משנה למנכ"ל

הודעה לעיתונות
שבוע תערוכות עבודות גמר של מגמת אדריכלות ועיצוב פנים ומגמת עיצוב מדיה
במכללה הטכנולוגית באר שבע
שבוע מרתק של יצירה מופלאה התקיים במהלך השבוע במכללה הטכנולוגית באר שבע בה סטודנטים מהמגמות
לעיצוב מדיה ואדריכלות ועיצוב פנים סיימו מסע מרתק בן שנתיים שבסיומו הציגו את פרויקטי הגמר בתערוכות
עבודה שהתפרסו בכל רחבי המכללה  ,במסגרת התערוכות נדרשו הסטודנטים להיבחן מול בוחנים חיצוניים של
משרד הכלכלה .הפרויקטים מהווה לרוב הסטודנטים את המטלה האחרונה לפני קבלת הדיפלומה של ההנדסאי
והיציאה לשוק העבודה .
הפרויקטים במגמת עיצוב מדיה התמקדו בעיצוב תדמית ויזואלית לחברות ועסקים ,בכל אחד מהפרויקטים הוצגו
אתרי אינטרנט ,כרזות ומודעות פרסום ,כרטיסי ביקור ,אריזות ,מוצרים ,חולצות מודפסות ושלל אביזרים
המייצגים מכלול תדמיתי מסוגנן ומעוצב לעילא ולעילא של כל חברה.
פרויקטי הגמר במגמה לאדריכלות מהווים עבודה מקיפה בתכנון מבנה של לפחות  600מ"ר בשתי קומות לפחות.
פרויקט הגמר באדריכלות ועיצוב פנים מסכמים את כל מערכת הלימודים ומשלבים את הידע שנרכש במקצועות
השונים .פעם ראשונה עוברים תהליך תכנון ופירוט כפי שהדבר נעשה במציאות ,כל מקצועות הלימוד מתחברים
למכלול אחד מושלם .הבוחנים שיבחו את העבודות וציינו שהיו ברמה גבוהה מאוד בקנה מידה ארצי.
בנוסף במהלך אותו שבוע ב 16.05.16 -במעמד ראש עיריית באר שבע מר רוביק דנילוביץ' התקיימה פתיחת תערוכה
עבודות של סטודנטים מהמגמה לאדריכלות ועיצוב פנים  ,אשר התקיימה בגלריית הספרייה העירונית .בתערוכה
הוצגו עבודות של סטודנטים משנים א' ו -ב' המשקפים בתלת מימד נושאים של תכנון וביצוע מודלים של מבנים
שונים .העבודות מציגות חידושים אחרונים בתחום האדריכלות ומהווה את חוד החנית של המכללה הטכנולוגית
באר שבע.
ראש העיר בדברי ברכה שנשא במהלך פתיחת התערוכה אתגר את הסטודנטים ואת מרכז המגמה ד"ר מרטין סמיט
בכך שנתן להם את האפשרות להשפיע על המרחב העירוני בכך שיהיה מוכן לבחון ראיונות שיוצעו ע"י הסטודנטים
מהמגמה .מר דב תמיר מנכ"ל המכללה הציג את השקפתו לגבי ייחודיותו של האדריכל בנוף המקצועי .אוצרת
התערוכה היא האומנית גב' רבקה רבינוביץ ,מרצה ליסודות העיצוב במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים במכללה אשר
שקדה שבועות רבים על ארגון התערוכה שתוצג במהלך שבועיים עד ל  01.06.16בספריה העירונית של באר שבע.
הציבור מוזמן.
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