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 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 

הפקולטות להנדסה בישראל בצמרת הדירוג של SCE 

 באוצר הראשי הכלכלן משרד עםמט מחקר
 יןב הקשר את בחן לאחרונה םשהתפרס

- תיתרבח תויליבומל םיימדקא םידומיל
 ימוונקא-ויצוסה םלוסב םדקתהל תלוכיה

 ן,בח קרמחהם.יההור דורל אהבהשוו ברהבח
 ימודל יותחומ ימודל מוסדות ילוא יתר,ה יןב

 מעלה. יכלפ גבוהה כלכלית יותיללמוב יםתורמ

 צועותקמה יכ םימעל םיקרהחו יאצממ
למוביליות המביאים אלה הם יאלייםהר

 כי עולה ,היתר בין ביותר. הגבוהה החברתית 
םיליבומה ותועצקמה דחא אוה הסדהנ ועצקמ

 לעלות הצלחה סיכויי 55% המקנה בישראל, 
 רכשה מתר ר.כשה יבעל של ןוילהע ןושימחל
 הסדנהל תוטלוקפה ירגוב לש תעצוממה
.לארשיב יללכה עצוממהמ תיתועמשמ ההובג

שמוביל ",2017 טובים "הכי השנתי הפרויקט 
 השנייה השנה זו "פורבס" הכלכלי המגזין 

 תובוטה תוטלוקפה לש גוריד גיצמ ,תופיצרב

 יםהמחשב ההנדסה, יבתחומ ישראלב
 SCE סה,ההנד לימודי ואה. בקטגורייתוהרפ

םוקמב- לארשיב תוליבומה תחאכ הגרוד
אביב תל אוניברסיטת הטכניון, לאחר הרביעי 

ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

 הסטודנטים בישראל כללמ 18.1% כיום, 
 ועוע ההנדסה כמקצם במקצוחריב

 תידםאת ע ם מעלה ויבטיחותשיוביל א
 לת היא זו: באיזהכלכלי. השאלה הנשאה
כדאי ללמוד? וסד אקדמימ

שיעור בהם משתנים, מגוון נבדקו בפרויקט 
 בזמן לימודיהם את המסיימים הסטודנטים 

םיצעמומה קהסווהתע השכר ייעורשי,קנהת
םמסיו םיישנת טותהפקול יגרבו של 

 שנחאי במדד המוסדות דירוג לימודיהם, 
 ליבקמב קפסמה)2017 תשנל ימואלניבה

 ארוכה בשורה דירוגים גם שלו הכללי לדירוג
 םיוננת ןכו (,םייפיצפס דומיל ימוחת לש
הטולקפל שיש הפעשהה תדימ לע םידיעמה

 הבינלאומית. ברמה שלה הדיסציפלינה על 
 םיימדקאה םיטוטיצה רועיש קדבנ ראשה ןיב
הטלוקפב םירקוח לש םירקחמו םירמאמ לש

 על ידי חוקרים אחרים בתחום. 

 קהל עמדת את לשקף וכדי אלה, מלבד
םהמדדי אחד הפרויקט, של יהמרכז יעדה

הארצי הסטודנט סקר הוא בדירוג המרכזים 
הסטודנטים, התאחדות של 2016 לשנת 
על המוחות. מאגר המחקר מכון שערך 
 מכל םיטודנטס אלף 11-מ יותר ענו הסקר 

 ץ.האר חביר

 משולחן הנשיא

SCE נשיא חדד, היהוד פרופ'

 מוצאת תשע"ח הלימודים שנת של תחילתה 
םרכובע ונתוגמ יהישע של המוציבע וותנא

 בוגרים 8,000מ- למעלה עם ולמענכם, 
 את יום מדי הגודשים יםסטודנט 5,500ו-

 מחנוצ ובאשדוד. שבע בארב םיהקמפוס
יותרב דולגה גבוהה להשכלה דמוסה יותלה

שינוי היוצר מוסד הנדסה; ללימודי בישראל 
ועל- השכלה באמצעות וחשוב גדול חברתי 

 כך גאוותנו. 

 הגליון, בפתיחת כבר לקרוא שתוכלו פיכ
SCE-להנדסה האקדמית המכללה
 כל מבין רביעית דורגה שמעון סמי ע"ש 

 הפקולטות להנדסה בישראל.

רועיש םהב ,וקדבנ םיתנשמ ןווגמ
לימודיהם את המסיימים הסטודנטים 

 והתעסוקה השכר שיעורי תקני, בזמן 
םיישנת תוטלוקפה ירגוב של םיצעוממה

 במדד המוסדות דירוג לימודיהם, מסיום 
 חוות וכן ,2017 לשנת יינלאומהב ישנחא

 הדעת שלכם - הסטודנטים.

י,מדאק דמוסכ אותנו, םיביימח דועו אתז כל
מצוינות ופיתוח צמיחה המשך על לשקוד 

 בהנדסה העשייה שבו באופן אקדמית, 
 תוביל לעולם טוב יותר.

דש,להתח יכומששת םלכ מאחל יאנ
ם.יחדש םגבהיל אתנו יחד ולצמוח להתפתח 

 ופורייה מוצלחת לימודים שנת לכם שתהיה 
 בכל תחומי העשייה.

 עלו והצליחו!
 בברכה חמה ושנה טובה,
 פרופ' יהודה חדד

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

כנס “מהנדסים חברה”

שם  התקיים  - זאת השנה השנייה - כנס “מהנדסים חברה”, אשר בחודש יולי האחרון
במרכזו  את היכולת של כלים הנדסיים לשנות ולשפר אורחות חיים, תוך מבט חוקר אל 

החברה שאנו חיים בה 

תינוי חברשי םסימהנד
 טודנטיםהס מר משה קרוצ'י, דיקן 

,הסדהנ חונמה את מעושןיימנהןמםדארשאכ
טבלאות, סרגלים, מספרים, רוחו בעיני רואה הוא 

טכנולוגיה, סרטוטים, ומחשבונים, מחשבים 
 ממוקדת, ריאלית, חשיבה ובעיקר קדמה 
 ית.ידנת ועתמתפתח

 םהנושאי תם אילומד ןם אכיהמהנדס ן.נכו הז
 רכובו םג םה אך אלו, בתכונות םייחנונ הללו
 היכול שרא,לקופסה וץמח יתירתיצ היבבחש
 הברהח יפנ ורולשיפ ימשמעות יינולש יללהוב

 םיכולי ראש ואל םהה.אות יםירמכ שאנו יכפ
 אנוש םייגטכנולו םיגראת לפועל איצלהו
 משךבהםגםבה קליתשנ ואלוכ–םבהםיקלנת
 םגשינפ ובםמקו המהוו ,כך םא,הכנס דרך.ה
 היגולונכטה תקבחמו תכשוממ די תציחלב

 ה.ברוהח

 םיטקיורפ כתורתע התוויל סכנה חתיפת תא
- ית”חברת יתבזוו מרגטיקפרו“לשהיממרש

םיהכל ארסנל בעזרת צרוי ד’ משנה םיטדנטוס
 מוצרים, במכללה לימודיהם במהלך בו שצוידו 

יעיולס יעלהשפ םייכולה ידעמ ומערכות םיכל
ירוקה, יהבני ייכתהל ם,ירוח יבמצב לחברה 
 לילדים הגנה אמצעי המחיה, ביוקר מלחמה 

 ות,יחתפמשה יהיחהש ותיכרבב,טרנטינאב)
 דצעהקר זה יהשה קפס לנו ןיא מה.ודוכ ב(ברכ

 ה.ברה לחם בתרומיגרל הבון שראשו

 יכפ ,םמוכשרי םטיבסטודנ הברכהת ההמכלל
 ילהקהבםיילהפע םיטדנטובס םגו אן,כטשפור

םימורת שראםיטדנוטס;שנהה כל ךמשב
שונות לאוכלוסיות להעניק כדי וממרצם מזמנם 

 יתברתח םימוביל םיסטודנט ה.ברבח ומגוונות 
 ם.ילותה על פעקרו להוזכ

 םטיהסטודנ ולמד ,ארץבוגמסו ןהראשו ,בכנס
לש כתרובמה ומתזוי על םידבכהנ םיחרואהו

 לבבות, לקירוב ריבלין, ראובן מר המדינה, נשיא 

נציגים ישראלית”. “תקווה התכנית יקריע ועל
נשיא של נאומו )ראו השבטים״ מ״ארבעת 

הדתית, החילונית, האוכלוסייה על המדינה 
מתוך משנתם, את הציגו והערבית( החרדית 

 משותפים לחיים הרבים, האתגרים של הבנה 
 ה והצומחת.טנו הקינתנבמד

 יחוהצל אשר יםיזמ בכנס צותלהר יעוגה כן, כמו
לש הולהובל הלהצלח ןהנכו דהקו את חצלפ

מייסד,- קורנברג איתי את לשמוע זכינו החברה. 
ינובפנ גיוהצ יפרשס יות,גטכנולו סמנכ”לו שותף 

ההמזה תתקשור מערכת ”,Eyecontrol“ את 
קשר יצירת ומאפשרת האישון תנועות את 

משפחותיהם, ובני ALS חולי עבור משמעותי 
גישהצ י,עסק יתוחפ סמנכ”ל- בכר יםיח את וכן 
6 את  6 OVER. וחבריו הוא שיצרו המערכת

 אמצעי להזמין העולם אזרחי לכל תאפשר 
 תולת אלל ,םוקמ לכל םימדקתמ הייאר

 ,יתמשמעות נמוכות יותובעלו טיסטרטומבאופ
 ם.יט השונטרניני האבאתר

 אהו ז,מרכב ברההח את םשש ס,שהכנ קפסןיא
וינידבשי ההנדסה. םבעול החשוב ןיוצתנקוד

להשכיל צריכים רק אנחנו להשפיע! כלים 
הבאה, בשנה בכנס נתראה בהם. להשתמש 

חברתי”. הנדסי- “אקטיבזם תשכחו אל- אז ועד 

 עסקי פיתוח סמנכ"ל בכר, חיים לדברי 
" 6 6 OVER," יתגטכנולוה ההתפתחות דצ״ל

ההמהפכ לנו צרתיישמ יותוההזדמנו המואצת 
באמצעים ולהשתמש להשכיל חשוב הדיגיטלית, 

 זה, בעידן חברתיים. פערים לצמצם כדי אלו 
 דעיב שמהשתל יתדוחיי ותמנדזה ולנ הרצונ

 םייקל ורפשאיש ם,ישדח םייקסע םידלומ רוציול
 םורגל ליבקמבו חוור תורטמל תיקסע הרבח
 ותגלליחתמשי.ותמעשמירתבחטקפמיאל

