
יולי 2012

טקס חלוקת דיפלומות

טקס חלוקת דיפלומות במכללה התקיים 
ביום שלישי 3.7.2012 במעמד משנה לראש 

הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל מר סילבן 
שלום, ראש עירית ב”ש מר רוביק דנילוביץ, יו”ר 

האסיפה הכללית משה אלמוזנינו, יו”ר הועד 
המנהל מר פיני בדש ונכבדים נוספים. מתוך 312 

בוגרים שקיבלו דיפלומות, 63 מהבוגרים סיימו 
בהצטיינות ומתוכם 12 בהצטיינות יתרה שקיבלו 
פרס כספי על הישגיהם הבולטים. הפרס הכספי 

ניתן בחסות חברת אביסרור משה ובניו.

ספטמבר 2012

השקת תוכנית חדשה הנדסאי מכונות 
בהתמחות רכבות

תוכנית לימודים ייחודית והראשונה מסוגה 
להכשרת כוח אדם טכנולוגי לענף הרכבות 

הושקה במכללה הטכנולוגית . התוכנית הינה 
פרי יוזמתה של הנהלת רכבת ישראל בשיתוף 

עמותת ידידי עתידים, המשרד לפיתוח הנגב 
והגליל והמכללה הטכנולוגית באר-שבע. 

תוכנית הלימודים נמשכת ברציפות במשך 17 
חודשים לתואר הנדסאי מכונות במגמת משנה 

מכטרוניקה בהתמחות רכבות . הסטודנטים 
שהתקבלו לתוכנית זכו במלגת לימודים ומלגת 

מחיה, ועם תום הלימודים יישארו לגור בנגב 
ויועסקו ברכבת ישראל.

אוקטובר 2012

משלחת מגרמניה

גם השנה כמדי שנה מאז 1981 במכללה נבחרה 
משלחת של סטודנטים לסיור לימודי בגרמניה. 

זהו ביקור גומלין לביקור משלחת סטודנטים 
מהמרכז הטכנולוגי ע”ש גרטרוד לוקנר מפריבורג 

גרמניה. המפגש בין סטודנטים מישראל 
הלומדים במסלולים טכנולוגיים לבין מקביליהם 

בגרמניה מאפשר לחזק ולהעמיק קשרים 
בתחומי הטכנולוגיה המתפתחים. תשעת 

הסטודנטים שהרכיבו את המשלחת הישראלית 
נבחרו ע”פ הישגיהם הלימודיים ולאחר ראיונות 
מקדימים ע”י סגל המכללה. בראש המשלחת 

יצאה מרכזת המגמה לכימיה הגב’ מרים 
פלהנדלר. הסטודנטים בילו יחד בגרמניה, שוויץ 

וצרפת  ובבילויים ליליים ויצרו חברויות שנמשכות 
עד היום.

מאבק המכללות להנדסאים

אלפי סטודנטים, מרצים ומנהלי מכללות 
וסטודנטים לתואר הנדסאי הפגינו מול משרד 

רה”מ בירושלים. פורום המכללות הטכנולוגיות 
נאלץ להשבית לראשונה בהיסטוריה את 

לימודי ההנדסאים במדינה לאור התעלמותה 
הממושכת של המדינה מהמצב הקריטי של 

המכללות הטכנולוגיות הנמצאות במשבר 
תקציבי ממושך.

נובמבר 2012

אירוע פתיחת שנה”ל במכללה בארגון 
אגודת הסטודנטים

אירועי פתיחת השנה נדחו בשבועיים בעקבות 
שביתת פורום המכללות הטכנולוגיות שהשבית 

לראשונה את כל המכללות המכשירות 
הנדסאים במדינת ישראל בעקבות אפליית 

התקצוב, השביתה לא העיבה על חגיגות פתיחת 
השנה שאורגנו באמצעות אגודת הסטודנטים 

המתחדשת של המכללה תחת הובלתו של דני 
כפרי סטודנט המגמה להנדסאי כימיה. בהפנינג 

הפתיחה חיכו לסטודנטים הרבה הפתעות.

ציוני דרך שנת תשע”ג



טקס יקיר העיר באר-שבע 2012

דב תמיר מנכ”ל המכללה מקבל תואר “יקיר 
באר-שבע” לשנת תשע”ג על פועלו רב השנים 

לפיתוח ההשכלה הטכנולוגית בכלל והחינוך 
בפרט.  פעילותו רבת שנים באמצעות המכללה 

הטכנולוגית למען הקהילה, למען השכונה, 
ולמען העיר באר-שבע, מסמלים את דב תמיר.

