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פתח דבר
60 שנות פעילות במדינת ישראל ובדרום הארץ בפרט אינם 
טכנאים  הכשרת  מקצועית,  הכשרה  מאליו!  שמובן  דבר 
אילת,  ועד  מאשדוד  שלוחות  מוסדות,  הקמת  והנדסאים, 
השתלמויות, קליטת עליה, חדשנות ומקוריות, עידוד עליה 
ספר  בית  לתיירות,  ספר  בית  בינלאומיים,  קשרים  בחו”ל, 
להנדסה  ספר  בית  שנתי,  שש  תיכון  ספר  בית  למלונאות, 
מחבר  העלייה  עבור  המהנדסים   1000 תכנית  )מהנדסים(, 
יכלה להתבצע רק על-ידי אלו שטבוע  זו  העמים, הגשמה 

בדמם אופי של חלוצים, חולמים ומנהיגים�

כבר יותר מ- 40 שנה, אני גאה להימנות על הקבוצה הנ”ל, 
בתחילה כבוגר אוניברסיטה צעיר ומתלמד, בהמשך בצוות 

המוביל והיוצר, וכיום מנהל ומלמד דור חדש�

ברחוב בזל 71 התחיל ב- 1954 מרכז להכשרה למקצועות 
כרסום,  )חרטות,  בלקסיקון  קיימים  לא  כבר  שחלקם 
מבנאות מטוסים, לבורנטים, ספרות( אלה הוו את היסודות 
להכשרתם של עולים חדשים ובהמשך לכוח אדם שיסד את 
ובהמשך  גרעיני,  למחקר  הקריה  ואת  האווירית  התעשייה 

לכל המפעלים בנגב�

הטכנאים  כאן  הוכשרו  הטכניון,  של  כשלוחה  בהמשך, 
הראשונים במקצועות הבניין והמכונות�

המכללה  פעלה  שבהן  בשנים  הייתה  הזוהר  תקופת 
להנדסאים  ביה”ס  הקודם  )בשמה  באר-שבע  הטכנולוגית 
העבודה  בין משרד  נחתם  אשר  הסכם  במסגרת  וטכנאים( 
לאוניברסיטת הנגב� אלה היו 30 שנות יצירה וחדשנות אשר 
ולא  העבודה  משרד  של  הראוה  לחלון  המכללה  את  הפכו 
נגזים אם נאמר של מדינת ישראל כולה� נשיאי מדינה, ראשי 

ממשלה ושרים ביקרו ומחאו כפיים�

 
בשנת 2000 הפכה המכללה לעמותה רשומה ויצאה לדרכה 
שיטת  כן,  על  יתר  תומך�  תקצוב  אי  בשל  וחבולה  פצועה 
והרווחה  העבודה  משרד  המתקצב,  המשרד  של  התקצוב 
הכלכלה,  משרד  וכיום   - בהמשך  התמ”ת  משרד  לשעבר, 
הורעה יותר� זאת לצד הפגיעה האנושה של המדינה בחינוך 

הטכנולוגי�

אך  שעריו,  את  וסוגר  מתמוטט  לבטח  היה  אחר  מוסד  כל 
ליזום�  לא המכללה הטכנולוגית באר-שבע, אשר המשיכה 
לעמוד  נשארה  ובכך  אלטרנטיביות,  לתכניות  עברה  היא 
על הרגליים� בימים אלה, המכללה לקחה חזרה לידיה את 
שרביט המנהיגות בהשכלה הטכנולוגית, במטרופולין באר-
שבע ותורמת את תרומתה לבירת ההזדמנויות של ישראל�

בתקופות  ועודדו  שתמכו  לאישים  להודות  המקום  כאן 
הקשות ביניהם ראש עירית באר-שבע מר רוביק דנילוביץ, 
יו”ר הועד המנהל, מר פיני בדש, יו”ר האסיפה הכללית, מר 
משה אלמוזנינו וכמובן למרצים ועובדי המינהל לדורותיהם�

תיאורית  אלא  מדעית  עבודה  אינה  וההמשך  סופר,  אינני 
המלווה במקבץ של תמונות למזכרת� כל תמונה היא סיפור 
וזיכרון היסטורי, ומהווה מסמך המתעד את פעילותה האדירה 
של ההכשרה המקצועית, מאשדוד ועד אילת, במשך 60 שנות 
ועובדים במכללה הטכנולוגית  וטובים עבדו  רבים  פעילות� 
באר-שבע במשך 60 שנות פעילותה, עובדי מינהל, מרכזים, 
מרצים, עובדי אחזקה, אבטחה וניקיון� לכולם תודה� במידה 
נעשה  לא  הדבר  מקופח)ת(,  עצמו)ה(  מוצא)ת(  ומישהו)י( 

במתכוון ואתו)ה( הסליחה� )ט�ל�ח(

 
דב פ.תמיר
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 ראשית העיר החדשה
שכונה א' - כאן נבנה המרכז להכשרה מקצועית�
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1960-1954
 פרק א'

השנים הראשונות

עוד בימי המנדט הבריטי בוצעו פעולות בשטח החינוך המקצועי. 
 1950 בשנת  יותר.  יסודי  טיפול  הוחל  המדינה  קום  לאחר 
הוקם במסגרת משרד העבודה המדור להכשרה ולהשתלמות 
מקצועית ובשנת 1953, הפך מדור זה למחלקה לחינוך מקצועי 
)צבי באסיי - מחלקת מחקר משרד העבודה(. החינוך המקצועי 
למבוגרים הפך מכשיר חינוכי קבוע, הבנוי על תכניות לימודים 

פחות או יותר מגובשות ועל סגל מדריכים קבוע.

בשנותיה הראשונות מאז שחרורה באוקטובר 1948, היה היעד 
המרכזי של המנהיגות המקומית של באר-שבע שנשענה על 
ורחובות  ירושלים  ההסתדרות, השגת מעמד של עיר מחוז. 

לסירוגין שימשו אז כמקום ריכוז של הפעולות המחוזיות.

בית הספר לטכנאי בנין 1958
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קצב הפיתוח והאכלוס של באר-שבע היו מהירים והמציאות 
שניתן  השרות  טיב  את  לשפר  הייתה  המתגבשת  האזורית 
לתושבים ע”י הקמת מוסדות, מפעלים ושירותים, בתי משפט, 

משרד המסחר והתעשייה.

כמו  אישים  ומהמרכז  מירושלים  לגור  עוברים  ימים  באותם 
בבאר-שבע  המשפט  בבית  שופט  לימים  נאווי,  אליהו  עו”ד 
ובהמשך ראש עיריית באר-שבע, מיכה טלמון, לימים מנכ”ל 
מנהל מקרקעי ישראל, אלי נבון, לימים ממונה מחוז הדרום 
ורדימון,  ויצחק  מקצועית(,  )הכשרה  העבודה  משרד  של 
לימים ממונה על המחוז במשרד הפנים. אנשי חזון ועשייה 
אלה היוו את התשתית הראשונה של מינהל משרדי ממשלה 
מעמדה  קודם  החינוך  בתחום  מ-1952,  החל  בבאר-שבע. 
המרכזי של באר-שבע על-ידי הקמת מוסדות שהם למעשה 
ובכלל  והמקצועי  העיוני  יסודי  העל  החינוך  מוסדות  כל 
המכללה  לימים  מקצועית,  להכשרה  המרכז  ב-1954  זה 

הטכנולוגית באר-שבע.

הטקס התקיים ב-31.12.1954 במעמד שרת העבודה גולדה 
מאירסון מאיר, שגריר ארה”ב בישראל, מ”מ ראש העיר זאב 

זריזי. היה זה סמלי כי האיש יהיה אורח כבוד בטקס 50 שנה 
למכללה, וכך הוא כתב בספר האורחים של המכללה: “הייתה 
לי הזכות להשתתף בהנחת יסודות של המכללה כאן בבאר-
שבע וזכות לי להשתתף במסיבת יובל ה-50 של המכללה”.

 15.12.1960 מיום  יוספטל  גיורא  ד”ר  העבודה  שר  דברי 
הטכנאים  הכשרת  תחילת  את  מסכמים  להלן  המובאים 
כיום  גם  כמו  אז  שגם  מסתבר  ישראל.  במדינת  המוסמכים 
פעלו "טכנאים" לא מורשים בכל מיני מקצועות, ללא תעודה 

ממשלתית.

יש  אך  מקצוע,  בעלי  לטיפוח  אצלנו  רבות  כבר  “נעשה 
להוסיף ולעשות. אנו נפתח בחנוכה בית ספר לטכנאות. כדי 
הדבר  חייב  בכך,  שרוצה  מי  כל  טכנאי  לעצמו  יקרא  שלא 
אותו  הוא  טכנאי  ואם  מתאים.  מקצועי  מוסד  ע”י  להיקבע 
הוא  ביצוע,  לתוכניות  המהנדס  תכניות  את  המתרגם  אדם 
המשרטט, הוא הקובע את כמות החומרים לבניין, הוא הקובע 
אלו חומרים, ותהליכי עבודה, וקצב עבודה, וזמני ביצוע וכו’, 
- הרי שכאלה נחוצים לנו בהרבה מקצועות: חשמל, מתכת, 
טקסטיל, מזון, בנין, אלקטרוניקה ועוד. המקצוע הזה איננו 

מפותח, כי לא היו לנו כלים עד כה לפתחו. הוא ישחרר לנו 
פותחים  אנו  וכו’.  מהנדסים   – מקצועיים  עבודה  כוחות  גם 
איפוא השנה בית ספר לטכנאות ורוצים להפיק ממנו במשך 
עבודה.  ומנהלי  3000 טכנאים, מדריכים מקצועיים  5 שנים 
זהו בית ספר משותף למשרד העבודה “אורט”, ההסתדרות 
והטכניון, והוא מקבל 800 אלף דולר מן האומות המאוחדות. 
מרכזו יהיה בתל-אביב וסניפים יהיו לו בבאר-שבע, בירושלים 
ובחיפה. בדרך זו לא רק שניצור טכנאים הנחוצים לנו, אלא 
גם נשחרר חלק מן המהנדסים המבצעים כיום עבודות, שגם 

אנשים אם פחות השכלה מהם יכולים לבצען."

נבחר  האיגוד  ולמזכיר  הטכנאים,  איגוד  הוקם   1957 בשנת 
מקצוע  לפיתוח  גדולה,  לתנופה  הביא  הדבר  שינקמן.  זלמן 

הטכנאי בישראל.

 בסוף שנות החמישים, מנהל משרד השיכון במחוז הדרום 
עשרות  כמה  מתוך  צריפים  שני  “מנווט”  פורת  קלמן  דאז 
שהיו בדרך לשכן עולים חדשים בשכונת נווה נוי בבאר-שבע 
לשטח המרכז להכשרה מקצועית ברחוב בזל. הצריפים הללו 

היו תחילתו של בית הספר לטכנאי בניין.

דוד בן גוריון וגולדה מאירסון-מאיר בבאר-שבע, תחילת שנות ה-50�
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מתוך ירחון העבודה והביטוח הלאומי, כרך ז’, ינואר 1955

שלישי מימין זאב זריזי
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▲
1959, עומד במרכז המדריך אורי 
סבג, לימים, מזכיר מועצת פועלי 
באר-שבע, חבר כנסת ויקיר העיר 
באר-שבע� ידיד אישי של נשיא 
 צרפת לשעבר מיטראן�
◄

עומד ראשון מימין המדריך 
שלמה בכאש� עומד ראשון 
משמאל המדריך מוריס 
מזרחי� יושב בחזית המדריך 
צבי לוין�
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קטיף כותנה, בנות קורס ספרות� 
עומדים מימין המדריכים: 
מזרחי, פולצ’ק וסבג�

שלישי משמאל זאב זריזי
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הכניסה למכללה בין השנים 
1969-1954� המען למכתבים 
רח’ בזל 71 בתוקף עד היום, 

כאשר הכניסות למכללה 
הינן האחת מרחוב ביאליק 
והשנייה מרחוב אוסישקין!

עובדים בסדנא

1954, המדריך מרסל והחניך 
יהודה שמגר, לימים מדריך 
ומורה במכללה הטכנולוגית�

E בתוך בניין

15



 לבורנטים
עבור קמ”ג )אז(

בין השנים 1962 ל-1964 התקיימו 5 מחזורים של לבורנטים. 
לבורנטים.  כ-200  הוכשרו  חודשים,   16 נמשך  מחזור  כל 
ההכשרה  כי  מספר  הראשי  המדריך  שהיה  אדירי  חיים  מר 
יועדו  הבוגרים  שכן  צפוף,  זמנים  ובלוח  ביסודיות  נעשתה 
על-ידי  מוינו  המשתתפים  גרעיני.  למחקר  בקריה  לעבוד 
משרד הביטחון אשר גם מימן את הלימודים. מנהל הקורס 

היה ד”ר וידר.

 הנדסאים
עבור קמ”ג )היום(

בנט נפתלי  ח"כ  הכלכלה  שר  של  במעבדה   ביקור 
01.04.2014
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יצחק מדמון מפעיל המנזה 
הראשון משנת 1955�

המדריכים במנזה� ראשון מימין 
ויצמן יוסף, באמצע בלבן יצחק 

מדמון מפעיל המנזה�

המנזה
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1970-1961
 פרק ב'

בחסות הטכניון

השנים הם תחילת לימודים מסודרים של הטכנאי המוסמך. 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל בחיפה נמנה עם החלוצים,  
הטכניון  בקרית  לטכנאים  הארצי*  הספר  בית  את  מייסד 
ספר  בבית  גבעתיים,  טכניקים  באורט  גם   .)1958( בחיפה 
מקס פיין ובמרכז להכשרה מקצועית בבאר-שבע, אנו עדים 
ללימודי ערב בעיקר בתחומי הטכנאים והלבורנטיים. הטכניון 
מקצועית  חסות  לתת  העבודה  משרד  על-ידי  מתבקש 

וארגונית.

ספר בית  בהיותו  בשעתו  ניתנה  היום(  עד  )קיימת  ארצי  המילה   * 
זה ובכלל  היתר  כל  כאשר  להנדסאים,  ובהמשך  לטכנאים  מייסד   * 

* באר-שבע היו שלוחותיו )סניפיו(�
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בשנת 1963 נוסדה ועדת הגג ללימודי טכנאים, ובהמשך גם 
להנדסאים. בראש הועדה עמד מייסדה מאיר אביגד, מנהל 
אגף ללימודי טכנולוגיה במשרד החינוך. היו בה חברים נציגי 
משרד העבודה, נציגי בתי ספר להנדסאים, נציגי הסתדרות 
ונציגי מוסדות להשכלה גבוהה. הועדה הייתה גוף דומיננטי 
עד לפרישתו של מאיר אביגד )1995(. היא קבעה תנאי קבלה, 
נהלים, תקנות. לאחר פרישתו, התפרקה בשל “מלחמות” בין 
נציגי משרד החינוך למשרד העבודה, בשאלה מי יכהן כיו”ר 
ומי יוביל את הועדה. בימים אלה הוקמה “מועצת ההנדסאים 
והטכנאים המוסמכים” כתוצאה מחוק ההנדסאי. ימים יגידו 

ויעריכו את תפקודה. ליו"ר המועצה מונה יובל רכלבסקי.

בשנת 1965 החלו לימודי טכנאי בכיר, אשר נקראו בהמשך 
בית  מנהל  הראל-  גרשון  על-ידי  הומצא  השם  הנדסאים. 
כדי  בחיפה.  הטכניון  בקריית  להנדסאים  הארצי  הספר 
להבדיל אותו מהטכנאי ומהמהנדס, הוחלט להוסיף ללימודי 
הטכנאי פרויקט גמר, על מנת לשדרג את התואר להנדסאי 

.Practical Engineer�השינויים בלוגו מבטאים את ההתקדמות בהכשרה הטכנולוגית באותם שנים
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 אלי נבון
 ממונה מחוזי על ההכשרה

המקצועית בדרום )לשעבר(

במשרד  המקצועית  ההכשרה  על  מחוזי  ממונה   – נבון  אלי 
המכללה  הנהלות  חבר  באר-שבע,  העיר  יקיר  העבודה, 
סייע  לגמלאות,  פרישתו  עד  באר-שבע  הטכנולוגית 
במלוא מובן המילה. הוא היה בעל אוצר סיפורים מההוואי 
שאב  ממנו  נאוי,  אליהו  עם  מיודד  היה  הירושלמי-מזרחי, 
הפוליטית  הצמרת  על  רבה  השפעה  לו  והייתה  פולקלור, 
הסובבים  כלפי  אישית  וכריזמה  העבודה,  במשרד  בעיקר 
אותו. הוא שימש כמנהל בית הספר בשנים שהיה סניף של 

בית הספר הארצי )חיפה( 1966-1970.

לאומי  ומפעל  דוגמא  הטכנולוגית  במכללה  ראה  נבון  אלי 
וגרם לשרים לבקר ולסייע.

המכללה  יקיר  אות  את  המכללה  העניקה  מותו  לאחר 
באזור  ירוקה  פינה  המשפחה  עם  יחד  והקימה  למשפחתו 

המנזה “גן אלי נבון”.

שני מימין חיים הרצוג, נשיא 
המדינה� משמאל ד”ר יעקב 

הכט, מנהל האגף�

אביב, החנה את 
 הפרטי לתל-

חבר הנהלה נסע ברכבו

סע בתחבורה 
לוזורוב בתל-אביב, נ

רכבו בחניון אר

ציבורית, עלה 
ר בתחבורה 

ני עבודה, חז
ציבורית לעניי

אר-שבע זכר 
ע. כשהגיע לב

על אוטובוס לבאר-שב

ניון, חיפש ולא מצא. כמובן 
את רכבו בח

שהחנה 

 בחניון בתל-אביב!
שרכבו היה

◄
מימין שר העבודה משה 
ברעם, לידו שמואל יוסיפון 
מרכז המגמה למכונות�

◄◄
שני משמאל ד”ר ישראל כץ, 
שר העבודה והרווחה )1978(�

שני מימין נחמיה 
קרקובסקי, ראש המגמה 
לאלקטרואופטיקה� 

◄
מימין אריה גוראל, מנכ”ל 
משרד העבודה�

◄◄
המכללה הטכנולוגית הציעה 
לסייע באמצעות המעבדות 
לכימיה למחלקה לזיהוי 
פלילי של המשטרה� בביקור 
במכללה שאול רוזוליו, 
המפקח הכללי של המשטרה, 
וחיים תבורי, מפקד מחוז 
הדרום של משטרת ישראל�

קרה באמת...
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מתוך ספר האורחים

מדריכים  להכשרת  המכון  בתל-אביב  נפתח   1961 בשנת 
של  הרשמית  פתיחתו  מה”ט(.  בשם  היום  )הידוע  וטכנאים 
בתל-אביב  וטכנאים  מדריכים  להכשרת  הממשלתי  המכון 
נערכה בסוף אפריל בתל-אביב. בטקס השתתפו שר העבודה 
העבודה  ארגון  של  הכללי  למנהל  המשנה  ג.יוספטל,  ד”ר 
הארגון  של  האזורי  המשרד  מנהל  ג.ל.רנס,  מר  הבינלאומי, 
בקושטא, מר ס.ק.ז’אין, ונציגי מוסדות ממשלה וציבור רבים 
את  למלא  בא  החדש  “המכון  כי  ציין,  העבודה  שר  בארץ. 
המחסור במומחים טכניים מעולים ולשפר את הפרופורציה 
המספרית בין המהנדסים והטכנאים. באותה שנה היו מצויים 
בישראל 6000 מהנדסים וכמספר הזה טכנאים, כך שהיחס 
 10 עד   4 יש  מפותחות  שבארצות  בעוד  לאחד,  אחד  הוא 
טכנאים לכל מהנדס. המכון נועד להכשיר מדריכים, טכנאים 

ומנהלי עבודה שיעמדו על רמת מומחיות גבוהה".

