטול ומסבירות: 'למדנו בדיוק מהן דרישות הרגולציה עד לקבלת אישור 

לחיסון להמונים. אין סיכוי כזה'. 
בקיצור, ידע הוא כוח, ובוגרות החוג לביוטכנולוגיה של 'קמפוס שטראוס' 

מבוקשות כעת אפילו יותר מתמיד. 
"רק היום קיבלתי הודעה ובה הצעת עבודה ל-110 בוגרות תואר ראשון רלוונטי, 
להיכנס לתעשיית בדיקות הקורונה", משתפת ד"ר שרה הרשקוביץ, ראש התוכנית 
לביוטכנולוגיה ב'קמפוס שטראוס'. "וככלל, הביקוש כיום לבעלי תואר ראשון 

במקצועות הביולוגיה והביוטכנולוגיה הוא עצום!"
אבל לא רק בוגרות החוג לביוטכנולוגיה נהנות מידע רחב, מקצועי ומעמיק, 
ומביקוש רב בעבודה מפרנסת בהמשך. בכל החוגים ב'קמפוס שטראוס' הן במסלולים 
לגברים והן לנשים, המצב דומה. מקצועיות באופן השמור ביותר, המוקפד ביותר 

והנחשב ביותר מבחינה מקצועית.
הצטרפו אלינו לסקירה קצרצרה על כל חוגי הלימוד המוצעים ב'קמפוס שטראוס'. 

הפרעות בתקשורת | נשים החוג להפרעות בתקשורת מכשיר קלינאיות 
מתקשורת שעוסקות בעבודה קלינית, במחקר ובפיתוח בכל מה שקשור לה
מפרעות על הסקאלה של תחומי התקשורת. בוגרות החוג מועסקות בבתי חו

לים, בקופות חולים ובמרפאות, בבתי ספר במסגרות החינוך הרגיל והחינוך 
המיוחד ובמסגרות עצמאיות.

מדעי המחשב | גברים / נשים החוג מכשיר אנשי מחשבים והייטק ברמה 
הגבוהה ביותר הנדרשת בתעשייה, תוך מתן דגש על הדרישות המשתנות של 
השוק. התואר מאפשר להם להשתלב בחברות הייטק נחשבות כמו אינטל, 

אמדוקס, מובילאיי ועוד.

הזדממ ומהווה  הרף  ללא  מתפתח  הביו-טק  תחום  נשים  |  ביוטכנולוגיה 
ביו- בחברות  הבוגרות משתלבות  ומכניסה.  מרתקת  לתעסוקה  מצוינת  נות 

טכנולוגיה, בתעשייה הפרמצבטית, במעבדות בתי חולים, במוסדות מחקר, 
בחקלאות ובתעשיית המזון.

אופטומטריה | נשים החוג מכשיר את תלמידותיו לאבחן ולטפל בבעיות 
מראייה ובבעיות הקשורות לתפקודי ראייה, וכן לאבחן סטיות מהנורמה הנו

געות לעין ולגוף כולו. המיומנויות הנקנות בחוג מקיפות ומקצועיות במיוחד, 
והבוגרות מבוקשות במגוון תפקידים: בחנויות אופטיקה, בתיאום מחקרים 

קליניים, בתרפיה ויזואלית ועוד.

מעבדה רפואית | נשים החוג מכשיר נשות מעבדה ברמת הידע הגבוהה 
ביותר בתחומי המעבדות הקליניות ומעבדות מחקר מדעי, שיוכלו להתמודד 
עם הפיתוחים החדשים בתחומי הביולוגיה המולקולרית, החיסון, הביוכימיה, 

הפרמקולוגיה, ההנדסה הגנטית ועוד. הבוגרות תוכלנה להשתלב במגוון רחב 
של מקומות עבודה: במעבדות מחקר בתחומי הרפואה ומדעי החיים, במכוני 
בתעשיות  חולים,  בבתי  גנטי  לייעוץ  במחלקות  קליניות,  במעבדות  מחקר, 
ביו-רפואיות וביו-טכנולוגיות, בחברות תרופות ובתעשייה הפרמצבטית ועוד. 

וכן, גם בכל מה שקשור לקורונה...

