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הבוגרות והבוגרים, ברכות ל-810
המצטרפים ל-9,000

שכבר  המהנדסות והמהנדסים
יותר לעולם טוב תורמים
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עד כה לנסוע למרכז הארץ  וצפונה  שנאלצו
ממנו".

את  הודעת  הכתיר  דנילוביץ'  העיר  ראש
כ"בשורה ענקית" והודה לפרופ'  חדד  המל"ג

עיתון המכללה האקדמית להנדסה 
שמעון ע"ש סמי

| סיוון תשע"ח | מאי 2018 44 גיליון

 בגיליון? מה 

 4 יר חכמהח בעידע פתומ

 6 םל הורמונית עיעוה עובדות מפתכמ

 9"יוזק נייי "פיהוח "כחול לבן" לזיתופ

 םיה למהנדסירקרי חיתופ
 21 12 במאה ה־

 18 םטובים הים המעשיו

 יתקוויש רתושקות צ"חי תקלחמ ר:ואלאציומ

שגרהטלי כת:עור

ץ,יבצ'לואנ אוה י,אבתשיש המערכת: חברי 
 כורם, דבורה מהרבני, הילה גרינשפון, מרינה 

 ייאלה דניפ

 ה דותןנעמ ית:ונעריכה לש

 גפל-ו רווהיסטוד רפי:וב געיצ

 ר הפקותקנ ם:ומיציל

 שבע־אר, ב56 קיאלירח' ב ת:ובכת

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

 תיד:ם עמעצבי
החלה בניית

הסגל ותכנית 
הלימודים של בית

הספר לעיצוב 
ואדריכלות  

SCE ב־

 

 

 ם של עבודהתיילאחר שנ
 צת, המועצה להשכלהמאומ

 שרה למכללהגבוהה אי
 תית מפורטתכנ הגישל

 מת פקולטה לעיצוב -להק
 ם,שתכלול, לראשונה בדרו

ותגם לימודי אדריכל
 נהדרת בשורה במכללה התקבלה מרץ בחודש 

 ןמואהףגוהג,מל"ה:בכלל םודרה זוראול רה,בוע
 בוההג להשכלה דותסומה בתחהר על ריתה ןיב
 SCEל־ הרשיא ,םיקינעמ םהש םיראתה רושיאלו

 צוב.ית ספר לעייל בהקמת בלהתח

ם,יפנ בוציע ידומיל ולשתכל דשה,חה טהולקפה
 ולראשונה המוצר, ועיצוב חזותית תקשורת 

וכננתמת ,ותיכלרדא ידומיל םג םורדה רוזאב
העתיקה. שבעיר ורד מחנה במתחם לקום 

 יתותכנ הסגל יתיבנ על יםשוקד כבר במכללה 
 ג.יון המל"גש לערטת, שתוים המפוימודהל

את ינהכ דד,ח יהודה פרופ' מכללה,ה יאנש
כולו", ולנגב למכללה דרך פורץ "מהלך החדשות 
פורצת להיות תמשיך "המכללה כי והתחייב 

לכל להודות יקשב חדד פרופ' ית".וחדשנ דרך 
 שלנו לשותפים "ובמיוחד במלאכה, העוסקים 

 רקיהודנידיה,אשרבדמוולע בער־שאב יתירימע
יץ'".ילוביק דנרוב

 המל"ג החלטת את הגדירו באר־שבע בעיריית גם 

את הכפפה ונענה  לאתגר שהציבה "על שהרים
את הערכתו  באר־שבע".  דנילוביץ' הביע עיריית
אישית  שפעל   בנט,  נפתלי   החינוך   לשר   גם  

להשגת האישור.

"היסטורית  וחשובה  לעיר  באר־שבע  ולאזור  
הדרום כולו".  בעירייה  ציינו,  כי "הקמת  בית  הספר 
תענה על הצורך ועל הביקוש  בקרב   לעיצוב
מאות  ואלפי  צעירות  וצעירים  מאזור  הדרום , 

( M.Sc.) תואר  שני בהנדסה ירוקה עם תזה !SCEחדש ב־
התכנית מיועדת למהנדסים

ממגוון תחומים, אשר מקבלים 
או עתידים לקבל החלטות שיש 

להן השפעה על הסביבה, החברה 
והכלכלה ועל הדורות הבאים 

למכללה אישרה גבוהה להשכלה המועצה 
לתואר םיללימוד יתתכנ תשע"ח בשנת לפתוח 
 תזה. עם ירוקה בהנדסה (M.Sc). למדעים מוסמך 

 הל ותמודש ,ץראב תידוחייו תישנדח תיכנת יהוז
 ם.ם בעוליילם מוביינלמדות במוסדות אקדמ

 לדומ איה ,אמייקת־ב הסדנה וא ,הקורי הסדנה
םיכרע ,תוונרקע ןיב רוביחה ורקיעש ,שדח

 טכנולוגיה מדע, לבין סביבתית ומודעות 
 םומקדי ףימק ןבתכנו מתמקדת איה ה.והנדס

 הההשפע ורמזע וךת ומערכות םיכיתהל לש
 ם.ית שלהיבתהסב

 יבותלחש םיהסטודנט את תחשוף יתהתכנ
יותברתהח יות,בתיבסה ההשפעות של קלולהש

 וניהול תפעול עיצוב, תכנון, על והכלכליות 
םיכל םלה קפסות ם,ייכותהל מערכות של

 הסביבה עם להיטיב שיאפשרו טכנולוגיים 

םלמהנדסי יועדתמ איה ת.טבעיוה יתהאנוש
מערכות, מתכננים אשר תחומים, ממגוון 

 יםוהתפעולי גייםהטכנולו םיבטיבה עוסקים 
 ישש טותהחל םיבלקמו םייכותהל מערכות של
 הוהכלכל הברהח ,יבההסב לעההשפע ןלה

ם.יורות הבאועל הד

ראשון תואר בוגרי בפני פתוחים הלימודים 
לכל הטבע. במדעי ראשון תואר ובוגרי בהנדסה 
 שלו הרקע לפי לימודים תכנית תותאם סטודנט 

 יורסלק שדרייאוהו ,הראשון ארהתו יימודבל
 ם.ה בהתאהשלמ

 משולחן הנשיא

SCE אנחנו ולהתפתח. דשלהתח יכהמשמ
 בתכניות בהוראה, בתשתיות, משקיעים 

י,והאקדמ יהמנהל גלבס חדשות, םיימודל
והבוגרים הסטודנטים- בכם לכול ומעל 
אישרה המל"ג כי התבשרנו לאחרונה שלנו. 

 לעיצוב ספר בית בהקמת להתחיל לנו 
 דרך ופורץ יטוריסה מהלך זהו יכלות.ולאדר

.ללכב םורדה יבשותלו ,ימדקא דסומכ ,ונל-

במענקים לזכות ממשיכים המכללה חוקרי 
 אקדמיים כנסים יוקרתיים. ובפרסים 

םימיימתק יבהוסב חברה יבנושא יםירועוא
 אקדמיה אנשי ומושכים קבע דרך אצלנו 

 םיירתבחםיליפעו ותיינדמיבעוק,היישותע
 ם את הקהל הרחב.וג

SCE-ע"ש להנדסה יתהאקדמ המכללה
 ולהוביל להמשיך מחויבת שמעון, סמי 

 םע הלועפ ףותישבו תוינוצמב ,רקחמב
יכםיטוחבוםימוכס אנו ם.יגונארוםיגופ

טוב לעולם מובילה שלנו הרב־גונית העשייה 
 הסטודנטים לכם, מעניקה בעת ובה יותר, 

 אתרקל ילתחהת ןורית ,ושלנ םירגובהו
 יה ובאקדמיה.ם בתעשיהשתלבותכ

 שלכם,
 ה חדד' יהודפפרו

 שיאנ

www.sce.ac.il
mailto:amart@sce.ac.il
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 ואירועים חדשות

פתוח בעיר חכמה"  "מידע
 דגש על שם תוכנה נדסתמחלקה להשל ה AISTQ ת כנססגרתקיים במון שהקתהא
 ותור איכשיפרי מידע עירוניים - לאגם על מבססימתוגיים אפליקטיביים הולטכנ ותרונפת

 ריםתושבי הע ם שלהחיי

 תישילשה הנשה וז- םייקתה לירפא שדוחב
ה,וכנת סתדלהנ קהחלמה של AISTQ סכנ-

 איכות בתחום עכשוויים בנושאים העוסק 
 יקות תוכנה.ה ובדהתוכנ

םיטדנוטסל ןותקאה השנה ךרנע סכנה תרגסמב
מרכז בשיתוף חכמה", בעיר פתוח "מידע בסימן 

 ועיריית CDI Negev הדיגיטלית החדשנות 
 ןפתרו גילהצ והתבקש םטיהסטודנ .אר־שבעב

 יגרמאבםייהק ידעמתגשלהנ יי־טכנולוגהנדס
 םייחה ותיכא את רפיששם,ייונריהע דעימה

ם.ישל התושב

 הכנס ומארגנת יוזמת חסידים, הדס ד"ר 
 פתרונות אצולמ יהה יון"הרע אקתון:והה

 םידדוממתהש יהבעל םייביטקפלא םייגוולכנט
 ית,כלכל ית,אותיבר ית,ינוכח ית,רתבח- םיוחרב

 ".יתטחונו ביית אסביבת

יןיצ םיהזוכ םיצוותל םיהפרס הענקת טקסב
 "אנחנו חדד: יהודה פרופ' המכללה, נשיא 
 םייירתיצ יותלה םיטהסטודנ את נךלח םיפועל
 ברה".ה לחם תרומש בהייונות שח רעולפת

 "ישראל מיזם CTO השיפוט, ועדת יו"ר
 ,כספין ביוא ,יברתח ןיולשוו במשרד "יתיטלגיד
 םימימרשה םיגישהה על םיטדנטוסל אימחה
:רמאו ם,רשותל דמשע רצקה ןמזה קפרב

 מרגש מדהים. הזו בעיר שנוצר "האקוסיסטם 
 םיהמתרכז םיטדנטוס בההר כך כל אותלר

 ".געות לכולנויות הנוירונת עיובבע

 ם,"בזכותכ יץ':ילובדנ יקרוב באר־שבע, ירהע ראש
 על רבששת ד,יהעת ריע יותלה םייכול אנחנו
 םמעודדי ואנחנ ם.יתחומ דמאו הבהרב דיהעת
 ילולהוב םלחלו- םאתכ םיביימח ילואפו-םאתכ

 ינוי".ת השא

 ש"ח 4,000 של יספכ בפרסו אשוןהר םקומב
 סבקמפו התוכנ להנדסת המהמחלק צוות הזכ

הייקצאפל-Open Shelter יתחשפ אשדוד,
 Openה־ מתוך מקלטים בנתוני שימוש העושה 
Data תמא תקעזא תעב .עבשר־אב לש, 
 ייבורהצ טמקלה את מאתרת יהיקצהאפל

פהמ משמשתה ירמכשב ופותחת יותרבבקרוה
 למקלט, ההגעה עם רגלי. ניווט מסלול המציגה 
םיאנש מתילרש יתטמטואו דעההו נשלחת

ביקון חיישן באמצעות מראש, בחר שהמשתמש 
 לעםלה היעומוד ,Bluetooth אותות השולח 

דריעלה םגהמענ תנותנ הצייקהאפל ו.מיקומ
ייןלבנ הפניה ידי על יר,סב במרחק יציבור מקלט 

 פתוח. בשטח התגוננות הנחיות הצגת או מגורים 

הכז ח"ש 2,000 לש יפסכ סרפבו ינשה םוקמב
חיפה, מאוניברסיטת Hoodinipush צוות 

 מקומיים. עסקים בעלי לקידום ממשק שפיתח 
 םיהזמה ,ןוקיב ישנייח לע סתסובמ היצקילפאה

 םמטרי שבעה עד של יוסברד םיושב םיעובר

למשתמשים מסרים ומשדרת העסק, מבית
 םמבצעי ם,ופוני)ק ילופופר יןיענ יתחומ יפ על 

עוד(.ו

1,000 של כספי ובפרס השלישי במקום 
 להנדסת מהמחלקה Baliga צוות זכה ש"ח 
 יהיקצאפל יתחשפ ,אר־שבעב סבקמפו התוכנ

המושתתת יתברתח היטראקצינא תהמאפשר
 יכול המשתמש עירוניות. ספורט תשתיות על 

 ו,יעל ףדועמה טרופסה םחות את רוחבל
שפחל ,טרופס יקחשמל תונמזה לבקל םאתהבו

 לליקויים בנוגע לעירייה לפנות פנוי, מגרש 
 ם ועוד.יגרשבמ

 AISTQ ול -לחן עגשו
 גול",ע "שולחן םייהתק להאקתון ילבמקב

 יהמדקאמה םיגיצנ 20 כ־ פותבהשתת
 יקותובד יכותבא םיגר"את אבנוש ,יהיומהתעש

 חפיתו יטותוש יבמודל םייינוהש חלנוכ התוכנ
 ".התוכנה

יונותרע להעלאת תקשורת ערוץ פתח יוןהד
 שיגובשו משותפים, פתרונות ולמציאת ואתגרים 

 ל.ם בז'ורניפורס רה אשיר עמדילנ

נדסת בנייןטודנטים להלס רי": יום עיוןאח"היום ש
 פתח נדסת בניין,ג' ו־ד' במחלקה לה םם שניודנטיסט ותשתתפאחרי", בהם ש"היו כנס 

כניסה לעולם העבודההתואר וה םשל סיו צוהר אל השלב
 העבודה לעולם והכניסה הלימודים סיום 

