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פרופ' דן שכטמן ,הפעיל בעמותת נובל המעודדת צעירים
ללמוד מדעים מתוך עניין ומוטיבציה להשתלב בתחום,
סיפר לסטודנטים ולאנשי הסגל על הדרך שעשה ,על
הקשיים ועל פריצות הדרך
הסטודנטים ואנשי הסגל ב־ SCEנהנו בתחילת
חודש ינואר  2018מהרצאה ייחודית של זוכה
פרס נובל בכימיה ,פרופ' דן שכטמן מהפקולטה
למדע והנדסה של חומרים בטכניון ,שהגיע
לביקור במכללה .פרופ' שכטמן סיפר על חייו
האישיים ,על מחקרו בתחום הגבישים ועל
האהבה שלו להנדסה ולכימיה.
פרופ' שכטמן ,אב לארבעה וסב ל־ ,12זכה
בפרס נובל היוקרתי בשנת  2011על גילוי
מבנה גבישי חדש בגבישים כמו־מחזוריים.
את הביקור במכללה קיים במסגרת הפעילות
של עמותת נובל למצוינות בחינוך ,המעודדת
צעירים ללמוד מדעים מתוך עניין ,סקרנות
ומוטיבציה להשתלב בעולם התעשייה של
המאה ה־.21
"כילד ,אהבתי את הסיפור של ז'ול ורן ,שבו
הדמות הראשית הייתה מהנדס .כשגדלתי,
הלכתי ללמוד הנדסת מכונות ,ומשם המשכתי
לתואר שני ",סיפר פרופ' שכטמן" .לראשונה
נחשפתי למיקרוסקופ כתלמיד ,ומאז לא
יכולתי לעזוב אותו .לאחר לימודי הדוקטורט
הגיע המיקרוסקופ האלקטרוני הראשון
לטכניון .ימים שלמים ישבתי בחושך מוחלט
ופיתחתי מומחיות ברמה כזאת ,שיכולתי
ללמד דוקטורנטים את מקצוע המיקרוסקופ
האלקטרוני .וזה מה שעשיתי במשך שנים.
אותה מומחיות טכנית הובילה אותי למיומנות
בלתי נדלית ,ולימים ,לדעתי ,גם לקבלת פרס
נובל".
לאחר שסיפר לסטודנטים על דרכו אל
התחום ,פרופ' שכטמן המשיך וסיפר על
המחקר שביצע בתחום הגבישים ועל הזכייה

בפרס נובל לכימיה" :לאורך שנות מחקרי,
היו אנשים שעודדו אותי והיו כאלה שממש
התנגדו לממצאים או לשיטות שלי .למעשה,
הם ניסו להוכיח שאיני מתנהל 'על פי הספר'.
אחד הכימאים הגדולים ,בעצמו חתן פרס
נובל ,התנגד בתוקף לממצאים ולמאמר שלי
ויצא נגדם בעשר השנים הבאות ,ולמעשה עד
מותו .למרות זאת ,עמדתי מאחורי המחקר
שלי והמשכתי בדרכי .כשהמאמר שלי פורסם,
לאחר המון תלאות ,התחלתי לקבל פניות
מחוקרים רבים ,שרצו להמשיך ולחקור את
התגלית שלי".
פרופ' שכטמן דיבר גם על חשיבות המדע
בחיינו .לדעתו ,למתעניינים כדאי להתחיל
לעסוק בתחום כבר בגיל צעיר ,וזו גם הסיבה
לכך שהוא מקדם כיום ,בין היתר ,הקמה של
מעבדות מחקר אוניברסיטאיות בגני ילדים
ברחבי הארץ.

ברכות לזוכים במענקי מחקר

משולחן הנשיא

חמישה מחוקרי המכללה זכו לאחרונה במענקי מחקר,
שיסייעו להם לקדם משמעותית את מחקריהם

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
מברכת את חוקריה אשר זכו במענקי מחקר -
לבדם או יחד עם שותפים ממוסדות אקדמיים
בארץ ובעולם:
ד"ר מירב טופול מהיחידה למתמטיקה זכתה
יחד עם שותפה מסין במענק מחקר מטעם
תכנית ישראל-סין של הקרן הלאומית למדע
) .)NSFC-ISFהמחקר יתמקד במיון של משטחים
ועקומים אלגבריים .מיון של עקומים אלגבריים
כשלעצמו הוא תחום מעניין ומאתגר ,ונעשה על
ידי חישוב חבורות יסודיות ואינבריאנטים נוספים
של העקומים .באופן פרטני ,מיון של סידורי
ישרים נעשה ברובו על ידי מציאת זוגות זריצקי.
העבודה עם סידורי ישרים מסועפת מאוד ויכולה
להניב עבודה מעניינת המתפרסת לאורך שנים.
האינבריאנטים מחלקים את המשטחים והעקומים
למחלקות שונות בתוך מרחב המודולי ,וכך ניתן
להצליח למלא את התמונה החסרה.
פרופ' לאוניד אוסטר מהיחידה לפיזיקה ,יחד עם
שותפיו ממוסדות מחקר אחרים ,זכה במענק מחקר
מטעם קרן פזי של הוועדה לאנרגיה אטומית.
מטרת המחקר שזכה במענק היא להביא לשלב
הסופי את הפיתוח של שיטה המבוססת על מדידה
כפולה של זהירה אופטית וזהירה תרמית .השיטה
מיועדת להפרדה כמעט מוחלטת בין קרינה
בעלת צפיפות יינון גבוהה (מסוכנת יותר לרקמה
ביולוגית) וקרינה בעלת צפיפות יינון נמוכה .לשיטה
זו פוטנציאל משמעותי בתחום מדידות הקרינה
המייננת (למשל ,שדות קרינה בחלל ובאוויר ,שדות
קרינה המופקים על ידי כור גרעיני ,קטגוריות
רבות של יישומים אונקולוגיים/קליניים ,יישומים
במאיצים של חלקיקים ועוד רבים אחרים).
ד"ר כרים אבו עפאש מהמחלקה להנדסת תוכנה,
יחד עם שותפיו ממוסדות מחקר אחרים ,זכה
במענק מחקר מטעם הקרן הדו־לאומית למדע
ארה"ב-ישראל (.)BSF

וכל מודל אחר שמשתמש במושג "רשת" .אחת
הבעיות החשובות ביותר ברשתות גאומטריות היא
בנייה יעילה של הרשת תחת אילוצים מסוימים.
המטרה הכללית של הפרויקט היא ללמוד את
התכו נו ת המ תמטיות של הב עיות המוצעות כדי
לספק אלגוריתמים (מדויקים או קירובים) יעילים
ככל האפשר לפתרונן.
ד"ר פיטר בקר מהמחלקה להנדסת חשמל
ואלקטרוניקה זכה במענק מחקר מטעם משרד
התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים .המחקר
מתמקד בבניית תאים סולריים שקופים באמצעות
טכנולוגיית הנידוף ,כאשר המטרה העיקרית
במחקר זה היא פיתוח שיטה חדשה לגידול תאי
שמש המבוססים על אלקטרודות פולימריות
בווקום .טכניקה שונה זו תאפשר לפתח מבנים
חדשים מסוג פולימר ,עם יציבות תרמית ונצילות
גבוהות .ההשפעה של פיתוח פולימרים שקופים
חדשים יכולה להיות עצומה ,והטכנולוגיה יכולה
להיות המפתח לשימוש נרחב באנרגיה סולרית
בעולם.
ד"ר רמי עיד מהמחלקה להנדסת בניין ,יחד עם
שותפו ממוסד מחקר אחר ,זכה במענק מחקר
מטעם משרד הבינוי והשיכון .המחקר עוסק
בכימות התכונות המכניות־מבניות של "קירות
ֶדֶּבש" ,לצורך הערכת עמידותם הסיסמית .מטרת
המחקר המוצע היא לבדוק את התכונות המכניות
של קירות דבש ,כדי לאפשר הערכה של השפעתם
על התנהגות מבנים קיימים .המחקר יתבסס על
נטילת מדגמים מקירות דבש במבנים קיימים
ו/או הכנת מדגמים במעבדה .הניסויים יכללו מערך
ניסוי המדמה השפעה של עמיסה אופקית מחזורית
על התנהגות ותסבולת קירות דבש .במערך זה,
המבוסס על "ניסוי לחיצה אלכסונית" ,יופעל
בחלק מהמדגמים גם כוח צירי קבוע יחד עם הכוח
המחזורי ,כדי שהניסויים ייצגו פעולה סיסמית.

