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במכללה  המקצועיות  וההשתלמויות  הנדסאים  מסלולי  במגוון  לימודים  תחומי 
בעבר,  ידענו  שלא  בקצב  גדל  בעולם  הידע  למחר.  הרלוונטיים  התחומים  הם 
ההאצה הטכנולוגית משנה תעשיות שלמות ויוצרת תחומי דעת חדשים. המכללה 
הנוכחיים  התעשייה,  צרכי  בין  שמגשרת  החוליה  היא  שבע  באר  הטכנולוגית 
והעתידיים לבין כח העבודה הקיים בשוק. בעבודה משותפת עם גורמים בתעשייה, 
העתיד.  למקצועות  הכשרה  תוכניות  ומייצרת  עתידיים  ביקושים  צופה  המכללה 
בוגרי המכללה זוכים להכשרה מתקדמת, משתלבים בענפי המשק השונים ונהנים 

מביטחון תעסוקתי.

אשר  המגוונים  והפרויקטים  הפעילות  מן  להתרשם  אתכם  מזמינים  אנו 
התקיימו לאורך כל השנה.



טקס חלוקת דיפלומות

טקס חלוקת הדיפלומות במכללה התקיים בסימן 62 שנות 
ראש  בטקס  בהשתתפותם  כיבדו  טכנולוגית.  מצוינות 
פיני  מר  המנהל  הוועד  יו"ר  דנילוביץ,  רוביק  מר  העיריה 
בדש )ראש מועצת עומר(, יו"ר האסיפה הכללית מר משה 
אלמוזנינו, מנהלת מה"ט הגב' תאיר איפרגן, ראש המועצה 

המקומית ירוחם מר מיכאל ביטון ובכירים נוספים. 
של  רחב  במגוון  דיפלומות  שקיבלו  הבוגרים   367 מתוך 
מגמות לימוד, 43 מהבוגרים סיימו את לימודיהם בהצטיינות 
המצטיינים  לסטודנטים  יתרה.  בהצטיינות   8 מתוכם 

הוענקה מדליית המכללה על הישגיהם הגבוהים.
תושבי  הינם  מהסטודנטים  ש-98%  בכך  גאה  המכללה 
השתלבו  מהבוגרים   85% ומעל  שבע  באר  מטרופולין 

בתעסוקה בהתאם למקצוע אותו למדו.

במהלך הטקס המרגש, קיבל קהל רב של משפחות בוגרים 
ועובדי המכללה במחיאות כפיים את מקבלי פרויקט גמר 
בהצטיינות ואת המצטיינים עצמם שעלו לבמה המרכזית 
הוענקו  בנוסף,  הלימודיים.  הישגיהם  על  להוקרה  וזכו 
מלגות לימודים על ידי מר אלי אביסרור יושב ראש ארגון 
לסייע  במטרה  והנגב  שבע  בבאר  והבונים  הקבלנים 

לסטודנטים מבחינה כלכלית במהלך הלימודים. 
באר  תושב  מימון,  ישראל  רותם  בירך  הבוגרים,  בשם 
שבע, העובד כיום בתפקיד הנדסאי אלקטרוניקה במפעל 

פלקסטרוניקס באופקים.
את הטקס הנחה מר דן כנר, ואת האווירה הנעימה הזמרת 
באר  ילידי  שניהם  אבני,  אור  של  מוזיקלי  בליווי  חן  רונית 
במהלך  על  אל  הופרחו  סגול  בצבע  בלונים   367 שבע. 

הטקס, כאות הוקרה לבוגרים והבוגרות של מחזור נ"ה.

ביקור ח"כ יוסי יונה
פרופ'  הטכנולוגית.  במכללה  לביקור  הוזמן  יונה  יוסי  ח"כ 
האקדמי  מהממונה  הלימודי  בתחום  סקירות  שמע  יונה 
המכינות  ממרכזת  החברתי  ובתחום  עזרא  יחזקאל  מר 

ודיקאנית הסטודנטים גב' לירון זינו.
הוצגה מצגת על פעילות המכללה, התקיים דיון בהשתתפות 

מרכזי המגמות וסיור קצר במעבדה לאנרגיה- גז טבעי.
ראיתי  "באתי  האורחים:  בספר  יונה  יוסי  ח"כ  כתב  בסיום 
התרשמתי. אתם בהחלט עושים עבודת קודש אני מבקש 
להביע את הערכתי הרבה ואשמח לסייע )בהמשך הדרך( 

להתקדמותה ולשגשוגה של המכללה". 
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טקס סיום תכנית מסע והענקת תעודות זהות לעולים החדשים

במעמד  מרגש  טקס  במכללה,  התקיים   ,30.06.16 ה'  ביום 
ראש עיריית באר שבע, מר רוביק דנילוביץ, מנכל"ית מסע 
גב' לירן אבישר, מנהלת המחוז במשרד לקליטת עליה גב' 
ובו  כהן  מוריס  מר  יעלים  קליטה  מרכז  מנהל  גרנד,  נטלי 
יותר ממאה עולים חדשים שבזכות  הוענקו תעודות זהות 

הפרויקט הייחודי קבעו את מושבם בבאר שבע. 
 90% שמעל  בכך  גאה  שבע  באר  הטכנולוגית  המכללה 
התכנית.  בסיום  ארצה  עלו   TCB "מסע"  תכנית  ממשתפי 

בבחינות  בהצלחה  שעמדו  למסיימים  הוענקו  בנוסף, 
באר  הטכנולוגית  המכללה  של  סיום  תעודות  ההסמכה 
של  מרשימה  עבודות  תערוכת  הוצגה  הטקס  לפני  שבע. 

משתתפי התכנית.
ראש עיריית באר שבע מר רוביק דנילוביץ הדגיש בדבריו כי 
תכנית מסע עבור הסטודנטים שיצא מארץ מוצאם, הגיעה 

לבאר שבע, "בירת ההזדמנויות" של ישראל לצעירים.

כנס פתיחת תוכנית אשב"ל

תכנית מיוחדת של משרד הכלכלה, מתקיימת בליווי מרכז 
הבדואית  מהחברה  וצעירות  צעירים  לעודד  במטרה  ריאן, 
השתלבות  להם  שתאפשר  איכותית,  השכלה  לרכוש 
מחולל  פרויקט  הינו  אשב"ל  פרויקט  בנגב.  בתעשייה 
וצעירות  לצעירים  ומאפשר  הבדואית  בחברה  שינוי 
מהמגזר לרכוש מקצוע מבוקש ונדרש בשוק העבודה. זוהי 

תכניתהמשך לתכנית "שילוב".

)במגמות  בכיתות  משתלבים  בתוכנית  הסטודנטים 
השונות( הקיימות לפי בחירתם והתאמתם ולאחר עמידה 
המשתתפים  התוכנית,  במסגרת  קפדניים.  מיון  בתהליכי 
קיום  מלגת  לימוד,  משכר  לפטור  זכאים  יהיו  שייבחרו, 

חודשית והחזרי נסיעות.



