-הודעה לעיתונות --

מ שלחת סטודנטים של המכללה חזרה מביקור גומלין
במכללת גטורד לוקנר מפרייבורג שבגרמניה ,מלאה חווית
ותובנות להמשך ,אז מי אמר שלא שווה להצטיין מכללה.....
גם השנה כמדי שנה מאז  1981במכללה הטכנולוגית ב"ש אורגנה משלחת של סטודנטים לגרמניה ,זהו ביקור
גומלין לביקור משלחת סטודנטים מהמרכז הטכנולוגי ע"ש גרטרוד לוקנר בפריבורג גרמניה שביקרו במכללה
במהלך חגי תשרי .המרכז הטכנולוגי "גרטרוד – לוקנר" קרוי על שם אישה גרמניה (חסידת אומות העולם) שהצילה
יהודים במהלך השואה וכיום בנהרייה קיים 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 .
מספר סטודנטים מצטיינים בהמלצת מרכזי המגמות ,עברו ראיונות על ידי סגל המכללה ,ומתוכם תשעה סטודנטים
נבחרו לצאת למשלחת יחד עם ראש המשלחת ,מר' איגור ברגמן – מרכז המגמה לתוכנה .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  200,000-ובנוסף כ  30,000-סטודנטים.
משלחת זו אופיינה כמוצלחת ביותר עקב ריבוי החווית שעברו הסטודנטים ויו תר מכך עקב הקשרים החברתיים
שיצרו הסטודנטים הישראלים עם עמיתיהם הגרמניים .הסטודנטים בילו יחד בגרמניה ושוויץ בסיורים ביום ובבילויים
ליליים ,הם יצרו חברויות שנמשכים עד היום.
המשלחת עשתה טיולי טבע מקסימים ביער השחור ,לקחה חלק בפסטיבל הבירה בעיר שטוטגרד ,ביקרה בשני
קמפוסי המכללה של פריבורג והשתתפה במכללה בשיעור אנגלית .בנוסף ,המשלחת בילתה בפארק אירופה ונסעה
לעיר הקסומה באזל ,הנמצאת על נהר הריין.
צפו במכתבם של הסטודנטים מהמכללה שיצאו במשלחת
״חוויה של פעם בחיים ,אנשים מקסימים .האווירה כייפית ,האירוח ממש טוב !״
״בפסטיבל הבירה בשטוטגרד היה כל כך כיף ! לראות את כל האנשים לבושים בשמלות ושלייקס כל אחד עם כוס
ליטר בירה ביד וכולם שרים ביחד ! נהננו מאוד !״
״בשבילי זה היה ממש סגירת מעגל לנסוע למשלחת  ..לפני  20שנה אבא שלי למד במכללה הטכנולוגית ובחרו בו
לנסוע למשלחת לגרמניה ...כיף לחלוק חוויות ולדעת שהיינו באותם מקומות ״
״היער השחור  ...חתיכת מסע ! אבל שווה כל רגע ! אחד המקומות היפים בעולם .נוף עוצר נשימה״

בהערכה ענקית :פרנקל ליבי (כימיה) ,שקולניק בטי (כימיה) ,אלחרר אביב (בניין) ,סויסה שי (בניין) ,שלום אסף
(בניין) ,פינחסוב אלכס (תוכנה) ,סרבריאנסקי פבל (תוכנה) ,קריצמר רון (אדריכלות) ,אור שקד (אדריכלות).