פרופ' יהודה חדד ,נשיא SCE

סמסטר א' מאחורינו ,ואנו שולחים ברכת
הצלחה לכל הסטודנטים ב־ SCEהנמצאים
בעיצומה של עונת הבחינות.
לאחרונה דורגנו בצמרת הדירוג של מגזין
פורבס מבין כל הפקולטות להנדסה בישראל.
תוצאות הסקר מסבות לנו נחת ,ולצד זאת
מחייבות אותנו לשקוד על המשך הצמיחה
ועל פיתוח מצוינות אקדמית וחברתית .אנו
מאמינים כי העשייה של כולנו בתחומי
ההנדסה השונים תוביל לעולם טוב יותר.
צמחנו בשנים האחרונות להיות המוסד
להשכלה גבוהה הגדול בישראל ללימודי
הנדסה .חוקרי המכללה זוכים במענקי מחקר
ובפרסים יוקרתיים ,מרכזי מחקר חדשים
נפתחים וכנסים אקדמיים בין־לאומיים
נערכים במכללה ומושכים אליהם את
מיטב החוקרים מהארץ ומהעולם .כל אלה
ועוד נועדו להעניק לכם ,הסטודנטים שלנו,
יתרון התחלתי ניכר לקראת השתלבותכם
בתעשייה ובאקדמיה.
לקראת הסמסטר הבא אני מאחל לכם
שתמשיכו להתחדש ,להתפתח ולצמוח יחד
אתנו לגבהים חדשים.
למאות הסטודנטים החדשים המצטרפים
אלינו בסמסטר האביב ,אני מאחל השתלבות
מוצלחת ומהירה במרקם החיים והלימודים
ב־.SCE
שלכם,
פרופ' יהודה חדד

המחקר דן באוסף של בעיות אופטימיזציה
גאומטריות בעלות יישומים ברשתות ,כגון רשתות
תקשורת אלחוטיות ,רשתות תחבורה ,חישובי ענן
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חדשות
ואירועים

חדש בקמפוס אשדוד :מפגשי קולוקוויום לסגל
ולסטודנטים בשלבים מתקדמים
ללּבם
בסדרת המפגשים מוזמנים חוקרים ואנשי תעשייה לספר על נושאים הקרובים ִ
ד"ר מירב טופול ,ד"ר אלעד שופן ,גב׳ אלינור
טייכר
השנה התחלנו לקיים בקמפוס אשדוד מפגשי
קולוקוויום  -מפגשים הנערכים מדי ארבעה
שבועות לערך ובהם מספרים חוקרים ואנשי
ללּבם.
תעשייה על נושאים הקרובים ִ
סדרת המפגשים נפתחה בהרצאתו של פרופ'
עוזי וישנה מאוניברסיטת בר־אילן ,שדיבר על
הקשר בין צורת התוף לבין מנעד התדירויות
של גלי הקול המגיעים לאוזן ("ספקטרום").
האם אפשר לדעת מהי צורת התוף מידיעת
הספקטרום המלא? שאלה זו כבר נשאלה בעבר,
והתשובה עליה שלילית :נמצאו דוגמאות של שני
תופים שאינם זהים בצורתם ,המפיקים את אותו
הספקטרום .אבל דוגמאות אלו הן כולן בעלות
תכונה של ״מידה שווה״ .על ידי שימוש ברעיונות
מתמטיים מופשטים ,כגון קיפול חבורות ,פרופ'
וישנה הראה כי בממדים גבוהים יותר מ־ 2אפשר
למצוא דוגמאות של תופים בעלי מידה שונה,
שיפיקו את אותו הספקטרום.
הרצאתו של פרופ׳ יוסי רוזנווקס ,דיקן הפקולטה
להנדסה באוניברסיטת תל־אביב ,פנתה לקהל
ללּבם של
רחב יותר ועסקה בנושא הקרוב ִ
כלל חברי הסגל :הכשרתו של המהנדס במאה
ה־ .21פרופ׳ רוזנווקס סיפר על חזון הכשרת
המהנדס שלו ,תוך הדגשת חשיבות הרב־
תחומיות המאפיינת את עולם ההנדסה של
ימינו והאפשרות לשלב גם לימודים הומניים
כחלק מהכשרת המהנדסים .כמה מהנושאים
שעלו מדבריו כבר מיושמים ב־ ,SCEכמו הקשר
החשוב שבין האקדמיה והתעשייה ולמידה
מכוונת פרויקטים.
ד"ר אורי גודס ,חוקר ישראלי שבשנים האחרונות
מתגורר באוסטרליה ,סיפר על ניתוח נתונים
המתקבלים ממערכות מידע גיאוגרפיות (.)GIS
למידע המגוון שאפשר להפיק ממערכות אלו
עשויות להיות השלכות על לימוד התנהגויות
4

של קהילות בערים ועל אפשרויות השיפור של
התנהגויות אלו .למשל ,ניתוח הרגלי נסיעה
ותאונות דרכים עשוי לקדם טיפול בבעיית גודש
תנועה ולשפר את הבטיחות בדרכים .המידע גם
יכול לתרום ליצירת קהילות בריאות יותר ,למשל
על ידי ניתוח נתונים הקשורים בהרגלי רכיבה
על אופניים .ביקורו של ד"ר גודס במכללה פתח
אופק לשיתוף פעולה ישראלי-אוסטרלי.
המפגש האחרון בסמסטר א׳ הוקדש להרצאתו

של ד״ר איתי לויתן ,בנושא הפקת לקחים
מכשלים בתחום הנדסת המבנים והגשרים
בישראל.

כנס בטיחות ב־" :SCEגידול שנתי של 31%
בנפגעי הרכיבה על אופניים חשמליים"
עשרות סטודנטים ,אנשי סגל ,מרצים ומומחים בנושא התחבורה השתתפו בכנס הבטיחות
בשימוש באופניים חשמליים שהתקיים בקמפוס אשדוד

לקולוקוויום מוזמנים חברי סגל וכן סטודנטים
בשלב מתקדם ללימודיהם  -שנה ד׳ וסטודנטים
לתואר שני .אנו מאמינים שסדרת ההרצאות
תתרום להרחבת אופקים ,להעמקת המחקר
במכללה וליצירה ולחיזוק של קשרים באקדמיה
ובתעשייה.

לנושא החינוכי .כפי שהחברה עברה תהליך
חינוכי בנושא חגורות הבטיחות ברכבים ,כך
אנו צריכים לעשות בתרבות השימוש באופניים
חשמליים".

שלנו מראות כי הרוכבים נוהגים להחליף
תכופות בין כביש למדרכה ,נכנסים לצמתים
בצורה לא חוקית ומסוכנת ואף חוצים במעברי
חצייה להולכי רגל באופן לא חוקי".

בשנים האחרונות גדל מספרם של משתמשי
האופניים החשמליים בארץ ובעולם .מבוגרים
ובני נוער משתמשים בהם כדי להגיע לעבודה,
ללימודים ועוד .עם העלייה הגדולה בשימוש
באופניים ,עלה גם מספר תאונות הדרכים.
המחלקה להנדסת בניין באשדוד ,בראשות
ד"ר ופא אליאס ,מקיימת בימים אלה מחקר
מעמיק ,בשיתוף הטכניון ומשרד המדע ,בנושא
בטיחות באופניים חשמליים .לכנס שיזמה ד"ר
אליאס הגיעו מומחים מתחום הבטיחות בדרכים
ונציגת משטרת ישראל ,רפ"ק ד"ר מלי שר מאגף
התנועה ,במטרה לדון בבעיות ולמצוא פתרונות
תחבורתיים וחינוכיים לרכיבה נכונה ובטוחה.

ד"ר אליאס סיפרה על המחקר שביצעה,
שבמסגרתו רואיינו צעירים רבים בנושא
הרכיבה על אופניים חשמליים ,והתייחסה
לסכנות" :אנו עדים לעלייה במספר תאונות
הדרכים .אחת השאלות המרכזיות היא אם
המרחב הפיזי מאפשר שימוש באופניים .בנוסף,
צעירים רבים אינם מודעים לחוקי הרכיבה
ורובם מפחדים לרכוב על הכביש ,לצד כלי
רכב אחרים".

ממחקרה של ד"ר אליאס שהוצג בכנס עולה
כי  31%מהרוכבים חוצים צמתים באור אדום.
 11%מהרוכבים בתצפית היו מתחת לגיל ,16
כלומר  -רכבו שלא כחוק 92% .מהם לא חבשו
קסדה ,על אף שהחוק מחייב זאת עד גיל .18
 13%הרכיבו נוסע נוסף ,בניגוד לחוק.