 ההנדסה עולם בין דיאלוג מייצרת SCEש-
 דלמו מששתש קווהמו אחלמיאנו ברה,והח
ם.״יילת מקבד במוסדוימות ליוור תכנעב

 טכנולוגיות וסמנכ"ל שותף מייסד, קורנברג, איתי 
"EYECONTROL:” מאתנו אחד כל של "היכולת 

 וקול שראהייבאוכלוס טיעומלעוול ,יעלהשפ
םינכונ םיילח גדולה תקווה נותנת נשמע, אל

שינוי לעשות שניתן ובטוח סמוך אני וטובים. 
 הכלים בעזרת שלנו החברתית בתפיסה גדול 

 ם."ים שנלמדייההנדס

 עתידי למחסור בנוגע הפופולרי השיח
 יהיהתעש של בצורך םיוכ עוסק םימהנדסב

 םיסדמהנבימעותמשה צורךה ם.ידבבעו
 יון.ינו עולה לדי חברתי כמעט שאינולש

 ההנדסה םעול את מקרוב ירמכש ימ
םיפרסמהםוללע רבמעשדילהע וליכ

 הצורך הבנת של שלם עולם יש והחישובים, 
 םיידעמ פתרונות אצומל יכולתוה יאנושה
יותר. לם טובצירת עולי

 טכנולוגי וידע הנדסיים כלים חשיבה, 
 םלאנשי פתרונות יאתלמצ יאלהב םייכול
 םייח אורחות לשנות ים,שונ םיצרכ יבעל

 צעותאמבי.חברת יינולשםייכתהל םקדול
 םיכילהת חתפל ןיתנ םייסדנה םילכ
,היחמה רקויב םחליהל ,הקורי היינבל

אחרות. רבות ובדרכים חירום במצבי לסייע 

 מתמידים לשינויים נתונה החברה 
םג וכך יה,שמר על קופאת ינהא םולעול

מהחברה חלק היא ההנדסה ההנדסה. 
 ם,התחו של יםוהבוגר יםטודנטהס בזכות 

םירפשמו םישנמ ,יתרבח יוניש םירצויש
 פיתוחים באמצעות החיים איכות את 

 ים.יגטכנולו-יםיהנדס

למשל, לם,בעו שמתרחש יורהע יךבתהל
רבים שיש מכיוון כאלה. בפיתוחים צורך יש 

את מחייב המצב בעיר, לגור המבקשים 
 לניהול חדשה אסטרטגיה לגבש הערים 

 בהיצמ זו אותיצמ מות.חכ םיער של ידיעת
 ים.ים רבאתגר

 םיסמנו םילוורש םיילשפמ םיסדהנמה
ומכ םייסיסב םיכרצל ותונרפת אוצמל

אנרגיה מים, )מזון, קיום אמצעי אספקת 
כגון שונים שירותים מתן ותעבורה(, 

 םירותיש ינוך,וח יאותבר יטור,ש תברואה, 

 – וחידושים רעיונות פיתוח סוציאליים,
 ותילפעה את םירטנמש הרקב ירדחמ
 םימיאתמש בוחר יטלש דעו תינוריעה

 מם לתושב.את עצ

 המ ךא ,תומכח םירע לע םירבדמ םלוכ
 םימתכננה םאה ?מהלחכ ריע ךפוה םצבע
 ?מהחכ ריע של מעותמשה את םיינבמ
 תנצל חכמה ירע אםה הקרינה? םע מהו
מוכ םייירונע םיבאמש יותר יליע ןפאוב

מים צריכת תחבורה, תנועה, אנרגיה, 
– ייבאפקט תכנון לבצע יכד וחשמל? 
איכות את וישפר התושבים את שישרת 

 החברה" "מכווני המהנדסים על – חייהם 
כך רק ם.דהא יצורכ את בחשבון יאלהב
 בצורה המרחב על להשפיע יצליחו הם 

םיסדמהנ של בותיהחש ןאמכ ית.בטימ
 ולבעיות לצרכים המודעים חברתיים, 

 יב עמה.יטים כל הזמן להבחברה ושואפ

אתהעל ךרוצל בוחש ירתבחה חישה
חשיפת החברה. לצורכי המודעות 
 ולסוגיות מגוונים לתכנים סטודנטים 

 יחהש העשרת םלש בהחשו יותברתח
ט.דנטוסה של ימדקאה ל"שולחנו" אתובוה

 בלימודיו שחווה מזה שונה שיח זהו 
לחשוף ומטרתו ים-טכנולוגיים,ההנדסי

 כדי החברתיים, להיבטים הסטודנט את 
 ותשיגרו ותדעומ םיטדנוטסה ברקב חפתל

 ית.חברת

 קר ויהי אל םיטדנוטסה ,הז ןפואב
 םמהנדסי אלא יד,בעת םיינמצו םימהנדס

 תודעומ ילבע םיסדנהמ ;ףסומ ךרע םע
ותצעמאביכוינבהוומיפנשה ,יתרתבח

להשפיע ניתן שרכשו ההנדסיים הכלים 
 של יםתהליכ יעולהנ כולנו של םייהח על 

 י.ינוי חברתש
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 שותחד
 רועיםואי

 תומום מקשר עאת הק םשייה": מהדקיתע "יום
 עתידייםודה ההעב

 חשמל נדסתמחלקה להה
 את טרוניקה הפגישהואלק
 רונהודנטים בשנה האחהסט

 כיריםללימודיהם עם ב
 בתעשייה םתחומי במגוון

 הקלחמה לש 'ד הנש םיטנדוטסל "היישעת םוי"
הטרבמ ךנער ,יקהטרונואלק לחשמ תלהנדס

"חמים" לנושאים הסטודנטים את לחשוף 
 ד"ר ארגן האירוע את בתעשייה. ולפרויקטים 

 ל.ימיי בטרידמ

 םימוחתב היישעתב םיריכב וצרה םויה תרגסמב
 ותקשורת. אלקטרוניקה חשמל, הנדסת של יםשונ

 על רפיס,מת"רוא" רתבחלכ"מנס,ןוששידג
רותוקמ ועל יותמר-תאויגחכו חנותת מתקה

 הרצה חנוך אפרים מתחדשת. לאנרגיה נוספים 
סדהנמ לש הרשמל הדובע ותוניאר" אשובנ

 עבודה. בראיונות להצלחה טיפים ושילב חשמל" 

 ריםאתגנחשפים ל SCE הסטודנטים של"
 ולים"גד רגוניםווים אהמל
 ויקטכנה לפררס ההרח בקואת אווד נשא הרצשדון ומשאבים בנמל אתכנ ידתמנהל יח

 בחברת הולכה מחלקת מנהל אלנבוגן, מרצל
 לשההולכ יקוו וריטבנםיידושחרסק,מלהחש

םטירובו ,םטיבמזל" שימושןכגו להחשמ תרש
 המתקדמות הטכנולוגיות על סיפר הוא ועוד. 

 םרטןברוש מל,חש רשת ותקידבםוחבת רותיב
 ארץ.ו לגיעה

 להנדסת המחלקה ראש קגלובסקי, ויקטור פרופ'
 ירךב,שבע ארבסקמפו ,יקהטרונואלק לחשמ

יימ"לשםיבותחש את שיגוהד יםטהסטודנ תא
 להידוק- נוספות ופעולות סיורים ושל התעשייה" 

 לש ההשתלבות ולהקלת הייהתעש םע שרהק
מהדקים קשרים בין-לאומיים ם.יהימודם לה בתום בטיהסטודנ

ורךות, לצכוננדסת ממחלקה להרחה בהתא ודושבה IIT-וחוקרים מ של סטודנטים חתשלמ
 ותוסדות בין שני המרונאחם הרקם בשנישנ ולהיתוף הפעש קידום 

 במכללה התארחו טמברספ ילתבתח
פ'ורפ ותאשרב ודומה םירקוחו םיטדנוטס

 לעיצוב במחלקה מרצה מונגה, צ'ארו 
Guwahati IIT (Indian Institutes ב-

 ,(of Technology םאסא ינתבמד השוכנת
לקדם במטרה הגיעה מונגה פרופ' שבהודו. 

 מכונות להנדסת המחלקה עם משותף מחקר 
 ילגל םיטבורו ןוותכנ בוציע אושבנ SCE-ב

שי.ליהש

ימתימק במכללה מכונות להנדסת המחלקה 
 בינלאומיים פעולה שיתופי האחרונות בשנים 

ימשנ םיטדנטוס.IIT-בםיטדנטוסוםיצמר םע
םמשותפי יםיקטפרו יצעווב תכננו המוסדות 
 המתמקדת ,E-studio תכנית במסגרת 

פיזיותרפיה מתקני כמו חברתיים בפרויקטים
 עיוורים לילדים טכנולוגיים משחקים לילדים, 

ם בקמפוס.יטודנטיוד לסי נומתקנ

 כדי לישראל הגיעו ההודים הסטודנטים 
יחדב ולהשתתף טקילפרו םיהחבר את גושלפ

 ימהישהתק ”,2017Mechathon" בתחרות 
מכללה.ב מכונות דסתהנ בועש יירועאמ קכחל
המחלקה ראש אמונים היו המשלחת אירוח על 

 איקו ופרופ' מזור גדליה ד"ר מכונות להנדסת 
טל.אבי

הפעם זו במכללה התארחה מונגה פרופ' 
 מחקר לקדם כדי גם יעההג והפעם השלישית, 

 םיטובור ןיב היצקארטניא״ אשונב ףתושמ

 להנדסת "המחלקה לדבריה, לקשישים״.
IIT-ב בוצילע הקלחמהו SCE-ב תונוכמ

 םטיהסטודנ יןוב האחרונה, בשנה יחד עבדו 
 טמע אל שעלו ףא על ברות.חיקשר רוצנו

 שעות, ידלהב מוכ המשותפת, דהבובע יותבע
 יחום הצלם השפה, הי תרבויות ומחסוהבדל

 דהימלם.יפיםיפמשות םיטקירופדיחברצויל
 ם".ימשותפת תורמת ומעשירה לכל הצדד

 לארשיב רייסל הקיפסה יכ הרפיס הגונמ פ'ורפ
 יהנותלםידעיושם,ייביוחםיאנש קריבע גשהופ

ופוסב".םייחב םיטנקה םירבדה את םיכירמעו
 םאנשי למען יתנעש שלנו העבודה דבר, של 
 דבר בכל יהאנוש השימוש על לחשוב ינוועל

ים".שאנו עוש  תעודת את מעניקים ברקאי עפר וד"ר אילני חגי ד"ר
 רם יחזקאלההוקרה ליו

 ודוס אשדוניהול בקמפ תעשייה נדסתהגמר של המחלקה לה
קהמחלה של דיוחמ פעולה יתוףש גרתמסב

םע אשדוד מפוסבק יהולונ יהיתעש להנדסת 
 תכנון יחידת מנהל מפוסלק יעגה בעיר, הנמל 

יחזקאל, יורם אשדוד, נמל בחברת יםומשאב
 כמרצה אורח בקורס ההכנה לפרויקט הגמר. 

