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נתניהו ודנילוביץ' הכריזו בתל אביב על 
הקמת קריית הסייבר הלאומית בבאר שבע

הפרוייקט הגרנדיוזי עשוי 
למשוך לבאר שבע 
אוכלוסיות חזקות 

ולהשאיר בה את בוגרי 
האוניברסיטה

450 מבכירי תחום המדע הקיברנטי מרחבי העולם 
הגיעו השבוע לישראל בכדי להשתתף בכנס 

"סייברטק" שנערך בחסות מטה הסייבר הלאומי . 
במסגרת הכנס, שנערך בתל אביב, הכריזו מטה 
הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, עיריית 
באר שבע ואוניברסיטת בן גוריון על הקמתו של 

מרכז סייבר לאומי בבאר שבע אשר ייקרא "סייבר 
ספארק".

 לטענת מארגני הכנס "מדובר במתחם ראשון מסוגו 
בעולם, אשר יכלול תעשייה מובילה בתחום הסייבר, 

מחקר אקדמי פורץ דרך בתחום, גופים ביטחוניים 
מובילים בתחום, מסגרות חינוך והון אנושי 

המתמחות בתחום הסייבר וגופים ממשלתיים 
לאומיים בתחום".

עוד מטעימים המארגנים כי "כל אלה ייצרו 
"אקו-סיסטם" שלם אשר יכיל את כל המרכיבים 

הדרושים ליצירת מובילות עולמית בתחום הסייבר, 
במרחב פיזי משותף, המאפשר איגום משאבים, 

בניית תשתיות טכנולוגיות משותפות וסינרגיה של 
עובדים, חוקרים ותלמידים. במסגרת המיזם יוקם 

במתחם בית ספר תיכון למדעים וטכנולוגיה, מרכז 
פיתוח לימודי סייבר, וגיוס כוח אדם רלוונטי".

חברות הסייבר שיציגו במתחם וכבר שותפות 
 JVP דויטשה טלקום, וקבוצת ,EMC :פעילות במיזם

אשר הקימה במתחם חממת סייבר. במהלך הכנס 

הכריז מספר 2 בחברת איי.בי.אם העולמית סטיבן 
מילס, כי החברה תפתח גם היא מרכז סייבר 

בינלאומי במתחם זה.
 EMC מצטרפת להכרזה של IBM ההכרזה של
ולוקהיד מרטין, על הקמת מרכז פיתוח משותף 
לתחום הסייבר בהשקעה מוערכת של כמיליון 

דולר, אשר יפעל גם הוא ממתחם פארק הסייבר 
בבאר שבע.

רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר-שבע: "הקמת 
קריית הסייבר הלאומית בבאר-שבע, קריית הסייבר 

ספארק, הופכת את העיר לבירת ההזדמנויות של 
מדינת ישראל ולמרכז ידע בינלאומי, שימשוך אליו 

חברות מהתעשיות עתירות הידע, מכל רחבי 
העולם. הקמת קריות התקשוב והמודיעין של צה"ל 

בבאר–שבע, יחד עם אלפי בוגרים במקצועות 

ההנדסה שלומדים אצלנו, ממחישים עד כמה ההון 
האנושי היקר מחולל כאן שינוי דרמטי".

לדברי נשיאת האוניברסיטה, פרופ' רבקה כרמי: 
"אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, השותפה לארגון הכנס, 

מהווה מוקד מוביל של חדשנות בתחום אבטחת 
המידע, ששותפים לה התעשייה, מערכת הביטחון 
והממסד הממשלתי במגוון משימות של הגנה על 

גבולות הסייבר".
אגב, לקריית הסייבר בבאר שבע לקח לא פחות 
משלושים שנה להתממש: שר הכלכלה והתכנון 
בשנת 1984, גד יעקבי ז"ל, אמר בעת ביקור אצל 

יו"ר מועצת פועלי באר שבע דאז, בנץ כרמל ז"ל כי 
"באר שבע תהפוך לעמק סיליקון אחד גדול".

עמותת הבאולינג בנגב תשלב אוטיסטים
עמותת הבאולינג בנגב הושקה לאחרונה והיא תפעל לשלב ילדים בעלי צרכים 
מיוחדים, בהם הלוקים בספקטרום האוטיסטי, מתוך התפיסה ש"כל אחד יכול"

השקתה של עמותת באולינג נגב למחויבות אישית 
ולמצוינות על מסלולי הבאולינג, התקיימה לא 

מכבר במועדון הבאולינג בבאר שבע, בנוכחות אישי 
ציבור רבים בהם יו"ר מפלגת העבודה יצחק הרצוג, 
סגנו ח"כ חיליק בר, ח"כ איציק שמולי, ראש עיריית 
באר שבע רוביק דנילוביץ', יו"ר התאחדות הכדורת 

בישראל אריה פישר, יו"ר ספיישל אולימפיקס 
דניאל בנעים ואלוף העולם בבאולינג אור אבירם.

בראש עמותת נגב באולינג עומד רון ראובן מהישוב 
מיתר )סגן אלוף הארץ בבאולינג - דרג ב'(, אשר גם 

יזם את הקמתה.
מטרת העמותה, לדבריו, הינה לקדם ליגות נוער, 

להפעיל וללוות בני נוער בעלי צרכים מיוחדים, 
במסגרת פרויקט המחויבות האישית, להקים ליגות 
באולינג תחרותיות ולייצג את הנגב בענף הבאולינג. 

במסגרת זו, הצטרפה 
העמותה לספיישל 

אולימפיקס – ארגון עולמי 
המקדם אנשים בעלי צרכים 

מיוחדים. ארגון הספיישל 
אולימפיקס דוגל בתפיסה 

ש"שכל אחד יכול". עמותה זו, 
בשיתוף התאחדות הכדורת 

בישראל ועמותת נגב באולינג 
הקימה ליגה מיוחדת 

– "יוניפייד", שבמסגרתה 
יתאמנו וישחקו ילדים 

אוטיסטים ואחרים ביחד עם 
שחקני באולינג מהמועדונים 

השונים בארץ.

מימין לשמאל: כרמי, מילס, נתניהו ודנילוביץ', בכנס בגני התערוכה בתל אביב. צילום: קובי גדעון

 ח"כ יצחק הרצוג וראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ'. 
חונכים את העמותה. 
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