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תכנית "פעמי עתידים" – הנדסאי ומהנדס בשתי פעימות
ביום חמישי האחרון התקיים כנס ראשון לתוכנית החדשה של  SCEהמכללה
האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון ,בשיתוף צה"ל והמכללה הטכנולוגית באר שבע.
התכנית" ,פעמי עתידים" ,תאפשר לתלמידים בוגרי י"ב מצטיינים מהפריפריה להמשיך
ללימודי הנדסאים ולשרת ביחידות מובחרות כהנדסאי אלקטרוניקה .בתום השירות
הצבאי ,יוכלו לחזור התלמידים לסיים את התואר הראשון בהנדסת חשמל
ואלקטרוניקה במכללת .SCE
תכנית "פעמי עתידים" של צה"ל ו ,SCE-המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
בבאר שבע והמכללה הטכנולוגית באר שבע ,מציעה לצעירים מסיימי י"ב מבאר שבע
והדרום לימודי תעודת הנדסאי ותואר מהנדס בסיום השירות הצבאי .ביום חמישי האחרון
התקיים כנס ראשון של התכנית בו השתתפו כחמישים בני נוער מהפריפריה ,מסיימי י"ב,
המעוניינים להתקבל לתכנית .במהלך הכנס הציגו אנשי מכללת  ,SCEהמכללה הטכנולוגית
וצה"ל את עיקרי התכנית .בשלב זה יתקבלו לתכנית ,על סמך גיליון ציוני הבגרויות ובחינות
הכניסה ,שלושים תלמידים בלבד.
התלמידים שיתקבלו ילמדו לתעודת הנדסאי אלקטרוניקה במשך שנתיים .במהלך זמן זה
ילמדו התלמידים גם קורסים לתואר הנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכללת  ,SCEסך הכול
כמחצית מנקודות הזכות הנדרשות לתואר .בסוף השנתיים יתגייסו הצעירים ליחידות
טכנולוגיות מובחרות בצה"ל ואף לשירות קבע .בתום שירותם יחזרו הצעירים למכללת
 SCEלהשלמת החצי השני בלימודי התואר.
ד"ר אבשלום דנוך ,ראש המינהל האקדמי ועוזר הנשיא מכללת  ,SCEהוסיף" :אנו גאים
להיות שותפים לתכנית חברתית-ציונית לתלמידים מצטיינים שיוכלו ללמוד לקראת תואר
מהנדס חשמל ואלקטרוניקה במקביל לרכישת דיפלומת הנדסאי אלקטרוניקה ולשרת שרות
משמעותי ביחידות הטכנולוגיות המובילות בצה"ל" .אנו הולכים יד ביד עם מנהלת עתידים
בצה"ל והמכללה הטכנולוגית באר שבע מתוך כוונה להצעיד את תלמידי התכנית לשאיפתם
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להיות מהנדסים במשק הישראלי .במהלך הכנס פגשנו תלמידים והורים שגילו התעניינות
רבה בתכנית ובימים הקרובים לאחר קבלת כל תוצאות הבגרות יקבלו המועמדים הודעות
קבלה לתכנית".
מנכ"ל המכללה הטכנולוגית ב"ש ,מר דב פ .תמיר ,מסר בתגובה" :יש פה בשורה אמיתית
לצעירים בנגב ,בשורה שמתאפשרת בזכות שיתוף הפעולה שמובילה המכללה הטכנולוגית
עם השותפים בתכנית .אני חושב שזו דוגמה מצוינת למצב בו כולם מרוויחים – הסטודנטים
שירכשו מקצוע מבוקש ,צה"ל שיהנה מכוח אדם איכותי והמכללות שיוכלו להנגיש עוד
יותר את ההשכלה הגבוהה האיכותית .אני מודה לכל השותפים שלנו שנרתמו יחד כדי
לפתוח דלת נוספת בפני הצעירים בנגב".
המשנה למנכ"ל המכללה הטכנולוגית ב"ש ,יעקב דור ,הסביר לסטודנטים בכנס כי
"המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים המועמדים לגיוס מיישובי הפריפריה וערי הפיתוח
שלמדו בבית ספר תיכון עיוני .המסלול החדש פותח בפני צעירים אלו הזדמנויות להשכלה
איכותית ,מקצוע לעתיד ושירות צבאי מעניין ומתגמל".
------------------------------------------------------------------------------------------------------אודות  ,SCEהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון:
 SCEהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון ,הוקמה בשנת  1995באישור המועצה להשכלה
גבוהה ,וכיום היא המכללה הגדולה בישראל ללימודי הנדסה .המכללה מפעילה שני קמפוסים ,בבאר
שבע ובאשדוד ,ומעניקה תואר ראשון ושני ברוב מסלולי ההנדסה .כמו כן במכללה ישנם לימודי מכינה
במרכז ללימודים קדם אקדמיים .בראש המכללה עומד פרופ' יהודה חדד המכהן כנשיא.
מידע נוסף באתר האינטרנטwww.sce.ac.il :

אודות המכללה הטכנולוגית באר שבע :
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 .
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