הביסמ ם.יבר םיטדנוטסל קל אל בשל אוה
לקיים בניין להנדסת במחלקה הוחלט זו, 

 פורטל עם בשיתוף שאחרי", "היום כנס את 
טיותוסטודנ יםטסטודנ CivilEng. ינטרנטהא

לסדרת הוזמנו ־ד',ו ג' בשנים המחלקה, של 
 מהנדסי עם עגולים שולחנות ולפאנל הרצאות 

י המכללה.גרם, חלקם אף בוין מוסמכייבנ

 בקון־ דגן ד"ר המחלקה ראש פתח הכנס את 
 יותה מכללה,מה צאו"כשת :מרשא מזור,

 יה.יבתעש לעבוד םיהמוכנ םיייכותא םימהנדס
אהו מכללהה של םיבהחשו םיהכל דאח

 שאנו Project Oriented יבתבסב ההוראה 
 גרתמסב האחרונות. םיהשנ בשש םיימימק

תוך י,יאורטהת החומר את ישםלי םלמדת זו
 בשלב כבר הנדסיות בעיות בפתרון התנסות 

 ם.יודימהל

להכלמהלש פתסונ ותליפע אוהןויהע םוי"
הוא יה.ובוגר התעשייה עם הקשר לחיזוק 

 הקורסים לבחירת כלים לכם להעניק נועד 

 יןולהכ שלכם יתידהעת ירהילקר יםימהמתא
 הסדנהה םוחתב הדובעה םלועל םכתא

 כמכללה, לנו,- םלכול חשוב הכנס ית.האזרח
 םינכומו םיבוט םיטנדוטס תלבקמה- היישעתל
 םילבקמה- םיטנדוטסה ,םכל ןבומכו ,רתוי

 יהיבתעש ותבהשתל אתרקלםיימעש םיכל
ירה.״יופיתוח הקר

 קבלן י,ינושבסק ירנ עלה מזורבקון־ ד"ר אחרי 
 יה.יבר על חדשנות בענף הבנייה, שדבני

 ם,יעגול שולחנות לפאנל הוזמנו םיטודנטהס
גשופםש CivilEng,מ־ ןילו ןירל יתיבהנח

עולם לגבי שאלותיהם על שענו מהנדסים 
 לראיונות יםגשוד םייח קורות הכנת העבודה, 

 ודה.העב
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 מחקר

על הורמונים כמה עובדות מפתיעות
הגוףורמונים שרה של ההות לבקוחסות מיות רברגשיות וותיהגתנות, הות פיזיפעול

ודרני משפיע עלבגוף? האם העידן המ םשר לשלוט במינון ההורמונים אפהא מפריש 
 ו?אתנכם מתמיד צודקים - הטבע ח שבים שאנחנושאנחנו חו- אף על פי מינון זה? ולמה 

 ת,כימי סהדלהנ קהחלהמ סו,פנ יוליה "רד
דודאש סקמפו

שנייה מדי בגופנו המתרחשות פעולות אלפי 
 ההורמונים בקרת ללא מתרחשות היו לא 

 תוישגרו תויתוגהנתה ,תויזיפ תולועפ .ףוגב
 אלה, םייימכ םיחומר של לבקרה יוחסותמ

םינא אתנומםיבר את,ז ותמרל צר.יימףגושה
במצבי והשינויים הפיזיים השינויים את מייחסים 

 בכמות לשינויים חברתיות ובהתנהגויות הרוח 
 ם.יההורמונ

בגופנו? יםההורמונ ינוןבמ לשלוט אפשר האם
 ההפרשה על יעמשפ יהמודרנ ידןהע האם 

 םיבשוח ונחנאש יפ לע ףא- המלו ?םהלש
 ם - הטבע חכם מאתנו?ייד צודקשאנחנו תמ

 ם,ונימרוה שהחמי של םריהוסיפ הלןל
 ות:פתיעות מובדים כמה עשמספק

 אוקסיטוצין - הורמון האהבה
הדדובה הלוקולמה אוה ןיצוטיסקואה ןומרוה

 החוקרים אחד בעולם. והמפתיעה המדהימה 
 ונתוא השועש המ אוה ןיצוטיסקואהש םפע רמא

 מוחנו, על עצומה השפעה זה להורמון ים.יאנוש
 ןומרוה"",ןומאה ןומרוה":םיוינכ רופסן־יא ול שיו

ים", "הורמון האהבה" ועוד.יבוקהח

 כולל ומגוונות, רבות השפעות לאוקסיטוצין 
םייגזו ם,ייגשרםיקשר רצויל שלנו ולתיכה

עם להתמודד וחברות, אמון ליצור וחברתיים, 
את מגביר אוקסיטוצין קהל. פחד ועם חרדות 

ופוסט־טראומה, דיכאון במצבי עוזר הנדיבות, 
 תקשורת משפר ואף אמפתיה לחוש מאפשר 

 רמות ישלהפר יכולת חוסר ם.יטיסטאו םיבילד
 םע םיאנש ינתיפאמ ןיצוטיסקוא של ותותאנ

 ואנשים בפרט, אנטי־סוציאליות התנהגויות
יופירב עייסמ םג ןיצוטיסקוא .ללכב םייביטלופינמ

 שלו, האנטי־דלקתיות לתכונות הודות פצעים, 
 ם.יית כאבואף נמצא כמפח

בל/קלדאומ קל :בותטוה דשותהח יעותגמןאוכ
דרכים כמה יש המופלא. ההורמון את לייצר 

כל ין;יטוצאוקס של ט""בוס לקבל המאפשרות 
 או מישהו לחבק געת,ל הוא לעשות יךשצר מה 
 למשל, ידה,הל לאחר ידמ ידו. את ץללחו ילואפ
 נוצר יןטוציוהאוקס אמו, על ינוקהת את יםיחמנ

ם אצל שניהם.וזור

התבוננות יאה ציןיטואוקס ירתיצל נוספת דרך 
 עליהם מחשבה אפילו אוהבים; שאנחנו במי 

 רתוי הבוט הלועפ ןיא .הדובעה תא השעת
קזלח ידכ םיברח םע או יתמשפחת ארוחהמ

עבורנו יעשה כבר יןטוצוהאוקסי ים,הקשר את 
 את ההמשך. 

ם,אד ילבנ גבלמו ינואםהקס ינוח:לק טןק משהוו
שהייה שלכם! המחמד חיות את גם כולל הוא 
 ורמת- שלכם הכלבלב עם דקות חמש של 

 ם!יכין מזנקת אצל שנטוציהאוקס

שינה"  מלטונין - לא רק "כדור
םיודעי םרבי לא אך ינה,הש הורמון הוא יןטונמל

יהביולוג השעון של להפעלתו םג יאחרא שהוא 
הוא י:טבע באופן ההורמון את יצרימ גוףה שלנו. 

 ילההל כאשר האצטרובל טתבלו ייד על מופרש 
ךובת קומע אתצמשנ ,בלורטצאה טתובל ד.רוי

 םקד יימומ ית",ישהשל ין"הע יינולכ זכתה מוחנו, 
 ם.יייסטכוחות מ יוחסו לה

תא כל של הביולוגי הקצב את קובע מלטונין
 המערכת בתפקוד מכריע תפקיד וממלא בגוף 

 ית.יסונהח

םגוימתצעו ןצומחדגנו קת,דל דגנו מרחו זהו
 מחקרים סרטניים. גידולים לעכב יכולת בעל 

 בקרב השד סרטן של יותר גבוהה יחותשכ צאומ
הוא בנוסף, מלטונין. של נמוכה רמה םע יםנש

 שעם היא הבעיה ההזדקנות! תהליך את מאט 
יבההס )וזו לרדת ילהמתח יןהמלטונ רמת גיל,ה

 פחות םיישנ אנחנו ם,יגרמתב שאנו שככל לכך 
 רוסחמ (.רתוי ותמדקומ תושעב םיררותעמו
העיגפ ןוגכ ,תוונוגמ תואולחתל םרוג ןינוטלמב

 לסרטן מוגבר סיכון דיכאון, למידה, קשיי בזיכרון, 
 יתר ועוד. ית, השמנתהשד והערמונ

לש רתויב קזח בכמע אוה לוחכ רוא יכ אצמנ
 20־ב מוקפים שאנו הוא הפרדוקס מלטונין. ייצור 
 אור יםהפולט םמסכי בשלל האחרונות יםהשנ

כחול!

 הרווארד יטתיברסבאונ שבוצע מחקר בעקבות 
יותהחד־משמע והמסקנות מספר, יםשנ ילפנ

לייצר החלו הטלפוניה חברות ממנו, שנבעו 
 הכחול. האור לסינון פונקציה הכוללים מכשירים 

 שומישה תבע הליפעהל חכשנ אשל קר בושח
 טפון!סמרב

מתכון לנישואים  אנדורפינים -
 מאושרים

 ביותר הטובה בצורה מתארת "אופוריה" המילה
 ןיפרדואנה ילותפעמ בעתוהנ ושההתח את

יכד םלעול יחגה לא זה שהורמון אלא גופנו.ב
 להפרשתו! םגורה הוא פיזי כאב אותנו; לשמח 

 תא ךסממ ןיפרודנאה ,םיעצפנ ונא רשאכ

 לנו פשראל ידכ צרהק פהקולת םיבאהכ
אהו בכךו מה,צהעו אמלובדפקלת יךמשלה

מאפשר הוא שלנו. ההישרדות ליכולת תורם 
במהלך יעה.הפצ למרות ינויח על ילחםלה לנו 

 ובזמן בהדרגה, עולה האנדורפין רמת היריון, 
 םירבג ותנייפאמה תומרל היעגמ איה הדילה

ימות מרבית!ימון בעצם בעת איטיאתל

 להפרשת יגרום לא זאת, לעומת חברתי, כאב 
 ם.יינפדוראנב אותנו יףציאל בור""ש בלן.ידורפאנ

לט!עצמות שבורות - בהח

ופחות פחות סובלים אנחנו המודרני, בעולם 
של בעברה יום־יומי עניין שהיה פיזי, מכאב 

צורך יותר לנו יןשא נראה פניו, על האנושות. 
 האחרונות בשנים הדבר! כך לא אולם באנדורפין... 

 תופעשה תובושחו תוונוגמ המכ דע םילגמ ונחנא
תכרעמ ,ותנאנה ,ונותאירב לע םיניפרודנאה

 כללי, באופן שלנו well-being ה־ שלנו, החיסון 
 םיינפרודאנהו.שלנ םיסחיה ותכרמע וילפאו

קה.ועמבו דהחרבן,אויכדבםחיללה לנו םירזוע
וככל העצמי, הביטחון להגברת תורמים הם 

יאבון.יסות התים בוום מעורבג הנראה 

כך ם,ישנ יותר יחד יח שזוג ככל יכ נמצא 
אחד יחד. להישאר להמשיך סיכוייו גדלים 

 לאנדורפינים ההתמכרות הוא לכך ההסברים 
 מחסור ם.יאישובנש ומהשלווה געמהרו םיהנובע

 םיעוגעגל "יארחאה" םרוגה םג אוה םיניפרודנאב
 יחד. םינג כשאי זוים בנשחוו

גישהל רותיב הבוטה ךרדה איה יתפנוג ותילפע
כושר לחדר שנכנס מי ם.יניאנדורפ של "מנה" 
 םבפע יכהיצה/הלר מבצע או הראשונה, בפעם 

 םיינדורפאנ צףמו יתהבה יחזור אשונה,הר
 גראתל ידכ קלותב לעשות פשראש מה אושר.מו

םינומיא עצבל אוה ,םיניפרודנאה רוציי תא
 קבוצת להפעיל ובכך- שגרתיים ולא מגוונים 

ם.ים אחרת בכל פעירשר

להימתח היא האנדורפינים להשגת נוספת דרך 
 הם- שלכם החתול או מהכלב דוגמה )קחו 

הכירצ החיתמה (.בוט םהל השוע המ םיעדוי
לחוש יםילשמתח הנקודה עד הלב, מכל להיות 

 מזויף!( צחוק לא )אך וצחוק בכי הכאב. את 

ם,יינהאנדורפ של םולהפרשת םיצוריל םמיגור
 מזון להתכווץ. העמוקים לשרירים גורמים הם כי 
לא- ינוחולק העבודה, את הוא םג יעשה יףחר

 גם לאכול שוקולד. יזיק 

הגדילה משפיע רק  האם הורמון
הגובה?  על

 זה, הורמון הגדילה, הורמון על שמענו כולנו
םידעיו אף בנורו ילה.דגליאאחר-אהו ןכ מוכש

 הקפדה ולכן ילה,בל מופרש זה חשוב שהורמון 
 ושמימל יתטירקוינדיל של הינשה ותשע על
ם.ילה שלהיאל הגדוטנצפ

 ימתימסת כאשר םגש לכך םימודע םיאנש פחות 
 יותלה יךממש ילההגד הורמון גובה,ל ילהגדה

הורמון יאות.והבר גוףה בתחזוקת חשוב יבמרכ
 מחזק אותה, ומתחזק השריר במסת תומך זה 
 יה,יבמרכ כל על יתיסונהח המערכת ילותפע את

 שלנו גותההתנה ועל הרוח בצמ על יעמשפ
 ם.ייפת השומניר את שרומגב

 הלידגה ןומרוה שתרפה תא חפטלו ךישמהל שי
ילה!גדם שלב היום לאחר סג

 ומתמדת הדרגתית ירידה חלה 20 גיל לאחר 
האצוכתו ,הלידגה ןומרוה לש רוצייה ותלוכיב

 השרירים מסת את מאבדים אנחנו מכך 
לצבור שומן. םיליומתח

 את לתגבר כדי לבצע שביכולתנו פעולות מגוון יש 
ם.יגרבומה םיילגב םג הזה החשוב ההורמון צוריי

ינההש יכותא הוא הוזכר, שכבר חשוב, פרמטר 
למשוואה יםנכנס כאן בכך! יד לא אך ואורכה, 