אישור חוק ההנדסאי בכנסת ישראל

כנסת ישראל אישרה את חוק ההנדסאים 
והטכנאים המסדיר את העיסוק של ההנדסאים 

במקצועותיהם ומשווה את מעמד ההנדסאים 
לבעלי תואר אקדמי בהתמודדות על משרות 
ובקידום מקצועי בגופים ציבוריים. לפי החוק 

אמורה לקום מועצת ההנדסאים וטכנאים 
שתחליט על תוכן הלימודים, רמת המכללות, 

צרכי המשק בתחום ועוד.

דצמבר 2012

תערוכת גמר בעיצוב גרפי המגמה 
לתקשורת חזותית

תערוכת גמר בעיצוב גרפי לבוגרי המגמה 
לתקשורת חזותית התקיימה במרכז למורים 

בבאר-שבע. זו  הפעם הראשונה בה השתלבה 
התערוכה עם הגנת פרויקטים בפני בוחני משרד 

התמ”ת. את האירוע החגיגי כיבדה בנוכחותה 
ד”ר חפצי זוהר, סגנית ומ”מ ראש עיריית 

באר-שבע . התערוכה זכתה לשבחים רבים 
על הרמה הגבוהה של העבודות שמבטאות 

חשיבה רבגונית. רבים  מתושבי העיר ב”ש 
בכלל והמורים במערכת החינוך בפרט ביקרו 

בתערוכה והתרשמו מן המקצועיות והרמה של 
כלל העבודות.

ינואר 2013

פאנל פוליטי במכללה

לקראת הבחירות לכנסת נערך פאנל ב-7.1.13 
במכללה שעסק בנושאי פריפריה והכוון לתושבי 

באר-שבע והנגב. השתתפו בפאנל נבחרי 
ציבור והציגו את משנתם הפוליטית ומה הם 

מתכוונים לעשות עם היבחרם לכנסת החדשה 
למען ההשכלה. הטקס נערך בחסות אגודת 
הסטודנטים במכללה, תנועת “עורו” ותנועת 
“מתפקדים”. הפאנל עסק בין היתר בעידוד 
הצעירים לממש את זכותם להצביע וכמו כן 

מוקמה קלפי ניידת ברחבי המכללה אליה 
שלשלו כ- 300 סטודנטים פתקי הצבעה. 
הפאנל נערך כחלק מקמפיין ארצי נרחב 

להעלאת רמת המעורבות של הציבור להעלאת 
אחוזי ההצבעה בישראל.

יום זרקור של חברת אוסם

במהלך חודש ינואר 2013 התקיים יום זרקור 
במכללה הטכנולוגית בשיתוף חב’ אוסם 

המציעה עבודה במפעל באזור הדרום 
במקצועות המבוקשים כיום במשק וביניהם 

הנדסאי חשמל, מכונות , כימיה ועוד..ההיענות 
בקרב בוגרי המכללה וסטודנטים המסיימים 

את לימודיהם השנה הייתה רבה. יום זרקור נחל 
הצלחה ובו נקלטו לעבודה כ-15 בוגרים.

ביקור הקרן לידידות בסיום קורס 
טבחות במטבח הלימודי של המכללה

הביקוש הרב לטבחים שהם עובדי מטבח 
מדופלמים הביא לכך שהאגף להכשרה ופיתוח 

כ”א במשרד התמ”ת בראשותו של מר שלום 
בן משה יזמו פתיחת קורס בהרכב ייחודי 

במטבח הלימודי של המכללה. הקורס מורכב 
משליש נשים בדואיות, תושבות רהט, שגב 

שלום וכסייפה ושני שליש מיוצאי אתיופיה נשים 
וגברים. בנוסף לתוכנית למדו תלמידי הקורס 

האחד מהשני מאכלים בדואיים ואתיופים. הקרן 
לידידות בהנהלת הרב אקשטיין תמכה כספית 

בהוצאות הנלוות של הקורס כגון: מדים ספרים 
וסכינים.

