מרחב דרום

שלום רב,

ישיבת הנהלת מרחב דרום ,פורום מנכ"לים/ות מס'  2לשנת
 2102ואירוע חשיפה למרכז הטכנולוגי בבאר שבע.
אנו מתכבדים להזמינכם לישיבת הנהלת מרחב דרום ופורום מנכ"לים/ות.
הישיבה תתקיים בתאריך  22במאי  ,2102יום שלישי ,החל בשעה  ,01:11במרכז
הטכנולוגי ,רח' המשחררים  20באר שבע.
סדר יום:
 – 01:11-01:01התכנסות.
 – 01:01-01:01ישיבת הנהלת דרום ופורום מנכ"לים/ות בנושאים:
 .1שונות.
 . 2הצגת המרכז הטכנולוגי(.מידע בהמשך)

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ,אולם מחייבת הרשמה מראש
להרשמה לחצו כאן
למפת הגעה לחצו כאן

בברכה,
מר אבינעם שקד – יו"ר מרחב דרום ,התאחדות התעשיינים בישראל
מר מאיר שימקו – מנהל מרחב דרום ,התאחדות התעשיינים בישראל
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדנה אופיר טלפון ,11-2222111 :מיילdanaa@industry.org.il :
אנו מבקשים להזכירכם כי על פי נהלי ההתאחדות וכחלק מכללי הזהירות ,על מנת להימנע מחשיפה לעבירות על הוראות חוק
ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,0811-יש להימנע מלדון במידע רגיש מבחינה תחרותית או לחשוף מידע רגיש מבחינה תחרותית בכל
ישיבה אשר בה נוכחים או מיוצגים גופים מתחרים ,בין לפני הישיבה ,בין במהלכה ובין לאחר סיומה.על פי הרשות להגבלים עסקיים
"מידע רגיש מבחינה תחרותית" הוא מידע שאינו פומבי או שאינו ניתן לזיהוי או איתור בקלות יחסית ,אשר אם ייוודע למתחרה עסקי
של בעל המידע ,יגביר את יכולתו של אותו מתחרה לצפות מראש את אסטרטגיית המחיר והייצור ואת תגובתו הצפויה של בעל
המידע ליוזמות מחיר וכמות מצד אותו מתחרה ,הכל בהתאם לנסיבות הקונקרטיות.

מרחב דרום

אירוע חשיפת המרכז הטכנולוגי בבאר שבע
תכנית המפגש:




הצגה קצרה של המרכז הטכנולוגי ומטרותיו
סיור במעבדות ביוטכנולוגיה ורובוטיקה ,בהובלת מנהלי המגמות
סיכום קצר להעלאת תובנות ורעיונות.

המטרה העיקרית היא יצירת שיתופי פעולה בין התעשייה למרכז הטכנולוגי .פעילויות כאלו
יכללו,





ביקורים במפעלים
עבודות חקר יישומי בנושאים חדשניים  /מתקדמים
קורסים להכשרה מקצועית (שייערכו במרכז הטכנ')
יוזמות נוספות לפרוייקטים משותפים.

שיתופי פעולה כאלו יהוו מנוף חשוב לקידום התלמידים ולשיפור 'תמונת העתיד' של בני
הנוער ביחס לתעשייה ,ואף יוכלו להניב תועלת לתעשייה בטווח הקצר והארוך.
המרכז הטכנולוגי של מינהל החינוך ,באר שבע









המרכז הטכנולוגי ב"ש הוא פרי יוזמה משותפת של משרד החינוך ,התאחדות התעשיינים
ועיריית באר שבע
מטרת העל של המרכז היא קידום החינוך הטכנולוגי בעיר ובמחוז דרום
שלוש מגמות :
 oמכטרוניקה (רובוטיקה)
 oביוטכנולוגיה
 oתקשורת ומדיה (בהקמה)
בכל מגמה מעבדה משוכללת המאפשרת תכנון התנסויות ,חקר ופרויקטים מאתגרים
ומלהיבים
המקום נפתח לתלמידי תיכון (י' עד י"ב) בתחילת שנת תשע"ו ,ועובד עם כל המוסדות העל
יסודיים בבאר שבע (בשנה הבאה ,גם עם מחוז דרום)
מתקיימות פעולות חשיפה לטכנולוגיה לתלמידי חטיבות ביניים ,וכן השתלמויות מורים
אנו עוסקים גם בהרחבת והעמקת שיתופי הפעולה שלנו עם מוסדות החינוך ,אקדמיה,
תעשייה וקהילה בעיר וסביבתה.