ומוקמ על ,למבנ תוילפעה על רפיס לאקזחי
 ועל זו בפעילות וניהול תעשייה מהנדס של 

יר אשדוד.ין הנמל לעהקשר שב

ראש בהרצאה נכחו הקורס, תלמידי מלבד 
 חגי ד"ר וניהול, תעשייה להנדסת המחלקה 

 םשוני םבשלבי מהמחלקה םיטודנטוס י,ילנא
 ם.ימודיהשל ל

קהלחמב רמגה יטקיורפ יארחא ,יאקרב רפע רד"
ייתופלש שאחראי ומי יהולונ יהיתעש להנדסת 

בעיר שונים גורמים עם המכללה של פעולה 
יתוב החשמל חברת הנמל, יה,יהעיר כולל- אשדוד 

 המחלקה, ראש עם יחד העניק- אסותא החולים 
 אל.קזחיםרויל קרההו דתותע י,ילנאיגחרד"
םיטדנטוס יןביפוצה פעולה יתוףש יו,ברדל

 יפתבחש ייעיס אשדוד נמל לחברת מהמכללה 
 ם.יגדול יםגונאר םהמלווי יםלאתגר םיטודנטהס

66 
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 קרמח

 ית:ם בהנדסה אזרחם מיוחדיקורס נושאי
 ותיר משמעלוקחים חלק במחק

 סת בנייןודנטים במחלקה להנדשר לסט, מאפProject Oriented תרס, המתנהל בסביבהקו
 ולם המחקרות בעהתנסל

 Project יבתסבב המתנהל ייחודי סקור
Oriented במחלקה לסטודנטים מאפשר

 לטעום שבע באר בקמפוס בניין להנדסת 
םטיהסטודנ ,הקורס תגרבמס קר.המח םמעול

 חברי של במחקרים פעיל באופן משתתפים 
םימתכננ ,יתדעמ ותרפסםיארוקםה:גלסה

 אותם מבצעים הניסויים, תכנית את המרצה עם 
 ח את התוצאות.ם לנתיולומד

 ישת והשתתפ זתשע" בהאבי טרסמס לךבמה
 ראובן ם.ישונ םמחקרי יבשנ םיטודנטס צותקבו

 דוריבאו ילו אלנתנ ן,כה יבא פרח,י באיאל מה,גו
 תוטיש ונחב ,דיע ימר ר"ד לש ותייחנהב ,יבצ
 םידומבע דהפלה יקושיח ותמכ חתתפהל

 לשןימזו ןבטו יבעמוד ה.גבו קחוז בעל ןמבטו
 יתיחס גדולה צפיפות נדרשת קומות ירב םמבני
יכותמשה את גילהש ידכ פלדה, יישוקח של

לעתים, הבינלאומיים. לתקנים בהתאם הדרושה 
 אתגר מעמידה הנדרשת החישוקים צפיפות 

 ם.ית העמודיקיצ יצועי בבי אפשרט בלתכמע

האחת חלופות: שתי נבחנות הנוכחי במחקר
 םמרוכבי םימרמחו יותעשו ברשתות שימוש- 
היינשה ;םיימינפה הדלפה יקושיחל תפסותכ
 חומרים עשויות יציקה בתבניות שימוש- 
 ושמשי ןוטבה ותשקתה רחאשל ,םיבכורמ
 ורחבנ ולהל ותפוחלה ית.ונציח קוזיח פתטמעכ
לע יבהוחש היאקר חרלא םיטודנטהס יידלע

 המחקר תוצאות אם האפשריים. הפתרונות 
 מושיהש אתבירחלה רופשאיןה ות,יתכנהחוייוכ
 ם.ארץ ובעול, בק גבוהי חוזם בעליטונבב

 ןגדרד" םע דהבע פתסנו םיטדנטוס צתובק
של חהיפהת פעתהש את קהדבו רוזמ ןוקב

 שני של היחסית התזוזה על חרסיתית קרקע 
 יאזר דןירו יותגלמר ינון םיטדנטוהס בנה.מיחלק
 ורךלא תזוזות המודדת תמערכ ויבוהרכ ותכננ

 השנבנ דהממ" לתוספת םיילד ןג ןישב פרהת
 ישנ ןיב ותזוזהתשאיההחהנהו.יאל דומצב

 והתכווצות היחתפ לבש תגרמונ ההמבנ יחלק
 ות.ביטרה דתימב םייוינמש ותבעוהנ קע,רקה של

 וזקויצא מח לחזק בא
במחלקה השנה שבוצע ייחודי גמר פרויקט

עראר ערווה הסטודנט ייד על ין,בני להנדסת 
 תכנון הציע מעידי, מואב המהנדס של בהנחייתו 

תוך אדמה רעידת מפני יםמגור מבנה יזוקלח
התכנית כלכלית. כדאיות בשיקולי התחשבות 

אדמה לרעידות מבנים עמידות לשיפור הארצית 
 38, תמ"א במסגרת יםיהנדס פתרונות משלבת 

בתוךו םימייק םיבנמ קזלח םימזיל צעמו בה
מעל קומות הוספת ייד על יםנכס להשביח כך 

כלכלית, ינהמבח בפועל, אולם קיים. למבנה 
 יתכדא ינהא יהיפרפר יבאזור םיהנכס השבחת 

 תוסכל ידכ קיפסמ הובג וניא סכנה יווש ןכש
 ג המבנה.יות שדרואת עלו

ףיסוהל ןתינ .תרחא הארה ידוחייה טקיורפה
 קומות של עמודות קומות ארבע בן ישן למבנה 

 מבטון, גותמדר ירפ וכן המבנה בפינות םיממ"ד

 תמוק לש הריגסו םימייק םידומע קוזיח דצל
דתירע יפנב דימע היהי הבנמהש ךכ ,םידומע

 העורף יקודפ של יגוןהמ בדרישות יעמוד אדמה, 
 ית.- והשבחת הנכס תהיה כדאית כלכל

 ירבע ד' בשכונה ישן מבנה של יותתכנ בחן ערווה
 דותילרע שלו דותימהע את קדבו בעש ארב
האוושהו תבשחוממ הזילנא תוצעמאב המדא

 ידותלרע םמבני בתכן הדן החדש, 2413 לתקן 
 יביטקורטסונק ןורתפ ןכנת ןכמ רחאל .המדא
 השדחה תפסותה .ליעל תופסותה לע ךמתסהב
 גתפוסה,בנהמל חהקשה כתרמע שהמעל רתצוי

 יה בזמן רעידת אדמה.גאת האנר

2413 ןקלת ותסיחיהת וךת נעשה ןוהתכנ
 לרעידת מבנים עמידות בהערכת העוסק 

 ,ידיעמ באומ החנמה םע דחי ,הורע .המדא

 תויציק םכנניתמ עיד. מיר ופ'רפלשהוצקבה
 של בטונים בעלי חוזק גבוה

 רשפאמש ,בשחוממ לדומ ונב םיטנדוטסה
 יחה.מהתפ אהצכתו יהפוצה זהזוהת את בלחש

 בלותקמתה אותצהתו אחר בקולעםייכמשמםה
 םיוננת וףסאל יכהמשמש דה,ידמה רכתמעמ
 ם.יגשמת הת עונקראל

להערכת מדידה תיטוש ילימכ יהנוכח קרהמח
עתיד הוא בהמשך, במבנים. הבדליות תזוזות 
 יסוס,ב יטותש של יםשונ פתרונות לבחון 

 קרקע.ת היחב תפת התזוזות עקו אצמשיצמ

 המבנה תכנון של דגם מציג עראר ערווה הסטודנט
 יתרתית חבווכה: פרויקט גמר בזבתערו

 םילקש יפלא תורשע המכ לש תולעב יכ וארה
 צרותשנו דשותח ירותד של ירהמכ דצל רה,ידל
 סוךיחש פתרוןלאיבלה ןיתנם,ידמוהע מתקוב

הבאה דמההא דתיברע לרכוש ונזק םאד ייבח
 ם.יילמתקפת ט או לאחר 

קיץ 2017 תכנית מתמחים –
תכנית מתמחים במסגרת שיתוף פעולה עם  2017 בקיץ  התקיימה ב- 

Onward Israel ו-Israel Experts ותוענת השבבת שמו יתות המקצועהתמחית התכנ 
 בתחום ותהתמחאחת מהערים בישראל ולות במחו"ל לחי ודיםם יהטיודנלסט רתמאפש

 שראליםם ייתיהעניין שלהם לצד עמ
מךס על מחותלהת בחרונ אשר ם,יטדנטוסה

לחברי צוותו אישי, וראיון מעשי ניסיון השכלה, 
 מכונות להנדסת מהמחלקות אקדמי סגל 

 ,רקחמבוקסע,קהיונרטקאלו מלשח סתדהנו
דותבמעבודבוע םיילפע םיטקירופב יעויס

 המתקדמים במשאבים שימוש תוך המחקר, 
ןפל סףבנו מכללה.ה יעהצמש יותרב

את לחוות המתמחים זכו האקדמי-מקצועי, 
בפעילויות השתתפו במכללה, הסטודנט חיי 

סגל חברי להכיר ולמדו מכללתיות כלל 
וסטודנטים מהמחלקות השונות. 

