הודעה לעיתונות
"המכללה הטכנולוגית באר שבע חוגגת  06שנות מצוינות עם למעלה מ 55-אלף בוגרים ,כאשר למעלה
מ 55% -מהם עובדים במקצוע אותו למדו וזו גאוותינו  .המכללה כיום איתנה כלכלית ופועלת נמרצות
לפיתוח משאבים ותחומי לימוד חדשים בהתאם לצרכי התעשייה ,אין לי ספק שמקצוע ההנדסאי
תופס תאוצה ,אך לצערי הרב קברניטי המשק טרם הפנימו את חשיבותו להתפתחות הכלכלית של
מדינת ישראל ציין מר פיני בדש יו"ר הועד המנהל של המכללה ".
שישים שנה מלאו למכללה הוותיקה בישראל למקצועות הטכנולוגיה ,כאן בבירת הנגב ,מה שאפשר ומאפשר לרבים מתושבי באר שבע
והסביבה ,ללמוד ,לחיות ולהתפרנס בעתיד בכבוד ,מי שלמד כאן ,יודע שמספרים לא משקרים 68% ,מבוגרי המכללה עובדים במקצוע
אותו למדו ,רובם נשארים באזור.
טקס חלוקת הדיפלומות במכללה בציון  86שנות מצוינות טכנולוגית אמור היה להתקיים במעמד שר הכלכלה ח"כ נפתלי בנט שמשרדו
מופקד על לימודי ההנדסאים  ,אך לאור האירועים הביטחוניים נבצר ממנו להשתתף בטקס  .את הטקס כיבדו בהשתתפותם יו"ר
הוועד המנהל מר פיני בדש (ראש מועצת עומר) ,יו"ר האסיפה הכללית מר משה אלמוזנינו ,מנהלת מה"ט במשרד הכלכלה הגב' לימור
ניסן  ,מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב מר נתן ג'יבלי ובכירים נוספים.
ראוי לציין שמתוך  668הבוגרים שקיבלו דיפלומות במגוון רחב של מגמות לימוד  15 ,מהבוגרים סיימו את לימודיהם בהצטיינות
ומתוכם  6בהצטיינות יתרה שקיבלו את מדליית המכללה על הישגיהם הבולטים .המכללה גאה על כל ש 86% -מהלומדים הם תושבי
מטרופולין באר שבע.
במהלך הטקס המרגש ,קהל רב של משפחות בוגרים ועובדי המכללה קיבלו במחיאות כפיים את מקבלי פרויקט גמר בהצטיינות ואת
המצטיינים עצמם שעלו לבמה המרכזית וזכו להוקרה על הישגיהם הלימודיים .את הטקס הנחה מר דן כנר  ,ואת האווירה הנעימו
צמד הזמרות יונית צרפתי ומירב זוהר-וסקר מבאר שבע 666 .בלונים בצבע סגול הופרחו אל על במהלך הטקס ,כאות הוקרה לבוגרים
והבוגרות של מחזור נג' .
במסגרת הטקס הכירה המכללה תודה למדריכים הוותיקים אשר היוו את כוח ההוראה המייסד של המקום ועל כך הוענקה להם
תעודת הוקרה כאשר הבולט שבהם מר אורי סבג קיבל את אות יקיר המכללה  .מר דב תמיר מנכ"ל המכללה ,ציטט ממכתב שהתקבל
מבנה של הגב' גולדה מאיר ,מר מנחם מאיר" :אני יודע ממקור ראשון עד כמה אמי החשיבה השכלה והכשרה מקצועית .אני בטוח
שהיא הייתה מאושרת לראות את התפתחותה והישגיה הרבים של המכללה בשנים שחלפו מאז הקמתה ואת תרומתה להכשרת דורות
של בוגרים ולפיתוח הנגב" .בנוסף הדגיש שבמכללה הוכשרו העובדים הראשוני ם עבור הקריה למחקר גרעיני ,עבור התעשייה
האווירית ובהמשך עבור התעשייה הכימית ,תעשיית המזון ,רכבת ישאל והשנה לראשונה עבור רשות הגז .מר תמיר ציין שמחזור נ"ג
מאופיין בבוגרים המהווים פסיפס אנושי של מדינת ישראל בכלל ומטרופולין באר שבע בפרט וביניהם עולים ,ותיקים ,חיילים
משוחררים ,בדואים ,נשים גברים ,צעירים ומבוגרים.
מר פיני בדש יו"ר הועד המנהל של המכללה הטכנולוגית באר שבע בירך את הבוגרים והדגיש בנאומו את גאוותו על כך "שהמכללה
חוגגת  86שנות מצוינות עם למעלה מ 11-אלף בוגרים ,כאשר למעלה מ 61% -מהם עובדים במקצוע אותו למדו וזו גאוותינו  .המכללה
כיום איתנה כלכלית ופועלת נמרצות לפיתוח משאבים ותחומי לימוד חדשים בהתאם לצרכי התעשייה ,אין לי ספק שמקצוע ההנדסאי
תופס תאוצה ,אך לצערי הרב קברניטי המשק טרם הפנימו את חשיבותו להתפתחות הכלכלית של מדינת ישראל ".
גב' לימור ניסן מנהל ת מה"ט שיבחה את הבוגרים בקבלת הדיפלומה וציינה שזהו רק השלב הראשון בתהליך מתמשך של רכישת ידע
ושיפור היכולות המקצועיות של הבוגרים .כמו כן הדגישה שאין ספק שהצלחת המכללה באתגרי הלימוד ובפרט במקצועות הליבה
הטכנולוגיים יוצרת ביקוש רב לבוגרי המכללה.
מר אביגדור חביב – המנכ"ל של חברת לומר ( )lumerבע"מ  ,ובוגר המכללה הטכנולוגית באר שבע נשא דברים בשם התעשייה וסיפר
לבוגרים מחוויותיו והדגיש בפניהם שהם הבוגרים מהווים את החוליה המקשרת בין התכנון לבין ביצוע פרויקטים בהווה ובעתיד .מר
חביב הדגיש שכל מפעלי התעשייה וחברות ההנ דסה משוועים לבוגרי המכללה שהיא בית היוצר הטוב ביותר של הנדסאים במדינת
ישראל .את דבר הבוגרים נשא שגיא מסלם בוגר מצטיין של המגמה להנדסה אזרחית.