ד”ר תמר ברוש, מנהלת 
מה”ט� לידה ד”ר יהויכין 

גור, מרכז ומייסד המגמה 
לאדריכלות ויקיר 

המכללה הטכנולוגית�

תא”ל )במיל’( שלום בן משה, 
מנהל האגף להכשרה, קודם לכן 

מנהל מה”ט� ראשון משמאל 
בנימין סימן-טוב, ממונה מחוז 

דרום, משרד הכלכלה�

גב’ לימור ניסן מנהלת מה”ט�

◄
הנהלה מורחבת 88�11�23

במרכז יושב ד"ר דוד דיקמן, 
מנהל מה"ט� שני משמאל 
אינג' מונל אברהם, יו"ר הנהלה 
מורחבת של המכללה ויקירה�

◄◄
במרכז גב' שרה חורש, מנהלת 
האגף� ראשון משמאל שמעון 
שבת, ממונה אזורי הכשרה 
מקצועית�

◄
ישראל גורלניק, מנהל האגף 
ובהמשך מנכ”ל המשרד 
העבודה�

◄◄
ראשון משמאל יובל 
רכלבסקי מנהל האגף 
ויקיר המכללה הטכנולוגית� 
לידו ד”ר נתן פרידמן, 
מרכז המגמות לחשמל 
ולאלקטרוניקה ויקיר 
המכללה�

"הבניה האנושית הנעשית כאן 
הינה בעלת ערך עצום"

29.01.1986
ד"ר דוד דיקמן מנהל מה"ט
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 ד”ר ישראל פרי )פיירניק(
מנהל המכללה )לשעבר(

הגיע לבאר-שבע מתל-אביב בשנת 1965 ושימש כמנהל 
הספר  בית  של  כסניף  ששימש  הספר,  בית  של  לימודי 
הוא  ב-1970  )חיפה(.  הטכניון  של  לטכנאים  הארצי 
בתחילת  במקצועו  כימאי  הספר.  בית  למנהל  התמנה 
ודוקטורט.  שני  תואר  יותר  מאוחר  השלים  הוא  דרכו, 
איש עם מעוף וכריזמה, שינה את שם המוסד למכללה 
הטכנולוגית באר-שבע, והוביל את כתיבת נהלי המכללה. 
ספק  ללא  ולביקורת,  להערכה  זכה  כמנהל  בתקופתו 
השאיר חותם במכללה. עבד במכללה עד 1977, בהמשך, 
כמנהל  כשנתיים  כיהן  בארה”ב,  דוקטורט  פוסט  לאחר 

מה”ט.

 מקבל הסברים
 בתפקידו כמנהל

מה”ט�

עם נורית וולסקי, 
הנדסאית בניין, לימים 
מרכזת המגמה לבניין 
ואדריכלות במכללה�

מעניק דיפלומה
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 ד”ר צבי יניב
סגן מנהל המכללה )לשעבר(

בוגר תיכון מקיף א’ בבאר-שבע, בעל תואר ראשון ושני 
במתמטיקה ופיסיקה מהאוניברסיטה העברית ירושלים. 
היחידה  ואת  הוא הקים את המגמה לאלקטרואופטיקה 
בארה”ב.  שלישי  תואר  סיים   – ופיסיקה  למתמטיקה 
כאשר הבין שדרכו לניהול המכללה הטכנולוגית חסומה, 
1972- השנים  בין  במכללה  עבד  בחו”ל.  לעסקים  פנה 

.1979

ביקורו של שר 
העבודה והרווחה ד”ר 
ישראל כץ�

ראשון מימין, ד"ר דני מילין, 
מנהל מה"ט, ובהמשך מנהל 
האגף להכשרה�
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שני מימין יוסף אלמוגי שר 
העבודה, לידו זאב זריזי מ�מ 

ראש העיר�

מימין אורי סבג, מדריך 
לחרטות�

יושב שני משמאל צבי 
מינצברג, מנהל המרכז 

להכשרה מקצועית�

◄
1962 
שר העבודה יגאל אלון 
 בביקורו במכללה�
20 שנה מאוחר יותר נקרא 
האודיטוריום על שמו�

◄◄
מכונאות רכב, באמצע צבי 
לוין ומוריס מזרחי�

◄
 חניכים חדשים�
המדריך צבי לוין עומד במרכז�

◄◄
 צבי לוין 1963�02�20
מורה מסודר!
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 אגודת
הסטודנטים

פעלה  ההנדסאים,  לימודי  של  הראשונים  בימים  עוד 
המיטולוגי  והיו"ר  מייסדה  סטודנטים.  אגודת  במכללה 
שלה היה יגאל פלג, עובד התעשייה האווירית. סגנו שנים 
גרעיני,  למחקר  הקריה  עובד  ביטון  שלמה  היה  רבות 
ארצי של הסתדרות הסטודנטים  כיו"ר  גם שימש  אשר 
ההנדסאים. יו"ר נוספים לפי סדר אקראי: רמי משינסקי, 
אייל  פרץ,  דוד  אבן,  אלי  אלקסלסי,  דוד  נון,  בן  טובה 
המכללה  הנהלת  ועוד.  זערור  חזי  כהן,  אבי  מסיקה, 
הטכנולוגית ראתה חשיבות בקיום אגודת סטודנטים הן 
האגודה  חברי  ואכן  המשמעת,  עבור  והן  הרווחה  עבור 
משולבים עד היום בחלק מהועדות השונות של המכללה. 
פועלת  הטכנולוגית  המכללה  של  הסטודנטים  אגודת 
ברציפות מאז היווסדה. היא בין היחידות הקיימות היום 

בקרב המכללות להנדסאים.

משמאל טובה בן נון יו"ר 
אגודת הסטודנטים

מימין רחל ול, מייסדת 
היחידה לחינוך גופני�

במרכז יגאל פלג, מייסד 
אגודת הסטודנטים והיו"ר 
הראשון שלה�
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דני כפרי, יו"ר אגודת 
הסטודנטים 2014�

מימין שלמה ביטון, בוגר 
המכללה, יו"ר הסתדרות 

הסטודנטים בישראל )לשעבר(�

ע בחינה פנימית כאשר בידו 
סטודנט "נתפס" באמצ

א פתרונות. כאשר נשאל, ענה כי 
רפת נייר נוש

המאוג

ב שזה זבוב או דבורה 
שמע זמזום ליד האוזן, חש

לתוכה הנייר 
כף ידו ונפל 

יבית נפנף ב
ואינסטינקט

שלדבריו, סטודנט אחר זרק מעל ראשו. כמובן שאף 

אחד לא האמין לו, אבל הסיפור היה מקורי.

קרה באמת...
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חינוך גופני
גב'  במכללה  לעבוד  החלה  השבעים,  שנות  בתחילת 
רחל ול, לשעבר קצינת אימון גופני הראשונה של צה"ל. 
גופני  השפעתה על המכללה הייתה רבה: שיעורי חינוך 
הפכו לחלק בלתי נפרד ממערכת השעות, נבחרות הורכבו 
הצטרפה  הטכנולוגית  המכללה  הסטודנטים,  מקרב 
ההישג  הישגים.  והושגו  אקדמי(  ספורט  )ארגון  לא.ס.א 
השתתפה  בו  הסייף  למועדון  היה  ביותר  המשמעותי 
חדר  פעל  במכללה  ישראל.  אלופת  ארציאלי,  אלינור 
כושר, והתקיימו בו אימונים. כמו כן, פעל במכללה מועדון 
שח-מט בניהולו של ליינוב גריגורי, מרצה לפיסיקה, ואף 
התקיימה תחרות שח-מט בינלאומית בהשתתפות ויקטור 
קורצ'נוי, רב אומן בינ"ל. במכללה התקיימו גם טורנירים 
העולמית,  השח-מט  צמרת  בהשתתפות  בינלאומיים 
קט-רגל  תחרויות  וניידורף.  רשבסקי  האומן  רב  ביניהם 
לזכרו של ויקטור כהן )מרכז מגמות(, בעידוד המשפחה 

תחרות שח-מט בינ"ל ואגודת הסטודנטים, התקיימו אחת לשנה.
�H10 במכללה אולם

נבחרת הסייף, שלישית 
 משמאל אלינור ארציאלי�

ראשון משמאל, גריגורי גרוס 
)בניו ממשיכים במסורת(�
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חלק מהישגי הספורט של 
המכללה�

ורד, אלמנתו של ויקטור כהן, 
מעניקה גביע לזכרו�

הסטודנט אנטולי מושיק 
באליפות אירופה בהרמת 

 משקולות�
)תל-אביב 2014�04�09(
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בניין A נבנה בהמשך 
לצריפים ולפני פרויקט 

הבנק העולמי אשר בנה 
את רוב המבנים בשנות 

ה-70� בחזית הצילום, 
הכניסה הראשית אשר 

שימשה את המכללה 
הטכנולוגית בין השנים 

�1977-1970
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 צבי מינצברג
מנהל המרכז להכשרה מקצועית )לשעבר(

רב  בדרגת  מצה"ל   1956 בשנת  השתחרר  מינצברג  צבי 
סרן לאחר 15 שנות שרות באצ"ל, בצבא הבריטי ובצה"ל, 
בתחומים טכניים של מכונאות, מוסך, סדנא וחימוש. הגיע 
כעצמאי  קצר  ניסיון  ולאחר   ,1956 בשנת  לבאר-שבע 
להכשרה  המרכז  כמנהל  התמנה  המסגרות,  בתחום 
בעלי  אלפי  והכשיר  המרכז  את  ופיתח  קידם  מקצועית. 
של  בשילובו  שותף  היה  ולמלאכה.  לתעשייה  מקצוע 
עד  הטכנולוגית  במכללה  מקצועית  להכשרה  המרכז 

לפרישתו לגמלאות )1985(.
טקס חלוקת תעודות לעובדי התעשייה האווירית�

השני מימין, בן ציון כרמל, מנהל משאבי אנוש של 
התעשייה האווירית ולימים סגן ראש עיריית באר-שבע ומי 

שהניח את היסודות למוסדות תרבות בעיר� 

ראשון משמאל דני דותן מדריך מבנאות מטוסים, שני 
משמאל צבי מינצברג�

צבי מינצברג רביעי מימין
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2000-1970
 פרק ג'

 בחסות משרד העבודה
ואוניברסיטת הנגב )בן גוריון(

לבין  העבודה  משרד  בין  הסכם  נחתם   1970 בשנת 
להנדסאים  הספר  בית  וניהול  להפעלה  הנגב  אוניברסיטת 
וטכנאים באר-שבע – לימים המכללה הטכנולוגית. ההסכם 
בא לתת מענה משפטי לאחר שהמכללה הטכנולוגית נפרדה 
התקצוב  צד  את  הדגיש  ההסכם  בחיפה.  הטכניון  מחסות 
שבאחריות משרד העבודה וכי עובדי המכללה יעבדו על פי 

תנאי ההעסקה של האוניברסיטה.

כאשר   2000 לשנת  עד  שנה,   30 ונמשך  התחדש  ההסכם 
דעת  חוות  פי  על  אותו  להפסיק  ביקשה  האוניברסיטה 
הועד המנהל ובהמלצת מבקר האוניברסיטה. הסיבה היתה 
הטכנולוגית  במכללה  כי  אסימון"  "נפל  שלאוניברסיטה 
עובדי  הסכם  פי  על  למעשה  שהם  עובדים  מתקבלים 

אוניברסיטה!

30 השנים הללו היו פאר היצירה של המכללה הטכנולוגית, 
הקמת מוסדות לימוד כמו מכללה אקדמית, בית ספר תיכון 
מקיף ח', שלוחות בערי הנגב מאשדוד ועד אילת, בית ספר 
למלונאות ועוד. מעורבותה של האוניברסיטה היתה מזערית 
לפעילותה  הפריעה"  "שלא  בכך  היתה  העיקרית  ותרומתה 

של המכללה מחד, ומאידך שמה התנוסס בלוגו המכללה.

הבראה  תכנית  לתוך  התנפצו  הן  אך  רווחה  שנות  היו  אלו 
בהצלחות  ומכוסה  השטח,  לפני  מתחת  חבויה  הייתה  אשר 
ובתשבוחות הרבות של שרים ואישי ציבור אשר באו לחזות 
בחלון הראוה של משרד העבודה. בפועל התקצוב הנשחק 
של משרד העבודה לא עמד במעמסה של הסכם קיבוצי ושל 
תנאי שכר שהיו נהוגים במוסדות המל"ג בכלל ובאוניברסיטת 
הנגב )ב"ג( בפרט )שהיו פי 3 ויותר, מהתקצוב של המכללה 

הטכנולוגית(.

מבית  המוסד  שינוי שמו של  את  גם  מציינות  להלן  השנים 
 ספר להנדסאים וטכנאים ל-"המכללה הטכנולוגית", וכך היה:
וטכנאים  להנדסאים  ביה"ס  מנהל  פרי,  ישראל   ,1973 ביוני 
ל-"מכללה  ביה"ס  שם  את  לשנות  מחליט  בבאר-שבע 
טכנולוגית באר-שבע". בכל מקום שהיה כתוב "מורה" ניתנה 
הנחייה לכתוב "מרצה". מנכ"ל אוניברסיטת הנגב דאז ישראל 
במשרד  מקצועית  להכשרה  האגף  ומנהל  זעק,  אמיתי  בן 
בחודש  דבר  של  בסופו  מחה.  גורלניק  ישראל  בעבודה 
אוקטובר פרצה מלחמת יום כיפור, ולאחר גיוס ממושך כאשר 

חזרו החיים לתיקנם, נשכח הנושא והשם נשאר עד היום!

בתי הספר הנוספים להנדסאים בארץ הלכו אחרי המכללה 
ספר"  מ-"בית  שמותיהם  והחליפו  באר-שבע  הטכנולוגית 

ל-"מכללה".
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תמונת מחזור בוגרי תשל"ג

35



שר העבודה, יצחק רבין, ביקר במכללה 
בשנת 1974� לידו צבי מינצברג, מנהל 

המרכז להכשרה מקצועית, בסדנא 
לחרטות וכרסום�

מימין, ישראל גורלניק, מנהל האגף 
להכשרה מקצועית במשרד העבודה�
משמאלו ישראל פרי, מנהל המכללה, 
שר העבודה, אריה גוראל, מנכ"ל משרד 
העבודה ואורי סבג�

 במעבדה לכימיה מכשירית�
ראשון משמאל, ישראל בן-אמיתי, מנכ"ל 

אוניברסיטת הנגב )לשעבר(�

 יצחק רבין
שר העבודה )לשעבר(
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מתוך ספר האורחים

ביקור שר העבודה, יוסף אלמוגי� עומד ראשון 
משמאל ישראל פרי, לידו העיתונאי יצחק שתיל, 
יקיר העיר באר-שבע, לימינו יהודה גבאי, מרכז 

המגמה לאלקטרוניקה וחשמל� עומד עם הסיגריה 
ד"ר אוסקר לוי�

בחודש אוקטובר 1973 התקיים בבאר-שבע, בקולנוע 
אורן, טקס חלוקת דיפלומות ראשון להנדסאים, במעמד 

שר העבודה, יוסף אלמוגי, ראש העיר הראשון דוד טוביהו 
וראש העיר דאז אליהו נאוי� ראשון משמאל גרשון הראל, 

מנהל בית הספר הארצי להנדסאים בטכניון בחיפה� 
הבוגרים אשר חלקם למדו בחסות הטכניון היו רשאים 

לבחור בדיפלומה מטעם הטכניון או המכללה הטכנולוגית 
ואוניברסיטת בן גוריון�

 יוסף אלמוגי
שר העבודה )לשעבר(

"בברכת שיתוף פעולה וכה לחי על 
מפעלכם –מפעלנו המשותף"

15.01.1992
פרופ' אבישי ברוורמן
נשיא אוניברסיטת בן גוריון
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 פרופ' ג'ורג' מרקוביץ )אוצו(
מנכ"ל המכללה הטכנולוגית )לשעבר(

העברית  מהאוניברסיטה  בכימיה  שלישי  תואר  בעל 
שעות  לפי  בהוראה  ב-1966  דרכו  החל  בירושלים. 
וכירושלמי היה על הקו ירושלים-באר-שבע, אוצו הקים 
במכללה את המגמה לפרוייקטי גמר לסטודנטים ועמד 

בראשה שנים רבות.

מנהל המכללה משנת 1977 ועד 2006, עת עבר למכללה 
האקדמית להנדסה סמי שמעון. שנותיו כמנהל ובהמשך 
כמנכ"ל המכללה הטכנולוגית היו שנים רבות של יצירה 
בניית  את  הוביל  אוצו  כהונתו,  בעת  קשיים.  של  וגם 
המכללה ואת הצטיידותה על-ידי פרויקט הבנק העולמי. 
בניהולו, איפשר לבעלי תפקידים בכירים לפתח והביא את 
המכללה לשיא פעילות: בית ספר תיכון עירוני, שלוחות 
מאשדוד ועד אילת, בית ספר למלונאות והיה בין מייסדי 
זכה עם  הוא  המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון. 
המכללה בפרס באר-שבע למצוינות מטעם עיריית באר-
הן מחבר  זכה לתמיכה רבה  ופרס קידום העלייה,  שבע 
עשרות  שלובות  היו  שדרכיהם  לוי  אוסקר  פרופ'  ילדות 
זכה  המכללה(.  מנכ"ל  )כיום  תמיר  מדב  והן  בשנים, 
להערכה רבה, בכל מוסד או גוף שהיו קשורים למכללה. 

איש בעל ידע מדעי, חכמה אנושית ונעים הליכות. 

אוצו תורם עד היום מניסיונו והידע הרב שצבר, הן כחבר 
באסיפה הכללית ובוועד המנהל של המכללה הטכנולוגית, 
יקיר המכללה הטכנולוגית. סייע גם בהוצאת הספר הזה.

עם מ�מ רוה"מ אהוד 
אולמרט בטקס היובל 
למכללה�

מקבל מרוביק דנילוביץ 
מ�מ ראש העיר באר-
שבע את פרס באר-שבע 
למצויינות� 
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המכללה פעלה במשך השנים בשיתוף משרד הבטחון 
בהכשרת סגל מדריכים ובהקמת מוסדות לימוד טכנולוגיים 

ברצועת עזה� סגל המכללה נסע לעזה לעתים, תחת 
אבטחה וסיכון� יש אומרים שחבשו כאפיות!

