סקירת פעילות ואירועים שנתית תשע"ו
2015-2016
תחומי לימודים במגוון מסלולי הנדסאים וההשתלמויות המקצועיות במכללה הם התחומים הרלוונטיים
למחר .הידע בעולם גדל בקצב שלא ידענו בעבר ,ההאצה הטכנולוגית משנה תעשיות שלמות ויוצרת
תחומי דעת חדשים .המכללה הטכנולוגית באר שבע היא החוליה שמגשרת בין צרכי התעשייה,
הנוכחיים והעתידיים לבין כח העבודה הקיים בשוק .בעבודה משותפת עם גורמים בתעשייה ,המכללה
צופה ביקושים עתידיים ומייצרת תוכניות הכשרה למקצועות העתיד .בוגרי המכללה זוכים להכשרה
מתקדמת ,משתלבים בענפי המשק השונים ונהנים מביטחון תעסוקתי.
אנו מזמינים אתכם להתרשם מן הפעילות והפרויקטים המגוונים המתקיימים לאורך כל השנה.

יוני 2015
ביקור מנכ"ל  World ORT Canadaמר מני קלס
במסגרת שיתוף הפעולה בין קדימה מדע למכללה הטכנולוגית
התקיים ביקור מקצועי שכלל מפגש עם צוות המכללה וסיור
במעבדות השונות עם מר מני קלס מנכ"ל .World ORT Canada
במהלך השנה התקיימו ביקורים רבים במכללה של נציגי
הארגון בעולם .כאשר השיא היה במסגרת האסיפה הכללית
(ה )GA-של  World ORTשבמסגרתה ערכו נציגים מכל רחבי
העולם סיור במכללה נפגשו עם ציבור הסטודנטים וסגל ההוראה
ונחשפו למגוון התחומים הטכנולוגיים בהם מובילה המכללה.
במסגרת האסיפה הכללית נערך גם אירוע חגיגי במגדל דוד
בירושלים בסימן עשור לקדימה מדע  .מר דב תמיר ומר יעקב
דור ייצגו את המכללה כחברים באסיפה הכללית .2016

טקס סיום תכנית מסע והענקת תעודות זהות לעולים החדשים

בתאריך  29.06.15התקיים במכללה ,טקס מרגש ובו הוענקו
תעודות זהות לאזרחים חדשים ,המכללה הטכנולוגית גאה
בכך שמעל  90%ממשתפי תכנית "מסע" עושים עלייה בסיום
התכנית.
בטקס נכחו גב' לירן אבישר מנכ"לית חברת מסע ,רוסט קרפמן,
חבר מועצת העיר באר-שבע ,אשר העניקו למסיימים את תעודות
הזהות .הפרויקט הוקם במטרה לעודד שהות של יהודים צעירים
בישראל לתקופה של  10חודשים .תרומתם לעידוד העלייה לא
תסולא בפז ,במיוחד לאור המצב הביטחוני הנוכחי.

המכללה הטכנולוגית היא אחד המארגנים הגדולים של תכנית
"מסע" במדינה ישראל ומקיימת תכניות במגוון תחומים ביניהם:
גרפיקה ,צילום ,עריכת וידאו ותוכנית נוספות ביניהן הכנת
רופאים למבחני רישוי.
לפני הטקס הוצגה תערוכת עבודות של משתתפי התכנית.

יולי 2015
טקס חלוקת דיפלומות

בטקס שנערך ב 02.07.15-במכללה הטכנולוגית באר-שבע,
במעמד שר הכלכלה ,פיתוח הנגב ,הגליל והפריפריה ח"כ הרב
אריה מכלוף דרעי ,הוענקו  335דיפלומות של הנדסאים וטכנאים
לבוגרי מחזור נד' 64 .סטודנטים סיימו את לימודיהם בהצטיינות,
מתוכם  5בהצטיינות יתרה .הטקס התקיים בסימן הפרויקטים
המיוחדים המתקיימים במכללה ,ביניהם הפרויקט הייחודי של
הנדסאי מכונות בהתמחות רכבות שבוגריו נקלטו לעבודה
ברכבת ישראל ,ובפרויקט הייחודי של הנדסאי כימיה בהתמחות
גרעין ,שבוגריו נקלטו לעבודה בקריה למחקר גרעיני.

שר הכלכלה הדגיש בדברו והבטיח שהמשרד יוביל השנה תכנית
להסדרת תקצוב המכללות הטכנולוגיות.
עוד השתתפו בטקס מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל,
הגב' סיגל שאלתיאל הלוי ,יו"ר ארגון הקבלנים והבונים מר אלי
אביסרור ,מנכ"ל רכבת ישראל מר בועז צפריר ובכירים נוספים.
 335בלונים בצבע סגול הופרחו אל על במהלך הטקס ,כאות
הוקרה לבוגרים והבוגרות של מחזור נד'.
בשם כל הבוגרים ,בירך הבוגר מר ניסן ניסים אביטן ,תושב
ירוחם ,העובד כיום בדימונה כהנדסאי מכונות ברכבת ישראל.
מר אביטן סיים את לימודיו בהצטיינות.

דיון חירום של שר הכלכלה ח"כ הרב אריה מכלוף דרעי עם מנהלי המכללות מכל רחבי הארץ

בפגישה שהתקיימה לפני טקס הענקת הדיפלומות עם שר
הכלכלה ,ח"כ הרב אריה מכלוף דרעי ,הוזמנו לפי בקשתו כל
ראשי המכללות הטכנולוגיות במדינת ישראל וזאת במטרה
לבחון דרכים לפתרון המשבר בתקצוב המכללות .השר התחייב
בישיבה לפעול לביצוע רפורמה מקיפה בתחום .לדבריו" :סוגיית
תקצוב המכללות הטכנולוגיות היא בעיה חברתית גדולה שלא
מטופלת ומתקיימת ללא סיבה .ההשכלה הטכנולוגית נמצאת

בסדר עדיפויות נמוך ,וקיימת אפליה נוראה בין ההשכלה
הטכנולוגית במשרד הכלכלה להשכלה האקדמית וחמור מכך
אפילו אפליה ביחס למסלול ההנדסאים הצעירים במשרד
החינוך .מנהלי המכללות מוערכים ועושים עבודת קודש וברור כי
המשק הישראלי זקוק לכמה שיותר הנדסאים שהוכשרו כראוי ".
בפגישה נכח אלי אללוף יו"ר ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
של הכנסת.

ביקור חברות כנסת משדולת הסטודנטים בכנסת

ח"כ מירב בן ארי וח"כ איילת נחמיאס ורבין נציגות שדולת
הסטודנטים בכנסת ישראל ערכו ביקור ממלכתי במכללה
הטכנולוגית באר-שבע על מנת ללמוד מקרוב את תחום הכשרת
ההנדסאים בכלל ואת מגוון הפעילויות המתקיימות במכללה

בפרט .את הביקור יזמו מר גלעד ארדיטי (שנכח בביקור) יו"ר
התאחדות הסטודנטים הארצי שפועל רבות במישור הארצי למען
חיזוק מסלולי ההנדסאים ומר דני כפרי יו"ר אגודת הסטודנטים
במכללה הטכנולוגית.