את הכנס פתח נשיא המכללה ,פרופ' יהודה
חדד ,שאמר" :המכללה שלנו ,נוסף על היותה
גוף בונה וחוקר מוצרים ותשתיות ,היא גורם
מחנך .כשאנו מפתחים מוצר הנדסי ,אנו
חושבים גם על החברה .מטרתנו היא למצוא
פתרון לבעיה חברתית קיימת ,תוך התייחסות

ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,מהמכון לחקר תחבורה
בטכניון ,הציגה נתונים על השימוש באופניים
חש מל י י ם ועל ע ב ירות התנועה ש ב י צעו
הרוכבים" :בישראל יש כיום מאות אלפי אופניים
חשמליים .עם העלייה במספר הרוכבים ,עלה גם
מספר המאושפזים והנפגעים .תוצאות המחקר

יפתח גורדוני מהרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים סיכם את האירוע" :אופניים חשמליים
זה דבר טוב ,ירוק ,זול ויעיל ,אך כיום המרחב
הציבורי לא מפנה עבורם מקום .שבילי אופניים
כמעט שאין ,ולכן הם נאלצים לרכוב על הכביש.
בכביש ,הרוכבים בסכנה איומה ,ולכן הם
עוברים למדרכה ומסכנים את הולכי הרגל.
משום שהבעיה משותפת ,אנו מאמינים כי גם
האחריות לפתרון הבעיה משותפת".
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חדשות
ואירועים

"הביקור תרם לקידום האסטרטגיה הבין־לאומית
של המכללה ולהרחבת שיתופי הפעולה"
טל גביש ,ראש מדור מנהל הסטודנטים ,ומגי גוברמן ,רכזת התכניות הבין־לאומיות ,יצאו
להתלמדות בת שבוע באוניברסיטת קנטבריה שבספרד במסגרת תכנית ארסמוס+
ארסמוס +היא תכנית של האיחוד האירופי
התומכת בקידום השכלה ,הכשרה וחינוך של
צעירים .התכנית ,הפועלת לשיפור מערכת
ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות ,מבוססת
על שיתופי פעולה אקדמיים בין־לאומיים ומקדמת
בין־לאומיות ,חדשנות ומצוינות SCE .החלה את
פעילותה הבין־לאומית במסגרת תכנית ארסמוס+
לפני מספר שנים ,והיא פועלת בשני מסלולים
עיקריים :ניידות ובניית יכולות.

האוניברסיטה שוכנת בעיר סנטנדר ,עיר נמל
יפהפייה בצפון ספרד .לומדים בה כ־ 12אלף
סטודנטים ,בפקולטות לרפואה ,כלכלה ומנהל
עסקים ,משפטים ,מדעי הרוח ,מדעים מדויקים,
וכמובן  -בפקולטה להנדסה.
טל ומגי נפגשו עם נציגים ממחלקות ויחידות שונות,
בהן המרכז להכוון תעסוקתי ,המרכז לטכנולוגיות
הוראה מתקדמות ,הספרייה ,המחלקה להנדסה
כימית ועוד .מספרת מגי" :התמקדנו בעיקר
6

חדש בתכנית הלימודים ב־ :SCEסטודנטים שנה ב׳ השתתפו בהאקתון כחלק מקורס יסודות
בהנדסת תוכנה במחלקה "ההאקתון הוא הביטוי המשמעותי ביותר לאינטגרציה של ידע
ושל היכולת ללמוד תוך כדי עבודה" ,אומרת ד"ר הדס חסידים מהמחלקה להנדסת תוכנה
המחלקה להנדסת תוכנה בקמפוס באר שבע
מקיימת תחרויות האקתון לסטודנטים שנה
ב׳ במחלקה ,כחלק מתכנית הלימודים בקורס
יסודות בהנדסת תוכנה .האקתון ,נזכיר ,הוא
אירוע שבו מתבקשים המתחרים לפתח פתרון
טכנולוגי בזמן קצוב.
הסטודנטים התבקשו לבנות אפליקציה באחד
מהתחומים הבאים :עיבוד תמונה לזיהוי פרי
או ירק כלשהו; פיתוח משחק טריוויה בנושא
סייבר; פיתוח משחק תחרותי בין שני משתמשים;
פיתוח ערכת משחקים בסגנון דמקה ,סולמות
וחבלים וכדומה .לאחר שבחרו את הפרויקט,
הם התבקשו לאפיין אותו ולהגדיר דרישות.

מסלול הניידות מאפשר חילופי סטודנטים וסגל
ומציע הזדמנות ללמוד וללמד במוסד להשכלה
גבוהה במדינה זרה .בין היתר ,למכללה הסכם
ניידות סגל וסטודנטים עם אוניברסיטת קנטבריה
שבספרד בתחום ההנדסה הכימית .במסגרת
ההסכם יצאו שלושה סטודנטים מהמחלקה
להנדסה כימית לסמסטר קיץ בספרד וסיימו שם
את פרויקט הגמר שלהם ,בשעה שדוקטורנטית
משם הגיעה למכללה ועבדה בהנחייתו של פרופ'
עדי וולפסון .כמו כן ,פרופ' וולפסון התארח
באוניברסיטת קנטבריה ואירח חוקר במסגרת
חילופי סגל.
מסלול הניידות מאפשר גם לצוות המנהלי להשתתף
בתכנית ,במסגרת התלמדות בת שבוע .טל גביש,
ראש מדור מנהל הסטודנטים ,ומגי גוברמן ,רכזת
התכניות הבין־לאומיות במכללה ,יצאו לשהות
בת שמונה ימים בספרד ,שמהם הוקדשו חמישה
ימי עבודה להתלמדות באוניברסיטת קנטבריה.

לומדים הנדסת תוכנה דרך תחרויות האקתון

בהאקתון השני נדרשו הסטודנטים לכתוב את
הקוד לאפליקציה שבחרו ולבצע בדיקות נגד
כשלים ,ובהאקתון השלישי והאחרון  -לבדוק
אפליקציות של חבריהם ולנסות להכשיל את
הקוד שלהם בכל צורה אפשרית.

בנושאים הקשורים לבין־לאומיות ולמנהל האקדמי.
הביקור תרם לקידום האסטרטגיה הבין־לאומית
של המכללה ,להרחבת שיתופי הפעולה הבין־
לאומיים ,לחיזוק הקשר בין האוניברסיטה למכללה
ולפתיחת אופקים נוספים להעשרת הסטודנט
כפרט ומערכות המכללה בכלל".
המשרד הבין־לאומי באוניברסיטת קנטבריה מטפל
מדי שנה בכ־ 400סטודנטים אורחים וכ־400
סטודנטים היוצאים למדינות זרות ,רובם במסגרת
תכנית ארסמוס ,+ומפעיל תכניות ניידות נוספות עם
מדינות דרום אמריקה ,ארה"ב ,קנדה ואוסטרליה.
אלו היקפים מרשימים ביותר .האוניברסיטה
מפעילה אגודת סטודנטים ייעודית לסטודנטים

בתכניות הבין־לאומיות ,שבין היתר מארגנת עבורם
טיולים וסיורים למדריד ולצפון ספרד במחירים
נוחים .השהות באוניברסיטת קנטבריה היא ללא
ספק חוויה יוצאת דופן לסטודנט האורח.
טל" :הצלחנו ליצור קשרים שיאפשרו שיח
ולמידה מרחוק .הצגנו את המכללה והישגיה
והבנו שבהיבטים של תהליכי עבודה ממוחשבים,
כיתות חכמות ,תוכנת מנהל התלמידים ותהליכי
מעקב ובקרה ,אנחנו מתקדמים מאוד .המסוגלות
שלנו לחילופי סטודנטים ,שת"פ מחקרי והתנסות
בין־לאומית תקדם אותנו לכדי הבחירה הראשונה
של סטודנטים ,תאפשר להם להתנסות בחוויה
מיוחדת ותפתח מצוינות אקדמית".

"המטרה היא לאפשר התנסות
בקבלת החלטות קבוצתיות
ובכך לדמות סביבת עבודה של
העולם המקצועי"
כל האקתון נמשך יותר משמונה שעות ברציפות,
שבמהלכן מחויבים הסטודנטים לסיים את
המשימות ולהגיש תוצרים סופיים.
שמואל מוחה ,ממשתתפי ההאקתון ,מספר:
"בחרנו לבנות אפליקציה לזיהוי תמונה.
רצינו להתנסות בשפת מאטלב (,)MATLAB
שמתפתחת בתעשייה ויכולה לבצע אלגוריתמים
שונים .זו הייתה משימה קשה ומסובכת,
שאפשרה לנו ללמוד לעומק שפה חשובה לשוק
העבודה ולתעשייה".

"אני מאמינה שההאקתון הוא הביטוי
המשמעותי ביותר לאינטגרציה של ידע ושל
היכולת ללמוד תוך כדי עבודה" ,אומרת ד"ר
הדס חסידים ,מרצה בקורס" .הסטודנטים
מתנסים בלמידה פעילה ומשתמשים
במקורות אקדמיים ומקצועיים כמו אתרים,
בלוגים ועוד .אנחנו מקדמים כמה שיותר
עבודה בקבוצות ,תוך שימוש בש י טות

לשיתוף פעולה כמו Pair Programing
או  .Mob Programingהמטרה היא לאפשר
התנסות בקבלת החלטות קבוצתיות ובכך
לדמות סביבת עבודה של העולם המקצועי.
הסטודנטים מפתחים את היכולת ללמוד
סביבות חדשות ולנהל תהליכי פיתוח ,וכן
מיומנויות רכות כגון תקשורת ,קבלת החלטות,
תכנון וניהול פרויקטים".

עיתון המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון | גיליון 7 | 43

מחקר

מה אומרים התמרורים?
במפגש המומחים של ועדת וינה ,שנערך בבניין האו"ם בז'נבה ,הציגה ד"ר תמר בן בסט
מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול בקמפוס אשדוד את תוצאות המחקר הבין־לאומי להבנת
תמרורים שהיא עומדת בראשו
דמיינו שאתם יוצאים לטייל ביער השחור
בגרמניה .אתם שוכרים רכב בשדה התעופה
ומתחילים בנסיעה לכיוון היער השחור .בדרך,
אתם נתקלים בתמרור המוצג בתמונה הבאה.