מעל בניין סדנת הספרות לנשים )בנין D כיום( 

 חבר הנהלה 
 זרוק דוד שמש.

שהיה חד קומתי, היה

יע. הדוד הושאר 
ל כך בכל פעם שהיה מג

נהג להעיר ע

ר כנגד דברים אחרים. 
שם במתכוון, על מנת שלא יעי

אכן כך היה.
ו

קרה באמת...
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מתוך ספר האורחים

 תכנית
1000 המהנדסים

אוכלוסייה  לישראל  הביאה  העמים,  הגדולה מחבר  העלייה 
איכותית של אקדמאיים בתחום ההנדסה, ובמקצועות שלא 
נמצאו להם מקומות תעסוקה מתאימים כמו למשל, "מהנדס 

נהרות קפואים", "מהנדס יערות" וכד'. 

חדשים  מפעלים  מתכנני  להסמכת  התכנית  להפעלת 
הטכנולוגית  המכללה  המקצועיים,  העובדים  את  שיעסיקו 
ולמשרד  הנדסי(  ופיקוח  יעוץ  )חברת  ברן  לחברת  חברה 
האוצר )בהובלת שר האוצר אברהם בייגה שוחט ובסיוע פעיל 
של שלום גרניט, ממונה על השכר באוצר, תושב באר-שבע(.

 הסבת אקדמאיים
שלוחת בית יציב

המשרד  בשיתוף   ,1974 בשנת  החלה  המורים  הכשרת 
מקום  בהיעדר  והתרבות.  החינוך  ומשרד  עלייה  לקליטת 
יציב, שם הוכשרו מורים  במכללה, הועברה הפעילות לבית 
מרים  גב'  ופיסיקה.  המתמטיקה  למקצועות  מוסמכים 
תכנית  ה-90  בשנות  החלה  בהמשך  הנושא.  את  רכזה  דגן 
הסבת אקדמאיים אשר אמורה הייתה לנצל את הידע, את 
הפוטנציאל ואת הרצינות של העלייה מחבר העמים, ולכוון 

אותה למקצועות המשלימים את ההנדסה.

מהנדסים רבים פנו להוראה והצילו את ההוראה במסלולים 
הטכנולוגים ובמקצועות הריאליים. גם המכללה הטכנולוגית 
עולים  מהנדסים  שקלטו  מהמוסדות  הייתה  באר-שבע 

ממזרח אירופה.

בטרם קיבל לידיו את ניהול המכללה השנת 1977, ניהל פרופ' 
פרויקט  הזה  בפרויקט  וראה  הפעילות  את  ג'ורג'  מרקוביץ' 

אישי בשל אהדתו הרבה בכל השנים לעידוד עלייה.

יוסף דויטש מונה לראש מרכז הלמידה.

"תודה על הביקור המהנה ועל 
רגעי הנחת, תמשיכו להצליח"

23.02.1997
ח"כ יולי אדלשטיין השר לקליטת עליה
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מתוך ספר האורחים

 מקיף ח'
תיכון עירוני שש שנתי

בית הספר העירוני מקיף ח', נפתח בשנת 1991, בשטח 
דקלים  ספר  בית  קיים  היה  בו  מקום  למכללה,  הסמוך 
לחינוך מיוחד וקודם לכן בית ספר תיכון מקצועי עמל )לא 
חניכים(. אנשי המכללה ובראשם ד"ר אוסקר לוי הלינו 
לא פעם על איכות מערכת החינוך התיכונית בעיר. אותם 
ימים הם שנים של עליה גדולה מחבר העמים, בתי ספר 
אללוף,  אלי  נוסף.  בתיכון  צורך  ונוצר  עמוסים  הקיימים 
אישיות בכירה בסוכנות היהודית ומאוחר יותר בקרן רש"י 
מגיע למכללה הטכנולוגית יחד עם רפי שטרית, סגן ראש 
העיר ומחזיק תיק החינוך ו"זורקים כפפה": הקמת תיכון 
בסמוך למכללה, כאשר המכללה תנהל אותו באמצעות 
ועד מנהל, עובדי המינהל והמורים יהיו עובדי המכללה, 

והכספים ממשרד החינוך יועברו ישירות למכללה. 

המבנים תוכננו ע"י אותו צוות של ארכיטקטים אשר תכנן 
מנת  על  קסלר(,  שרשבסקי,  )שבח,  המכללה  מבני  את 
היסודי  הספר  בית  ארכיטקטונית.  אחידות  על  לשמור 
יעלים – נבחר לשמש כאכסניה לחטיבת הביניים. באותם 
ימים דניאלה עצמון היא מנהלת את אגף החינוך בעירייה 
וד"ר איציק תומר מנהל המחוז של משרד החינוך. ליו"ר 
הועד  ליו"ר  לוי,  אוסקר  פרופ'  נתמנה  התיכון  מינהלת 

המנהל - פרופ' ג'ורג' מרקוביץ' ובהמשך דב תמיר.

ניהלו  ובהמשך  אדמון  יהודית  מתמנה  הראשונה  למנהלת 
את ביה"ס שוקי יניב אלחדד, עופרה פרוינד וקרול גרינברג. 
ביה"ס השש שנתי זכה להישגים אדירים, בהיקף ששום בית 
הארצי  החינוך  פרס   2007 בשנת  כמו  זכה  לא  מקומי  ספר 
מנשיא המדינה, פרס ארצי להפעלת מורשת תרבות ישראל, 

בית ספר ניסויי ועוד.

בתום 20 שנות פעילות, מחליטה עירית באר-שבע, בהחלטה 
חד צדדית לסגור את ביה"ס בטענה שיש בית ספר תיכון אחד 
מיותר בקו מקיף א' עם מקיף ג' וכי נסגרו בתי ספר יסודיים 
מזינים עוד קודם )ספר זה אינו מתיימר להביע דעה בנושא(.

המהלך היה טראומתי, שכן ביה"ס היה כאמור עתיר הישגים. 
כיום  צלחו.  שלא  בעיתונות,  מחאות  הפגנות,  התקיימו 
למשרדים  )יעלים(  הביניים  חטיבת  של  המבנים  משמשים 
חניה  למגרש  הפך  הכדורסל  מגרש  באר-שבע,  עירית  של 
עירוני,  טכנולוגי  מרכז  מוקם  העליונה,  החטיבה  ובמתחם 

שאנו מאחלים לו הצלחה.

◄
היום הראשון של תיכון עירוני 
מקיף ח' 1991�09�1� שניה 
משמאל, המנהלת הראשונה של 
ביה"ס, יהודית אדמון� ראשונה 
מימין המזכירה הראשונה, גילה 
הרשקוביץ'�

◄
מסיבת סיום, מחזור א', תיכון 
עירוני מקיף ח'�

"המכללה הטכנולוגית מסייעת 
ברמה המקומית והלאומית 

להגביה את רף ההזדמנויות 
לכולם"

07.03.2010
ד"ר חפצי זוהר
סגנית ומ.מ. ראש העיר באר-שבע
ומחזיקת תיק החינוך
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מתוך ספר האורחים

לזכר תלמידי תיכון מקיף ח' אשר נפלו במערכות ישראל�

"מפעל חלוצי יוצא דופן לא רק 
בנגב אלא גם בישראל"

19.03.2009
רן ארז יו"ר הנהלת ארגון המורים

"המודל של ביה"ס העל יסודי 
בבעלות המכללה מאפשר לקיים 
בי"ס ברמה גבוהה והפרסים 
שביה"ס קיבל ברמה הארצית 

יעידו על כך"
20.12.2009
עמירה חיים מנהלת מחוז הדרום-משרד החינוך 44



בשנת 1992, התקיים טקס קצר בו צוינה קריאת בניין H על 
שם וילי ואלזה האן, זאת לאחר שנתקבלה תרומה באמצעות 

קרן היסוד להגדלת שטח ספריית המכללה.

וילי ואלזה האן היו זוג תורמים יהודים מוונצואלה.
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יסוד העמותה המכללה הטכנולוגית באר שבע, בית הספר להנדסה� 
משמאל ד�תמיר, פרופ' מ�הרשקוביץ', ד�ברקת, ד"ר י�לאטי, פרופ' 

א�לוי, פרופ' ג�מרקוביץ', א�אללוף, מ�דור, עו"ד א�ווגדן, ס�כהן, 
27�12�1996 י�רכלבסקי� 

 בית ספר להנדסה
המכללה הטכנולוגית באר-שבע

המדינה  ה-90,  שנות  בתחילת  המואצת  העלייה  עקב 
הגבוהה  להשכלה  הנגישות  את  להרחיב  החליטה 
האוניברסיטאות  ל–7  מעבר  הארץ,  רחבי  בכל  ולפזרה 
אזוריות  מכללות  זו,  החלטה  בסיס  על  הקיימות. 
וטכנולוגיות הגישו בקשות לפתיחת מסלולים אקדמיים. 
"המכללה הטכנולוגית" הצטרפה לתהליך, ובשנת 1994 
מחלקות  ב-5  אקדמיות  תכניות  לאישור  בקשה  הוגשה 
הנדסאי  תואר  של  שדרוג  אפשרות  עם   B.Tech.לתואר

לתואר אקדמי תוך השלמת לימודים של שנתיים.

שהיה  לוי  אוסקר  ד"ר  הוא  הנושא  את  שהוביל  האיש 
מנכ"ל  לימים  הטכנולוגית,  המכללה  למנהל  משנה 
ביה"ס להנדסה של המכללה הטכנולוגית ובהמשך נשיא 
סייעו  שמעון.  סמי  ע"ש  להנדסה  האקדמית  המכללה 
מרקוביץ',  ג'ורג'  ד"ר  הטכנולוגית  המכללה  מנכ"ל  בידו 
יהודה חדד  ד"ר  ובהמשך  דב תמיר סגן מנהל המכללה 
אשר משמש היום כנשיא המכללה האקדמית. למכללה 

האקדמית גם קמפוס באשדוד.

הוכשרו  האקדמי  במסלול  לפעילות  הראשונות  בשנים 
.B.Tech.בעיקר הנדסאים לתואר מהנדס

שתי  אירגונית  נפרדו  המל"ג,  לבקשת   ,1997 בשנת 
עמותה  הקים  האקדמי  המסלול  כאשר  המכללות, 
רשומה בשם "ביה"ס להנדסה מייסודה של המכללה 
ל-"המכללה  הוחלף  שמה  לימים,  הטכנולוגית". 
"המכללה  ולבסוף  בנגב"  להנדסה  האקדמית 

האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון".

במשימותיה  המשיכה  הטכנולוגית"  "המכללה 
ההיסטוריות להכשרת הנדסאים והכשרה מקצועית.

המכללה האקדמית התפתחה לתואר ראשון בהנדסה 
.)M.Sc.( וכיום היא גם מעניקה תואר שני B.Sc.

בשנת 2004 נחתם הסכם בין המכללות, אשר הסדיר 
המנהל  שירותי  קבלת  את  במבנים,  השימוש  את 

ושיתופי פעולה.

הייחודית  בפעילותם  ממשיכים  המוסדות  שני  מאז, 
תוך שיתוף פעולה פורה במגוון נושאים.

"אתם סוד עוצמתה הטכנולוגית 
של המדינה, ותרומתכם לפיתוח 

הנגב לא תסולא בפז"
04.07.2013
ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג
יו"ר השדולה להשכלה טכנולוגית בכנסת 46



מידע שהופץ על-ידי 
המכללה האקדמית 
אשר מדגיש את 
"המוצא ההיסטורי" 
במכללה הטכנולוגית�

הופעה משותפת ביריד 
לימודים�
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ראשון משמאל עם רוה"מ 
אריאל שרון�

עומד באמצע 
)במעיל עור(

 פרופ' אוסקר לוי
 SCE משנה למנכ"ל המכללה )לשעבר(, מייסד

ונשיאה הראשון

העברית  מהאוניברסיטה  בכימיה  שלישי  תואר  בעל 
ירושלים. החל דרכו בהוראה במכללה עוד בהיותו חייל 
ג'ורג'  )פרופ'  אוצו  ילדותו  חבר  וסחף אחריו את  בקמ"ג 

מרקוביץ'(.

אוסקר מעולם לא ניהל את המכללה הטכנולוגית באר-
ראוי  הוא  שבזכותם  תפקידים  מספר  מילא  אולם  שבע, 

להימנות במקום מרכזי.

הקים את המגמה להנדסאי כימיה ועמד בראשה, שימש 
כמשנה למנהל המכללה, פעל להקמת תיכון עירוני מקיף 

ח' ושימש כיו"ר מינהלת התיכון וקידם אותו למצוינות.

הקים את בית הספר להנדסה בתוך המכללה הטכנולוגית 
האקדמית  המכללה  כנשיא  ובהמשך  כמנהלו,  ושימש 
באר-שבע  הקמפוסים  בשני   – שמעון  סמי  להנדסה 
ואשדוד. היה דמות דומיננטית וכריזמטית. למרות אי אלו 
לא שכח, את המכללה הטכנולוגית.  הוא  דעות,  חילוקי 

בהמשך זכה לקבל את אות יקיר המכללה הטכנולוגית.

את  מיצה  בטרם   2005 בשנת  נפטר  לוי  אוסקר  פרופ' 
יכולותיו.
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 פרופ' יהודה חדד
SCE נשיא

פיסיקה  הטכנולוגית  במכללה  לימד  חדד  יהודה  פרופ' 
בהיותו סטודנט לתואר ראשון.

נתבקש  צעיר,  דוקטור  בהיותו  יותר,  מאוחר  שנה  כ-20 
להצטרף להנהלת המכללה הטכנולוגית להכנת התשתית 
האקדמית )תכניות לימודים, מעבדות, ספרייה...( לקראת 
הקמת המסלול האקדמי שבדרך – "בית הספר להנדסה 

מייסודה של המכללה הטכנולוגית".

בין לבין, פרופ' יהודה חדד ניהל מגמות שונות והשתתף 
ההסכם  לבניית  ההסתדרות  מול  ומתן  במשא  כחבר 
הקיבוצי שהיווה פריצת דרך בהסכם העבודה של עובדי 

המכללה, ומהווה בסיס איתן עד היום.

לימים, פרופ' חדד נתמנה לסגן נשיא המכללה האקדמית, 
לנשיא  ומונה  נבחר  לוי,  אוסקר  פרופ'  של  פטירתו  ועם 

המכללה. 

פרופ' יהודה חדד שנבחר ליקיר העיר באר-שבע, הנו חבר 
באסיפה הכללית וממשיך לתמוך במכללה הטכנולוגית.

מתוך ספר האורחים

פרופ' יהודה חדד לוחץ יד 
לד"ר אורי צדקה, לשעבר ראש 

המגמות לבניין ואדריכלות�

"כשם שזכיתם להכניס ספר 
תורה לבית הכנסת, מאחל 

אני בקרב ליבי שתזכו להגדיל 
תורה ולהאדירה"

08.07.2008
פרופ' יהודה חדד
נשיא המכללה האקדמית להנדסה
סמי שמעון

ה" – בקבוק 
יה נהגו להביא "מתנ

האורחים מגרמנ

שתיה חריפה 
של שנפס מקומי. הגרמנים שותים 

ת העבודה, והם קוראים לכך במילים 
רק מחוץ לשעו

 החושך". על מנת לאפשר להם 
אחרות: "כאשר יורד

ל כדי ש"ירד 
 נוהג לכבות את מפסק החשמ

לשתות, היה

כלו לשתות! וגם אחרים... שתו.
החושך" במשרד ויו

קרה באמת...
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השלוחה באשדוד
למבנים  המפתחות"  את  "קיבלה  המכללה   1981 בשנת 
להכשרה  מרכז  פעל  הרחק  לא  הנדסאים.  ללימודי  חדשים 
להכשרה  "המכללה  נקרא  והמקום  שולב,  אשר  מקצועית, 

טכנולוגית אשדוד".

ולסגנו  שניאור  יוסף  המקום  תושב  נתמנה  הראשון  למנהל 
צבי  העיר  ראשי  שפעלו:  בולטים  אישים  מויאל.  יוסף   -
צילקר ואריה אזולאי וכן יו"ר העמותה יצחק דרעי. המכללה 
חלק  היא  האחרונות  ובשנים  חדש  למקום  לאחרונה  עברה 

מהמכללה למינהל, ומתקיימים בה לימודים פעילים.

דובר  אשדוד,  העיר  ראש  בהשתתפות  המנהל  הועד  בדיוני 
על תצרוכת המים הגבוהה של המכללה, שהיו לה מדשאות 
וסבלנות  זמן  נותר  לא  הישיבה  סיום  לקראת  נרחבות. 

למשתתפים, וכל יתר הסעיפים אושרו.

השלוחה במכללת אחווה
בטרם הפכה למכללה אקדמית, היה במקום סמינר למורים. 
בשנת 1975, המכללה הטכנולוגית באר-שבע פתחה במקום 
מכינות טכנולוגיות )קדם הנדסאים( ולימודי טכנאי מכונות. 
מרכז השלוחה היה יצחק בן ששון, אשר היה מופקד כמנהל 
לימודי ערב מטעם מכללת אחווה אותה ניהל ד"ר זוהר טל. 

השלוחה נסגרה, לפני שנים רבות.

השלוחה בקרית גת
המתנ"ס המקומי שנוהל ע"י מר ולדמן, קיים באופן חד פעמי 
קורס מכינה להנדסאים )קדם הנדסאים(. הניסיונות לפתיחת 
הסמיכות  בגלל  כנראה  הצליחו,  לא  גת  בקרית  שלוחה 
למכללת אחווה ולמכללת ספיר. ראשי העיר חיפשו פתיחת 
לימודים אקדמיים ולא התלהבו מלימודי ההנדסאים. פנייה 
נוספת הועברה ע"י המכללה בעת חילופי ראשי העיר בין זאב 

בוים לאלברט ארז.

 Fab18 זוהי גם הסיבה שהכשרת כוח האדם הראשונה עבור
אינטל בוצעה באבן שמואל, הישוב הסמוך, ולא בקרית גת. 
ראש המועצה באבן שמואל, מר עמוס מגידיש, קיבל בברכה 
מבנים,  הציב  הטכנולוגית,  המכללה  את  פתוחות  ובזרועות 

מזכירות וכיתות.

השלוחה באופקים
אריה  ד"ר  הרב  של  בניהולו  לבנות,  הגבוה  התורני  בסמינר 
גם  קודש,  ולימודי  הסמינר  ללימודי  בנוסף  מתקיימים  כהן, 
)בעבר  חזותית  תקשורת  והנדסאי  תוכנה  הנדסאי  לימודי 
הלימודים  מתאמת  מחשבים-תוכנה(.  טכנאי  היו  הלימודים 
החלה  הפעילות  קופרשטוק.  פנינה  גב'  היא  הקשר  ואשת 
של  ההישגיות  רמת  כאשר  היום,  עד  ונמשכת   1987 בשנת 

הבוגרות גבוהה ביותר ובהתאמה גם השמתן בעבודה.

)קדם  טכנולוגיות  מכינות  התקיימו  התשעים,  שנות  בסוף 
גם במתנ"ס המקומי התקיימו   .ECI הנדסאים( עבור מפעל 

מכינות, בעידוד מועצת פועלי אופקים.

