הודעה לעיתונות

"מול בלוני התבערה אנחנו מפריחים בלונים של השכלה טכנולוגית ומצוינות בנגב"
כך אמר מנכ"ל המכללה הטכנולוגית מר דב פ .תמיר בטקס חלוקות הדיפלומות במכללה הטכנולוגית באר שבע אשר
במהלכו הופרחו  460בלונים בצבע כחול לבן כמספר הבוגרות והבוגרים לתואר הנדסאי שסיימו את לימודיהם.
בסוף השבוע שעבר התקיים טקס חלוקת הדיפלומות השנתי של המכללה הטכנולוגית באר שבע .הטקס התקיים במעמד ראש
העיר באר שבע ,מר רוביק דנילוביץ ,יו"ר הועד המנהל של המכללה וראש מועצת עומר ,מר פיני בדש ,מנכ"ל כיל היוצא ,מר
אשר גרינבאום ,מנכ"ל לשכת המסחר והתעשיה באר שבע והנגב ,מר אריה קליינמן ויו"ר ארגון הקבלנים באר שבע והנגב,
מר אלי אביסרור.
בטקס הוענקו הדיפלומות ל –  460בוגרי ובוגרות מחזור נ"ז ,הנדסאים במגוון מגמות הלימוד במכללה .מתוך כלל הבוגרים –
 7בוגרים סיימו בהצטיינות יתרה ו –  69בוגרים סיימו את לימודיהם בהצטיינות .המצטיינים קיבלו שי אישי בנוסף
לדיפלומה .הטקס התקיים בהנחיית דן כנר ובשילוב קטעים אומנותיים של הזמר ותושב באר שבע ,ראם כהן .בשם הבוגרים
והבוגרות נשאה דברים בוגרת המגמה להנדסת עיצוב מדיה ,פולינה גופאילו .במהלך הטקס העניק מר אלי אביסרור מלגות
לימוד ל 20-סטודנטים שנדרשו לסיוע כלכלי בלימודיהם.
הטקס השנה התקיים בסימן תנופת ההתחדשות של המכללה הטכנולוגית אשר נמצאת בעיצומו של מהלך למיתוג מחדש של
המכללה וקמפוס באר שבע ולאחרונה הודיעה על פתיחה של מספר ענפי לימוד חדשים ובהן – הנדסאי הנדסה רפואית,
הנדסת אלקטרוניקה בשיתוף עם  SCEהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון UTECH ,בית ספר למקצועות הדיגיטל
בשיתוף עמותת יוצרים ברשת ובשנת הלימודים תש"פ אף תיפתח מגמת אדריכלות נוף.
ראש עיריית באר שבע מר רוביק דנילוביץ " :הנדסאים הינם כוח עבודה חשוב שחסר היום בשוק העבודה ,אני רוצה להודות
למכללה הטכנולוגית שמכשירה עבור העיר באר שבע ,הנגב ומדינת ישראל את ההון האנושי הטוב והחשוב ביותר – אלו
האנשים שיפתחו את מדינת ישראל".
מנכ"ל המכללה מר דב פ .תמיר " :אתם ההנדסאים בוגרי המכללה מהווים את התקווה היחידה והאחרונה לטכנולוגיה
ולתעשייה כחול לבן .אנחנו במכללה הטכנולוגית באר שבע ממשיכים בכל הכוח עם תנופת ההתחדשות במגמות לימוד חדשות
ובשיתופי פעולה ייחודיים לטובת הצעירים בנגב .נמצא כאן פסיפס אנושי של אוכלוסיית הנגב :צעירים ומבוגרים ,עולים
וותיקים ,בדואים וציונות דתית ,נשים וגברים אשר ייקחו חלק בשנים הקרובות בפיתוח הכלכלה הישראלית" .מר תמיר
הודה בדבריו לשותפים של המכללה ובראשם אורט העולמית קדימה מדע ולחברת משה אביסרור ובניו שתרמו לשדרוג מערך
המחשבים בספריית המכללה.
אודות המכללה הטכנולוגית
המכללה שמה לה למטרה להיות מנוף לפיתוח ההון האנושי בתחום התעשייה בנגב .מיום הקמתה בשנת  1954המכללה
הכשירה למעלה מ –  60,000בוגרים .מעל  80%מהבוגרים עובדים בתעשייה הישראלית במגוון משרות ובהם תפקידי מפתח
בתעשייה הביטחונית ,בתשתיות ,מסחר ובתחומים נוספים .למכללה מגוון מסלולים – הכשרת הנדסאים וטכנאים ,קורסי
הכשרה מקצועית ,מכינות והכשרת כוח אדם מקצועי בשיתוף התעשייה בנגב 98% .מהסטודנטים במכללה הם תושבי
מטרופולין באר שבע 40% ,מהלומדות הן נשים ,כ 15% -מהחברה הבדואית.

צילום יח"צ מכללה – הענקת דיפלומה לאחת הבוגרות