מה משמעות התמרור? כיצד תנהגו כאשר
תיתקלו בו שוב ושוב בנסיעה בין העיירות
הציוריות של גרמניה? סביר להניח שתתעלמו
ממנו ,מכיוון שלא תבינו את משמעותו .אלא
שאם תגיעו לצומת שתמרור זה הוצב בו ולא
תאטו ותתנו זכות קדימה לרכב החוצה את
דרככם  -אתם עלולים לקבל דו"ח במקרה הטוב
או לגרום לתאונת דרכים במקרה הרע .משמעות

תמרור עצור לפניך
Alternative Sign

Conventional Sign

96%

38%

כביש אגרה לפניך

86%

8%

תמרורים קיימים (משמאל) לעומת חלופות בעיצוב
ארגונומי (מימין) והשיפור ברמת הבנה

8

התמרור היא זו" :סוף דרך עם זכות קדימה
לך" .כלומר ,עליך להאט בכל צומת ולתת זכות
קדימה לרכב החוצה.

מזה שנים רבות נערכים בעולם מחקרים
שמטרתם לבדוק את הבנת התמרורים על ידי
נהגים בארצות שונות .אחד המחקרים המקיפים
ביותר נערך מזה שנתיים על ידי צוות חוקרים
בין־לאומי מחמש מדינות  -פולין ,פינלנד ,קנדה,
דרום אפריקה וישראל  -בהובלת ד"ר תמר
בן בסט מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול
בקמפוס אשדוד .במסגרת המחקר ,שממומן
בחלקו על ידי המכללה ,נבדקה ההבנה של
תמרורים קיימים ושל חלופות להם ,המעוצבות
בצורה ארגונומית יותר.
בנובמבר האחרון הוזמנה ד"ר בן בסט למפגש

מרתון בדיקות תוכנה ייחודי אפשר לסטודנטים של המחלקה להנדסת תוכנה באשדוד להתנסות
בכלי בדיקה מתקדם ,הנמצא בשימוש בחברות רבות ,ולאתר באגים רבים במערכת
"אמתית" ,העומדת
בדיקות של מערכת תוכנה ִ
להיפתח לקהל היעד שלה ,וכל זאת תוך שימוש
בכלי ניהול בדיקות מתקדמים.

במהלך משותף של קמפוס המכללה באשדוד,
חברת  Wisewedהמפתחת מערכת חכמה
לניהול תקציב חתונה ,וחברת  - Testufיצרנית
כלי ניהול בדיקות תוכנה ,התקיים בתחילת חודש
ינואר  2018מרתון בדיקות ייחודי שזכה לשם
"בדיקתון" .סטודנטים של המכללה שימשו בודקי
תוכנה למערכת החדשה של חברת ,Wisewed
שנבחרה לשמש כ־ Case studyלפרויקט
המרתון ,בעזרת כלי ניהול הבדיקות Testuf
.Test Management

תמרורי דרכים הם מהאמצעים הנפוצים ביותר
לשליטה בתנועה ולהעברת הוראות ומסרים
למשתמשי הדרך .כדי שיוכלו להעביר כראוי את
המסרים לנהגים ,על התמרורים להיות ברורים
 הן לנהג המקומי והן לתייר ולנהג המזדמן.בשנת  1968הוקמה ועדת וינה של האו"ם
בנושא תעבורה ותמרורים בדרכים (Vienna
Convention on Road Signs and
 ,)Signalsב מטרה ל דאוג ל אח י דות ב ין
התמרורים שנעשה בהם שימוש במדינות
אירופה .הוועדה כוללת מומחים לתחבורה
ממדינות שונות באירופה החברות באו"ם.
רוב ארצות אירופה ,ובכללן ישראל ,מכבדות
את האחידות שהכתיבה הוועדה ומשתמשות
בתמרורים זהים .עם זאת ,לכל מדינה יש גם
תמרורים הייחודיים לה .למרבה הצער ,חלק
מהתמרורים שקבעה הוועדה אינם ברורים
(כדוגמת המוצגים כאן) ,כיוון שאינם מעוצבים
על פי כללי העיצוב הארגונומי המותאם לתפיסה
ולאסוציאציות של הנהג.

"בדיקתון" :אקדמיה ,תעשייה ומפתחי כלי
ניהול בדיקות משלבים ידיים

ד"ר תמר בן בסט במפגש המומחים של ועדת וינה
בז'נבה

המומחים של ועדת וינה ,שהתקיים בבניין האו"ם
בז'נבה .במפגש הוצגו תוצאות המחקר הבין־
לאומי להבנת תמרורים ,אשר הוכיחו כי בעזרת
עיצוב נכון אפשר לשפר את ההבנה של חלק
מהתמרורים שמדינות אירופה משתמשות בהם
ולאפשר לכל נהג  -מקומי או תייר  -להבין את
משמעותם.
התמונה מימין מציגה כמה מן התמרורים
שנעשה בהם היום שימוש באירופה
) )Conventionalאל מול אלטרנטיבה לכל
תמרור ( ,)Alternativeואת שיעור הנהגים
בניסוי (ממוצע של חמש הארצות) שהבינו כל
אחד מהתמרורים .כפי שתוכלו לראות ,העיצוב
הארגונומי שיפר באופן ניכר את רמת ההבנה
של התמרורים  -על אף שהם חדשים ואינם
מוכרים לנהגים.
בהמשך השנה עתידה הוועדה להתכנס שוב
ולדון בשינויים בלוח התמרורים האירופי,
בהתבסס על תוצאות המחקר.

 SCEמקיימת מזה שנים קורסים באיכות
ובדיקות תוכנה ,המשולבים במערך הקורסים
כבר מהיום הראשון ללימודים .דגש רב מושם
על העובדה שהטמעת איכות התוכנה היא חלק
בלתי נפרד מתהליך פיתוח התוכנה ומרכיב חיוני
בהצלחת הפרויקט .במחלקה להנדסת תוכנה
אף נפתח מסלול התמחות באיכות ובדיקות
תוכנה ,המכשיר את הלומדים ליישום נושאים
מתקדמים בתחום.
כחלק מלימודי התוכנה ובדיקות התוכנה
נעזרים המרצים והמתרגלים במערכת ניהול
הבדיקות  Testufלצורך מתן תרגילים ומנהלים
פרויקטים בבדיקות תוכנה .הסטודנטים נהנים
משימוש בכלי ניהול בדיקות הנמצא בשימוש
אמתי ככל שניתן של
חברות רבות ,וחווים מהלך ִ
כתיבת קוד ובדיקתו .השיתופיות של Testuf
מאפשרת למרצים ולמתרגלים נוחות וקלות
במעקב אחר עבודת הסטודנטים ומתן משוב
מידי ומקוון.

פרויקט בדיקות מסוג זה הוא מהלך המועיל
לכל השותפים לו :הוא מסייע לחברה המפתחת
בשיפור חוויית המשתמש ,בהיבטים הטכניים
ובתיקון תקלות במאפייני מערכת שונים.
לסטודנטים הוא מאפשר לתרגל ולהכיר מהלך

לצורך ביצוע המרתון התכנסו בקמפוס כ־60
סטודנטים ,שנחלקו ל־ 12קבוצות בדיקה שונות.
כל קבוצה עבדה בנפרד על השימוש במערכת,
הרצת הבדיקות ודיווח על התקלות .בסופו של
יום הבדיקות נמצאו כ־ 250באגים ונרשמו
הערות חוויית משתמש רבות ,שלדברי מנכ"ל
 Wisewedנתנאל ברוך  90% -מהן נמצאו
רלוונטיות" .קרדיט גדול מגיע ל־ ",SCEהוסיף
ברוך ,ובמיוחד לדני אלמוג ומיטל סולומון,
על היוזמה ,הליווי והדרכת הסטודנטים .הם
הובילו את הסטודנטים לחשיבה יצירתית
וחדשנית ,ולמרות השלב המוקדם בו הם
נמצאים בלימודיהם ,הסטודנטים הגיעו
לתוצאות מרשימות ולהישגים גבוהים  -הן
ברמת הדיווח והן ברמת מציאת הבאגים .אני
מרגיש שקיבלתי זווית ראייה חדשה ומעניינת,
שתאפשר לנו לקבל החלטות טובות יותר
בהמשך הדרך".