 להנדסת מהמחלקה טרבלסי, ניר ד"ר 
 טדנטוס ם,מרבנ יצ'רל םעדבע מכונות,

חיתופ על ב,רה"אמ יהגוולטכנויב סתדלהנ
תלת- במדפסת והדפסתו היברידי גבס מגף 

 פעולה "שיתוף טרבלסי, ד"ר לפי ממד. 
תבחרהב ,ונלש דסומל ןה םורתל לוכי הזכש

 והן חדשים, רעיונות ופיתוח המחקר תחומי 
דעיה את םיבימרחשם,ימחמתהםיטדנטוסל

 בתחומי חדשנות וטכנולוגיה". 

 מכונות סתדלהנ טדנטוס צ'ר,יפןית'ינ
 שמתייצב רובוט בפיתוח חלק לקח טקסס,מ
תודבעמה":ן'תיינ רפסמ (.ball-bot) רודכ לע

המכללה, את מאוד אוהב אני נפלאות. פשוט 
וידידותיים. נחמדים והאנשים יפה הקמפוס 

הפעילויות בעקבות סטודנטים הרבה פגשתי 
השתתפתי בהן. שהשתתפתי השונות 

מכל אנשים לפגוש לי שראפ וזה ב׳מקאתון׳, 
 העולם ולא רק מישראל." 

 שגפמל םיחמתמה וסנכתה תינכתה םויסב
יקןדו םיהחוקר יבפנ גויצה שבו ם,מסכ

בתכנית, פעילותם תוצרי את הפקולטה 
המשך. למחקרי בסיס ישמשו אף שחלקם 

הגיעו המתמחים "כל כי ציין פישר איתן ד"ר 
ניכר חשוב, פחות לא משמעותיות. לתוצאות 

מדעית מבחינה משמעותית יהחוו שעברו 
 ואישית". 

תא ביחרהו דסימ רשא ,ךונד םולשבא ר"ד
 התכנית, למארגני SCE בין הפעולה שיתוף 

אהנפל מנותדהז איה מחות"ההת :ישגדמ
 וייחודי, ציוני בפרויקט חלק לקחת למכללה 

 םישונ םייאקדמ מוסדות מקרוב ירלהכ
םיטדנטוסה של דעיה את ירולהעש בחו"ל

 SCE לשגרירי הופכים המתמחים והחוקרים. 
םיקשר ירתציל סיסב צרנו ןאמכו בחו"ל

נבנה וכן המוסדות, בין אקדמיים-מחקריים 
 לתכניות פוטנציאליים סטודנטים של מאגר 
ידמויל ם,יחממת יתתכנ – מכללהה של שונות

המשך לתארים מתקדמים ועוד". 

בינלאומיים אקדמיים לקשרים המחלקה 
 להשתתף בחרו אשר גלהס ילחבר מודה 

 גלסהירבח את הינמזמווז יתכנבת השנה
 דותייחה אתו ותקמחלה מכל ימדקאה
פותלהשתת ותדממוע ישגלה יות,מנהלה

בתכנית שתתקיים בקיץ הבא. 

ניתן נוספים ולפרטים מועמדות להגשת 
מגי גב' המתמחים, תכנית לרכזת לפנות 

 maggieet@sce.ac.il גוברמן, בדוא"ל 

mailto:maggieet@sce.ac.il
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 שיםדוחי
 צאותוהמ

 תעת טביעכת המוניתחו מערסטודנטים פ
 ותיתיות בילדים בבריכ

 יתןית דר' אגשמה, בהנחי נתנאלו םודנטים רון אברהשהמציאו הסט יתכת החדשנרהמע
 וגר ומרימהחת מבשגו בחצר ללא הית אמתקרב לבריכה בבופוס, מזהה ילד שפישר ואפי פר

 ריםהתרעה להו רוןו בזמן נשלח מסם. באת הילד מלהיכנס למי רתר פלסטיק, שעוצגד
התמקדו גשמה ונתנאל אברהם רון הסטודנטים

לבעיה מענה שיספק במוצר שלהם הגמר בפרוקטי 
 בימי בפרט הישראלית, החברה את המעסיקה 

 יץהק מהלךב יכ לב “שמנו אברהם: ם.מיהח יץהק
 יכותבבר םילדי של יעותטב על םירב םיווחיד יוה

 קשו קרס צענויבן.יוהרע יעגהאןמכו יות,טפר
 .רתויב בוטה הנעמה תא ןתיי המ ררבל וניסינו

םכשה אהו ןיכוסה קריעיכ לנו פרויסםיברםיהור
 בבית באזורים שוהים כשהם או בבית נמצאים לא 
 ץרדילשה בלםימשאול יכה,רבמה םיקחוהר

יכה.”לבר

 השגחת כשאין לבריכה הילד כניסת את למנוע כיצד 
 ר?גבומ

 שאפשר מערכת לפתח םמעצ על לקחו םיטדנטוהס
 מערכתה מוכה.נ בעלות ית,טפר יכהבר בכל יןלהתק
 זוראל בותקרהת םיזהמהםיישניחו מהצלמ כוללת

יקפלסט גדר מתמתרומ – ילדב מדובר םא יכה.הבר
 להיכנס מהילד ומונעת הבריכה סביב המותקנת 

ם.ייה. במקביל נשלח מסרון להוראל

יכה,הבר סביב טיקמפלס יתטומטאו גדר “התקנו 
 גדרה ילד. יסתכנ מזהה מערכתכשה שעולה 

יסתכנ את ומעכבת יםישנ יפ יכההבר את גביההמ
לנסות ימשיך הוא אם גם כלומר, לתוכה. הילד 

 יכנסלה זמן יותר הרבה לו ייקח גדר,ה על לטפס 
 תשלח יתטמטואוה רכתמעהםייינתבו יכה,ברל

 הודעה להוריו.”

הרחב לקהל צרמוה יתוחופ יווקש על לשמוע נקווה
 יעהטבה אסון את למנוע במטרה הקרוב, בעתיד 

 הבא.

למנוע מוות בעריסה
 ריםעת מקר למנייתח מכשיוניקה, פואלקטר סת חשמליקיר דיגודקר, סטודנט במחלקה להנד

 התינוק בתנועה ובצבע של ם ייחודי, המזהה שינוייםיתורלגות אות בעריסה באמצעשל מו
חשמל להנדסת במחלקה סטודנט דיגודקר, יקיר

 ד״ר בהנחיית שבע, באר בקמפוס ואלקטרוניקה 
 פתרון שלו מרגה טיקבפרו גיצה גנו,יטר םתו

 אהו יסה.בער תמוו לשםיקרמ יעתלמנ יאפשר
תוצעמאב בעצו תווענת ההזמה םתירוגלא חיתפ

 להבחין במטרה אותם להגביר ויודע וידאו צילום 
 המערכת ,כך ם.יהשונ םימייפרהןיבםייינובש

 תר.יום בים קלייינול שם עג יעת להתריודע

 ,MIT-ב השנעש קרמח לע מתבסס יקטפרו"ה
 םייהק םית"האלגור קר.יגודד פרמס "בבוסטון,

םיבכל בו םימשמשתו תנועה ירבגלה דעיו
האלגוריתם את לקחת רציתי ובתעשייה. כבדים 
גם להתאים שיוכל כך מידע, לו ולהוסיף הקיים 

 עדינה תנועה ולזהות תינוקות של לעריסות 
 םיתגורמהאל הבשונ ק.ינות ימתנשוכמ תריוב

 וא התנוע הפסקת לע אדווק דעוב ישל ,םיהקי
- התופעה לש םיינלתסמ םבהתא ,צבע יינוש

 ירהמכ מערכתה ימה.הנש סקתוהפ הכחלה
 אישה עברג ה.תנוע ומחפשת יהרצו הצבע תא

 איה בתנועה, סרחו או בעציינוש טתקול
 שהמערכת חרמא ש.למשתמ כך לע היעמתר
שרומאפ ירמה ייהוהז ,יםימיפר ישנ לכהמשוו

 שניות וחצי שתיים בתוך חד בשינוי להבחין 
 ק לנשום".יינוק הפסגע שהתמהר

 :תיתחפשמ החורא ךלהמב הלע טקיורפל ןויערה

 משפחה קרובי בעריסה. מוות של הנושא "עלה
 םינאקבשו םייימהק םיירשהמכש פרויסישל

 ק,ינולת םייעפרמ אף םקחלוןמזבםייעמתר
בר.ד של פוסובםותאםיקמנת םיברןולכ

 יותר, טובות תוצאות שיספק משהו חיפשתי 
יאנש יווןמכו ינוק,הת לשנת יעלהפר יבלמ

 החלטתי תמונה, עיבוד של בנושא מאוד מתעניין 
".ם זהלהתעמק בתחו

עדיין מובנת אינה בעריסה המוות תופעת 
 שאין טוענים רבים רופאים במלואה. למדע 

 ית.אדוהו בהיסה על בעצאה את םילש רךד
 המדינות ארלש יתיחס ,בריאותה דמשר יפ לע
אהו םבעול אך ,נמוך ישראלב ההתופע וריעש

 י"אנ ידות.ל אלף לכל םיקרמ 0.5-0.3 על עומד 
לזו ןפתרו יעלהצ ליוכ ישל טשהפרויק המקוו

 מן תחלוף התופעה שבעתיד כך ובר-ביצוע, 
 ".םהעול

 תי נראהרי בלולאחדשני: פאנל ס וחיתפ
לבקשת התעשייה הצבאית, סטודנטים של המכללה פיתחו אב-טיפוס לשני פאנלים סולאריים