משלחת סטודנטים מצטיינים למכללת "גרטרוד לוקנר" מפרייבורג גרמניה

של  משלחת  החודש  בתחילת  יצאה  המסורת  פי  על 
באר  הטכנולוגית  מהמכללה  מצטיינים  סטודנטים  עשרה 
שבע, בליווי ראש המשלחת עזרא יחזקאל, לסיור לימודי 
אירח  אשר  "גרטרוד–לוקנר",  הטכנולוגי  המרכז  בגרמניה. 
את משלחת הסטודנטים שלנו, קרוי על שם אישה גרמניה 
)חסידת אומות העולם( שהצילה יהודים בתקופת מלחמת 

העולם השנייה.
במסלולים  הלומדים  מישראל  סטודנטים  בין  המפגש 
לחזק  מאפשר  בגרמניה  מקביליהם  לבין  טכנולוגיים 
ולהעמיק קשרים בתחומי הטכנולוגיה המתפתחים, וכמובן 
להעמיק את ההכרות הבין תרבותית. משלחת הסטודנטים 
גרמניה,  מערב  בדרום  הנמצאת  פרייבורג  בעיר  ביקרה 
וצרפת.  שוויץ  עם  לגבול  סמוך  ונמצאת  יער  מוקפת  העיר 
המשלחת עשתה טיולי טבע מקסימים וביקרה בבית כנסת 

יהודי סמוך לעיר. 

בסוף ספטמבר התקיים אירוח גומלין למשלחת סטודנטים 
מגרמניה  הסטודנטים  בישראל.  לביקור  שהגיעו  מגרמניה 
מרתקים  באתרים  לבקר  וזכו  המכללה  ידי  על  אורחו 

וחשובים בישראל. 
בין היתר סיירו בעיר באר שבע, ערכו סיור במגזר הבדואי, 
ביקרו בכותל המערבי וביד ושם, טיילו במצפה רמון, מצדה 

ורחצו בים המלח.

פתיחת שנת הלימודים

לימודים  את  החלו  תשע"ז  הלימודים  שנת  פתיחת  עם 
וייחודי  רחב  מגמות  במגוון  סטודנטים  כ-1,800  במכללה 
ובדגש על מסלולי לימוד יישומיים. אליהם מצטרפים עוד 
מאות שיעברו השתלמויות במגוון תחומים במסגרת המדור 

לתוכניות מיוחדות, הכשרה והשתלמויות.
הביקוש הגבוה ביותר בשנה זו היה למגמת הנדסה אזרחית, 
ועיצוב  אדריכלות  ולמגמת  סייבר  בהתמחות  תוכנה  מגמת 
דבר  המגמות.  בכל  ברישום  ניכרת  עלייה  עם  יחד  פנים, 
הנרשמים  בקרב  הרבה  ההבנה  על  מכול  יותר  מצביע  זה 
לשוק  כניסה  כרטיס  מבעבר  יותר  מהווה  הנדסאי  שתואר 

אקדמאים  של  רב  מספר  הוא  נוסף  מפתיע  נתון  העבודה. 
רוב  ההנדסאים.  במסלולי  השונות  למגמות  שנרשמו 
אוכלוסיית הלומדים מתגוררת בנגב, כאשר מעל 75% הם 
תושבי באר שבע עצמה כמו כן מעל 40% מהסטודנטים הן 

נשים.
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ביקור מנכל כיוונים במכללה ומועדון הסייף
ביקור  ערך  החדש  כיוונים  חברת  מנכ"ל  נומה,  שלומי  מר 
מקרוב  להכיר  מנת  על  שבע  באר  הטכנולוגית  במכללה 
במיזם  וביקור  במכללה  המתקיימות  הפעילויות  מגוון  את 
כיום  מנוהל  הסייף  מועדון  הסייף.  מועדון  של  המשותף 
המשכיות  למעשה  זוהי  המכללה.  בוגר   – גרוס  גריגורי  מר 
בשנות  במכללה  קיים  שהיה  המיתולוגי  הסייף  למועדון 
בזכייה  היה  השיא  כאשר  רבים  להישגים  שזכה   80 ה- 
באליפות ישראל של אלינור ארציאלי )ז"ל(, מועדון הסייף 

נוהל אז ע"י הגב' רחל ול. 

סיור מודרך לעובדי המכללה בתל באר שבע
מיוחד  גיבוש  ליום  יצאו  הטכנולוגית  המכללה  עובדי 
אחד  זהו  שבע.  באר  תל  הלאומי  בגן  ביקרו  ובמסגרתו 
המורשת  אתרי  ברשימת  כלל  שאונסק"ו  מהאתרים 
אבות  פעלו  בו  החיים  מרחב  אל  משקיף  התל  העולמית. 
האומה: אברהם יצחק ויעקב. בסיום הסיור קינחו העובדים 

במאכל המייצג את המקום - פיתות בטבון עם לבנה. 

ביקור מנהלת מה"ט
עם  החלה  איפרגן  תאיר  גב'  החדשה  מה"ט  מנהלת 
כניסתה לתפקיד בקיום סיורים מקצועיים בכל המכללות 
הנמצאות תחת פיקוח מה"ט. לביקור במכללה הטכנולוגית 
באר שבע התלוותה גם הגב' דליה זילכה, מנהלת המחלקה 
הפדגוגית במה"ט. במסגרת הביקור התקיים דיון עם ועדת 

ונדונו הסוגיות עמם מתמודדים  ההוראה עליונה במכללה 
בנוסף  הלומדים.  ציבור  לצרכי  הענות  תוך  ההוראה  צוות 
סטודנטים  עם  ומפגש  המכללה  במעבדות  סיור  התקיים 
מהמגמות השונות. מנהלת מה"ט אוהדת ותומכת במאבק 

פורום המכללות.
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כנס פתיחת תוכנית הזנק להנדסאים
להנדסאים"  "הזנק  חדשה  תכנית 
במכללה  פעילותה  את  החלה 
כל  במשך  ותלווה  ב"ש  הטכנולוגית 
הנדסאי,  לתואר  הלימודים  תקופת 
ממגמות  הנדסאים  סטודנטים  כ-30 
חשמל,  הטכנולוגיה:  של  הליבה 
כחלק  ועוד,  כימיה  בניין  מכונות, 
מפיילוט בשש מכללות ברחבי הארץ. 
הגוף  הינה  לעתיד"  "הזנק  עמותת 
היוזם והמפעיל את התוכנית, בשיתוף 

"המכללה הטכנולוגית באר שבע". 
תכנית  הנה   " "הזנק-להנדסאים 
מהפריפריה  צעירים  להובלת  ייחודית 
החברתית והגיאוגרפית מכל המגזרים, 
מתקדמים  טכנולוגיים  ללימודים 

בתחומים נדרשים למשק. 
מהפריפריה,  לצעירים  מעניקה  "הזנק-להנדסאים" 
טכנולוגיות,  במכללות  הנדסאים  ללימודי  תמיכה  מעטפת 
במקצועות נדרשים לתעשייה, במטרה לתת מענה לצורך 
מקצועי  מענה  ומתן  מחד,  הנדסאים  הכשרת  של  לאומי 
איכותי לצעירים מהפריפריה מאידך גיסא. התוכנית תנסה 

הצעירים  של  בדרכם  העומדים  האתגרים  עם  להתמודד 
להשמה  עד  מקצועי  ליווי  ותעניק  כהנדסאים,  להסמכה 
המכללה  קיימה  )בעבר  המקומיות.  בתעשיות  בעבודה 

תכנית לצעירים ששמה היה "הזנק לעתיד"(.