אוגוסט 2015
בחינות מעשיות ראשונות של הנדסאי מכונות בהתמחות גז טבעי
בחינות מעשיות של המחזור הראשון של הנדסאי מכונות
בהתמחות גז טבעי .הבחינות מסכמות את התוכנית הייחודית
שבה מוכשרים אנשי מקצוע הראשונים לענף הגז הטבעי.
עם סיום כל חובותיהם הלימודיים יקבלו הבוגרים את תעודת
הנדסאי מכונות בהתמחות גז טבעי ,כמו כן ,הבוגרים יקבלו את
ההסמכות של מתקין רמה  1של רשות הגז הטבעי הפועלת
במסגרת משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים .המחזור
הראשון הינו תכנית המשותפת למשרד לפיתוח הנגב והגליל,
רשות לפיתוח הנגב ,משרד התשתיות ועמותת עתידים.
הפרויקט הינו פרי יוזמתו של השר לשעבר סילבן שלום ובעזרתו
האדיבה של ארגון "קדימה מדע ." Word ORT -

אוקטובר 2015
סטודנטים מצטיינים של המכללה בביקור במכללת "גרטרוד לוקנר" מפרייבורג שבגרמניה
תשעה סטודנטים מצטיינים מהמכללה שבו מביקור מקצועי
בגרמניה .הסטודנטים נטלו חלק בחילופי משלחות סטודנטים
מול המרכז הטכנולוגי ע"ש גרטרוד לוקנר בפריבורג וחזרו עם
חוויות מדהימות שאת חלקן ניתן לקרוא בציטוטים הבאים:
״חוויה של פעם בחיים ,אנשים מקסימים" ,״בפסטיבל הבירה
בשטוטגרט היה כל כך כיף לראות את כל האנשים לבושים
בשמלות ושלייקס כל אחד עם כוס ליטר בירה ביד וכולם שרים
ביחד!"" ,נהננו מאוד!״ ,״בשבילי זה היה ממש סגירת מעגל לנסוע
למשלחת"" ,לפני  20שנה אבא שלי למד במכללה הטכנולוגית
ובחרו בו לנסוע למשלחת לגרמניה ,כיף לחלוק חוויות ולדעת
שהיינו באותם מקומות ☺״ ,״היער השחור ...חתיכת מסע! אבל
שווה כל רגע! אחד המקומות היפים בעולם .נוף עוצר נשימה.״,
"הרמה של ההשכלה הטכנולוגית זה משהו נדיר בכל קנה מידה".
זוהי מסורת של מעל  35שנה בהם מקיימת המכללה קשרים
בינלאומיים רשמיים .במסגרת קשרים אלו התקיימו השתלמויות
מקצועיות למרצי המכללה במפעלי תעשיה ובמכללות בגרמניה,
לרבות חילופי משלחות סטודנטים מצטיינים .בראש המשלחת
עמד מר' איגור ברגמן – מרכז המגמה לתוכנה.

הפנינג פתיחת שנת הלימודים
פתיחת שנת הלימודים טומנת בתוכה התחלה חדשה ,השנה
החלו ללמוד במכללה הטכנולוגית באר-שבע יותר מ1,000-
סטודנטים חדשים אשר הצטרפו ל 1,000-סטודנטים הממשיכים.
שנת הלימודים נפתחה באירוע חגיגי של אגודת הסטודנטים
במכללה.
הביקוש הגבוה ביותר השנה היה למגמת הנדסה אזרחית
ולמגמת חשמל ,יחד עם עלייה ניכרת ברישום בכל המגמות מה
שמצביע יותר מכול על ההבנה הרבה בקרב הנרשמים שתואר
הנדסאי מהווה ,כיום ,את כרטיס הכניסה לשוק העבודה .נתון
מפתיע נוסף הוא הכמות הגבוהה של האקדמאים בוגרי תואר
ראשון ושני שנרשמו למגמות השונות במסלולי ההנדסאים .רוב
אוכלוסיית הלומדים מתגוררת בנגב ,כאשר מעל  75%הם תושבי
באר-שבע עצמה ,כמו כן מעל 40%-מהסטודנטים נשים והגאווה
הגדולה של המכללה הינה שבתום הלימודים מעל  80%מוצאים
עבודה במקצוע אותו למדו.
בשנים האחרונות ,נפתחו במכללה מסלולים חדשים ובהם
מגמת עיצוב מדיה המכשירה את הבוגרים לכל תחומי המדיה
והעיצוב העדכניים ,לרבות מומחיות בעולם המדיה החברתית

טקס פתיחת תכנית מסע

ובנוסף התמחות גז טבעי במגמת מכונות שלצורך פתיחתה
הושקעו יותר מ  2מיליון  ₪בבניית המעבדות החדשות .במהלך
השנה הקרובה צפוי להיפתח פרויקט משותף של המכללה יחד
עם הקריה למחקר גרעיני ועמותת ידידי עתידים שבו ילמדו
צעירים את המסלול של הנדסאי כימיה במגמת משנה גרעין
ובסיומו ישתלבו בקמ"ג.

כ 135-משתתפים חדשים של תכנית "מסע"  TCB -הגיעו לבאר-
שבע במסגרת המדור לתוכניות מיוחדות במכללה הטכנולוגית
באר-שבע .משתתפי התוכנית הגיעו מכל רחבי חמ"ע ומצטרפים
לאלפי הבוגרים שהשתתפו בפרויקט "מסע" החל משנת .2005
עם השנים בירת הנגב נהפכה לאטרקטיבית יותר ,לא רק
לתושבים ובעלי העסקים אלא גם לעולים החדשים ותיירים.
ב 20.10.15-נערך טקס פתיחה למחזור חדש לקבוצת מסע –
מחזור ספטמבר  ,2015במרכז קליטה יעלים בהשתתפות :נציגי
הסוכנות היהודית מר מוריס כהן מנהל מרכז הקליטה ,נציגי
המכללה הטכנולוגית בראשות מר דב תמיר מנכ"ל המכללה
הטכנולוגית באר-שבע ומרכז תכנית "מסע" מטעם המכללה מר
מיכה פז.

התכנית בנויה משני חלקים העיקריים  :אולפן עברית וקורס
מקצועי במכללה הטכנולוגית .במשך התכנית הסטודנטים
מטיילים בארץ ,לומדים היסטוריה ומנהגי ישראל ,עוברים
סמינרים בנושאים שונים ואף משתתפים בגדנ"ע.
זה יישמע מפתיע ,אבל במכללה הטכנולוגית לומדים גם רופאים.
כן ,כן! רופאים שסיימו את לימודי הרפואה בחו"ל חייבים לעבור
מבחן לקבלת רישוי לעבודה בארץ .במסגרת תכנית "מסע",
המכללה הטכנולוגית באר-שבע בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון
ובית חולים סורוקה מכינים את הרופאים למבחן ההסמכה
בישראל .המכללה משקיעה מאמצים רבים בתכנית ולא פלא
שיותר מ 90%-מהמשתתפים עושים עלייה מיד בתום התכנית
ורובם קובעים את ביתם בבאר-שבע.

