הודעה לעיתונות
יושב-ראש השדולה לקידום תעשיות ההיי-טק בישראל ביקור ח"כ רוברט אילטוב ביקר במכללה הטכנולוגית ב"ש
ב 815//50/81-התארח במכללה טכנולוגית באר שבע ח''כ רוברט אילטוב ,ממפלגת "ישראל ביתנו" וחבר מועצת
העיר באר שבע ולרי מגירוב .במסגרת הביקור ,נחשף ח''כ רוברט אילטוב למגוון הפעילויות במכללה ,התרשם
ממעבדות הכימיה ונפגש עם סטודנטים לתואר הנדסאי .כמו כן ,שוחח עם סטודנטים המשתתפים בפרויקט "מסע"
וענה על שאלותיהם.
ח"כ רוברט אילטוב סגן יו"ר סיעת הליכוד ביתנו ויושב ראש השדולה לקידום תעשיות ההיי-טק בישראל ,ערך ביקור
במכללה הטכנולוגית באר שבע על מנת להכיר מקרוב את מגוון הפעילויות המתקיימות במכללה .במסגרת הביקור
סקר משנה למנכ"ל המכללה מר יעקב דור את פעילות המכללה בכלל והדגיש את הפרויקטים המיוחדים בפרט כמו כן
נערך דיון של חברי ועדת הוראה עליונה עם ח"כ בנושאי העתיד של התעשייה הישראלית והדרכים להתמודד עם
המחסור הצפוי בעובדים מקצועיים .בהמשך הביקור סייר הח"כ במעבדות כימיה במכללה ונפגש עם סטודנטים
הלומדים לתואר הנדסאי .בסיום הביקור ערך מפגש רחב משתתפים באודיטוריום של המכללה עם כל משתתפי תכנית
מ.ס.ע במכללה שהיא פרויקט משותף לממשלת ישראל והסוכנות היהודית ,עיקרו לאפשר לכל צעיר יהודי בגילאים
( ,03 - 81מכל העולם) לחיות בישראל  83חודשים בסטאטוס של תייר .במהלך התקופה ,הצעיר נחשף לשפה עברית,
מורשת ישראל ,היסטוריה של העם היהודי והכרות עם בני גילו – הישראלים ובנוסף לומד מקצוע יישומי בשוק
העבודה הישראלי.
במכללה ,פרויקט מסע התחיל לפעול בשנת  8331בתחומי עיצוב גרפי ,בנייה ועיצוב האתרים באינטרנט ,צילום ,הכנה
למבחן רישוי בישראל לרופאים .יעקב דור ציין בפני ח"כ אילטוב שהמכללה היא אחד ממארגני המסע הגדולים בארץ
ומתגאה בכך ש  59%-ממשתפי הפרויקט מבצעים עלייה בסיום התכנית.
ח"כ אילטוב קיבל את מדליית המכללה וחתם בספר האורחים של המכללה .בדברי סיכום ציין שקיבל מידע רב
בביקור ונחשף לנפח העשייה המרשים המתקיים במכללה כמו כן איחל לכל הצוות המקצועי להמשיך וללמד באהבה
את ההון האנושי העתידי של המדינה .ח"כ אילטוב הבטיח להיות נציג נאמן של ההשכלה הטכנולוגית בכנסת ישראל
והבטיח לפעול בכל המישורים העומדים על הפרק בתקופה הקרובה.

בתמונה –ח"כ רוברט אילטוב בביקור במכללה  .צילום  :מיכאל פינקלשטיין מכללה.