דיסקרטיים, שיאפשרו בין היתר להימנע מתפיסת שטחים גדולים ומפגיעה בנוף הטבעי 

שיתוף במסגרת לראשונה הוצג חדשני פיתוח
 :SCE עם הצבאית התעשייה של פעולה 

ם.יייסקרטם דיים סולאריפאנל

 יתחדשנ מערכת של יפוס-טבאב מדובר 
 םיאנלפמ יהגאנר רתיציל ית"טרקסידו"

לתואר םיסטודנט ידי על שפותחה ם,ייסולאר
 בהנחיית מכונות, להנדסת במחלקה ראשון 

 םטיהסטודנ טרבלסי. ירנ ודר' פרץ ימוט ינג'א
 יחבו האחד- םיפאנל ילשנ טיפוס-אב יתחופ

ץ.מתחת לדשא והאחר מתחת למשטח ע

 מגורמים הגיעה המערכת לפיתוח הדרישה 
 תודסומל םיונפ םפע אשל ,יתאבצה היישבתע

 אתרל טרהמב ץבאר דסהלהנ םיימדאקה
 ,םעפה .םינוש םייסדנה םייגולונכט תונורתפ

 שומישל השדח ךרדב ךרוצה תא ולעה םה
,םילודג םיחטש סופתת אלש ,שמשהמ היגרנאב

 תפגע ולא החקלאות שטחי את תצמצם לא 
 י.טבעבנוף ה

יאורל נאור, םיקאח יבורד,יו ייונ יםטהסטודנ
 האתגר את עליהם קיבלו רחמן ומורד זוארי 

 גמרה פרויקט במסגרת המערכת את יתחוופ
 י.יר טרבלסית ד"ר נם, בהנחישלה

 גציהמ יפוסטאב- נבנה טיקהפרו גרתבמס
יבוחדאחה מור,אכם.ייארסול םיאנלפישנ

כל עץ. למשטח מתחת והאחר לדשא מתחת 
 ממשק הוא האחד ם:יחלק משני מורכב פאנל 

 יםסיב להכיל ומיועד לשמש החשוף ייצונח
 ןכותל יארחא ינשהו ,חטשה ינפ הבוגב םייטפוא

 הרוצב לנאפה לא םייטפואה םיביסה תשגנהלו
הפאנל. כל את הארה ינתמבח המכסה ילה,יע

הסטודנטים הוכיחו שערכו, ניסויים באמצעות 
ילותיעה ילותה.יע ואת המערכת היתכנות את 

 טו־פו תא של מזו 94.5% הייתה ביותר הגבוהה 
 י לשמש.גמרוף לאלקטרי החש

גה,ההצ בעת שנכחו ית,הצבא יהיהתעש יגינצ
 האב- חשובה". דרך בפריצת "מדובר כי הצהירו 

 הצבאית יההתעשי צורכי על עונה יפוסט
 ייעלותההת םבתחו דרך צתפרי יותלה יועשו
ית.גטהאנר

 לעבור צפוי יתוחהפ י,יסוהנ הצלחת בעקבות 
 ית.יה הצבאיי התעשידל
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 טיםטודנס
 ריםובוג

לתעשייה והצעת נישואין על המים פתרונות
וסטודנטים   ״שבוע הנדסת מכונות הבינלאומי״ אירח נציגים מהתעשייה, יחד עם אנשי אקדמיה

מהארץ ומהעולם, לשלל אירועים, תחרויות ופרויקטים בין הפרויקטים בתחרות ים המלח 
המסורתית - רובוט שהוביל טבעת וזיקוקי דינור לצורך הצעת נישואין על המים 

 ותמחר" - יזמ וחריםרתק של "במסע המה
 ית למען הקהילהת-הנדסרתיחב

שנה ב'  וג' בשני הקמפוסים מתנדבים בארגונים חברתיים ומפתחים מיזמים הנדסיים  סטודנטים
העונים על צורכי הארגונים

 במכללה, מכונות" הנדסת "שבוע מאירועי כחלק
SCE וסטודנטים מרצים של משלחות אירחה 

 ויה םיחרואה ןיב ר.ופגינסו ב"הרא ,גלוטרופ ,ודוהמ
 יההוד יהטכנולוג מהמכון גלס יואנש יםטסטודנ

-IIT,טתיברסיאונמ UP טתיסברימאונ גל,טובפור 
NTU יטאות בארה"ב.בסינגפור ומאוניברס 

 ועבשהיועריא רתגסמבהכרנע הונשארל
 ותפבהשתת ”,Mechathon 2017“ ותרתח

 לתואר םיטודנטוס מכללהמה ב' שנה םיטודנטס
 ותרבח גל.וטרופו ודוה ,בה"ראמ ישנו ןושאר

ןוגיולפ ,םיפטנ ,םירטס-דהוס- היישמהתע קענ
הציגו למדע, קרסו פארק וכן ננו-סנט טמריסק, 

 ם.יו-יוםבןעמ תמודדומת ןשה יותהנדס בעיות 
 וונתבקש מעורבות תלקבוצו וחולק םיחרהמת

 מצעותבא אותן, גיולהצ פתרונות להן צואלמ
 ימואלינב טופיש תווצ יפנב ,סופיט-תובאו תוגצמ
 יסרפ וקלוח עוריאה םותב .היישעתה יגיצנו

ינות.יש הקבוצות המצטא לשלוינש

 להנדסת המחלקה ראש מזור, גדליה ד"ר לדברי 
לכ- ןתושרל דמעש רצקה ןמזה תורמל ,תונוכמ

 יים,וחדשנ םיצירתיי פתרונות יגוהצ הקבוצות 
של ותיפיצה על הברהבהלתעםמתרש

 בהמשך להציג התבקשו אף חלקן החברות. 
 ךרוצל ,ותרבחב םיריכב םימרוגל ןיהותונרפת את

 ח.יתון ופך תכנוהמש

ד' משנה םיטדנטוס 76 וגיצה ועבהש ךמשבה
43 גוהוצ הכול בסך ם.שלה גמרה יטיקפרו את 

 ועדת בפני הנדסיים ואבות-טיפוס פרויקטים 
 מישהבח עסקו םיטיקהפרו ית.ינלאומב יפוטש
 הרקב ,הקיטובור ;היגרנא :םייזכרמ םימוחת

 ותכונות צרמו הנדסת יקה;יומכנב יקה;טרונומכ
 י מחקר.יקטים; ופרוחומר

קהחלמב ג' שנה ידימתל ודרי ועבהש םיכוסל
 המסורתית לתחרות המלח, לים מכונות להנדסת 

“Dead Sea Competition.” בנו םיהסטודנט 
 עצבל ודועשנ ,תימימ הביבסל םירקובמ םיטובור

 ועוד הגנה קרם קרטיבים, משקאות, של משלוחים
 ועדת מול ימהיהתק התחרות ם.יב םילמתרחצ

 יםוהפרופסור ייההתעש מהמכללה, יםשופט
תוונכמה .לגוטרופו רופגינס ,ודוהמ םיחרואה

 יכולת כמו קריטריונים, בכמה לעמוד נדרשו 
 יכולתו יתטמטואו הפעלה ם,ימב יתמטונואו טיוש

בנתה ילותבמוה צותבוקה אחת אות.קמש אתינש
 מהצעת כחלק דינור וזיקוקי טבעת שהוביל רובוט 

 ם.יישואין על המנ

 ףותיש תא ונקמעה הנשה״ :רוזמ ר״ד םכיס
,תויוליעפה תא ובנחרהו ימדקאה הלופעה

לקדמת שלנו םיטודנטהס את לחשוף במטרה 
לאורחים מודה אני העולמית. הטכנולוגיה 

 שלנו הסטודנטים את מברך וכמובן הנכבדים 
 ,תושנדחה לעו םיטקיורפה לש ההובגה המרה לע
םידימע אלה ם.יאבה םירוזחמל והבג ףר הביצמה

 מכונות ימהנדס בהכשרת יתהתכנ הצלחת על 
 יה".יבתעש כנדרש משולב, י-תחומיןב ידע יבעל

לעתיד והשאיפה המכללה של המצוינות מתווה 
 בסל מכובד םמקו םיתופס לכולנו יותר טוב 

ם.יטודנטהס טיקנאד פועל םשלאור םיהערכ
 של שילובה כאן, כבר העתידית הטכנולוגיה 

 םייואר ןיאו ש,קבמת רהבחה ייחב סהדהנה
 ם אלה.ייל מהלכלהוב SCE ימידמתל

 דהסוימ מחר", םיבוחר" יתתכנ גרתסמב
טאנקיד ףותישבו תידוהיה תונכוסה לש

לימודים מלגת לסטודנטים מוצעת הסטודנטים, 
יישהא ידעה את מתהרות יהיעש תמורת 

 חברתיות. סוגיות לפתרון שלהם וההנדסי 
 י,ישהשל ילגה יבנ למען םיפועל םיטהסטודנ

 םירוגמה תביבס ,רוענ ינוגרא ,האוש ילוצינ
 מלבד במכללה. אחרים סטודנטים או שלהם

 המצעה ,הלודג היווח םיחיוורמ םה ,הגלמה
את יותר עוד ילהגדשמ- ידהיח וגאוות יתישא

 הערך להנחלת תורמת העשייה המוטיבציה. 
ם.גמר שלהיקט הבפרום ויהי בלימודהחברת

 קבוצת את להציג גאה הסטודנטים דיקנאט 
 הסוכנות םטעמ מחר" ם"בוחרי של גותיהמנה

ית לשנת תשע"ז:יהודה

אשדוד: "בוחרים מחר - לעד" קמפוס 
 אשדוד, מפוסמק םיטטודנס צתקבו אנו, 
ירהצי י,ברתחיינוש בלתלהו יודיח םיפועל

תכנית במסגרת צעירה לקהילה והשתייכות 
 במסלול המתמקדת לעד",- מחר "בוחרים 

יצולינ רווחת למען יותחברת מותיוזל ייחודי
 הפעילות במסגרת אשדוד. בעיר השואה 

םייישאםיגשמפב אהשו יצולינםימלוו אנו
 מענה לתת במטרה קהילתיים, אירועים ויוזמים 

 קשרול םיצוליהנ של םיהצורכול םדותידבל
 אנו ממנה. נפרד יבלת כחלק לקהילה םאות
ותחושה םייצוללנ יתמתא מחויבות םיישגמר

 יתמשמעות יהיעש כי םיינומאמ יחות,של של 
 הרבח תריציו הליהקל רוביח ונל רשפאת

 מגובשת וחזקה.