נובמבר 2015
ביקור ח"כ עודד פורר
ב 08/11/2015-התארח במכללה הטכנולוגית באר-שבע ח''כ
עודד פורר ,חבר בוועדת החינוך התרבות והספורט .במסגרת
הביקור ,נחשף ח''כ עודד פורר למגוון הפעילויות במכללה,
ונפגש עם נציגי הסטודנטים.
במסגרת הביקור סקר המשנה למנכ"ל המכללה ,מר יעקב דור,
את פעילות המכללה בכלל והדגיש את הפרויקטים המיוחדים
בפרט ואת הדרכים להתמודד עם המחסור הצפוי בעובדים
מקצועיים ,כמו כן ,שמע ח"כ את יו"ר אגודת הסטודנטים ,דני
כפרי וסוהייב אבו מצלח ,סגן יו"ר אגודת הסטודנטים ,לגבי
התמודדויות של הסטודנטים במכללה והצגת הבעיות שהיו
מצפים ממנו לפתור בכנסת.
ח"כ עודד פורר נחשף לנפח העשייה המרשים המתקיים
במכללה ,וכן הבטיח להוות כתובת לכל הנושאים המקודמים
בכנסת ,להיות שגריר נאמן של ההשכלה הטכנולוגית והבטיח
לפעול בכל המישורים העומדים על הפרק בתקופה הקרובה.

טקס סיום קורסים מקצועיים לעולים חדשים באדיבות קדימה מדע
במכללה הטכנולוגית באר-שבע נערך טקס הענקת תעודות גמר
לסטודנטים עולים חדשים מרוסיה ומאוקראינה ,המתגוררים
בדרום הארץ ,שסיימו קורסים של הכשרה מקצועית בתחזוקת
מחשבים ובאוטוקאד.
הקורסים הללו התאפשרו ,תודות לתרומתו הנדיבה של ג'ון הייגי
מיניסטריס .קורסי ההכשרה הינם חלק מהשותפות האסטרטגית
של  World ORTקדימה מדע עם המכללה הטכנולוגית באר-
שבע ,במטרה לתת מענה לצורך הגדל והולך באנשי מקצוע
בשוק העבודה בישראל בכלל ובנגב בפרט .חלק גדול מבוגרי
הקורסים כבר נקלטו במקומות עבודה במקצוע החדש אותו
רכשו במכללה.
בטקס הענקת תעודות הגמר נכחו מנכ"ל המכללה הטכנולוגית
באר-שבע מר דב פ .תמיר ,המשנה למנכ"ל המכללה מר יעקב
דור ,יו"ר "קדימה מדע" מר מוטי דותן ,מנכ"ל "קדימה מדע" מר
אבי גנון ,מנהלת פיתוח משאבים וקשרי חוץ ב"קדימה מדע"
אביטל גוברין ,יו"ר ועדת הכספים של  World ORTמר פיטר
קלאובר וסמנכ"ל הכספים של  World ORTמר סטיב ווסט.

דצמבר 2015
הפנינג חנוכה במכללה בשיתוף אגודת הסטודנטים

הפנינג חג חנוכה התקיים במכללה ביוזמת אגודת הסטודנטים
במסגרתו הגיע למכללה אוטובוס הקסמים של התאחדות
הסטודנטים הארצית מלווה בהרבה הפתעות ופינוקים .בנוסף,
במהלך כל ימי החג הדליקו את החנוכייה המכללתית נציגי אגודת

הסטודנטים ,בהשתתפות נציגי הנהלה ובהשתתפות נציגי חב"ד
ובראשם הרב שניאור גרוזמן שחילקו חנוכיות וסופגניות לרגל
החג.דבר שגרם לחג שמח ומלא באור ושמחה!!!

ינואר 2016
ביקור מנכ"ל  World ORTאמריקה

מר מרטין גרינברג  -מנכ"ל  World ORTאמריקה והגב' איילת
אברמוביץ'-סמנכ"לית חינוך בלתי פורמלי והכשרות מקצועיות
ב"קדימה מדע" ערכו ביקור מקצועי במכללה בו קיבלו סקירה
על פעילות המכללה הטכנולוגית על פעילותיה המגוונות וערכו
וסיור במעבדת גז טבעי והאנרגיה.

טקס סיום קורס מפעילי כי"ל (שני מחזורים)
ביום  12.1.2016התקיים טקס סיום של קורסי מפעילים עבור
חברת כימיקלים לישראל (כי"ל) שכלל שני מחזורים.
בטקס השתתפו בוגרי שני מחזורים שנלמדו במקביל שמהם
נבחרו בקפידה מועמדים לחברה.
המכללה הטכנולוגית באר-שבע גאה להיות חלק בהכשרת
העובדים עבור עובדי התעשייה באזור ולהוות מקור ידע מוביל
עבור גופי התעסוקה.

ביקור מנהל אגף בכיר ממשרד הכלכלה מר שולי אייל

בתאריך  ,14.01.2016מר דב פ.תמיר ומר יעקב דור אירחו
מספר בכירים וביניהם את מנהל אגף בכיר במשרד הכלכלה
והתעשייה מר שולי אייל ,המפקח הראשי של המשרד מר משה

כץ ,המהנדס הראשי של משרד הרווחה אינג' מונל אברהם
ולשעבר יו"ר ההנהלה המורחבת של המכללה וידידי המכללה.
במסגרת הביקור קיבלו הבכירים סקירה על פעילותיה המגוונות
של המכללה וערכו סיור במעבדת הגז הטבעי והאנרגיה.

טקס מצטיינים פר"ח מרחב דרום
ביום ה' 14.1.16 ,התקיים טקס מכובד ומרגש ,בו הוענקו ל17-
חונכי פר"ח מרחב דרום מלגה ותעודת הוקרה על חונכות
מצטיינת.
המכללה הטכנולוגית גאה בסטודנט כספי ליאב ,אשר נבחר
כחונך מצטיין והעניקה לו מלגה .ליאב זכה בהצטיינות על חניכה
משמעותית בתחום הרגשי והלימודי וניכר שינוי משמעותי אצל
הילד בתחום הרגשי ,הלימודי והחברתי.
בטקס נכחו מנכ"ל פר"ח  -מר אלון גלרון ,מנהלת פר"ח דרום –
גב' נעמה שבתאי ,דיקאני מוסדות ההשכלה השותפים וביניהם
דיקאנית הסטודנטים של המכללה הגב' לירון זינו ,החונכים
המצטיינים ,החניכים ובני משפחותיהם.