במרכז אינג' סטפן ינקו מרכז המגמה למכינות

 הטכנולוגית 
לאחד ממרכזי המגמות של המכללה

 הביתה ביצים טריות. 
-שבע הייתה משימה להביא

באר

חווה ירד גשם חזק ולא 
באחד הערבים במכללת א

בלחץ, ביקש 
ושב לקנות, האיש היה 

 היה להגיע למ
ניתן

ממנהל קורסי הערב את המשימה הבלתי האפשרית. 

משך התגלה הסוד. 
הנ"ל קנה, המרכז היה מאושר ובה

הביצים היו מהמרכול, ביצים רגילות )לא טריות( 

בבית כטריות.
ונאכלו 

קרה באמת...
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השלוחה בבית הגדי
בהמשך לפנייה שהתקבלה, מישיבת אורות הנגב, במושב בית 
הישיבה,  ראש  עם  פגישה  התקיימה  לנתיבות(  )סמוך  הגדי 
הרב שמחה שטטנר, והוחלט ללמד במקום קורסים להנדסאי 
אלקטרוניקה. מספר הלומדים מנה כ-15 איש. הלימודים היו 
דבר,  של  ובסופו  מעבדה,  הייתה  לא  ובמקום  היות  חלקיים 

הלימודים לא הסתיימו.

השלוחה בירוחם
רמת  מכללת  מראשי  למכללה  פנייה  נעשתה   1985 בשנת 
מצד  לעידוד  זכתה  הפנייה  פעולה.  לשיתוף  בירוחם  הנגב 
יותר ע"י  ראשי המועצה המקומית, ברוך אלמקייס ומאוחר 
מוטי אביסרור )בוגר המכללה הטכנולוגית בהנדסה אזרחית(. 
אולם מעבר לקורסי מכינה ומספר השתלמויות, לא התרחבה 

הפעילות. 

 
גזבר   – סהר  מאיר  את  להזכיר  ניתן  הללו,  האישים  בין 
המועצה, וכן את ד"ר משה דרור ופרופ' מ.אלכסנברג שבנוסף 
לפעילותם בתחום לימודי האמנות, ייצגו את ראשות האיגוד 
מגודר,  שטח  היה  החצר  במרכז  מדבר!  לחולות  העולמי 

שהכיל חולות מכל העולם! גם זה היה!

"ראיתי כאן את המפתח לצמיחה 
כלכלית ולסגירת פערים חברתיים 

דרך השתלבות בעבודה של 
כלל האוכלוסייה, בעיקר באזור 

הדרום"
1.01.2008ו
ירום אריאב מנכ"ל משרד האוצר
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 השלוחה באבן שמואל
מועצה אזורית שפיר

בעיריית  פגישות  מספר  קיימו  הטכנולוגית  המכללה  נציגי 
וללימודים.  למשרד  ראוי  מקום  לקבל  בנסותם  גת  קריית 
הניסיונות נדחו באדיבות, עד שגב' שרה חורש )מנהלת האגף 
להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד העבודה והרווחה(, זימנה 
 .)1977( גת  קריית  ליד  שמואל  אבן  במושב  לילית  פגישה 
השתתפו מ"מ ראש עיריית קריית גת קוקו פחימה, הנהלת 
המכללה הטכנולוגית וראש המועצה האזורית שפיר, עמוס 
מגידיש. למועצה היה משרד במרכז שפירא ליד באר טוביהו 

וכן במושב אבן שמואל ליד קריית גת.

שירותי  משרד,  כיתות,  למכללה  יוקצו  כי  החלטה  נתקבלה 
מזכירות, ובלבד שתפתח במהירות האפשרית ברישום לקורסי 
מכינות  אלקטרוניקה,  הנדסאי  )תוכנה(,  מחשבים  הנדסאי 
של  ופתיחתו  הפעילות  פתיחת  לקראת  מקצועית,  והכשרה 

מפעל Fab18 אינטל בקרית גת.

על  הוטלה  מקצועית  להכשרה  האגף  מבחינת  האחריות 
ממונה מחוז ירושלים מר נעים ג'ונה.

הוחל בפעילות גם בתמיכת הסוכנות היהודית, ע"י גב' רחל 
מילנר. בין היתר שמשו כמרכזי השלוחה יוסי שנאור, לואיס 
את  לרכז  החל   2000 משנת  החל  שניידרמן.  ופיני  פרייברג 

השלוחה יעקב דור, אשר הוסיף יצירתיות ומעוף.

הכשרה  קורסי  בקיום  התאפיינה  בשלוחה  הפעילות  עיקר 
מקצועית וקורסי הסבת אקדמאים כאשר הבולטים שבהם היו 

פרויקט אופק" עבור אינטל ו"פרויקט מחשבה" לאקדמאים.

פרויקט "אופק" עסק בהכשרת עובדים בתחום האלקטרוניקה 
הקורסים  במסגרת  החדש.  אינטל  למפעל  בקרה  ובמחשוב 
עסק  מחשבה"  "פרויקט   .Fab18-ל עובדים  כ-200  הוכשרו 
מיוחד  פרויקט  זה  היה  התוכנה.  לתחום  אקדמאים  בהסבת 

של משרד ראש הממשלה.

ראש עיריית קריית גת הנוכחי, אבירם דהרי, הינו בוגר אחת 
ההשתלמויות במקום.

בשלוחת אבן שמואל התקיימו לימודים באווירה כפרית עם 
נוף פסטורלי. השלוחה זכתה לסיוע כספי פרויקט שותפות 
הקמת  את  שאיפשר  מה  היהודית,  הסוכנות  של   2000

המעבדות בשלוחה.

ומנכ"ל  ישי  אלי  והרווחה  העבודה  שר  לביקור  זכה  המקום 
גניבות  ממכת  סבל  אך  ליאון,  הממשלה משה  ראש  משרד 

ליליות חריגה בעיקר של המחשבים.

 "ביקור חטוף אבל מרשים ביותר"
14.01.1992
ח"כ אורה נמיר יו"ר ועדת העבודה והרווחה
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השלוחה ברהט
הטכנולוגית  במכללה  למדו  מתושביה  שרבים  עיר  רהט, 
ציבור  אישי  תיכוניים,  ספר  בתי  כמנהלי  כיום  ומשמשים 

ולאחרונה כיהן פאיז אבו סהיבאן כראש עיר.

ניסיון בשנות התשעים לפתוח שלוחה על-ידי פתיחת  היה 
חניכים  עמל  ספר  בית  במסגרת  להנדסאים  מכינה  קורס 
גם  המכללה,  את  עודדו  לדורותיהם  העיר  ראשי  במקום. 
גומעה אלקצצי, פאיז אבו סהיבאן  פייסל אלהוזייל, השייח 

וכמובן טלאל אלקרינאוי.

הצעירים והצעירות מהחברה הבדואית מעדיפים כיום ללמוד 
מחוץ ליישוב.

סאלם אלקרינואי, מרכז 
השלוחה בעמל רהט

במרכז עם הכאפיה ראש עיריית 
רהט השייח ג'ומעה אלקצאצי�

"אנו בעירית רהט מעריכים את 
העשיה שלכם בחינוך הטכנולוגי"

12.12.2011
אבו סהיבאן פאיז ראש עיריית רהט
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 השלוחה בדימונה
כולל המרכז לתקשורת

ספר  בבית  הערב  בשעות  בדימונה  התקיימו   ,1972 בשנת 
הנדסאים(  )קדם  טכנולוגית  מכינה  קורסי  חניכים  עמל 
באחריות מנהל ביה"ס אונגר מיכאל, לשעבר בוגר המכללה 
הטכנולוגית באר-שבע. בתום מספר שנות הפסקה, חודשה 
ובמיוחד  דימונה  עיריית  עם  הקשרים  והתהדקו  הפעילות 
החינוך(  על  וממונה  העיר  ראש  )מ"מ  אסף  אלברט  בזכות 
ומנהל אגף החינוך בעירייה מר משה נחום. אל"מ במילואים, 
בן המקום יצחק ספורטה פעל כמרכז השלוחה.בהמשך צורף 
ריצ'רד  ד"ר  על-ידי  שנוהל  לתקשורת  המרכז  גם  לשלוחה 

סימון.

בהמשך, פעל כמרכז השלוחה מר שמעון סלוק ומיכל כהן  - 
מכינה, טכנאים, הכשרה  לימודי  במקום התקיימו  כמזכירה. 
ראש  של  תמיכתו  שללא  ספק  אין  והשתלמויות.  מקצועית 
העיר גבי ללוש, הפעילות לא הייתה זוכה להצלחה כה רחבה.

  
 

משרד  השלוחה:  של  לסגירתה  הביאו  תרחישים  מספר 
האוצר שינה את תנאי הזכאות לדמי אבטלה במסגרת חוק 

ההסדרים )2003(, ראשי העיר התחלפו וכן מרכז השלוחה.

מקצועית  להכשרה  האגף  מנהל  בהיותו  פרחי,  יוסי  מר 
במשרד העבודה והרווחה, אמר בטקס קביעת המזוזה במבנה 
לקמפוס  תחליף  אינה  "שלוחה  השלוחה:  של  המשופץ 
וללמוד ליד הבית אינו יתרון, שכן כל עוד אין ספרייה ופעילות 
סטודנטיאלית לא ראוי לקרוא למקום מכללה!". הנוכחים היו 

המומים.

ראשון משמאל אלברט אסף, 
לידו ראש העיר גבי ללוש�
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מכללת הנגב ע"ש ספיר
על מנת להפיץ את פעילות המכללה הטכנולוגית באר-שבע 
מכללת  במזכירות  קשר  נוצר  העובדת,  ההתיישבות  בקרב 
הנגב ע"ש ספיר עם גב' רות גברי ועם מר אלי ברגר. באותם 
ימים, מכללת הנגב עסקה בעיקר בהשתלמויות, בטרם נוסדה 
התארגנה  במקום,  להנדסאים.  וביה"ס  האקדמית  המכללה 
)קדם  להנדסאים  מכינה  ללימודי  קבוצה  הצריפים  באחד 
זו  להיות  גאה  באר-שבע  הטכנולוגית  המכללה  הנדסאים(. 
שתקעה את היתד הראשון לפתיחת הלימודים הטכנולוגיים. 
המנהל הראשון של ביה"ס להנדסאים היה מר מיכאל )פדרו( 
ניומן, לשעבר מרכז המגמה למחשבים במכללה הטכנולוגית 

באר-שבע.

השלוחה במצפה רמון
דרום להכשרה  מן, ממונה מחוז  לפנייתם של מתי  בהמשך 
מקצועית ושל גב' שרה חורש, מנהלת האגף במשרד העבודה 
והרווחה, נתבקשה המכללה לפתוח במצפה רמון, עיר אשר 
קורסים להכשרה מקצועית  כמוקד אבטלה, מספר  הוכרזה 
קבלה  פקידי  טבחות,  נוי,  גננות  חשבונות,  הנהלת  כדלקמן: 

לבתי מלון.

נתקבלו שירותי מזכירות מהמתנ"ס המקומי כאשר הלימודים 
התנהלו לסירוגין בהאנגר באזור התעשייה ובמלון פונדק רמון 
כוח  והיעדר  מבאר-שבע  הגיאוגרפי  המרחק  רמון.  במצפה 
הוראה מקומי הקשו על המכללה, כמו כן הייתה התכחשות 
ההכשרה,  בתום  המקומית.  מהמועצה  שנתקבלו  להבטחות 
המשותפות  הישיבות  חודשה.  ולא  הפעילות  הופסקה 
התקיימו במשרדו של ראש המועצה מקומית מר סמי שושן 

ובהשתתפותו הפעילה.

השלוחה באילת
בשנת 1978, נשלחה פניה מלשכת ראש העיר אילת, מר גדי 
כץ, למשרד העבודה והרווחה על רצונם לחדש את הפעילות 
של קורסים מקצועיים שפעלו בעבר בחסות אחת הרשתות. 
יצרה  אשר  באר-שבע  הטכנולוגית  למכללה  הגיעה  הפניה 
אילת  עיריית  על-ידי  מונה  אשר  פדה  בני  ד"ר  עם  קשר 

"להחיות את הפעילות" ולשמש כמנהל המכללה באילת.

נגישות,  לבעיית  גרם  הגיאוגרפי  המרחק  מכשולים:  מספר 
הטיסות משדה תימן היו יקרות, נערכו במטוסים קטנים של 
המטוס.  כל  רעד  רמון  למכתש  מעל  כאשר  מקומות,   5-4
ימים  באותם  היו  האוטובוסים  מפחידה.  הייתה  הטיסה 
ישנים וממוזגים רק בחלקם. קרה לא פעם שנציגי המכללה 
ויותר בעמידה וללא מיזוג אוויר, שכן  4 שעות  נסעו במשך 
מלאים.  לבאר-שבע  והגיעו  מתל-אביב  יצאו  האוטובוסים 
אוכלוסיית הפונים ללימודים הייתה מועטה ולא תמיד עמדה 
ועדות  לקיים  ירד  הצוות  הפעמים,  באחת  הקבלה.  בתנאי 

קבלה, ל-30 מועמדים כשבמקום נמצאו 6-5 בלבד!

אף על פי כן, התקיימו במקום מספר קורסים בכיתות של בית 
הספר התיכון כאשר על אחד המשרדים נתלה שלט "מכללת 
להנדסאים  מכינות  במגמות:  קורסים  נלמדו  במקום  אילת". 
)קדם הנדסאים(, טכנאי חשמל, טכנאי מכונות. בנוסף לד"ר 
בני פדה, ראוי לציין את מר משה ארוך שלימד מגוון רב של 
מקצועות. כיום פועלת באילת שלוחה של המכללה למינהל.

"אני רואה במוסד הזה כספינת 
הדגל לפתרון בעיות חברתיות 

וכלכליות"
24.10.2000
ד"ר רענן כהן שר העבודה והרווחה
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 השלוחה בערד
כולל ביה"ס למלונאות

המועצה  ראש  של  במשרדו  פגישה  התקיימה   ,1973 בשנת 
השתתפו  בפגישה  שוחט.  )בייגה(  אברהם  ערד  המקומית 
רגב, מנהל המתנ"ס.  ומשה  מנחם קפלן, מנהל אגף החינוך, 
מטעם המכללה צבי יניב, סגן מנהל המכללה הטכנולוגית ודב 
תמיר, המזכיר האקדמי. הוחלט לפתוח שלוחה של לימודים 
מכינה  קורסי  התקיימו  השנים  במשך  המקומי.  במתנ"ס 
וטכנאי  ובקרה  מכשור  טכנאי  הנדסאים(,  )קדם  להנדסאים 
תעשייה וניהול. בין מרכזי השלוחה הבולטים היה דוד אלברט.

יאשיהו  ברחוב  "יפית"  קליטה  במרכז  נפתח   1992 בשנת 
בשיתוף הסוכנות היהודית, מטבח לימודי, אז מהמשוכללים 
בארץ. במקום נלמדו קורסים מטעם משרד העבודה והרווחה 
בתחום ההארחה כגון טבחות, פקידי קבלה לבית מלון, אירוח 

ומלונאות משולבת. 

בתכנית  לארץ  הגיעו  אשר  חדשים  שעולים  היה  הרציונל 
חלו"מ, סל"ה טכנולוגי ועל"ה ירכשו מקצוע כאשר הם נהנים 
משירותי מרכז הקליטה בתקופת הלימודים, ובתום הלימודים 
ואילת,  המלח  ים  באזור  המלון  בבתי  לעבודה  נקלטים  הם 

נשארים בארץ, ובהמשך גם ההורים "עושים עלייה".

אלמוזנינו  משה  היהודית:  הסוכנות  מטעם  בהקמה  סייעו 
מנהל מרחב דרום, אלי אללוף חתן פרס ישראל, מלון האייט 
ים המלח שהיה אז בהקמה, רון אבני מהרשות לפיתוח הנגב, 
משרד  מפקח  כץ,  ומשה  הקליטה  ממשרד  נחמיאס  נחמה 
העבודה. שמות שהיו שותפים לפיתוח והפעלה: רחל מילנר, 
טמיר,  טל  זלינגר,  מוניקה  פיאלקו,  אריק  פרלמוטר,  זלמן 
יצחק  זאב צימרמן, אבישי פיטל,  דוד כספי,  בירנבאום,  פול 
חליווא, ד"ר רענן פלץ, אינג' סטפן ינקו, ליזה קורצקי, שלמה 

נחמיאס, דוריס שרון, רפי יפת, אלכס סופרון ועוד.

נסגר מרכז  בהוראת הסוכנות היהודית, עם מיעוט העלייה, 
הקליטה ב-2010 והציוד הועבר בהחלטה של מר אלי כהן, 
מנהל המחלקה לעליה וקליטה של הסוכנות למרכז קליטה 
כשנתיים  עוד  התקיימה  הפעילות  בבאר-שבע.  אלטשול 
)כלכלה(,  התמ"ת  משרד  על-ידי  הקורסים  שהופסקו  עד 

והמכללה נאלצה "להחזיר את המפתחות".

גב' נחמה נחמיאס, המשרד 
לקליטת עלייה�

מר רפי יפת 
מפקח טבחות�

משה כץ, מפקח קורסי הארחה 
וכיום מפקח ראשי להכשרה 

מקצועית במשרד הכלכלה�

◄
סיום מחזור א' טבחות 
ערד, עם הכובע השף פול 
בירנבאום, המדריך הראשון�

◄◄
מימין רון אבני, פרופ' ג'ורג' 
 מרקוביץ', שרה פרידמן,
מתי מן�

◄
המטבח הלימודי בערד 1992�

◄◄
המטבח הלימודי בבאר-שבע 
2011 )עבר מערד(�

"בזכותכם הרבה אנשים שהגיעו 
למדינת ישראל מצאו את עצמם 

והיום מחזירים את מה שנתתם 
להם למדינת ישראל"

08.01.2012
טלי פלוסקוב ראש עירית ערד
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מתוך ספר האורחים

 אהרון אוזן
שר העבודה והרווחה )לשעבר(

אהרון אוזן, שר העבודה והרווחה, תושב מושב גילת, ביקר 
אשר  סטודנטים  לקבוצת  נחשף   ,1983 בשנת  במכללה 
למדו על המדשאה, הבין שדבר נובע ממצוקת כיתות ונתן 
הוראה לבנייה. בניין D נבנה תוך זמן קצר לאחר הביקור. 
הטכנולוגית  המכללה  יקיר  אות  לו  הוענק  כן  על  אשר 

באר-שבע.

