הודעה לעיתונות
ראש עיריית באר שבע מר רוביק דנילוביץ " :הנדסאים הינו כוח עבודה חשוב והוא חסר היום בשוק
העבודה ,אני רוצה להודות למכללה הטכנולוגית שמכשירה עבור העיר באר שבע ,הנגב ומדינת ישראל
את ההון האנושי הטוב והחשוב ביותר זה שיפתח את מדינת ישראל ציין רוביק דנילוביץ ראש עיריית
באר שבע"
שישים ושתיים מלאו למכללה הוותיקה בישראל למקצועות הטכנולוגיה ,כאן בבירת הנגב ,המאפשר לרבים מתושבי באר שבע
והסביבה לרכוש השכלה אטרקטיבית והשתלבות עתידית במקצועות המבוקשים בשוק התעסוקה.
המכללה שמה לה למטרה להיות מנוף לפיתוח ההון האנושי בתחום התעשייה בנגב 68% ,מבוגרי המכללה עובדים במקצוע אותו למדו
ומשתלבים במשרות מפתח בעולם התעשייה  ,בתעשייה ,במסחר ,בבניין ,בכבישים במוסדות ציבור בחינוך ובעיקר בתעשייה
הביטחונית.
טקס חלוקת הדיפלומות במכללה בציון  86שנות מצוינות טכנולוגית ,כיבדו בהשתתפותם בטקס ראש העיר באר שבע
מר רוביק דנילוביץ ,יו"ר הוועד המנהל מר פיני בדש (ראש מועצת עומר) ,יו"ר האסיפה הכללית מר משה אלמוזנינו ,מנהלת מה"ט
במשרד הכלכלה הגב' תאיר איפרגן  ,ראש המועצה המקומית ירוחם מר מיכאל ביטון ובכירים נוספים.
ראוי לציין שמתוך  783הבוגרים שקיבלו דיפלומות במגוון רחב של מגמות לימוד 87 ,מהבוגרים סיימו את לימודיהם בהצטיינות
מתוכם  6בהצטיינות יתרה לסטודנטים הוענקה מדליית המכללה על הישגיהם הגבוהים .המכללה גאה ש 86% -מהסטודנטים הם
תושבי מטרופולין באר שבע.
במהלך הטקס המרגש ,קהל רב של משפחות בוגרים ועובדי המכללה קיבלו במחיאות כפיים את מקבלי פרויקט גמר בהצטיינות ואת
המצטיינים עצמם שעלו לבמה המרכזית וזכו להוקרה על הישגיהם הלימודיים ,בנוסף הוענקו מלגות לימוד על ידי מר אלי אביסרור
יושב ראש ארגון הקבלנים והבונים בבאר שבע והנגב לסטודנטים ממגמה להנדסה אזרחית על מנת לסייע לסטודנטים כלכלית.
את הטקס הנחה מר דן כנר  ,ואת האווירה הנעימה הזמרות רונית חן בליווי מוזיקלי אור אבני שניהם ילידי באר שבע 783 .בלונים
בצבע סגול הופרחו אל על במהלך הטקס ,כאות הוקרה לבוגרים והבוגרות של מחזור נ"ה .
מר דב תמיר מנכ"ל המכללה הניף במהלך הטקס מעל הבמה המרכזית את צלחת האליפות של קבוצת הכדורגל הפועל באר שבע
אלופת המדינה בכדורגל כאות הערכה וגאווה לבירת הנגב המהווה שער טכנולוגי בתחום לימודי ההנדסאים.
ראוי לשבח את המכללות הטכנולוגיות בישראל שעושות עבודת קודש למען פיתוחה וביטחונה של מדינת ישראל .את הפעילות אשר
נעשית בתחום זה ,אסור לבחון על ידי מודלים כלכליים ,שכן עתידה של מדינת ישראל תלויה בהם .בנוסף הדגיש מנכ"ל המכללה
מר דב תמיר ,שבמכללה הוכשרו העובדים הראשונים עבור הקריה למחקר גרעיני ,עבור התעשייה האווירית ובהמשך עבור התעשייה
הכימית ,תעשיית המזון ,רכבת ישאל והשנה לראשונה עבור רשות הגז .מר תמיר ציין שמחזור נ"ה מאופיין בבוגרים המהווים פסיפס
אנושי של מדינת ישראל בכלל ומטרופולין באר שבע בפרט וביניהם עולים ,ותיקים ,חיילים משוחררים ,בדואים ,נשים גברים ,צעירים
ומבוגרים.
מר רוביק דנילוביץ בירך את הבוגרים והדגיש בנאומו " הנדסאים הינו כוח עבודה חשוב והוא חסר היום בשוק העבודה ,אני רוצה
להודות למכללה הטכנולוגית שמכשירה עבור העיר באר שבע ,הנגב ומדינת ישראל את ההון האנושי הטוב והחשוב ביותר זה שיפתח
את מדינת ישראל"
גב' תאיר איפרגן מנהלת מה"ט ,שיבחה את הבוגרים בקבלת הדיפלומה וציינה שהבוגרים מתחילים דרך חדשה בשוק התעסוקה
בתקופה שישנו ביקוש רב להנדסאים  .את דבר הבוגרים נשא מימון רותם ישראל בוגר בהצטיינות יתרה של המגמה לאלקטרוניקה.
התמונות צולמו ע"י יח"צ המכללה הטכנולוגית באר שבע