מרץ 2013

טקס סטודנטים מצטיינים

ב-7.3.13, כמדי שנה התקיים במכללה טקס 
הוקרה מכובד לסטודנטים מצטיינים משנה א’ 

אשר קיבלו תעודות הצטיינות , כן חולקו 21 
מלגות למצטיינים. בטקס חגיגי השתתפו 95 

סטודנטים מצטיינים ובני משפחותיהם, מהם 17 
מצטיינים יתרה בעלי ממוצע ציונים 95 ומעלה. 
הטקס התקיים במעמד מר פיני בדש יו”ר הועד 

המנהל ומר כנפו איציק, רו”ח חברת אביסרור 
משה ובניו אשר באדיבותה הוענקו מלגות 

למצטיינים.

טקס פתיחת קורס אינטל

טקס פתיחה תוכנית ייחודית למפעל אינטל 
במסלול הנדסאי מכונות מגמת משנה 

מכטרוניקה בהתמחות מיקרו אלקטרוניקה 
נפתח במכללה. בתוכנית זו המשתתפים עוברים 

תהליך מיון של המפעל והסטודנטים הנבחרים 
זכאים למימון מלא של שכר הלימוד ובנוסף 

מקבלים דמי קיום חודשיים באמצעות המפעל. 
תוכנית זו מאפשרת לבצע הסטה של אוכלוסייה 

איכותית מלימודים אקדמיים ללימודי הנדסאי 
הנדרשים למשק. בטקס כיבדו בהשתתפות 
מנהל הייצור של מפעל אינטל מר משה ניר 

ומנהלת התוכנית הגב’ לאה דליות.

טקס פתיחת קורס קמ”ג

תוכנית נוספת רביעית במספר של הקריה 
למחקר גרעיני בשיתוף עמותת ידידי עתידים 
נפתחה במכללה. במחזור זה נפתחה מגמה 

חדשה במסלול הנדסאי כימיה גרעין . פרויקט 



ייחודי זה הינו המשך לתהליך שנתי קבוע 
באמצעותו המפעל מגייס את כוח האדם 

הנדרש. בתוכנית זו המשתתפים עוברים תהליך 
מיון של המפעל והסטודנטים שנבחרים זכאים 
למימון מלא של שכר הלימוד ובנוסף מקבלים 
דמי קיום חודשיים באמצעות המפעל. בטקס 

כיבדו בהשתתפות מנכ”ל הרשות לפיתוח הנגב 
מר נתן ג’יבלי, מנכ”ל עמותת ידידים מר זאב 

חיות ומנהלים בכירים מקמ”ג.

אפריל 2013

ביקור נציגי חלמיש והנהלת ישראכרט
אצל סטודנטים חרדים

הפרויקט מיועד לגברים מהמגזר החרדי במטרה 
לרכוש תואר הנדסאי במקצועות מבוקשים.

הפרויקט החל במכללה בשנת 2011 באמצעות 
שיתוף פעולה  עם  תוכנית חלמי”ש והחל משנת 

2012 ממומן שכ”ל באמצעות משרד הכלכלה, 
כאשר מלגות הקיום ניתנות ע”י חלמי”ש 

 באדיבותם של חברת ישראכרט.
נכון להיום משתתפים בפרויקט – 22 חרדים 

ורובם לומדים לתואר הנדסה אזרחית במגמת 
בניין. בסיום הלימודים מתוכננים הבוגרים 

להשתלב בפרויקטים הנלווים לירידת מחנות 
צה”ל לנגב, כביש 6 מרכזי תעשייה וכו’.

כנס רקיע לבנות י”ב לקראת רכישת 
תואר הנדסאית אלקטרוניקה

פרויקט עתודה “רקיע” המיועד לבוגרות תיכון 
ללא רקע טכנולוגי. הפרויקט מציע לצעירות 

לדחות את גיוסן ולעבור הכשרה לתואר 
הנדסאית אלקטרוניקה שתשרת אותן הן בצבא 

והן באזרחות. לאחר גיוסן לצה”ל הבוגרות 
משובצות במערך הטכני של צה”ל בחילות 

התקשוב, האוויר, החימוש והמודיעין. זו השנה 
הראשונה שבה המכללה פותחת רישום למסלול 

היוקרתי של המגמה לאלקטרוניקה וזאת 
לאחר שבמשך 12 שנים הפעילה המכללה את 

התוכנית במגמת חשמל, השינוי בוצע עקב 
דרישת מערכת הביטחון.

