ציוני דרך שנת תשע”א
תערוכת צילום “ישראל שלי”,
תוכנית מס”ע

משלחת סטודנטים של המכללה בביקור גומלין
במכללת גרטרוד לוקנר בפרייבורג שבגרמניה.
הסטודנטים נבחרו על פי השגיהם הלימודיים.
בראש המשלחת עמד מר יעקב דור.
בתמונה הסמוכה  -משלחת הסטודנטים
מגרמניה בביקורם במכללה.

אוקטובר 2010

הכשרת הנדסאים בשיתוף קמ”ג ועמותת ידידי עתידים
לאור הביקוש הגבוה להנדסאים מצד התעשייה בדרום ,נפתח במכללה
מחזור שני של הכשרת הנדסאי מכונות בשיתוף קמ”ג ועמותת ידידי
עתידים וזאת לאחר שהמחזור הראשון של הנדסאי כימיה נחל הצלחה
רבה ובוגריו השתלבו בקריה למחקר גרעיני.
במהלך טקס הפתיחה של המחזור השני במעמד מנכ”ל עמותת ידידי
עתידים תא”ל (מיל’) דבורה חסיד ומנכ”ל קמ”ג אלוף (מיל’) אודי אדם
צוינה פתיחתו של המחזור השלישי במסלול הנדסאי חשמל.

ספטמבר 2010

חילופי משלחות סטודנטים

יולי 2010

פרויקט מסע הינו פרויקט מיוחד בו לוקחים חלק
תיירים אקדמאים המגיעים לארץ .במסגרת
פרויקט זה נערך קורס צילום אומנותי במשך
חמישה חודשים .תערוכת הסיום התקיימה
במעמד מ”מ וסגן ראש העיר מר יגאל
אובשייביץ ,הנהלת מסע והנהלת המכללה
הטכנולוגית.

נובמבר 2010

פרויקט חלמי”ש  -חרדים לומדים מקצועות יישומיים
פרויקט חלמי”ש הוא פרויקט שילוב המגזר החרדי במשק יצרני בדרום
הארץ .בחודש נובמבר נפתח לראשונה במכללה הטכנולוגית תוכנית
הנדסאים המיועדת לצעירים מהמגזר החרדי .בחודש יולי  2011תסיים
הקבוצה את לימודי המכינה ורוב המסיימים ימשיכו לימודיהם במגמות
השונות לתואר הנדסאי ,בשנה”ל תשע”ב .התכנית אמורה לתפוס
תאוצה בתמיכת משרד התמ”ת.

דצמבר 2010

תוכנית שילוב  4למגזר הבדואי במגמות
הנדסאי חשמל והנדסאי תוכנה
תוכנית מיוחדת של משרד התמ”ת ללימודי
הנדסאים צעירים וצעירות מהמגזר הבדואי.
המשתתפים בתוכנית זכאים למימון שכ”ל על
ידי משרד התמ”ת ,מלגת קיום חודשית ומלגת
נסיעות .לתכנית הצלחה מיוחדת בנושא המהפך
במחשבה של הצעירים מלימוד הוראה ללימודי
טכנולוגיה.

הסבת אקדמאים עולים להנדסאי כימיה

ינואר 2011

עירית באר-שבע ,המשרד לקליטת עליה ,הסוכנות היהודית והמכללה
הטכנולוגית יזמו פרויקט בו יעלו לב”ש מועמדים פוטנציאלים יחד עם
בני משפחותיהם וילמדו החל מפברואר  2011במסלול הסבה להנדסאי
כימיה במטרה לשלבם בתעשייה הכימית בדרום .מקצוע הנדסאי כימיה
הפך למקצוע הנדרש ביותר במפעלים בדרום.

פברואר 2011

ביקור ח”כ מילר – יו”ר ועדת החינוך של הכנסת
לביקור התלוו סגן ומ”מ ראש העיר מר יגאל אובשייביץ .ניתנה סקירה
ע”י מנכל המכללה מר דב תמיר אשר הדגיש את הפעילות לאוכלוסיות
המיוחדות :פרויקט עבור עולים חדשים ,מסע ,חרדים ,בני מיעוטים
ותוכנית לעולים מאתיופיה .ח”כ מילר הבטיח לפעול בכנסת לשינוי
תקצוב התמ”ת להנדסאים.

