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מצטיינים המכללה הטכנולוגית סיימו ביקור מוצלח במרכז הטכנולוגי " גרטרוד – לוקנר" בפרייבורג גרמניה
לאחרונה הסתיים ביקור מוצלח של משלחת סטודנטים מהמרכז הטכנולוגי ע"ש "גרטרוד  -לוקנר" בפרייבורג-
גרמניה שהתארחו במכללה הטכנולוגית באר שבע .היה זה ביקור גומלין לסיור של  8ימים בלתי נשכחים בו
השתתפו סטודנטים מהמכללה הטכנולוגית באר שבע שביקרו בחודש שעבר בעיר פרייבורג שבגרמניה  .בראש
המשלחת יצא ד"ר מרטין סמיט מרכז המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים.
המרכז הטכנולוגי "גרטרוד – לוקנר" קרוי על שם (חסידת אומות העולם) מגרמניה שהצילה יהודים במהלך
השואה וכיום בנהרייה קרוי בית אבות על שמה .המפגש בין סטודנטים מישראל הלומדים במסלולים טכנולוגיים
לבין מקביליהם בגרמניה מאפשר לחזק ולהעמיק קשרים בתחומי הטכנולוגיה המתפתחים ,וכמובן להעמיק את
ההכרות הבין תרבותית .משלחת הסטודנטים ביקרה בעיר פרייבורג שנמצאת בדרום מערב גרמניה ,העיר מוקפת
ביער השחור ונמצאת בקרוב לגבול עם שוויץ וצרפת .פרייבורג בדומה מאוד לבאר שבע מזוהה כעיר
סטודנטיאלית עם אוניברסיטאות ומכללות רבות ומספר התושבים מונה כ 022,222-ובנוסף כ 02,222-סטודנטים.
הסטודנטים שבילו יחד בגרמניה ,שוויץ וצרפת בילו גם בישראל כאשר במשך היום ערכו סיורים וטיולים
מרתקים בהם ביקורים במצדה  ,ים המלח  ,ירושלים  ,עין עבדת  ,מצפה רמון ,שדה בוקר ,בית ג'וברין ,סיורים
במ פעלים ובמוזיאנים של הדרום ובלילה היו עסוקים בחיי הלילה של באר שבע ,הם יצרו חברויות וקשר אישי
יוצא מן הכלל .

צפו במכתבם של הסטודנטים מהמכללה שיצאו במשלחת !!!
כמה משתלם להיות ממצטייני המכללה הטכנולוגית באר שבע  4102ולקבל מתנה שקשה לתאר אותה במילים:
ביום בו הודיע לנו על כך שנבחרנו להשתתף במשלחת שתייצג את המכללה בגרמניה שמחנו מאוד התרגשנו
וחיכינו כבר להמריא לחוויה בלתי שכחת  .כבר ביום הטיסה התחברנו חברי המשלחת והכרנו אחד את השני  ,ואז
קלטנו שזה נכון מה שאומרים  :מצוינות אכן משתלמת !!!
לאחר טיסה קצרה ונסיעה לא ארוכה הגענו לפרייבורג עיר קסומה ויפיפייה להפליא הכול צומח וירוק בגוון
מיוחד מאוד ,נקייה וציורית  .המארחים דאגו לנו ללינה בבית מלון בוטיק מקסים במרכז העיר מרחק הליכה
מכול מקום .
באותו הערב ישבנו לארוחת הערב במסעדת המלון שבאמת לא יורדת מכול מסעדה טובה אצלנו בארץ  .לאחר
מכן נפגשנו עם הסטודנטים המארחים שהיו מאוד חברותיים  ,איתם סיירנו בעיר והכרנו את ההיסטוריה שלה,
ולאחר מכן קפצנו לפאב מקומי להתענג על בירה מקומית טעימה ואיכותית .
בכול יום פגשנו את המארחים בבית הספר שלהם "גרטרוד לוקנר" ומשם יצאנו לסיורים באזור .נסענו ליער
השחור שנימצא בהרים שמול העיר ,ביקרנו במפלי הריין עוצרי הנשימה שם שטנו בסירה אל הסלעים שבמרכז
המפל וטיפסנו לראש הפסגה  ,עצרנו לבקר במבשלת בירה מקומית ואף טעמנו מעט .בהמשך ביקרנו בשטרסבורג
הציורית שבצרפת ובבאזל שבשוויץ לרבות ביקור במלון בו הרצל עמד על המרפסת המפורסמת וסיור במוזיאון
לאדריכלות "ויטרה " המקסים .גם את הפארק הענק והמדהים אירופה פארק לא פיספסנו.
במסגרת המשלחת ביקרנו במרכז הטכנולוגי ונחשפנו למעבדות טכנולוגיות חדישות והשקעה האדירה של ממשלת
גרמניה בהשכלה הטכנולוגית.
זכינו להקשיב להרצאה מרתקת על פועלה של גרטרוד לוקנר שהצילה יהודים בזמן השואה ותרמה רבות למדינת
ישראל  ,ושעל שמה נקראת המכללה שבה לומדים הסטודנטים המארחים .
בערב האחרון סעדנו במסעדה יוקרתית שנימצאת על ההר בתוך היער וצופה על העיר ,האוכל היה משובח אוירה
מצוינת .
כמובן שלא נשכח שבכל ערב לקחו אותנו הסטודנטים המארחים לבלות במקומות בילוי מקומיים ופאבים
מגניבים ,ואף התלוו אלינו לשוק המקומי המדהים ביופיו שממוקם מסביב לקתדרלה המרכזית של העיר למסע
קניות אחרון.
אין ספק שהחיבור וחוויה לה זכינו במהלך השבוע הייתה משמעותית ביותר  .כשחזרו ארצה חיכינו בקוצר רוח
להגעת המשלחת הגרמנית לישראל על מנת לגרום גם להם ,לחוש בישראל את אותם התחושות המדהימות איתם
חזרנו לארץ .
אנחנו מקווים שהסטודנטים ימשיכו להצטיין ויזכו לחוויה המדהימה הזו עוד שנים רבות .אנחנו רוצים להודות
למנכ"ל המכללה ,דב תמיר שאפשר את קימה של המשלחת הזו והעניק לנו את הזכות להשתתף במסע מרתק זה
וכמובן להודות לכל מי שהייתה לו יד בדבר ובמיוחד לראש המשלחת ד"ר מרטין סמיט.
יוסי ( מכונות ) סמי ( תוכנה ) אלינה ( אדריכלות ) יניב ( תעשיה וניהול ) אושרת ( תקשורת חזותית ) אנה ( בניין )
גיא ( בניין ) מיכאל ( כימיה ) אנטון ( חשמל ) .

ראש המשלחת ד"ר מרטין סמיט עם סטודנטים מהמכללה וסטודנטים המארחים מפרייבורג

הסטודנטים מפרייבורג מתארחים במכללה הטכנולוגית באר שבע

תמונות  -צילום יח"צ המכללה