ביקור ח"כ מיקי זוהר
ח"כ מיקי זוהר ,ערך ביקור במכללה הטכנולוגית באר-שבע על
מנת להכיר מקרוב את מגוון הפעילויות המתקיימות במכללה.
במסגרת הביקור קיבל סקירה על פעילות המכללה וערך סיור
במעבדת הגז הטבעי שהוקמה לאחרונה במכללה על מנת לתת
פתרון להכשרה מקצועית לעובדים בתחום הגז הטבעי.
ח"כ מיקי זוהר נחשף לנפח העשייה המרשים המתקיים
במכללה ,וכן הבטיח לקדם את נושא ההנחה לארנונה המעיק
על פעילותה השוטפת של המכללה.

פברואר 2016
יום זרקור של חבר מעוף משאבי אנוש
יום זרקור של חברת "מעוף משאבי אנוש" התקיים במכללה ב-
 11.2.2016עבור סטודנטים שמסיימים את לימודיהם .במסגרת יום
הזרקור השתתפו כ 60 -סטודנטים ממגמות חשמל ומכונות.
כמו כן ,הוצגה מצגת של החברה על המשרות הפנויות ועל אפשרויות
התעסוקה ובסופה התקיימו ראיונות אישיים .נציגי החברה ציינו לשבח
את הצלחת יום הזרקור והביעו סיפוק מגיוס העובדים למשרות השונות.

ביקור מיכאל ביטון יו"ר מועצת הנגב וראש מועצת ירוחם

מר מיכאל ביטון ,ראש מועצת ירוחם ערך ביקור במכללה
ובמסגרתו קיבל סקירה על פעילות המכללה בכלל ובדגש על
הפרויקטים המיוחדים בפרט .כמו כן ,התקיים דיון לגבי דרכי
ההתמודדות עם המחסור הצפוי בעובדים מקצועיים .מר ביטון
ביקש מהנהלת המכללה לשקול פתיחה מחדש של שלוחת
המכללה בירוחם על מנת להנגיש את לימודי הטכנולוגיה

לתושבי היישוב .כמו כן ,מר ביטון סייר במעבדות החדשות של
הגז טבעי ובמעבדות של האנרגיה והפניאומטיקה.
הוענקה מדליית המכללה למר מיכאל ביטון מידי מנכ"ל המכללה
מר דב תמיר והוא חתם בספר האורחים של המכללה ובכתיבתו
בספר האורחים ובדברי הסיכום הדגיש את התרשמותו מהעשייה
הברוכה של המכללה הטכנולוגית וציין כי "המכללה ניצבת בפני
אתגרים גדולים ולכן אנו כאנשי ציבור לא רשאים לוותר למדינה,
ורק בידינו לשמור ולפתח את ההון האנושי עבור התעשייה בנגב
ובישראל " .למכללה היתה בעבר שלוחה בירוחם.

טקס הענקת תעודות הצטיינות

בטקס החגיגי של הענקת תעודות הצטיינות 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"
ו"-המצטיינים יתרה" לעומת השנה הקודמת .במכללה 216
הסטודנטים מצטיינים ,מתוכם  29סטודנטים מצטיינים יתרה
ובעלי ממוצע ציונים של  95ומעלה!!!

הסטודנטים המצטיינים זכו לברכה ממנכ"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
שיקף 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 ,נשים וגברים.

פרסי ההצטיינות שחולקו הינם באדיבות בנק לאומי ,שזו השנה
השנייה ברציפות ,בה הבנק מעודד ומקדם מצוינות טכנולוגית.
בשם הבוגרים בירך מר 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 טכנולוגית איכותית והוגנת יהיה קשה להמשיך
ולפתח תעשייה איכותית ומקצועית שתוביל את המשק הישראלי
קדימה.
הגב' אור שקד קיבלה את פרס ההצטיינות על הישגיה הלימודיים
במהלך שנה א' ,במסגרת המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים.
למשפחתה 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,
אימה בשלבי סיום לימודיה לתואר הנדסאית אדריכלות ועיצוב
פנים וגב' אור שקד הבת קיבלה את אות ההצטיינות של שנה א'
באותה מגמה.
משפחה טכנולוגית שכזו!!

ביקור משלחת של קרן קרסו במכללה
מר יואל קרסו ,יו"ר קרסו מוטורס וגב' עתר רזי אורן מנהלת הקרן
המשפחתית של קרסו בביקור במכללה הטכנולוגית באר-שבע
בהשתתפות צוות בכיר של המכללה וצוות בכיר של "קדימה
מדע  ."World ORT -במסגרת הביקור נבחנו מסגרות שיתוף
פעולה עתידי בכלל ובתחומים הרלוונטיים לארגון בפרט.
הקשרים כרגע בהתהוות בלבד ,וקיים רצון לבחון השקעה
בפרויקטים בתחום החשמל והמכונות ,בהיבטים פדגוגיים וכן
בהיבטי הצטיידות.
ארגון "קדימה מדע –  "World ORTהמעודד חינוך טכנולוגי-מדעי
בפריפריה ,הודיע ,במהלך שנת  ,2015על שותפות אסטרטגית
עם המכללה הטכנולוגית באר-שבע שבמהלכה נחתם הסכם
בין הגופים .במסגרת ההסכם ,הארגון ישקיע מיליוני שקלים
בפיתוח המכללה.

מרץ 2016
טקסי סטודנטים מצטיינים במגמות מכונות מכטרוניקה עבור עובדי אינטל
במהלך חודש מרץ נערכו טקסי סטודנטים מצטיינים במגמת
הנדסת מכונות  -מכטרוניקה בה מתקיימת תוכנית ייעודית
עבור עובדי "אינטל" בהתמחות המיקרו אלקטרוניקה .במסגרת
התוכנית הייחודית לומדים  85סטודנטים מתוכם  75סטודנטים
קיבלו תעודות הצטיינות על הישגיהם 88% .מצטיינים ,אלו היקפי
הישגים חסרי תקדים במגמות המכללה המעידים על אופי
ההכשרה ורמת המוכנות הגבוהה אותה רוכשים הסטודנטים
עבור עולם העבודה בו מועסקים.
גב' ברוניה ווליך  -ראש היחידה לפיסיקה והרכזת הפדגוגית
במגמת מכונות ,המלווה באופן אישי את התוכנית מפתיחתה,
ציינה שהסטודנטים של "אינטל" מצטיינים ,משקיעים ,נלחמים
על הציונים ,רמת מוטיבציה מאוד גבוהה".
נציגי "אינטל" הודו לצוותים המקצועיים במכללה על העבודה
המקצועית והמאומצת שמתבצעת במכללה למען הצלחת
הפרויקט.

פתיחת תכנית ייחודית להכשרת הנדסאי גרעין בשיתוף הקריה למחקר גרעיני – קמ"ג
הנדסאי כימיה במגמת משנה גרעין הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג) בדימונה תכשיר
לראשונה הנדסאים במגמת משנה גרעין .ההכשרה תתבצע במסגרת קורס הנדסאי
כימיה שיארך כשנה וחצי ויתקיים במכללה הטכנולוגית באר-שבע .הסטודנטים
יוכשרו במגוון רחב של נושאים בינהם :מתמטיקה ,תורת הקרינה ,כימיה ,פיזיקה
גרעינית ועוד.
תכנית הלימודים בקורס נבנתה על ידי קמ"ג והמכללה הטכנולוגית באר-שבע
ואושרה ע"י מה"ט במשרד הכלכלה .לצוות המרצים מהמכללה יתווספו מרצים
מקמ"ג שילמדו במסגרת הקורס .חלק מתוכנית הלימודים תתקיים מסיבות מובנות
בקריה למחקר גרעיני.