11 מונהו שנה יכחצ מזה פועלת הקבוצה
 במחלקה ו-ג' ב' השנים תלמידי סטודנטים, 

קהמחלבו קהיטרונקאלו מלחש סתדלהנ
 הסטודנטים חיבור על עבדנו מכונות. להנדסת 

 הוצמד ובהמשך הקבוצה, יבושג ועל ילותלפע
יצול שואה תושב אשדוד.ט נסטודנ לכל

יר,בע םיירועא כמה הובלנו הקבוצה מתהק מאז 
 יהלום" ב"מרכז פסח ואירוע פורים אירוע ביניהם 

 בוש מכללה,ב ן"סלוב ןיכרו"ז ירועא וכן יש,קשל
ם "שלנו".ירחנו את אחד הניצוליא

יהיאוכלוס םע יתמיומיוה ילותנופע ידכ תוך 
הדורשות בעיות מעט בלא נתקלים אנו זו רגישה 

לנו תורמים ההנדסה לימודי יצירתיים. פתרונות 
 ובמציאת הבעיות באיתור העשייה, בתכנון רבות 

 סה".פוקלץומח" בהיחש ךומת ותונרפתה
יסדהנהםלוהע לשבוילשיכםיינמאמואנ

 עובדים שאנו לקהילה רבות יתרום והטכנולוגי 
 יותר. ם טוביתה ולעולא

קמפוס באר שבע: "בוחרים מחר"
 בשנה כבר נפתחה שבע באר בקמפוס התכנית 

שלנו, מחזורה םיימס בקרוב ממשש כך ברה,שע
מחר" ים"בוחר ילותלפע יהישנ שנה א', מחזור 

במכללה. 

נפלאה קבוצה משתתפת שלנו הייחודית בתכנית 
 הפועלים השונות, מהמחלקות סטודנטים 13 של 

 ותותמהע בור ר.יבע ותירתבח ותותמעקוזיחל
םיבאשמב יונרכ רסוח םע ותדדומתמ וללה

 בעיות מאתרים נכנסים, אנחנו כאן ובתקציב. 
 שאת ם,יהנדסי פתרונות באמצעות יםיעומסי

 יתבתכנ ןה רכשנו םלה רשדשנ דעיהסיסב
םיהפער בבל געתנו צההקבו ינו.דמויבל והן צמהע

 בפרט. הדרום וביישובי בכלל הישראלית בחברה 

שונות מותותבע בנודהתנ אשונההר בשנה
חקרנו, ראיינו, לעומק: אותן ולמדנו בעיר 
 יםים-חברתייהנדס פתרונות כמה והצענו סקרנו 

 בחרה בקיץ שהתכנסה ועדה הארגון. לייעול
 םיהועל ם,ימיאמתה םייסדההנ םימיזמה את

ילת השנה.ץ מתחים במראנו עובד

עם השנה במהלך נפגשנו הזה, הטוב כל מלבד 
 חברתיים יזמים עם ותנועות, עמותות מנכ"לי 

של ותונשה ותונשכב ורנייס ם,יטסיפאטראטסו
 לקבוצת והפכנו בכלל גבהנ יוברחב שבע באר 
 כבר ממש משפחה. ם שהםיחבר

טמע עם שעברה השנה ילתבתח יתלתכנ נכנסנו
 ולספק אותנו להעצים יכולתה לגבי חשדנות 

 אשונב ןה- ךוראהו רצקה חווטל םילכ ולנ
מהר י.המקצוע בתחום והן יתהחברת יזמותה

םעוסקי שאנו םימהנושא שהרבה הבנו מאוד 
 "לפעול הקריאה וכי עמוק, םמחלחלי בהם 

תועש ונלצא תדבוע "ונל עירפמ והשמש עגרב
 טיבהה על םג פסחה לא ההפתעה נוספות. 
 יבוש,גה ישערב למשפחה, הפכנו י:החברת

יןיענ בה םה יהדד והסיוע המשותפת ידההלמ
 מבטחים" "חוף לנו שיש הידיעה שבשגרה. 

 ,םיבר םימוחבת ולנ יעתיסמ הימדקאה ימוחבת
 ם לחוצות.יקר בתקופות מבחניובע

בקול םיאומר אנו ית,בתכנ יוחצ שנה לאחר ם,היו
יאה יםטכסטודנ שלנו יתישהא יההחוו ברור: 

 ם,יימשמעות הנדסה ימודיל םע יחד- כפולה 
םיזוכ אנו יותר,ב בוההגה מהבר םיברמועה

מעצימה ספק שללא חברתית בפעילות לעסוק 
 הרבה לנו ומעניקה לימודינו את מעשירה אותנו, 

 י.יפוק אישמאוד ס
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 טיםטודנס
 ריםובוג

ות.ות ומצוינשנות, חדמת בינלאומים ומקדולה אקדמיים בינלאומיייתופי פעוססת על שמב
 והיא וס+ לפני כמה שנים,רסמית אתכנ תמסגרית בומותה הבינלאאת פעיל החלה 

 ארסמוס+
 ניידות ובניית יכולות

 על קצה המזלג
וחינוך של שרהשכלה, הכם הכת בקידותומרופי הוד האישל האיח יתתכנ וס+ הינהרסמא

 ות,ותפשות הוהה במדינהגב ת ההשכלהור מערכשיפית, שנועדה לפעול להתכנ צעירים. 
 גרמניה ורג,מגדב טתבסיוניא מימין(, שני) וולפסטל יועד

שותפה SCE יתהיה האחרונות םייבשנת
אלה ובימים ,DOCMEN בפרויקט פעילה 

 אישר יירופהא שהאיחוד המכללה התבשרה 
 :הפתוש איה םהבש םיפסונ םיטקיורפ ישנ

iPEN ו-BIOART. ידי לע ורשוא 2017 תנשב 
 םהבש םיטקיורפ העברא קר יפוריאה דוחיאה

 אל,ישרמ וההבג להשכלה דותסומ םיפשות
 ,הסדנההו עבטה יעדמ םוחתמ םיינש םהיניבו
.SCE הם שותפהב

 בר טקיורפ אוה DOCMEN פרויקט 
 Cracow University of בהובלת ימאול

Technology, שותפה שבו SCE עם יחד
 ביניהם: ומחו"ל, מהארץ נוספים אקדמיים מוסדות 

Space Technologies GMBH, ECM 
Denmark, Politecnico Do Torino, 
,Technische Universitaet Berlin 

 ותכולית יות ובנישני מסלולים עיקריים: ניידלת בפוע

 (Mobility) ניידות
 םיטדנטוסיפוילח פשראמ דותייהנ ולסלמ

 וללמד ללמוד דמנותהז םלה יעומצ גלוס
 תרגסמב .הרז הנידמב ההובג הלכשהל דסומב

 או-ד'ו ג' יםמשנ יםטסטודנ םינוסע יתהתכנ
או טרסמס של יםללימוד ישנ תואר ידיתלמ
 פעולה יתוףש למכללה ישש במוסדות יותר 

 יפוריאה דוחיאמה םיבלקמ םיטדנוטסה ם.את
 יה.יי שהיסה ושל דמיס הטימון של כרטמ

במחלקה ג' שנה יתטטודנס יה,דסע יןקר
 משלושה אחת היא כימית, להנדסה 

 םיטדנוטס יפוליחל אתצל ורחבשנ םיטדנוטס
 ספרד. שבצפון יהטברקנ טתייברסאונב

ץיק רטסמסב וסענ םיטדנוטסה שתושל
 על לעבוד כדי ם,חודשי שלושה למשך תשע"ז 

"במהלך מספרת: יןקר הם.של גמרה טיקפרו
במשרד םנמצאי אנו הללו יםהחודש שלושת 

הפרויקט על ועובדים היום במהלך במעבדה או 
 אנו החופש, בימי או בערבים מכן, לאחר עצמו. 
 יר שאנחנויהנות מספרד עצמה. העם ליכולי
 ירע יאה (,Santander) סנטנדר בה, םישוה

 דוע ,הינדמה ןופצב דתחוימו הייפיפי מלנ
 (,Bilbao)ואבילבבםגרקבלוקנפסה כה

 יפוילחש בתושחיאנ ד.ירדמבו ונהצלרבב
םטילסטודנ טובה הזדמנות הם םיטודנטהס

 חדשים. ואנשים תרבויות מקומות, להכיר 

 גמרה טיקפרו יצועב של היתרון ישנו בנוסף,
 ים".ימודית בליחס םבשלב מוקד

מחלקהמה ד' שנה טודנטס וולפסטל, דיוע
 שנה יחצ של לתקופה נסע תוכנה, להנדסת 

 ףשתל רחבו הימנרגבש גרובדגמ תטיסרביונאל
יה שלו:אותנו בחוו

 סמסטר אחת? לפסקה שנה חצי דוחסים ״איך 
יו.אל ןלהתכונ רפשאיאשומשה זה ו”לבח

 ומקווה מחברות, כמה חולצות, כמה אורז אתה 
 רוזעל רקיעב דעונ ׳תולגתסהה עובש׳ .בוטל
 התא ןיבל ןיב .תינמרגה היטרקוריבל לגתסהל

ישהומיבל שם, ידיחהיישראלה שאתה יןמב
של בסופו אבל ים.הקש יםגעבר אליו לפנות 

 אתה כי לך, שיקרה טוב הכי הדבר זה דבר, 
 ינותדמ מכל םיאנש של יתוךה לכור ק׳׳נזר

יה.סרו ד,ינלנפ יה,בנאל יה,טליא– ירופהא
התרבות על משהו לומד אתה מהם אחד מכל 
בשבועות שלך. התרבות על אותם ומלמד שלו, 
י.אמריקא BBQ יביול 4ב- ית,חלב ארוחה הכנו 