ניהול | גברים / נשים החוג מעניק לתלמידים/ות כלים מקצועיים להשתלבות 
בחוג  הלימודים  כשתוכנית  השונים,  השירות  בארגוני  ניהוליים  בתפקידים 

כוללת התמחות מיוחדת במשאבי אנוש. 
הבוגרים /ות משולבים/ות בתפקידי ניהול כלליים ומגוונים, וכן בניהול משאבי 
אנוש, באדמיניסטרציה, שירות ומכירה, בניהול והפקת אירועים, וריכוז וניהול 
פרויקטים בתחומי התפעול, ברכש ובכספים, בשיווק, בבנקים, בחברות ביטוח, ועוד. 

גברים / נשים החוג מקנה ידע תאורטי והתנסות מקצומ  עבודה סוציאלית |
מעית לעבודה עם אוכלוסיות מקהילות שונות, תוך לימוד מעמיק על המתו

דות לסיוע ועל שיטות ההתערבות הקיימות.
הבוגרים/ות יוכלו לעסוק בעבודה סוציאלית עם מגוון מטופלים בכל הגילים 
והסוגים, ולהשתלב במשרדי ממשלה כמו הרווחה והביטחון, ולעבוד בפנימיות, 
בבתי אבות, בבתי חולים, במוסד לביטוח לאומי ובמוסדות שונים ומגוונים. 

עוד קצת על מחלקת ההשמה
במחלקת הכוון וייעוץ תעסוקתי ב'קמפוס שטראוס', מספקים לנו הצצה 
למה שמתרחש מאחורי הקלעים ועל השירותים הניתנים במחלקת ההשמה של 
הקמפוס לתלמידים ולבוגרים. "מטרת הדגל שלנו היא לדאוג להשמה בתחום 
הנלמד", פותחת אסתי אלבום רכזת הכוון וייעוץ תעסוקתי לנשים. "לצורך 

כך אנחנו עובדים במספר מישורים".

סדנאות הכנה לעולם העבודה | "הסדנאות מכוונות לצורכי עולם העבודה בדגש 
על חדשנות והתעדכנות מתמדת בדרישות השוק המשתנות. כמו מה? כמו 
למרכזי  הבוגרים/ות  את  שמכינות  לדוגמה,  הערכה,  למרכז  הכנה  סדנאות 

מההערכה שהפכו לכלי משמעותי בגיוס עובדים. בנוסף, אנחנו משקיעים במי
קוד חוגי, כלומר: מיקוד הסדנאות בהתאם לחוג הלימודים. ראיונות עבודה 

בתחום מדעי המחשב, לדוגמה, שונים בתכלית מראיונות בתחומי הניהול. 
"בנוסף, בחוגים שונים אנחנו מארגנים פאנל בוגרים/ות, בהם הם משתפים 

בדרך שלהם לחיפוש עבודה ובמשרה אליה הגיעו בסופו של דבר".

סיורים ממוקדים | אסתי מדגימה: "בחוג לביוטכנולוגיה ערכנו לתלמידות סיור 
בחברת סלקיור, חברה ביוטכנולוגית. בחוג לניהול לקחנו אותן לחברת קוקה 

קולה כדי ללמוד על מחלקת משאבי האנוש שלה, ועוד".

דיוור משרות לפי חוגים | "הבוגרים והבוגרות שלנו מקבלים באופן רציף דיוור 
רלוונטי של משרות נבחרות".

הכוונה אישית | "לכל בוגר/ת ניתנת האפשרות לגשת לפגישה אישית לבניית 
ובהן ממליצים על  פניות למעסיקים  יוזמים  זאת אנחנו  ולצד  חיים,  קורות 

בוגרים/ות מצוינים/ות להעסקה".
היוזמות של מחלקת ההשמה לא תמו, המקום בכתבה, לעומת זאת, תם 

ונשלם... 

איתך כל הדרך אל המשרה המושלמת
מחוגים מקצועיים ומעמיקים המקנים מקצועות מבוקשים באופן המותאם לציבור החרדי, ועד ליווי יסודי 

ונחוש של מחלקת ההשמה. ב'קמפוס שטראוס' עושים הכל כדי להבטיח לבוגרים/ות מקצוע מפרנס 

'קמפוס שטראוס'