מרים סגל - 
המזכירה של 

המרכז להכשרה 
מקצועית�

"היתה לי הזכות להיות שותף 
בחלק מתכנון המכללה"

28.06.1994
ניסן לימור פרויקט הבנק העולמי
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מתוך ספר האורחים

►
המדריכים של משרד 

העבודה-הכשרה מקצועית 
על רקע הבניין הישן, עם 

סמל הבניין החדש�

ראשון מימין דני דותן, 
השלישי וייצמן יוסף, ד"ר 

ג'ורג' מרקוביץ', אלברט 
אבוגזיר, אהרון אברמוביץ', 

משה גואטה ואורי נוימן�

►
מימין ישראל בן אמיתי, 

מנכ"ל אוניברסיטת הנגב, 
אלכס רובל מרכז המגמה 

למכונות, אריק ניסן מזכיר 
מועצת פועלי באר-שבע 

והשר�

"הישגי המכללה מהווים דוגמא 
ומופת לאיך לעשות הרבה בשקט 

ובבטחה"
23.06.1996
אלוף )מיל'( אברהם בן שושן
מנכ"ל משרד העבודה והרווחה
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בית כנסת
של  הראשי  מהמהנדס  הודעה  נתקבלה   1991 בתחילת 
עזבון  על  אברהם,  מונל  מר  והרווחה,  העבודה  משרד 
מהולנד למטרות דת. הוחלט להפוך את כיתה מספר 3 
כנסת.  )כיתה קטנה של 10-15 מקומות( לבית   A בניין 
הכסף הספיק לעבודות נגרות, לארון קודש ולתיקון ספר 

תורה.

)ספר תורה של עליית הנוער היה בתיקון אצל הרב יוסף 
נדרש(.  ולא  בעדו  שולם  לא  עומר,  של  רבה  גינזבורג, 
בידיעת מר משה אלמוזנינו מנהל מרחב דרום בסוכנות 
הועבר  והספר  התיקון  בגין  שילמה  המכללה  היהודית, 
כנסת  לבית  והפיכתה  הכיתה  ריהוט  בהשאלה.  אליה 
נתנו תשובה לבקשות של סטודנטים מסורתיים, שבמשך 
 09.05.1991 ביום  להתפלל.  שקטה  פינה  חיפשו  שנים 
התקיים טקס הכנסת ספר תורה במעמד סגן שר העבודה 
והרווחה - הרב מנחם פרוש, ראש העיר איז'ו רגר, הרב 

הראשי לבאר-שבע הרב אליהו כ"ץ ונכבדים.

בהמשך לבלאי שנתגלה בספר התורה הנ"ל, הוכנס ספר 
תורה נוסף באדיבותו של הרב נתן ספקטור, ראש ישיבות 
לבאר- הראשי  הרב  במעמד   08.07.2008 ביום  המעיין, 
גבי  יהודה דרעי, מנכ"ל משרד התמ"ת רו"ח  שבע, הרב 
סדירה  מנחה  תפילת  מתקיימת  במקום  ונכבדים.  מימון 

ומידי פעם גם תפילת שחרית.

מתוך ספר האורחים

שיר שכתב הרב הראשי 
לבאר-שבע, אליהו כ"ץ 
לרגל האירוע�

"תתברכו לגדל תלמידים 
לתפארת בית ישראל"

09.05.1991
ח"כ הרב מנחם פרוש
סגן שר העבודה והרווחה 
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מתוך ספר האורחים

סגן שר העבודה 
והרווחה הרב מנחם 
פרוש וראש עיריית 

באר-שבע יצחק 
)איז'ו( רגר בעת 

הכנסת ספר תורה�

הרב הראשי לבאר-
שבע הרב יהודה דרעי 

בעת הכנסת ספר 
תורה�

ראשון משמאל יצחק 
מימון, יקיר המכללה 

הטכנולוגית�

"יהי רצון שתצליחו בכל מעשי 
ידיכם ותשרה השכינה במעשי 

ידיכם כל הימים"
ה' תמוז תשס"ח
הרב יהודה דרעי הרב הראשי – באר-שבע
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 המכללה מביעה
הערכה לעובדיה

יוסי עמר, מרצה 
לאלקטרוניקה, בעל עיתון 

כלבי, חבר באסיפה הכללית 
של המכללה הטכנולוגית ויקיר 

המכללה הטכנולוגית�

מימין עומדות מרים דגן, רחל 
ול, דליה בנג'ו ומרים צרפתי�
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מתוך ספר האורחים

צור מיכאל, מרכז לימודי 
המתמטיקה�

ד"ר יוסי עטרי, מרצה 
לאלקטרוניקה )בן למשפחת 

עטרי המפורסמת(

ברקע ד"ר הלני עזריה, פרופ' 
ס�פרייברג, משה מראלי, יהודה 

גבאי�

אינג' אלטר בסיל, מרכז 
המגמה לבניין�

"באתי ונכבשתי, פשוט מהנה וכיף 
לראות מקום שמשקיעים בו כל כך 

הרבה אהבה"
25.06.1991
שמואל סלבין מנכ"ל משרד העבודה והרווחה
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גב' רות שניר, מרצה לאנגלית�

גב' יעל גבאי, מזכירה בכירה� גב' ויולט שטטר, ראש מדור 
מערכות מידע�
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עומד פרופ' חיים אילתה, 
רקטור אוניברסיטת הנגב�

2008 
מנכ"ל משרד האוצר, ירום 

אריאב בשיחה עם נשים 
חרדיות בקורס מכינה 

להנדסאים� 

2008 
משלחת יהודים מארה"ב 

תומכי שלום� 

1978 
מימין אברהם )בומה( שביט, 
נשיא התאחדות התעשיינים 

בישראל בביקורו במכללה� 

ביקורים נוספים
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מתוך ספר האורחים

מברך זלמן שינקמן, מזכ"ל 
הסתדרות ההנדסאים בישראל�

משמאל יצחק ולבר, מנהל 
בית ספר עמל חניכים ולימים 

מזכ"ל הסתדרות המורים 
בישראל, לידו דוד בגלייטר�

"הסתדרות ההנדסאים תשמח 
לשתף פעולה עם המכללה לטובת 

ההנדסאים והטכנאים"
24.11.2009
שטיינר יצחק יו"ר הסתדרות ההנדסאים וטכנאים
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יו"ר הועד המנהל, פיני בדש, 
מעניק את אות יקיר המכללה 
הטכנולוגית לסולל כהן�

שחרור באר-שבע 
21�10�1948

 סולל כהן
משנה למנכ"ל אוניברסיטת בן-גוריון )לשעבר(

ממשחררי העיר באר-שבע, כקצין בפלמ"ח. משנה למנכ"ל 
המכללה  את  לווה  וממייסדיה.  גוריון  בן  אוניברסיטת 
בן  אוניברסיטת  כנציג  המכללה  בהנהלות   1970 משנת 
שימש  האחרונות  בשנים  לגמלאות.  יציאתו  עד  גוריון 
כחבר האסיפה הכללית וחבר הועד המנהל של המכללה 

עד פטירתו. 

ראשון תמיד לייעץ בעיקר כלכלית ולפרגן, זכה להערכה 
רבה, בכל מקום שפעל. כהערכה על פועלו למען המכללה 

קיבל את אות יקיר המכללה הטכנולוגית.
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קשרים בינלאומיים
משרד  מטעם  לימודי  סיור  תמיר  דב  ערך   1981 בשנת 

העבודה והרווחה באוניברסיטאות ובמכללות בגרמניה.

כתוצאה נחתמו הסכמים עם בית בספר הגבוה לטכנולוגיה 
בנירנברג וכן בקרלסרוהה.

ההסכמים לוו במשלחות הדדיות של הסגלים.

להנדסאי המקבילה  דיפלומה  לקבלת  כתנאי   בגרמניה, 
במשך  עבודה מעשית  חובה של  הייתה   ,Dipl.Ing (FH(
בתעשייה  בעבודה  הכירו  בגרמניה  המכללות  סמסטר. 
 .Praxissemester מעשי  כסמסטר  בישראל  הקיבוצית 
זכו  בקיבוצים,  עבדו  לארץ,  הגיעו  סטודנטים  עשרות 
מאוד  הייתה  התכנית  כיס.  ולכסף  לעבודה  ללינה, 

מוצלחת ומבוקשת.

בהמשך, אלי נבון קישר את המרכז הטכנולוגי באמנדינגן 
באזור פרייבורג, בהנהלת הלמוט רייבולד, עם המכללה. 
כעשרים שנה עם הפסקות קלות, התקיימו אחת לשנה 
בשלוש  מצטיינים.  סטודנטים  של  משלחות  חילופי 
ע"ש  טכנולוגי  מרכז  עם  הוא  הקשר  האחרונות,  השנים 

גרטרוד לוקנר )חסידת אומות עולם( מהעיר פרייבורג.

◄
דיונים משותפים 
בגרמניה�

◄◄
חברי סגל 
מהמכללה 
בגרמניה�

◄
ראשון משמאל 
הרקטור ו�פישר 
ושני סגניו�

◄◄
משלחת סטודנטים 
ראשונה מהמכללה 
בגרמניה 1990�

דיונים משותפים 
במכללה�

סמינר גרמניה-ישראל 
במכללה הטכנולוגית�

הלמוט רייבולד, ידיד 
מובהק של המכללה 
הטכנולוגית ומדינת 

ישראל
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במרכז פרופ' דניס גלון, משלחת מגרמניה בטיול בנגב
נשיא המכללה במיאמי 
פלורידה ארה"ב�

משלחת מהמכללה ע"ש 
גרטרוד לוקנר - פרייבורג, 

גרמניה 2013� עומדת 
במרכז לירון זינו, דיקאנית 

הסטודנטים�
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מתוך ספר האורחים

 הכשרה מקצועית
פעולות מיוחדות

מנהל  מינצברג,  צבי  של  פרישתו  לאחר   ,1985 בשנת 
מדינה(,  )עובד  לגמלאות  מקצועית,  להכשרה  המרכז 
מתמנה שלמה נחמיאס בוגר המכללה הטכנולוגית, אשר 
כיהן כמרכז פדגוגי לראש המרכז )שבהמשך יקרא המרכז 
למגמות  דומה  במעמד  ויהיה  והשתלמויות  להכשרה 
שהיו  המדריכים  צוות  במכללה(.  הנדסאים  ללימודי 
עובדי מדינה מתחלף בהדרגה למדריכים עובדי המכללה. 
רבה  פעילות  הייתה  והשתלמויות"  להכשרה  ל-"מרכז 
ל2000  קרוב  למדו  בהם  שנים  היו  בשלוחות.  במכללה, 
אישה ואיש. גולת הכותרת הייתה בית הספר למלונאות 
בערד. נציין מקבץ של פעילויות מיוחדות מתוך העשייה 
הגדולה שהיא נחלת העבר שכן חוק ההסדרים "חנק" כל 

אפשרות לפתיחת פעולות רגילות.

מימין שלמה נחמיאס 
מלווה את נשיא המדינה, 
משמאל משה קצב שר 
העבודה והרווחה�

"התרשמתי עמוקות אצלכם 
מהשירות הניתן לציבור 

הסטודנטים"
 
פרופ' דניס גלון נשיא המכללה הקהילתית
מיאמי, פלורידה, ארה"ב
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מפעיל מתקנים כימיים
ודומיננטי  מרכזי  גורם  בהיותה  הטכנולוגית,  המכללה 
שנה  כ-45  זה  מפעילה  בדרום,  הנדסי  אדם  כוח  להכשרת 
ומפעלים  לחברות  כימיים  מפעילים  קורסי  מ-1969(  )החל 
מפעיל  כי  אז  קבע  לוי  אוסקר  פרופ'  בדרום.  הממוקמים 
שם  למעשה,  המקצועות.  יתר  כמו  מקצוע  זהו  מתקנים 

המקצוע "מפעיל כימי" הומצא כאן, במכללה הטכנולוגית.

מאז ועד היום חברות מובילות בדרום מגייסות מועמדים חדשים 
בתקופת  הטכנולוגית.  המכללה  באמצעות  אותם  ומכשירות 
הקורס, המגויסים זוכים לדמי קיום מלאים כולל ארוחות. בתום 
והחברות  הקורס, נקלטים כולם כעובדים במתקני המפעלים 
השונות. בין המובילות שבהן: חברת כימיקלים לישראל, חברת 

טבע, אינטל, טרה, מכתשים, קמ"ג ועוד.

מערכות  תחזוקת  כמו:  נוספים  למקצועות  לימודים  תכניות 
גובשו  ועוד,  תעשייתית  מכשירנות  תעשייתיות,  מיכון 

לראשונה במכללה בשיתוף החברות והמפעלים בדרום.

בקרוב יחלו השתלמויות בתחום הגז הטבעי.

 הכשרה מקצועית
לאסירים

ומבודד.  מנודה  כלל  בדרך  עצמו  מוצא  המשוחרר  האסיר 
לעומת זאת אסירים שנמצאים בהכשרה מקצועית מקבלים 
הזדמנות לפתוח דף חדש ולהפוך לאזרחים מועילים לחברה 

ולעצמם.

לבקשת  הטכנולוגית  המכללה  נענתה  ה-80  שנות  במהלך 
שירות בתי הסוהר להפעיל קורסי הכשרה מקצועית לאסירים 
הנמצאים על סף שחרור באגף השיקום, במקצועות מסגרות 

מכנית ונגרות.

עשרות  הוכשרו  ובו  בהצלחה,  שנים  כ-5  נמשך  זה  פרויקט 
ובהתלהבות  במסירות  לימדו  המכללה  מורי  אסירים. 
אוכלוסייה מיוחדת זו וזכו לכבוד ולהערכה רבה מצד הנהלת 
שירות בתי הסוהר והאסירים. הקורס היה בשיתוף מר רפי 
שטרית מהמחלקה לשיקום שכונות ולימים סגן ראש עיריית 

באר-שבע וממונה על החינוך.

סיום קורס במרכז להכשרה 
מקצועית� חמישי משמאל 
אבי סולמני, הנדסאי ראשי 

במגמה לכימיה�

 בוגרי הקורס קיבלו במתנה ארגזי כלים. 
האסירים

לילה נפרצה 
נערכה מסיבת סיום בערב; באותו ה

תכות...עד היום מחפשים את 
הסדנא ונגנבו ר

הגנבים.

קרה באמת...
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 הכשרה מקצועית
לחיילי מקא"מ )נערי רפול(

את  לשכנע  מצליח  ורגיש,  קשוח  אדם  יוסף,  גנץ  סא"ל 
הממונים בצה"ל )ביניהם אלוף רפאל איתן לימים הרמטכ"ל 
ואת תת אלוף אמירה דותן, קצינת ח"ן ראשית(, לגייס לצה"ל 
אוכלוסיות מבתים הנמצאים במצוקה, והחשופים ממושכות 
במסגרות  להשתלב  התקשו  מהם  שרבים  סיכון  למצבי 
חינוכיות. זאת במטרה להקנות לחיילים מקצוע טכני ונדרש 
ולשלבם כחיילים מן השורה בחילות צה"ל. המכללה פנתה 
לשלמה נחמיאס, בוגר המכללה, אשר עבד בתעשייה הכימית 

ומינתה אותו לרכז את הפעילות.

המכללה הטכנולוגית באר-שבע באמצעות המרכז להכשרה 
צה"ל  עם  המשותפת  התוכנית  לביצוע  התגייסה  מקצועית, 
החל משנת 1979. במיזם זה הוכשרו חיילות למקצוע חווטות 
מסגרות  למקצוע  וחיילים  אוויר  חיל  עבור  אלקטרוניקה 
מכנית עבור חיל החימוש. פרויקט זה זכה להצלחה גדולה 

שכן החיילים נקלטו במסגרות צה"ל.

מתוך ספר האורחים

שאול שרמן, טכנאי ראשי 
עם בנות חווטות�

סא"ל יוסף גנץ ותת אלוף 
אמירה דותן�

"בסדר עדיפות לאומי – חינוך 
במקום ראשון, חינוך לטכנולוגיה - 

עצמאות כלכלית"
20.03.1990

ח"כ רפאל איתן )רפול( 
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מתוך ספר האורחיםמתוך ספר האורחים

 העליות מאתיופיה
מבצע משה )1985-1984( ומבצע שלמה )1991(

העליות הגדולות מאתיופיה )המאופיינות במנהגים ובמסורות, 
בקושי  כלכליים,  בקשיים  נמוך,  וטכנולוגי  לימודי  ברקע 
ממשרדי  מיוחדת  הערכות  דרשו  וכו'(  בשפה  בתקשורת 
הסוכנות  העלייה,  לקליטת  המשרד  הקולטים:  הממשלה 

היהודית, משרד הכלכלה ועוד. 

מקוריים  מיון  מערכות  ובונה  יוזמת  הטכנולוגית  המכללה 
של  האולפן  לימודי  בתום  לעולים  המועברים  וחדשניים, 
נכבד  יועצת פדגוגית, חלק  בנג'ו,  משרד החינוך. לגב' דליה 

בפעילות.

תוכניות הלימודים, שנבנו בעקבות כך, מבוססות על מסלול 
לימודים איטי ומודולרי אשר מבטיח קידום לימודי בהתאם 
ליכולת האישית והכלכלית של כל עולה, באמצעות: השלמת 
מקצועית,  להכשרה  טכנולוגיות  מכינות  תיכונית,  השכלה 
לימודי מקצוע, מכינות לטכנאים והנדסאים ולימודים לקראת 

תואר הנדסאי.

הבסיסיים  הלימודים  את  בהצלחה  סיימו  מהעולים  מאות 
ובלימודי  המקצועית  בהכשרה  טכנולוגית,  במכינות 
הבוגרים  בלבד.  חלקית  היתה  ההצלחה  אבל  ההנדסאים 

לתואר הנדסאי היו בעיקר במגמות כימיה, חשמל ובניין. 

העולים  הסעת  של  האובייקטיביים  בקשיים  בהתחשב 
ללימודים )בגלי העלייה הגדולים(, המכללה הפעילה מערכת 
לוגיסטית של הסעת מורים ואמצעי לימוד למקומות המגורים 
של העולים במרכזי קליטה בדרום שכללו לעיתים גם ריהוט 

מלא לכיתות, אמצעי המחשה וחומרי לימוד אחרים.

קבוצת עולים באולפן 
אלטשול

טקס חלוקת דיפלומות

 "העלו תרומה לנגב ולמדינת
ישראל כולה"

02.03.2000
פרופ' יולי תמיר השרה לקליטת עליה

"התרשמנו מאד מהיקף פעולותיכם 
הברוכות"

02.11.2000
אריה )ליובה( אליאב חתן פרס ישראל
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סל"ה טכנולוגי )חלו"מ(
תוכנית סל"ה )סטודנטים לפני הורים( זוהי תוכנית מיוחדת 
אמריקה.  ודרום  צרפת  חמ"ה,  ממדינות  צעירים  לעליית 
המשלבת רכישת מקצוע, לימוד השפה העברית, חינוך חברתי, 

קליטה מוצלחת בצה"ל והשתלבות בחברה הישראלית.

קשה  ניסיון  בעלי  צעירים  הינם   ,19-17 בגילאי  הצעירים 
סוציו-אקונומי  מרקע  הוריות  חד  למשפחות  ילדים  לגילם, 
נמוך. העולים המאותרים, עוברים מבחני מיון מקיפים בארצות 
ועולים לארץ לבדם כשהם מלאי תקוה לשנות את  מוצאם 
סגנון החיים שהכירו ולממש את הפוטנציאל שבהם לרכישת 

מקצוע, לשרות בצה"ל ולהשתלבות בארץ.