טקס הדלקת נר ראשון של חנוכה הפנינג חנוכה

הדלקת  טקס  נערך  במכללה  החנוכה  חג  אירועי  במסגרת 
נר ראשון במעמד הרב שניאור גרוזמן מחב"ד ובהשתתפות 
נציגי הועד המנהל של המכללה, יחד עם ציבור הסטודנטים. 
ציבור  את  בסופגניות  כיבדו  הסטודנטים  אגודת  נציגי 

הסטודנטים יחד עם חלוקת חנוכיות באדיבות בית חב"ד.

כמו כן התקיים הפניננג חנוכה, ביוזמת אגודת הסטודנטים 
הפתעות  עם  למכללה  הקסמים"  "אוטובוס  הגיע 
מהלימודים  קלה  הפסקה  עשו  אשר  לסטודנטים, 
פועלת  במכללה  הסטודנטים  אגודת  האינטנסיביים. 
לטובת הסטודנטים בפנאי, תרבות, זכויות הסטודנט ועוד.
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 פתיחת תוכנית "מבט אל החיים"
שבע  באר  הטכנולוגית  במכללה  נפתחה  טובה!  בשעה 
החיים",  אל  מבט  תוכנית"  ההנדסאים  הסטודנטים  עבור 

באדיבות הרב שניאור גרוזמן –מבית חב"ד. 
במסגרת התוכנית עוברים הסטודנטים קורס סמסטריאלי 
מרתקים,  בנושאים  מפגשים   10 בן   – החיים"  אל  "מבט 
העוסקים בדילמות שונות של החיים מתוך מבטה הייחודי 
של היהדות, ובחלק ממפגשי התוכנית משתתפים אומנים 
אורחים. בנוסף לכך זוכים הסטודנטים במלגה על סך 1000 

! ₪
 JLI ידי  על  שנוסדה  ומעשירה  ייחודית  הלימודים  תוכנית 
מכון יוקרתי ללימודי יהדות בארה"ב, ופועלת ביותר ממאה 
ברחבי  שנים  וכשלוש  ארה"ב  ברחבי  אוניברסיטאות 

קמפוסים בארץ.
לתוכנית נבחרו 20 סטודנטים מהמגמות השונות במכללה, 
אשר נפגשים בכל יום חמישי בערב לשיעור מרתק ומפגש 
בסיס  על  היתה  התכנית  ומעשיר.  פורה  וקבוצתי  חברתי 

בחירה.

ביקור מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל

התארח במכללה הטכנולוגית באר שבע מר אריאל משעל 
אליו  והגליל.  הנגב  לפיתוח  המשרד  של  החדש  המנכ"ל 
הגב'  המנכ"ל,  יועץ  פפרברג  אביעד  מר  לביקור:  הצטרפו 
רן  ומר  והגליל  הנגב  פיתוח  בכיר  אגף  ראש  טליה,  עומר 

בנימין סגן מנהל אגף בכיר לפיתוח הנגב. 
את  תמיר  דב  מר  המכללה  מנכ"ל  סקר  הביקור  במסגרת 
התושבים  למען  במכללה  המתבצעת  המגוונת  הפעילות 
בכלל והתעשייה בנגב בפרט. כמו כן, נערך סיור במעבדות 
המיוחדים  הפרויקטים  הודגשו  בסקירה  הטבעי.  הגז 
עם  להתמודד  הדרכים  והוצגו  במכללה  המתקיימים 
המשרד  מנכ"ל  מקצועיים.  בעובדים  הצפוי  המחסור 
המכללה  לפעילות  לסייע  התבקש  והגליל  הנגב  לפיתוח 
המכללה  עם  פעולה  שיתוף  בעבר  היה  בהם  בתחומים 
לקראת פתיחת קורס הנדסאי קירור ומיזוג אויר. במקביל 
ביקש המנכ"ל לפיתוח הנגב והגליל לבחון את האפשרות 
בשיתוף  חרדים  גברים  עבור  הנדסאים  קורס  פתיחת  של 

של הרשות לפיתוח הנגב.
המקצועי  הצוות  לכל  משעל  מר  איחל  סיכום  בדברי 
גברים  של  ומוצלחים  נוספים  דורות  ולהכשיר  להמשיך 

ונשים במקצועות הטכנולוגיה. 
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ביקור מנהל מרחב דרום של התאחדות התעשיינים
מנהל  חצבני,  אביב  בין  ראשונה  התנעה  היכרות  פגישת 
מרחב דרום של התאחדות התעשיינים להנהלת המכללה 
הכשרות  יחד  לקדם  במטרה  שבע  בבאר  הטכנולוגית 

מקצועיות לתעשייה בדרום. 
שיתוף הפעולה יתמקד בעיקר בהכשרות מקצועיות וייתן 
מענה ספציפי לקורסים, ימי עיון והכשרות בהתאם לצרכים 
הביעה  המכללה  הנהלת  כן,  כמו  במרחב.  המפעלים  של 
המקצועיים  בפורומים  משורותיה  מרצים  לשלב  נכונות 
פעולה  שיתוף  שלה.  לתעשיינים  מקדמת  שההתאחדות 
את  לקדם  המרחב  של  האב  מתוכנית  כחלק  נרקם  זה 
להכשרות  התייחסות  תוך  בדרום,  בתעשייה  התעסוקה 

מקצועיות לעובדי רצפת הייצור במפעלים.

טקס הוקרה לסטודנטים מצטיינים והענקת אות יקיר המכללה

באר  עיריית  ראש  במעמד  ומרגש  מכובד  הוקרה  בטקס 
חמישי  ביום  התקיים,  אשר  דנילוביץ',  רוביק  מר  שבע 
ב'  משנה  מצטיינים  סטודנטים   145 קיבלו  ה-02.02.17, 
תעודות הצטיינות עבור הישגיהם בשנת הלימודים תשע"ו. 
 )95 מעל  )ממוצע  יתרה  בהצטיינות  סטודנטים   18 מתוכם 

שקיבלו גם פרסי הצטיינות. 
דיקאנית  זינו,  לירון  הגב'  בנועם  הנחתה  הטקס  את 
במספר  גדולה  עלייה  שזוהי  בגאווה  שציינה  הסטודנטים, 

המצטיינים ומצטייני היתרה לעומת השנה הקודמת. 
במיתוג  המכללה  סיכת  גם  הושקה  שבו  החגיגי  בטקס 
ובני  המצטיינים  הסטודנטים  השתתפו  החדש, 
סגל  המגמות,  מרכזי  המכללה,  הנהלת  משפחותיהם, 
אקדמי וסגל מנהלי, נציגי מפעלים שונים ובראשם נציגים 

בכירים מקמ"ג. 
במעמד זה העניקה המכללה את אות יקיר המכללה למר 
האישית  תמיכתו  על  קנדה   ORT מנכ"ל  קיילעס  עמנואל 
בפיתוח המכללה, את האות העניקו יו"ר הועד המנהל. מר 

