
 במכללה הטכנולוגית באר שבע ת מעבדות גז ואנרגיהחנוכ –הודעה לעיתונות 

טקס השקת מעבדות אנרגיה וגז טבעי ! המכללה הטכנולוגית באר שבע חנכה היום בטקס מרשים את המעבדות 

החדישות באנרגיה ובגז הטבעי במעמד ח"כ סילבן שלום, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, השר לפיתוח 

קדימה  World ORT, יחד עם השותפים לפרויקט מ  שיזם ומימן את הפרויקט  הנגב והגליל והשר לשיתוף פעולה אזורי

השר סילבן שלום התחייב להיות ידיד נאמן של ההשכלה  קדימה מדע. World ORTמנכ"ל  - מדע ובראשם מר אבי גנון

 מתגשמים.  הטכנולוגית בממשלת ישראל והוכיח לכולם שחלומות לפעמים גם

בטקס השתתפו בנוסף גב' סיגל שאלתיאל הלוי , מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל ובכירים נוספים מהמשרד ובין 
היתר הגיעו להתרשם גם בכירי רשות הגז ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים , כמו כן השתתפו מנהל 

הל ממשרד הכלכלה גב' מאיה שפרמן , חברי הוועד המנ התוכניות של עתידים מר אמיר יגודה , המפקחת המקצועית
 בדים כולם! , עובדי המכללה , ראשי מגמות ומרצים ועוד רבים ומכושל המכללה הטכנולוגית באר שבע

 
שיתוף הפעולה שמובילה רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יחד עם המשרד לפיתוח 

( במשרד הכלכלה, ארגון קדימה מדע ועמותת ידידי עתידים, להכשרה בטכנולוגיה ובמדעמכון הט )”הנגב והגליל, מה
הוביל לפתיחת התכנית הייחודית שתביא לשילובם של אותם סטודנטים בתעשיית האנרגיה והגז הצומחת בישראל 

  .בשנים האחרונות, ולעמידתם בחוד החנית של העשייה בשטח

 
זוכים למלגת ש  מהמחזור הראשון של הנדסאי מכונות בהתמחות אנרגיה וגז טבעי בהשתתפות סטודנטיםהטקס היה 

שכר לימוד ולמלגת קיום חודשית. עם סיום הלימודים, יקבלו הסטודנטים גם סיוע בהשמה בחברות ובמפעלים בנגב 
  ובגליל. 

  
נף הנדסאי הגז הטבעי בישראל ע" :השר לפיתוח הנגב והגליל, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום

צפוי להיות אחד מהענפים המשמעותיים ביותר בשוק העבודה הישראלי בשנים הקרובות וזאת בעקבות הפיכתה של 
מדינת ישראל למעצמה אנרגטית. אין ספק כי הכשרת הסטודנטים הלומדים בנגב ובגליל יקבלו הזדמנויות חדשות 

 ."מתפתח בקצב מהירויעניקו תוספת כוח איכותית לשוק הגז ש
 

ובראשם יו"ר הועד המנהל מר פיני בדש  ומנכ"ל  המכללה הטכנולוגית באר שבע על כלל צוות העובדים המסורים

לכל השותפים שנטלו חלק בפרויקט היוקרתי  המכללה מר דב תמיר , המשנה למנכ"ל מר יעקב דור , גאים ומודים

תיאור. זהו צעד משמעותי למכללה שתהיה המרכז האזורי בנגב שהשפעתו על עתיד התעסוקתי בנגב איננה ניתנת ל

שיכשיר את כל העוסקים בגז הטבעי , אך זהו צעד גדול עוד יותר לתעשיית הגז הטבעי, שתהנה מבוגרי המכללה, 

 מוכשרים ומוסמכים לעבודה בענף הגז הטבעי.

 

 המכללה ובכירי רשות הגז הטבעי . בתמונה השר סילבן שלום , מנכ"ל המשרד לפתוח הנגב והגליל עם הנהלת

 

 מר מיכאל פינקלשטיין -צילום באדיבות יח"צ המכללה 