מרץ 2011

טקס סטודנטים מצטיינים

הקמת מנהל סטודנטים חדש

כבכל שנה נערך טקס הוקרה לסטודנטים על
הצטיינותם בלימודים .נכחו בטקס מר פיני
בדש ,יו”ר הועד המנהל שברך את המצטיינים,
הנהלת המכללה ,סטודנטים ובני משפחותיהם.
הסטודנטים קיבלו תעודות הוקרה ,תעודות
הצטיינות וחלקם פרסי לימוד.

על מנת ליעל את השרות לסטודנט הוחלט על
הקמתה של מזכירות מרכזית במטרה לתת
שירות ומענה יעיל לסטודנטים .המזכירות
הוקמה בבנין  Dופועלת בהצלחה רבה .מעכשיו
הסטודנט יקבל מענה במקום אחד ,במשך כל
ימות השבוע (כולל ימי שישי).

כנס פתיחת לימודים בחסות טבע
להנדסאי כימיה
התקיים כנס פתיחת לימודים של פרויקט
משותף בחסות טבע למסלול הנדסאי כימיה
שנפתח במועד אביב  .2011נציגי טבע הציגו
את מתווה הפרויקט המשותף הכולל מלגות
למצטיינים ,סיורים במפעלים ,הרצאות של
בכירים ,ליווי ומעקב פרטני לאורך תקופת
הלימודים.

טקס לציון עובדים מצטיינים

ב 19-במאי התקיים באינטל טקס חלוקת מלגות
לסטודנטים מצטיינים שהשתתפו בפרויקט “טופ
גרופ” של חברת אינטל 3 .סטודנטים מהמגמות
השונות קיבלו מילגה בסך  ₪ 3,000כל אחד.
הנהלת אינטל הציגה את הפרויקט במטרה
לגייס עוד סטודנטים לקליטה באינטל .החברה
הודיעה על הרחבה קרובה של המפעל ועל
דרישה למאות הנדסאים.

מאי 2011

טקס חלוקת מלגות לסטודנטים מצטיינים
פרויקט “טופ גרופ” – אינטל

אפריל 2011

הטקס לציון עובדים ותיקים ,יקירי המכללה,
עובדים מצטיינים ,מגמה מצטיינת ,הצדעה
לפורשים לגמלאות והרמת כוסית לחג הפסח
התקיים במעמד יו”ר האסיפה הכללית מר משה
אלמוזנינו ויו”ר הועד המנהל מר פיני בדש ,בליווי
גסטרונומי של תלמידי קורס טבחות של המכללה
בראשות השף איציק חליוא .בתמונה מר סולל
כהן ,יקיר המכללה ,וצוות המגמה לכימיה שזכו
בפרס המגמה המצטיינת.

יום זרקור חברת טרה
מחלקת משאבי אנוש של חברת טרה קיימה שני ימי זרקור במכללה
עבור סטודנטים שמסיימים לימודיהם .ימי זרקור התקיימו במכללה
ב 1.6.11-וב .13.6.11-השתתפו כ 60-סטודנטים ממגמות חשמל
ומכונות ,נערכה מצגת על המפעל ועל תנאי העבודה ובסופה התקיימו
ראיונות אישיים .נציגי טרה ציינו לשבח את הצלחת ימי הזרקור ,את
ארגון הכנסים והשקעה הלוגיסטית מצד המכללה .המפעל יפתח בקרוב
בנתיבות ויעסיק מאות הנדסאים.

תערוכת עבודות סטודנטים לאדריכלות ועיצוב פנים

יוני 2011

ב 1.6.11-התקיימה תערוכת עבודות של סטודנטים במגמה לאדריכלות
ועיצוב פנים במעמד הנהלת המכללה ונציגי המגמה .העבודות הינם פרי
עמלם של סטודנטים שנה א’+ב’ בהנחייתה של הגב’ רבקה רבינוביץ
– מרצה ליסודות העיצוב .בלט בתערוכה :ארגון עבודה ,טיב העבודה
והמוטיבציה הגבוהה של הסטודנטים.