שסטודנטים נוסף, היבט יש בגרמניה ללימודים 
 יש אחרות: במדינות ירגישו לא ישראלים 

 ייהודו יישראל טודנטס יותךבה רבה יבותחש
םעה לש הירוטסיהב בשחתהב ,הינמרגב

 ויש משהו, מייצג שאתה מבין אתה היהודי. 
יתמנרגב) םיבשתו םע חחושבל הבר והואג

 במשך מישראל. שאתה ולומר באנגלית( או 

- הדפנה זרי על נחים בדיוק לא התקופה
מצגות דו-שבועיות, שבועיות, משימות יש

 לעבוד שצריך )בארץ!( גמר ופרויקט חודשיות 
 גודתא זאת, כל עםו השותף. עם יפבסקי יועל
לחודש, אחת םייולט גנתארמ םיטדנטוהס

 כבר ואמסטרדם גפרא כמו מותמקו ופתאום 
 זו ם,יכולס ם.יקריאו םיקרחו-כךכל אל

ם,יקאופ בתימרחו ירהמעש צת,מלמו יהחוו
 מקטין גדול ׳ראש חווייתית. והן לימודית הן 

טוב. עם חברלם׳, אמר לי פאת העו

 תכנית במסגרת וסגל סטודנטים חילופי 
 ידע לאסוף יתיחודי הזדמנות הם +ארסמוס
ים!״יות וחברחדש, חוו

(Capacity בניית יכולות 
  (Building

הפיתוח את לקדם היא זו תכנית מטרת 
 באמצעות הגבוהה ההשכלה מערכת של 

 גברתוה יותמאוינלבוה יהציזמודרנהםידוק
ההובג הלכשהל תודסומב הארוהה תוכיא

מוסדות התכנית, במסגרת השותפות. במדינות 
 אשר פרויקטים ליזום יכולים גבוהה להשכלה 

ם.ייעכשוו יםגראת םעדלהתמוד םלה יעוייס
 חדשנות, בנושאי עוסקים ויקטיםהפר עיקר 

מותדקמת יותגטכנולו בילווש דעי יתוףש
 בהוראה. 

 רדספ ריה,קנטב תרסיטוניבא ון,אדמ ונוי שקלאין טסס סעדיה, ריןק

ביבא-תל טתיסבריאונ ן,ילא-רב טתיסבריונא
של והטמעה בפיתוח שעוסק יקט,הפרו ועוד. 

 מיקרואלקטרוניקה, בנושא לימוד תכניות 
 ירבח וב םיפתושו היישנה השנה וז םייקתמ
יקהטרונואלק חשמל להנדסת מחלקהמה גלס

 מכונות. ומהמחלקה להנדסת 

 םיפשות םע דיח מכללה,ה זכתה השנה מור,אכ
 םיטקיפרו ילשנ ןמוימב ם,יל ברמע םיבר

 ים:חדש

iPEN-םיונטופ םיכיהלת אשובנ טקיורפ 
 Technological בהובלת יה,גטכנולו-בננו

Educational Institute of Crete, יחד 
 ישראלמ גבוהה להשכלה מוסדות שבעה םע

 גרמניה,מ מוסדות םע פעולה יתוףובש
 יה ומהולנד.יטלמא

BIOART-םימודיל יתתכנ יתוחלפ פרויקט 
 םייאכותמל םישתל אבנוש יתינרפליסידיטמול

Universidad ידי על בליוש סה,ד-הניוב ורבע
 Madrid dePolitecnica וב ופישתתו 

 אלרישמ וההבג השכלהל ותדסומ בעהרא
 ,היגלבמ ,הירטסואמ ,הניארקואמ תודסומו

ין.מפולספרד ומ

 לפנות ניתן ארסמוס+ תכניות על נוסף למידע 
 יותמאוינלב ותיתכנ זתרכ ן,מברגו יגמב'גל
maggieet@sce.ac.il:א"לדוב מכללה,ב

 08-6475822 או בטל': 
 , גרמניהAalen טתרסיורון כהן, אוניב רוןרז אג

mailto:����"�:maggieet@sce.ac.il
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 שיתאי שיפהח

 רי ביימלר דמיטד״
 ר שבעוס באוניקה, קמפשמל ואלקטרת חחבר סגל אקדמי במחלקה להנדס

 חוגגת בגדול
 וסיםם בשני הקמפהתארי קתו בטקסי הענוסמכחדשים ה ותומהנדס מהנדסים 698

 ספורט אוהב שבע, בבאר מתגורר דמיטרי
יה.טוריסין בהיים ומתעניולוט

במכללה התחלתי החשמל בעולם דרכי “את 
 תואר קיבלתי שם האוויר, חיל של הטכנולוגית 

 ראולתידתמלןמכ חראל קה.יונטרקאליאסדהנ
 יתמדקאה מכללהב מלחש סתדהנבןואשר
ונלש הללכמב .ןועמש ימס ש”ע הסדנהל

 לי שעזרו והכלים הבסיס כל את קיבלתי 
 ךשמהב םגו ,למשח סדנהמכ ךשמהב חילצהל
ם.”ייי האקדמיימודל

כמהנדס יעבדת הראשון התואר יוםס “לאחר 
 של שורה ביצעתי שנים. 9 במשך חשמל 

 יםטיקפרו מנהל יוהםבה םישהבולט יםידתפק
גדולה. מחלקה ומנהל החשמל בתחום םגדולי

 תחנות כוח, תחנות הקמתי פרויקט כמנהל 
 לש םיפקיהב ,תופסונ תויתשות היצמרופסרנט

ם.”ייוני שקלילעשרות מ

 מנהל ידבתפק יעבדת םישנ 4 במשך “בנוסף, 
 םיאנכט ,םיסדנהמ 50-כ יתלהינו הקלחמ
 ס,דמהנכ דהבוהע מהלךבם.יאמלחשו

 דרשממ ס’דהנמ-יאלמשח‘ ןוישיר יתלביק
רשאול ןלתכנ רשפאמה ר,חסמהו יהישהתע

 ללא גבוה ומתח נמוך מתח חשמל תכניות 
ידתמל,סדהנמכיתדובלע ילבקמב ה.בלגה

 םומחשבי חשמל בהנדסת יישושל ישנ לתואר 

 תוכרעמ תוחמתהב ,ןוירוג ןב תטיסרבינואב
 התייה טרוטקודל ילש רמגה תדובע .קפסה
 אשר ץ,ייבשוו ABB לחברת חדש ירממ יתוחפ

 מכן.” ימוש לאחרהוכנס לש

 צהמרכדבולע יהתחלת ט,טורקדוהםיוסיאחר“
 גל,מע ירתגס של גסו יהה זה י,ינתמבח .SCE-ב
 אודמ יהתחברת ט.טודנכס פה יהתחלת יכ

מה את אוהב יואנ והמחקר ההוראה םלתחו
לי מאפשר מהתעשייה הניסיון עושה. שאני 

ובמחקר. בהוראה רחבה יתבזוו םידבר לראות 
בתחומים הוא במכללה עליו עובד שאני המחקר 

 החשמל, ברשת ייברס חכמה, חשמל רשת של 
 ספק.”יקת הטרוניה ואלקגהמרת אנר

 ואמא לשחר נשואה אשדוד, תושבת יאה ינוראל
 (.6 ן )בת( ואליא9 ןייל )בלא

 םייתחומ רב םיימודבל ראשון ארתו בעלת יאה
 םימודיהל גרתמס“ב והרוח. ברההח ידעבמ

 בתאוה יאנ יכ בכלכלה, יבחרת ארלתו
 אוהבת יאנ יכ- החברה יובמדע יקה,מתמט

 םעצ עד יאות מלוות אלו אהבות ישת ם.יאנש
הזה.” םיוה

עבדתי פרויקטים. מנהלת אני “בהכשרתי 
 בחטיבת שנים, 8כ- במשך פרוייקטים כמנהלת 

רתקשוהת רתבח של םייטרפה ותחקוהל
דרש אך ומתגמל, מעניין היה התפקיד ‘בזק’. 

 עבודה ושעות מהבית ארוכות היעדרויות 

 כרטיי רגב’ אלינו
 לפיזיקהו ות למתמטיקהת היחידכירמז

 גיותוהזו ההמשפח יימח ירמח וגבש ,מטורפות
 השהמשפח יהחלטת ,יםשנ שכשלו ילפנ י.של
את בלעזו יחרתובלמהכו תריוילהחשוב ישל

 חיפשתי אחרת. עבודה ולחפש עבודתי מקום 
 ה,דובוע החפמש ןיב ןזאל רשפאשת הדובע

 גר.”ן ואתייל ענר עי להתפשמבל

יאנו והשכלה, םידמויל דשיקש יתבבידלתג“
 לכן, היום. עד השכלה של גדולה מעריצה 

 ותדמועמיגשתהראשכדואמיגשתרהת
 יהתבשרת שרכא תריו דועו ,במכללה דילתפק

כשלוש מכללהב דתעוב יאנ אותו. יבלתישק
 דיקן מזכירת בתפקיד עבדתי תחילה שנים. 