מאחר שהמערכת של  Wisewedהגיעה בגרסה
ראשונית ,התאפשר לבודקים  -הסטודנטים -
למצוא לא מעט באגים .בתהליך משותף ,ובליווי
נציגי החברה ,הצליחו "להיכנס לדמויות" של
קהל היעד של המערכת ,ועל ידי כך איתרו את
הבאגים החשובים ,המעניינים במיוחד.
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חידושים
והמצאות

לומדים ומסיירים :סטודנטים להנדסת בניין
התארחו במפעל סיבוס רימון
ראש המחלקה בקמפוס באר־שבע ,ד"ר דגן בקון־מזור" :החשיפה לתעשייה משלימה את
הידע התיאורטי ומכשירה הלכה למעשה את דור המהנדסים הצעיר"
סטודנטים שנה ד' במחלקה להנדסת בניין,
קמפוס באר־שבע ,יצאו במסגרת לימודי הקורס
"בטון דרוך" לסיור במפעל סיבוס רימון בעיר.
המפעל מייצר אלמנטים מבטון ,שנדרכים
באמצעות כבלים מפלדה כדי להעצים את
החוזק שלהם.
הסטודנטים סיירו לאורך פס הייצור ונהנו
מהסברים מעמיקים על הפעילות במפעל:
ביצוע ויציקה של לוחות תקרה דרוכים ,תהליכי
ההשפרה והדריכה של הלוחות ,פסי ייצור
ייחודיים לפרויקטים מיוחדים ואופני השימור
של אלמנטים המיוצרים במפעל .בין היתר,
הוצגו בפניהם חלקי מבנה דמוי קשת ,המיוצרים
במפעל ומיועדים לשמש כדופנות הקו האדום
של מנהרות הרכבת הנבנות בימים אלו בגוש דן.
את הסטודנטים אירחו מהנדסת המפעל הדס

גשר ראוי למאכל
בראל ,שהיא גם בוגרת המחלקה ב־ ,SCEואנשי
צוותה .אגב ,הקשר הקרוב בין המכללה למפעל
אינו מסתכם בכך :עם הסטודנטים המסיירים
נמנה גם אחיה של הדס ,רם ,ש"על הדרך" הרוויח
מפגש משפחתי.

ראש המחלקה להנדסת בניין בקמפוס באר־שבע,
ד"ר דגן בקון־מזור" :החשיפה לתעשייה מעניקה
לסטודנטים ערך מוסף רב; היא משלימה את
הידע התיאורטי הנלמד בקורס ומכשירה הלכה
למעשה את דור המהנדסים הצעיר".

אוריגמי למהנדסים
מתברר שאוריגמי ,אמנות קיפולי הנייר
היפנית ,אינה רק משחק ילדים .במסגרת קורס
של שנה ב' במחלקה להנדסת מכונות" ,מבוא
לתכן ועיצוב  ,"1נערכה בקמפוס אשדוד הגשה
של "אוריגמי למהנדסים”.

הסטודנטים למדו במהלך הקורס שיטות
קיפול של משטחים והבינו כיצד פועלים
מנגנונים שונים בנושא ,בניסיון להרחיב את
ארגז הכלים היצירתי ויכולות הפיתוח שלהם.

בין העבודות הנהדרות הוצגו כסא מתקפל,
חנייה לרכב ,בוכנה ,לוויין ,גלגל ,מטריה
מתקפלת ועוד ,ואם לשפוט לפי מראיהן -
מטרות הקורס הושגו בגדול.

ְּבנּו גשרְּ ,בנּו גשרְּ ,בנּו גשר מ ...ספגטי :סטודנטים שנה ד' במחלקה להנדסת בניין התחרו
בבניית גשר עשוי ספגטי ,שיעמוד בעומסים מרביים
בתחרות ייחודית בין סטודנטים שנה ג' במחלקה
להנדסת בניין בקמפוס באר־שבע ,שנערכה
כחלק מהקורס "סטטיקת מבנים  ,"2נדרשו
המשתתפים לתכנן ולבנות גשר עשוי ספגטי,
שיעמוד בעומסים מרביים.
לסטודנטים היצירתיים הותר להשתמש בספגטי
ובדבק בלבד לצורך בניית גשר ,שיגשר בין שני
משטחים המרוחקים מטר אחד זה מזה .הוצבו
גם מגבלות משקל וגובה קשיחות :עד חצי ק"ג
ועד חצי מטר ,בהתאמה.
כ ל ה עב וד ו ת הי ו מ ו שק עו ת ומר שימ ו ת מאוד ,
ובסיום התחרות הצמודה הוכרזו הזוכים:
במקום הראשון  -לי דורפמן ורון שריקי ,עם
גשר שעמד בעומס של  19ק"ג; במקום השני
 עלא פאיד ועלי סינדיאני ,עם גשר שעמדבעומס של  17ק"ג.
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סטודנטים
ובוגרים

סוגר מעגל :בוגר  SCEמנהל את עבודות הבנייה
להתרחבות המכללה

שלומי חזן ,בוגר המחלקה להנדסת בניין ,אחראי היום על פרויקט התכנון והבנייה של המבנה
החדש בקמפוס באר־שבע
 SCEבונה בימים אלה מבנה נוסף בשטח
הקמפוס בבאר־שבע ,כחלק מתכנית להרחבת
המכללה ובניית משרדים וכיתות לימוד נוספות.
את העבודות מבצעת חברת "אסף רועי הנדסה"
 חברת תכנון והנדסת בניין מבאר־שבע .האחראיעל הפרויקט הוא שלומי חזן ,בוגר המחלקה
להנדסת בניין במכללה.

דווקא בהנדסת בניין .התחום נראה לי מאתגר
ומעניין במיוחד .מבחינתי ,להקים בניין  -משלב
התכנון על הנייר ועד הבנייה עצמה  -הוא אחד
האתגרים הגדולים והמרתקים ביותר ",הוא אומר.

"כשהמשרד שלנו זכה במכרז להקמת המבנה
החדש ,היה ברור שאני  -כבוגר המכללה וראש
צוות במשרד  -אהיה אחראי על הפרויקט .החברה
ראתה את המינוי הזה כמעין סגירת מעגל ",מספר
שלומי חזן.

"המשרד שלנו אחראי על תחום התכן של המבנה
החדש במכללה ",מסביר חזן" .לפני שמתכננים
בניין ,אנו מכינים סכמות ראשוניות למבנה ,שעונות
על קבלת העומסים הסטטיים והדינמיים .כל זאת
בתיאום עם האדריכלים והמומחים בתחומים
השונים  -חשמל ,אינסטלציה ,קרקע וכדומה.
אם הכול יעבוד על פי התכנית ,נסיים את הקמת
המבנה החדש בחודשים הקרובים".

את דרכו בעולם ההנדסה התחיל שלומי בכלל
בתחום המכונות" :התחלתי כהנדסאי מכונות,
וכשהחלטתי להמשיך ללימודים אקדמיים בחרתי

שלומי עצמו ,וגם אסף  -מנכ"ל "רועי אסף הנדסה"
 משמשים כיום מורים מן החוץ במכללה ומנחיםומלווים סטודנטים להנדסת בניין בפרויקט הגמר

שלהם" .שילוב העבודה עם הסטודנטים ,לצד
עבודות הבנייה ,הוא שילוב מאתגר של שני
עולמות  -האקדמיה והעבודה .שילוב זה מאפשר
לי ללמוד לעומק את המקצוע שלי מכל ההיבטים
 -התיאורטי והמעשי" ,הוא מדגיש.

לראשונה בישראל :מסלול הכשרה להנדסה
בתחום הבנייה התת־קרקעית והמנהור
המסלול ,שייפתח ב־  ,SCEנועד לענות על הביקוש הגובר למהנדסים בתחום זה
בשנים האחרונות מתפתח בישראל במהירות
תחום הבנייה התת־קרקעית והמנהור .כדי
ל ע מ וד ב ב י ק ו ש ל מ ה נ ד ס י ם ה מ ת מ ח י ם
בתחום זה ,פותחת  SCEמסלול הכשרה
ייעודי בבנייה תת־קרקעית ומנהור במסגרת
התכנית לתואר ראשון בהנדסת בניין.
המסלול יכשיר את הסטודנטים לביצוע
ולניהול פרויקטים במנהור  -החל בחקירה
גיאולוגית ואפיון קרקע/סלע ,דרך בדיקות
היתכנות ובחירת שיטת הבנייה ,ניתוח וניטור
מנהרות ,בטיחות בעבודת המנהור ,הערכת
סיכונים סביבתיים ,שיטות תכנון הבנייה ועד
12

ניהול סיכוני הפרויקטים.
המסלול מיועד לסטודנטים בשנה השלישית
ללימודיהם המעוניינים להתמקצע ולהשתלב
בתחום זה .הוא מתאים גם לאנשי מקצוע
המעוניינים להתמקצע בתחום במסגרת
המרכז ללימודי חוץ.