מטבח לימודי
המטבח הלימודי העתיק את מקומו ממרכז קליטה
יפית בערד למרכז קליטה אלטשול בבאר-שבע .זהו
מטבח לימודי יחיד באיזור באר-שבע ועד אילת אשר
מורשה מטעם משרד התמ”ת להכשיר טבחים .הדרישה
עצומה ,הן ע”י רשת ישרוטל והן ע”י רשת פתאל .בין
היתר לומדת קבוצה מקרב עולי אתיופיה וקבוצה חדשה
של נשים מהמגזר הבדואי .המכללה מתכוונת להרחיב
את פעילותו של המטבח עד לשעות הערב המאוחרות
ולפתוח סדנאות מיוחדות לקהל הרחב.

תיכון מקיף ח’

יולי 2011

בתום  20שנות פעילות ,יעבור בית הספר התיכון העירוני מקיף ח’
החל משנה”ל תשע”ב מבעלות המכללה הטכנולוגית לבעלות עירית
באר-שבע ויסגר על פי החלטתה של העיריה תוך שלוש שנים .במשך
השנים זכה בית הספר לפרסים רבים ,כאשר גולת הכותרת היתה פרס
החינוך לשנת  2007מטעם משרד החינוך .ביום  3.7.11התקיימה מסיבת
סיום של מחזור י”ז ,אשר נועלת את הפרק של המכללה הטכנולוגית ב”ש
בבעלות.

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
1.1איסטוצ’ניקוב אולגה
2.2אנגל פניאל
3.3בר יוסף רימה יערה
4.4הרמן שרון שלומית
5.5חודרב שרשנוב דריה
6.6טומבק יקטרינה
בהצטיינות
ה
7.7יבלקין אלינ 
8.8יצקוביץ’ מריה
9.9כהן מורן
1010נעים סיוון
1111סיוון אוהד
בהצטיינות
1212קדוש מאי ר
1313רביבו אווה
1414שומוב אריאדנה
1515שריף מג’ד

הנדסאי הנדסה אזרחית
1.1אבו גאמע ואייל
2.2אבו חאמד ז’אד
3.3אבו נסרה והאם
4.4אבוסויס גימיל
5.5אטדגי יוגב
6.6אילוז ליאת
7.7אל קרינאוי ראפת
8.8אלאעסם חסין
9.9אלעוברה יוסף
1010בוחניק אליהו
1111בוך אלכסיס ליאונל
1212בן חמו יריב
1313גאנם סולטאן
1414הוכברג איתי
1515ויצמן כפיר
1616חברוני שחר
1717יהושע גילה
1818כהן יעקב
1919לוי איתמר יהודה
2020מימרן אלמוג
2121נובוחטקו דמיטרי
2222עוז עמית
2323קמר מיכאל

הנדסאי חשמל
1.1אברג’ל איילה
2.2אלטורה ג’אמל

3.3אלמחדי איסמעי ל
4.4אלמלם שירן
5.5אלסייד אסמעיל
6.6אשטיוקר אלי
7.7בלומנפלד דור
8.8ברקוביץ דרור
9.9גל אבישי
1010דעי ארז
בהצטיינות
1111ז’יבוב דמיטרי
1212זכרצ’נקו ולדימיר
1313חדד כדיה
1414חן שי
1515ידואב דורון
1616כהן רונן
1717כהן נטע
1818לוגסי קובי
1919מתאני אחמד
2020עבדו נעמה
2121עוזיאל שושנה
2222עויסאת אחסאן
2323פחימה שמעון
2424צורדקר אליאב
2525קוברמן ליאור
בהצטיינות
2626קופיאל רוסלן
2727קרינאוי אנואר
בהצטיינות יתרה
2828ריבין גריגורי
2929רמז שרון
בהצטיינות
3030שמפר דניא ל