יגביר בחלבון עשיר מזון שלנו: התזונה הרגלי 
 גבוהות רמות הגדילה. הורמון של וייצור הפרשה 

 הונזמת תובעוהנ ,החוראה רחאל םדב רכוס של
 השרפהו רוציי ובכיע ,תוטושפ תומימחפ תריעת

ילה.גדשל הורמון ה

בתחזוקת נוסף מהותי גורם היא גופנית פעילות 
 ילה.גד רמות נאותות של הורמון 

- נגדנו או בעדנו?  אדרנלין
 עושה "הלחץ ים:לאנש םיאומר אנו םשני מזה
בכל קותלל ןיכוסה את ירבגמאהו ם;יחול םאתכ

 מחלות ועד בהצטננות החל- יתאפשר מחלה 
 רטן".לב וס

 םירגובמ 30,000 רחא בקעש ,ףיקמ רקחמ
 ברקב יכ העלה ,םישנ הונמש ךשמב ב"הראב

החולפת, בשנה ץלח מאוד הרבה שחוו יםאנש
היה זה אבל-43%ב־ גבוה לתמותה הסיכון היה 
מזיק שהלחץ שהאמינו אנשים לגבי רק נכון 

אבל לחץ מאוד הרבה שחוו אנשים לבריאות. 
יותר גבוה בסיכון היו לא מזיק, שהלחץ חשבו לא 

 הנמוך התמותה יכוןבס יוה םה למעשה, למות. 
 םישאנ ללוכ ,רקחמה יפתשתמ לכ ברקב רותיב
 םאתשכ :רמוא דעמה ית.סחי ךומנ ץחל ווחש

 םיכולי םאת למתח, בנוגע םדעתכ את יםמשנ
גוף למתח.לשנות את תגובת ה

בחוזקה הולם שהלב התחושה את מכירים כולנו 
להזיע. מתחילים או בכבדות מתנשמים ואנו 

אלה גופניים שינויים מפרשים אנו כלל בדרך 
 םימתמודד יננושא לכך ימןכס או כחרדה, 

 םאות םרואי ינויה םא מה אבל הלחץ. םע יטבה
אותנו ןימכוץמר אמלנ גוףשה לכך םימניסכ

םאתכ ינותמכ הלב יקותדפ גר?באת לעמוד 
זה- בעיה אינה זו מתנשמים, אתם אם לפעולה. 

ילמדו אנשים כאשר למוח. חמצן יותר מזרים 
 ם,יהצועלבי ילהכמוע הלחץ תגובת את לראות 

םובטוחי פחות םיחרד פחות, םימתוח יויה םה
 היא ללחץ ההתייחסות כאשר בעצמם. יותר 
וכך ם,יירפו םינשאר הדם ישכל נראה ית,חיוב

 הלב מחלות את להפחית או למנוע אפשר 
 ץ מתמשך.המיוחסות ללח

יונישהש ךכ ,תוציחלמ תויווחב םיאלמ ונייח
 לב התקף יןב ההבדל להיות יעשו הזה הבודד 

ליג ירחא םיבוט םייח ןיבל חתמ בקע ריעצ ליגב
ובמקרה ם,לכ גלהמ שהמדע מה את נצלו 90. 
 םמפרשי שאנו לאופן רבה יבותחש ישש- זה 

 את נושא המתח.
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 מחקר

 ותוסדם למימון מחקר במתקציבי אתהקצ
 שחקיםת המורת שתגי- וההגב להשכלה

 ודלג את ועות לקבטכול לסייע למקבלי ההחלרת המשחקים, יתו וסס עלודל ייחודי, המבמ
 גבוהה ות להשכלהות במוסדות אקדמיקתו בין יחידוופן חלאת אתקציב המחקר האופטימלי ו

פיתוח "כחול לבן" לזיהוי "פייק ניוז"
 יתםלגורהא וויטרוגו לזיהוי "פייק ניוז" בטון מסיתם ראשו אלגוריתחרים במכללה פחוק

 ורי קמפייןאח" העומדים משקרייםקסטים "אתר מפיצי טמאפשר ל

ק'ונצמי קחיצ ר״דוןרקךרוב׳רופפד,דח סייו ׳רופפ

מתלבטים אקדמיים במוסדות ההחלטות מקבלי 
 ובאופן המחקר תקציב גודל יעתבקב אחת לא 
 יבצתק אתצהק יות.מקדהא דותייחהיןב קתוחלו

היושע תוימדקאה תודיחיל םיאתמ רקחמ
 גם וכך ואיכותן, המחקר תפוקות את להגדיל 

דלגות דסומה של ימדקאה ןיטיונמה רפשתי
וסטודנטים. חיצוניים מחקר תקציבי לגייס יכולתו 

 תורת על המבוסס י,יחודי מודל יעמצ המאמר 
 ותטחלהה יבלקמל יעיסל וליכש,םיקחמשה
אתוימליטפאוה קרמחהביצקת דלגו את בועקל

 / )חוקרים אקדמיות יחידות בין חלוקתו אופן 
 גבוהה. להשכלה במוסדות מחלקות( / יםמכונ

 תנגראמכ דסומה תלהנה תא האור לדומה

זו כמתחרות יותהאקדמ ידותיחה ואת תחרות
 יב)תקצ בתחרות המוצע בפרס לזכות יכד בזו 

 ישנ בו ישש רהקמלםיאמת אוה ר(.קחמה
רקחמ תולוכי ילעב (תוימדקא תודיחי) םירחתמ

יבעל יםמתחר של גבלמו יבלת מספר או שונות, 
יכולות. אותן 

 יב)תקצ הפרס גודל את לקבוע מאפשר המודל 
ובש ימליטפואה ןפואה אתו י(מליטפואה רקחמה

 חלוקת המחקר(. יב)תקצ הפרס את לחלק יש 
 הקולח לע וא תורחת לע ססבהתל היושע סרפה

 מהגדו גימצ קרמחהם.ידמודהמת יןב גנתהו
ימות המודל.יש ימה אתגמעשית שמד

 שבאמצעותה שיטה מציע המאמר כך, על נוסף 
 תודיחיה לש רקחמה תוולכי את ךירהעל רשפא

 ידותיחה את מתוכן ולבחור במוסד יותהאקדמ
ופתתשיש ,רתויב ותהובגה תוולכיה ותלבע

 בתחרות. 

 םיפתתשמה תולוכימ רזגנ רקחמה ביצקת
דרשהנ ביצקהת אתהעל מעלות בתחרות,

 גבוהות יכולות התחרות. גןמאר של ומהתועלת 
מוכהנביצקת יוסג עלות יות,מקדאה דותייחה של

 גרמוי התחרות, ימתוצר למוסד גבוהה ותועלת 
יותר. גבוה יימלפטיב מחקר אולתקצ

 יש םשבה םאחרי יםישומיל גם םימתא המודל 
מה,גודל י.רותחת סיסב על ביצקת ותצקלה ךרוצ

 והקצאת ופיתוח מחקר תקציבי של הקצאה 
 יבת יאטראות,ת גוןכ למוסדות תרבות יציבתק

 רט.יבי ספום ותקצירטצאופרה וקונ

רגולציה וניטור המאמצים חבלה בתחרויות עם
 לתתוע שגתוגן והשחק השתבטיח מ ותרבתח םרימתח וח עלת הפיקרמ וחן מהיהמאמר ב

 שחקניםכל הותר לוהה יגב
 ק'ונצמי קחיצ ר״דוןרקךרוב׳רופפד,דח סייו ׳רופפ

תחרויות )כגון רבים תחרות מצבי יםימקי
 עבודה סכסוכי פוליטיות, יותתחרו ספורט, 

םיטקנו בתחרות םימשתתפה םבהש ם(יימיפנ
וזאת בתחרות, לזכות כדי "חבלה" של בפעילות 

 יכ ברור ם.שלה יםבמתחר גיעה""פ באמצעות 
ויהי םהב וטקינ םירחמתהש הלבחה יצמאמ

בתחרות המוצע שהפרס ככל יותר גדולים 
 יותר. גבוה 

יקוחפ ימצעא םימייק גנת,הו תחרות יחטבלה ידכ
 את לצמצם או למנוע מטרתםש שונות ותקנות 

 יקוחהפ רמת נבחנת במאמר החבלה. יותילופע
ןגוהקחמש חתטבלה רות,חבת םיחרמתה על

 ם.ייותר לכל השחקנ גבוהה והשגת תועלת 

 :יםשלב השלוש לכול ויתחנשפ תהתחרו מודל
 יצמאמ מתר את בעוק ורטגולרהן,ואשרהבבשל
 בבשל ה.מתחר לכ ורעב םישילוישעל חיקוהפ

 הלבחה יצמאמ תמר תא עבוק הרחתמ לכ ,ינשה
 ויעל השהוטל חהפיקו רמת לע סבהתבס ושל

החרמת לכ,ישיהשל בבשל ור.טגולהר יידלע
 שהוא הפרודוקטיביים המאמצים את קובע 

ת.ישקיע בתחרו

שיווי בנקודת לחשב ניתן המוצע, המודל לפי 
האופטימליים הפיקוח מאמצי את המשקל 

 קיימים לא או קיימים כאשר הרגולטור, של 
 חוקיפה מתרש לככש אצמנ .םייביצקת םיצוליא
 תלעותה תמר ךכ ,רתוי ההובג םירחתמה לע

 חיקופ,זאת םע תר.יו הגבוה םצמעםילמתחר
 בהחשלןיתשנ- יתמליטפואה מהרלרבמע ר,ית

 םחרילמת יעימס וינשא קראל- להמוד יפלע
ם.גע בכולא פואל

 הפיקוח רמת את לחשב מאפשר המודל 
 ואת ,מוחלט ןבאופ החבל למנוע יכד דרשתהנ

ח.יקופימאמצ יעלהשק יכדא םשבה םיהתנא
 להפעלת הצדקה מספקות המודל תוצאות 

 רחאמ ,םירחמתה דצמ הבלח יעתמנל חוקיפ
 ןוה םמצע םירמתחל ןה ילמוע וחקיפשה

 (.win-win בר )מצטולרגול

 ייהולניכל יותלה יעשו מראמב מתוארה דלמוה
ימאמצ את בלחש תההחלטו ילמקבל יעייסש

להתמודדות האופטימליים והפיקוח הניטור 
 ית,פוליט תחרות של םבמצבי כמו תחרות, במצבי 
 ית.ברתו חת אכלכלי

סלוב, פבל קראור ק, ד"ר מיכאלטבנה ליריד"ר מ

 פעילויות מעט לא מתקיימות האחרונות בשנים 
 ,רטיווטה תשרב ןהבו ,תויתרבחה תותשרב
אושנ בתוטל קהלה דעת את ותטלהןרתטמש

"תעמולתית", פעילות מכונה כזו פעילות מסוים. 
 וטקסטים מסרים במסגרתה מופצים פעם ולא 

םינמממ תויוליעפה תא .תואיצמל םיאטוחה
 קובעי ובהם אינטרסנטיים ואישים גופים 

יות ועוד.י ממשל, חברות עסקיות, נבחרינמד

במדיה תעמולתית פעילות רבות, פעמים 
 םאנשי של חשבונות תחת מופצת החברתית 

 שכר יםהמקבל משנה קבלני ידי על ם,יגילר
 שונות. במדינות אחת גג קורת תחת םיועובד

תעינמב תערכמ תובישח שי וזכ תוליעפ יוהיזל
שקריות. וחדשות ממומנת תעמולה של הפצה 

 ינהמר ד"ר המכללה יחוקר שערכו במחקר 
 יתוחונ דעימ אחזור םבתחו יתמחמו טבק,יל
תחטבאל החמומ ,בולרוא לאכימ ר"ד ,םיטסקט

 למחקר שהצטרף קרס, ופבל וסייבר, מידע 
 להנדסת במחלקה ישנ לתואר ימודיול גרתבמס

לאתר יתטטומאו דרך םיהחוקר ילוג תוכנה,
של התנהגותית אנליזה דרך כאלו, מפיצים 

 םטיהטקס תוכן ודרך יטרטווב ימושהש אופן 
 י התעמולה.ידי אנש ם עליהמופצ

 הקיטילופל םירושקה םיטיווטב זכרהת רקחמה
 ותריחבב הלקה דעת יתיטהבו יתאקירמאה

האחרונות.