"קמפוס ירוק" במכללה :בואו לבנות עולם טוב יותר
תא קמפוס ירוק ,שהוקם ב־ SCEלפני שנה ,מרחיב את פעילותו ומזמין את כל באי המכללה
להצטרף ולפעול יחד למען הסביבה והאדם
לפני שנה קם במכללה תא חדש" ,קמפוס ירוק",
בשיתוף עם אגודת הסטודנטים ובליווי הדיקנאט.
התא הוקם במטרה להוביל לשינוי בתפיסה
הסביבתית  -למען הסביבה ולמען האנשים החיים
בה  -ולהעלות נושאים סביבתיים על סדר היום
של כל באי המכללה :סטודנטים ,סגל ומבקרים.
במהלך השנה שחלפה פעלנו רבות לקידום
מיזמים שונים והשתתפנו באירועים כמו הפנינג
פתיחת השנה ו"ליל המדענים" .כעת ,המאמצים
והמחשבות מתחילים להתגבש לכדי מימוש ,וכבר
במהלך הסמסטר הקרוב נחנוך מרכזי מחזור
ברחבי המכללה ונקים גינה אורגנית קהילתית -
שתתוכנן ותוקם על ידי הסטודנטים .היבט חשוב
נוסף באי כ ו ת הסביבה ה וא בריא ו ת האדם ה חי
בה ,ואנו נפעל גם בתחום זה ונעודד את באי
המכללה לפעילות גופנית.
בהיותנו חלק ממוסד אקדמי ,אנו מעודדים
את המכללה לפעול לקידום המחקר בתחומי
ההנדסה הירוקה והנדסה בת־קיימא ולקיים
קורסי בחירה בתחומי ההשקה של אקולוגיה
והנדסה.
במבט אל העתיד ,אנו שואפים להרחיב את התא
ולצרף סטודנטים רבים ככל האפשר ,שיתנו יחד
אתנו את דעתם על קידום הפעילות והעלאת
המודעות לנושאים הסביבתיים.
נשמח לשמוע את דעתכם ,וכמובן ,נשמח
להשתתפותכם במיזמים השונים .אנא ,פנו אלינו,
בכתובתGreen@ac.sce.ac.il :
בואו נבנה עולם טוב יותר יחד!

בראש התכנית יעמדו אנשי סגל מהאקדמיה
ומהתעשייה .מן הצד האקדמי יובילו את
התכנית ד"ר ולדי פריד וד"ר איתי אלקיים
מהמחלקה להנדסת בניין; מצד התעשייה
יובילו מהנדסים מובילים בתחום.
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סטודנטים
ובוגרים

הסטרטאפ הבאר־שבעי שעורר את סקרנותם
של מתפילי המים בעולם
מתואר בהנדסה כימית ,דרך פטנט משותף בלימודי התואר השני ועד ה"אקזיט" והמכירה
לחברה אמריקאית  -קטי מצקין ושי בדלוב ,שהכירו זו את זה כשלמדו ב־ ,SCEמספרים על
הפטנט המשותף שלהם בתחום התפלת המים
קטי מצקין ושי בדלוב סיימו את לימודיהם
במחלקה להנדסה כימית ב־ SCEבשנת ,2011
ולאחר מכן המשיכו שניהם לתואר שני בהנדסה
סביבתית באוניברסיטת בן גוריון .בשנים האחרונות
עבדו יחד על פיתוח חדש ,שעשוי להיות לא פחות
ממהפכני ,בתחום ההתפלה של מי ים.
במהלך לימודיו לתואר שני עבד שי על תזה
בתחום יצירת ממברנות בטכנולוגיה חדשה של
הדפסה בהזרקת דיו  .מחקרו נקשר ישירות
למחקרה של קטי ,שהתזה שלה עסקה בשינוי
פני הממברנה באותה טכנולוגיה .השניים החליטו
לשתף פעולה בנושא ,בהנחיית פרופ' יורם
אורן וד"ר כריסטופר ארנוש מאוניברסיטת בן
גוריון .הפטנט נרשם לבסוף על שמם ועל שם
האוניברסיטה.
"התפלת מים הוא תהליך יקר יחסית ,שבמרבית
המקרים נעשה בשיטת האוסמוזה ההפוכה",
מסבירים קטי ושי" .בתהליך זה משתמשים
ב'ממברנה' מרוכבת ,שזה בעצם קרום פולימרי
החדיר למים אך אינו חדיר למולקולות גדולות
יותר וליונים .עם הזמן ,ממברנה זו עוברת אילוח
כימי וביולוגי ,המקצרים משמעותית את אורך
החיים שלה ואת יעילותה".

כימית ,קטי עובדת כיום בחברת "וישיי" ועוסקת
בציפוי רכיבים אלקטרוניים מוליכים במתכות כמו
ניקל ,בדיל ,נחושת וזהב" .מה שאני עושה היום
אמנם לא מתקשר ישירות לתחומים שהתעמקתי
בהם בלימודיי ",היא אומרת" ,אבל איכשהו יצא
שדווקא הקורס במבוא לאלקטרוכימיה ,שלמדתי
בשנה א' במכללה ,נתן לי את הבסיס והרקע למה
שאני עוסקת בו כיום .באופן כללי ,הייתי מרוצה
מאוד מהלימודים בסמי שמעון ,בעיקר מהרמה
הגבוהה של העברת המידע והיחס האישי של
המרצים .אם הייתי צריכה לחזור על הכול ,הייתי
עושה בדיוק את אותו המסלול".
קטי ושי פיתחו תהליך כימי שבו הם יוצרים
ממברנה ומעבירים אותה מודיפיקציה בטכנולוגיה
החדשנית .בתהליך זה ,הממברנה תהיה עמידה
יותר ובעלת ביצועים משופרים בתחומי ההפרדה
ושטף המים ,ובכך יוזלו מאוד עלויות האחזקה
ויעילות התהליך תגדל .הפטנט עורר את סקרנותן
של חברות להתפלת מים בארץ ובעולם,
ולאחרונה נרכש הפיתוח על ידי חברת הענק
האמריקנית "אקווה ממברנס".
לאחר שצברה ניסיון במגוון תחומים בהנדסה

"הלימודים ב־ SCEנתנו לי רקע נהדר לנושאים
שאני עוסק בהם ",מספר שי" .הקפידו אתנו על
הרבה דברים ,ולתחושתי הגעתי ללימודי התואר
השני עם רקע עשיר יותר משל רוב חבריי לספסל
הלימודים .היו דברים שידענו הרבה יותר טוב
מבוגרי האוניברסיטה".
כיום ,שי עובד בצוות מחקר ופיתוח בחברה
גלובלית ,שעיקר מומחיותה טיהור שפכי מכרות
מתכת ופחם .במהלך לימודיו לתואר השני פרסם
שני מאמרים בכתבי עת בין־לאומיים וזכה בשני
פרסים על מחקרו.

בדרך לווגאס  -לומדים יזמות
במסגרת קורס יזמות במכללה יצאה לראשונה משלחת סטודנטים לאוניברסיטת נבדה,
במטרה ללמוד ולקבל כלים נוספים בתחום היזמות
משלחת סטודנטים מ־ SCEחזרה לאחרונה
מ־ - UNLVאוניברסיטת נבדה שבלאס וגאס,
ארה"ב .המשלחת ,שכללה סטודנטים מארבע
מחלקות :כימיה ,בניין ,מכונות וחשמל ,נשלחה
מטעם המרכז ליזמות במכללה ובמימון תורם
יהודי מצרפת.
השהות ב־ UNLVנועדה להעשיר את הסטודנטים
בידע בתחום היזמות ולהוביל לשיתוף פעולה
בין־מחלקתי .כל אחד מהסטודנטים הצטרף
לחוקר ולקבוצת סטודנטים מקומית ועבד אתם
על מחקר שהם מובילים .אחת לשבוע התקיימו
שיעורים בנושא יזמות אישית.
"במפגשים הקרובים ,במסגרת שיעורי היזמות,
נחשוב על רעיונות יצירתיים ועל דרכי ביצוע
הנדסיות ,ונשתמש בידע ובכלים שקיבלנו
כדי לבחור רעיון לסטארט־אפ בתחום
הקיימות ",מספרת מרינה מינץ ,סטודנטית
שנה ד' במחלקה להנדסה כימית ,שנטלה חלק
במשלחת.
פרופ' יהודה חדד ,נשיא המכללה ,התייחס
לפרויקט הייחודי ואמר" :שיתוף הפעולה

עם אוניברסיטת נבדה הוא חלק ממגמה
כוללת שלנו להשתתף בתכניות בין־לאומיות
ולקיים שיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות
אקדמיים מובילים בתחומי ההנדסה .מאחר
שתחום היזמות מתאפיין בדינמיות רבה ,אנו

רואים חשיבות רבה ביצירת קשרים בתחום
זה .שיתופי הפעולה מציעים לסטודנטים שלנו
הזדמנויות ללמוד ממיטב האוניברסיטאות
בעולם ,להיחשף לגישות שונות ולפתח קשרים
מקצועיים לעתיד".

מסייעים לצמצם את ״בריחת המוחות״
מדי שנה עורך מרכז הקשר לחוקרים ישראלים של
האקדמיה הלאומית למדעים כינוס הכולל מפגש ויריד
תעסוקה .היריד מיועד לחוקרים ישראלים השוהים בחו"ל
ומנצלים את חופשת החורף לחזרה לארץ למטרת חיפוש
עבודה באקדמיה ובתעשייה .המפגש הישיר עם נציגי
האקדמיה והתעשייה מציע לחוקרים אלו אפשרויות
תעסוקה ועוזר להחזירם ארצה ולהקטין את תופעת
"בריחת המוחות" הנפוצה בשנים האחרונות.
היריד האחרון התקיים ב־ 27בדצמבר  .2017גם השנה
ייצג בו את המכללה פרופ' סעד תפוחי ,ראש בית הספר
ללימודי מוסמכים .בעבר כבר נקלטו חוקרים אחדים
במערך הסגל במכללה בזכות השתתפות  SCEביריד.

