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 עיתון המכללה האקדמית להנדסה 
ע"ש סמי שמעון

2018 תשע"ח | פברואר | שבט 43  גיליון

 בגיליון? מה

5  םים חשמלייייחות באופנטכנס ב

7  ת תוכנהן הנדסהאקתו

8  ים?מרורם התימרה אומ

11  יגטגשר מספ

14  םיגרל בופ שטאארטס

19  ם כחול לבן״י״שמיניסט

 ורתקשותציח״ קתמחל לאור: מוציא
 יתיווקש

שגרהטלי כת:עור

ץ,יבוצ'לאנ והא,יאבתשיש המערכת: חברי 
 מהרבני, הילה כורם, דבורה גרינשפון, מרינה 

 ייאלה דניפ

 ה דותןנעמ ית:ונעריכה לש

 גפל-ו רווהיסטוד רפי:וב געיצ

 ר הפקותקנ ם:ומיציל

 אר שבע, ב56 קיאלירח' ב ת:ובכת

amart@sce.ac.il | www.sce.ac.il 

 ת:רנווך עניין וסקכימיה מת
שוחח עם וכה פרס נובלז

 SCE הסטודנטים של 
 ריםדדת צעיותת נובל המעושכטמן, הפעיל בעמ ופ' דןפר

ם,בתחו שתלבומוטיבציה לה מתוך עניין םללמוד מדעי
 שעשה, על הסגל על הדרך שיודנטים ולאנלסט סיפר 

ברכות לזוכים במענקי מחקר
 ר,מחק ונה במענקיכו לאחררי המכללה זמחוק חמישה 

 ת מחקריהםית אותשמעיסייעו להם לקדם מש

ות הדרךהקשיים ועל פריצ
בתחילת נהנו SCEב־ הסגל ואנשי הסטודנטים 

זוכה של ייחודית מהרצאה 2018 ינואר חודש 
מהפקולטה שכטמן דן פרופ' בכימיה, נובל פרס 

 יעגשה יון,בטכנ םחומרי של והנדסה למדע 
יויח על יפרס טמןשכ פרופ' במכללה. יקורלב

 ועל הגבישים בתחום מחקרו על האישיים, 
 יה.האהבה שלו להנדסה ולכימ

 הכז , 12ל־ בסו הבעראל בא ,ןמטכש פ'ורפ
 יוילג על 2011 שנתבירתקויה בלונסרפב
 ם.יימחזורמו־כםיישבגב דשחיישבג בנהמ

ילותפעה גרתסמב םייק מכללהב קוריבה את
המעודדת ינוך,בח ינותלמצו נובל עמותת של 

 סקרנות עניין, מתוך מדעים ללמוד צעירים 
 של יהיהתעש םבעול בלהשתל יהצביטמוו

 21.המאה ה־

 ובש ,ןרו לו'ז לש רופיסה תא יתבהא ,דליכ"
י,דלתגכש ס.דמהנ יתהיה יתאשהר מותדה

המשכתי ומשם מכונות, הנדסת ללמוד הלכתי 
"לראשונה טמן.שכ פרופ' יפרס שני," לתואר 

לא ומאז כתלמיד, למיקרוסקופ נחשפתי 
הדוקטורט ימודיל לאחר אותו. לעזוב יכולתי 
הראשון האלקטרוני המיקרוסקופ הגיע 

מוחלט בחושך יישבת יםשלמ םימי לטכניון. 
שיכולתי כזאת, ברמה מומחיות ופיתחתי 

 יקרוסקופהמ מקצוע את יםדוקטורנט ללמד 
ם.ישנ במשך יתישעש מה וזה י.האלקטרונ

 למיומנות אותי הובילה טכנית מומחיות אותה 
 פרס לקבלת גם י,לדעת ים,ימול ית,נדל יבלת

 נובל".

לא וכרד לע םיטנדוטסל רפיסש רחאל
על וסיפר המשיך שכטמן פרופ' התחום, 
 יהיהזכ ועל יםישהגב וםבתח יצעשב המחקר 

,ירקחמ תונש ךרואל":הימיכל לבונ סרפב
 שממש כאלה והיו אותי שעודדו אנשים היו 
 למעשה, י.של יטותלש או יםלממצא גדוהתנ

 הספר'. פי 'על מתנהל יינשא יחלהוכ יסונ םה
סרפ ןחת ומצבע ,םילודגה םיאמיכה דחא

 ישל ולמאמר יםלממצא בתוקף גדהתנ נובל, 
 דע מעשהול אות,בה םיהשנ רבעש םדגנ אציו

 המחקר יאחורמ ידתמע את,ז מרותל מותו.
,םסרופ ישל רמאמהשכ י.כרדב יכתשמהו ילש

 פניות לקבל התחלתי תלאות, המון לאחר 
 את רוקחול ךימשהל צורש ם,יבר םירקוחמ

 ית שלי".התגל

 עדמה תובישח לע םג רביד ןמטכש 'פורפ
יללהתח יאדכ םיינימתענל דעתו,ל ינו.יבח

יבההס גם וזו יר,צע ילגב כבר בתחום לעסוק 
של הקמה היתר, יןב ום,יכ םמקד שהוא לכך 

 ילדים בגני אוניברסיטאיות מחקר מעבדות 
 ץ.י הארברחב

 וןשמע סמי שע" נדסהלה תהאקדמי המכללה
- מחקר במענקי כוז אשר חוקריה את כתמבר

 אקדמיים ותוסדממ םותפיש עם יחד או לבדם
ולם:רץ ובעבא

זכתה יקהלמתמט ידהיחמה טופול מירב ד"ר 
 מטעם מחקר במענק מסין שותפה עם יחד 

 דעמל יתמואהל ןרקה של ןיס-אלרשי יתכנת
)ISF-NSFC.) משטחים של במיון יתמקד המחקר

 אלגבריים עקומים של מיון אלגבריים. ועקומים 
 לעהונעש ,גרומאת ןיימענ םתחו אהו וכשלעצמ

 םנוספי םטייאנברינוא תיויסוד ורותחב בישוחייד
 ירודיס לש ןוימ ,יטנרפ ןפואב .םימוקהע לש

 י.יצקזר זוגות יאתמצ ייד לעוברוב הנעש םיישר
 הויכול דמאו מסועפת םיישר יידורס םע ההעבוד

 .םינש ךרואל תסרפתמה תניינעמ הדובע בינהל
 םמיוהעקו םיטחהמש את יםמחלק םייאנטינברהא

 ןיתנ כךו ,יהמודול במרח וךבת שונות תלמחלקו
סרה.ה החא את התמונח למלילהצל

 םע דחי ,קהיזיפל דהיחיהמ אוסטר לאוניד פרופ' 
מחקר קבמענ זכה ם,יאחר קרמח דותמוסמ יושותפ

 אטומית. לאנרגיה הוועדה של פזי קרן מטעם 
בלשל אלהבי איהקבמענ השזכ קרמחה טרתמ

 מדידה על המבוססת שיטה של הפיתוח את הסופי 
 הטישה .יתמרת הריהזו יתטפוא הריהז לש הולפכ
ינהקר יןב טתמוחל טמעכ דהפרלה דתיועמ

 הלרקמ תריו )מסוכנת הגבוה ןיינו יפותצפ בעלת 
טהילש נמוכה. ינוןי יפותצפ בעלת ינהוקר ית(גיולוב

ינההקר מדידות בתחום ימשמעות פוטנציאל זו 
 שדות ובאוויר, בחלל קרינה שדות )למשל, המייננת 

תוירוגטק ,יינרעג רוכ ידי לע םיקפומה הינרק
 םישומיי ם,ייינם/קלייגאונקולו םיישומי לש רבות 
 ם(.ים אחריד רבם ועויל חלקיקם שציבמאי

,הכנות סתדהנלהקחלמהמ שאעפ ובא םירכ ר"ד
 זכה ים,אחר מחקר ממוסדות יושותפ עם יחד 

 דעמל יתמואו־לדהןרקהםטעמרקחמקמענב
 (.BSFל )ישרא-ארה"ב

יהציזמיטאופ יותבע של סףאוב דן קרמחה
 רשתות כגון ברשתות, יישומים בעלות גאומטריות 

 ןענ יבושיח ,הרובחת תותשר ,תויטוחאל תרושקת

 אחת "רשת". גמושב משמשתש אחר מודל וכל
 איה ותירטמואג ותשתרב רותיב ותבושחה ותיבעה

מסוימים. ילוציםא תחת הרשת של ילהיע יהבני
 את ללמוד יאה הפרויקט של הכללית המטרה 

 ידכ תועצומה תויעבה לש תויטמתמה תונוכתה
 םייליע ם(יבירוקאו םייקמדו)םימיתגוראל קלספ

ן.שר לפתרונל האפככ

 למשח סתדהנל הקלחמהמ בקר פיטר ד"ר 
 דרשמ םטעמ רקחמ קמענב הכז הקיונרטקלאו

רקחמה .םימהו היגרנאה ,תוימואלה תויתשתה
באמצעות שקופים סולריים תאים בבניית מתמקד 

 העיקרית המטרה כאשר הנידוף, טכנולוגיית 
יתא לידוגלהחדש היטשחיתופאיההז קרבמח

יותימרפול אלקטרודות על יםהמבוסס שמש 
 מבנים לפתח תאפשר זו שונה טכניקה בווקום. 