למנכ"ל  והמשנה  תמיר  דב  מר  המכללה  מנכ"ל  בדש,  פיני 
ארגון  באדיבות  מלגות  הוענקו  לכך,  בנוסף  דור.  יעקב  מר 
פעילותם  על  לסטודנטים   World ORT מדע  קדימה 

החינוכית והחברתית במסגרת המלגה.
בשנה זו הוענקו לראשונה מלגות ע"ש ד"ר שמואל יוסיפון 
)ז"ל(, לסטודנטים מצטיינים במגמה למכונות, אשר הקים 
השנים  בין  בראשה  ועמד  במכללה  למכונות  המגמה  את 
יוסיפון  דרורה  אלמנתו  העניקו  המלגות  את   .1971-1979
ושלושת ילדיהם. זו גם השנה השלישית בה חולקו מלגות 
הצטיינות יתרה באדיבות בנק לאומי. גב' שולה אלוש ומר 

אלי אמזלג ייצגו את הבנק במעמד החלוקה. 
המצטיינים  לסטודנטים  ותעודות  מלגות  לחלוקת  בנוסף 
אבו  סוהייב  לסטודנט  הערכה  המכללה  הנהלת  הביעה 
חברתית  פעילות  על  הסטודנטים  באגודת  חבר  מוסלח 

ענפה למען הסטודנטים.



ביקור ד"ר יוסי בכר יו"ר בנק דיסקונט
במכללה  לעתיד"  "הזנק  עמותת  הנהלת  של  ביקור 
הטכנולוגית באר שבע יחד עם יו"ר בנק דיסקונט, ד"ר יוסי 
בכר )מנכ"ל משרד האוצר לשעבר(. ד"ר בכר תומך בתוכנית 
ומפעילה  שמפתחת  העמותה  של  אסטרטגי  שותף  והנו 

תכניות שמקדמות נוער וצעירים מהפריפריה.
תרומת  ועל  המכללה  על  סקירה  הוצגה  הביקור,  במהלך 
במכללה  סיור  נערך  כה.  עד  לסטודנטים  התוכנית 
סוף  לקראת  החדשות.  והאוטמציה  האנרגיה  ובמעבדות 
סטודנטים  עם  בכר  יוסי  ד"ר  של  מפגש  התקיים  הביקור 
ממגמת הנדסאי חשמל וכימיה, המשתתפים בתוכנית הזנק 
עמם  הלימודיים  האתגרים  את  תיארו  אשר  להנדסאים, 
להשתלב  בשאיפה  לעתיד  בתוכניותיהם  מתמודדים,  הם 
בתעסוקה בתעשייה בדרום הארץ. כמו כן, ציינו בפניו את 
לימודי  במהלך  עבורם  ותרומתה  התוכנית  קיום  חשיבות 
הטכנולוגי  בתחום  בתעסוקה  ובהשתלבות  ההנדסאים 

בעתיד. 

תערוכת עבודות במגמה לעיצוב מדיה

גמר  עבודות  את  הציגו  מדיה  לעיצוב  מהמגמה  סטודנטים 
שהוצגו במכללה. במסגרת התערוכות נדרשו הסטודנטים 
רווחה  העבודה,  משרד  של  חיצוניים  בוחנים  מול  להיבחן 
והשירותים החברתיים. הפרויקט מהווה לרוב הסטודנטים 
את המטלה האחרונה לפני קבלת הדיפלומה של ההנדסאי 

וההשתלבות בשוק העבודה.
גרפית  תדמית  מהווים  מדיה  עיצוב  במגמת  הפרויקטים 
שלמה עבור חברה, עסק או נושא אותו בחרו הסטודנטים. 
כל פרויקט מציג מחקר מקיף אודות הנושא והצגת תדמית 

גרפית מלאה הכוללת מוצרי פרסום ושלל תוצרים גרפיים 
אריזות,  ניירת,  עיצובית,  ושפה  לוגו  הכוללים:  נוספים 
כרטיסי  פרסום,  ומודעות  כרזות  אינטרנט,  אתרי  כרזות, 
ביקור, אריזות, מוצרים, חולצות מודפסות ושלל אביזרים 
ולעילא  לעילא  ומעוצב  מסוגנן  תדמיתי  מכלול  המייצגים 
אינטרנט  אתרי  הסטודנטים  הציגו  בנוסף  חברה.  כל  של 
פרויקט.  לכל  בהתאם  ועוצבו  שאופיינו  ואפליקציה 
גבוהה  ברמה  שהיו  וציינו  העבודות  את  שיבחו  הבוחנים 

מאוד בקנה מידה ארצי.
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ביקור משלחת צעירים מאורט אמריקה
צעירי אורט אמריקה התארחו במכללה הטכנולוגית באר 
של  בכיר  וצוות  המכללה  של  בכיר  צוות  עם  יחד  שבע 

 ."World ORT - קדימה מדע"
המכללה  פעילות  על  סקירה  הועברה  הביקור  במסגרת 
עם  מפגש  והתקיים  דור,  יעקב  מר  למנכ"ל  המשנה  ע"י 
סטודנטים מהמגמות השונות שהציגו את סיפורם האישי 
במכללה  ללמוד  בחרו  מדוע  הסיבות  הצגת  על  בדגש 
בקבוצות  סיור  קיימו  בהמשך  שבע.  באר  הטכנולוגית 

קטנות במספר מעבדות ברחבי המכללה.

חתימת הסכם בנושא סייבר

המכללה הטכנולוגית באר שבע חתמה על הסכם שיתוף 
שלוחתה  באמצעות  סקיוריטי  שיא  קבוצת  עם  פעולה 
פיתוח  בתחום  משותף  מיזם  להקמת   Cyber 7  – בדרום 
והסייבר.  המידע  אבטחת  בתחום  בדרום  לימודים  תכניות 

תחום הסייבר הוא תחום טכנולוגי מבוקש המתפתח בקצב 
מהיר ומתאפיין בשכר גבוה. עם חדירת המחשוב לעולמנו, 
גברה מאוד חדירת איומי ההאקרים, וחלק ניכר מהלוחמה 
המודרנית מתבסס על לוחמת סייבר. במקביל, התחזק גם 
הטרור הדיגיטלי והפשיעה הדיגיטלית. האקרים תוקפים 
ממשלתיים  משרדים  וארגונים,  מוסדות  מגוונים  ממניעים 
וחברות עסקיות באמצעות רשת האינטרנט. כנגד לוחמה 
זו, נדרשים אנשי מקצוע שיפתחו אמצעי הגנה מתוחכמים 
ויעסקו בפיתוח מיומנויות התקפיות לפי הצורך. הלימודים 
בקורסים הייחודים שיפתחו במסגרת המיזם יענו על צורך 
ויאפשרו  בתחום,  מקצוע  באנשי  המשק  של  ומידי  ברור 
IT לשלוח את  לחברות ההייטק וחברות המחזיקות צוותי 
הינה   See Security הייחודיות,  להשתלמויות  עובדיהם 
בלעדית  ועוסקת  סייבר  ולוחמת  סייבר  להגנת  מכללה 
בתחום זה, תוך שימוש במתודולוגית הדרכה שנבנתה עבור 

גורמים ממלכתיים, תוך שילוב תיאוריה ופרקטיקה. 

