הודעה לעיתונות
מנכ"ל מפעלי הייצור אינטל ישראל וסגן נשיא אינטל העולמית מר דניאל בן עטר " :בוגרי מסלולי
ההנדסאים של היום הם אלה שמתפעלים את המכונות שלנו במפעל אינטל קריית גת ,שעולות
לעיתים יותר מאשר מטוס קרב .אנחנו מעסיקים המון בוגרים של המכללה הטכנולוגית באר שבע
ומאוד מרוצים מהם .הבוגרים הם אלו שמריצים את אחד הפרויקטים הגדולים של מדינת ישראל
בהייטק הישראלי ,בעלות של  6מיליארד דולר".
מר דניאל בן עטר הדגיש" :שבאינטל מגייסים המון הנדסאים ,ועל הדרך גם מגשימים את הציונות החדשה של
בן גוריון :הפרחת הדרום בהיי-טק מתקדם".
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.
מנכ"ל המכללה מר דב פ .תמיר  :בירך את ציבור הבוגרים והבוגרות וציין ":אתם ההנדסאים בוגרי המכללה
מהווים את התקווה היחידה והאחרונה לטכנולוגיה ולתעשיית הכחול לבן שכן המדינה במשך שני העשורים
האחרונים פגעה קשות בכל ענפי ההשכלה הטכנולוגית והמכללות להנדסאים אשר פועלות מתוך חזון  ,ימשיכו
להיאבק על עתידה של ההשכלה הטכנולוגית".
בטקס חלוקת הדיפלומות השנתי לבוגרות ובוגרי ההנדסאים הוענקו  347דיפלומות  ,כיבדו בהשתתפותם בטקס
ח"כ מיקי מכלוף זוהר יו"ר הועדה לצדק חלוקתי ושוויון חברתי ,ראש העיר באר שבע מר רוביק דנילוביץ ,יו"ר
הוועד המנהל מר פיני בדש (ראש מועצת עומר) ,יו"ר האסיפה הכללית מר משה אלמוזנינו ,מנכ"ל מפעלי הייצור
אינטל ישראל וסגן נשיא אינטל העולמית מר דניאל בן עטר ,מנהל מחלקת תכנון ותקצוב במה"ט במשרד
העבודה והרווחה מר גיא קפלן  ,ראש המועצה אזורית גליל תחתון ויו"ר קדימה מדע  WORLD ORT -מר
מוטי דותן  ,יו"ר ארגון הקבלנים באר שבע והנגב מר אלי אביסרור.
ראוי לציין שמתוך  347הבוגרים שקיבלו דיפלומות במגוון רחב של מגמות לימוד 38 ,מהבוגרים סיימו את
לימודיהם בהצטיינות מתוכם  4בהצטיינות יתרה .נוסף על הדיפלומה קיבלו הבוגרים המצטיינים ספר "איש ליד
מכונה" של סטף ורטהיימר יחד עם מדליית החדשה שהנפיקה המכללה לרגל המיתוג החדש  ,המצטיינים יתרה
קיבלו גם עט מהודר .המכללה גאה ש 98% -מהסטודנטים הם תושבי מטרופולין באר שבע 40% ,מהלומדות הן
נשים ,מעל  86%מהבוגרים עובדים במקצוע אותו למדו והם מצטרפים למעל  60,000-בוגרי המכללה שכבר
עובדים בכל רבדי התעשייה.
בנוסף הוענקו מלגות לימוד על ידי מר אלי אביסרור יושב ראש ארגון הקבלנים והבונים בבאר שבע והנגב
לסטודנטים על מנת לסייע כלכלית.
שישים ושלוש 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 86% ,מבוגרי

המכללה עובדים במקצוע אותו למדו ומשתלבים במשרות מפתח בעולם התעשייה  ,בתעשייה ,במסחר ,בבניין,
בכבישים במוסדות ציבור בחינוך ובעיקר בתעשייה הביטחונית.
את הטקס הנחה מר דן כנר  ,ואת האווירה הנעים ראם כהן  ,המוכר לכולנו מ"כוכב נולד" ומהתכנית בריזה
ברדיו דרום  347 .בלונים בצבע סגול הופרחו אל על במהלך הטקס ,כאות הוקרה לבוגרים והבוגרות של מחזור
נ"ו  .בשם הבוגרים ברך ונשא דברים אשר כהן בוגר המגמה להנדסת כימיה .

מנכ"ל אינטל ישראל מעניק דיפלומה הנדסאי  :יח"צ המכללה הטכנולוגית באר שבע