 ילותונצ יתתרמ תיבויצ םע,מרפולי גמסו םיחדש
 םשקופי םימריפול חיתופלשהההשפע ת.גבוהו
 הה יכוליגטכנולו, והיות עצומהה להם יכוליחדש

 תירלוס היגראנב בחרנ שומישל חתפמה תויהל
ם.בעול

םע יחד ,ייןבנ להנדסת מהמחלקה דעי רמי ד"ר 
 מחקר במענק זכה אחר, מחקר ממוסד שותפו 

קעוס קרמחה יכון.והש יינובהדמשר םטעמ
 "קירות של המכניות־מבניות התכונות בכימות 

טרתמ ת.יהסיסמ םידותעמ תהערכ ורךצל,ש" ֶּב ֶד
המכניות התכונות את לבדוק היא המוצע המחקר 

 השפעתם של הערכה לאפשר כדי דבש, קירות של 
 לעסיתבס קרהמח ם.ייימקםימבנ תהתנהגו לע
םימייק םינבמב שבד ותריקמ םימגדמ תליטנ

 מערך יכללו הניסויים במעבדה. מדגמים הכנת ו/או 
 תירוזחמ תיקפוא הסימע לש העפשה המדמה יוסינ

זה, מערךב דבש. ירותק ותסבולת גותהתנה על
יופעל אלכסונית", לחיצה "ניסוי על המבוסס 

 הכוח םע יחד קבוע יירצ כוח גם םגמימהמד בחלק 
 ית.יסמה סו פעולגיצי םיייסוי שהנ, כדיורהמחז

 משולחן הנשיא

 SCE נשיא חדד, היהוד פרופ'

 תכרב םיחלוש ואנו ,וינרוחאמ א' רטסמס
 םיצאמהנ SCE־ב םיטדנטוסה לכל צלחהה

ינות.צומה של עונת הבחבעי

 מגזין של גהדירו בצמרת דורגנו לאחרונה 
אל.רישב סהדלהנ טותולקפה כל ןיבמ סברופ

 זאת ולצד נחת, לנו מסבות הסקר תוצאות 
יחההצמ המשך על לשקוד אותנו יבותימח

 אנו ית.וחברת יתאקדמ ינותמצו יתוחפ ועל 
 ימוחתב ונלוכ לש היישעה יכ םינימאמ

 יותר. טוב םים תוביל לעולההנדסה השונ

דסמוה יותלה אחרונותה םיבשנ מחנוצ
 ללימודי בישראל הגדול גבוהה להשכלה 

 רקחמיקמענבםיוכזהמכללהירקוחה.סדהנ
 םישדח רקחמ יזכרמ ,םייתרקוי םיסרפבו

 םיילאומ־יןב םיידמאק םיסוכנ םינפתח
 תא םהילא םיכשומו הללכמב םיכרנע
ם. כל אלהמהארץ ומהעול יםטב החוקרימ

שלנו, םיסטודנטה לכם, יקלהענ נועדו ועוד 
 םהשתלבותכ לקראת יכרנ יהתחלת יתרון 
יה.יה ובאקדמיבתעש

 םלכ אחלמיאנ הבא טרהסמס לקראת 
 דחי חומצלו חתפתהל ,שדחתהל וכישמתש

ם.ים חדשיגבהאתנו ל

 המצטרפים החדשים הסטודנטים למאות 
 בותהשתל אחלמיאנ ב,יבאה טרסמבס ינואל
 םידומיוהל םייחה םקרמב רהימהו חתצלומ
 .SCE־ב

 ם,שלכ
 רופ' יהודה חדדפ

www.sce.ac.il
mailto:amart@sce.ac.il
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 שותחד
 רועיםואי

 לסגל וםשי קולוקוויוד: מפגשדחדש בקמפוס א
 לסטודנטים בשלבים מתקדמיםו

 ּבם ִרובים ללושאים הקר על נלספ תעשייה ואנשי ם מוזמנים חוקריםרת המפגשיבסד

כנס בטיחות ב־SCE: "גידול שנתי של 31%
בנפגעי הרכיבה על אופניים חשמליים"

 ותשתתפו בכנס הבטיחרה ההתחבו ם בנושאמחירצים ומוסגל, מ סטודנטים, אנשי ותעשר
 ודוס אשדהתקיים בקמפם שוש באופניים חשמלייבשימ

 אלינור גב׳ שופן, אלעד ד"ר טופול, רבמי רד"
 כרטיי

יגשמפ דאשדו סבקמפו םילקי והתחלנ ההשנ
 ארבעה מדי הנערכים מפגשים- קולוקוויום 

 ישנאו םירקוח םירפסמ םהבו ךרעל תועובש
 ם.ּב ִם לליקרובם הל נושאיה עייתעש

 פרופ' לש ובהרצאת הנפתח םגשיהמפ תדרס
לע ברישד ,ילןבר־א טתייברסמאונ הוישנ יעוז

 התדירויות מנעד לבין התוף צורת בין הקשר 
 "(.םורטקפס)" ןזואל םייעגמה לוקה ילג לש

 יעתידמ התוף צורת מהי לדעת אפשר םהא
 ,רבבע האלשנ רבכ וז האלש ?אלמה םורטקפסה
 ישנ לש תואמגוד ואצמנ :תילילש הילע הבושהתו

 וותא את םיקיפמהם,ורתצבםיזה םינאשםיפתו
 בעלות ןכול ןהואל תגמאודו לאב ם.טרוהספק
 יונותברע מושיש ידי על שווה״. דהימ״ של תכונה
פרופ' ,חבורות לקיפו ןגוכ,יםטמופש םיטימתמ

 אפשר 2מ־ יותר גבוהים בממדים כי הראה וישנה 
 ,שונה המיד יבעל םיתופ לש גמאותדו אצולמ
 ם.טרוו הספקו את אותיקיפש

 הטלוקפה ןקיד ,סקווזנור יסוי פ׳ורפ לש ואתצרה
ללקה פנתה ,תל־אביב טתיברסיבאונ הלהנדס

של ּבם ִלל הקרוב בנושא ועסקה יותר רחב 
 הבמא סהמהנד לשוהכשרת :גלהס יברח כלל 

 הכשרת ןזוח על פריססקזנוורו פ׳רופ.21ה־
 ב־רה תובישח תשגדה ךות ,ולש סדנהמה
 לש הסדהנה םלוע תא תיניפאמה תוימוחת
 םיימנהו םידמוילםגבלשל רותפשאוה ינומי

 םמהנושאי הכמ ם.יהמהנדס תמהכשר קכחל
 רקשהמוכ,SCEב־ םימיושמ רבכ וירבדמ ושעל

דהימול הייוהתעש יהמדקאה ןיבש בוחשה
 ם.ייקטפרו מכוונת 

האחרונות יםשבשנ יישראל חוקר גודס, יאור ד"ר
נתונים ניתוח על סיפר באוסטרליה, מתגורר 

 (.GIS) גיאוגרפיות מידע ממערכות המתקבלים 
 ואל ממערכות קילהפ שרשאפ ןגווהמ ידעלמ

 ותיוגהתנה דומיל על ותכהשל ותיהל ותיושע

 לש רופישה תויורשפא לעו םירעב תוליהק לש
 נסיעה הרגלי ניתוח למשל, אלו. יותגוהתנה

 דשוג יתיבעב ולפיטםדקליושעםיכרד ותונאות
םג דעימה ם.יכרדב תוחיטבה תא רפשול הועתנ

 למשל יותר, בריאות קהילות ליצירת לתרום יכול 
היברכ יבהרגל םיהקשור םינתונ חיתוניידלע

 פתח במכללה גודס ד"ר של ביקורו אופניים. על 
י.טרלאוס-יישראל היתוף פעולאופק לש

 להרצאתו הוקדש א׳ בסמסטר האחרון המפגש 

םיקחל הפקת בנושא יתן,לו ייתא ד״ר של
 והגשרים המבנים הנדסת בתחום מכשלים 

 ראל.ביש

םטיסטודנ ןוכ גלס יברח םמוזמני םלקולוקוויו
וסטודנטים ד׳ שנה- ללימודיהם מתקדם בשלב 

צאותההר שסדרת םיינמאמ אנו י.שנ לתואר 
המחקר להעמקת אופקים, להרחבת תתרום 

 באקדמיה קשרים של ולחיזוק וליצירה במכללה 
 יה.יובתעש

 ימשתמש של ספרםמ גדל האחרונות םיבשנ
 םמבוגרי ובעולם. ץבאר םייהחשמל םייהאופנ

ה,דובלע יעגלה ידכםבה םימשמשת רועניבנו
 בשימוש הגדולה העלייה עם ועוד. ללימודים 

 ם.יספר תאונות הדרכם מג ם, עלהייבאופנ

 תושארב ,דודשאב ןיינב תסדנהל הקלחמה
רקחמ הלא םימיב תמייקמ ,סאילא אפו ר"ד

 בנושא המדע, ומשרד הטכניון בשיתוף מעמיק, 
 ד"ר יזמהש לכנס ם.ייחשמל יםיבאופנ יחותבט
 םידרכב חותיטבהםחומת םיחממו ויעגהסאיאל
גףמא שר ימל ד"ר רפ"ק ישראל, משטרת גתיונצ

 פתרונות ולמצוא בבעיות לדון טרהבמ התנועה, 
 טוחה.ים לרכיבה נכונה וביינוכם וחייתחבורת

דהויה פ'ורפ מכללה,האינש פתח סהכנ את
 יותהה על נוסף שלנו, מכללה"ה שאמר: חדד, 

םגור איה יות,ותשת םיצרמו וחוקר בונה גוף
אנו הנדסי, מוצר מפתחים כשאנו מחנך. 