ובו  ברציפות,  שנה   12 במשך  רבה  בהצלחה  נערך  זה  מיזם 
בשיתוף   1997 משנת  החל  מגוונים,  קורסים  מספר  הועברו 
העלייה,  לקליטת  המשרד  ממשלתיים:  גורמים  ובפיקוח 
הסוכנות היהודית, משרד הכלכלה ומשרדי החינוך, התרבות 

והספורט.

בית ספר תעשייתי לנוער
בהמשך לסיכום בין גב' שרה חורש, ממשרד העבודה, וד"ר 
נפתח  שבע,  באר  בעיריית  החינוך  תחום  ראש  פרנקל,  רות 
בית ספר תעשייתי במכללה הטכנולוגית באר   2003 בשנת 
נפלטו  אשר  לצעירים  מענה  לתת  נועד  הספר  בית  שבע. 
מהמערכת התיכונית של משרד החינוך בבאר שבע. כמו כן 
שכן  הטכנולוגית,  למכללה  תקציבית  לסייע  הפרויקט  נועד 
בתום  בלימודי הנדסאים!  יותר מאשר  גבוה  היה  זה  תקצוב 
שלוש שנים של פעילות, בשנת 2006, ביקשה המכללה לצאת 
בודדו  התלמידים  לכישלון:  העיקריות  הסיבות  מהפרויקט. 
מהמבוגרים )הנדסאים( למתחם צר ללא אפשרות לפעילות 
תיאורטיים.  לימודים  לצד  מעשית  עבודה  ו/או  ספורט, 
בעיות  עם  צעירות,  אוכלוסיות  עם  ניסיון  היה  לא  למכללה 
נגרמו  למכללה  כן  כמו  ללמוד.  רצון  וחוסר  רבות  משמעת 

נזקים פיזיים יומיים!

ראשון מימין יעקב גליק, 
לימים ראש המגמה 
למכונות�

נזקים שנעשו על-ידי 
תלמידי בית הספר 

התעשייתי�
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מתוך ספר האורחים

פרויקט מסע
ישראל  ממשלת  ביוזמת   2005 בשנת  נוצר  מסע  פרויקט 
של  בתקופה  נבנה  הפרויקט  במהותו,  היהודית.  והסוכנות 
ירידה דרמטית במספר העולים מצד אחד וסימני התבוללות 
ארה"ב  צעירי  ובין  בכלל  העולם  בכל  יהודים  צעירים  בין 
לידי  ובאה  חדשנית  מאוד  הייתה  הפרויקט  מטרת  בפרט 
ישראל  ממשלת  ראש  של  מפורסמת  מאוד  באמירה  ביטוי 
באותה התקופה – אריאל שרון – יוזם הפרויקט, שקבע: "כל 
צעיר/ה יהודי יחיה בארץ לפחות שנה אחת בחייו, במסגרת 
תכנית מיוחדת שתאפשר לו להכיר את הארץ ממקור ראשון 
– אישי. אם כעבור התקופה, הצעיר יגיע למסקנה שהוא רוצה 
לבנות את עתידו בארץ – ישנה את הסטטוס מתייר – לעולה 
חדש. מאידך, במידה ויחליט שבכל זאת עתידו בארץ מוצאו 
– מדינת ישראל תרוויח שגריר נאמן של הארץ, שהכיר אותה 
למלא  ומסוגל  ישראלי  אזרח  של  בתנאים  בה  חיי  מקרוב, 

תפקיד של "מסבירן" בקהילה בה הוא חי". 

פרויקט מסע התחיל פעולתו במכללה בשנת 2008 במסגרת 
פז.  מיכה  מר  עומד  שבראשו  מיוחדות  לתוכניות   המדור 
VIDECOM )עיצוב גרפי של  תכנית ראשונה הייתה תכנית 
ובהם  נוספות  תכניות  הוספנו  בהמשך,  באינטרנט(.  אתרים 
בניית אתרים באינטרנט, צילום, מולטימדיה ועריכת סרטים 
קצרים)דוקו(, תכנית הכנת רופאים למבחני רישוי בישראל - 
MDL in the Negev,  תכנית הכנת רוקחים למבחני רישוי 

.M.Ph.L - בישראל

פורמאליים,  ללימודים  בנוסף  חודשים.   10 התוכניות  משך 
מורשת.  מסורת,  יהדות,  העשרה,  לימודי  לומדים  הצעירים 
של  בסטטוס  נמצאים  המשתתפים  התוכנית,  תקופת  בכל 
עוברים  באר-שבע  הטכנולוגית  במכללה  תייר.   – סטודנט 
המכללה  במדינה.  מ.ס.ע  משתתפי  מכלל  כ-10%  בשנה 
ממשתתפי  ש-95%  בכך  גאה  באר-שבע  הטכנולוגית 
התוכנית "עושים עלייה" ורובם ממשיכים לחיות במטרופולין 
 400  – כ  התוכנית  במסגרת  הגיעו   2008 באר-שבע. משנת 
 75 כולל  זה  מספר   .380 לישראל  עלו  מתוכם  משתתפים, 
רופאים שחלקם הגדול עברו בהצלחה מבחני רישוי והשתלבו 

במערכת הבריאות בדרום הארץ.

קידום בני נוער מהפריפריה
המכללה הטכנולוגית בשיתוף עמותת הזנק לעתיד, מפעילה 
מבאר-שבע  נוער  לבני  ייחודית  תכנית  שנים  מספר  מזה 

ומהפריפריה.

תכנית ייחודית זו מיועדת לתלמידי תיכון, בנים ובנות ונמשכת 
3 שנות לימוד, יום אחד בשבוע, מכיתה י' עד כיתה י"ב. 

מלווים  מאורגנת,  בהסעה  למכללה  מגיעים  התלמידים 
במורה מהתיכון, לומדים במעבדות חשמל ומחשבים, על פי 
תכנית הלימודים של משרד החינוך וניגשים לבחינות בגרות 

)חלקית(. ביום זה, התלמידים מקבלים ארוחת צהריים.

עבודה  במקומות  משולבים  התלמידים  י"א,  כיתה  במהלך 
להשתלבות מעשית מודרכת בנוסף ליום הלימודים במכללה. 
השתלבותם במכללה הטכנולוגית יחד עם סטודנטים, מעלה 

את האגו, מוסיפה לגאווה ולביטחון ומצילה מנשירה.
"אשמח תמיד להיות כתובת 

עבורכם"
09.07.2009
77ח"כ פאינה קירשנבאום
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ביקור נשיא המדינה חיים הרצוג 
26.05.1986

ניסן  מר  הנשיא  בית  מנכ"ל  ביוזמת  התקיים  הביקור 
לימור, אשר בתפקידו הקודם במשרד העבודה והרווחה 
היה אחראי על פרויקט הבנייה של הבנק העולמי אשר 
בשנות  הטכנולוגית  המכללה  מבני  את  וציידה  מימנה 
העבודה,  משרד  מנכ"ל  צילקר  צבי  אינג'  במרכז  ה-70� 

לימים ראש עיריית אשדוד�

G ,H היסודות של בניינים 
פרויקט הבנק העולמי�

מימין ד"ר עמנואל 
מנזורולה – ראש המגמה 
לכימיה�

"התרומה שלכם למשק ולחברה 
מרכזית"

26.05.1986
חיים הרצוג נשיא מדינת ישראל
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הדיפלומה שהוענקה על-
ידי המכללה בין השנים 

2000-1970

פרויקט שיקום שכונות
המחלקה  מנהל  אז  אללוף,  אלי  פנה   1984 באוקטובר 
שכונות  פעילי  מאות  לשדרג  בבקשה  שכונות,  לשיקום 
מבאר-שבע ועיירות הפיתוח מאזור מצפה רמון ועד קו 
השכלה  הייתה  לא  לפעילים  שדרות.   – מלאכי  קריית 
תיכונית והוחל בקורסי קדם הנדסאים )מכינה טכנולוגית( 
המכללה,  בשלוחות  התקיימו  מהקורסים  חלק  כאשר 
בירוחם ובאופקים. ההצלחה הייתה אדירה, וההתרגשות 
של אלי אללוף – לימים חתן פרס ישראל- הייתה אדירה 
גם כן. נתבקשנו לתת לימודי המשך, "לימודי הנדסאים", 
לאותם בני ה- +30 שזאת הייתה הזדמנות אחרונה עבורם, 
ואכן כמה עשרות צעירים  או להישאר למטה.  להמריא 
המובילה  הצעירה  למנהיגות  והפכו  לימודיהם  סיימו 

ביישובם.

הורים יחידים – טכנאי יב"ם
עם הפעלת חוק ההסדרים בשנת 2003, קוצצו קצבאות 
חד  במשפחות  במיוחד  שפגע  דבר  הלאומי,  הביטוח 
הוריות. במשרד העבודה, הוכנה תכנית שמטרתה לשלב 
המכללה  הישראלי.  התעסוקה  בשוק  יחידים  הורים 
הטכנולוגית נרתמה לביצוע פרויקט לאומי זה ופתחה שני 
מחזורי לימוד בשנים 2008-2005, בהן למדו כ-80 נשים 
טכנולוגית  מכינה  כללה  הלימודים  תכנית  הוריות.  חד 
באמצעות  )יצור  יב"ם  טכנאי  קורס  ובסיומה  יעודית 
מחשב(, בפיקוח מה"ט. בתקופת הלימודים, הסטודנטיות 
באמצעות  קיום  דמי  קיבלו  לימוד,  משכר  לפטור  זכו 
מגוריהם  למקום  נסיעות  החזרי  לאומי,  לביטוח  המוסד 
וסיוע במימון אחזקת ילדיהם. תנאים אלו אפשרו לנשים 
ללמוד ולסיים בהצלחה את לימודיהם. בתום הלימודים 
להן  אפשרה  התכנית  השמה(,   80%( בעבודה  השתלבו 
אף  חלקן  מהמדינה.  קצבאות  מקבלי  ממעגל  לצאת 
עובדות היום במכללה הטכנולוגית בתפקידי הוראה ועוד.
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 מבחנים פסיכוטכניים
חברת תי"ל אינטרנשיונל

במכללות  המדינה  הוצפה  טרם  התשעים,  שנות  אמצע 
הביקוש  העמים,  מחבר  גדולה  עליה  ישנה  אקדמיות, 
ללימודי הנדסאים גבוה. המכללה מוצאת עצמה בהיעדר 
למר  פנייה  מופנית  הרבים.  למועמדים  ומיון  וויסות  כלי 
יעקב בן דור מבעלי חברת תי"ל, חברה למיון כוח אדם 

מתל-אביב.

החברה נעתרת לאתגר, יהודה ויובל מהחברה בונים תכנית 
מהפסיכומטרי(  )בשונה  עיקרה  אשר  ממוחשבת  מיון 
יכולת ניבוי התאמה ללימוד ספציפי מתוך כלל המקצועות 
הקיימים ללא צורך בשום הכנה מוקדמת לפני המבדק. 

המבחן בודק יכולת ולא ידע.

בתום תקופת כיול של שנתיים, המיון יוצא לדרך ומוכיח 
מיידיות.  נוסף, קבלת תוצאות  יתרון  את עצמו כמהימן. 
רבים  אקדמיים  במוסדות  בשימוש  כיום  נמצא  המבחן 
בישראל בניהולו של דב גולן. החברה הרחיבה את הבחינה 
גם לחו"ל ושינתה שמה בהתאם )ובזכות המכללה( לתי"ל 

אינטרנשיונל.

דוגמא לתוצאת 
מבדק
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ליל סדר למען השכונה והקהילה

"אני תקווה שתמשיכו להרשים את 
הדורות הבאים לתפארת מדינת 

ישראל"
תמוז תשס"ו
ח"כ יעקב מרגי מנכ"ל ש"ס
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 ראשי העיר
באר-שבע והמכללה

◄
יעקב טרנר, ראש העיר, 
מולו דניאל קרצר שגריר 
ארה"ב, בתערוכת תמונות, 
50 שנה למכללה�

◄◄
ראש העיר, דוד בונפלד�

◄
ראש העיר, רוביק 
דנילוביץ מעניק 
דיפלומה� ראשון משמאל 
רו"ח גבי מימון מנכ"ל 
משרד התמ"ת�

◄◄
ראש עירית באר-שבע 
משה זילברמן�

ראשון משמאל, ראש העיר 
הראשון של באר-שבע, דוד 

טוביהו�

אליהו נאוי ראש 
העיר, מברך 
עולים מאתיופיה 
במכללה�

יצחק )איז'ו( רגר מעניק 
תעודת הוקרה על קליטת 
עליה לפרופ' ג'ורג' מרקוביץ�
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מתוך ספר האורחים

"מי שמכוון גבוה פוגע רחוק 
ולמטרה"

28.06.1999
יעקב טרנר ראש עירית באר-שבע

"התרשמתי מאוד מביקורי, 
ממספר התלמידים בה וממגוון 

המקצועות הרב וההישגים 
בהשמת הבוגרים"

29.11.2006
83רו"ח גבי מימון מנכ"ל משרד התמ"ת



מתוך ספר האורחים

 כנסים לסטודנטים
ולסגל

"ציונות לשמה"
09.08.2009
אלוף )מיל'( אודי אדם מנכ"ל הקמ"ג
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מתוך ספר האורחים

רה לעבודה בספריית המכללה. 
העובדות הועב

אחת 

כאשר נשאלה הספרנית הראשית כיצד מתפקדת 

העובדת אשר אינה ספרנית במקצועה, האחראית 

השיבה: "היא מנקה אבק מצוין".

"ברכות ליובל המכללה, מאחל 
המשך הצלחה"

07.07.2004
דניאל קרצר שגריר ארה"ב בישראל

קרה באמת...
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 עובדי המכללה
תמונות ארכיון

ללה ערכה טקס לזכרו 
כללה הלך לעולמו. המכ

עובד מ

 בחצר שופע 
נו היה עצוב מאוד, למחרת נראה

וב

קיבל בהנהלת 
קות לפני כן 

התברר, כי כמה ד
חיוכים. 

סופי שהותיר אביו )ז"ל(.
את החשבון ה

חשבונות 

קרה באמת...
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בטקס חלוקת דיפלומות 
2010

הרמת כוסית לרגל החג טיול גיבוש
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טיול גיבוש ישיבת ועדת הוראה עליונה 
במקלט )מבצע "עופרת 

יצוקה"(�

טקס חלוקת דיפלומות 2013
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מ-2000
 פרק ד'

העמותה

בשנת 2000 הוקמה עמותת המכללה הטכנולוגית באר-שבע 
)ע"ר( ונחתם הסכם קיבוצי עם ועד העובדים ועם הסתדרות 
ובהמשך  ערמוני  אבי  מתמנה  המנהל  הועד  ליו"ר  המעוף. 
היטב  ניכר  חותמו  אשר  עומר  מועצת  ראש  בדש,  פיני   -

בפעילותו ובהרכבו של הועד המנהל.

המכללה הטכנולוגית באר-שבע יצאה עייפה ותשושה לפרק 
החדש בחייה.

הרזרבות  מכספי  מימנה  באר-שבע  הטכנולוגית  המכללה 
שלה את הקמת המכללה האקדמית להנדסה, ואת הפעילות 

בשנים הראשונות להקמתה.

לעדיפות  זכה  לא  ח',  מקיף  העירוני  התיכון  ביה"ס 
ולאלטרנטיבה מצד עירית באר-שבע אשר סגרה בתי ספר 
הספר  בית  זוכה  זאת  בכל  והנה,  השני.  אחרי  אחד  מזינים 
בפרס החינוך הארצי )2007( ובפרסים נוספים, הודות לניהול 

חדשני ומגוון.

באר-שבע  בפרס  זוכה  באר-שבע,  הטכנולוגית  המכללה 
המקצועית,  ההכשרה   .)2003( טכנולוגי  בחינוך  למצוינות 
מקבלת תפנית בחוק ההסדרים. מובטל, שהיה מקבל עד כה 

הבטחת הכנסה ולימודים חינם, לא יקבל יותר.

אשר על כן, מספרי המעוניינים ללמוד מקצוע יורד ואט אט 
נעלם ממפת המכללה.

המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית הממונה מטעם משרד 
התמ"ת )כלכלה( על תקצוב בלימודי ההנדסאים משנה את 
שיטת התקצוב לרעה. תוכניות הבראה נוספות יוצאות לדרך, 

העובדים וההסתדרות מגלים הבנה ואמון.
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כאמור לעיל תקציבה של המכללה הטכנולוגית התבסס על 
שלושה מרכיבים: 

גבוהה  פעילות  הייתה  המרכיבים  שבשלושת  ככל  כי  מובן 
מתחילת  החל  יותר.  טוב  היה  המכללה  תקצוב  כך  יותר, 
התקופה הרביעית אט אט מתחילה להופיע ירידה בשלושת 
בפרויקטים  מאופיינת  הרביעית  התקופה  הנ"ל.  המרכיבים 
מיוחדים. ניתן לומר היום בוודאות כי הפרויקטים המיוחדים 

הצילו את המכללה הטכנולוגית מהתמוטטות.

יוזמה מקומית בגיבוי עמרם קלעג'י,  תכנית "שילוב" הייתה 
הזה  לשיתוף  הרעיון  בסמה.  אבו  האזורית  המועצה  ראש 
הממונה  לשעבר  המכללה  בוגר  לאביוד,  יואב  לעו"ד  שייך 
האסיפה  חבר  ובהמשך  בדרום  הממשלה  ראש  משרד  על 
בהמשך  הטכנולוגית.  המכללה  של  המנהל  והועד  הכללית 
נפתחו קורסים ייעודיים בשיתוף אגודת ידידי עתידים וקמ"ג, 
אותם הוביל האלוף במיל', אודי אדם, מנכ"ל, קורסים לטבע 
טק, רכבת ישראל, אינטל והשתלמויות לכי"ל. יוזמתו הברוכה 
של השר סילבן שלום להנדסאי מכונות מגמת משנה אנרגיה 
בהתמחות גז טבעי, יוצאת לדרך, במכללה הטכנולוגית באר-

שבע בדרום ובמכללת תל-חי בצפון.

הכשרה 
מקצועית 
ע"י האגף 
במשרד 
התמ"ת

תיכון 
עירוני 

מקיף ח' 
ע"י משרד 

החינוך

הנדסאים   
++ע"י מה"ט

►
 כניסה ראשית 2014

רחוב בזל פינת ביאליק

פרס באר-שבע 
למצויינות בחינוך 

טכנולוגי 2003

דף מזכרת השירות 
הבולאי יובל למכללה� 
2004
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מייסדי העמותה המכללה 
הטכנולוגית באר-שבע )ע"ר( 

13.07.2000

משמאל ג�רוזנברג, ד"ר י�לאטי, ש�רייכמן, עו"ד א�רובין, 
ד�תמיר, פרופ' ג�מרקוביץ', עו"ד א�כץ )יועץ משפטי(, 

פרופ' א�לוי, עו"ד א�ווגדן, פרופ' א�סולומון, פרופ' י�חדד, 
ס�כהן, צ�שולמזון )מזכירה(�
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מתוך ספר האורחים

ראשון משמאל, אבי ערמוני, 
 יו"ר הועד המנהל הראשון
לידו משה אלמוזנינו, יו"ר 
האסיפה הכללית עד היום�

"כן נזכה למלא משימות לאומיות 
חיוביות לטובת עם ישראל"

 
נתן ג'יבלי מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב

ור להגיע לטקס חלוקת 
אחד ממנהלי מה"ט היה אמ

הדיפלומות. עובר זמן ואינו מגיע. הטקס התקיים 

הגיע עד הכניסה לבאר-שבע, 
ם התברר כי 

בלעדיו. לימי

ידועה עד היום.
חזר לביתו. הסיבה לא 

התחרט ו

קרה באמת...
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דב ראה במכללה מטרופולין שעליו להוות גשר לפריפריה. 
אשדוד, ועד  מאילת  שלוחות  והקים  יזם  כן,  על   אשר 
על  והמועצות,  הערים  ראשי  עם  בתאום  במספר,   13
חלק  "הבית".  עד  הטכנולוגית  ההשכלה  את  להביא  מנת 
מהשלוחות הפכו למכללות מובילות. שלוחה מיוחדת הוקמה 
בערד והייתה בהמשך לבית ספר ללימודי מלונאות וקליטת 

עלייה. 