14
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חשיפה אישית

 SCEאירחה את כנס הביוטכנולוגיה לנוער
בכנס "ביו־ :7ביוטכנולוגיה פורצת דרך" התחרו תלמידי בתי ספר מאשדוד ,אשקלון ובאר־שבע
בהצגה תמציתית של נושא מתחום הביוטכנולוגיה

ד"ר פיטר בקר
חבר סגל אקדמי מן המניין  /המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,קמפוס אשדוד
ד"ר פיטר בקר סיים בהצטיינות את לימודיו
לתואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ב־ .SCEזה היה בשנת " .2005בשנת 2006
התקבלתי לתכנית השלמה לתואר שני בהנדסת
חשמל באוניברסיטת תל־אביב ,ובתום לימודי
ההשלמה הצטרפתי לקבוצה של פרופסור גיל
רוזנמן בפקולטה לאלקטרוניקה פיזיקלית.
"לאחר שנה אחת בלבד בלימודי התואר שני,
עברתי למסלול ישיר לדוקטורט .פיתחתי
מערכת לגידול ננו־צינורות ,העשויים מחלבונים,
לאפליקציות בתחום ההנדסה ,ואף זכיתי
במלגת הצטיינות במסגרת תכנית המלגות של
ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים .במהלך לימודי
הדוקטורט פרסמתי מעל עשרה מאמרים,
כתבתי פטנט והשתתפתי בכתיבת ספר מדעי.

עם סיום לימודי הדוקטורט ,בשנת ,2012
הצטרפתי לחברת ההזנק 'בי ננו' ,שעסקה
בפיתוח מאתגר של מיקרוסקופ אלקטרוני
העובד בסביבת האטמוספירה .עבודה רבה
נעשתה מול חברת סמסונג ,ופעמים רבות
ביקרתי בקוריאה הדרומית".
באוקטובר  2016מונה ד"ר פיטר בקר לחבר
סגל אקדמי מן המניין במחלקה להנדסת חשמל
ואלקטרוניקה בקמפוס אשדוד של המכללה.
"בעקבות התהליך שעברתי  -מלימודי השלמה
ועד סיום הדוקטורט בהצטיינות  -אני רואה
בכל סטודנט מהנדס לעתיד ,עם סיכוי גבוה
ללימודי המשך ולעיסוק במחקר SCE .מעניקה
את ההזדמנות ואת הכלים להגיע לכל מקום
שתבחרו".

לאחרונה זכה ד"ר בקר במענק מחקר של משרד
התשתיות ,האנרגיה והמים ,על־סך 289,000
ש"ח ,וכיום הוא בונה בקמפוס אשדוד מעבדת
מחקר בתחום הננו־אלקטרוניקה" .המעבדה
תחקור תאי שמש שקופים ,חומרים חדשים
לעולם אלקטרוניקת ההספק ,ואת ההשפעה של
קרינה בלתי מייננת על תאים ביולוגיים ועל גוף
האדם .המטרה שלנו היא להקים מעבדת מחקר
למען סטודנטים לתואר ראשון ושני ולהצליח
לפרסם בכתבי העת הטובים בעולם .ההצלחה
של מרצה וחוקר נמדדת בהדרכה ובהעברת
הידע לדור ההמשך של מדענים".
ד"ר פיטר בקר ,נשוי ואב לשניים ,מתגורר כיום עם
משפחתו ברמת־גן" .בזמני החופשי אני מנסה לגרום
לילדיי להתאהב במדע כבר בגיל צעיר ",הוא אומר.

ממונה ביטחון

"לפעילות ביטחונית/צבאית נשאבתי כבר
בתקופת התיכון .למדתי בפנימייה הצבאית
לפיקוד אור עציון ,המיועדת לנערים שרואים
את עתידם בצבא .הפנימייה שילבה בין לימודים
לאימונים צבאיים ",הוא מספר.
"הפרק הצבאי שלי כלל  10שנות שירות צבאי -
החל בתפקיד לוחם בחטיבת הנח"ל ועד תפקיד
מ"פ ,כקצין בדרגת רס"ן ,ומדריך ראשי במרכז
16

בין הרצאות הללו ,מומחים מתחום הביוטכנולוגיה
הרצו על שימושי הביוטכנולוגיה בחיי היום־
יום בנושאים כמו טביעות אצבע ,דנ"א ותאים
סרטניים .בין המרצים היו ד"ר יורם שוטלנד וד"ר
ניר טרבלסי מהמכללה ,וגם ד"ר חפצי זוהר -

מטרת הכנס הייתה לחשוף
את התלמידים במגמות
הביוטכנולוגיה לשימושים
המעשיים הנרחבים של
תחום זה בעולם התעשייה,
המדע וההיי־טק
ד"ר לביוכימיה מולקולרית וממלאת מקום ראש
העיר באר־שבע.

מני ראובן
מני ראובן נולד וגדל בעיר באר־שבע .הוא בעל
תואר ראשון במנהל ומדיניות ציבורית ,נשוי
להדר ,מורה במקצועה ,ואב לאיתמר ( ,)8אמיתי
) )4ואוריה (.)2

כנס "ביו־ :7ביוטכנולוגיה פורצת דרך" ,בארגון
המחלקה להנדסה כימית והמרכז הטכנולוגי
באר־שבע ,התקיים במכללה בהשתתפות
תלמידים מבתי הספר התיכוניים במחוז דרום.
נציג מכל בית ספר התבקש להעביר הרצאה
קצרצרה בנושא מתחום הביוטכנולוגיה ,בפרק
זמן שלא יעלה על  180שניות.

ללחימה אורבנית במרכז לאימונים טקטיים
בצה"ל .בין היתר ,הייתי שותף לכתיבת תורות
לחימה שונות".
לפני שהתחיל לעבוד במכללה ,מני ניהל במשך
שבע שנים חברת כ"א ואבטחה ,ש"סיפקה את
המשאב האנושי והביטחוני בעיקר לחברות
ממשלתיות וביטחוניות".
מאז נובמבר  2014הוא משמש ממונה ביטחון
ב־" .SCEבתפקידי כממונה ביטחון ,אני מוביל את
מערך הביטחון והחירום במכללה על כל היבטיו,
במטרה להעניק תחושת ביטחון וליצור סביבה
בטוחה לכלל הסטודנטים והעובדים .אני רואה

בעבודתי אתגר ושליחות עצומה :השמירה על
חייהם של אלפי סטודנטים ,עובדים ואורחים,
שבוטחים בי וסומכים על מערך הביטחון בכל
עת.
"לתפקידי מתלווה התפקיד הבלתי פורמלי
של ריכוז הליגה למקומות עבודה בשני
הקמפוסים ,בענפים קט־רגל ובאולינג .אני
עצמי שחקן קט־רגל ושותף להישגי הקבוצה
 זכייה בגביעים ,מיצוב במקום ראשון בליגהשהקבוצה משתייכת אליה וייצוג המכללה
בספורטיאדה".

את הרצאות התלמידים שפטו ד"ר יורם שוטלנד,
ד"ר חפצי זוהר ,יהודית דסקלו  -מפמ"רית
ביוטכנולוגיה ,וגם התלמידים עצמם  -שהתבקשו
לדרג כל הרצאה באפליקציית "קהוט" ,על פי
קריטריונים של עמידה בזמנים ,רלוונטיות
לנושא הביוטכנולוגיה ,חדשנות בתחום ,קשר
למחקר וכדומה.
בסיום האירוע הוכרזו שלוש ההרצאות שקיבלו
את הניקוד הגבוה ביותר  -מהשופטים ומהקהל.
למקום הראשון הגיע בית הספר המקיף א'
מאשקלון ,למקום השני  -מקיף ו' מבאר־שבע,
ולמקום השלישי  -ישיבת צביה מאשקלון.

ד"ר אריאלה בורג ,ראש המחלקה להנדסה
כימית במכללה" :מטרת הכנס הייתה לחשוף
את התלמ יד ים במגמות הב יו טכנולו ג יה
לשימושים המעשיים הנרחבים של תחום
זה בעולם התעשייה ,המדע וההיי־טק .יזמנו
את הכנס מתוך הרצון לעורר את סקרנות

התלמידים בנושא חשוב כל כך ,המשפיע על
החיים של כולנו ונחקר במוסדות אקדמיים
בארץ ובעולם .התלמידים נהנו ,גילו עניין רב
בהרצאות על שימושי הביוטכנולוגיה בעבודת
המשטרה ,במחקר ,ברפואה ועוד ,וכמובן -
למדו הרבה".