 למצוא היא מטרתנו החברה. על גם חושבים 
 יחסותייימת, תוך התית קפתרון לבעיה חברת

 ךילהת הרבע הרבחהש יפכ .יכוניחה אשולנ
ךכ ם,יבברכ חותיטבה רותוגח אושבנ יינוכח

 באופניים השימוש בתרבות לעשות צריכים אנו 
ם".ייחשמל

 שביצעה, המחקר על סיפרה יאסאל ד"ר 
אשובנ םיבר םיריצע ויניאור ותרגסמבש

והתייחסה חשמליים, אופניים על הרכיבה 
 תאונות במספר לעלייה עדים "אנו לסכנות: 

 םא יאה יותזמרכה אלותהש אחת ם.ידרכה
סף,בנו ם.ייפנאוב מושיש אפשרמיזיהפ במרחה

הרכיבה לחוקי מודעים אינם רבים צעירים 
 כלי לצד הכביש, על לרכוב מפחדים ורובם 
ים".חררכב א

 תחבורה לחקר מכוןמה טלמן,גי יהיקטורו ד"ר 
 םייבאופנ ימושהש על םנתוני יגההצ יון,בטכנ

צעויבש התנועה ירותבע ועל םיימלחש
 אופניים אלפי מאות כיום יש "בישראל הרוכבים: 

םג הלע ,םיבכורה רפסמב היילעה םע .םיילמשח
 המחקר תוצאות והנפגעים. המאושפזים מספר 

להחליף נוהגים הרוכבים כי מראות שלנו
 םלצמתי םנכנסי למדרכה, ישכב יןב תכופות 

 ירבמעב םיצוח ףאו תנכוסמו תיקוח אל הרוצב
י".ופן לא חוקגל באי ריה להולכיחצ

 בכנס עולה שהוצג יאסאל ד"ר של ממחקרה 
 ם.אדו באור םיצמת יםחוצ םימהרוכב 31% יכ

,16 יללג מתחת יוה יתצפבת םימהרוכב 11%
חבשו לא מהם 92% כחוק. שלא רכבו- כלומר 
 18. גיל עד זאת יבימח שהחוק אף על קסדה, 

יגוד לחוק.יבו נוסע נוסף, בנהרכ 13%

 יחותטלב יתמהלאו מהרשות ידונגור יפתח 
םיימלחש םייאופנ":ירועאה את םיכסםידרכב

 המרחב יוםכ אך יל,יעו זול ירוק, טוב, דבר זה 
םייפנוא יליבש ם.וקמ םרובע הפנמ אל ירוביצה

 הכביש. על לרכוב נאלצים הם ולכן שאין, כמעט 
 םהןולכ ,מהויא כנהסבםיבוכרה ש,יבבכ
 .לגרה יכלוה את םינכסמו הכרדמל םירבוע

 םג כי םמאמיני אנו משותפת, יהשהבע םמשו
 יה משותפת".יות לפתרון הבעהאחר
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 שותחד
 רועיםואי

 תטגיה הבין־לאומיום האסטררם לקידת "הביקור
 ופי הפעולה"יתבת שרחשל המכללה ולה

 ות, יצאוות הבין־לאומיכניהת זתגוברמן, רכ מגיודנטים, והסט ראש מדור מנהל גביש, טל
 וס+רסמית אכנת רתמסגבספרד בריה שטת קנטברסיוניבבת שבוע בא ותהתלמדל

תחרויות האקתון תוכנה דרך לומדים הנדסת
 תודורס יסכחלק מקו קתוןשתתפו בהאם שנה ב׳ הודנטי: סטSCEודים ב־בתכנית הלימ חדש 

 טגרציה של ידער לאינותותי ביקתון הוא הביטוי המשמע"ההא תוכנה במחלקה תבהנדס
 כנהתו סתם מהמחלקה להנד"ר הדס חסידירת דודה", אומתוך כדי עב לת ללמודושל היכו

יפוריאה דוחיאה לש יתכנת איה +סומסרא
 של וחינוך הכשרה השכלה, בקידום התומכת 

 מערכת יפורלש הפועלת התכנית, ים.צעיר
 סתסובמ,ותפותהש ותינדמב ההובגה להשכהה
 תמדקמו םיימואלן־יב םיימדקא הלופע יפותיש לע
את ההחל SCE ת.ינוומצו חדשנות ,יותין־לאומב

ארסמוס+ תכנית במסגרת הבין־לאומית פעילותה 
 מסלולים בשני פועלת והיא שנים, מספר לפני 

 יכולות. יתית ובניידו: נםיקרייע

 לוסג םטיסטודנ יילופח שרמאפ תידויהנ למסלו
 הלהשכל דבמוס דוללמ דללמו הזדמנות יעומצ

 םסכה מכללהל יתר,ה ןיב זרה. ינהדמב בוההג
 יהקנטבר אוניברסיטת עם יםוסטודנט גלס ידותני
תרגסמב .יתמיכה הסדנהה םוחבת דרפסבש

 מהמחלקה סטודנטים שלושה יצאו ההסכם 
 םשוימיוס דפרבס יץק טרלסמס יתימכהלהנדס

 יתטטורנשדוק הבשע ,םשלה מרגהטיקפרו תא
 פרופ' לש וייתבהנח הועבד הלמכלל יעהגה םמש
 התארח וולפסון פרופ' כן, כמו וולפסון. יעד

 גרתסמב קרחו ירחאו יהברטקנ טתיסבריאונב
 גל.י סילופח

 ףתתשהל ילהמנה תווצל םג רשפאמ ותדייהנ לולסמ
 ,גביש לט .שבוע בת התלמדות במסגרת ,בתכנית

 רכזת גוברמן, יגומ ,יםטהסטודנ למנה ורמד שרא
לשהות ואצי מכללה,ב ותימואן־ליבה יותהתכנ

 המישחוהוקדש םשמה ,פרדבסםיימהמונש בת 
 ה.יברטת קנטברסייי עבודה להתלמדות באונימ

למנ ריע ,רדטננס ריעב תנכוש הטיסרבינואה
 אלף 12־כ בה לומדים ספרד. בצפון יפהפייה 
 ומנהל כלכלה לרפואה, בפקולטות ם,סטודנטי

 ,םיקיודמ םידעמ ,חורה ידעמ ,םיטפשמ ,םיקסע
ה.ה להנדס- בפקולט ןוכמוב

שונות, ויחידות ממחלקות נציגים עם נפגשו ומגי טל 
 לטכנולוגיות המרכז תעסוקתי, להכוון המרכז בהן 

 הלהנדס המחלקה ,יהיפרהס ,מתקדמות הוראה
 רקיבע דנוקמ"הת :יגמ פרתסמ ד.ווע יתמיכ

 האקדמי. ולמנהל ־לאומיותלבין הקשורים בנושאים
יתין־לאומהב היטגטרהאס םידולק םתר וריקהב

הבין־ הפעולה שיתופי להרחבת המכללה, של 
למכללה האוניברסיטה בין הקשר לחיזוק לאומיים, 

 הסטודנט להעשרת נוספים אופקים ולפתיחת 
".ה בכללט ומערכות המכללפרכ

 מטפל יהטברקנ טתיבאוניברס יין־לאומהב המשרד 
 400כ־ו םיחרוא םיטנדוטס 400כ־בהשנ ידמ
 רתגסמב םבור ות,רז ותינדמל םיאצויה םיטדנוטס

 םע נוספות ידותינ יותתכנ ילמפעו +,ארסמוס יתתכנ
ה.יואוסטרל קנדה ,ארה"ב ,יקהמרא םדרו ינותמד

האוניברסיטה ביותר. מרשימים היקפים אלו 
 לסטודנטים ייעודית סטודנטים אגודת מפעילה 

עבורם מארגנת היתר שבין הבין־לאומיות, בתכניות
 במחירים ספרד ולצפון למדריד וסיורים טיולים 

 אלל איה היברקנט טתברסייבאונ השהות ם.ינוח
 ורח.ט האטודנן לסת דופצאה יויספק חוו

יחש אפשרויש םיקשר צוריל צלחנו"ה :טל
 והישגיה המכללה את הצגנו מרחוק. ולמידה 

 ם,יממוחשב עבודה יתהליכ לש םייבטשבה ווהבנ
 ייכותהל םיהתלמיד מנהל תתוכנ ,חכמות תיתוכ

 גלותהמסו ד.מאו םימתקדמ ואנחנ ,קרהוב במעק
 והתנסות יקרמח פשת" ,יםטסטודנ יילופלח ושלנ

ונהשארה הריחבה ידלכ וותנא םדקת יתמואן־ליב
 בחוויה להתנסות להם תאפשר סטודנטים, של 

 ית".ינות אקדמח מצויוחדת ותפתמ

 שבע ארב סבקמפו התוכנ להנדסת ההמחלק
 שנה םיטדנטוסלןוקתאה ותיתחרו מתייקמ
סורבק םיימודהל תימתכנ קכחל ,במחלקה ׳ב

 הוא נזכיר, האקתון, תוכנה. בהנדסת יסודות 
 ןפתרו חלפת םיהמתחר םימתבקש ושב ירועא

 ב.ן קצוי בזמטכנולוג

 דבאח הייקצאפל לבנות התבקשו םיהסטודנט
ירפ יויהזל מונהת דבויע :םיאבה םיממהתחו

בנושא טריוויה משחק פיתוח כלשהו; ירק או 
 משתמשים; שני בין תחרותי משחק פיתוח סייבר; 

סולמות ,דמקה ןגנובס םימשחק תערכ חפיתו
 הפרויקט, את שבחרו לאחר וכדומה. וחבלים 

 ת.ישודר ירגדו ולהן אותייו לאפם התבקשה

 את בלכתו םיהסטודנט ונדרש יהשנ ןבהאקתו
 דגנ יקותבד ולבצע ושבחר הייקצלאפל דהקו

 קלבדו- ןחרווהא יישהשל ןובהאקתו ,םיכשל
 את לילהכש ולנסות םיהברח של ציותיקאפל
 ת.יה אפשרורם בכל צד שלההקו

 ותהתנס ר"המטרה היא לאפש
 ותצתיות קבוהחלט לתבקב

ודה שלבת עבסבי ותובכך לדמ
 העולם המקצועי" 

 ברציפות, שעות משמונה יותר נמשך האקתון כל
 את םיילס םיטדנטוהס םיבימחו ןמהלכבש
 ם.יים סופיצריש תוגימות ולהמשה

:רפסמ ,ןותקאהה יפתתשממ ,החומ לאומש
תמונה. לזיהוי אפליקציה לבנות "בחרנו 

 (,MATLAB) מאטלב בשפת להתנסות רצינו 
 םימיתגוראל צעבל יכולהו יהיבתעש מתפתחתש
,תכבוסמו השק המישמ התייה וז .םינוש

 לשוק חשובה שפה לעומק ללמוד לנו שאפשרה 
 יה".יה ולתעשהעבוד

יוטיבה אוה ןותקאההש הנימאמ ינא"
ושל ידע של לאינטגרציה ביותר המשמעותי 

ד"ר אומרת עבודה", כדי וךת ללמוד היכולת 
"הסטודנטים בקורס. מרצה חסידים, הדס 

ומשתמשים פעילה בלמידה מתנסים 
 אתרים, כמו ומקצועיים אקדמיים במקורות 

רותיש המכ םימדקמ וחנאנ ד.ווע םיגולב
 טותיבש ימושש תוך בקבוצות, עבודה 

 Pair Programing כמו פעולה לשיתוף
Mob או Programing. לאפשר איה טרהמה 

ךכבו ותיצתובק ותטלחה לתבקב ותסהתנ
 המקצועי. העולם של עבודה סביבת לדמות 

 דמולל יכולתה את םימפתח םיטדנטוסה
 ןוכ ח,ויתפיכיהלת ולנהל ותשדח ותביבס
,תוטלחה תלבק ,תרושקת ןוגכ תוכר תויומנוימ

 תכנון וניהול פרויקטים". 