טכנאי גרעין
בהצטיינות

בהצטיינות

הנדסאי אלקטרוניקה
1.1אברמוביץ אהרון
2.2אלחויטי עלי
3.3אלחזוב ויטלי
4.4ורון חיים
5.5יוסף נדב
6.6לישצ’וק איוון
7.7מירנסקי לודמילה
8.8ספר בן
9.9פוליאק גנאדי
1010פורטנוב איגור
1111פטרוב אולגה
1212פילוס אוהד
1313פלאו יהונתן
1414פלטלוב מיכאל
1515פליוגין ולדיסלב
1616פריד חורחה
1717פרנקל דימיטרי
1818קולטניוק מיכאל
1919רחמים אייל

בהצטיינות

בהצטיינות

1.1אבדי אורן
2.2אהרון אריק
3.3אודאי עמי ר
4.4אוחיון אילון
5.5איפרגן רן יעקב
6.6אליהו אורי אור
7.7אמסלם אבי
8.8בוטנרו עידו
9.9ביטון מתן
1010בן הרוש ניסן
1111בן ישי שלומי
1212בן סימון אביב
1313בן שבת אבי
1414בנימין עופר
1515ברטל אורי
1616דבח תודיאל
1717טיילור שרון
1818כהן עידן
1919כרמל ארז
2020ליין אולג
2121מרדכי עידו
2222סוברנו פדידה אבירם
2323סויסה הראל
2424צ’קוב עדי אדמונד
2525רביבו שחף
2626רואש ציון
2727ריבקוב ארתיום
2828שטרית דן
2929שקד שוקרון יעקב

בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות

בהצטיינות
בהצטיינות

הנדסאי מכונות

בהצטיינות

הנדסאי כימיה
1.1אבסקר אבינעם
2.2אברהם יגיל
3.3איבניבה קסניה
4.4איפרגן שמעון
5.5אישקוב אוקסנה
6.6אלמוג ברק

7.7ארזי זיו
8.8בינימינוב ארקדי
9.9בן אהרון אבירם
בהצטיינות
1010בנימיני אביט ל
1111ברובסקי ליודמילה
1212גביזון אביחי יוסף
1313גועאן בני
1414גרינברג אינה
1515דהן ערן
בהצטיינות
1616דיזנגוף אלכסנד ר
1717הדר ויקטור
בהצטיינות
1818הרפנס אליעזר
1919וובצ’ק ילנה
בהצטיינות
ת
2020ורולקר אושרי 
2121זיגלר מקסים
בהצטיינות
2222זיו יני ב
2323זיידמן עומרי
2424חבסוב אסתר
2525חדד קרן עדי
2626חמו יצחק
2727טורי וואדחה
2828טפירו דור
2929כרמל גולן
ם בהצטיינות יתרה
3030מויאל עמיר 
בהצטיינות
3131מייף נטליה
3232מכלוף עדי
בהצטיינות
3333ממאן שני
3434מקסימוב יוליה
3535משעלי מור
בהצטיינות יתרה
3636סדגי יצחק
3737סטמקר אברהם
3838סיונוב אודליה
3939סמורז’יק קלרה
בהצטיינות
4040ספר ר ז
בהצטיינות
ה
4141פופרבקו אנ 
בהצטיינות
4242פטרוב מיכאל
4343פלגנדלר נטליה
4444פרץ אבירם
4545צימרמן נטליה
4646קאשי איתי
4747קוגן אולגה
4848קזנוביץ’ אנה
4949קרבצוב אלה
בהצטיינות
5050רייך יעקב
בהצטיינות
5151שור גל
5252שחמטוב ילנה
5353שטיין דיאנה
בהצטיינות

בהצטיינות
בהצטיינות

1-800-206-205
המכללה הטכנולוגית באר-שבע ,רחוב בזל  ,71באר-שבע 84100

בקרו אותנו באינטרנטwww.tcb.ac.il :

1.1אבו-רביעה גיאברין
2.2אלדדה עומאר
3.3ביטון שרון
4.4הרפז אלי
5.5וייסמן אלכסנדר
6.6חיזגילוב יפתח
7.7טויזר אופיר
8.8יהודה דביר
בהצטיינות
9.9ינקובסקי איגור
1010יפרח חיים
1111כהן ארז
1212לוי יצחק שמעון
1313ליבטר אלחנדרו מרסלו
1414ליבטר חוסה
בהצטיינות
1515לנדאו צבי
בהצטיינות
1616מריאסיס רומן
1717סילוואל אסי