מני מאחל לכולם שנה בטוחה ושקטה.
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קהילה

מסע מופלא של קבוצת הבאולינג של קמפוס באר
שבע בגביע; בקטרגל קרובים לעוד עליית ליגה
קבוצות הספורט של  SCEרושמות הצלחות בליגות למקומות עבודה בבאולינג ובקטרגל
הפתעת הליגה למקומות עבודה בבאולינג מככבת
גם במפעל הגביע :אחרי שהעפילה בתום עונת
משחקים אחת מליגה ד’ לליגה א’ והתברגה
למשחקי הפלייאוף העליון בתום העונה הסדירה,
קבוצת הבאולינג של קמפוס באר־שבע העפילה
לגמר הגביע.
במפעל הגביע נטלו חלק כל  12קבוצות הליגה.
בתום סיבוב משחקים אחד ,העפילו ארבע קבוצות,
ובהן זו של קמפוס באר־שבע ,לערב משחקי חצי
הגמר והגמר שנערך במתחם הבאולינג במרכז
ביג בעיר.

קבוצת הבאולינג של קמפוס באר שבע .נהנים בדרך להצלחות

בסיבוב חצי הגמר הקבוצה צברה די נקודות על
מנת להעפיל מהמקום השני למשחק הגמר .לפי
שיטת המשחקים בגביע בבאולינג ,התוצאות הן
נצברות .כך ,קבוצת  SCEעלתה לגמר בפיגור
של  38נקודות שהיה עליה לסגור במשחק אחד
ויחיד ,בו נוטלים חלק ארבעה שחקנים ונספרות
רק שלוש התוצאות הטובות ביותר.
משחק הגמר התעלה לרמה גבוהה וקבוצת
המכללה ניצחה בו ,אך למרבה האכזבה בפער
של  30נקודות בלבד ,שלא הספיק על מנת לחלוף
על גמלאי בזק שהוכתרו כזוכים בגביע.
לדברי קפטנית הקבוצה ,יערית קצב“ ,לזכות
במקום השני בגביע זה הישג מפתיע ומרגש –
פועל יוצא של הנחישות ואווירת האחדות בין
חברי הקבוצה ,שפועלים לשם השגת כבוד והכרה
למכללה" .במבט לעתיד הוסיפה" :פנינו אל עבר
הצלחות משמעותיות נוספות בהמשך הליגה ,תוך
שאנחנו נהנים מהדרך להשגתן”.
גם קבוצת הבאולינג של קמפוס אשדוד נהנית
העונה מפעילותה ,זו השנה השנייה ,במסגרת
הליגה למקומות עבודה.
הקבוצה מורכבת משישה חברי סגל ,חסרי ניסיון
קודם בענף – מה שאינו מונע ממנה להתמודד
כשווה בין שוות ולתפוס כעת את המקום החמישי
בליגה ,בה משתתפים שחקנים עם ותק שמגיע
בחלק מהמקרים לעשור ,ואף למעלה מכך.
18

כ־" 300שמיניסטים כחול לבן" ביקרו במכללה

בני הנוער ,תלמידי כיתות י"ב מצרפת ,הגיעו ל־ SCEבמסגרת פרויקט המעודד תלמידי שמינית
להמשיך ללימודים גבוהים בישראל
כ־ 300תלמידי י"ב מצרפת ביקרו במכללה בחג
החנוכה במסגרת פרויקט "שמיניסטים כחול
לבן" .התלמידים סיירו במחלקות ובמעבדות
המחקר ,ספגו "אווירה סטודנטיאלית" ונפגשו
עם סטודנטים צרפתים ,בוגרי תכנית "מסע".
"שמיניסטים בכחול לבן" הוא הפרויקט הגדול
ביותר של הסוכנות היהודית ,בשיתוף עם
"החוויה הישראלית" ,להבאת נוער יהודי מצרפת
לסיורים חינוכיים בארץ .תלמידי בתי הספר
התיכוניים מגיעים לישראל לסיור בן שבוע ימים
ונחשפים לאפשרויות הלימודים לאחר בחינות
הבגרות .בשנה האחרונה שמה הסוכנות דגש
על נושא ה־ ,Start–Up Nationומתוך כך יש
התעניינות גוברת ב־.SCE
ד"ר אבשלום דנוך ,עוזר הנשיא וראש המנהל

האקדמי ,אומר" :אנו גאים לארח קבוצה כה
גדולה של בני נוער מצרפת ,שבחרו לבוא אלינו
מתוך התעניינות בלימודי ההנדסה בישראל.

זו הקבוצה הגדולה ביותר שאירחנו עד כה,
ואנו רואים בהגעתה הבעת אמון גבוהה ב־SCE
כמובילה בתחומי המדע והטכנולוגיה".

"עזרו לפרופסור פרוטון לגלות את הקוד
ולהציל את העולם מכיליון"
קבוצת הבאולינג של קמפוס אשדוד .שווה בין שוות

שעלתה אחרי שנת פעילות אחת לליגה הרביעית,
ממשיכה לעשות חיל גם ברמות הללו .בגביע
היא הגיעה לחצי הגמר ,שם נוצחה אחרי קרב
עיקש  1:0על ידי אדמה א’ ,אולם בליגה – הלחם
והחמאה של כל קבוצת ספורט – היא פוזלת
לעבר העפלה נוספת.
קבוצת הקטרגל של קמפוס באר שבע .מוליכה את הליגה

בקבוצת קמפוס אשדוד מספרים כי הכוח המניע
להתפתחות במשחקם ולשיפור תוצאותיהם הוא
ההווי והגיבוש שנרקמו עם הזמן בין השחקנים.
הם גם מציינים את ההתמדה והרצינות כמפתחות
להצלחה.

ההישגים של קבוצת הקטרגל

מבאולינג לקטרגל :קבוצת קמפוס באר־שבע,

נכון למחצית העונה ,קבוצת הקטרגל של SCE
מוליכה את הליגה הצמודה בהפרש של נקודה
אחת משתי הדולקות אחריה ,אדמה א’ וארגון
המורים ,כשבמאזנה שבעה ניצחונות ,תוצאת
תיקו אחת והפסד אחד בלבד.
רכז הספורט במכללה ,שהוא גם קפטן קבוצת
הקטרגל ,מני ראובן ,אומר“ :הליגה השנה קשה
ומאתגרת ,אבל אנחנו מגלים הרבה ווינריות ואופי.
גם השילוב של צעירים וותיקים מוכיח את עצמו
בכל משחק מחדש".

"חדר בריחה" במעבדות המחלקה להנדסה כימית ב־ SCEהוא רק אחד המרכיבים יוצאי הדופן
שנועדו לקרב תלמידי תיכון לעולם הכימיה
"מזה שנים רבות מתקיים ויכוח בין פרופ'
פרוטון מהמחלקה להנדסת תוכנה לפרופ'
אלקטרון מהמחלקה להנדסה כימית
ב־ .SCEמי מהתחומים חשוב יותר? מי יציל
את האנושות מאיום קיומי?
"ויכוח זה הוביל את פרופ' פרוטון להיכנס ללא
אישור למעבדות המחלקה להנדסה כימית כדי
לחבל בציוד .לפני שיצא מחדרו ,בנה תכנית
מחשב שתפעיל פצצת גרעין ,אשר תשוגר
באופן אוטומטי לאחר  60דקות  -אלא אם יבטל
את ההוראה לפני מועד גורלי זה .למזלו המר
של פרופסור פרוטון ,דלת המעבדה ננעלה
והוא נשאר בתוכה חסר אונים ,אל מול שעון

החול המאיים על העולם .אם לא יצליח לצאת
מהמעבדה במהלך  60הדקות ,תפעיל תוכנת
המחשב את הפצצה הגרעינית .כדי לפתוח את
דלת המעבדה ,יש להקיש קוד מספרי המוצפן
במעבדה .עזרו לפרופסור פרוטון לגלות את
הקוד ולהיחלץ מהמעבדה בזמן!"
במילים יוצאות דופן אלה התחיל ביקורם
של תלמידי כיתות י' וי"ב מאילת במעבדות
המחלקה להנדסה כימית ב־  SCEובחדר
הבריחה המיוחד שהותקן בהן .מטרת הביקור,
שהתקיים בסוף דצמבר  ,2017הייתה ליצור
היכרות ועניין בעולם הכימיה וההנדסה
הכימית.

התלמידים האזינו להרצאתה המרתקת של
ד"ר אושרה ספיר בנושא "עושים שוק  -סל
הבריאות של הטבע" ולמדו מושגים כגון
תהליכי חמצון ,נוגדי חמצון ,פוליפנולים והקשר
ביניהם לבין המזון שלנו .בהמשך השתתפו
בחידון קהות ולאחר מכן נסגרו בחדר הבריחה,
עד שהצליחו לפצח את הקוד המוצפן .כחלק
מאתגר פיצוח הקוד הם למדו על מבנה
האטום ומושגים כגון חומצות ובסיסים ,וכן
בחנו תמיסות במכשיר הספקטרופוטומטר.
הסגל האקדמי במחלקה וצוות המעבדה
השקיעו רבות בתכנון הביקור .התלמידים
נהנו מאוד ,ואנחנו בטוחים שיחזרו!
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ואלקטרוניקה
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הנדסת בניין