66 
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קרמח

התמרורים? מה אומרים
 תמר בן בסט "רם בז'נבה, הציגה דרך בבניין האו"דת וינה, שנעוע במפגש המומחים של 

 נתות המחקר הבין־לאומי להבתוצא את ול בקמפוס אשדודתעשייה וניה תמהמחלקה להנדס
 דת בראשוומרורים שהיא עתמ

 השחור ביער יללטי םיוצאי שאתם יינודמ
 הפועתה הדשב בכר םירכוש םתא .הינמרגב

 ,דרךב ור.השח עריהןיוולכ יעהבנס םיילומתח
 ה הבאה.ג בתמונור המוצמרם בתים נתקלאת

 כאשר תנהגו כיצד התמרור? משמעות מה
 תורייעה ןיב העיסנב בושו בוש וב ולקתית

 ושתתעלמ חילהנ ירסב ?יהגרמנ לשתיויורהצ
 אלא משמעותו. את ינותב שלא יווןמכ מנו,מ

 ולא בו בצהו זה מרורשת מתצול יעוגתםשא
 את צההחו ברכל מהידק ותזכוותתנ טואת
 בוטה הרקמב ח"וד לבקל םילולע םתא- םככרד

 מעותמש רע.ה רהקמבםידרכ אונתלת םגרול או

 תמרור עצור לפניך
Conventional Sign Alternative Sign 

38% 96% 

 גרה לפניךכביש א

8% 86% 

 בעיצוב ותחלופ לעומת )משמאל( קיימים מרוריםת
 ארגונומי )מימין( והשיפור ברמת הבנה

 מהידק זכות םע רךד סוף":זו איה מרורהת
 זכות ולתת צומת בכל טלהא יךעל ,מרכלו ".לך
ב החוצה.ה לרכימקד

 ביותר הנפוצים מהאמצעים הם דרכים תמרורי 
םיומסר הוראות ולהעברת בתנועה יטהלשל

 את כראוי להעביר שיוכלו כדי הדרך. למשתמשי 
 םירורב תויהל םירורמתה לע ,םיגהנל םירסמה

 ן.ג המזדמיר ולנהין לתי והג המקומן לנה- ה

םו"אה של ינהו דתוע מהקוה 1968 שנתב
 Vienna) בדרכים ותמרורים תעבורה בנושא 

Convention on Road Signs and 
Signals,)יןב דותיאחלגדאול טרהמב

 במדינות שימוש בהם שנעשה התמרורים 
בורהלתח םימחמו כוללת דההווע ירופה.א

 באו"ם. החברות באירופה שונות ממדינות 
 דותבמכ אל,ישר ןבכללו פה,רויא ותצאר בור

תושמשתמו הדועוה הביכתשה ותדיחאה את
 גם יש מדינה לכל זאת, עם זהים. בתמרורים 

 קלח ,רצעה הברמל .הל םיידוחייה םירורמת
 םיברור םינא דההווע בעהקש םימרורמהת
 םמעוצבי םינשא ןכיוו ,כאן( םיגהמוצ תגמ)כדו

 סהיפלת םאמותהימוונגראהבוציהע יכלל יפ על
ג.ל הנהת שציויאולאסוצ

 מחקרים בעולם נערכים רבות שנים מזה 
 ייד לעםיהתמרור תהבנ תאקלבדו םטרתשמ

 םיפיקמה םירקחמה דחא ות.ונש ותצראב םיגהנ
 םקריחו תצוו יידלעםיישנת המז ערךנ תריוב
 ,הדקנ ,דלנינפ ,ןילופ- תוינדמ שמחמ ימואן־ליב

מרת ד"ר בלתבהו-אלישרו יקהאפר םדרו
יהולונ יהיתעש להנדסת מהמחלקה טבס בן 

שממומן המחקר, במסגרת אשדוד. בקמפוס 
של ההבנה נבדקה המכללה, ידי על בחלקו 

המעוצבות להם, חלופות ושל קיימים תמרורים 
 יותר. בצורה ארגונומית 

 שגלמפ טבס ןב "רדההוזמנ ןחרוהא ברמבנוב

 כלי פתחיומ תעשייה ון": אקדמיה,קת"בדי
 ם ידייםשלביות מול בדיקניה

ותהתנסשדוד לכנה באתו סתטודנטים של המחלקה להנדשר לסוכנה ייחודי אפת ותתון בדיקמר
 כתאגים רבים במעראתר בות, ולות רבש בחברשימום, הנמצא במתקד בכלי בדיקה 

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

 םאו"ה יןיבנבםייקשהת ינה,ו דתוע של םימחמוה
ן־יבה רקחמה ותאצות וגצוה גשפמב ה.בז'נב

 בעזרת כי הוכיחו אשר תמרורים, להבנת לאומי 
 קחל של ההבנה תארלשפ שראפ ןנכו ביצוע

 םבה משותמשת ירופהא ינותדשמ םימהתמרור
 את ןלהבי- יריתואימקומ- גנה ללכ שרולאפ

ם.משמעות

התמרורים מן כמה מציגה מימין התמונה 
 באירופה שימוש היום בהם שנעשה 

)Conventional) לכל אלטרנטיבה מול אל 
 םיגהנה וריעש אתו(,Alternative)ררומת

לכ וינשהב ארצות(ה שחמ של )ממוצע יבניסו
 העיצוב לראות, שתוכלו כפי מהתמרורים. אחד 

הההבנ תרמ תא כרינןבאופ פרישיגונומארה
 ואינם םחדשי שהם אף על- יםהתמרור של 

 ם.יגם לנהימוכר

 בושסלהתכנ דהועוה דהיעת השנה ךמשבה
 י,פרויאהםירומרהת חבלו םייינובש ןודול

 קר.ס על תוצאות המחבהתבס

 ,באשדוד המכללה סקמפו של ףמשות לךבמה
 מהחכ מערכת מפתחתה Wisewed ברתח
יתצרני- Testuf ברתוח חתונה, ביצקת יהוללנ

 חודש בתחילת התקיים תוכנה, בדיקות ניהול כלי 
 םלש שזכה יייחוד בדיקות מרתון 2018 רינוא

יקדוב ושמיש הללכמה לש םיטדנוטס ".ןותקידב"
 ,Wisewed חברת של החדשה למערכת תוכנה 

טקיופרל Case studyכ־ משלש רהבחשנ
 Testuf יקותהבד לניהו יכל זרתבע המרתון, 

.Test Management 

SCE באיכות קורסים שנים מזה מקיימת 
 םהקורסי ערךבמ םיהמשולב ,תוכנה יקותובד

 םמוש רב שגד ם.ימודילל ןהראשו םיומה ברכ
 קחל איה התוכנה יכותא מעתטשה דהבהעו על

ייונחבימרכו התוכנה יתוחפ יךמתהל דפרניבלת
 התוכנ להנדסת הבמחלק .פרויקטה בהצלחת 

 קותידבו יכותאב מחותהת מסלול פתחנ אף
 םנושאי םישויל םיהלומד תא ירהמכש ,תוכנה

ם.ם בתחוימתקדמ

 התוכנה ובדיקות התוכנה מלימודי כחלק 
יהולנ במערכת והמתרגלים המרצים יםנעזר

 ומנהלים תרגילים מתן לצורך Testuf הבדיקות 
 םנהני םיטודנטהס ה.תוכנ תיקובבד םיטיקפרו
שימובש הנמצא תיקובדליהוניבכל שימומש

 של שניתן ככל תי ִאמ מהלך וחווים רבות, חברות 
Testuf לש יותיתופהש ו.יקתובד דקו תיבכת

 וקלות נוחות ולמתרגלים למרצים מאפשרת 
 בושמ ןמתו םיטדנוטסה דתובע רחא בקמעב
 ומקוון. יידמ

 סהגרב יעהגה Wisewed של מערכתשה מאחר
- םיהסטודנט- םילבודק שרהתאפ ,יתראשונ
 ובליווי משותף, בתהליך באגים. מעט לא למצוא

של יות"לדמו "להיכנס הצליחו החברה, ינציג
 את ויתרא כך יידלוע,המערכת לשדיעה קהל 
 ד.ם במיוחיני, המעניםים החשוביגהבא

המועיל מהלך הוא זה מסוג בדיקות פרויקט
 המפתחת לחברה ייעמס הוא לו: יםהשותפ לכל 

םיהטכני םטיבהיב המשתמש, יתיחוו יפורבש
שונים. מערכת במאפייני תקלות ובתיקון 

 מהלך ולהכיר לתרגל מאפשר הוא לסטודנטים 

 העומדת ,ית"ת ִ"אמ התוכנ תמערכ של יקותבד
 מושיש תוך אתז וכל שלה, דיעה קהלל פתחילה

 ם.ייקות מתקדמל בדי ניהובכל

60כ־ סופמקב וסהתכנ ןורתמה ועציב ךרוצל
שונות. בדיקה קבוצות 12־ל שנחלקו סטודנטים, 

במערכת, השימוש על בנפרד עבדה קבוצה כל 
 של בסופו התקלות. על ודיווח הבדיקות הרצת 

מוונרש םיגאב 250כ־ אוצמנ קותידבה םיו
 מנכ"ל שלדברי רבות, משתמש חוויית הערות 

Wisewed נמצאו מהן 90%- ברוך נתנאל
הוסיף ,"SCEל־ יעמג גדול יט"קרד רלוונטיות. 