בכירים בגרמניה שומרים על קשר

משלחת ראשי ערים, מוסדות ציבור מגרמניה 
ושוויץ אשר היו קשורים בעבר בתוקף תפקידם 

עם המכללה, היו אורחי SCE ושל המכללה 
הטכנולוגית וזכו לטיול בן יום אחד בנגב בהדרכתו 

המקצועית של הארכיטקט אנדרי דויטש.

מאי 2013

פרסי הצטיינות לפרויקט טופ גרופ 
של אינטל

חברת אינטל מפעילה כמידי שנה את תכנית 
הטופ גרופ במספר מכללות ברחבי הארץ. 

התוכנית מיועדת לקדם סטודנטים מצטיינים 
בתחומי ההנדסאים בתחום אלקטרוניקה, 

חשמל, מכונות, כימיה ותוכנה. בטקס סיום 
תוכנית הטופ גרופ שהתקיים באינטל בו הוענקו 

מלגות לסטודנטים המצטיינים מהתוכנית. 
שיתוף הפעולה ההדוק שמקיימת המכללה עם 

חברת אינטל מאפשרת לבוגרים של המכללה 
להשתלב בשוק העבודה במהירות תוך התאמה 

מרבית לצורכי התעשייה.

שדולה למען המכללות להנדסאים 
בכנסת ישראל

במהלך חודש מאי התקיים דיון מיוחד ומוצלח 
בכנסת בהובלת ח”כ יצחק )בוז’י( הרצוג, העומד 

בראש השדולה למען החינוך הטכנולוגי. בדיון 
נרשמה נוכחות מרשימה של גורמים בכירים 

ובהם: ח”כ נפתלי בנט, שר הכלכלה; ח”כ אבי 
וורצמן, סגן שר החינוך; חברי כנסת מכל קצוות 

הקשת הפוליטית; ראשי ומנהלי מכללות 
טכנולוגית מכל רחבי הארץ; תעשיינים בכירים 
מהענף ומהתאחדות התעשיינים; התאחדות 
הסטודנטים שיוצגה על ידי אורי רשתיק, יו”ר 

ההתאחדות. השר בנט ציין באמירה חד משמעתי 

לפיה הצלת החינוך הטכנולוגי במדינת ישראל 
מהווה אחד משלושת הדגלים שהוא מתכוון 

להוביל במשרדו. השר בנט הדגיש שהוא נחוש 
לשנות את התודעה הציבורית לגבי ההשכלה 

הטכנולוגית ולהפוך אותה מהבן החורג לבן הבכור 
בכל תחום ועניין.

ביקור נציגי רכבת ישראל

מר בעז צפריר, מנכ”ל רכבת ישראל ערך ביקור 
ב-28.05.13 במכללה הטכנולוגית בבאר-שבע 

בליווי צוות בכיר, וזאת על מנת להכיר מקרוב 
את מגוון הפעילויות המתקיימות במכללה בכלל 
ולבקר בקורס הנדסאי מכונות בהתמחות רכבות 

בפרט,  היות ומדובר בתוכנית לימודים ייחודית 
והראשונה מסוגה להכשרת כוח אדם טכנולוגי 

לענף הרכבות. מנכ”ל רכבת ישראל הודיע 
ששיתוף הפעולה עם המכללה יימשך בשנים 
הקרובות וכבר היום בוחנים בהנהלת הרכבת 
פתיחת�תוכנית�חדשה�בהתמחות�מסילות�

במסגרת�המגמה�להנדסה�אזרחית.

פרויקט עיצוב מטבח של המגמה 
לאדריכלות

פרויקט עיצוב מטבח של סטודנטים במגמה 
לאדריכלות שנה ב’  - את תחרות עיצוב 

המטבחים, יזמה חברת “מטבחי הדקל”, מתוך 
מטרה לאתגר את הסטודנטים “לצאת 

מהקופסא” ולעצב מטבח חדשני ויצירתי. 
במהלך סמסטר זה, נמסרה לסטודנטים תוכנית 
מטבח אותה הם נתבקשו לתכנן לעצב ולאבזר, 

כמטבח בסגנון מודרני למשפחה בת חמש 
נפשות. הסטודנטים עמדו בהצלחה באתגר: 
במטבחים שולבו מיטב החומרים, האביזרים, 

וארונות המטבח הייחודיים של “מטבחי הדקל”. 
העיצובים היו שונים ומקוריים. מתוך כלל 

העבודות, נבחרו שלוש עבודות שקיבלו פרסים 
כספיים מאת “מטבחי הדקל”.
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