ניתן  תמיר  דב  של  מובילים  ופרויקטים  נוספות  יוזמות  בין 
לציין: 

אשר 	  בגרמניה  מכללות  עם  בעיקר  בינלאומיים,  קשרים 
הוחלט  כך   .Praxissemester-ה הרעיון  את  הביאו 
לקיים סמסטר אחד של התנסות בתעשייה לתוך תכנית 
הלימודים האקדמית לתואר B.Tech של ראשית המכללה 
האקדמית להנדסה, שנוסדה כבית ספר להנדסה במכללה 

הטכנולוגית.

מבחנים פסיכוטכניים חוברו בחשיבה משותפת עם חברת 	 
רבים  במוסדות  היום  מקובלים  אשר  אינטרנשיונל,  תי"ל 
את  בוחן  הפסיכוטכני  המבחן  עקרון  גבוהה.  להשכלה 
של  וכו'   EQ הריגשית,  המילולית,  המתמטית,  היכולת 

המועמד לקראת הכוון לימודי.

תכנית "שילוב", פרויקט מיוחד ללימודי הנדסאים למגזר 	 
הבדואי. מעל 400 נשים וגברים למדו ע"י מלגה ממשלתית 

ויצאו ממעגל האבטלה ו/או מעבודה "נמוכה".

 2006 שבשנת  עד  הניהול  תפקידי  כל  את  עבר  תמיר  דב 
התמנה למנכ"ל המכללה וחווה שנים של משבר ושל תכניות 
הבראה עד ליציאה לחוף מבטחים. בשנת 2008, היה שותף 
המכללות  פורום  להקמת  להנדסאים,  מכללות  מנהלי  עם 
קיבל  המאבק  היום  התקצוב.  לשיפור  למאבק  הטכנולוגיות 

תאוצה ומודעות בציבור.

בשנת 2012 החליטה עיריית באר-שבע להעניק לו את "אות 
יקיר העיר" על פועלו למען הקהילה, השכונה והעיר.

 דב פ.תמיר
מנכ"ל המכללה הטכנולוגית

הגיע  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  בוגר  תמיר,  דב 
 )1973( כיפור  יום  מלחמת  לפני  חודשים  כ-6  למכללה 
לתפקיד מזכיר אקדמי, והיה לשותף פעיל לכתיבת נהלי 

המכללה במנהל האקדמי ולנוהלי מה"ט בהמשך.

תל- באוניברסיטת  השני  התואר  במסגרת  בהמשך, 
בבעיות  וטיפול  בניהול  דן  אשר  בנושא  בחר  אביב, 
שהתעוררו בשימוש באנטרופיה, מושג אשר נגזר מתחום 
דרגות  מידת  את  מודדת  )האנטרופיה  הטרמודינמיקה. 
מסמלת  באנטרופיה  עליה  מורכבות.  במערכות  החופש 
לעומת  יצירתיות,  שמשמעותה  החופש  בדרגות  עליה 
ירידה באנטרופיה אשר מקבעת את הארגון(. לימודיו אלו 
אפיינה  אשר  הארגונית  היצירתיות  את  ועיצבו  השפיעו 

את דב תמיר.

מארח את ראש הממשלה 
אריאל שרון על במת טקס 
חלוקת דיפלומות במכללה�

דב תמיר, בכנס בינלאומי 
בהשתתפות ראשי מכללות 

בגרמניה�
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מתוך ספר האורחים

בפגישה עם נשיא המדינה 
שמעון פרס אשר התעניין 
במיוחד בתכנית "שילוב"� 
2007

ביקור אהוד אולמרט, ראש 
ממשלת ישראל�

מקבל אות יקיר העיר מראש 
עיריית באר-שבע רוביק 

דנילוביץ 2012

 "להתראות בחגיגות ה - 100"
23.05.2004
רוביק דנילוביץ מ"מ ראש עירית באר-שבע

"המכללה היא העוגן של תקווה 
למאות אלפי צעירים ברחבי 

הדרום"
8.11.2007ו
95ח"כ אהוד אולמרט ראש הממשלה



ראשי מדורים
חדד,  ודוד  מואיז  צבי  של  בהנהלתם  המשק  מחלקת 
בוגרי המכללה הטכנולוגית, עשתה נפלאות במכללה עם 
תקציב זעום וכוח אדם מצומצם. אחריות על האבטחה, 
טקסים,  רכש,  המבנים,  תחזוקת  ניקיון,  הצטיידות, 
שלוחות, בטיחות ועוד נושאים היו בידיים טובות נאמנות 

ויעילות.

כספים  מינהל  המכללה:  מדורי  כל  שבח  לכל  ראויים 
גילה  גב'  בראשות  רישום  דידי,  אביבה  רו"ח  בראשות 
בוקריס, שכר לימוד ופרויקטים בראשות גב' אסתר אקוע, 
מערכת שעות בראשות גב' שמחה חנן, מחשוב בראשות 
מר מיכאל פינקלשטיין, מדור מערכות מידע בראשות גב' 
ויולט שטטר ומחלקת מנהל סטודנטים, יחד עם כל עובד 

יחיד ובנפרד.
אלכס קרפק, עובד אחזקה, 
עובד מצטיין�

ראשון משמאל מיכאל 
פינקלשטיין מהנדס 

המחשבים, לידו דוד חדד 
ממונה על מחלקת המשק�

צבי מואיז, ראש 
מחלקת המשק 
)לשעבר(�
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לימודים
כמכללה גדולה ומובילה בישראל במשך שנים רבות היא 
מגוון  לפתוח  מנת  על  מאמץ  כל  לעשות  חובה  ראתה 
לתושבי  לאפשר  כדי  מקצועות  של  האפשר  ככל  גדול 

מטרופולין באר שבע לימודים קרוב לבית.

חדשות  מגמות  ליזום  ראשונה  תמיד  הייתה  המכללה 
לפעול  וממשיכות  שפעלו  המגמות  חדשות.  ותכניות 

בתחום ההנדסאים הן:

תיב"מ,  מכונות  רכב,  מכונות  גרעין,  כימיה, 
והתמחות  רכבת  )התמחות  מכטרוניקה  מכונות 
טבעי,  גז  התמחות  אנרגיה  מכונות  מיקרואלקטרוניקה( 
אדריכלות  )אזרחית(  בנין  תוכנה,  אויר,  ומיזוג  קירור 
אלקטרוניקה,  חשמל,  חזותית,  תקשורת  פנים,  ועיצוב 

אלקטרואופטיקה, תעשיה וניהול-ייצור ושיווק.

 BA לימודי ההנדסאים זהים ואף עולים בהיקפם מלימודי
נפרשים  אשר  שעות   2200 גבוהה.  להשכלה  במוסדות 
בלימודי יום לשנתיים ובלימודים המשולבים )יום וערב( 
על החשיבות  גורם  לשום  אין ספק  כיום  שנים.  לשלוש 
בביטחון,  בתעשייה,  הללו,  הלימודים  של  הלאומית 
של  "הטרגדיה"  ובחינוך.  בשרותים  במלאכה,  במסחר, 
של  נפרד  בלתי  חלק  בהם  שראו  היא  הללו  הלימודים 
משרד  במסגרת  נשארו  הם  ולכן  המקצועית,  ההכשרה 
העבודה לדורותיו, ולא עברו למשרד החינוך )ראה פרק 
נפרד(. למכללה הטכנולוגית כ-55,000 בוגרים, מחציתם 
אותו  במקצוע  עובדים   85% מעל  וטכנאים,  הנדסאים 

למדו.

ועדת ההוראה 
העליונה של המכללה 

בביקור אצל סטף 
ורטהיימר במפעל 
ישכר בפארק תפן�

מימין מצטיין יתרה 
הנדסאי חשמל 

אזולאי יצחק טל�
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עידוד הצטיינות ומצוינות
תעודות 	  מוענקות  בו  טקס  מתקיים  לשנה  אחת 

אשר  ב'  משנה  לסטודנטים  שונות  בדרגות  הצטיינות 
סיימו שנה א' בהצטיינות, ולסטודנטים משנה א' אשר 
הציונים  בעלי  בהצטיינות.  המכינה  לימודי  את  סיימו 

הגבוהים ביותר, מקבלים פרס כספי.

ועדה משותפת עם אגודת הסטודנטים בוחרת נציגות 	 
אשר תרכיב מתוך הקבוצה את המשלחת לסיור לימודי 
במכללת גרטרוד לוקנר )חסידת אומות העולם( בעיר 

פרייבורג בגרמניה.

הסטודנטים של המכללה, משולבים במלגות הצטיינות 	 
.TOP GROUP שמעניקה חברת אינטל בשם

גב' מקסין פסברג, 
 INTEL מנכ"ל

 מעניקה
.TOP GROUP פרסי

טקס סטודנטים 
מצטיינים במכללה�

משלחת סטודנטים 
מצטיינים מהמכללה 

בפרייבורג
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מספר שנים מתקיים טקס, אשר מציין אישיות לקבלת אות 
יקיר המכללה הטכנולוגית, מגמה מצטיינת, מרצה מצטיין, 

עובד מינהלי מצטיין. 

להלן האישים אשר זכו באות יקיר המכללה הטכנולוגית:

מרכזי מגמות
גשר  מהווים  והם  הלימודית,  הינם הסמכות  המגמות  מרכזי 
וטובים,  רבים  שימשו  שנים  במשך  להנהלה.  הסטודנט  בין 
וכאן המקום להודות להם. כימיה וגרעין: ד"ר אוסקר לוי, ד"ר 
עמנואל מנזורולה, מרים פלהנדלר. מכונות וקירור ומיזוג אויר: 
אלקטרוניקה,  ד"ר שמואל יוסיפון, אלכס רובל, יעקב גליק. 
מרדכי  מראלי,  משה  גבאי,  יהודה  ובקרה:  ומכשור  חשמל 
מאור, מיכה קרשון, ד"ר נתן פרידמן, לואיס פרייברג, ויקטור 
תוכנה:  גליק.  יעקב  חייל,  בן  נתן  ד"ר  חדד,  יהודה  ד"ר  כהן, 
גדעון עמיר, ד"ר נתן פרידמן, מיכאל ניומן, לזר קאופמן, שרה 
רייכמן, איגור ברגמן. הנדסה אזרחית )בנין(: בסיל אלתר, ד"ר 
יוקי גור, ויקטור כהן, ד"ר אורי צדקה, נורית וולסקי, אריאל 
כהן,  ויקטור  גור,  יוקי  ד"ר  פנים:  ועיצוב  אדריכלות  דמרי. 
ד"ר אורי צדקה, נורית וולסקי, נאוה בז'ה, ד"ר מרטין סמיט. 
אלקטרואופטיקה: ד"ר צבי יניב, נחמיה קרקובסקי. תעשייה 
תקשורת  וניהול: דוד בגלייטר, שרה רייכמן, יחזקאל עזרא. 
מכינה  רבזין.  אלי  לדרמן,  לבנה  קורנבלט,  איגור  חזותית: 
הוראה  זינו.  לירון  ינקו,  סטפן  גולדברט,  צבי  להנדסאים: 
טכנית )הנדסאים להוראה ומדריכים מוסמכים(: מתי מן, דוד 

בגלייטר. הכשרה מקצועית: צבי מינצברג, שלמה נחמיאס. 

מרכזי יחידות
צבי  פיסיקה:  דגן.  מרים  צור,  מיכאל  יניב,  צבי  מתמטיקה: 
בר  שושנה  אנגלית:  ווליך.  ברוניה  קרקובסקי,  נחמיה  יניב, 
שקד. ניצה  פרי,  טובה  עברית:  לוי.  שרה  קורציון,  מזל   נפי, 

חינוך גופני: רחל ול.
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במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים ובמגמה לתקשורת חזותית, 
קיימת מסורת של תחרות עבודות. מדי שנה מוצגות עבודות 

בעיצוב גרפי, עיצוב מטבחים, מודלים ועוד'.

תא מדידה – עיצוב 
סטודנטים מהמגמה 

לאדריכלות�

תצוגת פרוייקט גמר במגמה 
לתקשורת חזותית�
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הסטודנטים זוכים למלגות הצטיינות ממפעלים ומהמכללה, 
בצד יזמים פרטיים. חברת משה אביסרור ובניו – חברת בניה 
הנהלת  עם  אחת  בעצה  השנה  החליטה  במדינה,  מובילה 
המכללה, להפנות את המלגות לשיפוץ הספרייה. אשר על 
כן החליטה ההנהלה לקרוא את הספרייה של המכללה על 
שם משה אביסרור. משה אביסרור הוא יקיר העיר באר-שבע 

ויקיר המכללה הטכנולוגית.

טקס קריאת ספריית 
המכללה ע"ש משה אביסרור 
19�12�2013
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 פיני בדש
יו"ר הועד המנהל

בעשייה  פעיל  שותף  לשעבר,  ח"כ  עומר,  מועצת  ראש 
המכללה  עם  הקשר  נלהב.  וציוני  טייס  רחבה.  ציבורית 
החל בשנת 1981, כאשר הנחה בהתנדבות פרויקטי גמר 
והאסיפה הכללית.  הועד המנהל  כמהנדס מכונות. חבר 
משנת 2003 יו"ר הועד המנהל, עושה עבודתו בהתנדבות. 
המכללה  להיחלצות  שותף  היה  ואף  ויועץ  תומך 

הטכנולוגית בשנות המשבר.

מעניק לראש הממשלה 
אהוד אולמרט תמונת 
מזכרת�

באירוע פרידה 
בבאר-שבע מנשיא 

המדינה שמעון פרס 
 )ידיד המשפחה(�

19�05�2014

מעניק למשנה לרוה"מ 
והשר לפיתוח הנגב 
והגליל סילבן שלום, דף 
מזכרת�
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מתוך ספר האורחים

מתוך ספר האורחים

עם בנות "רקיע" ועם שר התמ"ת 
בנימין )פואד( בן אליעזר� 

משמאל עמרם קלעג'י, ראש 
המועצה האזורית אבו-בסמה�

 חברי הועד
המנהל:

פיני בדש – יו"ר

עו"ד אלקנה רובין )סגן יו"ר(

אלברט אסף

יעקב ויטנר

עו"ד יואב לאביוד

עליזה מנור

פרופ' ג'ורג' מרקוביץ

פרופ' אלן סולומון

מגיסטר ישראל שטרייכמן

"פעילותכם בתחום הכשרת טכנאים והנדסאים תורמת 
ישירות לצמצום פערים בחברה הישראלית"

04.09.2007
רענן דינור מנכ"ל משרד רוה"מ

"מי שמדבר על בנין הארץ, על 
ציונות, על כור היתוך, ימצא זאת 

כאן"
15.12.2009
103ח"כ בנימין )פואד( בן אליעזר שר התמ"ת



 משה אלמוזנינו
יו"ר האסיפה הכללית

משה אלמוזנינו, יו"ר האסיפה הכללית מיום היווסדה של 
העמותה בשנת 2000, מלווה את פעילות המכללה משנות 
היהודית.  בסוכנות  דרום  מרחב  מנהל  היה  עת  ה-90 
הסדנא  זה  ובכלל  למלונאות  ביה"ס  הקמת  את  הוביל 
הטכנולוגית.  המכללה  של  כשלוחה  בערד,  לטבחות 
פעל רבות למען העלייה מחבר העמים, ממערב אירופה, 
מדרום אמריקה ומאתיופיה. במסגרת פעילותו הקודמת 
גת  בקרית  המקומית  העובדים  מנהיגות  על  נמנה  הוא 

ובמישור הארצי.

מתוך ספר האורחים

מעניק לסגן ראש הממשלה 
ושר התמ"ת אלי ישי תמונת 
מזכרת�

מתכבד בהדלקת נר 
חנוכה במכללה�

"ככל שנפעל יותר בהכשרה 
מקצועית, נוכל יותר ויותר למנוע 

בעיות רווחה"
24.10.1996
ח"כ אלי ישי שר העבודה והרווחה
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מתוך ספר האורחים

בטקס חלוקת דיפלומות, עם 
משנה לרוה"מ סילבן שלום 
וראש עיריית באר-שבע 
רוביק דנילוביץ'�

 חברי האסיפה
הכללית:

*משה אלמוזנינו )יו"ר(

 אלברט אסף )סגן יו"ר(

 דר' ישראל אייליג 

 פיני בדש

*פרופ' יהודה חדד 

*עו"ד אפרים ווגדן

יעקב ויטנר

דר' פיני יחזקאלי

 עו"ד יואב לאביוד

*דר' יוסי לאטי

*מתי מן 

עליזה מנור

*פרופ' ג'ורג' מרקוביץ'

*עו"ד אלקנה רובין

* שרה רייכמן

מגיסטר ישראל שטרייכמן

* דב תמיר

*מייסדי העמותה

"המכללה הטכנולוגית היא אבן 
יסוד – בהקמתה ובהתפתחותה 

של העיר באר-שבע"
03.07.2012
ח"כ סילבן שלום משנה לרוה"מ
השר לפיתוח הנגב והגליל
השר לשיתוף פעולה אזורי
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 תכנית שילוב
הנדסאים למגזר הבדואי

התעסוקה  במת  למרכז  חזר  ההנדסאי   ,2006 בשנת 
תקופה  באותה  דרשה  אינטל  חברת  ישראל.  במדינת 
כ-1,500 הנדסאים, שלא היו בנמצא. מאז סגירת החינוך 
התיכונית  במערכת  החינוך,  משרד  ע"י  הטכנולוגי 
סבירה  לא  נהירה  היתה  האקדמיות,  המכללות  ופתיחת 
אט-אט  והנה,  האקדמית.  ההשכלה  לכוון  צעירים  של 
המפעלים הגדולים מזהים פוטנציאל תעסוקתי במכללות 
להנדסאים בכלל ובמכללה הטכנולוגית באר-שבע בפרט.

מחד נוצר ביקוש להנדסאים, אך מאידך צעירות וצעירים 
מהחברה הבדואית לא למדו ולא עבדו.