סולומון, ומיטל אלמוג לדני ובמיוחד ברוך, 
םה ם.יהסטודנט והדרכת ייווהל יוזמה,ה על 

 יצירתית לחשיבה הסטודנטים את הובילו 
 םה וב םדקומה בלשה ותרמול ,תישנדחו
ועיגה םיטנדוטסה ,םהידומילב םיאצמנ

הן- גבוהים ולהישגים מרשימות לתוצאות 
 יאנ ם.גיהבא יאתמצ ברמת והן יווחהד ברמת 

,תניינעמו השדח הייאר תיווז יתלביקש שיגרמ
 יותר טובות החלטות לקבל לנו שתאפשר 

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

למעשה את דור המהנדסים הצעיר".

 
 
       
       

 
 

  
     

      
       

 שיםדוחי
 צאותוהמ

 נייןסת בלהנד םטיטודנס ם:ומסיירי ומדיםל
 מוןרי ססיבו חו במפעלהתאר

את שלימהשייה מלתע ור: "החשיפה"ר דגן בקון־מזשבע, דראש המחלקה בקמפוס באר־
 ר"ם הצעיאת דור המהנדסי רה הלכה למעשהומכשי התיאורטי הידע 

 ,ןייבנ סתדהנלהקחלמב'דהשנ םיטדנוטס
 סרוקה ידומיל תרגסמב ואצי ,עבשר־אב סופמק
 יר.בע ןימורסיבוסלבמפע יורלס "דרוך ןטו"ב
םירכדשנ ן,וטבמםיטמנאל צריימ פעלמה

 את להעצים כדי מפלדה כבלים באמצעות 
 ם.ק שלההחוז

והנונ רוצייה ספ ךרואל ורייס םיטדנוטסה
במפעל: הפעילות על מעמיקים מהסברים 

תהליכי דרוכים, תקרה לוחות של ויציקה ביצוע 
ייצור פסי הלוחות, של והדריכה ההשפרה 

השימור ואופני מיוחדים לפרויקטים ייחודיים 
 היתר, בין במפעל. המיוצרים אלמנטים של 

םיצריומה קשת, ימוד בנהמיקחל םיהבפנ גוצהו
םהאדו והק תכדופנו שלשמ םייועדומ במפעל 

 דן. בגוש אלו בימים הנבנות הרכבת מנהרות של 

 סהד להמפע מהנדסת וירחא םיטודנטהס תא

 סיםריגמי למהנדאו

 ואנשי ,SCEב־ המחלקה בוגרת גם שהיא בראל, 
 לפעמל הללכמה ןיב בורקה רשקה ,בגא ה.ותוצ
םיריהמסי םטיהסטודנ םע :בכך םמסתכ וינא

 יחהרוו הדרך" ש"על ם,ר הדס, של יהאח םג נמנה 
 י.ש משפחתמפג

,מתקפל אכס והוצג תדרוהנה תהעבודו ןיב שיטות הקורס במהלך למדו הסטודנטים הנייר קיפולי אמנות שאוריגמי, מתברר
 הירטמ ,לגלג ,ןייוול ,הכנוב ,בכרל היינח פועלים כיצד והבינו משטחים של קיפול קורס במסגרת ילדים. משחק רק אינה היפנית, 

- ןהיארמ יפל טופשל םאו ,דועו תלפקתמ את יבלהרח יוןיסבנ בנושא, םישונ םיגנונמנ אובמ",תונוכמ תסדנהל הקלחמב 'ב הנש לש
 גדול.ו בס הושגטרות הקורמ ם.שלה חיתופה יכולותו ירתיציה םיהכל זגרא גשהה דדואש מפוסקב נערכה ",1 בצויוע לתכן

 ים”.י למהנדסיגמל "אורש

גשר ראוי למאכל
 רותחסת בניין הודנטים שנה ד' במחלקה להנדסט טי:נּו גשר מ... ספגְ נּו גשר, ּבְ נּו גשר, ּב ְּב

 וד בעומסים מרבייםשיעמ וי ספגטי,ר עשגש יתבבני

 הקלחמב 'ג הנש םיטנדוטס ןיב תידוחיי תורחתב
 הכרענש ,עבשר־אב סופמקב ןיינב תסדנהל
 ושרדנ ",2 םינבמ תקיטטס" סרוקהמ קלחכ

 י,טספג עשוי גשר ולבנות לתכנן יםהמשתתפ
 ם.ייים מרביעמוד בעומסש

 יטגפסב משלהשת הותר םייירתציה םיטדנטוסל
 ישנ ןיברגשישר,שג יתיבנ ךרוצלדבבל קבדבו

 ובצוה .הזמ הז דחא רטמ םיקחורמה םיחטשמ
 גק" חצי עד יחות:קש גובהו משקל מגבלות םג

 י מטר, בהתאמה.ועד חצ

 ,דואמ תומישרמו תועקשומ ויה תודובעה לכ
:םיוכזה וזרוכה דהומצה רותחהת םויסבו

עם שריקי, ורון דורפמן לי- הראשון במקום 
 יהשנ םבמקו ג;ק" 19 של בעומס שעמד גשר 

 דמשע רגשםעי,אנידינסיועל דיאפאעל-
 ג.ק" 17 ומס שלבע
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 טיםטודנס
 ריםובוג

 ות הבנייהודאת עב מנהל SCE וגרסוגר מעגל: ב
 ות המכללהרחבהתל
 התכנון והבנייה של המבנה רויקטראי היום על פאח נדסת בניין,וגר המחלקה להומי חזן, בשל

 וס באר־שבעהחדש בקמפ
SCE בשטח נוסף מבנה אלה בימים בונה

להרחבת יתמתכנ כחלק בע,ש־בבאר הקמפוס 
נוספות. ימודל יתותוכ םימשרד יתיובנ המכללה 

הנדסה" ירוע "אסף חברת מבצעת העבודות את 
יהאחרא שבע.־מבאר יןיבנ והנדסת תכנון חברת- 

 המחלקה בוגר חזן, שלומי הוא הפרויקט על 
במכללה. יןילהנדסת בנ

המבנה להקמת במכרז זכה שלנו "כשהמשרד 
וראש המכללה גרכבו- שאני ברור יהה החדש, 

החברה הפרויקט. על אחראי אהיה- במשרד צוות 
 מספר מעגל," סגירת כמעין הזה המינוי את ראתה 

 חזן. יומשל

 בכלל ישלומ ילהתח ההנדסה םבעול דרכו את
 מכונות, יכהנדסא י"התחלת :המכונות םבתחו

 ירתבח םיימדקא םידמוילל ךימשלה יטתוכשהחל

 רגאתמילהארנםוחהת ן.ייבנ סתדהנבאקווד
משלב- יןיבנ םילהק ינתי,מבח יוחד.במ ייןומענ

 אחד הוא- עצמה יהיהבנ ועד יריהנ על התכנון 
 ר.מוא אוה ר,"ותיב םיקרתמהו םיולדגה םירגאתה

בנהמהשל ןהתכ םתחו עליאאחר שלנו דמשר"ה
 םמתכנניש "לפני חזן. ירמסב במכללה," החדש 

שעונות בנה,מל יותאשונר מותסכ םיינמכ אנו ן,ייבנ
 זאת כל והדינמיים. הסטטיים העומסים קבלת על 
םימבתחו םיוהמומח םייכלהאדר םע םיאובת

 וכדומה. קרקע אינסטלציה, חשמל,- השונים 
 הקמת את םיינס ית,התכנ יפ על יעבוד הכול םא

 ם".ים הקרובהמבנה החדש בחודשי

הנדסה" אסף י"רוע מנכ"ל- אסף גםו עצמו, ישלומ
 ומנחים במכללה החוץ מן מורים כיום משמשים- 
 מרגהטיקבפרו יןיבנ דסתלהנ םיטדנטוסםימלווו

דצלם,יטדנטוסהםע דהבוהע בילו"ש ם.שלה
 שני של מאתגר שילוב הוא הבנייה, עבודות 

 רשפאמ הז בוליש .הדובעהו הימדקאה- תומלוע
 םיטביהה מכל ישל צועקמה את קמלעו דמולל יל

 יש.י", הוא מדגטי והמעשיאור- הת

 שראל: מסלול הכשרה להנדסהשונה ביראל
 ורית והמנהקרקעהתת־ תחום הבנייהב

 המסלול, שייפתח ב־SCE, נועד לענות על הביקוש הגובר למהנדסים בתחום זה

 תוריהמב לארשיב חתפתמ תונורחאה םינשב
 ידכ .רוהנמהו תיעקרקת־תה היינבה םוחת
 םיחמתמה םיסדנהמל שוקיבב ודמעל
הרשכה לולסמ SCE תחתופ ,הז םוחתב

 במסגרת ומנהור ־קרקעיתתת בבנייה ייעודי 
נדסת בניין.שון בהתואר ראית להתכנ

ועלביצ םטודנטיהס תא רשיכי המסלול 
 בחקירה החל ורבמנה םרויקטיפ ולניהול 
ותבדיק דרך רקע/סלע,ק וןואפי יתגיאולוג

 וניטור ניתוח הבנייה, שיטת ובחירת היתכנות 
 כתהער המנהור, ודתבעב ותבטיח ות,מנהר

 דעו היינבה ןונכת תוטיש ,םייתביבס םינוכיס

ם.טיול סיכוני הפרויקניה

 השלישית בשנה לסטודנטים מיועד המסלול 
בלתשהלועצקמתהלםיניינועמהםהיודמילל

מקצוע לאנשי גם מתאים הוא זה. בתחום 
 במסגרת בתחום להתמקצע המעוניינים 

 ודי חוץ.רכז ללימהמ

המיקדאהמלסג שיאנומדיעתכניתהשארב
 את יובילו האקדמי הצד מן ומהתעשייה. 