בהצטיינות

1818סקרימליס איריס
1919פיירמן סבסטיאן
2020פליאקין פבל
2121קדושים דוד
2222קרפיבין אלכסנדר
2323רויט חיים
2424שרגני אבי

הנדסאי תוכנה
1.1אבו זאיד בסאם
2.2אבו עאנם יוסף
3.3אופיר אנדריי
4.4ברלוביץ יבגני
5.5זוזלינסקי אנטולי
6.6טן שלומי
7.7יהודה אופיר
8.8כהן אביחי
9.9עבדה צפורה אורה
1010פלדמן אלכסנדר
1111קרמרצ’וק אולגה

הנדסאי תוכנה (אופקים)
1.1אביעזר נועה מרים
ה
2.2אינדיג תהיל 
3.3אלאלוף רחל
בהצטיינות יתרה
ה
4.4אסרין שר 
5.5ארז’ואן יעל
6.6בלומשטיין שרה
7.7בניסטי נעמי רחל
8.8גוזלן אלה
בהצטיינות
9.9גרינהוט מנוחה
בהצטיינות
ה
1010וייס רבק 
1111זינגר אילה
1212לרנר מרים מלכה
1313מייזלס רבקה
ה בהצטיינות יתרה
1414מרציאנו שמח 
1515נוטוביץ רחל
1616סגל נעמה
ה בהצטיינות
1717סורוצקין צפורה לא 
1818סטולר רות
בהצטיינות
ה
1919עובדיה חנ 
2020פארו נעמי רחל
בהצטיינות
ת
2121פוזנר יהודי 
2222פריי אסתר
2323פרלמן רבקה
2424פש תמר
בהצטיינות
2525קיי שרה רחל
בהצטיינות
ה
2626רדליך פנינ 
2727שילוביצקי תמר דבור ה בהצטיינות
בהצטיינות

הנדסאי תעשיה וניהול
בהצטיינות

1.1אדרי רפא ל
2.2איבגי עדי
3.3אל קשחר יוסף
4.4אלפסי חן יורם
5.5ארנבורג אירינה
6.6בורוכוב רושל
7.7ביברמן יוליה
8.8בן נסיר נאגי
9.9בן נעים מוטי בהצטיינות יתרה
1010בניזרי מעיין
1111בשירי עמוס
1212גבוזדיצקי ילנה
1313דואני אלינור
1414דולפן אירינה
1515דיכטר סיוון
1616חדד יונתן עדי

1717חלימוב ויקטור
1818חן סופיצקי מירה
1919טספאי שרה
2020יוספי עידן
2121יפרח בועז
2222כהן אושרת
2323כהן אתי
2424לוי חיים
2525לוין אלכסנדר
2626מימון עינבל
בהצטיינות יתרה
2727ממן אליעד
2828נואה לי שי
2929נונו מירב
3030נשר אורית שיפרה
3131סויסה נעמה
3232סעדון יהודה
3333ספנוב כרמית
3434עמאש אחמד
3535פריעד דנה
3636פרץ הסמן יוגב יעקב
3737צדוק גיא
3838קיטובר ילנה
3939קרילקר סיוון
4040רוזנטוב מרגריטה
4141רוטקוביץ יצחק
4242רייזנקינד אנה
4343שישו יגאל
בהצטיינות
4444תמים ליאון

טכנאי תעשיה וניהול
1.1אבוקרט סמדר

הנדסאי תקשורת חזותית
1.1אזולאי עדי שושנה
בהצטיינות
2.2אטין יבגניה
3.3אפשטיין ויקטוריה בהצטיינות
4.4בן אדמון תהילה
5.5גקר אלה
6.6טלש אוקרנט ינינה
7.7לוין יוסף יצחק (יבגני)
8.8מימון שירן
9.9מתייב אלברט
1010סמלינסקי זינאידה
1111סרימסקובה דילרם
1212צנגאוקר רינה
1313צריקר סימונה
1414רביי ולדימיר

הנדסאי תקשורת חזותית
(אופקים)
1.1דוזטס רבקה
ה
2.2פל תרצ 

בהצטיינות

