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מתעניינים במודל של ליאוניד :ביום עיון בנושא בחינת
פתרונות הנדסיים לספיקת מי שיטפונות בנחל בוקק שערך
ד"ר ליאוניד גריניס ,השתתפו נציגים מרשות ניקוז ים המלח,
מרשות ניקוז שקמה בשור ,ממשרד החקלאות ,מהחברה
להגנת הטבע ,מתה"ל וממשרד הפיקוח אפשטיין .ביום העיון
הוצגו תוצאות ניסוי מעבדה על מודל הידראולי שתכנן ובנה
ליאוניד .המודל שתוכנן לפי הדרישות של רשות ניקוז ים
המלח ,מאפשר לבחון חלופות שונות בתכנון הסדרת נחל עין
בוקק וגשר המלונות .במהלך יום העיון ניכרה התעניינות רבה
במודל ובתוצאות הניסוי שהתקבלו.

קמפוס חדש :בתחילת שנת הלימודים תשע"ד עברו משרדי
המחלקה בקמפוס אשדוד לקמפוס "בני ברית" החדש ,שמעבר
לרחוב ז'בוטינסקי בעיר .לצד המשרדים רחבי הידיים העומדים
לרשות סגל המחלקה ,בקמפוס החדש כיתות לימוד חדישות
ומעבדות מחשבים .בנוסף בימים אלו נפתחת במתחם החדש
מעבדת גיאוטכניקה .עם פתיחת שנה"ל תשע"ה תושלם
הקמתן של המעבדות לחומרי בניין ולמבנים .הודות לכך יזכו
הסטודנטים בקמפוס אשדוד לתשתית מעבדות מכובדת ולא
יצטרכו להגיע בהסעות אל המעבדות הוותיקות שבקמפוס
באר שבע .התחדשו!

מתעניינים בנושא תחבורה בת קיימא :ד"ר ופא אליאס
עורכת סדנה בנושא מדיניות לתחבורה בת קיימא ובטחון
ובטיחות בדרכים .הסדנה אמורה להיערך החל ב 30 -באפריל
עד אחד במאי בקמפוס המכללה בבאר שבע .בסדנה אמורים
להשתתף חוקרים מובילים מרחבי העולם .פרטים נוספים
יימסרו בקרוב.
סטודנט מצטיין :פרס איגוד המהנדסים לסטודנט מצטיין
הוענק למוצעב גריב-מוסא ,בוגר טרי של המחלקה ,על
הצטיינותו בלימודים .במהלך לימודיו בלט מוצעב ביכולתו
האינטלקטואלית וברצינותו .מוצעב היה שותף למחקר בנושא
חיזוק עמודים באמצעות יריעות מחומרים מרוכבים .בימים אלו
נקלט מוצעב כחבר סגל זוטר מן המניין במכללה .הוא מתרגל
בקורסים שונים במחלקה ובמקביל הוא החל ללמוד לקראת
תואר שני בפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון .אנו מאחלים
למוצעב ישר כוח ובהצלחה!
מככבים במלגות ברן :זה תשע שנים מעניקה קבוצת ברן
בשיתוף עם המכללה מלגות לימודים לסטודנטים מצטיינים.
קרן "נצח" שהוקמה לזכרו של מנחם גל ז"ל ,שהיה ממייסדי
קבוצת ברן ,מעניקה מלגות ל 25-סטודנטים בעלי הממוצע
השנתי הגבוה ביותר במכללה .בקרב המצטיינים של שנה"ל
תשע"ג נרשמה נוכחות מכובדת של סטודנטים מהמחלקה
להנדסת בניין .הסטודנט אסף מירון (שנה ב' בקמפוס המכללה
בבאר שבע) ,עומד בראש הרשימה בממוצע הציונים הגבוה
ביותר בקרב כלל הסטודנטים במכללה (ממוצע שהשיג בשנה
א' ללימודיו) .גם הסטודנטים ידידיה שחר וסאלי טורדזמן (על
הישגיהם בשנה א' בקמפוס המכללה בבאר שבע) ,מיכאל
דזיאנשוילי (על הישגיו בשנה א' בקמפוס המכללה באשדוד)
וגלעד רונה (על הישגיו בשנה ג' בקמפוס המכללה באשדוד)
קיבלו מלגות הצטיינות בטקס מרגש שהתקיים בחודש פברואר
האחרון בקמפוס המכללה בבאר שבע .ברכות לכולם.
תעודות הצטיינות בלימודים :בטקסים שנערכו בקמפוס
המכללה בבאר שבע ובאשדוד קיבלו הסטודנטים מהמחלקה
להנדסת בניין תעודות הצטיינות על לימודיהם בשנת תשע"ג.
הסטודנטים המצטיינים מקמפוס באר שבע :פינקלשטיין
אוריה ,אלשיך עבאס ,אמויאל צחי ,אבו סביח אסרא ,כהן נסים
אריאל ,שיח' נבין ,ויסוצ'ק דימטרי ,קורייאת יוסף ,בן לולו ניר,
לנקרי ספיר ,בן חמו דוד ישראל ,כהן אור ,דביר בארי ,חדד
אוהד ,אלעזרי שרון ,שפר ירדן ,גריב-מוסא מוצעב ,בר אל הדס,
אבוטבול אלי ,חלבי אימן .הסטודנטים המצטיינים מקמפוס
אשדוד :טורס רועי ,נפתלייב מקסים ,אוזן נירן ,דוד פור דור,
ירימי שילב ,שמוקלר אלכסנדר ,אברהם נתן ,אלמלם משה
אביחי ,חדד אביעד.
תורה והנדסה :בימים אלו נפתח בקמפוס אשדוד במחלקה
להנדסת בניין מסלול ייחודי למגזר החרדי .שבעה עשר סטודנטים
מתחילים את מסלול האביב .פתיחת המסלול לחרדים
התאפשרה בזכות שיתוף הפעולה בין מנהל הסטודנטים לסגל
המחלקה תוך התחשבות בייחודיות המגזר .המחלקה ממשיכה
לגייס כוח אדם ומשאבים נוספים למסלול זה.