אלקיים תיאי רוד" פריד ולדי רד" תכניהת
 התעשייה מצד בניין; להנדסת מהמחלקה 

 ם.בתחו םנדסים מוביליובילו מהי

"קמפוס ירוק" במכללה: בואו לבנות עולם טוב יותר
 את כל באי המכללה ותו ומזמיןאת פעיל רחיבלפני שנה, מ SCEתא קמפוס ירוק, שהוקם ב־

 אדםוה ולפעול יחד למען הסביבה רףלהצט
ירוק", "קמפוס חדש, תא מכללהב קם שנה ילפנ

הדיקנאט. ובליווי הסטודנטים אגודת עם בשיתוף 
 בתפיסה לשינוי להוביל במטרה הוקם התא 

םייהח םיאנשה מעןול בהיבסהןמעל- יתבתיבסה
םיוה סדר על םייסביבת םנושאי ולהעלות- בה 
ם.יומבקר גלס ים,טסטודנ המכללה: יבא כל של 

 לקידום רבות פעלנו שחלפה השנה במהלך 
 גינהפנ כמו םיירועבא והשתתפנו םישונ םייזממ

םציהמאמ כעת, ם".המדעני ילו"ל השנה יחתפת
וכבר מימוש, לכדי להתגבש מתחילים והמחשבות 

 מחזור מרכזי נחנוך הקרוב הסמסטר במהלך 
- יתילתקה גניתאור ינהג יםונק המכללה יברחב

 חשוב היבט הסטודנטים. ידי על ותוקם שתתוכנן
 יחה םדאה תואירב אוה הביבסה תוכיאב ףסונ
 יאב את דדוונע הזםוחבת םג פעלנואנו,הב

 ית.גופנ ילותהמכללה לפע

 םידדומע ואנ ,ימדקא דסוממ קחל ותנויהב
 ימבתחו קרמחהםדוילק לפעול מכללהה את

 םייקלו אמייק־תב הסדנהו הקוריה הסדנהה
 יהגולוקא של קהההש ימובתח ירהחביסורק

 והנדסה.

התא את בילהרח םיאפשו אנו ד,יהעת אל טבמב
 יחד שיתנו האפשר, ככל רבים סטודנטים ולצרף 

 אתוהעל ילותהפע םדויק על םדעת את אתנו
 ם.יייבתים הסבהמודעות לנושא

 מחנש ן,במווכ ם,דעתכ את מועלש חמנש
ינו,אל פנו אנא, ם.השוני יםיזמבמ םלהשתתפותכ

 Green@ac.sce.ac.il בכתובת: 

 ותר יחד!טוב י םו נבנה עולואב

mailto:Green@ac.sce.ac.il
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 טיםטודנס
ריםובוג

ותםסקרנ את הסטרטאפ הבאר־שבעי שעורר 
 ולםם בעמתפילי המי של 

 שני ועד ה"אקזיט" והמכירהר הואהת ודיותף בלימרך פטנט משית, דכימ תואר בהנדסהמ
 ם עלרימספ ,SCEאת זה כשלמדו ב־ וו זושי בדלוב, שהכיר ית - קטי מצקיןרה אמריקאלחב

 ות- לומדים יזמ אסוגרך לובד
 טת נבדה,רסיודנטים לאוניבסט לחתות במכללה יצאה לראשונה משרס יזמרת קומסגב

 ותבתחום היזמ וספיםרה ללמוד ולקבל כלים נבמט

 ת המיםתפלם הבתחו םשלה ותףשהפטנט המ
םיהדמויל את מוייסבדלוביוש ןיצקמיטק

 ,2011 בשנת SCE־ב ימיתכ להנדסה במחלקה 
סהדבהנ ישנ ראולתםיהשנ יכומשהןמכראחול

 האחרונות בשנים גוריון. בן באוניברסיטת סביבתית 
 פחות אל יותלה ישעשו דש,ח יתוחפ על דיח דובע

ם.י ים ההתפלה של מי, בתחוממהפכנ

 תזה על שי עבד שני לתואר לימודיו במהלך 
 של חדשה יהגבטכנולו ממברנות יצירת םבתחו

ותרייש רשקנוקרחמ.ויד קתרזבה סהפדה
 יינובש עסקה שלה שהתזה י,קט של למחקרה 

טויהחל םייהשנ יה.גטכנולו באותה ברנההממ יפנ
יורם פרופ' ייתבהנח בנושא, פעולה לשתף 

 בן מאוניברסיטת ארנוש כריסטופר וד"ר אורן 
 םש ועל םשמ על לבסוף םנרש טהפטנ יון.גור

יטה.האוניברס

 יתשבמרב ית,יחס יקר יךתהל הוא םימ "התפלת 
ההפוכה," מוזההאוס טתיבש נעשה םימקרה

משתמשים זה "בתהליך ושי. קטי מסבירים 
 יימרפול םקרו בעצם שזה מרוכבת, ב'ממברנה' 

גדולות למולקולות ירחד אינו אך םילמ ירהחד
ילוחא עוברת זו ממברנה הזמן, םע ם.ייונול יותר 
 אורך את משמעותית המקצרים וביולוגי, כימי 

 ילותה".יע ם שלה ואתייהח

םירצוי םה ובש ימיכ ךיהלת וחתיפ ישו יטק
 בטכנולוגיה מודיפיקציה אותה ומעבירים ממברנה 

ידהעמ יהתה הממברנה זה, יךבתהל ית.החדשנ
ההפרדה בתחומי משופרים ביצועים ובעלת יותר 

האחזקה יותעלו מאוד יוזלו ובכך ם,יהמ ושטף 
סקרנותן את עורר הפטנט תגדל. התהליך ויעילות 

ובעולם, בארץ מים להתפלת חברות של 
 הענק חברת ידי על הפיתוח נרכש ולאחרונה 

 ית "אקווה ממברנס".יקנהאמר

 סהדבהנ םימתחו ןגוומב יוןסינ ברהצש אחרל

 ועוסקת י"ישי"ו בחברת םיוכ עובדת יקט ית,ימכ
 ומכ ותכמתב םיכיולמ םייונרטקלא םיביכר יופיצב
 םיוה עושה שאני "מה וזהב. נחושת יל,בד יקל,נ

ישהתעמקת םימלתחו ירותיש מתקשר לא םאמנ
 יצא יכשהוא "אבל אומרת, יאה י,"יימודבל בהם 

ידתמשל ,יהמיכורטקאלל אובמב סרוקה אקוודש
למה והרקע הבסיס את לי נתן במכללה, א' בשנה 
מרוצה יתיהי י,כלל באופן יום.כ בו עוסקת שאני 
מהרמה יקרבע שמעון, בסמי םימהלימוד מאוד 

של האישי והיחס המידע העברת של הגבוהה 
 הייתי הכול, על לחזור צריכה הייתי אם המרצים. 
 יוק את אותו המסלול".עושה בד

םלנושאי נהדר רקע יל נתנו SCE־ב םיימוד"הל
על אתנו ידו"הקפ י.ש מספר ם,"בה עוסק שאני 

התואר יללימוד יהגעת יולתחושת ם,ידבר הרבה 
 לספסל חבריי רוב משל יותר עשיר רקע עם השני 

 בוט רתוי הברה ונעדיש םירבד ויה .םידומילה
 יטה".יברסי האונגרמבו

 הרבחב חותיפו רקחמ תווצב דבוע יש ,םויכ
 מכרות ישפכ יהורט יותהמומח יקרשע ית,גלובל

 םסרפ ישנה ראותל וידומיל ךלהמב .םחפו תכתמ
 יבשנ וזכה םיילאומ־יןב עת יבכתב יםמאמר ישנ

 מחקרו. ם עליפרס

 לאחרונה חזרה SCE־מ יםטודנטס משלחת
,סאגו סאלבש הדבנ תטיסרבינוא-UNLV־מ

 מארבע םיטודנטס שכללה המשלחת, ארה"ב. 
החלשנ ,למשחו תונוכמ ,ןיינב ,הימיכ :תוקלחמ

 םתור ימוןובמ מכללהב יזמותל המרכז מטעם 
רפת.מצ ייהוד

 םטיהסטודנאתלהעשירנועדהUNLV־בהשהות 
 פעולה יתוףלש ילולהוב יזמותה םבתחו ידעב

הצטרף מהסטודנטים אחד כל מחלקתי.־בין
 םאת ועבד יתמקומ יםטסטודנ ולקבוצת לחוקר 

 מוייקהת ועבלש אחת ם.יילבומםשה קרחמ על
ית.ישיזמות א ם בנושאיעוריש

היזמות, שיעורי במסגרת הקרובים, "במפגשים 
יצועב ידרכ ועל םיירתייצ רעיונות על נחשוב 

שקיבלנו ובכלים בידע ונשתמש הנדסיות, 
 בתחום לסטארט־אפ רעיון לבחור כדי 

יתטדנטוסץ,ינמ ינהמר ספרתמ מות,"ייקה
 חלק שנטלה כימית, להנדסה במחלקה ד' שנה 

 במשלחת.

 סחייהת ,הללכמה אישנ ,דדח הדוהי פ'ורפ
 פעולהה יתוף"ש :מראו ידיחויה טקילפרו

 מהגממקחל אהו דהבנ טתיסבריאונ םע
 יותמלאו־יןב יותבתכנ להשתתף שלנו כוללת

 מוסדות םע םיימחקר פעולה ייתופש םיולקי
רחאמ סה.דההנ ימוחבת םיילבומ םיימדקא

 אנו רבה, בדינמיות מתאפיין היזמות שתחום 

בתחום קשרים ביצירת רבה חשיבות רואים
 שלנו לסטודנטים מציעים הפעולה שיתופי זה. 