סיור מודרך לעובדי המכללה במתחם הקטר 70414
עובדי המכללה הטכנולוגית עצרו
מלאכתם למען ההשכלה הטכנולוגית
ויצאו לסיור מודרך במתחם הקטר
 .70414במסגרת הסיור נחשפו
להיסטוריה והמורשת של המקום וביקרו
בשלל אטרקציות ונקודות באתר ,ביניהן:
מיני מוזיאון אינטראקטיבי של רכבת
ישראל ,קרון הטרקלין  -קרון מיצגים
המספר את סיפור הרכבת בארץ
ישראל ,קטר הקיטור המקורי ,גלריה
ועוד .מנכ"ל המכללה החליט להמשיך
במסורת הסיורים בבאר-שבע והסביבה.

תכנון מקומות מנוחה ברחבי המכללה על ידי סטודנטים מהמגמה לאדריכלות ועיצוב פנים שנה א'

סטודנטים מהמכללה הטכנולוגית באר-שבע חושבים מחוץ
לקופסא!!
במסגרת קורס לתכנון אדריכלי במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
במכללה הטכנולוגית באר-שבע התבקשו הסטודנטים לתכנן
מקומות למנוחה ברחבי במכללה ולבנות אותם בגודל וחומרים
אמיתיים .כמה מהסטודנטים הלכו עם זה רחוק :חצו רכב ישן,

עיצבו אותו מחדש והפכו אותו למקום ישיבה מפנק ומזמין.
העבודות בוצעו בהנחיית האדריכלית גב' נאוה בז'ה והאדריכלית
גב' פזית שאולי שמהוות חלק מצוות המרצות הבכיר של המגמה
לאדריכלות ועיצוב פנים.

מסיבת פורים של עובדי המכללה הטכנולוגית במסגרתה קיבלו אות הוקרה עובדים מצטיינים

במסיבת פורים חגיגית במסעדת "שופרא" הוענקו תעודות
הצטיינות למדורים מצטיינים מיחשוב ומדור דיווח והטמעת
מערכות וצוינו לשבח העובדים המצטיינים על מסירותם
ומחויבותם האישית ,איש איש בתחומו.
כמו כן ,הוקיר מנכ"ל הנהלת המכללה את העובדים הוותיקים

שמציינים  30,20,10ו 40-שנות עבודה במכללה ואחל להם
המשך עבודה פורייה ומהנה בחיק המשפחה הטכנולוגית.
משנכנס אדר מרבין בשמחה שמחה וכך יודעים שפורים קרב
ובא .בתחפושת המצטיינת זכו "המשפחה החרדית" :הגב' לירון
זינו ,הגב' יפית חדד והגב' סווטה רבינוביץ.

טקס סיום מכינת אשנ"ב – מחזור ג' והענקת טקס תעודות

בטקס מרגש מאוד ,שהתקיים במכללה הטכנולוגית ,סיימו 18
סטודנטים את לימודי המכינה במסגרת אשנ"ב .מכינת אשנ"ב,

הינה מכינה המיועדת לסטודנטים המתמודדים עם נכות נפשית,
במטרה לקדם אותם לרכישת השכלה גבוהה ופיתוח קריירה.
.הטקס התקיים במעמד מנהל סניף ביטוח לאומי ב"ש-מר שמואל
סעדון ,מנכ"ל המכללה-דב תמיר ,מנהלת מחלקת שיקום ונציגה
בכירה ממשרד הבריאות .כמו כן נכחו צוות מכינת אשנ"ב וצוות
דיקנאט הסטודנטים במכללה המטפלים בסטודנטים במהלך
המכינה .במחזור זה ,הישג מרשים ,כל הסטודנטים שהתחילו
את המכינה  18במספר ,סיימו את המכינה בהצלחה ,ללא
נשירה במהלך הדרך .לכלל הסטודנטים נבנתה תכנית אישית
ללימודים גבוהים בהמשך דרכם .המכללה שמחה לקחת חלק
בשותפות חשובה זו עם חברת אשנ"ב ,המוסד לביטוח לאומי
משרד הבריאות עבור אוכלוסיית הסטודנטים המתמודדים עם
נכות נפשית.

טורניר כדורגל
ביום חמישי ה 31.03.16-נערך טורניר הגמר של אליפות המכללה
בקטרגל .הפעילות הספורטיבית המבורכת התקיימה בעידוד
ובארגון אגודת הסטודנטים במכללה הטכנולוגית באר-שבע.
הזוכה באליפות המכללה היא קבוצת הסטודנטים מהמגמה
לחשמל.
מר יורי ונישב ,סטודנט שנה ב' ,מהמגמה להנדסה אזרחית עמל
רבות למען הצלחת המיזם ועל כך יישר כוח!!!

אפריל 2016
יריד תעסוקה טכנולוגי מס' 3
המכללה הטכנולוגית באר-שבע( ,אשר חרטה על דגלה מצוינות
טכנולוגית לצד הכשרה מעשית ומתן האפשרות לסטודנטים
להשתלב מהר ובאופן מוצלח ככל הניתן בשוק העבודה עם סיום
לימודי תואר הנדסאי) ,קיימה את יריד התעסוקה השלישי בו נטלו
חלק חברות וארגונים הבולטים במשק .שותפים מרכזיים בארגון
היריד היו התאחדות התעשיינים במרחב הדרום ,ארגון הקבלנים
והבונים של באר-שבע והנגב ,לשכת המסחר והתעשייה,
הסתדרות ההנדסאים וזאת במטרה ליצור את החיבור המושלם
בין המעסיקים המגוונים לבין ההנדסאים המדופלמים של
המכללה.
במהלך היריד נחשפו בוגרי המכללה והסטודנטים הנמצאים
בשלבי סיום לימודיהם להצעות עבודה מגוונות מלמעלה מ30-
חברות.
הגופים שהשתתפו ביריד הביעו סיפוק רב ממאגר הבוגרים הרב
שהגיע,יחד עם זאת ,חשיבותו של היריד היא מכרעת בהגברת

המודעות להשכלה הטכנולוגית ולחשיבותה לפיתוח המשק
בכלל והתעשייה בפרט .היריד הינו יוזמה אישית של מר יעקב
דור ,המשנה למנכ"ל.

הרמת כוסית של עובדי המכללה לרגל חג פסח
אביב הגיע פסח בא!!!
עובדי המנהל וציבור המרצים במכללה השתתפו בהרמת כוסית
לרגל חג הפסח במעמד הרב שניאור גרוזמן ,יו"ר הועד המנהל
פיני בדש ,הנהלת המכללה וציבור הגימלאים שכיבדו בנוכחותם.
להרמת כוסית הצטרפו גם משתתפי תכנית "מסע" שזוהי
מסורת המתקיימת כבר מספר שנים לשתפם באירוע.

