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הודעה לעיתונות
פתיחת שנת הלימודים תשע"ז במכללה הטכנולוגיות באר שבע
המכללה הטכנולוגית באר שבע  ,ממשיכה כבר יותר מ  60 -שנה להכשיר את דור אנשי המקצוע של הנגב  .עד היום
עברו במכללה מעל  55,000בוגרים ,מחציתם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.
בימים אלו עוברת המכללה תהליך מיתוג מחדש באמצעות חברת פירמה וזאת לאור השיתוף הפעולה האסטרטגי עם חברת
קדימה מדע –  .WORLD ORTהחל משנת הלימודים הקרובה ישונה הלוגו ושם המכללה בהתאם .בנוסף לכך במסגרת
ההסכם ימשך שדרוג הציוד במעבדות הלימוד ויחודשו חדרי הלימוד במכללה .
השנה יחלו ללמוד במכללה הטכנולוגית באר שבע כ 1,800 -סטודנטים במגוון מגמות רחב וייחודי ובדגש על מסלולי
לימוד מוטי תעסוקה ובהם חשמל ואלקטרוניקה ,כימיה וגרעין ,הנדסה אזרחית ואדריכלות ועיצוב פנים ,תוכנה בהתמחות
סייבר ,עיצוב מדיה  ,מגמת מכונות על התמחויותיה ובהם תכנון וייצור בסיוע מחשב ואנרגיה בהתמחות גז טבעי  ,מגמת
תעשיה וניהול בהתמחות ניהול הייצור ולוגיסטיקה  .לכל אלו אליהם מצטרפים עוד אלפים שיעברו השתלמויות במגוון
תחומים במסגרת מרכז הכשרה והשתלמויות.
הביקוש הגבוה ביותר השנה היה למגמת הנדסה אזרחית  ,מגמת תוכנה בהתמחות סייבר ולמגמת אדריכלות ועיצוב פנים
יחד עם עלייה ניכרת ברישום בכל המגמות מה שמצביע יותר מכול על ההבנה הרבה בקרב הנרשמים שתואר הנדסאי
מהווה כיום את כרטיס הכניסה לשוק העבודה  ,נתון מפתיע נוסף הוא כמות גבוהה של אקדמאים שנרשמו למגמות השונות
במסלולי ההנדסאים .רוב אוכלוסיית הלומדים מתגוררת בנגב  ,כאשר מעל  75%הם תושבי באר שבע עצמה כמו כן
מעל 40% -מהסטודנטים נשים והגאווה הגדולה של המכללה הינה שבתום הלימודים מעל  90%מוצאים עבודה במקצוע
אותו למדו.
בשנים האחרונות נפתחו במכללה מסלולים חדשים :
.1

מגמת עיצוב מדיה המכשירה את הבוגרים לכל תחומי המדיה והעיצוב העדכניים לרבות מומחיות בעולם המדיה
החברתית.

 .2מגמת גז טבעי במגמת מכונות שלצורך פתיחתה הושקעו יותר מ  2מיליון  ₪בציוד במעבדות החדשות .
 .3פרויקט משותף של המכללה יחד עם הקריה למחקר גרעיני ועמותת ידידי עתידים שבו ילמדו צעירים את המסלול
של הנדסאי כימיה במגמת משנה גרעין ובסיומו ישתלבו בקמ"ג.
 .4כמו כן  ,לאור ביקוש של חברות רבות בתעשייה בדרום  ,חידשה המכללה בשנה שעברה את המסלול הנדסאי
קירור ומיזוג אוויר  +חשמלאי מוסמך  ,ובשנה הנוכחית נפתח המחזור השני .
בשנת הלימודים הקרובה נפתח לראשונה מסלול מיוחד להנדסאי תוכנה בהתמחות סייבר אשר יכשיר מומחים בתחום
הלוחמה הווירטואלית שיעסקו בתחום טכנולוגי בעל אופי מסתורי באלפי החברות שממתינות להם .זהו התחום ייחודי
במסלולי ההנדסאים ונפתח רק בשלוש מכללות ברחבי הארץ.
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