אותטיסרביאונה בטיממ דומלל ותימנודזה
 קשרים ולפתח שונות לגישות להיחשף בעולם, 
 יד".ים לעתימקצוע

ות״וחיחת המאת ״בר מסייעים לצמצם
 של ישראלים לחוקרים הקשר מרכז עורך שנה מדי 

 דיריו שגפמ וללכה סוינכ םידעמל יתמואהל הימדקאה
ל"וחב םיהושה םילארשי םירקוחל דעוימ דיריה .הקוסעת

חיפוש למטרת לארץ לחזרה החורף חופשת את ומנצלים 
 ייגנצ עם ירישה מפגשה יה.יובתעש יהבאקדמ עבודה 
 אפשרויות אלו יםלחוקר יעמצ ייהוהתעש יההאקדמ

 תופעת את יןטקולה צהאר םירזלהח ועוזר קהסותע
 ים האחרונות.המוחות" הנפוצה בשנ יחת"בר

 השנה םג .2017 בדצמבר 27־ב םייהתק האחרון ידהיר
 רפסה תיב שאר ,יחופת דעס 'פורפ הללכמה תא וב גציי

םידחאםירקחו טוקלנרבכרבבע ם.ימכסמו ידומילל
 יד.ירב SCE השתתפות זכותב מכללהב גלהס במערך 
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 שיתאי שיפהח

 ר בקרד"ר פיט
 ודשדת חשמל ואלקטרוניקה, קמפוס אחבר סגל אקדמי מן המניין / המחלקה להנדס

SCE לנוער ת כנס הביוטכנולוגיהרחה אאי 
 ר־שבעוד, אשקלון ובאר מאשדבתי ספ ו תלמידיהתחר רך"צת דרוגיה פוכנול: ביוט7ו־בכנס "בי

 וטכנולוגיהום הבימתח ית של נושאיתתמצ בהצגה

לימודיו את בהצטיינות סיים בקר פיטר ד"ר
 יקהואלקטרונ חשמל בהנדסת ראשון לתואר 

 2006 בשנת".2005 בשנת יהה זה .SCE־ב
סתדבהנ ישנ ארלתו מההשל יתלתכנ יבלתקהת

 לימודי ובתום אביב,־תל באוניברסיטת חשמל 
 ליג ורפרופס לש הלקבוצ יטרפתהצ הההשלמ

 ת.ייקליזה פיקה לאלקטרונן בפקולטרוזנמ

,ישנ ראוהת ידומיבל דבלב חתא השנ רחאל"
 פיתחתי לדוקטורט. ישיר למסלול עברתי 

 ם,יבונמחל םייוהעש רות,ינוצ־וננ דוליגל רכתמע
 יתיכז ףאו ,הסדנהה םוחתב תויצקילפאל

 לשתגוהמל יתתכנ תגרבמס תינויהצט גתבמל
 ילימוד ךבמהל ם.יינימצט םיורנטלדוקט תות"

 ,םירמאמ הרשע לעמ יתמסרפ טרוטקודה
 י.מדע פרס יבתבכת יוהשתתפת טטנפיכתבת

 ,2012 בשנת ט,ורטקדוהידמוילםיוסםע
קהשעס ננו', יב' ההזנק ברתלח יטרפתצה

אלקטרוני מיקרוסקופ של מאתגר בפיתוח 
 רבה עבודה האטמוספירה. בסביבת העובד 

 ותברםימפעו,גונסמס רתבח ולמהשתנע
 ".יתדרומוריאה הי בקקרתיב

רבחל רקב רטיפ ר"ד הונמ 2016 רבוטקואב
חשמל להנדסת במחלקה המניין מן אקדמי סגל 

 המכללה. של אשדוד בקמפוס ואלקטרוניקה 
 מההשל ידמוימל-ירתבשע יךהתהל בותקבע"

 רואה יאנ- ינותיטבהצ טטורדוקהםיוס ועד
 הובג יוכיס םע ,דיתעל סדנהמ טנדוטס לכב

קהימענ SCE.רקחמב קוסילעו ךמשה ידומילל
 םמקו לכל יעגלה םיהכל ואת מנותההזד את 

 ".שתבחרו

 משרד של מחקר מענקב בקר ד"ר זכה אחרונהל
 289,000 ךס־על ,םימוה יהגראנה,ותישתהת

מעבדת דס אשדובקמפו הבונ אם הויו, וכש"ח
 "המעבדה אלקטרוניקה.־הננו בתחום מחקר 

םידשחםימרחו ם,יפקוש מששיאתרקותח
 של ההשפעה ואת ההספק, אלקטרוניקת לעולם 

 ףוג לעו םייגולויב םיאת לע תיננימ ילתב הינרק
 קרמח דתבמע םיקלה איה שלנו טרהמהם.דאה

 חיולהצל יושנ ןראשו ארלתו םיטודנטס ןלמע
 הההצלח ם.בעול םיהטוב העת יבכתב םפרסל

 רתבהעבו הכרדהב דתדמנ רקוחו הצרמ של
".םיל מדענשך שור ההמע לדידה

עם כיום מתגורר לשניים, ואב נשוי בקר, פיטר ד"ר 
גרוםל מנסה אני יהחופש י"בזמנ גן.־ברמת משפחתו 

 אומר. הוא צעיר," בגיל כבר במדע להתאהב לילדיי 

 ובןמני רא
 ממונה ביטחון

לבע אהו .שבע־ארב ירבע לגדו נולד ראובן ימנ
 נשוי ציבורית, ומדיניות במנהל ראשון תואר 

 ייתמא(,8) מריתאל באו צועה,קמב ורהמ דר,לה
(.2ה )יואור ((4

 כבר נשאבתי ביטחונית/צבאית "לפעילות 
 יתאבצההיימיפנבידתמלן.ויכהת פתוקבת

םשרואי םילנער יועדתהמ ,יוןעצ ראו דלפיקו
 לימודים בין שילבה הפנימייה בצבא. עתידם את 
 פר.א מס" הוים,ים צבאיימונלא

- יאבצ ירותש שנות 10 כלל ישל יאבצה פרק"ה
 דיקפת דוע ל"חהנ בתיטחב םחול דיקפבת לחה

 זמרכביראש יךדרומ,רס"ן תדרגביןכקצ ,מ"פ

 םייטקט םימוניאל מרכזב יתבנאור ימהללח
 תורות יבתלכת ףשות ייתיה,יתרהןיב ל.צה"ב

 ה שונות".ימלח

ךשמב להינ ימנ ,הללכמב דובעל ליחהתש יפנל
את ש"סיפקה ,ואבטחה אכ" ברתח םישנ שבע 

 לחברות בעיקר יטחוניוהב יהאנוש המשאב 
 ".יותטחונית וביוממשלת

 יטחוןב הממונ שמשמ הוא 2014 רנובמב זמא
 את ילבומ יאנ ,ןוחטיב הונממכ ידיקפבת".SCE־ב

 יו,טביה כל על מכללהב םירווהח ןטחויבה מערך
 היבסב וריצולןטחויב תחושת יקלהענ הטרבמ

 הרוא יאנ ם.יוהעובד םיטודנטהס ללכל הטוחב

 לע הירהשמ :עצומה תיחוושל גראת יבעבודת
 ,םיואורח םיעובד ,יםטסטודנ יאלפ של םיהחי

 לבכ ןטחויהב ערךמלעםיוסומכ יבםישבוטח
 עת.

ימלרופ יבלתה דיקפהת הוומתל ידיקפ"לת
 בשני עבודה למקומות הליגה יכוזר של 
 יאנ ג.ינאולבו גלר־טקםיבענפ ם,יסמפוהק

הקבוצה יגישלה ושותף גלר־קט שחקן יעצמ
 גהיבל ראשון וםבמק יצובמם,ייעבגב יהיזכ- 

 מכללהה גוצייו יהאל יכתימשת צהבוקשה
 טיאדה".ספורב

 ה ושקטה.ה בטוחם שנל לכולי מאחמנ

 ןגוארב ,רך"ד פורצת הייוטכנולוגב :7"ביו־ כנס
 יגולונכטה זכרמהו תימיכ הסדנהל הקלחמה
 פותבהשתת מכללהב םייקהת בע,אר־שב

 ם.דרו זבמחו םייהתיכונ פרהס ימבת םיידתלמ
 האצרה ריבהעל שקבתה רפס יתב לכמ גיצנ
 קפרב,גיהיוטכנולוהב םמתחו אבנוש הצרצרק

 ת.יושנ 180 לה עיעל אן שלזמ

היגולונכטויבה םוחתמ םיחמומ ,וללה תואצרה ןיב
 היום־ בחיי הביוטכנולוגיה שימושי על הרצו 

םיאות א"דנ ,בעצא ותיעבטומכםיאשובנ םוי
 וד"ר שוטלנד יורם ד"ר היו המרצים בין סרטניים. 

- הרזו יצחפ "רד םגו ,מהמכללה יטרבלס ירנ

מטרת הכנס הייתה לחשוף
התלמידים במגמות  את

הביוטכנולוגיה לשימושים 
המעשיים הנרחבים של 

התעשייה,  תחום זה בעולם
המדע וההיי־טק

 ראש מקום וממלאת מולקולרית לביוכימיה ד"ר
אר־שבע.יר בהע

 שוטלנד, יורם ד"ר שפטו התלמידים הרצאות את 
 יתרמ"פמ-וקלסד יתדוהי ר,והזיצפחרד"
 קשובשהת- םמצע םידימהתל םגו יה,גטכנולויוב
יפ לע ,ט""קהו תיייקצבאפל הרצאה לכ גדרל

רלוונטיות בזמנים, עמידה של קריטריונים 
 קשר בתחום, חדשנות הביוטכנולוגיה, לנושא 

 ה.קר וכדומלמח

ולביקש תואצרהה שולש וזרכוה עוריאה םויסב
ומהקהל. מהשופטים- ביותר הגבוה הניקוד את 

א' המקיף הספר בית הגיע הראשון למקום 
 ,אר־שבעמב ו' ףמקי- יהשנ םלמקו מאשקלון, 

 ן.ה מאשקלוית צביב- יש יישם השלולמקו

 להנדסה המחלקה ראש בורג, אריאלה ד"ר
לחשוף יתהיה הכנס טרת"מ במכללה: יתימכ

 יהגטכנולויוהב גמותבמ םיידהתלמ את 
םחות של םיבחרהנ םיימעשהםיושמילש
יזמנו וההיי־טק. המדע התעשייה, בעולם זה 

 סקרנות את לעורר הרצון מתוך הכנס את 

 על יעהמשפ כך, כל חשוב בנושא םיהתלמיד
םיימדקא תודסומב רקחנו ונלוכ לש םייחה

רב יןעני ילוג נהנו, םידיהתלמ ם.ובעול בארץ 
בעבודת הביוטכנולוגיה שימושי לע בהרצאות 

