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 כ"ה תשרי, תשע"ח
 
 

 

חתשע"והמכינה הטכנולוגית שנה א'  –לציבור הסטודנטים   

 שלום וברכה,

 

(משלי פרק ד' פסוק ז')" ראשית חוכמה קנה חכמה""  

 

כבוגרים עצמאיים הנכם נדרשים להחליט החלטות לאחר שיקול דעת בתנאים שתמיד 
ישלון כבד ונדרש חסרה בהם אינפורמציה מלאה. לכן, בכל החלטה מהותית יש מחיר כ

לקנות חכמה. בפועל  –שיקול דעת חכם. כאן מגיע ספר משלי ומציע כשלב החכם הראשון 
".אומרת ההצעה שיש ללמוד כדי ל"החליט חכם  

החלטתכם ללמוד היא, אם כן, החלטה חכמה, שנועדה לתת לכם רכוש שלא ניתן לגזול 
השכלה מקצועית והסמכה מקצועית. –מכם   

יחד עם ההשכלה הטכנולוגית שתקבלו כאן, הנני תקווה שתקבלו גם גישה יסודית, מתונה 
 ושקולה החסרה כל כך היום בחברה הישראלית.

 

 

ית ואישיתהנני מאחל לכם הצלחה מקצוע  

 

 

 בברכה, עזרא יחזקאל
 ממונה אקדמי
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 ברכותינו על בחירתך ללמוד לקראת תואר הנדסאי במכללה הטכנולוגית באר-שבע.

.710/201/22תיפתח ביום א'  חהננו שמחים להודיעך כי שנה"ל תשע"  

 להלן מועדי שיחות הפתיחה עם מרכזי/ראשי המגמות : לשנה א' ולמכינה הטכנולוגית  תשע"ח בלבד.

 

 חדר 
 

 מגמה מסלול תאריך יום שעה

B- 23 710/1/22 א' 16:30   הנדסה אזרחית מסלול יום 

B-30 17:00 '1 משולב מסלול 24/10/17 ג אזרחית הנדסה   

B-32 17:30 א' 2 משולב מסלול 22/10/17  אזרחית הנדסה   

B-32 00:09 710/1/22 א'  חשמל תהנדס מסלול יום   

D-30 
00:17 710/1/22 א'   

 מסלול משולב
 

קיץערב כולל סמסטר מסלול   

חשמל תהנדס  
 

אלקטרוניקה תהנדס  

D-31 00:17 710/1/22 א'  כולל סמסטר ערב מסלול  
מסלול יום + קיץ כימיה תהנדס   

עיןגר-הנדסת כימיה  15/11/17     

G-01 00:09 710/1/22 א'                     מכונות  תהנדס מסלול יום 
אנרגיה וגז טבע + תיב"מ  

H-10 

00:17 710/1/22 א'   

 מסלול משולב

ערב כולל סמסטר מסלול 
 קיץ

                    הנדסת מכונות
 תיב"מ + אנרגיה וגז טבע

 

 הנדסת קירור ומיזוג אויר

D-30 9:000  הנדסת תוכנה מסלול יום 22/10/17 א' 

B-27 09:00 א'  עיצוב מדיה מסלול יום 22/10/17 

H-10 09:00 א'  אדריכלות ועיצוב פנים מסלול יום 22/10/17 

A-11 17:00 '71/10/24 ג ערב כולל סמסטר מסלול  
וניהולהנדסת תעשיה  קיץ  

A-20 00:09  מכינה טכנולוגית מסלול יום 22/10/17 א' 

A-20 00:17  מכינה טכנולוגית מסלול ערב 22/10/17 א' 

D-22 16:00 'ב 
23.10.17 
 תכנון מבנים  

 

 : שימו לב

 .בחלק מהמגמות יפתחו הלימודים במהלך השבוע לפי המפורט בטבלה 

  לאחר שיחות יחלו רק , מסלול ערב( מסלולי יום , מסלול משולב )בשנה א' במכינות והלימודים
 המפורסמת במידע אישי לסטודנט. על פי מערכת השעות ויתקיימוהפתיחה 

 המפורסמת עפ"י מערכת השעות  08:15ג', הלימודים יתקיימו החל מהשעה  -תלמידי שנה ב' ו
 .במידע אישי לסטודנט

  16:30סטודנטים להנדסה אזרחית יום שנה א' ילמדו עפ"י מערכת השעות ובשעה 
 תתקיים שיחת פתיחה.

 
 !!! בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

http://michlol.tcb.ac.il/Michlol3/StudentPortalWap/pt_Login.aspx