מאי 2016
טקס חלוקת תעודות הצטיינות לסטודנטים מהחברה הבדואית במסגרת "פרויקט אשב"ל"
בתאריך ה 15.5.16-התקיים זו הפעם הראשונה טקס חלוקת
תעודות הצטיינות לסטודנטים מהחברה הבדואית במסגרת
פרויקט אשב"ל .בטקס החגיגי השתתפו הסטודנטים ובני
משפחותיהם מהם  10סטודנטים מצטיינים .בטקס נכחו גם
הנהלת המכללה הטכנולוגית ,נציגים ממשרד התחבורה ,נציגים
ממשרד החקלאות והכלכלה ,מנכ"ל ריאן מחמוד אלעמור ,ומר
שמעון דוד ממונה על אוכלוסיות מיוחדות וקידום פרויקטים
ממה"ט.
מר 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 אשב"ל עבור החברה הבדואית וזכאי
במסגרת הפרויקט למימון שכר לימוד ודמי קיום.

תערוכת עבודות של סטודנטים מהמגמה לאדריכלות בגלריית הספרייה העירונית

בתאריך  16.05.16התקיימה בגלריית הספרייה העירונית
תערוכת עבודות של סטודנטים מהמגמה לאדריכלות ועיצוב
פנים במעמד :ראש עירית באר-שבע מר רוביק דנילוביץ ,מנכ"ל
המכללה -מר דב תמיר ,משנה למנכ"ל המכללה מר יעקב דור,
מרכז המגמה -ד"ר מרטין סמיט ואוצרת התערוכה הגב' רבקה
רבינוביץ ,מרצה ליסודות העיצוב במגמה לאדריכלות ועיצוב
פנים במכללה .בתערוכה הוצגו פרויקטים של סטודנטים משנים
א' ו-ב' המשקפים את הנושאים הנלמדים במגמה.
ראש העיר נשא דברי ברכה במהלך פתיחת התערוכה ואתגר
את הסטודנטים ואת מרכז המגמה ד"ר מרטין סמיט בכך שנתן

להם את האפשרות להשפיע על המרחב העירוני בכך שיהיה
מוכן לבחון רעיונות שיוצעו ע"י הסטודנטים מהמגמה .בנוסף מר
דב תמיר ,מנכ"ל המכללה ,הציג את השקפתו לגבי ייחודיותו של
האדריכל בנוף המקצועי.

תערוכת עבודות גמר במגמת אדריכלות ועיצוב פנים ומגמת עיצוב מדיה
שבוע מרתק של יצירה מופלאה התקיים במכללה הטכנולוגית
באר-שבע בה סטודנטים מהמגמות לעיצוב מדיה ואדריכלות
ועיצוב פנים סיימו מסע מרתק בן שנתיים שבסיומו הציגו את
פרויקטי הגמר בתערוכות עבודה שהתפרסו בכל רחבי המכללה,
במסגרת התערוכות נדרשו הסטודנטים להיבחן מול בוחנים
חיצוניים של משרד הכלכלה.
הפרויקטים מהווה לרוב הסטודנטים את המטלה האחרונה לפני
קבלת הדיפלומה של ההנדסאי והיציאה לשוק העבודה.
הפרויקטים במגמת עיצוב מדיה התמקדו בעיצוב תדמית
ויזואלית לחברות ועסקים בכל אחד מהפרויקטים הוצגו אתרי
אינטרנט ,כרזות ומודעות פרסום ,כרטיסי ביקור ,אריזות ,מוצרים,
חולצות מודפסות ושלל אביזרים המייצגים מכלול תדמיתי
מסוגנן ומעוצב לעילא ולעילא של כל חברה.
פרויקטי הגמר במגמה לאדריכלות מהווים עבודה מקיפה בתכנון
מבנה של לפחות  600מ"ר בשתי קומות לפחות .פרויקט הגמר
באדריכלות ועיצוב פנים מסכמים את כל מערכת הלימודים
ומשלבים את הידע שנרכש במקצועות השונים .פעם ראשונה
עוברים תהליך תכנון ופירוט כפי שהדבר נעשה במציאות ,כל
מקצועות הלימוד מתחברים למכלול אחד מושלם .הבוחנים
שיבחו את העבודות וציינו כי רמתן גבוהה מאוד בקנה מידה
ארצי.

טקס הענקת מלגות מצטיינים קדימה מדע וחנוכת כתה חדשה

שישה סטודנטים להנדסה במכללה הטכנולוגית באר-שבע
קיבלו השבוע מלגות לימודים מ"קדימה מדע" שיאפשרו להם
להצליח בלימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,כימיה ,אדריכלות
ומכונות והנדסה אזרחית.
בתמורה למלגות ,הסטודנטים תורמים בחזרה באמצעות מתן
שיעורי עזר לחבריהם והתנדבות בקהילה.
"המלגה מאפשרת לי אויר לנשימה .אני מרגישה שנותנים לי גב,
שאני לא לבד .הייתי רוצה שכל אחד שצריך מלגה יקבל כזה
יחס" ,אמרה סטודנטית מהמגמה לאדריכלות ועיצוב פנים.
המלגות חולקו בטקס מרגש ע"י מר עמנואל קלאס מנכ"ל "ORT
 Wordקנדה" ,מנכ"ל המכללה מר דב תמיר ,יו"ר "קדימה מדע"
מר מוטי דותן ומנכ"ל "קדימה מדע" מר אבי גנון.

קבלת אות מגן המילואים 2015
גאווה וכבוד למכללה הטכנולוגית באר-שבע!!!
משרד הביטחון בחר במכללה הטכנולוגית באר-שבע,כאחד
מתוך שלושה מוסדות להשכלה גבוהה לקבלת אות מגן
המילואים .2015
בטקס מרגש בהנחייתו של מר צביקה הדר שהתקיים בקריה
בת"א ,הוענק למנכ"ל המכללה מר דב תמיר ע"י מנכ"ל משרד
הביטחון האלוף (מיל) אודי אדם והרמטכ"ל רב אלוף גדי אייזנקוט
"מגן המילואים" לשנת .2015-2016
האות ניתנה כמחווה להוקרה והערכה למוסדות אקדמיים
ולחברות במשק המצטיינים ביחס כלפי הסטודנטים והעובדים
הממלאים את חובתם האזרחית ומתגייסים לשירות מילואים
פעיל .המגן הוענק למכללה ,כמוסד אשר מעניק יחס הוגן ותומך
למשרתי המילואים בארגון.
מגן זה מעניק גם גאווה לעיר באר-שבע שהמכללה היא מבין
המוסדות להשכלה גבוהה המובילים בעיר.
ועדת ההוראה העליונה במכללה התכנסה והביעה את הערכתה
לצוות דיקנאט הסטודנטים ולכלל צוות המכללה על עבודתו
המסורה למען המשרתים במילואים.

