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מכללת אורט אדיבי מעניקה דיפלומות טכנאי /הנדסאי מזה
השנה ,הוענקו  54דיפלומות לבוגרי מחזור
עשר שנים.
תשפ"א  ,בטקס מרגש במעמד ראש העיר מר תומר גלאם.
במכללה הסטודנטים זוכים למעטפת לימודית איכותית ,תוכנית
חברתית מגוונת ומענים רגשיים מכילים ותומכים המובילים אותם
להצלחה.
לטקס הגיעו הבוגרים מהבסיסים בהם הם משרתים בתפקידי
מפתח ,בחיל הטכנולוגיה והאחזקה והם אמונים על אחזקה
וחימוש אמצעי לחימה בכל חילות צה"ל .חלקם משמשים
כתומכי לחימה וכמדריכי מכללות ואנו גאים בהם מאוד על
שירות צבאי משמעותי ובעתיד על תרומתם לכלכלה ולתעשייה
הישראלית.
באורט אדיבי – בית ספר תיכון ומכללה מייצרים לתלמידים
תמונת עתיד ואופק תעסוקתי וצבאי איכותי .לבוגרי כיתה יב'
ניתנת ההזדמנות להמשיך ללימודים גבוהים ולקבל דיפלומה
בשלושה מסלולי לימוד :הנדסת מכונות ,הנדסת תחבורה
מתקדמת והנדסת חשמל.

ב"מכללת עתיד גליל מערבי" ירכא בהנהלת מר אחמד חמזה התקיים טקס
חלוקת דיפלומות מחזור ו' באווירה חגיגית בהשתתפות הסטודנטים הבוגרים,
טכנאים ההנדסאים ובוגרי תכנית "מגמה לעתיד".
בטקס נשא את דבריו מנהל בית הספר התיכון והמכללה מר אחמד חמזה,
ושיבח את ההישגים של התלמידים .בטקס הוצגה החדשנות של הסדנאות
והמעבדות הקיימות בקרייה החינוכית ,ומידע על המגמות החדשות אשר יפתחו
בשנת הלימודים הבאה :הנדסת תכנה ,הנדסת בניין ואדריכלות והנדסת תעשיה
וניהול ,הפותחות דלתות והזדמנויות עבודה לסטודנטים ומבטיחים עתיד
תעסוקתי לבוגרים המכללה .את נאומם של ההורים ייצג מר ניזאר סלאם ,אשר
שיבח את תפקיד ההורים בתהליך החינוכי .הסטודנטית ,אמנה שופאני ,סיפרה
על רגשותיה ורגשותיה כלפי חבריה הסטודנטים לקראת סיום השנה.
בטקס השתתפו נציגי משרד החינוך ,משרד הכלכלה ורשת החינוך עתיד ,והם
שיבחו את הישגי בית הספר והמכללה ותרומתם הקבועה והייחודית לקהילה

זו השנה ה 30-שהמכללה הטכנולוגית להנדסאים אורט בראודה כרמיאל מחלקת
דיפלומות .עד כה הסמיכה המכללה  7,336בוגרים מתוכם  455בוגרי תשפ"א
קיבלו את הדיפלומה בטקס זה 30 .מתוכם קיבלו את הדיפלומה על במת הטקס
הכללי בהצטיינות יתרה (ממוצע מעל )95
בדברי ברכה שנשאה מנהלת המכללה ,ד"ר סיגל כורם ,לבוגרים הוא ציינה בין
השאר את הביקוש ההולך וגובר להנדסאים במשק הישראלי "אתם בחרתם בחירה
משמעותית בחייכם ללמוד מקצוע נדרש ,עם אופק תעסוקתי שיאפשר לכם
השתלבות בתחומי ההייטק והתעשיות המתקדמות .הפכתם לחלק מהמנוע המוביל
את המשק הישראלי לפריון ושגשוג כלכלי .בחרתם ללמוד באחת המכללות
המובילות בארץ מבחינת הישגיות ואחוז הדיפלום ומבחינת הקשר ההדוק עם
התעשייה".
בנוסף לקבלת דיפלומת טכנאים ו /הנדסים קיבלו דיפלומה בני המחזור הראשון
של "מגמה לעתיד" ,תכנית ייחודית לאוכלוסייה של בעלי צרכים מיוחדים בגילאי
 18-21המשלבת הסמכה טכנולוגית ,שילוב בתעשייה והכנה לחיים עצמאיים.

המכללה הטכנולוגית מקס פיין שמה לה למטרה להכשיר את דור המנהיגים והמנהיגות הבא בחינוך הטכנולוגי
בנקודות המפתח בתעשייה .המכללה משולבת עם בית ספר תיכון טכנולוגי המקצועי הראשון בארץ משנת  1936והיא
אחת המכללות ברשת עמל ,לומדים לקראת תעודת טכנאי ו /או הנדסאי בשילוב מסלול צבאי יחידת טנ"א.
המכללה פורצת דרך באיכות מתקני הלימוד ואמצעי ההדרכה ומקפידה על שיטת לימוד חווייתית והתנסותית בסביבת
למידה מעוררת השראה.
השנה הוכשרו הסטודנטים לדיפלומה הנדסאי תחבורה מתקדמת טיפול בטכנולוגיות חדישות שקיימים ברכבים
חדישים המצויידים במערכות סיוע לנהג המכונה מערכות  ADASהמצויידים במצלמות  360°חיישני ראדר ולידר
המסייעים לנהג למנוע טעויות ,למדו להתמודד ולאבחן תקלות ממוחשבות טיפול ברכב היברידי וחשמלי בתיאום עם
משרד התחבורה ,איגוד יבואני הרכב ומומנטום.
בוגרינו אנשים ערכיים אוהבי אדם הארץ והמדינה שממשיכים לשרות משמעותי מתוך תחושת שליחות.

החודש ציינו את סיום תקופת פיילוט "מגמה לעתיד" ,מסלול לימודים לתלמידי חנ"מ ,המכינה
אותם לקראת הסמכה טכנולוגית ושילובם בתעשייה.
התכנית פועלת משנת  2017בפריסה ארצית וכיום מציינת סיום תקופת הפיתוח ומעבר לשלב
ההטמעה בשיתוף ,אגף חינוך מיוחד והמנהל לחינוך טכנולוגי במשרד החינוך ,משרד הרווחה
והשירותים החברתיים.
במכללת אורט הרמלין בנתניה ,התקיים טקס מסכם בנוכחות השותפים של פיתוח
החלום וההטמעה במשרדי הממשלה.
מוסדות החינוך הציגו מהלכי למידה ,התלמידים הציגו בגאווה ובמקצועיות פרויקטים ממגמות ,
בישול מלונאי ,קונדטוריה ,תחזוקת מערכות מכניות ,תקשוב ,ניהול עסקי.
התקיים פאנל שהורכב ממגוון בעלי תפקידים כמו :מורי מגמה ,מקדם תעסוקה ,נציג גוף קולט,
בוגר המסלול שהסבירו על רכיבי התכנית ומה גורם לה להיות כה מיוחדת ומשמעותית.
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