סגל וסטודנטים מדגמנים קמפוס חדש באשדוד
פנים חדשות :המחלקה ההולכת ומתפתחת באשדוד זוכה
גם לראשת מחלקה חדשה ,ד"ר ופא אליאס .ופא נקלטה לסגל
המחלקה באוקטובר  2013ומיד מונתה לתפקידה החדש .נאחל
לוופא הצלחה בתפקיד ושתשכיל לקלוט למחלקה באשדוד
סגל חדש ואיכותי .הודיה דזאנהשוילי ,בוגרת המחלקה ,נקלטה
בימים אלו לתפקיד מהנדסת מעבדות בקמפוס אשדוד .הודיה
תהיה אמונה על הקמת ועל תפעול מערך המעבדות החדש
בקמפוס "בני ברית" באשדוד .בהצלחה!
מכסות סטודנטים :בשנים האחרונות הביקוש גואה
למהנדסי בניין וללימודי המקצוע .הנהלת המכללה מעוניינת
להמשיך להעניק יחס אישי לסטודנטים ,ולכן החליטה להגביל
את מכסת הסטודנטים שיתחילו את לימודיהם במחלקה מדי
שנה .לפיכך ,החל משנת הלימודים תשע"ה ,יתקבלו ללימודים
במחלקה המועמדים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר.
יום אביב בתל אביב :מדי שנה סגל המחלקה יוצא ליום
גיבוש ולהשתלמות .היעד הפעם היה העיר תל אביב .טל רוזנמן
ומורן מזוז ארגנו את יום הגיבוש ,שנפתח בתצפית ממרומי
הקומה ה 49-במגדל עזריאלי .בהמשך נערך ביקור במוזיאון
הרצלילנבלום ,סיור ברחובות הצרים והיפים של שכונת נווה
צדק .טל רוזנמן הדריכה ביד רמה את הסיור בשכונה .לסיום
קינח הסגל את יום הגיבוש בארוחת צהרים במתחם התחנה.
תודה רבה לטל ולמורן על הארגון.
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