במסגרת שיתוף הפעולה של "קדימה מדע" עם המכללה
הטכנולוגית באר-שבע ,נחנכה גם כיתה חדשה במכללה.
כיתה זו מכילה טכנולוגיה מתקדמת שתאפשר לסטודנטים
את התנאים המיטביים להצלחתם בלימודים .הקמת הכיתה
התאפשרה תודות לתרומתה הנדיבה של משפחתו של מר נתן
ווסר ז"ל פעיל וותיק ב" ORT Worldקנדה".
הכיתה נחנכה בטקס מרגש בהשתתפות בני משפחתו
הישראלית של נתן ווסר ז"ל.

המכללה הטכנולוגית באר-שבע

ההנהלה ,סגל המרצים ועובדי המנהל גאים ב 367-הנדסאים וטכנאים ,מקבלי דיפלומות מחזור נה’

הנדסאי הנדסה אזרחית
1.1אבו נטלי נטי
2.2אבו אלקיעאן אקרם
3.3אבו דחל אחמד
4.4אבו עגאג עלי
5.5אבו עליון חמאד
6.6אבו עמרה עאדל
7.7אבו ראס טאהא
8.8אבו רקייק גברין
9.9אברמוב ליטל
1010אויקנין נפתלי
1111אזולאי בני יוגב
1212אזולאי תמיר
1313איסטחרוב ליאור
1414אל סייד חליל
1515אלכרם חלד
1616אלנבארי סאמי
1717אלסייד עבדלראזק
1818אלעוברה תאיר
1919אלעוברה מחמד
2020אלעוקבי טופיק
2121אלפסי אלי
2222אלקרינאוי אמיר
2323אלקרינאוי אמיל
2424אלקרינאוי אמיר
2525אלקרינאוי עזאדין
2626אלקרנאוי עומר
2727אלשיך ריאן
2828בוכריס רונן
2929בוקר רונן
3030בידאני אלעד
בהצטיינות
3131ביטון יוסי
תעודת הערכה
3232ברזני שבתאי
3333גודה מחמד
3434הניה מוהנד
3535ויסמן ניר
3636ז'אן אבי אברהם תעודת הערכה
3737זגורי אלעזר חביב
3838חמדיה שהירה
3939חמדיה ג'סאן
בהצטיינות
4040טויטו יעקב
4141טרבלסי עזרא
בהצטיינות
4242כהן רן אהרון
4343לאור משה
4444לבקובסקי אלכסנדר
4545לדאני אוריאל
4646לוגסי רן יוסי
4747לוי ארז
4848לוי מאור
4949מיכאלי בן ציון
5050מנחם אילן
5151סנקר יונתן
5252עאשור עבדאללה
5353עלימי סאמר
5454עראבי מוחמד
5555פאר נטלי אביבה
5656פיינשטיין מיכאל
5757קדוש מאור
5858שמח אמיר

הנדסאי אדריכלות ועיצוב
פנים
1.1אבדרשב יולי
2.2אבו אלעסל אסיל
3.3אבו ג'עפר סמאח
4.4אבו פריח שרין
5.5אדרי אושרת עישה
6.6אור  -רוזמרין סיון
7.7אזולאי חלי
8.8אטיאס רפאל
9.9אלמקייס עמבר
1010אלעקה נג'יב
1111אלקרנאוי מחמד
1212בטיטו גל
1313בטירב אנה
1414בלחובסקי אוקסנה
1515ברטל רחל
1616גובאי גיא

בהצטיינות

1717גובראן מוחמד
1818וקמן יאנה
בהצטיינות
1919זגורי סתיו
2020חדד שמעון
2121חסקין אלינה
2222טולדנו ליאור קריאל
2323טורי סאבר
2424טייב אורית
2525יוטרוב אולגה
בהצטיינות
2626לוי שיראל
בהצטיינות
2727עמית לילה
2828פיודורוב אלכסנדר
2929פרץ אביחי
3030צאצאשוילי שירן
3131צדיקי ערן
3232קמינצקי אירית יעל
3333קקון לימור
3434קרושלניצקי דימיטרי
3535רובין ויקטוריה
3636רובינשטיין הדר
3737רוזנבלום גיורא
3838רינגל סימונה
3939שופן קמיל
4040שטיין עדי
4141שטרית חיית
4242שלמה רוזנברג ליעד
תעודת הערכה

4343שקד דרורית
בהצטיינות
4444שרעבי לינדה

הנדסאי אלקטרוניקה
1.1בולטקס רומן
2.2גירייב ויקטוריה
3.3טבל אנדריי
4.4מימון רותם ישראל
בהצטיינות יתרה

5.5מירסון אלכסיי
בהצטיינות
6.6קרוק לאוניד
7.7שפובלוב אנטון

הנדסאי חשמל

1.1אבו כף אחמד
2.2אגזיאמוב איגור
3.3אגריורקר איתן
4.4אוחיון יובל
5.5אורגיל אמיר
6.6אזברגה עבדול רחמן
7.7אטלי ארנון
8.8איפרגן יוני
9.9אלון זוהר
1010בונבידה דרור
בהצטיינות
1111בוקרה אסף
1212בלמיס אלי
1313בשארים יוסף
1414דנדיקר רוני
1515דריי אלירן רוברט
1616זורנו גלעד
בהצטיינות
1717חדד ציון
1818חדד ציון
1919חייטוב אולג
2020חלימי אביאור
2121חנן יואב
בהצטיינות
2222טפליצקי אלכסיי
2323כהן מאור
2424כהן אביעזר
2525לוי ספיר
2626לוי מתן
2727מליק אילן
2828ממן אביחי אלברט
2929מרון פליקס
3030נזרי קובי שר
3131סגל גל שלום
3232סקלי רוברט
3333עזריאל שלמה
3434פסקל ערן
3535קוברמן שלומי
3636קזנוביץ סטניסלב
3737קרינאוי מוחמד
3838קרמר מריוס

3939רובין ירין
4040רודריגס דוריאן
4141שוקרון עדי סעדיה
4242שטוקמייסטר קונסטנטין
4343שמאילוב נתן

טכנאי גרעין
1.1אווסקר אלי
2.2אוחנה יוסי
3.3אלמעלם משה
4.4אקרמן זאב
5.5דנדקר אושרי
6.6חדד יניב
7.7חוגג רועי משה
8.8כהן מור מוריס
9.9כנפו אביתר
1010לייב מאור
1111סולטן שמעון
1212סרוסי גיא
1313צ'אנגאוקר יהודה
1414צריקר עידן

בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות

הנדסאי כימיה
1.1אבו גראד חנין
2.2אברהם רעות
3.3אברמוב ולדיסלב
בהצטיינות
4.4אוחנה אדיר
5.5איזמן אביעד
6.6אל עוקבי עומר
7.7אלמקייס הודיה
8.8ארוטיוניאן קריסטינה
9.9בורבלו סבטלנה
1010גומרשטדט דריה
בהצטיינות
1111דיין שמעון
בהצטיינות
1212דנדיקאר ברק
1313דריי יגל
1414ויינרוב אנה
1515ויצמן שירן
1616חדאד קרן
1717חיאייב-קוגן אולג
1818חמיאס תמי
1919טייבסקי יאנינה
תעודת הערכה
2020טלקר נתנאל
2121יפרח אדוה
תעודת הערכה
2222לוי יעקב
תעודת הערכה
2323מזן רומן
2424סיירוב יוליה ויקטוריה
2525ספונצ'יק ולדיסלב
בהצטיינות
2626פייר מייקל
2727פיק אביעד
2828קוסטיקוב גלינה
2929קזנוביץ' אנסטסיה
3030קנבסקי ויקטוריה
3131קרבצוב נלי
3232קריידמן יבגני
3333ריבקין דמיטרי
3434ריבקס אנה
3535שאקי דנה מיכל
3636שביט רעות
3737שיקדר שואל רמי

הנדסאי מכונות
1.1אבו פריח פרחאן
2.2אביטבול מתן
3.3אברמוב עוזי
4.4אוזן יוסי
5.5איבגי רותם
6.6איילנקריג יורי
תעודת הערכה
7.7אל סייד אמין
8.8בלסיאנו גלעד
9.9בן יעיש משה
1010בן עזרא אליעזר תעודת הערכה
1111בן שטרית אלי תעודת הערכה
1212בנדוד רז
1313דדון רועי
1414דורושביץ' ויטלי
בהצטיינות
1515דיין ניר
1616דריקס ג'רלד שאול טל
1717וייצמן אלכסנדר תעודת הערכה

בהצטיינות

1818חזנוב רומן
1919טבול עידן
בהצטיינות
2020טובול אברהם
2121טסלר אורי
2222טרייר ולדימיר
2323יפרח אלין
2424ישראל עידן
2525כהן אור
2626כהן יעקב
2727לוי בן איש חי
2828לוי קובי יעקב
2929מלכה יוחאי
3030מרום שחר
3131משרסקי ולדימיר
3232נגבקר שנית
3333סורוקין ויטלי
3434סוריה עמרי חיים
3535עתאמין עיד
3636פנקר ניסים
3737צברין מקסים
3838צוקרמן כפיר
3939צירניאחובסקי יוליה
4040קדלניק גנאדי
4141קוניו יצחק
4242קופל יפתח
תעודת הערכה
4343רצהבי חגי
4444שורדיקר אלעד
4545שינקר לאוניד
4646שקורמן לאוניד
4747ששונוב מנחם

במגמת משנה אנרגיה וגז טבעי

4848אטדגי עמית
4949אלמיהו גאשאו
5050ארצי רוסטיסלב רועי בהצטיינות
5151אשטמקאר יוחאי
5252גליקמן בוריס
5353ג'רסי עידן
5454ווקנין יוגב שלום תעודת הערכה
5555יאשייב יחיאל
5656כהן אור
5757פרץ אבי
5858קובאידזה אוטרי
5959קקזנוב יהודה

הנדסאי תוכנה
1.1אבו שריקי פאדי
2.2איליאייב ניקולאי
3.3אל וקילי סחר
4.4אל עמור מחמד
תעודת הערכה
5.5אלבז רז
6.6אלחבניין נוהא
7.7אלטלאלקה נאהד
8.8אלעוקבי בושרא
9.9אלעמור סמאח בהצטיינות יתרה
1010אמר רועי
בהצטיינות
1111אמרוסי לאה
1212אשכולי מרים בהצטיינות יתרה
1313בלאק חנה
בהצטיינות יתרה
1414בלז דבי
1515בן עמי מיכל
1616בנאדיבה רבקה
1717בצלאל בתאל בהצטיינות יתרה
בהצטיינות יתרה
1818גוטין יפה
1919גולדברג שושנה
בהצטיינות
2020גרבנב יבגני
2121דרעי הדסה
2222הורסט גולדה אוריאלה
בהצטיינות
2323הלר אלישבע
2424וקנין נתנאל
2525זבדיה דורון
2626זיאדנה נסרין
2727יהל חנה
2828יעקב מרים
2929ליכטנשטיין יעל
3030מירזקנדוב גבריאל
3131מירילאשוילי מרדכי מורל
3232מירסון גרש
3333מלכה ספיר עליזה

3434מלכה דוד ישרא ל תעודת הערכה
3535נגאוקר ליאור
3636סבאג תמר עזיזה
3737סהר יהודית
בהצטיינות
3838סקולט בת שבע
3939פורטנוי בוריס
4040פיבניק רוסלן
בהצטיינות
4141צביאלי ענבל
4242צוריאל חוה
4343קוגן מיכאל
4444קמינר רות
4545רוזנברג בת שבע חיה
בהצטיינות
4646רוזנטל רבקה
בהצטיינות
4747שאנני חדווה
בהצטיינות
4848שמואל הדס
4949שרעבי בינת
5050שרעבי שירה בהצטיינות יתרה

הנדסאי תעשיה וניהול
1.1אברהם אורה
2.2אברהם צדוק
3.3אדרי דוד
4.4אונגר עירא
5.5איסטאכרוב גבריאל בהצטיינות
בהצטיינות יתרה
6.6ארוש רחל
7.7בליטי ערגה
8.8בן יאיר מור
9.9גבאי שמעון
בהצטיינות
1010גבסו שפירו רינת
1111האוסקר ריאן רן תעודת הערכה
1212האוסקר בן שימול לירון
בהצטיינות

בהצטיינות
1313ווייס גבריאלה
1414זללוו עליזה
1515חיימוביץ יבגניה
1616חן אפרת
1717טורדזמן אושרית
1818טלוליקר יקיר
1919יהושע אסף
2020יפרח אוריאל מאיר
2121יצחק חופית
2222מזוז חגית
2323מתתיהו מאיר
2424נגאווקר שיר
2525סבח עדי
2626סילם גלי
2727סלמן אלין
2828עמר סימה
2929פנקר מורן
בהצטיינות
3030צילקאר לינוי
בהצטיינות
3131צ'רי דאריה
בהצטיינות
3232קוקבנקר שולי
3333קריצ'מר פבל
3434שוורצבורג יוליה
3535תובל משה

הנדסאי תקשורת חזותית
תעודת הערכה

1.1אידזון גלית
2.2בובוביץ ויקטוריה
3.3גורנו ברכה מלכה
4.4ג'יבלי יוסי
בהצטיינות
5.5דרשן הדסה
6.6ואקנין יונתן
7.7ווייס נחמה ליבה
8.8ווינט טובה גיטל רעיה בהצטיינות
9.9ויצמן הודיה
1010זביאגין קסניה תעודת הערכה
1111יאבנז'י דריה
תעודת הערכה
1212כהן אושרת
1313מיילס שרה רייזל
1414נתן יהודית
1515סגל שיינא ברכה
1616סוסנה שמעון
1717ערערא יהודית
1818קליין נעה
1919שרגא מרגלית
2020שטרית הילה