יום ראיונות של אינטל במכללה הטכנולוגית באר שבע

במכללה  התקיים  "אינטל"  חברת  של  מיוחד  ראיונות  יום 
ללימודיהם.  האחרונה  בשנה  הנמצאים  סטודנטים  עבור 
סטודנטים  משישים  יותר  הוזמנו  הראיונות  יום  במהלך 
ממגמות חשמל, מכונות, אלקטרוניקה, כימיה, אנרגיה וגז 
גיוס המועמדים  וניהול.  ומיזוג אוויר, תעשיה  טבעי, קירור 
וביום  במכללה  שהתקיים  זרקור  יום  במסגרת  התקיים 
של  הייחודית  התוכנית  אודות  מפורטת  מצגת  הוצגה  זה 

המפעל עבור בוגרי המכללה.

בשנה  לסטודנטים/ות  מיועדת  אינטל  של  התוכנית 
מרשים  פתרון  ומציעה  הנדסאי/ת  ללימודי  האחרונה 
כבר  גת  קריית  אינטל  בחברת  להשתלב  המאפשר 
בנחת,  הלימודים  את  ולסיים  האחרון,  הסמסטר  במהלך 
למשתלבים בחברת אינטל מובטח בחתימת חוזה העבודה 

מענק משמעותי.
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ביקור ראש מועצת מיתר

במכללה  ביקור  ערך  מיתר  מועצת  ראש  גרא  בן  אבנר  מר 
ועל  המכללה  פעילות  על  סקירה  קיבל  ובמסגרתו 
סייר  כן,  כמו  בה.  המתקיימים  המיוחדים  הפרויקטים 
במעבדות השונות של המכללה. לראש המועצה הוענקה 
תמיר  דב  מר  המכללה,  מנכ"ל  מידי  המכללה  מדליית 

בספר  בכתיבתו  המכללה  של  האורחים  בספר  חתם  והוא 
האורחים ובדברי הסיכום הדגיש את התרשמותו מהעשייה 
הברוכה של המכללה הטכנולוגית וציין כי : הכיר את רעייתו 

בזמן הלימודים במכללה.

טקס סיום אשנ"ב

טקס סיום מרגש במיוחד התקיים ביום חמישי ה-30.3.17, 
על  ללימודים  המכינה  של  הרביעי  המחזור  בוגרי  ל-21 
המתקיים  הפרויקט,  אשנ"ב.  חברת  שמפעילה  תיכוניים 
במכללה הטכנולוגית, הנה שיתוף פעולה פורה בין משרד 

הטכנולוגית  המכללה  לאומי,  לביטוח  המוסד  הבריאות, 
עם  המתמודדים  לאנשים  מאפשר  והוא  אשנ"ב,  וחברת 
בין  והתעסוקה.  הלימודים  לעולם  הכנה  נפשיים,  קשיים 
המשתתפים בטקס, נכחו: מר שמואל סעדון -מנהל סניף 
מויאל  מיכל  גברת  שבע,  בבאר  לאומי  לביטוח  המוסד 
סניף  לאומי,  לביטוח  במוסד  שיקום  מחלקת  מנהלת   -
באר שבע, הגברת שלומית דגן- רכזת מחוזית סל שיקום, 
משרד הבריאות, מחוז דרום, מר דב תמיר - מנכ"ל המכללה 
המכללה  למנכ"ל  המשנה   - דור  יעקב  מר  הטכנולוגית, 
ומרכזת  הסטודנטים  דיקאנית  זינו,  לירון  וגב'  הטכנולוגית 
המכינות. כמו כן, נכחו צוות המרצים, משפחות הסטודנטים 

וגורמי הליווי והשיקום בקהילה. 
סיום  את  ציין  רבה,  בהתרגשות  התאפיין  אשר  הטקס, 
הסטודנטים,  של  הלימודים  במסלול  הראשון  השלב 
מקצוע  ירכשו  גבוהים,  ללימודים  ימשיכו  כשלאחריו 

וישתלבו בשוק העבודה החופשי.



הרמת כוסית ופעילות חב"ד ב-"אפיית מצות" לקראת חג הפסח

בהרמת  השתתפו  במכללה  המרצים  וציבור  המנהל  עובדי 
יו"ר  גרוזמן,  שניאור  הרב  במעמד  הפסח  חג  לרגל  כוסית 
הועד המנהל פיני בדש, הנהלת המכללה וציבור הגימלאים 
משתתפי  גם  הצטרפו  כוסית  להרמת  בנוכחותם.  שכיבדו 
שנים  מספר  כבר  המתקיימת  מסורת  זו  "מסע",  תכנית 

לשתפם באירוע החגיגי של עובדי המכללה לקראת החג.
רגע לפני החג, סטודנטים וצוות המכללה הטכנולוגית עשו 
של  ביוזמתו  בטאבון  מצות  ואפו  מהלימודים  קלה  הפוגה 

הרב שניאור גרוזמן ומתנדבי חב"ד.

כנס הגז הטבעי הראשון בדרום

התעשיינים  התאחדות  בשיתוף  הטכנולוגית  המכללה 
מרחב דרום וחברת World ORT קיימה כנס ראשון מסוגו 
בסימן השינויים הנדרשים ברגולציה שיאפשרו למפעלים 
מ-30  פחות  הגז  רשות  נתוני  לפי  טבעי.  לגז  להתחבר 
שהשלימו  לאחר  הטבעי  בגז  משתמשים  בארץ,  מפעלים 
שישנם  מעריכה  הרשות  כאשר  ההסבה,  תהליך  את 
כ-700 מפעלים בעלי פוטנציאל לשימוש בגז טבעי. הכנס 
ליישב  נועד  שבע  בבאר  הטכנולוגית  במכללה  שהתקיים 
את חוסר הוודאות של מפעלי הדרום בנושא החיבור לגז 
העננה  את  ולפזר  לאחרונה  שיצא  החדש  והתקן  הטבעי 

והסמכת  האכיפה  התקינה,  הרגולציה,  תנאי  מאחורי 
לניתוח  המשתתפים  נחשפו  בכנס  בתחום.  העובדים 
על  טבעי  לגז  החדש  התקן  של  המעשיות  המשמעויות 
וקיימים. הניתוח התבצע בעזרת מומחים  צרכנים חדשים 
תחום  מנהל  רובין  אמיר  ביניהם:  הטבעי  הגז  בתחום 
האנרגיה במשרד הכלכלה, אילן כהן, סמנכ"ל טכני חברת 
ברוך  האנרגיה,  משרד  מטעם  בודק  כגוף  המוסמכת   ITL
פוקס, מנהל בתחום גז טבעי בחברת פזגז ועו"ד נדב אולגן 
השיווק  בהסכמי  המומחה  בן-נתן  ארדינסט  עו"ד  ממשרד 

של הגז הטבעי.
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"JobExpo 2017" יריד תעסוקה