שערכנו המחקר "במהלך טבק:יל ינהמר ד"ר 
 יטר.הטוו ברשת רבה תעמולה פעילות מצאנו 

ולאש ךכ ,םיטסקט ןיב ןוימד אוצמל וינסינ
 העומדים חשבונות/אנשים לזיהוי אותנו יובילו 

דתבוע בעת ולה.מהתע ייניפמקיורחאמ
 קשר שהראו טוויטים אינספור מצאנו המחקר, 

יהם".יר ביניש

 פיתחו בזה זה הקשורים הטוויטים זיהוי לאחר 
 חשבונות יתורולא יילוגל גנוןמנ יםהחוקר

 ןגנומנה גנת.אורמ צורהבםיפועלה טריטווב

 ידי על דומים יבהכת ידפוס לאתר מאפשר
 רבודמ (.ןכות חותינ) טסקטה תפש חותינ

 אשר יקותטכנ של צףר מחברה י,חדשנ יתוחבפ
 םימשמשתה :שקובמה דעימה רויתאל ותאיבמ

ין התעמולה.יי קמפם מאחורהעומדי

הנחות על המבוסס אלגוריתם פיתחו החוקרים 
םציהמפי יםמשתמש של גותהתנה יגבל רבות 

משתמשים כמו: חברתית, ברשת תעמולה 
 תוכן המפרסמים משתמשים בקבוצות; העובדים 

םיילהפע םימשמשת זהה(; ילואפ או) מהדו
 םוכותבי יםהרגיל םמהמשתמשי יותר הרבה 

 יקרבע הוא מפורסםה התוכן גבוהה; ירותבתד
משתנה םיהפרסומ נושא ם;ייטפולי םיבנושא

דומה המפורסם התוכן ל"משימה"; בהתאם 
ועוד. ציבוריים; תקשורת בכלי המתפרסם לזה 

האלגוריתם החוקרים, להנחות בהתאם 
 ם"יד"חשו םימשמשת יטטומאו באופן מזהה 

 מסוימת. למשימה נדרשו אשר כמומחים
 ןפאוב ותבהכות ותצבוקראתמםיתרוגאל
 חויתנידי על מהדו יפוא בעל דעימ בועק
םשלה םיציוצשה םימשמשת ם.יציוצ של זרחו

 מוצגים הניתוח, של החזרות ברוב כדומים זוהו 
טס רתאל איה הרטמה ".םידושח" םישמתשמכ

מגמתי שימוש על ולהצביע משתמשים של 
 של הפצה שמטרתם מסוימים, גורמים של 

 ית.יטתעמולה פול

 בונות,חש של םיקרמ בעהש אותרו קרמחב
 ושמישש םידושחה ,ותצובקכ וא םידיחיכ

 ירותהבח בתקופת יטרבטוו תעמולה ייצכמפ
 2016. יאות ארה"ב בשנתלנש

לש םשומישל ילכ תויהל לוכי םתירוגלאה
ם,ייפרט םיגופו יםגונאר ם,ייממשלת מוסדות 

 דעת את להטות שמטרתו מנגנון איתור לצורך 
 ם.ים ואחרייטים פוליהקהל בנושא



     10 11 |  44  גיליון   | עיתון המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון

תואר שני קמפוס אשדוד 

קמפוס אשדוד
הנדסת בניין

לירן אברהם  הצטיינות 
ערן יששכר  אדמוני  

יוסף אהרון  הצטיינות
ישראל אוחנה 

אדיר אחלקי  הצטיינות 
מור אלטיט  

גיא אליאס זדה  
שלומי אלימלך  

אלכסנדר אניסימוב  
טל אסרף  הצטיינות 

דוד אריה 
שלומי  בדוס  

אנה בוגוסלבסקי  
מאור בטונדזאנאשווילי  

רועי ביבס  
אלמוג ביטון  הצטיינות

אמיר ביטון  
יוסף בכר  

רחמים בכר  הצטיינות 
בן בן בסט 

עומר בן גור  
ניר בן  דוד  

דוד בן דניאל 
בן בן  יאיר  

ניב בן מלך  
אלי מאיר בן שושן  הצטיינות

שמעון ברששת  
מישל מיכאל  גבאי  

אלון  גוטליב 
בר גולן  הצטיינות 
תמיר יצחק גולן  

דב  גורביץ  
רומן  גורליק 

שלמה גזלה  
דמיטרי גינזבורג  הצטיינות 

דור )ויקטור( גנאח  
נתנאל חי  גרבי  

עמיחי  גרוס  
אסף  גרין  הצטיינות 

אדוה דהן 
ודים  דוידוב 

איתי שמעון  דיין  
רזיאל מנחם דניאל  הצטיינות 

בן  ימין  דרי  
נחשון הורביץ  הצטיינות 

שמואל אריה וובר  הצטיינות 
ישראל וולוך  
יואל וולפסון  

אלדר זנה  
אלינור חגג  הצטיינות 

שימי שרון חזי  
יצחק חליס  הצטיינות 

רונן חמו  
עמוס חסאן  הצטיינות 

ויקטוריה טטרין  
ירדן טל  

נתנאל  טרי  
נדב טרם  הצטיינות 

איליה  יגודקין  
גבריאל יוניק  

אופק  ימין  
בן אוהד יפרח  

אמנון כהן 
ליאור כהן  

משה אלעזר כהן 
עידו כהן  הצטיינות

גל כחלון  
גלעד לוי  

ידין לוי  
ליה לוי 

דוד ולדימיר ליסנקו  
גבריאל לניאדו 

ערן מוזס  
ג'ואד מוסטפא  

שמעון מורדיאן  
יוני מזין  

בת אל מזרחי  
דניאל מיכאלי  
לירון  מיכאלי  

מור מרדכי  מיכאלי  
ניראל מליח  

ליאור משה מתתיה  
אברהם נאמן  

אדיר נהרי  
דוד נידם  

שי נתן  
ליעד  סביליה  
ניר סמואלס  

מאיה עמיקם  
אוראל עמרן 
יוסף עציון  
אלון פדלון  

ניסים פיזנטי  
ליחי פרץ 

אריאל פרץ 
נתנאל צברי  

מקסים צירולניק  
תומר צפירה  

אברהם קופרמן  הצטיינות 
חנן קזאז הצטיינות 

עומר קזז  
אילונה  קפטש 

סמיון קפלן הצטיינות 
דניאל ניסים קרפ 

רונן רבינוביץ  
איגור רוטמן  הצטיינות 

עומרי שטרית  הצטיינות 
צור שמחוני 

טל שמיר  
נאור שמלי  

אמיר שמעוני  
חיים שרון 

אלדד תורגמן  

אבי עזרא קרבול 
אביתר רביב  

רן רופא  
אושר ריחני 

אדיר רצון 
יוני שדה 

דוד שוראקי  
ולדיסלב שטומפל  
בצלאל שריבהאנד 

וניהול  תעשייה הנדסת
מתנאל אברהם  

שני שושנה  אדרי 
חן אוזן  הצטיינות

אודיה אפרגן  הצטיינות 
אורן אפרים 

קורן ארגוב  הצטיינות 
מקונן באבל 
שני בוארון  

יצחק בולוטין 
עומר בוני  הצטיינות 

שלומית בלו 
שיר בן לוי 

רועי בן שימול  
זוהר ברדה  הצטיינות 
דנה ברוש  הצטיינות 

חנית  גרשקוביץ  
שקד דדון 
אביחי דהן 

מיכל וולפסון  
אליזבטה זבלונוב  

זכריה זכריה  
טל יוסף  הצטיינות

עמינדב  יעיש  
אנה אווה ירמנקו 
הודיה כהן צמח 

ליאור כחלון  
עדן כחלון  

גלעד לייבוביץ  
אירן מוסן לוי  

גיל מזרחי  
אושרית מלכה  

שרון מלכה  הצטיינות 
אסתר מרדכי  

גילי משולם 
שירן נבט  

שני שירה נניקשוילי    
נטע נתן 

אור סימון  
ספיר  סלדינגר  הצטיינות  ית

דריה עומרי  
אברהם חיים פולק  

קרן פישר  הצטיינות 
ספיר פרידה פרנקל  

טטיאנה צרניך  
מור מרצדס קוצרו  

נאור  קרואני  
אריק רויטמן  

רה

מיטל סולומון  הצטיינות  יתרה  תוכנה הנדסת
ורד פטליאר   יעקב בזוב  

וניהולאריק אל ביריסי   תעשייה הנדסת
חן רחל  יחיאל  הצטיינותדורית הדר  

ליאור לוימשה חן  הצטיינות 

הנדסת בניין  
אמג'ד אבו עטא 

יזן אבו ראס  
כאיד אבו ראס  
חוסין אבו ריא  

ענאן אבראהים  
מרק אברמוב  הצטיינות 

מריה אגרנוב  
לירון אופיר  

יוגב פרג'י אזולאי 
אודליה חנה אזרד  

טל שיי אטיאס  
אלכסנדרה  איוונובסקי  

דולב איטח  
גל אלון  

דביר רפאל אלחייק  
עדיאל חי אליה  הצטיינות 

אליאל אלפסי  
מג'ד אלפראונה  

טל נפתלי אלקולומברה  
גאורגי אמירג'וייב  

שמעון אמסלם  
מאור  דוד אמקיאס  
אלירן אליהו אמר  

אייל אסולין  הצטיינות 
ערוה אעראר  
נאור אפרים  

מיכאל ישראל אתיס  
דן בוגנים  

יבגני בוזילו  
מקסים בוחן  

שי משה בן נון  הצטיינות 
אבירם בן שטרית  

עהד בני עודה  
יעקב בניסטי  הצטיינות 

רז בר חי  
אמיר בראונר  הצטיינות 

אמג'ד בראנסי  
אבירם ברג  הצטיינות 

עאמר ברג'ות  
אסף ברוכי  

אלירן ברייר  
שועי יהושע ברק  
אליאב אליהו  גבאי 

עדן גדליהו  הצטיינות 
אביחי גוזלן  

רותם גועאן  הצטיינות 
ברק גרינברג  הצטיינות 

אופיר גרשון  
אלירן דגורקר  הצטיינות 

אושרי דואני  
עידן דוידי ) מוסאי(  

הדס דוקטורי 
מוסטפא דחלה 

עמנואל דינקו 
מתן דפנה  הצטיינות

אברהם נתנאל הינוך  הצטיינות 
חיים  ישעיהו הר-מלך 

ישי וינברגר 
גבריאל זגרון  

יוגב זוביב 
אושר זוהר 

עבדאל רחמאן חאג' יחיא  
אוראל חאקשור  

שמואל חביב  
אלון חברוני 

מתנאל חוברה  הצטיינות 
דמיטרי חודוס  
פאטמה ח'טיב  

רביע ח'טיב  
דוד חיימס  

מופלח ח'לאילה  
באסל ח'מאיסי  

הראל חממי  
אלירן משיח חסאן  

עמי חסון   
נדב  טוויטו  הצטיינות

עימאד י אסין  
אורי  יוניסיאן  הצטיינות

סער  יחזקאל  
נריה מאיר יעקב  

אמרי כהן  
דן כהן  הצטיינות 

יניב כהן  
עידן כהן  

רן אהרון כהן  הצטיינות 
ריטה כץ 
אורי לוי  
שניר לוי  
יובל מגן  

גיל מדמון  הצטיינות
מאור מויאל  הצטיינות 

פארס מוסטפא  
מוחמד מחאג'נה  

פואד מחאג'נה  
אייל מימון  

ואסים מנסור  
שאדי מנסור  

עלי  מסאד  
מוחמד מריד 

ברק י וסף מרציאנו  
תמיר נגר  

אמיר נח'לה  
עידו נסים  
תומר נקש  

מתן סאסי  הצטיינות 
בשאר סבאג  
גמיל  סבאג  
מאור  סבג  
נוה  סויסה  

עודד סילברט  
האדי עווד  

עלאא עוטל  הצטיינות 
ראמי עומרי 

מוחמד פודי  הצטיינות 
אליהו אליאור פחימה  

ליאור פיטוסי  
סתיו פרץ  

אלכסנדר צ'רניס  
דנה צרפתי  
סמיון קוגן  

אביתר מאיר קירשנבוים 
עדי קנוניץ  הצטיינות 

מאור  קסטרו  
אחמד קעדאן  

מיכאל ניר קקון 
סאאר שאהין  

דור שאלתיאל  
אוריה שבת  

רועי שדה  הצטיינות 
מתן שוקרון  

רוני שחר  הצטיינות 
מוחמד שלבי  

בן שקד  הצטיינות 
תמר שרון  

גל שריקי 

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
איה אבו אלטייף  

עאהד אבו חמאד  
מדחת אבו שקרה  

מלכיאל אבייב  הצטיינות 
הילה לונה אבריאל  הצטיינות

פבל אובידין  
יהודה אוחנה  הצטיינות 

עירן  ישראל אזולאי  
דור אטדגי  

קונסטנטין אינטנברג 
אמיר איפרגן  

אלירן אליהו אללוף  
אוריה  יצחק אמיר  

אלכסנדר אמליאננקו  
גלב אנטונוב  הצטיינות 

אהד אסרף 
לב ארפוב  

רענן בוקריס  
דוד בן שחר  הצטיינות

אוריה ברקוביץ  
אביב ברקובסקי  

מרדכי גלזר  
יקיר דיגודקר  הצטיינות 

לירון שמעיה דנוך  הצטיינות 
שמעון מאיר זוהר  

שלומי  ישראל חטואל  הצטיינות 
אשר חנן  

עמית  טויק  
יוני  יונתן טרמי  
רועי יושבאיוב 
משה יעקובוב  

דוד יפרח  
ידידיה  ישראל ירוסלביץ  

ליטל כהן  
לירז כהן  

מאיר יאיר כהן  
פנחס כהן  

אביתר אביאל כהן זדה  הצטיינו
עידו מגן  דוד  

יעקב יקיר  מונשונגו  
אורן חיים מורנו  

אלכסנדר מטריקין  
רדז' מיכיילוב  
יבגני מינקוב  

מוחמד מנסור  
אלכסנדר מרגוליס  
צפניה  יהודה משה 

חננאל נידם  
דביר  סבג  

ארז סמפסון  
ברק עמיהוד  הצטיינות  יתרה 

תומר בכור פולסקי  
דניס פחומוב  

מתן פישר  
אלכסנדר  קובלנובסקי  

גנאדי קוטלוב 
הילה קלימי  

שניר  ישראל רחמין  
טלאל ריאן  

אביתר רימון  הצטיינות  יתרה 
איגור שבצוב  

משה שבת  הצטיינות  יתרה 
רון שוקר 

גיא שורקי  
בני שמעון דבי שלו  
דוד שנור  הצטיינות 

מיכאל שניידרמן  
יהונתן שרגא  הצטיינות 

עמוס ששון  
איתי יקותיאל תרשיש 

הנדסה כימית 
גמאל אבו זהיה  

לימור אבוחצירא  
אינס אזברגה  

זיו אידל  
נלי אילישייב  
חנה אילתוב  

אתי אלוש פלג  הצטיינות 
טלי אליה 

מחמד אלקרנאוי  
אורלי  אסולין  
אלעד אסרף  
תמרה בינדר 

גל מרים בלסן  הצטיינות 
אורין בנימין  

גיא ויקטור בר-און  הצטיינות 
מרק  גלמן הצטיינות 

ספיר  דדיה  
סהר  דניאל  
עידן הרוש  

דמיטרי מיכאל זרביאלוב  
עטר חימי  

 ת

שרה  טורגמן  
אלכסיי טרי  
טלי ינקוביץ  

אריאל  יעקובי  
אתי יפרח  
דניאל כץ  

שלום לביא  הצטיינות 
אליאן לויצקי  

לי רחל מימון  הצטיינות 
נטלי נגב  הצטיינות 

טוביה נוימן  
מריה  סדיקוב  
אורפז סויסה  

טלאל סלימאן  
מריה סמובול  
אור  סרולביץ  

יערה דנה פינסקר 
ויקטור צ'ירובוב  

מיכאל צחבירשוילי  
שלי צרויל הצטיינות

נופר מסודי קבלו הצטיינות
שחר  קוסקאס  
קרינה קופילב 

גל  קרמני  
יקטרינה רייכשטט  

לידור שוקרון  
מיטל שיטרית מרדכי  
מריה שניידר ניקיטין  

מרינה שנקר  הצטיינות 

תוכנה  הנדסת
אברהים אבו  גויעד  

רותם אביטל  
אביבה אברהם  

שמואל אוזן  
ארנולד אוסיפוב  הצטיינות 

מתן אטיה  
מג'ד אלבדור 
עדן אלקחיל 
ליעוז אסא  

עידן אפטקר  
ליחי אקוע  הצטיינות 

דמיטרי בורצ'נקו  הצטיינות 
רונן בחטייב  

דניאל  גאישובר 
הודיה גואטה  

בר שלמה  גלילי  
כרם גרה  

פולה גרשון 
אליב דהן  הצטיינות 

משה דוד  
משה  גל  דוידיאן  הצטיינות  יתר

שרבל דיאב  
סתיו דנינו  הצטיינות  יתרה 

גיא ווקנין  
יעל וקסלר  הצטיינות 

מקסים ז'ורבסקי  
נהוראי זבולון  

עמית חמו 
מרק חמל  

לירון טאוב  
יבגני  טרטוטה 

איתי יהודה  
ולדימיר  יונקין  
לאוניד  יוריסט 

איליה  יורקביץ'  
רביד ישורון  

אביהוא מרדכי כהן  הצטיינות 
ערן כהן  

אנה ליסיוק  
אדוארד  מדבדניק  

אמיר מויאל  
אלי מילס  

נדב מירקין  
לירון מליקר 

שמעון מרגולין  
סטניסלב נברוב  

דניאלה נחמן  

 ה

מור  סבג קמפוס  באר-שבע
אבישג סבן  הצטיינות

פאוזי עבדאללה  הצטיינות 
יוליה פיבוברוב  

אדיר פינגל  
אביהו שמואל פינקו 

ויקטוריה צ'בקה 
יבגניה ציבולבסקי  

ארז קונפורטי  הצטיינות
אלינה איילת קורן  הצטיינות 

פליכס  קורצבניק  
מרק קזקוב 

הדר קקון 
עילי  קרמני  

מרינה ריבק  הצטיינות 
דניאל שפירא  

וניהול  תעשייה הנדסת
מאור אבי  

מאור אבני  
אליהו אלירן אברהם 

דנה אברהם  הצטיינות 
נועה אוסדון  

פאתן אזברגה  
עמיחי אטיאס  

תמיר ישראל אלון  
מיכאל אלכסייב  

שירן אלמלם אוחיון  
גדעון אסולין  

אלכסנדרה אפשטיין  
מעיין  אקאזני  

ערן אריאל  
טאיסיה בוניאטוב  

איתן במנולקר  הצטיינות
שימרית מייזי בנגרה 

טטיאנה בנימינוב  
בת-גל בר-עוז  

הדר בר אל 
מתן י גאל  ישראל ברוכים  

דודו  גבאי  
איתמר גורנשטיין  הצטיינות 

מורן  דוידי  
נוי  דניאל  דיתשי  

הודיה  ג'ורג'ט וייצמן  
אשר יוחאי זריהן  

עדן חבקוק 
חי חג'בי  

איתי חגבי 
אדיר נאור חדד  הצטיינות 

ליאור חודדי  
ליפז חורי 

ריבה י וסופוב  
אודליה כהן  הצטיינות 

גלי כהן  הצטיינות 
יליזבטה לויט 
אחמד מודלג  
גל מנדלבאום  
שירה מרדכי  

ניר נבט  
רעות נסים  הצטיינות 

טל  סיוה  
שמואל עזרן  

רועי עטיה  הצטיינות 
נוי פינטו  הצטיינות 

הדס פרנקל 
שוהם פרץ  

עינת קורבשי  
ניגסט קסהון 
כפיר רדאה 

אולגה רוזמן  
איגור רונין  הצטיינות 

יצחק רסיס טל 
אלברט שאולוב  הצטיינות

יהלי חפציבה שטרית  הצטיינות
ישראל שמחון הדר  

דינה שרייבר  
מיטל ששון  

תואר שני קמפוס באר-שבע 

בוגרים 
מהנדסים לעולם טוב  יותר

רועי שבו  
ניסן ניסים שופן  

מור שם טוב  
גל שמעוני  הצטיינות

הנדסת מכונות 
רון אברהם  הצטיינות 

מארק איזרין 
מוריס אלחרר  

צבי  ישראל אספיר  
שלוה  אקושוילי  

רועי ארד  
רהב בן ארוש  הצטיינות

ישראל בן לולו  
חופית בן עזרא  

ירון בן עזרא  הצטיינות 
שי בן צבי  
מיכאל בר  

זאב ברויטמן  
שחר גוטמן  הצטיינות 

אדוארד גוליגורסקי  
טל גרין  הצטיינות 

נתנאל  יהודה חי גשמה  
דוד דהן 

יוסי  דנינו  
מרדכי ווקנין  הצטיינות 

עופר ורסולקר  
יארוסלב זמסיך  

לוי חיטי 
יאיר מאיר טבול  

יוני  ינאי  
דוד יפרח  

רעות כהן  הצטיינות
עומר לביא  הצטיינות 

ישראל מאירה  
סטניסלב מוררו  

מיכאל מייק מלול  
לאוניד נזרוב  

ברנרדו  סיטקובסקי  
אלי סינה 

שי שלום  סינה 
אור סער 

אמיל עבדייב  
אסתר עברני  הצטיינות  יתרה 

גיא עזרא  
אימאם עטיה  

יניב עמוסי 
אלון עצי פרי  הצטיינות

אור צדוק  
שרון קבלה  

יבגני קונסטנטינובסקי 
עומרי קוריש  

ירון אהרון שיטרית  
אלעד שריג  

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
יקיר שמעון אהרוני  
יצחק בוריס אזולאי  

מיכאל איסחקוב  
שלום חיים שי אלמקייס  

יאיר יחיאל אמויאל  
דוד  יאיר אמסלם  

נתנאל בוגנים  הצטיינות 
שניר  יניב בוכניק  

ילון בולטנסקי  
אבירם בישילה 
כפיר בן לולו  
ארז בן שרה  

אלון ברגר  
דור גואטה  
נמרוד גולד  

גיא גולן  
רפאל גולן  

ויאצ'סלב גורצ'קוב 
דור דוברי  

נוי דוד  הצטיינות 
אסף י וסף  דודי  

משה  טספהון דונקו הצטיינות 
אדם דוראני  הצטיינות 

תום הייער  
סאלי ונונו  הצטיינות 

שלומי וקנין  הצטיינות 
נתנאל טלקר  

אביאל אברהם יעקב  
ליטל יעקב  
ניר  יעקבי  

שגיא  יעקבי  הצטיינות  יתרה 
כוכב ג'ורג'י כהניה  

דוד לוגסי 
אדוארד לוריא  

אלקסנדר ליפשיץ 
רומן לשצ'נקו  

יבגני מוגילבסקי  
דור מיכאלי 

אוריאל מלכה  הצטיינות 
ניצן נסיך  הצטיינות 

אורן  סולטן  
שמואל שגיא סלהוב  

גל מרדכי עזריה  
נדב  יהודה פוטסמן  הצטיינות 

גיא פור  
איגור פלדמן 

שיאל פנחסי  הצטיינות 
ג'וייס נעמי פנחסי  הצטיינות  יתרה

ניסאן פרחאת  
תומר פרץ  
איתן  צדוק  

אבירם  ישראל קויתי  
ניצן ציון רובין  

בן רפאלוב 
פבל שילינגובסקי  

הראל שרעבי  

הנדסה כימית 
חיים חן  דובניצקי  

אילונה דורל 
ג'ני ולדמן  
קים זלצר  

שלום שי עזרא  יחיא  הצטיינות
יוליה שולשטיין  
בוריס שרייפר  

תוכנה  הנדסת
גיא  אדרי  

פאדי אלגלדה  
ורד אנגל  

רון ביטרמן 
יחזקאל ז'זקיאל בלוקה  
ראובן בן דוד  הצטיינות 
ליחי בן חיים  הצטיינות 

ירין בן שמעון 
אופק בנימין בנזר  הצטיינות 

יבגני אבי בקר  
נטלי ברני 

אהרן  גאליצקי  הצטיינות 
אביחיל אהרון גואטה  

אפרים דבש 
מקסים  דונייביצר  

רפאל אברהם דב דינרי  הצטיינות
מוטי וובר  הצטיינות 

יחיאל אביחי זאנה  הצטיינות 
חי זוהר  הצטיינות 

חן  דוד זרחיה  הצטיינות 
טארק ח'לאילי  

שירלי יעקב  
ניק  ישייב 
יותם כהן  

מבורך-ברוך כחלון 
אור לוי  
יוסי לוי  

טימור מכר 
רעות מלכה  

אביר ממן  
איתי מנצור  

נאור משעלי  
ספיר שמעון משעלי 
שי משען  הצטיינות 

נעה בר נחמיאס  
אנדריי ניקולין 

דב בנימין סוכוצ'בסקי  הצטיינות  יתרה
אלכסנדר  סטויאנוב 

שגיא סרגיי  ספקטור  
גיא אוראל עובד   

שגיא עוזיאל  הצטיינות 
נטלי פיסחוגב  

דמיטרי פנטלייב  
לירון פרל  

אלירז  קדמי  
ודים  קוטורגה  

דמיטרי  קוליאס  
אלכסנדר  קירייב  

הנדסת מכונות 
מאור  מסעוד אבירם  

רז  דוד אגרון  הצטיינות 
עמית אטיאס 

רון רחמים איפרח 
תומר אלבכר  
אוהד אלחרר  
עידו אסאייג  

בצלאל  אסולין  
ליאור אפנגר  

לירון בוקובזה  הצטיינות 
דוד ארתור בורלו  

פבל ביחלנקו  
מאור ביטון  הצטיינות 

דוד מנחם בן-יצחק  
ליאור בן שיטרית 
חננאל חן בר-עוז  

ראובן גאי  
רני גולדין  

מורן גולדמן  הצטיינות 
אלעד גפן  

אנטולי גריצנקו  
רפאל דהן  

עידו  דובינר  
ניסים דוד  

יבגניה דוידוב  
אלכסנדר  דשבסקי  

אבישי עזרא הרשקוביץ  
יוני וייבורד  הצטיינות 

לי און זוארי  
עמית זמיר 
ברוך חדד  

אדיר נתן אל חורי  
עידן חורש  הצטיינות 

אבירם אברהם חזן  הצטיינות
אבי נריה חן 

ברק חסון 
גדי חסון  

זיו טייב  הצטיינות 
פיטר  יוזיפוביץ'  

אייל כהן  
טירן כהן  הצטיינות 

ניר כהן  
נתנאל לוי  
שמעון לוי  

קובי לייבה  הצטיינות 
גיא ציון מגידש  הצטיינות 

דותן מדאר  הצטיינות 
אדם  מדוס 

מיכל מלכה מוטולה 
אורי מעלם  

אחיקם נאור  
אהרון רון נחום  
רון אהרון נחום  

דוד סבן  הצטיינות 
משה יחיאל  סויסה  

עידן סויסה  הצטיינות 
יורי  סמולקין  

גיא ויקטור סעדון 
זכר פולשצ'וק  

שחר פרנקל  הצטיינות 
אדי פרץ  

עמית  צדוק  
נרדי צור  דה לה וגה  

ענאן  קאסם  
אלכסנדר  קנריוב  

ודים  קריוקוב  
רפאל קרקוף  

מאור מאיר רובין  
מורד רחמן 
תומר רקח  

אילן שטכמן  
יקיר שמש  

ברכיה שפילמן  
צליל שרעבי  

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה אברהים נסאסרה   וניהול תעשייה הנדסת תוכנה הנדסת
דביר בואנו   אמיר פחימה  הצטיינות  סטניסלב אזיזוב   ולדיסלב ואווילין  

רומן וולקוב   אלון פישר  דור יעקב   מרק מישייב 
אלכסנדר  יופה  הצטיינות  ולדימיר פרוכורנקו   ניר לוי  הצטיינות  פבל  קרס  

מיכאל מובשוביץ'   איסמעיל קבלאן  ורד חייה ליטבק    
עמנואל משיחוב   דינה  קריניצקי   חנניה נסים מלול  
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 ים ובוגריםסטודנט

 וף פעולה ייחודי בין המכללהיתש ראשונה:ל
 וד" באשדותאאסהחולים " יתלב

 התעשייה תחום ית שלועות המקצם בפעילודנטיסט של ותהתנס ולה מאפשריתוף הפעש
 ר בנושאים הרלוונטייםמחקרחיב את הוהניהול, ובהמשך יאפשר לה

 התחברנו" ר מאוד"מה
 ית חילופיכנבת שתתפיםרג הממגדבו טתתואר שני מאוניברסיסטודנטים ל קרול ואריק,

 ותיהםכת בעקבאחרים לל, ממליצים לSCEודנטים של האיחוד האירופי ב־הסט

 תעשייה להנדסת המחלקה ברקאי, עפר ד"ר
 וניהול

קחל יותולה ברהלח םלתרו יפהאהש גרתמסב
 בהתמודדות להשתלב החליטה SCE ממנה, 

"אסותא" יםהחול יתב של ההקמה יגראת םע
באשדוד. 

