המכללה הטכנולוגית באר שבע מעניקה  216תעודות הצטיינות!!!
בטקס הוקרה מכובד ומרגש ,אשר התקיים ,ביום ב' ,22.2.16 ,קיבלו  216סטודנטים מצטיינים משנה ב' ,בגין
הישגיהם בשנת הלימודים תשע"ה.
בטקס החגיגי השתתפו הסטודנטים המצטיינים ובני משפחותיהם ,הנהלת המכללה ,מר אילן נבון  -מנהל
בכיר מבנק לאומי ,ראשי ומרכזי המגמות ,סגל אקדמי וסגל מנהלי.
המכללה מציינת בגאווה עלייה במספר המצטיינים והמצטיינים יתרה לעומת השנה הקודמת .מבין 216
הסטודנטים המצטיינים  29סטודנטים מצטיינים יתרה ,בעלי ממוצע ציונים  95ומעלה !!!
את הסטודנטים המצטיינים ברך :מנכ"ל המכללה ,מר דב תמיר ,אשר הדגיש את הקשר ההדוק בין המכללה
לתעשייה בנגב ,ואת העובדה שבמשך  60שנה המכללה הכשירה עשרות אלפי בוגרים ,אשר השתלבו בתעשייה
בתפקידים שונים .עוד ציין המנכ"ל בנאומו את הפסיפס האנושי הרחב והמגוון של הלומדים במכללה:
חיילים משוחררים ,בעלי משפחות ,דתיים ,חרדים ,חילוניים ,עולים ,ילידי הארץ ,יהודים ,בדואים ,בני העיר,
תושבי הנגב.
פרסי ההצטיינות שחולקו הינם באדיבות בנק לאומי ,שזו השנה השנייה ברציפות ,בה הבנק תורם ,מעודד
ומקדם מצוינות טכנולוגית.
בשם הבוגרים בירך יורי וישנב שקיבל את פרס ההצטיינות יתרה על הישגיו הלימודיים במהלך שנה א',
במסגרת המגמה להנדסה אזרחית .יורי הדגיש את חשיבות בחירת מסלול ההנדסאים ואת יוקרתו הרבה
בשוק העבודה המתחדש .כמו כן ,ציין בדבריו  ,שכל הנוכחים בטקס מהווים את ההוכחה הניצחת שללא
השכלה טכ נולוגית איכותית והוגנת יהיה קשה להמשיך ולפתח תעשייה איכותית ומקצועית שתוביל את
המשק הישראלי קדימה.
מועטז אלעטאונה קיבל את פרס ההצטיינות יתרה על הישגיו הלימודיים במהלך שנה א' ,במסגרת המגמה
למכונות במסלול תכנון וייצור בסיוע מחשב .הנ"ל לומד במסגרת פרויקט ממשלתי של משרד הכלכלה עבור
החברה הבדואית וזכאי במסגרת הפרויקט למימון שכר לימוד ודמי קיום.
בנוסף ,קיבלה גם את פרס ההצטיינות אור שקד על הישגיה הלימודיים במהלך שנה א' ,במסגרת המגמה
לאדריכלות ועיצוב פנים .למשפחתה יש היסטוריה של שלושה דורות במכללה  .סבה היה מרצה ומרכז
מעבדות של כוח וחום במגמה למכונות .אביה סיים את לימודיו במכללה במסלול הנדסאי אדריכלות לפני
שנים  ,האמא עומדת היום לפני סיום לימודיה לתואר הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים ואור שקד הבת
קיבלה את אות ההצטיינות של שנה א' באותה מגמה  .משפחה טכנולוגית שכזו !!!
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