מצוינות  מקדמת  באר-שבע  הטכנולוגית  המכללה 
האפשרות  ומתן  מעשית  הכשרה  לצד  טכנולוגית 
הניתן  ככל  מוצלח  ובאופן  מהר  להשתלב  לסטודנטים 
כחלק  הנדסאי.  תואר  לימודי  סיום  עם  העבודה  בשוק 
בו  רביעי  תעסוקה  יריד  המכללה  קיימה  מהתפיסה 
השתתפו חברות וארגונים מובילים במשק. היריד התקיים 
וכן  דרום  מרחב  התעשיינים  התאחדות  של  בשותפות 
של  והבונים  הקבלנים  ארגון  ביניהם:  נוספים  ארגונים 
הסתדרות  והתעשייה,  המסחר  לשכת  והנגב,  שבע  באר 
ההנדסאים ועוד. שיתוף הפעולה נועד על מנת ליצור את 
החיבור הנכון והמקצועי ביותר בין המעסיקים לסטודנטים 
המכללה  בוגרי  נחשפו  היריד  במהלך  המכללה.  ובוגרי 
להצעות  לימודיהם  סיום  בשלבי  הנמצאים  והסטודנטים 

עבודה מגוונות ביותר מ- 40 חברות מתחומים שונים.
ימות השנה  המכללה הטכנולוגית באר שבע עוסקת בכל 
ביצירת קשר בין מעסיקים פוטנציאליים לבין הסטודנטים 
המכללה  מקיימת  זו  במסגרת  הנדסאי.  לתואר  הלומדים 
שונות  ורשויות  ארגונים  מפעלים,  מעסיקים,  עם  קשר 
ומפרסמת משרות כל העת באתר המכללה וכן מקיימת ימי 
שהשתתפו  הגופים  דרישה.  ע"פ  לחברות  ייעודיים  זרקור 
שהגיע.  הרב  הבוגרים  ממספר  רב  סיפוק  הביעו  ביריד 
בהגברת  מכרעת  היא  היריד  של  חשיבותו  זאת  עם  יחד 
לפיתוח  ולחשיבותה  הטכנולוגית  להשכלה  המודעות 
המשק בכלל והתעשייה בפרט. מעל 80% בקרב הבוגרים 

עובדים במקצוע אותו למדו.

שיתוף פעולה עם המרכז המוביל לצילום בדרום

במכללה  לדרך  יוצא  מקצועי  פעולה  שיתוף  עוד 
בדרום  לצילום  המוביל  המרכז  ספוט  ארט  הטכנולוגית! 
שבע  באר  הטכנולוגית  והמכללה  סמירנוב  ניק  בהנהלת 

חתמו על הסכם שיתוף פעולה בין הצדדים.

מצטרף  בדרום  תמונה  ועיבוד  לצילום  המוביל  הסטודיו 
הענפה  פעילותו  את  ומעביר  המכללה  של  למשפחתה 
ובכך  למכללה  התמונה  ועיבוד  הצילום  הוראת  בתחום 
ללמוד  ורצה  שחלם  מי  כל  עבור  האפשרויות  את  מגדיל 

צילום.
ממגוון  ליהנות  יוכלו  המשתתפים  השיתוף  במסגרת 
מוביל  מקצוע  וללמוד  בתחום  המקצועיים  הקורסים 
ומאתגר, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, הכוללים סטודיו 

מאובזר לצילום ומעבדות מחשב חדישות ומתקדמות. 
ציוד מתקדם  וחווייתי עם  לימוד טכני  הקורסים משלבים 
תעודה  תוענק  לבוגרים  בתחום.  מובילים  ומדריכים 
בשיתוף   – שבע  באר  הטכנולוגית  המכללה  של  משולבת 

עם ארט ספוט המרכז המוביל לצילום בדרום.



חלוקת מלגות לסטודנטים על ידי ארגון World Ort - קדימה מדע

מלגות  בתוכנית  מלגות  מוענקות  בה  השנייה  השנה  זו 
 14 ל-  הוענקו  השנה  מדע.  קדימה  באדיבות  ייחודית, 
מלגת  מיונים,  לאחר  נבחרו  אשר  במכללה  סטודנטים 
 World לימודים אטרקטיבית באדיבות ארגון "קדימה מדע
חזרה  תורמים  הסטודנטים  התוכנית,  במסגרת   ."  Ort
סטודנטים  לקבוצת  לימודית  חונכות  ידי  על  מכישוריהם 
ממקבלי  חלק  והכוונה.  לימודי  לסיוע  הזקוקים  א'  בשנה 
רב  במעון  בויצ"ו   : בקהילה  ותורמים  מתנדבים  המלגות 
יוצאים  בתוכנים  המשתתפים  כלל  ועוד.  לילדים  תכליתי 

שמקבלים  הסטודנטים  והן  המלגות  מקבלי  הן  נשכרים, 
מתנדבים  בה  הקהילה  וכמובן  לימודי  וחיזוק  תגבור 

הסטודנטים.

יום פתוח במכללה הטכנולוגית באר שבע

ב-18.05.17  התקיים  ההנדסאים  למקצועות  פתוח  יום 
הגיעו  סטודנטים  מאות  שבע.  באר  הטכנולוגית  במכללה 
ליום הרשמה מרוכז, בו קיבלו יעוץ לימודי ממרכזי המגמות 
השונים בהתאם לתחומים בהם התעניינו, ביקרו בכיתות, 
רבים  סטודנטים.  עם  נפגשו  הלימוד,  ומעבדות  סדנאות 
ההנדסאים  למסלולי  לראשונה  נחשפו  מהמועמדים 
אזרחית  להנדסה  המגמות  מקצוע!  תכל'ס  להם  שיעניקו 

ואדריכלות ועיצוב פנים ממשיכות להוביל את הרישום.
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הגנות פרויקטים במגמת אדריכלות ועיצוב פנים

פרויקטים  על  הגנה  בחינות  התקיימו  ה-18.5.17  בתאריך 
של סטודנטים מהמגמה לאדריכלות ועיצוב פנים. עבודות 
הפרויקטים מציגות חידושים אחרונים בתחום האדריכלות 
באר  הטכנולוגית  המכללה  של  החנית  חוד  את  ומהוות 

שבע.
הפרויקטים מהווה לרוב הסטודנטים את המטלה האחרונה 
לפני קבלת הדיפלומה של ההנדסאי וההשתלבות לשוק 

העבודה.
בתכנון  מקיפה  עבודה  כוללות  במגמה  הפרויקט  עבודות 
מבנה של לפחות 600 מ"ר בשתי קומות לפחות. במסגרת 
הפרויקט מציגים הסטודנטים תכנון ופירוט התהליכים כפי 

שהדבר נעשה במציאות. כל מקצועות הלימוד מתחברים 
למכלול אחד מושלם. הבוחנים שיבחו את העבודות וציינו 

כי רמתן גבוהה מאוד בקנה מידה ארצי.
אב  שבת,  בן  הרצל  הוא  שנבחנו  מהסטודנטים  אחד 
לארבעה ילדים וסב לארבעה נכדים. הרצל הציג במסגרת 
למועדון  אוהדים  וחנות  מוזיאון  להקמת  תכנית  הפרויקט 
באליפות  זכתה  אשר  שבע,  באר  הפועל  של  רגל  הכדור 
הצמרת  בקבוצות  כמקובל  המדינה.  של  ברציפות  שניה 
לראש  בקרוב  יוצג  כדור  בצורת  הייחודי  המבנה  בעולם 
ומרכז  רמזי  זריק  ארכיטקט  הנחה  הסטודנט  את  העיר. 