 בשלבי עוד החל החולים בית עם הממשק 
םבה יפתשתתשה םירויסב ,םייונשארה ומתקה

 באשדוד. חוקרים בפורום חברותי במסגרת 
 ,חתפנ זכרמהש ינפל דוע לחה הלועפה ףותיש
 תסדנהל הקלחמב רמג יטקיורפ זכרכ- יינב

 ברוח טותיוש ןגואר מנהל ןיבל יהול,ונ יהיתעש
 ג.ם "אסותא" חזי רוזנבריית החולהנהלת ב

גרבנזור יזח עיגה הז הלועפ ףותיש תוכזב
הלימודים בשנת במכללה אורח להרצאת 

 טיקלפרו ההכנה קורס גרתבמס תשע"ז, 
יןב באשדוד. יהולונ יהילתעש במחלקה גמרה

 יםנושא יםטהסטודנ בפני יגהצ הוא השאר, 
 תיבב הדובע תועצה ףאו רמגה טקיורפל םינוש

 ם.יהחול

 הולפע ףויתשםייקלהיהוז ותליפעבןוזחה
 גמר יקטבפרו יםטסטודנ של יבוץש יאפשרש

 דהבובע םקחל של טהיקל אף משךבהום,יאמת
במקצוע.

 שיתוף במסגרת נמצאים אנו אלה בימים 
יבלשב ,םיטקיורפ השיש לש םמוציבע הלופעה

בהנחייתי פרויקטים שלושה שונים: פעילות 
ד"ר ושל שלי משותפת בהנחיה נוספים ושניים 

כן, כמו וניהול. תעשייה הנדסת רמ"ח אילני, חגי 
 םיסטודנט כמה הפעולה, יתוףש של יוצא כפועל 

ם.ים בבית החוליכבר עובד מהמחלקה

 עוסקים אלה בימים המתנהלים הפרויקטים 
ידרח יון,מ דרחם,ידילוו דהילידרח גוןארב

 החולים. בית למחלקות אספקה ושרשרת ניתוח 
 י,שנ תואר ידימתל של םה םיטקימהפרו םיישנ

 ם לתואר ראשון.יידים של תלמוהאחר

והן החולים לבית הן תורמים הפרויקטים
 להנדסת המחלקה של המחקר להעמקת 

 ם:איבהםאישובנ םיקסועםה ל.והניוהישיתע

 ךרעמב תדלויב לופיטה ךילהת רוציק .1
 לדות.יהמי

 ניתוח: יחדר של ניצולת ושיפור ימיזציהאופט .2
 יתוחנ יחדר בתוך בוקבקה יצוואר ינתבח
 יקרבע יתוח,הנ חדר בתוך יךהתהל יפור)ש

ץובישו תוקלחמל םירדח תואצקה תועצמאב
 בטלת לצמצם במגמה מחלקה, כל של ניתוחים 

 ם(.יחדר
 טהיש בחינת יתוח:נ חדרי של יהיזצימאופט .3

ם)צמצו יתוחהנ לחדר יםהתור משך יצורלק
 קביעת העבודה, תהליכי ארגון ידי על התורים 

יעתבקוםיהשונ םייתוחהנ יגסול מןזיקנת
 לקראת (Setup) ההכנה לפעילות זמן תקני 

 ם(.גיהים לסויתוחהנ
 יצורק ייד על טופללמ ירותהש יכותא יפורש .4

 תונימא רופישו הדובעה לועיי ,הנתמה ןמז
 יון )מלר"ד(.מערכות המידע בחדר המ

)מלר"ד( המיון חדר מודל של יקוףות ינהבח .5
 נדירה )שיטה באסותא הקיימת במתכונת 

 ם"י"שוכב יון:למ געההה אופן יפ על- בארץ
 טהיהש את א,סותאדבמל ם".ימהלכ" מול

 ךא ,אביש יאופרה זכרמה קר ץראב ליעפמ
 יא נפוצה בארה"ב(.ה

 ותדקמהת-םיולחה יתבב קהפסאה רתרשש .6
 יסה.י מתכלה וכביוד רפואבאספקת צ

 תוקלחמה ללכ תלעפהל סנכנ םילוחה תיב
פעלתה םע 2017, ברמבובנ 7ב־ ושתוכננ

 דחופה רפואה מחלקת- האחרונה המחלקה 
 יון(.)חדר המ

םיידיעת הולפע יפותיש םיכננומת רבכ הז בלשב
 לבין וניהול תעשייה להנדסת המחלקה בין 
 ותא"."אס

 יקףה את יקלהעמ יםמקוו אנו הבאות, םיבשנ
 שזהו הבנה מתוך הפעולה, ייתופוש ילותהפע

 הכללמה רובע- יגטרטסא הולפע ףויתש
 לוהינו היישעת תסדנהל הקלחמה רובעו ללכב

 את יללהגד אפשרת ילותהפע הרחבת ט.בפר
 יתצועקמה ילותפעב םיטדנטוס של סותההתנ

 םירקחמל הסינכ ןכו ,לוהינו היישעתה םוחת לש
 ם.בתחו

 21נדס במאה ה־ות המהדמ
 קה,סוהתע קבשו םייוינש חלו ןחרואהרבעשו

ןדילע מהצע את םיאלהת צתאלנ יהיוהתעש
 שהתעשייה ככל המתקדם. הטכנולוגי 

 יבלוגלהקוסהתע םולוע יתגולוכנט חתפתמת
 םירשדנםיוה של םיסדהנמהםגךכר,ותי

 יתדסהנ מנותיומ ולפתח םמצע את םילהתא
 ים".ם "רכיישורם כמשולבת ע

 ם,ייינוש ילבלהו דרשנ 21ה־ אהמב סדמהנה
 יענותלה יכולת לובע יחדשנ ,יירתיצ יותלה

םויסל םייעגמה םיטדנוטס ם.ישדח םירגאתל
 יכולת בעלי להיות צריכים התואר לימודי 

 לשלוט בצוות, לעבוד לדעת עצמית, ללמידה
י.בלגלו קהסותע בשוק ירהיקר ולנהל בשפות

 קריירה לפיתוח המרכז ראש דניאלי, יפה 
ההמכלל כי ינתימצ ם,יטודנטהס טיקנאבד

 למצוינות המהנדס הכשרת על שוקדת 
 םידמויהל יותתכנ את מהיאמתו דשנותוח

.21ח במאה ה־ה המתפתם התעסוקלעול

 את לפתח ניתן כיצד השאלה: עולה מכאן 
 החלצהל םישרדנה "םיכרה" םירושיכה

 פתח?מתהתעסוקה ה םודה בעולבעב

דסתבהנ ישנ ארלתו םיטדנטוס ק,יארו קרול
 חילופי במסגרת SCE־ל הגיעו תהליכים, 

 חלק יאה םיטודנטהס יילופח יתתכנ ים.טסטודנ
 תטיסרבינואו הללכמה ןיב הלופע ףותישמ
 של +ארסמוס יתתכנ גרתבמס יה,גרמנ ג,גדבורמ

י.ירופיחוד האהא

 םבקורסי למדו יקואר קרול ב', סמסטר במהלך 
 תסדנהל הקלחמהו תימיכ הסדנהל הקלחמה לש
 סרוקב וליפאו תומזיה םוחתב סרוקב ,הנכות

 תייחהנברמגטקיורפוצעיבםה ם.יליחמתלסיטנ
ית.ימם מהמחלקה להנדסה כמרצי

 אליהם נחשפנו שלא דברים הרבה "למדנו אריק: 
םחשובי םנושאי יעהצ יזמותה קורס לכן. םקוד

בעתיד. שימוש בהם שנעשה ספק שאין ומעניינים, 
 ולהתפתח שלנו יונותהרע את לפתח יךא למדנו 

ם.ייבטבמגוון ה

 השפה, בגלל בלימודים, התקשינו "בהתחלה 
 םיטדנוטסובניבסיוהו.ברנחהת דאומרמה בלא
גואד דהבמעל ינופותשד.אומ לנו זרושע םידמחנ

 אנחנו הקפטריה, כולל מקום, ובכל אותנו, לשלב 
 םירוצ ם,ימדנחםכול ם.יחדש םיאנש םיגשפו
 ם,יטדנוטסםע ותבללםיאציווחנאנ ח.ראולרוזלע

יל".יטם ליומשתדל םיים לברהולכ

 הנובעות החלטות לקבל חשוב דניאלי, לדברי 
 ם.ייהאפשר ירהיהקר ימסלול על יממש ידעמ

 ותטחלהה ושמימב חיצללה םג בוחש
 ,עבודה יפושח של חמוצל יךתהל תבאמצעו

 ימותהמתא יותמנוההזד את מצואל יאפשרש
 געבר יקהמעס יבפנ יתרונותה את ןיולהפג

בע.הקו

 את יודעים אתם אם עצמכם את שאלו 
 אלו: שאלותשובות להת

 במאה מהנדס של קריירה אפתח כיצד •
 21? ה־

 ?ק התעסוקהש בשוה מבוקייך אהא •
 רותמשל יונותאלר ןמזומ יהאה יךא •

ולומדת במעבדה מהעבודה נהנית "אני קרול:
 לשפר הצלחנו- נוסף בונוס חדשים. דברים הרבה 

ית שלנו".גלמאוד את האנ

בבניין העתיקה, בעיר מתגוררים ואריק קרול 
 שונות. מתכניות זרים סטודנטים המאכלס 

 יפה,ח יב,בבתל־א בקרל יקוהספ ברכםה

 יותר?יות ביכותהא
 הטובה בצורה הריאיון את אעבור איך •

 תר?יוב
 תריוב הטובה הבצור יצמע את גיאצ יךא •

 ז הערכה?מרכ רואעבו

טאקנידב הריירק חותיפל זכרמה
לתת למטרה לעצמו שם SCE־ב הסטודנטים 

 הקריירה לפיתוח הנוגעות לשאלות מענה 
 ם.יה כמהנדסת בעבודולהשתלבות הולמ

 ם,ילסטודנט םימוצע המרכז יירותש גרתבמס
 ולאורך םידימוהל םתו ועד ב' שנה מסוף החל

 :ועיסו ןווכה ,ץויעי יותריש ןווגמ ,הריירקה

יכ מספרת קרול המלח. םיו עכו הנקרה, ראש
 שכרו םוכול לבקר, באו שלה והחבר משפחתה 

 יל.ייצאו לטית ומכונ

 ינתימענוהפיאיה אל.ריש את םיבוהאוינ"שנ :קירא
 אנו ם.יטדנטוסהיילופלח בה ירהבחה על מחנווש

ינו".ם ללכת בעקבותם לאחריייצממל

 אישי ייעוץ קריירה; לפיתוח הכשרה סדנאות 
 מהצהעויישאןומיא;םייח ותרוק בתיבכת

 ההמזכ היריקר סקור ;עבודה ןיורא קראתל
 ;רכההע יזמרכל הכנה אותדנס;זכות דותקובנ
 ושפילח ותירתבח רשתותב ושמילש ותאדנס

 ;ורזרק יגשמפ ;עבודה תהצעו גרמא ;עבודה
 יריד תעסוקה.ו

 ות:תוכלו לפנ ות ייעוץעת פגישלקבי
 ,םיטדנוטסה טאקניד ,הריירק חויתפל זכרמה •

 08-6475750- ס באר־שבעקמפו
 ,םיטדנוטסה טאקניד ,הריירק חויתפל זכרמה •

 08-8519362- דקמפוס אשדו
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קמפוס אשדוד 

 ד"ר עמית קני
 ד"ר ופא אליאס

קמפוס באר־שבע 

ד”ר ולדיסלב חולמר
 הנדסת בניין ד"ר רמי עיד 

 ד"ר תום טריגנו
 מר הרמן אברם שטיינר

 ד"ר דמיטרי ביימל
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ד"ר סבטלנה ברונשטיין

 ד"ר אייל צור
 ד"ר יוליה פנסו

 ד”ר אושרה ספיר
 הנדסה כימית ד"ר ז'נין בלומנפלד

 מר עמנואל יאיר
 ד"ר גיא בן חמו

 ד"ר צוק נחמיה טורבוביץ
 הנדסת מכונות ד"ר איקו עמרם אביטל

 ד"ר אליהו יצחק
 ד"ר ליאור ארונשטם

ים אבו עפאשד"ר עבד אלכר
 הנדסת תוכנה גב׳ סבטלנה רוסין

 ד"ר רונית שמלו
 ד"ר חגי אילני

 גב' רונית שקרצ'י
 הנדסת תעשייה וניהול פרופ' יוסי חדד

 ד"ר דורינא שורץ
 גב' מיכל בראל

  גב' אנה שקולניק
 היחידה לאנגלית גב' ורה רייכשטט

 ד"ר מירב טופול
 ד"ר ארתור מופטחוב

 ד"ר עדי ניב
 היחידה למתמטיקה ד"ר יבגניה אקרמן

 ד"ר אלה סמוליק 
 ד"ר דמיטרי נמירובסקי

 ד"ר גלינה רשס
ד"ר אחמד סלמאן  היחידה לפיזיקה

 מר ויקטור כהן
מר עוזי זכריה

 מר שקד ממנה
 המכינה הקדם־אקדמית מר אסף תובל

   