- וכמובן ועוד, ברפואה במחקר, המשטרה, 
 למדו הרבה".
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 להקהי

וס בארצת הבאולינג של קמפמסע מופלא של קבו
 ית ליגהוד עלירובים לערגל קבגביע; בקט שבע 

 רגלובקט ות עבודה בבאולינגומות למקות בליגת הצלחרושמו SCE רט שלת הספווצוקב

כחול לבן" ביקרו במכללה כ־300 "שמיניסטים
 יתשמינ תלמידי רת פרויקט המעודדבמסג SCEו ל־ת, הגיעות י"ב מצרפיתתלמידי כ ר,בני הנוע

 ם גבוהים בישראללהמשיך ללימודי

 חותלהצל רךנהנים בד נג של קמפוס באר שבע.באוליה קבוצת

 שוות בין שווה דוד.ס אשנג של קמפובאוליה קבוצת

 מככבת בבאולינג עבודה למקומות הליגה הפתעת
 עונת םבתו ילהשהעפ יאחר גביע:ה במפעל םג

גהוהתבר א’ גהילל ד’ גהימל אחת םימשחק
 הסדירה, העונה בתום העליון הפלייאוף למשחקי 

 הליפעה עבש־ראב סופמק לש גנילואבה תצובק
יע.גבגמר הל

 גה.הלי קבוצות 12 כל חלק נטלו יעהגב במפעל 
צות,בוק בעאר ילוהעפ ד,אח םיקמשח בבויסםבתו

חצי משחקי לערב שבע,־באר קמפוס של זו ובהן 
 במרכז הבאולינג במתחם שנערך והגמר הגמר 

 יר.ג בעיב

 על נקודות יד צברה צההקבו הגמר ציח יבובבס
 יפלר.מגהקחמשליהשנ םוקממה ילפלהע מנת

 הן התוצאות ג,ינבבאול יעגבב םיהמשחק יטתש
גוריבפ גמרל עלתה SCE צתקבו כך, צברות.נ

 אחד במשחק גורלס יהעל יהשה נקודות 38 של 
 ונספרות םישחקנ ארבעה חלק םטלינו בו יד,יחו

יותר.טובות ברק שלוש התוצאות ה

וקבוצת גבוהה לרמה התעלה הגמר משחק 
בפער האכזבה למרבה אך בו, יצחהנ המכללה 

 לחלוף מנת על יקהספ שלא בלבד, נקודות 30 של 
גביע.ם בי בזק שהוכתרו כזוכיעל גמלא

 “לזכות קצב, יערית הקבוצה, קפטנית לדברי 
 – גשומר יעמפת גישה זה יעגבביהשנ במקום

ןיב דותחאה רתיוואו ישותחהנ של אציו ועלפ
והכרה כבוד השגת לשם שפועלים הקבוצה, חברי 

 עבר אל "פנינו יפה:הוס לעתיד במבט למכללה". 
 ךות גה,יהל ךמשהב ותפסנו ותיותמעמש ותחצלה

 גתן”.מהדרך להש םישאנחנו נהנ

 תינהנ דודשא סופמק לש גנילואבה תצובק םג
 גרתסמב יה,יהשנ השנה זו ילותה,מפע העונה

 ומות עבודה.למק גהיהל

 ןיוסינירסח גל,סיברח ישהמש בתמורכ צהבוקה
להתמודד ממנה מונע ינושא מה – בענף םקוד

 החמישי המקום את כעת ולתפוס שוות בין כשווה 
 יעגשמ ותק םעםישחקנ םימשתתפ בה גה,יבל

 ם לעשור, ואף למעלה מכך.יבחלק מהמקר

 ס באר שבע. מוליכה את הליגהקבוצת הקטרגל של קמפו

יעהמנ הכוח יכ םמספרי אשדוד קמפוס בקבוצת
 הוא םיהתוצאות יפורולש במשחקם להתפתחות 

ם.יהשחקנ בין הזמן םע שנרקמו יבושוהג יההוו
 כמפתחות והרצינות ההתמדה את מציינים גם הם 

להצלחה.

ההישגים של קבוצת הקטרגל 
 שבע,־באר קמפוס קבוצת לקטרגל: מבאולינג 

 ית,הרביע גהילל אחת ילותפע שנת יאחר שעלתה
עיבגב .וללה תומרב םג ליח תושעל הכישממ

 קרב אחרי נוצחה שם הגמר, לחצי הגיעה היא 
 םהלח – גהיבל םאול א’, אדמה ייד על 1:0 יקשע

 זלתפו איה–טפורס צתבוק כל של אהמוהח
לעבר העפלה נוספת.

 SCE של גלטרהק קבוצת העונה, יתלמחצ נכון 
נקודה של בהפרש הצמודה גהיהל את יכהמול

וארגון א’ אדמה אחריה, הדולקות משתי אחת 
 תוצאת ניצחונות, שבעה כשבמאזנה המורים, 

יקו אחת והפסד אחד בלבד.ת

 קבוצת קפטן גם שהוא במכללה, הספורט רכז 
קשה השנה גה“הלי אומר: ראובן, ימנ גל,טרהק

 ואופי. ווינריות הרבה מגלים אנחנו אבל ומאתגרת, 
 עצמו את יחמוכ יםיקוות יםצעיר של ילובהש םג

 מחדש". משחק בכל

 גחב הכללמב ורקיב פתרצמ בי" ידימלת 300כ־
 לוחכ םיטסינימש" טקיורפ תרגסמב הכונחה
 ותדבמעבו ותקחלמב ורייס םידימהתל ".ןבל

 וגשונפ "יתיאלטסטודנ היר"אוו וגספ ,קרהמח
 ".ת "מסעיי תכנגר, בוםיצרפת םיטם סטודנע

לגדוהטפרויקהאהו "לבן בכחול םיטיסינ"שמ
עם בשיתוף היהודית, הסוכנות של ביותר 

מצרפת יהודי נוער להבאת הישראלית", "החוויה 
הספר בתי תלמידי בארץ. חינוכיים לסיורים 

 ימים שבוע בן לסיור לישראל מגיעים התיכוניים 
 בחינות חרלא םיהלימוד תיולאפשרו םיונחשפ

שגד תהסוכנו השמ ההאחרונ הבשנ ת.גרוהב
 יש כך ומתוך ,Up Nation–Startה־ נושא על 

 .SCEת ב־ברינות גויהתענ

 להמנה שורא איהנש זרעו ,וךדנ םאבשלו "רד

 כה קבוצה לארח גאים "אנו אומר: האקדמי,
וינלא אובל ורחבש ,תפרצמ רעונ ינב לש הלודג

 בישראל. ההנדסה בלימודי התעניינות מתוך 

 כה, דע רחנויאש ריותב דולהגה צהובקה זו
 SCEב־ ההובג ןומא תעבה התעגהב םיאור ונאו

 ".יהי המדע והטכנולוגכמובילה בתחומ

את הקוד לגלות "עזרו לפרופסור פרוטון
ולהציל את העולם מכיליון" 

 ופןאחד המרכיבים יוצאי הד רק ואה SCEית ב־מחלקה להנדסה כימות הר בריחה" במעבד"חד
 כון לעולם הכימיהתלמידי תי שנועדו לקרב

 פרופ' יןב יכוחו יםימתק רבות םישנ "מזה
פ'רופל תוכנה סתדלהנ קהחלממה ןוטרופ

 כימית להנדסה מהמחלקה אלקטרון 
 יציל מי יותר? חשוב מהתחומים מי .SCEב־

יומי?ום קיאת האנושות מא

ללא להיכנס פרוטון פרופ' את הוביל זה "ויכוח 
כדי כימית להנדסה המחלקה למעבדות אישור 
יתתכנ בנה מחדרו, שיצא ילפנ יוד.בצ לחבל 

תשוגר אשר גרעין, פצצת שתפעיל מחשב 
יבטל אם אלא- דקות 60 לאחר יטומטאו באופן 

 המר למזלו זה. יגורל מועד ילפנ ההוראה את 
הלעננ הדבעמה תלד ,ןוטורפ רוספורפ לש

 שעון מול אל ים,אונ חסר בתוכה נשאר והוא 

לצאת יצליח לא אם העולם. על המאיים החול
 תוכנת ילתפע הדקות, 60 במהלך מהמעבדה 

את פתוחלידכ ית.ינגרעה צהצפה את במחשה
המוצפן מספרי קוד להקיש יש המעבדה, דלת 

 את גלותל טוןפרו לפרופסור עזרו במעבדה. 
 יחלץ מהמעבדה בזמן!"הקוד ולה

םרקויב ילהתח אלה ןפדו אותציו םיילמב
 במעבדות מאילת וי"ב י' כיתות תלמידי של 

רדחבו SCEב־ יתמיכהסדהנלהקחלמה
 הביקור, מטרת בהן. שהותקן המיוחד הבריחה 

יצורל יתהיה ,2017 דצמבר בסוף יםישהתק
 וההנדסה הכימיה בעולם ועניין היכרות 

 ית.ימהכ

 של המרתקת אתהלהרצ ינוהאז םידימהתל
 לס- קוש םישו"ע אשובנ ריפס הרשוא ר"ד
 ןגוכםיגמוש דומול בע"טה של אותיברה

 והקשר יםיפנולפול חמצון, יגדנו חמצון, יכיתהל
ופהשתת ךמשבה ו.שלנ ןוזמה ןיבל םיהינב

הבריחה, בחדר נסגרו מכן ולאחר קהות בחידון 
כחלק המוצפן. הקוד את לפצח יחושהצל עד 

 מבנה על למדו הם הקוד פיצוח מאתגר 
 ןכו ,םיסיסבו ותצמוח ןוגכ םיגשומו םוטאה

טומטר.יר הספקטרופויסות במכשבחנו תמ

 המעבדה וצוות במחלקה האקדמי הסגל 
 םיידהתלמ יקור.הב בתכנון בותר יעוקהש

 יחזרו!ים שנהנו מאוד, ואנחנו בטוח



הנדסת בניין הנדסה כימית הנדסת מכונות וניהול תעשייה הנדסת תוכנה הנדסת הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה  