המגמה הארכיטקט ד"ר מרטין סמיט.

קורס עזרה ראשונה לעובדי המכללה
קורס עזרה ראשונה מטעם מגן דוד אדום לסגל המכללה 
וסגל  מרצים   22 בהשתתפות  הסתיים,  ב"ש  הטכנולוגית 

מנהלי.
להודות  הבוגרים  התכנסו  ותרגול  לימוד  שעות   44 בתום 
העבירה  בהם  והמיומנות  הרצינות  על  לב  ספיר  למדריכה 

את חומר הלימוד.
תוך כדי התברר כי ספיר לב הינה בוגרת תיכון עירוני מקיף 

ח', שהיה בבעלות המכללה הטכנולוגית עד לסגירתו.



הנדסאי הנדסה אזרחית
אבו גאפר עבדאללה. 1
אבו הלאל עבדאללה. 2
אבו סבייח עאדל. 3
אבו סעיד עאוני. 4
בהצטיינות. 5 אבו עפאש אמיר 
אברהם טל. 6
אוחיון מאיר מור. 7
אוחנה מירב. 8
בהצטיינות. 9 אטרש פאדי 

אלאפינש יונס. 10
אלישיב אלישע. 11
אלמליח נתנאל. 12
אלסייד חדיגה. 13
אלפראונה רים. 14
אלקדירי אברהים. 15
אלקרנאוי יעקב. 16
אמסלם ניסים ישראל. 17
בוזנח שלומי. 18
בן לולו אסף. 19
בנאיון עידן. 20
ברייטמן דניאל אשר. 21
בשטקר שביט. 22
גועאן טלמור. 23
גיסין קרולינה. 24
דוד אליהו נתנאל. 25
דוד פור שמעון. 26
תעודת הערכה. 27 דמרי נוחם רפאל 
הרשקוביץ עידו. 28
ונישב יורי. 29
זורנו לילי. 30
זנה שגיב. 31
זנון מחמד. 32
חגורה יוסף חיים. 33
חזן דודו. 34
טורג'מן לירון יעקב מאיר. 35
טרובייצ'וק בוריס. 36
טרקין אלכסנדר. 37
 יוספי נר מאיר אביחי. 38

תעודת הערכה  
כהן פנחס. 39
כהן שמעוני. 40
כהן זוהר. 41
כהן שגיב שמעון. 42
כהן סבן ראובן. 43
מושייב נליה. 44
מושקטין פאינה. 45
מזוז מאור. 46
מכלוף אורי. 47
מלכה אמיתי יעקב. 48
מקרבי שלמה. 49
מתתיהו הכהן אלי. 50
ניסימוב דמיטרי. 51
סייד פארס. 52
סייד מג'די. 53
סרף מרדכי. 54
סרפתי לירון מרסל. 55
עזרן שלומי. 56
תעודת הערכה. 57 פאר נועם ניסים 
פחימה יוסף. 58
תעודת הערכה. 59 פלס רונית 
בהצטיינות. 60 פלק אורן 
פרג' אירית. 61
פריצקר אורי. 62
קרינאוי יוסף. 63
רביבו הילה. 64
רבידי מוחמד. 65
רזניקוב רוברט. 66
שאחאני אלעד. 67
שבו יאיר. 68
שלזינגר אלעזר. 69
 שריקי בתאל. 70

 הנדסאי אדריכלות ועיצוב
פנים

אבו דוקש סונדוס. 1
אבו קרן סוג'וד. 2
אבוטבול יסמין. 3
אזולאי עדן. 4
אזולאי לימור. 5
איטח שני. 6
בן שבת הרצל. 7
גוזלן שרון סוזן. 8
גיליוב סופיה. 9

דאנל רבקה. 10
דור לאורה. 11
דיגורקר אלמוג. 12
דנינו דייב. 13
בהצטיינות. 14 ורניק קרינה 
חליף איליה. 15
כהן מעיין. 16
ליוטרובניק מרינה. 17
ליפלס דן. 18
לנקרי נעמה. 19
מצרי רותם. 20
בהצטיינות. 21 נגר מור 
נרדע ראמיה דווה. 22
בהצטיינות. 23 סילייב תהילה סימה 
סיקסיק נופר. 24
עמר אנאל. 25
פורת לירון. 26
פרידמן עידו. 27
קריצמר רון. 28
רובינוב מורן מניה. 29
שנרך מיטל. 30
שקד אור. 31

הנדסאי אלקטרוניקה
גזית הדס. 1

הנדסאי חשמל
אבו חסן האני. 1
אבו עמראן ראשד. 2
אבוקרט יוסף. 3
אבי מיטב. 4
אביטבול יאיר. 5
אבקסיס אלדר אליהו. 6

בהצטיינות  
אברהם אסף יוסף. 7
אדר רועי. 8
אדרי ברוך נתנאל. 9

אדרי אביתר יוחאי. 10
אוחנה חנן. 11
אזולאי רפאל. 12
איברגימוב רפאל. 13
איידלמן יהודה איגור. 14
אייל ערן. 15
אלבז צח יצחק. 16
אלדדה חסן. 17
אלוש רפאל עופר. 18
אלחדד נדב. 19
אליה נווה. 20
אלקריף יתיר. 21
אסנוב ארנס. 22
אפריאט אלירן אושר. 23
אריאל צוריאל. 24
אשטמקר עמית. 25
בהר גפן. 26
בולמט בוריס. 27
בחבוט אלעד. 28
בהצטיינות. 29 בידוש אור 
ביטון אוהד. 30
ביטון שי. 31
בן חמו עומרי. 32
בקלייקין ניקולאי. 33
גורבץ' איליה. 34
גלייזר ולנטין. 35
גלנץ עומר. 36
גנון מוני. 37

דהן לידור נתנאל. 38
דהן פנחס. 39
הוס צחי. 40
זק אלכסנדר. 41
חדד מתן מרדכי. 42
תעודת הערכה. 43 חנייה דביר 
חקמון ניר. 44
יפרח חופית. 45
ישי אביב אברהם. 46
לוי מרדכי אלדד. 47
מהרט פנטאהון. 48
מיסקוב בוריס. 49
מסארווה אחמד. 50
מסה שמוליק. 51
סבג אלי. 52
בהצטיינות. 53 סובול ולדיסלב 
סוגאוקר ניר. 54
סורג'קוב מקסים. 55
סייפולייב ואדים. 56
סינה גל. 57
סרימסקוב טימור. 58
עמר גיא. 59
פורטנוב אלינה. 60
פירוז רון. 61
פלדמן ויטלי. 62
פרידמן רועי. 63
 פרפרוב אלכסנדר. 64