 דיקפהת רתגסמב קה.ירונטקאלומלחש סתדהנ
 מכללהבץהחו ידמויל על םג יתאאחר ייתיה

 מלחש בהנדסת םיהמוסמכ ידימול ועל
יעברת םיחודש כעשרה ילפנ יקה.טרונואלק

 לפיזיקה היחידות מזכירת – חדש לתפקיד 
 ד,ואמ רגאתמו ןיימענ דיקפהת ה.קיטממתול
ידותיחב ברשמדו הנרא יופנ לשע יפלעףאיכ

 ומגוונת. מאוד שונה יחידה בכל העשייה דומות, 
 ,ישל האהבות ישת ןבי במשל אהו- ףיכיוהכ

 ם.”יה ואנשיקמתמט

ייתזכ מכללהבישל םיהשנ שלוש מהלךב“
 ענק, לב עם חכמים, איכותיים, אנשים להכיר 

 יאנ יו.חלק מסך גדול שהשלם םיחימוכ יחדשב
ותמנדזבהו,SCE חתפמשמקחל ותילה האג

של שנה יה,יופור טובה שנה לכולנו מאחלת זו 
 אושר.” הרבה והרבה חלומות התגשמות הצלחות, 

SCE הענקת את האחרון יוני בחודש חגגה 
 במקצועות יושנ ןראשו ארתו יגרלבו םיארהת

 תוקלחמה ירגוב 2017.384 שנתל הסדהנה
 של בעש ארבספומקבומכסהו השונות

 ס אשדוד.בקמפו 314-המכללה ו

 והופרח ,םיארהת ימקבל פרכמס ם,בלוני 698
 את ם.יהטקס ילתלתח האות את וונתנ ירלאוו

 פרופ' ,המכללה אינש חפת שבע ארבב סטקה
 דרךה על ריפסושב ,גשמר םבנאו ,חדד היהוד

 דסומכ ונלחתה":הללכמה התשעש הכוראה
 ,םיוכ ה.גדול התקוו םע אך ,תשתיות אלל ,טןק

 השנ ימד ירהמכש יקרתיודמוס אהי ההמכלל
 םאת אל.ישרב םיסהמהנד מסך םיאחוז 15
 ההשכלה M.Sc.-.ו B.Sc. יארתו םיוהםיבלקמ
 לכןולכ ,יותר החזק הברלח תיהכרח הגבוהה

 ומתקדמת טובה הברהח את העוש םמכ דאח
 חטוביואנ ,יםגדול םיגראת לכם םימחכ תר.יו

 םילכה רתזבע החצלהבםמעדדומהתלוכלשת
ימודיכם".לך לן במהם כאיבלתשק

 מקהלת של הופעתה היה באירוע המרגש הרגע 
 םילדילםיאור פרהס תיב של ים"ורמא ת"קולו

 םידליל יערהו דמע שגרהנ להקה .םיטסיטוא
קהלל רפיס דדח פ'רופ ות.רועס םייפכ ותאיחמב

המצווה בר בחגיגות נוצר הילדים עם הקשר כי 
 הטובים". המעשים ב"יום המכללה להם שארגנה 

ךריב בע,ש ארב יתיריע שאר ץ',יבוילדנ קיבור
 למקצוע בדבריו והתייחס הטריים הבוגרים את 

 יםנכנס ם"את ם:יוה של בעולם ההנדסה
ירושהכ מהמימרגל שונה טורף,מםלעול

הנפלאה במכללה כאן, לפניכם. הדורות 
 םובתחו םייבח להצלחה םיכל םיבלתק הזו, 

 וכרטצת ךרד ץורפל ידכ לבא ,יעוצקמה
חרת.א בוולחש םיירתיציו םירנקס יותלה

 של 'אנחנו', של אלא 'אני', של עולם לא זהו 
 ,ןוגעיוש ןוימד ותצעמאב ן,וירוג-ןב דוד ד'.חיב'

 פה םיולהק יאפשר יבלתה את לעשות יחצלה
םייתריציה תוחומהש וחיכות םתא .הנידמ

 עתיד ייצרו היום מפה שיוצאים האהבה ומלאי 
 בישראל". םחדש לע

 יו"ר בירך אשדוד בקמפוס שהתקיים באירוע
 ב,ומרבאילאפ'ורפה,ללכמה של הלמנהדועוה

 קבשו היר"האוו :ישראלבהייהתעש לע ברישד
 התחוש שיםלעתי ה.קל הינא ארץבהייהתעש

 ל.בישרא תימימק היתעשי לעשות שראפ ישא
 ינה.מד יןא יה,יתעש יבלש ישגדלה ילבחשו
 את ביחרולה ריזלהח ויכולתנבש כל םיושע אנו
שי,ישראלב,שלנו םמשו תוזא ,יהיהתעש קשו

 המוח- בעולם אחרת מדינה לשום שאין משהו 
םיאלישרהםידסמהנהם.ייאלישרה יותירתציוה

 הטובים המהנדסים הם היום מכאן שיוצאים 
 ןמעלםמצמע איבלה ולתיכםלה ישו,םולבע

 ישראל".תר ליו בד טוין עתיה ולמעיהתעש

https://�.-.M.Sc
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 להקהי

ליל המדענים
 ב- 

״האנושות ב-2050״

 ר,לתושבי האזו שעריה את פתחה סמי שמעון, נדסה ע"שית לה- המכללה האקדמ
 ר ולילדיםם, לנועוגריות למבונמגו תות מדעיוועים ופעילויר צהריים של איראחל

 שת צעצועיםוגשהנדסה פכ
מדעיים  אינטראקטיבית  למדע הניב  תערוכת צעצועים בין   ופארק  קרסו שיתוף פעולה

 בוציולע ןכלת ולסלמה של ידוחיי טקיורפ רתגסמב
 וגיצה ,הללכמב תונוכמ תסדנהל הקלחמב רצומה

 םיצועצע של יתביטקאטרינא תערוכה םיטדנטוהס
 ם בפארק קרסו למדע בבאר שבע.ייהנדס

 ונועדו םימדעי עקרונות םימיגהמד ים,צועהצע
 תוכננו ים,יימודל יםלצעצוע יפוסאבות-ט יותלה
 רהזבע ס,קורהזרכ ץ',יבבוטור קצו יתיחבהנ בנוונ
 ןזח ףסא ,טרקאל ןילא םיבצמעה של יווילבו

טל.יופרופ' איקו אב

הסטודנטים היעד, קהל את ולהבין לחקור במטרה 
 םשכני יילדו יםיניאח ינווראי םיילד בגני ביקרו 

םימשחק יםשילד מהאופן התרשמו םה ם.ימכרו
גודל מהו אותם, מעניין מה ולמדו בצעצועים 

 ילדים של היכולת מידת ומה הרצוי הצעצוע 
יל את המוצר.ם להכים שוניגילב

 כאלה יש הסטודנטים שבנו הצעצועים בין 
 מרתה ית,וקול יתבוביס ועהמתנ ברמע םידממלה

 םג יש יץ.קפ וכוח יתטינלק יתציאלטנפו יהגאנר
העוסק י,ברנול עיקרון את םיהמלמד םיצעצוע
 בכוחות שימוש העושים וכאלה העילוי, בכוח 

ם.ייידראולה

 מכונות להנדסת המחלקה ראש מזור, גדליה ד"ר 

מאפשר םיהצעצוע פרויקט יכ יןימצ במכללה,
 מהנדס של עבודה בשיטות להתנסות לסטודנטים 

 התאמת הלקוח, צורכי ידתלמ כולל יה,בתעשי
,הלא דבלמ .תיתריצי הבישחו םיכרצל רצומה

התואמת חברתית בפעילות מתנסים הסטודנטים 
 נתרמים מהצעצועים חלק המכללה. ערכי את 
 גהלתצו יתרמוי וחלקם שבע בבאר םיילד ילגנ

 הקבועה בפארק קרסו למדע בבאר שבע.

ןבאופ דילה את דללמ םיבא םינאםיצוע"הצע
 בעקרונות להתנסות לו גורמים הם ישיר; 

 סקורהזרכ מראו ם,"פעלתה רךצולםיידעמ

 להעלות שדרנ דהיל ,גמה"לדו '.יץטורבוב קצו
 ןהנכו הבגוב החררלש זואתגלגלםעתמשקול

יבהבדל התנסות וךמת ם.ילבנ תבי קפרליכד
 יםומפנ חווה הוא גיעה,הפ ועצמת הגבהים 

 ".יתיאלפוטנצ הגיאנר ושל כוחות לש קרונותע

םוחבת םיימדקאה םידומילה ךלהמב ,בורל"
םמוצרי לתכנן םינדרש םיטודנטהס ההנדסה 
 "בפרויקט טורבוביץ'. מסביר בלבד," הנדסיים 

 םיטדנטוסהןשכ פול,כאהו גראתהם,יצועצעה
 ,שמתשמה תייווח תא םג ןובשחב איבהל םיכירצ
 ".בכרומ ימינפ םלוע לעב דלי אוה הזה הרקמבש

 19/9/17, ךיראתב םייקתה עוריאה
 כל יבנ םיקרנס םיאורח אותמ בשתתפות

 ים.ילהג

 קהלל פתוח ירועא אהו םידענמה ילל
 קרהמח דותמוסב שנה ידמ םיימתקה ב,הרח

ףותישב ,ץראה יבחרב דעמה ינואיזומבו
האירופי. והאיחוד והטכנולוגיה המדע משרד 

 ואת המדע את הציבור פניב לחשוף מטרתו 
 אות,דנס אות,צהר גווןמ דרך יתדעמה ירהציה

 פעילויות וסיורים ובמפגש עם מדענים.

 "האנושות ימןבס עמד יםהמדענ ילל השנה,
 דציוכ דיהעת לנו ןצופ מה-"2050-ב
דיתעה לע עיפשת םויה לש היגולונכטה

םהא – ידבעת הרפואה יראהת יצדכ שלנו? 
 ניישב? לכת כוכבי אילו אותנו? ינתחו רובוטים 

 מדמ תלת דפסותבמ שנבנו םיבבת גורנ םהא
 ונאכל מזון מודפס?

סופמקה יבחרב ומייקהת ותונש תויוליפע
 ם,יומשחק אמנות ימתחמ קולנוע, ימתחמ- 

 יחדר ם,יימדע םייסוינ טרון,תיא גתהצ

 סבון בועות מתחמי העשרה, הרצאות בריחה,
ירות רבות נוספות.יות מעשופעילו

 ע"ש להנדסה האקדמית המכללה השנה, גם 
 ולהפע יפויתשםייקל יכהמשמןומעשימס

 םמרו" מרכז עם אשדוד בקמפוס- םימוצלח
 סוקר ארקופ ית״מדע גותימנה״םע בעש ארובב

ירות ומהנות.יות מעשילוימו פעילמדע, שק

המדענים "ליל אליעזר, אמיר פרופ' לדברי 
 גלותל ינתמצו והזדמנות מרתק ירועא הוא 

 יוחדת".יה מיהנות מחוום המדע ולאת עול



 

 ניהולו שייהסת תעהנד נהתוכ סתהנד הנדסת חשמל 
 קהנירוואלקט

 נייןסת בהנד הנדסה כימית נותסת מכוהנד

יותר טוב לעולם מהנדסים