 ינים בהוראהיצטמ

 ם בהוראהטיינימצ
 לבכ הההורא יקרבס םייניצטהמ םמרציהישנ תשמו תאםימפרסמ ואנ ,במכללה הההורא יכותא וריפוש םידומק קכחל

ל תשע"ז.ה לשנה"וראי ההקרי ממוצע ס, על פידהיחמחלקה/

 תשע"ז לשנה"ל ההוראה בסקרי ביותר הגבוהים הממוצעים בעלי המניין, מן סגל חברי המרצים, רשימת 

 את ם/ןרתתם/ן בחם, אודנטיוסט ותטודנטיס
 שע"זת בסקרי ההוראה לשנה"ל םרצים המצטייניהמ

 שע"זת שנה"לל ראהההו בסקרי ותרבי הגבוהים םהממוצעי בעלי החוץ, מן סגל ריחב המרצים, מתרשי

 קמפוס אשדודקמפוס באר־שבע 

ABCABC 

 גב' אורית ליבוביץ
 מר דרור מעוז

 מר אנטון לוקטיונוב
ד"ר מרטין וויליאם סמיט  הנדסת בניין

 מר יוסף אליה
 גרברם הולדנמר אלדד אברה

 ד"ר אלכסנדר פורטנוב
ד"ר טטיאנה דנוב  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 ד"ר יאיר לביא
 מר שי שגב

 ד"ר אורלי שגיא
גב' אירינה שרלין  הנדסה כימית

 מר אביחי שורין
 מר גרשון כץ

 מר משה לסרי
גב' אמה מטאייב  הנדסת מכונות

 מר דוד לבנט
 מר משה מאמיה

 מר שאול בן מאור
מר גיל שקל  הנדסת תוכנה

 מר רון וולף
 ד"ר אורי אורחוף

 מר אדוארד ברוכמן
גב' אלבינה חייטין  הנדסת תעשייה וניהול

 מר אשר פבל מלמוד
 גב' לורן חזות

 גב' אנריאטה לוי
ד"ר אולגה קומינובה לינייק  היחידה לאנגלית

ד"ר לובוב ברומברג  ד"ר חיה רוכברגר
ד"ר דרור חיים  היחידה למתמטיקה

 מר אנטולי וייסמן
ד"ר עמית פורת ד"ר יצחק אוגוסט  היחידה לפיזיקה

 מר נסים סעאת
 מר אורי בר

 ד"ר שלו שאינסקי
מר גל מימון  המכינה הקדם־אקדמית

מר עומרי ילובסקי  ד"ר אילן לוי
מר עמוס רדליך  יזמות וחדשנות

 גב' גלית בוכבינדר
מר שלמה כהן

 מר חנניה מלכה
מר שי שבתאי  לימודים כלליים

 בקורס מהסטודנטים 20% לפחות לגביהם הסקר על השיבו בשנה; קורסים 4 לפחות לימדו היו: המניין מן המרצים לבחירת התבחינים *
 ם.יסטודנט 5-ולא פחות מ

 ם.יסטודנט 5מ־ פחות אול סבקור םיטודנטמהס 20% לפחות םיהגבל קרהס לעויבהש יו:הץהחו ןמ יםהמרצ ירתלבח םיינהתבח *
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 יתישיפה אחש

לסיד"ר ניר טרב
 חבר הסגל האקדמי, המחלקה 

ר־שבעות, קמפוס באסת מכונלהנד

 לימודי סיום עם במכללה ללמד החל ניר 
בשנת גבבנ ןיוגורבן־ טתייברסבאונ טהדוקטור

במחלקה בכיר מרצה משמש הוא 2011. 
2013. להנדסת מכונות משנת 

 הקשור בתחום לעסוק רוצה שאני ידעתי "תמיד 
- יינתמבח היהןהראשו ארהתו םיוס ה.להנדס

 גישה- ילהצלחת רבות ושתרמ ייהור ינתומבח

 וברוזנ אלינה
 ת, קמפוס אשדוד,רש תמנהל

 ת מידעכואגף מער

שנתב להכלמבהדתובע את החלההינאל
בתחום מנהל לדמיטרי, נשואה היא 2013. 

שמונה, בן "שון ולאדל. לשון ואמא המחשוב, 
 )אמנות בטייקוון־דו מקצועי באופן מתאמן 

יותמתחרו יותדלמםערזחו דימות מה(ילח
 השנתיים בת אדל וכלל־ארציות. מקומיות 

 קותמה ךויחה תרזעב תיבה לכ תא תלהנמ
 יה".יצה את אחשלה ומער

ללמוד החלטתי בהמשך גדולה. וגאווה אישי
בתחום העוסק מחקר ולשלב מתקדמים לתארים 
 י,של טהדוקטור עבודת ורפואה. מכונות הנדסת 

רקחב הקסע ,שאביסוי רהז 'פורפ תייחנהב
 אנליזות בעזרת הירך עצם של המכנית התגובה 

 ךירהעלהטישוחנתיפ ה.ובגרדסמיפוסטמנלא
 ,וחוזקה םהעצ יחותקש תא,ברלש ןיכוהס תא

פוליט של מהגממקכחל י,טי־סינתונ מתוך
 סיום לאחר אישית. מותאמים רפואי ואבחון 

ייתיה ,הכללמב ידתובלע ילבקמבו ם,ידומילה
 זה. בתחום העוסקת הזנק חברת להקמת שותף 

מכללהה כתימבת י,מתקה 2017 בשנת"
 לחקר מרכז פריאל, אלעד ד"ר עם ובשיתוף 

 אהו זמרכהם.ימרחו של וכשל ימכנמו־רת
 םיימושייו םייסיסב םירקחמ לוהינל דקומ

ןגוכ יתין־תחומבהיסתפ בומשל המדע יתבחז
 ייצור טכנולוגיות ניסיוני, חקר חישובית, מכניקה 

 זמרכ ם.החומרי יומדע היומכניקב ,מתקדמות
 םמהנדסי להכשרת סיבס שמשמ םג קרהמח

 ל.ם הנ"ים התמחות בתחומם עיוחוקר

 על צהרמיאנ מכללה,ב אהרוהה םחובת"
 טאלמנ יטתש,ים(מרחו ק)חוז קהמוצ תיקמכנ
 חופיתו יההנדס ןהתכ םתחו ,יקהיומכנב ,יסופ

יפלכ החותפ תלד לש השיגב לגוד יאנ .םירצומ
 לתרום ורצון הדדי כבוד מתוך הסטודנטים, 

טיקפרו מנחהכ משמש יאנ שנה בכל ם.צלחתלה
 נעשים הפרויקטים מרבית ד'(. )שנה מהנדס 

 ,בלוד ,ג"מק) היישעת ילעפמ םע ףותישב
םטיהסטודנ לשתיכולומה םנפע יאנ (.םינטפ

 םייבמצ שאנו יםגרובאת ימותבמש לעמוד 
 ,םיניגפמ םהש תויסדהנה תולוכיהמ ,םהינפב
 םיטקיפרוהסבכנ גתצומה רתצומהת- קריבעו

 ם.המסכ

 ההשמה בחברת סניף מנהלת יטל,לל נשוי י"אנ
 בעהראל באו ,Manpower רהיירקה ץיעויו

 איבול (3)ביוא (,6) דוהא )8(, גהנו :םידיל
 כחוקר יבתפקיד שליחות רואה יאנ שנה(. י)חצ

יאנ ב.גהנ ותושב באר־שבע ידילכ יחודיב צה,וכמר
 שניתנת על ושמח ואתגר רב עניין בעבודתי מוצא 

 ימוש חזון המכללה".יות שותף במי הזכות להל

 תללכמב הנכות תואסדנה ידומיל המייס הינלא
 ןגוומב צעהקמהת זאמו 2014, בשנת טאור

 יבהמרח יאה םיוכ בתחום. םימתקדמ םיקורס
םידומילב ,החותפה הטיסרבינואב התלכשה תא

 גשד םע החברה יבמדע ראשון תואר לקראת 
י.ם הניהולעל התחו

 אלינה רכשה הראשוני יהמקצוע יסיונהנ את 
 ימתתר ירותש שנות תשע מהלך"ב א.צבב
 :םינווגמ םידיקפתבו תוונש תודיחיב ימצעמ

 יו"ש,א דתגאו במחשו מנהלת מערכות, יתאטכנ
 םיוס קראתול ם,ינתונ תקשורת םתחו ראש

 2013 תשנב ם.יטקיורפ תלהנמ- יתוריש
 ולהיחשף יהצבא ירותהש את םיילס יטתהחל
 מכללהה זרחות.אבש גראתמוה דשהח םלעול

ידומ בו, ינתיישהתרא הראשון םהמקו יתהיה
 שארצה המקום שזה הבנתי הריאיון בתום 
יך אליו".ילהשת

ייתיוה ייתיוול מכללהב יעבודת שנות "במהלך 
 המחשוב: בתחום רבים לפרויקטים שותפה 

 ושדרוג שונות במחלקות מעבדות הקמת
ם,ידמשר בוריח כולל-םימחשב דותבמע

וסדנאות וכלליות מקצועיות מעבדות כיתות, 
ומתן טפתשו תחזוקה ית;המכללת לרשת 
ועוד". יום־יום,ב הצצות לבעיות ופתרונות שירות 

 את פעולה, בשיתוף להוביל, ממשיכה אלינה 
 כולל ד,דואש ספומקב םידשהח םיטקיפרוה
 תונושה תוקלחמל תופסונ תודבעמ תמקה
 גלוהס םיטדנטוהס מעןל םייגטכנולו םיידושוח

 י.מנהלי וההאקדמ

םיאכנטה ותוצ ולהינלעםג יתארחאאיה
 את ישהמדג יאנ זה "בתחום אשדוד. בקמפוס 

 ושל גבוההה המקצועית הרמה של יבותםחש
 ם.ימשמשתל ירותשןמת בעת םיבטו אנוש יסיח
 משתמש לכל הן- יישא יחס במתן דוגלת יאנ

 ם.יטכנאוהן לכל אחד מצוות ה

- ותחישל השיגרמיאנ יתמוים־ויהידתובבע"
 ותמדקמתוה ותדשחה ותיגוולכנטה צתפבה

 ים".ידותיות למשתמשישות וידגיכתן לנוהפ

שבסביבה  עניינים
 לתהליכים ירוקים במכללה ון , חוקר במרכזרופ' עדי וולפספ

 וןמגו ותרותכאחרונה עלו לל
 ותורים לאיכם הקשושאינ

 הסביבה, הנה כמה מהם:

 בצורת כאן ועכשיו
 ;והומכ ןיאמ רומח אלרשי ינתדמב םימה רבשמ

כל ה,משלמ בתייש כל חופתלךירצשרבמש
"סופה" יןב יכ חולין. יחתש כל חדשות, מהדורת 

גם מתייבשת. ישראל אחר, גשם לאירוע אחת 
של חמישית שנה עצמם: בעד מדברים המספרים 

 כל של שלילי לשיא הגיע הכנרת מפלס בצורת, 
במאה יותרב גדולה הוא יםבמ והמחסור םהזמני

 שנשמעו ההצהרות כל פי על האחרונות. השנים 
את ישגלהר אנחנו םג ילנתח טמע דעו לאחרונה,
יעלוש ירקותוה הפירות יירבמח הזה: המשבר 

 גינותה יבושיב ם,ילחקלא המכסות יצוץק עקב 
ם.יי המירם במחי גיד אוליות, ובעתיבורהצ

סביבתי, מחיר נוסף, מחיר יש במים למחסור אבל 
ראשית, כפליים. בעתיד עליו נשלם שכולנו כזה 

יבמ החמור המחסור ים.למ המשווע הטבע 
 נחלים מי של מוגברת שאיבה לצד גשמים, 

יתמשמעות יעהגלפ יםהשנ במהלך םגר ישראל,ב
 שמתייבשת, הצמחיה אקולוגיות: במערכות 

יעלמותוה המתדלדלת םייהח יבעל יתיאוכלוס
 יש הללו המערכות לכלל ם.ילח ידולג בתי של 

הביבסה לש םויקה ךשמהל הנוילע תובישח
 החברה לקיום וגם הביוספרה, בטבע, החיה 
ית.האנוש

ישראל מדינת את הביא במים המתמשך המחסור 
 מספקה ם,ימ התפלת של יראד מערך לפתח 

 ותיהתכנ יפל אל.רישב יהיהשת יממ %50־מרותי
 ילמ אבל גבר.יו ילך רק ההתפלה קצב יות,הלאומ

 תכירצב אטבתמש ,יתביבס ריחמ שי םילפתומ םי
 יטותופל יראוו יהוםלז גורמתה גבוהה, יהאנרג

 תזכורמה חלמה תסימת לש המרזהבו ,הממח יזג
 ותפעשהשיהפלהתל,דווע אתז ם.ילהרזח
 םויזנגמב רוסחמב לחה ,תואירבה לע תורישי
ב,ל ותחלמלןויכסה את ריבגלה וליכש ם,ימב

 הרות יםבנש לפגוע יכולש יוד,ב למחסור ועד 
 את בודקת יןיעד ים,יינתב ינה,והמד ינוקות.ובת