בהצטיינות יתרה  
פרץ שמואל שי. 65
צוריאל דביר. 66
קיון רוברט רותם. 67
קנדיוטי אורי. 68
תעודת הערכה. 69 קרבלידו אדריאן 
ראד שלי. 70
רוקביצין אנדרי. 71
רפאלי רפי. 72
תרשיש עידן חיים. 73

טכנאי גרעין
פרץ שרון. 1

בהצטיינות. 2 קוסטיריה איליה 
רבין אנדרי. 3

הנדסאי כימיה
אבוטבול אלי. 1
אגסי יצחק. 2
אגסי דיאנה. 3
אהרוני אייל. 4
אלעטאונה באסם. 5
אמאנו עינבר אסתר. 6
אנדרוסקי ילנה. 7
ביטון ספיר. 8
בן אהרון יעל. 9

בהצטיינות. 10 בן סיניור מתן יצחק 
דמרי אינה. 11
דן שי. 12
דנילוב פאינה. 13
וסרלאוף סבטלנה. 14
זכרוב אירנה. 15
זלובין נדז'דה. 16
זלצר אלכסנדר. 17
זנו דביר. 18
תעודת הערכה. 19 חניה עינב 
יורצ'נקו מרינה. 20
בהצטיינות. 21 יפנוב ילנה 
תעודת הערכה. 22 כהן אושר 
כהן טליה. 23
תעודת הערכה. 24 כהן שני 
לופיניס נטליה. 25
לנדר אולגה. 26
לצ'ינוב מרינה. 27
מאליקר עידן. 28
סולוביוב יבגני. 29
סיבוני הדר. 30
בהצטיינות. 31 פלוסקובה לריסה 

פפר מרינה. 32
צ'רקשין אנג'ליקה. 33
קבצקי ילנה. 34
בהצטיינות. 35 קוזנצוב אנה 
קוינוב יבגני. 36
קוליקוב ויקטוריה. 37
רחמים אילנית. 38
שניידר אלונה. 39

הנדסאי מכונות
אברמוב אלברט. 1
אדלר אינה. 2
אדרי נתנאל אלעזר. 3
אדרי נועם. 4
אהרוני רועי. 5
אוחיון יוסי. 6
איבגי יצחק. 7
אלבז ינאי. 8
אלבז אשר. 9

אלטשולר אלכסיי. 10
בלושטיין שרון. 11
בן יעקב דור. 12
גאין מיכאל. 13
גורביץ' עדן. 14
גורובץ ולדימיר. 15
גלוזמן מיכאל. 16
דודוב לאוניד. 17
וקנין ברק. 18
ותד מונדר. 19
חייבטוב אייל. 20
חכמון ליעד דוד. 21
חנוך משה. 22
כהן אבישי. 23
לוין אלכסנדר. 24
מוסלמאני היתם. 25
מורלי רועי. 26
מרזוק תומר. 27
סבג טל. 28
ספיצין ויטלי. 29
עזריאל אור. 30
עמית עידן. 31
פרץ אנה. 32
קנפו עמית. 33
רגב גיא. 34
שוקרון רועי. 35

הנדסאי תוכנה
אבו גליון וואל. 1
אבו סריחאן גיהאד. 2
אבו עשיבה יחיא. 3
אבו קרינאת זהרה. 4
אבו רקבה ג'הד. 5
אילוז אסתר. 6
תעודת הערכה. 7 אלוכילי סוזן 
אלקמלאת פאטמה. 8
אפרים סיוון. 9

בוחניק הראל. 10
בלעיש רבקה. 11
תעודת הערכה. 12 בנימינוב מיכאל 
הירש תמר. 13
וזנה תמר מאשא. 14
זרין אבי. 15
חודוס אלכסנדר. 16
יום טוב שירה. 17
בהצטיינות. 18 ילניק צביה נעמי 
בהצטיינות. 19 כהן דוראל 
תעודת הערכה. 20 כצנלסון ענת 
לוי מנחם מני. 21
לוי רחל. 22
בהצטיינות. 23 לייטנר ג'ולי 
לפידות מרים. 24
מגידוב ארתור. 25
מורזחנוב סטניסלב. 26
סולטן רחל עדי. 27
בהצטיינות. 28 סוסנין נחמה ברכה 

בהצטיינות. 29 סרבריאנסקי פבל 
עמר שרה תהילה. 30
בהצטיינות יתרה. 31 פינחסוב אלכס 
פינחסוב מיכאל. 32
בהצטיינות. 33 צדוק שירה אורה 
קוסטנטינר דבורה שירה. 34
 רחשה אריאלה רחל. 35

בהצטיינות יתרה  
בהצטיינות. 36 שטוטלנד סמי 
בהצטיינות יתרה. 37 שטרן אלישבע 
בהצטיינות. 38 שי יונה ג'נט 
שמואל חגית. 39

הנדסאי תעשיה וניהול
אבו אל עסל יוסף. 1
אוזן חיים. 2
אוזן נדין. 3
בהצטיינות. 4 אלטשולר לינה 
אמר הודיה. 5
אפראימוב עדי. 6
אפריאט אביאל אברהם. 7
בואנוס יניב. 8
בוגנים נסים. 9

בוקובזה דלית. 10
ביטון נופר. 11
בן זקן עמרי שמעון מצלי. 12
גבאי ניר. 13
גולן אורי הנרי. 14
וקנין חן. 15
בהצטיינות. 16 וקנין אדם חיי 
חזוט דור. 17
חנופה שמואל שמוליק. 18
לוי משה. 19
ליאון חלי. 20
מוזייב מאיה. 21
מור יוסף סהר. 22
מקטובי יקיר. 23
מרן מור. 24
משייב אנה. 25
בהצטיינות. 26 נגאוקר ערן 
בהצטיינות. 27 סיבוני מור 
עמר לינוי. 28
פומיצ'וב ילנה. 29
פרנקו אור ענבל. 30
צח אסף יהודה. 31
קנדלקר נופר. 32
תורג'מן עמרני דוריאן. 33
תרשיש הראל אהרון. 34

הנדסאי עיצוב מדיה
בהצטיינות. 1 אהרוני אביה 
בורנשטיין שירלי. 2
בהצטיינות. 3 במברגר רייזל רויזא 
זנבה שלומית. 4
תעודת הערכה. 5 חלוא נופית 
לוי אוראל גילה. 6
תעודת הערכה. 7 מדינה נועם 
מישייב בקי רבקה. 8
בהצטיינות. 9 מרציאנו יעל 

סודרי אסתר שירה. 10
בהצטיינות. 11 סמבר תהילה 
בהצטיינות. 12 עמיאל מתן 
בהצטיינות. 13 פרטיג רבקה 
בהצטיינות. 14 שניצר אילה מרים 

הנדסאי תקשורת חזותית
ארן רות. 1
בביץ' דניס. 2
בטיטו ליאורה קלמנס. 3
ג'קובס יעל יוכבד. 4
דדוש אביגאיל מנה הוגט. 5
יוסף שירלי רות. 6
מזוז מרין מרים. 7
קולומייץ אלינה. 8

המכללה הטכנולוגית באר-שבע
וטכנאים,  הנדסאים  ב-347  גאים  המנהל  ועובדי  המרצים  סגל  ההנהלה, 

מקבלי דיפלומות מחזור נו’