בפגישה עם עמרם קלעג'י-ראש המועצה האזורית אבו 
באסמה במשרדו בבאר-שבע, יצאה לדרך אחת התכניות 
על-ידי  ניתן  )השם  "שילוב"  תכנית   – ביותר  המקוריות 
יעקב דור אשר היה ממונה על הפרסום ועל יח"צ ומאוחר 
יותר התמנה למשנה למנכ"ל המכללה(. התכנית הבטיחה 
פטור משכ"ל, 2,000 ₪ לחודש דמי קיום והסעות מהבית 

למכללה ובחזרה. 

באוטובוס,  הסעות  קווי   3 הופעלו  הראשון  במחזור 
למדו  זה  במחזור  דימונה.  ולכביש  ערד  לכביש  לרהט, 
ו-50  כימית  להנדסה  במגמה   50 וצעירים,  צעירות   100
במגמה להנדסת קירור ומיזוג אויר. בהמשך התקיימו עוד 
מכונות)רכב(,  בנין,  תוכנה,  הנדסת  במגמות:  מחזורים   4
כימיה, חשמל ותעשיה וניהול. מבדיקה שערכה המכללה, 
שונו הרגלי תעסוקה, וגם אלה אשר לא זכו לדיפלומה, 

עברו ברובם לתעסוקה "נחשבת" יותר.

בשנה"ל תשע"ד, החליט משרד הכלכלה לעבור לתכנית 
שונה, בשם אשב"ל – ימים יגידו על האפקטיביות שלה.

המעורבים.  לכלל  ספק  ללא  תרמה  "שילוב"  תכנית 
המכללה הטכנולוגית באר-שבע, זכתה בכמות סטודנטים 
בכוח  זכו  המפעלים  הקשות.  בשעותיה  מבוטלת  בלתי 
התעסוקה  את  שדרגה  הבדואית  החברה  מקצועי,  אדם 

למאות מבנותיה ומבניה.
ראש עיריית רהט, 
פאיז אבו סהיבאן, 
בוגר המכללה�

כנס פתיחה
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מעבדות לכימיה

קבלת דיפלומה בהצטיינות� 
שנייה משמאל רדא אבו כף, 

הנדסאית כימיה�

תכנית רקיע
על  הממונה  דוד,  שמעון  של  הרבה  התמדתו  בזכות  מה"ט 
"רקיע",  בשם  הנדסאיות  קורסי  קיים  מיוחדות,  אוכלוסיות 
נמצאו  אשר  י"ב  בוגרות  שבע.  ובבאר  אביב  בתל  בחיפה, 
וחצי  לשנה  נדחה  גיוסן  הביטחון,  משרד  על-ידי  מתאימות 
רצופים,  סמסטרים  ארבעה  בתום  הנדסאים.  לימודי  לצורך 
שרות  ושרתו  החימוש,  ולחיל  האוויר  לחיל  גויסו  הבוגרות 
צבאי מלא במקצוע אותו למדו. במכללה הטכנולוגית באר 
שבע התקיימו קורסים לתואר הנדסאית חשמל; שכר הלימוד 
11 מחזורים הפעילות  שולם על-ידי משרד הביטחון. בתום 
בבאר שבע נסגרה מפאת נשירה גבוהה לצד עלויות גבוהות.
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אגודת ידידי עתידים
תא"ל )מיל'( דבורה חסיד, מנכלי"ת אגודת ידידי עתידים, 
בתאום עם אלוף )מיל'( אודי אדם מנכ"ל הקמ"ג, יוזמים 
לראשונה  אולי  הנדסאים.  קורסי  של  סדרה  פתיחת 
בהכשרת  תמיכה  לכוון  פונה  עתידים  ידידי  שעמותת 
הנדסאים לתעשייה. ממשיך במסורת זאב חיות המנכ"ל 
החדש יחד עם אמיר יגודה. שכר הלימוד משולם על-ידי 
- על-ידי עתידים, מתנת  ומוענקת מלגת קיום  המפעל, 
מחשב אישי ותעסוקה מובטחת, אוכלוסיית הפונים הינה 

ברמה גבוהה.

צעירות וצעירים חוזרים ובוחרים במקצועות עם תוחלת 
לימודים  פני  על  מכובד  שכר  ועם  גבוהה  תעסוקתית 

אקדמיים. 

ההנדסאי חוזר למרכז במת התעסוקה של מדינת ישראל.

ואינטל  הקמ"ג  ישראל,  רכבת  טק,  טבע  כמו  מפעלים 
באר- הטכנולוגית  המכללה  עם  הסכמים  על  חותמים 
והגליל  הנגב  לפיתוח  המשרד  הוא  פעיל  שותף  שבע. 
עם  יחד  לאחרונה  ישראל.  לרכבת  בקורס  מעורב  אשר 
המשרד לאנרגיה ותשתיות, מובילים פתיחת מגמה חדשה 
גז  להנדסאי מכונות-מגמת משנה אנרגיה עם התמחות 
טבעי. לא במקרה, השר סילבן שלום הוא השר הממונה 

יושבים במרכז תא"ל )מיל'( על שני המשרדים והמוביל מהלך לאומי.
דבורה חסיד ואלוף )מיל'( 

אודי אדם�
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מתוך ספר האורחים

 שרה רייכמן
משנה למנכ"ל המכללה )לשעבר(

משנה למנכ"ל המכללה. החלה דרכה במכללה, בשלוחת 
בית יציב, כמזכירה )1978(. תוך כדי עבודתה, היא סיימה 
את  קידמה  ושני.  ראשון  לתואר  האקדמיים  לימודיה 
המגמה לתוכנה כאשר מספר הסטודנטים במגמה בשנה 
אחת עבר את ה-400. שימשה כראשת המגמות תוכנה, 
לתקשורת  המגמה  להקמת  והובילה  וניהול  תעשייה 
הרבה  בעזרתם  המחשבים  חדרי  את  פיתחה  חזותית. 
מנהל  את  ייעלה  פינקלשטיין.  ומיכאל  גיל  ברזקין  של 
בדיקת  של  מדיניות  הנהיגה  בראשו,  ועמדה  הכספים 
חברה   .2011 בשנת  מרצונה  פרשה  וחסכון.  מחירים 

באסיפה הכללית של המכללה.

חדרי מחשבים ע"ש גיל 
ברזקין�

◄
משמאל בטקס חלוקת 
דיפלומות�

"ראיתי היום "חתיכת היסטוריה" 
מצריף קטן על פלגי מים ועד 

לקמפוס בנוי לתפארת מדינת 
ישראל"

06.07.2004
שרה חורש
109מנהלת אגף בכיר להכשרה ופיתוח כ"א )התמ"ת(



מאבק פורום המכללות 
הטכנולוגיות

 ,2012-2011 לשנים  הכלכלית  והמדיניות  החוק  הצעת 
)שקבעה כי החל משנת הלימודים תשע"א יחולו שינויים 
מה"ט(  ע"י  המפוקחות  במכללות  התקצוב   בשיטת 
הגיעה על רקע דו"ח ביקורת מבקר המדינה בשנת 2009. 
הדוח שעסק בביקורת על תפקוד מה"ט, היווה את הזרז 
ברחבי  הטכנולוגיות  המכללות  מנהלי  של  להתאגדות 
הייתה  שמטרתם  מפגשים  לקיים  החלו  ואלה  הארץ, 
העיוותים  לתיקון  ולפעול  מנהלים  בין  הידברות  ליצור 

התקציביים שנוצרו במערכת ההשכלה הטכנולוגית.

המכללות  מנהלי  החליטו  ישיבות,  עשרות  קיום  לאחר 
להתאגד ולפעול בצורה אפקטיבית מול משרדי הממשלה.
פורום  בישיבת  רשמית  בצורה  התאגד  המכללות  פורום 
זו  בישיבה  ה-03.10.2011.  בתאריך  המורחב  המנהלים 
ד"ר  משמשת  כיום  הרלוונטיים,  התפקידים  בעלי  מונו 
וטכנולוגיה  לעיצוב  המרכז  מנהלת  אדיב,  פנחסי  יוכבד 
משנה  דור,  יעקב  ומר  הפורום,  יו"ר  בתפקיד  באריאל 
למנכ"ל המכללה הטכנולוגית באר-שבע, בתפקיד מרכז 

הפורום.

עשרות  בתוכו  מאגד  הטכנולוגיות  המכללות  פורום 
ובאזורים  בכלל  המדינה  רחבי  בכל  הפרושות  מכללות 
האחרונות  בשנים  ופועל  בפרט  בפריפריה  אסטרטגיים 
להסדרת תקצוב הנדרש לפעילות תקינה של המכללות. 
ההשכלה  הצלת  את  דגלו  על  חרט  המכללות  פורום 
ואף הקצה משאבים למען  הטכנולוגית במדינת ישראל 

קידום הנושא בכל המישורים הנדרשים.

הנדסאי  לתואר  שהסטודנטים  התריע  המכללות  פורום 
ההשכלה  במערכת  הסטודנטים  מסך  כ-11%  היום  מהווים 
התקציב  מסך  ב-1.7%  רק  ומתוקצבים  בישראל  הגבוהה 
הקיים. הפער רק הולך וגדל, והמשך המצב ללא שינוי מהותי 

עלול לייצר נזק בלתי הפיך למשק ולתעשייה היצרנית.

לאחר אין ספור ישיבות, החליט פורום המכללות לנקוט עמדה 
קיצונית שהתבטאה בהחרפת המאבק באוקטובר 2012, עת 
השבית פורום המכללות את פתיחת שנת הלימודים למשך 
מקבלי  בפני  המשבר  גודל  את  חשפה  השביתה  שבועיים. 
להבאת  מהסיבות  להתעלם  אז  עד  שהעדיפו  ההחלטות 
במדינת  התעשייה  להתפתחות  החשוב  הענף  של  הקריסה 
ישראל. המכללות קיבלו באופן מיידי תקציב חירום והבטחה 
בין משרדית שתכין רפורמה בענף  ועדה  שלטונית להקמת 
המכללות להנדסאים עם דגש לפיתרון הסוגיות הפדגוגיות, 
התקציביות ולשינויים מבניים להסדרת הענף. הפיתרון שניתן 
הוזנחו  שוב  במדינה  השלטון  החלפת  ובעקבות  זמני,  היה 
את  שהכין  דבר  כראוי,  טופלו  ולא  הטכנולוגיות  המכללות 
שנת  העוקבת.  הלימודים  בשנת  המשבר  להמשך  המתכון 
פורום  בין  גדול  אמון  במשבר  נפתחה  תשע"ד  הלימודים 
דיונים  מספר  התקיימו  השלטוניות.  למערכות  המכללות 
בועדת העבודה והרווחה בכנסת. אישים וחברי כנסת מובילים 
נרתמו לסייע לפורום מכללות וביניהם סגנית שר הפנים הגב' 
פאינה קירשנבאום, ח"כ חיים כץ יו"ר ועדת העבודה והרווחה 
המכללות  למען  השדולה  יו"ר  הרצוג,  )בוז'י(  יצחק  וח"כ 

הטכנולוגיות וח"כ עמרם מצנע, יו"ר ועדת החינוך.
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מפגש פורום 
מנהלי המכללות 

בבאר-שבע�

 יעקב דור
משנה למנכ"ל המכללה

של  הראשון  המחזור  בוגר  הטכנולוגית,  המכללה  בוגר 
וניהול  בתעשייה    SCE להנדסה  האקדמית  המכללה 

ובעל תואר שני מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

שמואל.  באבן  השלוחה  כמרכז  במכללה  עבודתו  החל 
ויח"צ  הפרסום  על  אחריות  קיבל  השלוחה  סגירת  עם 

במכללה, ובשנת 2011 מונה למשנה למנכ"ל המכללה.

המכללות  פורום  של  ארצי  כמרכז  בהתנדבות  משמש 
הטכנולוגיות, ושותף מוביל להישגיו.

בעצומו של המשבר, האיצו "השחקנים" השונים )ביניהם 
חיים  ח"כ  החוק  ויוזם  והטכנאים  ההנדסאים  הסתדרות 
ההנדסאים  חוק  העברת  את  הציבורית  בזירה  כץ( 
בנובמבר  ישראל  בכנסת  שאושר  המוסמכים  והטכנאים 
ההנדסאים   של  העיסוק  את  מסדיר  החוק   .2012
לבעלי  ההנדסאים  מעמד  את  ומשווה  במקצועותיהם 
תואר אקדמי בהתמודדות על משרות ועל קידום מקצועי 
בגופים ציבוריים. בהתאם להוראת החוק, הוקמה מועצת 
של  השונים  בהיבטים  שתעסוק  והטכנאים  ההנדסאים 

קידום מעמד ההנדסאי במשק הישראלי. 

בנוסף, בוצעה במהלך המשבר עבודה מקצועית על-ידי 
מר שמואל סלבין, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר ומשרד 
את  בדקה  העבודה  הות"ת.  וחבר  והרווחה  העבודה 
פערי התקצוב הקיימים במערכת ההשכלה הטכנולוגית 
באופן  הציג  המחקר  הגבוהה.  ההשכלה  למערכת  ביחס 
למכללות  התקצוב  את  להגדיל  הצורך  את  משמעי  חד 
בשנה  חדשים  שקלים  מיליון  בכ-425  הטכנולוגיות 

במסגרת רפורמה ל-5 שנים.

הציבורי השני  2013, הסתיים המאבק  אוקטובר  בחודש 
)שכלל שביתת רעב של מנהלי המכללות באוהל מחאה 
פורום  שניהל  הלימודים(  והשבתת  ישראל  כנסת  מול 
אכן  רבות  שנים  מזה  לראשונה  הטכנולוגיות.  המכללות 
נחתם הסכם הבנות בין שרי האוצר והכלכלה לבין פורום 
בהנהגת  הארצית  הסטודנטים  והתאחדות  המכללות 
תקציב  תוספות  היתר,  בין  כלל,  ההסכם  רשטיק.  אורי 
לסטודנטים  הלימוד  שכר  עדכון  שנתית,  רב  בפריסה 
לאחר הקפאה של שנים רבות, הענקת מלגות ומענקים 
לסטודנטים. פורום המכללות בהתאגדותו הצליח להביא 
בשורה אמיתית למערכת ההשכלה הטכנולוגית ולציבור 
בהסדרה  הראשון  השלב  רק  הושלם  כך  הסטודנטים. 
איכותיים  הנדסאים  יוכשרו  שבסופה  וברפורמה  כוללת 

יותר לתעשייה ולמשק הישראלי.
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מתוך ספר האורחים

סיום
אשר  גוני  רב  מוסד  לפנינו  מציגים  בתמונות  ועיון  קריאה 
החליף בעלות מספר פעמים, אך לא את התכנים. מוסד זה 
מעולם לא סירב לפנייה כזאת או אחרת, ההפך, הוא תמיד 
זה  ובכלל  רבה  פעילות  המחנה.  בראש  והלך  המציא  יזם, 
לולא המכללה  היו מתרחשים  לא  ייעודיים מעולם  קורסים 
למען  הקהילה,  למען  תמיד  הייתה  הפעילות  הטכנולוגית. 
חייבים  היו  תמיד  החברתית.  הפריפריה  ולמען  הממונים 
להם  כספים  ישנם  היום  עד  להיפך.  ולא  למכללה  כספים 

זכאית המכללה מגופים ממשלתיים שטרם התקבלו. 

לחוש  קשה  הפעילות,  שנות   60 את  המספרות  בתמונות 
מחייכים,  התפקידים  בעלי  ישנן.  ועדיין  שהיו  במצוקות 
המכללה  ביקור.  וכל  אירוע  כל  ובכבוד  בברכה  מקבלים 

הטכנולוגית באר-שבע מעולם לא תוגמלה "מעבר".

גופים מצטיינים, אשר מבצעים פעילות מיוחדת  נהוג כלפי 
ומביאים למדינה הישגים, כבוד ותפוקה, לקבל תגמול ביתר 
האחרונות,  בשנים  ככזה,  התקבל  שלא  רק  לא  )בונוס(. 
טובה.  מילה  להגיד  וגם  לשבח  גם  שכחה  הבירוקרטיה 

במצוקת  בשעתו  חש  אוזן  אהרון  והרווחה  העבודה  שר 
הכיתות, ולכן נתן הוראה לבנות בניין של 1500 מטר. כיום, 
על-ידי  בחשדנות  וייבדק  קרה  לתגובה  יזכה  דומה,  מצב 
הלשכה המשפטית ועל-ידי שני רואי חשבון! מה לעשות - 
העולם השתנה! מכרז רודף מכרז וקול קורא אחד רודף קול 

קורא אחר. מה לעשות - העולם השתנה!

של  היוצא  ומנכ"ל  תע"ש  יו"ר  אדם,  אודי  )במיל'(  אלוף 
ב-4 שנים  בנו  "את הקמ"ג  ה-6:  הנגב  בוועידת  קמ"ג, אמר 
הבירוקרטיה  עם  כיום  חדיש.  ציוד  וללא  מיקסרים  ללא 
הממשלתית הקיימת, הבניה הייתה לוקחת 30 שנה על אף 

הציוד החדיש הקיים".

שנות ההקמה בנו את התכנים של הפועל, הטכנאי ובהמשך 
ובטרם  אותו,  ייצבו  כך  אחר  השנים  ההנדסאי.  מקצוע  של 
על-ידי  לחי  סתירת  נתקבלה  התייצב,  ובטרם  הצבע  יבש 
נהירה בלתי מוסברת  ועל-ידי  הקמת המכללות האקדמיות 
תחת הסיסמה הצבועה: "נגישות להשכלה גבוהה!". המכללה 
מוסדות  של  ובשמחות  בהקמה  השתתפה  הטכנולוגית 

חיצונית,      כלכלית  תמיכה  בהיעדר  מהן  ויצאה  ושלוחות 
פצועה אנושות. התקופה הרביעית התאפיינה ביזמה יצירתית 
מנהלי  של  פורום  הקמת  לצד  מיוחדת,  פעילות  ובעידוד 
מכללות טכנולוגיות להנדסאים אשר לראשונה זעקו כמעט 
הטכנולוגית  ההשכלה  של  השבר,  זעקת  את  אחד  בקול 
הענייה והמתוסכלת. ללא ספק חייב לחול בעתיד שיפור הן 
והן ביחס למקצוע עצמו.  בתיקצוב של מערכת ההנדסאים 

מה שהיה בשנים האחרונות כבר לא יהיה – וזה מעודד!

המכללה הטכנולוגית באר-שבע הינה המוסד הלימודי העל 
שבע.  באר  של  שמה  את  נושאת  אשר  בעיר  היחיד  תיכוני 
התפתחותה ממרכז להכשרה מקצועית ופעילותה המגוונת, 
שהחלבן  היכן  העיר.  של  התפתחותה  עם  במקביל  הולכות 
בשינוע עגלה רתומה לחמור, סיפק חלב לתושביה הראשונים 

של העיר, מוקם מרכז הסייבר של מדינת ישראל!

"אתם דוגמא לא רק למצויינות, 
אלא בעיקר לנשמה גדולה"

01.04.2014
ח"כ נפתלי בנט שר הכלכלה
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60 שנות מצויינות טכנולוגית

ההנדסאי חזר למרכז במת התעסוקה בישראל
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אירועים � אישים � תמונות מספרות

איסוף, כתיבה ועריכה דב פ.תמיר

www.tcb.ac.il
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