 ם.ירטהפ

 מרוויחים בפקק
 יתירקב םידבוהע ,קקפב םדתמשע ןמזב

תוספת םיודורש םישובת ביבתל־אב ההממשל
 בפקק לעמוד נאלצים שהם הזמן על שכר 

 דותבוע בשל ין,יבנה יוןלחנ אהיציבו יסהבכנ
 הצמוד רכבת תתחנ ןיאוילכא ה.הקל תהרכב

ןייבנל תחתמש החנתבש וא ,שיבכל רבעמ
 עירוניים אוטובוס קווי אין־ספור עוצרים לא 

 דשע אהו םמקומ ישהכ המ אבל ם.ייירונין־עוב
של פתסותםידבולע המילשהינדמההעת

 בפקק. המבוזבזות השעות על עבודה שעות 
 י עלינו., הלוואיםמריך אוא

לתעשייה  חוק ההסדרים
 לא המדינה אבל בפקקים, עומדים אנחנו

בחוק מדוע ברור לא אחרת ם.דובא צרתעו
המאפשר סעיף מסתתר החדש ההסדרים 

 את המקומיות מהרשויות להפקיע למדינה 
 רדגויש קסמע םיקסהע יושיר תויוכמס

משהו םלכ צל"צלמ"םא ית.מלאו יתכתשת
 האמוניה מכל כימיקלים, חיפה כמו בזיכרון, 

 ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר תוחטבהו
 ם.יטוע אל משמםאת בחוק, אהנוש את ירדסלה

 יתמעותמש פעההש יש םיקסעיישורקולח
 חיטבהל ךירצ קסע ןוישיר ח.רזאו חרזא לכ לע
 להפעלתו םידוריסוה םיצעמאה כל נעשו יכ
תואירב לע רומשל ותרטמו ,קסהע לש הינקתה

 ואיכות הבטיחות לצד ביטחונו, ועל הציבור 
 תיזכרמה הגאדה ,ןכל .םיבשותה לש םייחה
 תויהל הכירצ ונתאמ דחאו תחא לכ לש
,םילפעמ"םיאהל"ל כלותהינדמההבש ותקלה

 וביטחונית לאומיות לתשתיות יהפכו שפתאום 
 רוכִזור.בויצהיינמע םותילפע קרחותךבכו

הרשויות במקום טילהחל יצטרכוש אלה יךא
סיפרו התושבים, של לראשם ומעל המקומיות 

 את ינוש ואז- טובו טוחב האמוניה שמכל לנו 
 רצומ איה יהונמאשה לנו רומכ ךיא ם.דעת

בארץ יהיהתעש- המכל וללא י,יסבס יכהצר
 יער. ם ולאילא דוב תקרוס. ובכן, 

 מפסידים במחיר למשתכן
 לאחרונה דיור. על נדבר בואו אז ם,פקקי םוא

את טלויב םיזוכ 800־מ יותרש בשרנוהת
 למשתכן מחיר בפרויקט דירה לרכישת זכאותם 

הבטהלערותולהמלזאם.יליגל־היצלרהב
 דירת ועל שקלים, אלף 700־בכ המוערכת 

 ,םתנעטל ,וליג םיכוזה יכ ?זכרמב תומולח
 דורי החנהב תורכמנה תורידה לש ןונכתהש
קושב ורכמייש ,ותליבקמה ותרידה לש הזמ

 אחד, אוויר כיוון רק לדוגמה, כולל, והוא החופשי, 
בר ספרמםג מוכ חלון, אלל קלחתמוםיירותש או

העסקה את טלוישב יםהקונ בקומה. דירות של 
 במעטפת שיכון למעשה יהיה שהפרויקט טוענים 

 םהאחרי יםשהרוכש ילפנ עוד זה וכל ית.יוקרת
 םינאםיותרישהו,ותישתתןינאתויתשהתשולגי

ם.ים, והפקקירותיש

 ממריאים מהנגב 
 יותרשו ראשי שבע־בבאר התכנסו לאחרונה

פעולה טהמדסויי על זירלהכ ם,ודרמהוןפוצמה
משלים אזרחי תעופה שדה להקמת משותף 
 תושבי של המשותף למאבק בנבטים. לנתב"ג 

ירמא הסופר םג השבוע צטרףה צפוןוה םהדרו
השדה הקמת איך הציורית בדרכו שהסביר שלו, 

 והאנושית הטבעית בסביבה תפגע יזרעאל בעמק 
 יסלבס בסמוך השדה שהקמת בעוד ם,במקו

 גב.יתוח הנם את פים תקדבטם בנייהק

 םיולקישלרבמע אל,רשיבומכ,אלרישבלבא
 םיעישמצב םיייבתוהסב םיהחברתי ם,ייהכלכל

 ית,מדרוה החלופה של יתרונותה על םכול
משרד עמדת וכך, ים.ייטחונב יםשיקול םעומדי

 הנגב תושבי הסביבה, להגנת המשרד התחבורה, 
יתצראה הצועמהו ,לתטבמת לילגה יבשוות

 הצפונית, החלופה את מקדמת ובנייה לתכנון 
 ם.יטבבנ יונשארןוכנתםדקלםגהמיכסהיכףא

 םידדנמ םינא ימלאו וחוסן יטחוןשב לזכור חשוב
 םירקשבה םג אאל ם,ייאבצ םיטביבה קר

םמדברי םכול םא ובכלל, ים.ייבתוסב םייחברת
 של מתמיד ידולגל צפי ועל גבהנ יתוחפ על 

 דהש םג םוקמב םקויש יואר ב,גבנ יהיסווכלאה
 י.זרחא תעופה
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 להקהי

 וסגינה בקמפ
 יתוף פעולהרת שסגבמ
 וס ירוק"תא "קמפ של

 ותתם עמבמכללה ע
 ",עת האדמה"שבו

 שטחודנטים ינהלו בסט
 וס בבאר־שבעהקמפ
 ית,לתת קהיורגניגינה א

 וחת הסטודנטיםלרו
 ס"קמפו תא הבמכלל םהוק הכשנ ילפנ

יינולש ילבולה טרהמב דש,חק"רוי
נושאים ולהעלות הסביבתית בתפיסה 

 הסטודנטים של היום סדר על סביבתיים 
 יןבם,יפועל אהת יברח גל.סהיואנש

 ההנדסה ימבתחו המחקר ידודלע יתר,ה
יסקור םיוולק מאייבת־ק דסהוהנ ירוקהה

 אקולוגיה של ההשקה בתחומי בחירה 
 ה.והנדס

 ןגוובמ קירוהאהת פעל השנה לךבמה
 וחנכיי בורקב מכללה.ב םירועיאו םימזימ

ר־אבסופמקיבחרבםידשח ורזמח יזמרכ
 שתנוהל קהילתית אורגנית גינה וכן שבע, 

 א.י התברי חל ידע

,מ"ר 120 לשחבשט ,ילתיתהקה הינג"ה
 יםמספר מאכל," וצמחי ירקות מגוון תציע 

 מן,ברק יוש סטואנ יוןמסםיטטודנהס
 סופמק טקיורפב הביבסה ותכיא יזכר

 הפעול ףיתובש הינגה את לי"נפע ק.ירו
המקדמת ,האדמה' ת'שבוע עמותת םע

 סדנאות שתקיים עירונית, חקלאות 
".ו בכךירצם שיטודנטלס

 יולשורות לצרף שואף ירוק" "קמפוס תא 
 םעתד את ויתני דחיש ,םיפסונ םיטדנוטס
 המודעות והעלאת ילותהפע םידוק לע

 ם.יייבתם סבילנושא

דור הארץיום כ חוגגים את
 וס באר־שבע ביריד למוצרי יד" צוין בקמפרץר האכדו "יום 

 וסרחבי הקמפות בר החדשת המחזוכת עמדושנייה, חנו
 סביבה שאיות בנווהרצא

 העולם ברחבי שצוין הארץ, כדור יום לרגל
 ידירמ SCEב־ םיטדנטוהס נהנו יל,אפר דשבחו

בע.שר־אב סופמקב קוריה אהת םזיש יהישנ די
 משכונה ספר בתי שלושה גם חלק לקחו באירוע 

 ם,ידגב ,םירפס ופסא םיהדימשתל בע,ר־שאבב ג'
 יחוור לכ .דיריב ורכמו תיבל םירצומו םיטישכת

 ו לתרומה.ברירוע הועהא

מושיוהש מחזורהאלנוש משךבהו כך, על סףנו
נחנכו היום, במרכז שעמד במוצרים מחדש 
התא יחבר יקמושמ החדשות המחזור עמדות 
 יםצבעוני פחים- הקמפוס יברחב הירוק 

 יות.פחו קיטספל ית,זכוכ יקבוקב דתפרלה
על רהימהש יאושבנ צורה מכללהמה םיצרמ

על דיברה ספיר אושרה ד"ר ומחזור. הסביבה 
 ־מזורבקון דגן וד"ר הטבע", של הבריאות "סל 

.ץראה רודכב הרוטרפמטה ייוינש אשונב הצרה

הירוק התא רכזי יזמו במכללה האירוע ציון את 
עוברת "המכללה אנטוס. וסמיון ברקמן שי- 

 "העולם השניים, סיפרו אקולוגית," מהפיכה 
 יםבמוצר מחדש ימושוש מחזור של יווןלכ טהנו
 איה להכלמבו קוריה אבת ושלנ הישגוה ,םימייק

.reuse, repair, recycle למצוא היא המטרה 
".ם אותויי שזורק, לפנפץל חף לכש נוסימוש

 להנדסת במחלקות ד' שנה סטודנטים וסמיון, שי 
ורהמחז תעמדו יכויניצ,יהימכ ולהנדסת ןיבני
 איכות למען המכללה מצד ומבורך גדול צעד הן 

םטיהסטודנ וינברחתאםיינמזמ ו"אנ :יבההסב
 למען נכונה, בצורה החדשים בפחים להשתמש 

 ".ירוק דין עתה ולמעם בייו חה שאנהסביב

מהנדסים לעולם טוב יותר - הלכה למעשה
SCE ם עלית "קו לחיים" לילדיוץ מועדונם בשיפאת יום המעשים הטובי ציינה השנה 

את המבנה לנעים וועיצבו והפכ וסגל שיפצו, ניק סטודנטים ואנשי רום האוטיסטיהספקט
 ות ענקוס התקיים הפנינג משפחבקמפ ומזמין 

SCEב־ הוחלט הטובים המעשים יום לרגל
 סטודנטים, של משותפת יוזמה השנה לקיים 

 שמע המכללה גלס ם.העובדי וועד גלס יאנש
ם"ייחלוק" יתונדועמ של וערעהיזיפההבצמ על

 המיועדת ־שבע,שבבאר בקע נחל בשכונת 
 בררהת י.טסיטהאו םטרוספקה על םידילל

 כראוי, מאובזרת אינה ישנה, יתשהמועדונ
 ם"יטקשמ" יטיפרג ירויצו םיפקלמת יהותריק

ם.יייצונירותיה החאת ק

 יחד החליטו המכללה וסגל הסטודנטים אגודת 

 לא רק הנדסה:

ועבש ךשמב ת.יונדועמה ץופישל עצבמ לע
 סגל ואנשי סטודנטים של משלחות הגיעו 

בצולע קןלת קות,לנ בוע,צל ידכ יתדונמועל
המועדונית את להפוך במטרה המקום, את 

 הגיעו SCE אנשי וביתית. כיפית למזמינה, 
 ,ותשרבמ ,עבצ תויחפב םידיוצמ םהשכ

ים ועוד.י פניזרמקדחות, אב

 למשפחות ענק גינהפנ םייהתק םיוה בהמשך 
 עמדות יות,מדע הפעלות עם הקמפוס, טחבש

 תינודעומה ידלי .דועו םיחפנתמ ,םיקחשמ

 ם.יטודנטהס םע יחד יחקווש ילותלפע הוזמנו

 :םיטדנוטסה דתגוא יו"ר ק,יזנטפו ווהדא רתפסמ
 שלה םטיטודנוהס המכללה את ילהמוב גן"הסלו

יהה זו, יבהמס יותר'. בטו םלעול םיסדמהנ' הוא
קהילתית־ ילותבפע חלק לקחת חשוב לנו 

סגל, של אדירה הירתמות חווינו חברתית. 
 במכללה ממרצה סיוע כולל ותורמים, סטודנטים 

התייה תינודעומה .גנילייטס םוה'ב תקסועה
 משפחתית נעימה, היא והיום מאוד, גרוע במצב 

 ם ליהנות בו".ייכול םיילדם שימה; מקווחמ

 נההשכו תושב עןתורמים למ טיםטודנס
 כונהשב שתו חג הפסח למען אתרתמו לקרית נמחלקה להנדסה כימשנה א' ב םודנטיסט

 א' בבאר־שבע
םיטטודנס צתקבו גשהפ הפסח גח ילפנ גער

 תושב- ח' את יתימכ להנדסה במחלקה א' שנה 
ספומקה טחבש בבסתולה בהרמה א' שכונה

יחהש לאחר למחזור. יקפלסט בקבוקי ולאסוף 
פסח גגולח לו יעילס טויהחל יםטהסטודנ עמו, 

שאספו לאחר התרמה. למבצע ונרתמו כהלכתו 
800 של סכום המחלקה ממרצי ומכמה מחבריהם 

 ולאשתו לח' מזון ימוצר םיטודנטהס רכשו ש"ח, 

 ג.גשת לחם במתנה מריייעו את השנוהפת

ונא ;'ח תא םיריכמ הקלחמב םיטנדוטסה"
 אביתר סיפר בקמפוס," אותו לפגוש מרבים 

 וברני"ד ה.ההתרמ את םיזשטהסטודנ ,יהודה
 ו.משה ולרחס םאואות וושאלנ גהח ילפנ ואת
 ארוחת בותיחש על לנו פריסוי,סורתמםדאאהו

 םטימסטודנ ףכס ףלאסו והחלטנ ורו.עב גהח

 לקבל מאוד שמחו ואשתו ח' לתרום. שמעוניינים
".גם לחית המוצרא

 לכבוד שסביבנו לקהילה משהו לתת "רצינו 
 אותנו םידממל":יףסוהו יתר,באםיכס ג,"הח

 םא ר'.ותיבוטםוללע םיסדהנמ' ותילה הכללמב
 חינצל ,הזולת ןלמע ןקטומשה היעש דאחלכ
 ".יותר בה טוייה ןם אכי והעולינום לשגרול






