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מה בגיליון?
פיתוח מערכת שתעזור לאנשים עם
שיתוק מוחין לתקשר עם סביבתם 5
מכשיר למדידת כמות החלב בזמן
הנקה
חילופי סטודנטים

שנת הלימודים תשע"ט נפתחה בSCE-
עם גידול של  8.2%במספר הסטודנטיות
והסטודנטים .צמחנו בשנים האחרונות
להיות מוסד להשכלה גבוהה מוביל
בתחום ההנדסה ,הודות לתפיסה
שמובילה אותנו  -חדשנות ,יזמות וחשיבה
מחוץ לקופסא.
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מוציא לאור :מחלקת יח"צ ותקשורת שיווקית

אנו ממשיכים כל עת ,לקדם ידע ולטפח
מצוינות בקרב אוכלוסיות שונות ולהביא
לשגשוגה של החברה באמצעות השכלה
רב-תחומית ,יזמות ומחקר יישומי מוביל.

נתוני המל"ג שהתפרסמו בחודש אוקטובר מעלים כי לימודי
ההנדסה הם לראשונה מסלול הלימודים הנלמד ביותר
בישראל 34,661 :סטודנטים להנדסה 18.3% ,מסך כל
הסטודנטים לשנת תשע"ט

34,661

18.3%

סטודנטים להנדסה

מסך כל הסטודנטים
לשנת תשע"ט

עורכת :טליה גרש
חברי המערכת :שי שבתאי ,אוה אנצ'לוביץ,
מרינה גרינשפון ,הילה מהרבני ,דבורה כורם,
יפה דניאלי

למעלה מאלף סטודנטים החלו השנה
את שנתם הראשונה במכללה ,ובסך
הכול לומדים  5,500סטודנטים במחלקות
ההנדסה השונות ובמכינה הקדם־אקדמית
של המכללה.

צילומים :קנר הפקות

“כדי לענות על המחסור במהנדסים המורגש
בשנים האחרונות ,נדרשת גמישות אקדמית
שתאפשר למידה המותאמת גם לתעשייה",
אומר נשיא המכללה ,פרופ' יהודה חדד" .יש

עריכה לשונית :נעמה דותן
עיצוב גרפי :סטודיו רווה־פלג
כתובת :רח' ביאליק  ,56באר־שבע
amart@sce.ac.il | www.sce.ac.il
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ליצור עבור הסטודנטים מוקדי התנסות,
להשקיע מאמצים בחיבור אנשי התעשייה
לאקדמיה ולשלב בסגל ההוראה אנשי שטח
המכירים את דרישות ההייטק .כך ייווצר מעגל
משוב ,שיאפשר לתעשייה ולאקדמיה לשלב
כוחות בהצמחת עוד מובילאיי ישראלית".
“מלבד אלה ",מוסיף פרופ' חדד" ,יש לפעול
להגדלת מספר הסטודנטיות בחוגי ההנדסה.
בכל התחומים האחרים ,נשים הן רוב על

ספסלי האקדמיה ,ובתחומי ההנדסה הן רק
 27%מהלומדים.
"המדינה כבר הצהירה על תמיכתה בשילוב
נשים בתעשייה ,ואף מתקצבת מוסדות
אקדמיים על כל סטודנטית שבוחרת
במקצועות ההנדסה .עם זאת ,רוב הנשים
בוחרות לא לעסוק בתחום ,כך שהשקעה
של עשרות מיליוני שקלים יורדת לטמיון
והמדינה מפסידה מהנדסות מוכשרות.

נדרשת תכנית לאומית מקיפה ,עם חשיבה
לעומק על שילוב נשים בלימודי ההנדסה
ובשוק העבודה.
“הנתונים מצביעים על פוטנציאל אדיר
לצמצום המחסור במהנדסים בתעשיית
ההייטק ,אולם לשם כך נדרשים שינוי של
דפוסי חשיבה והקצאת משאבים בצורה
מושכלת יותר  -לניצול ההון האנושי לטובת
המשק וצרכיו".

סמסטר א' חלף ,ואני שולח ברכת הצלחה
לכל הסטודנטים הנמצאים בעיצומה של
תקופת הבחינות .לקראת הסמסטר הבא
אני מאחל לכם שתמשיכו להתחדש,
להתפתח ולצמוח יחד אתנו לגבהים
חדשים .למאות הסטודנטים החדשים
המצטרפים אלינו בסמסטר האביב,
אני מאחל השתלבות מוצלחת ומהירה
במרקם החיים והלימודים ב.SCE-
שלכם,
פרופ' יהודה חדד
נשיא
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היכן שואפים צעירי ישראל לעבוד?
מסקר שיזמה המכללה עולה כי ההנדסה וההייטק הם המקצועות המבוקשים בקרב צעירים
ישראלים  36%מעדיפים לעבוד במגזר הציבורי
%%

באילו מבין התחומים הבאים רוצים הצעירים בישראל לעסוק בעתיד?

להנגיש את הטכנולוגיה  -ולשנות את החיים

הנדסה  /הייטק  /סלולר

פסיכולוגיה  /פסיכיאטריה

הוראה  /חינוך

רפואה  /מקצועות פרה־רפואיים

עיצוב  /עיצוב פנים  /גרפיקה

בנקאות  /פיננסים

ראיית חשבון  /הנהלת חשבונות

משפטים  /עריכת דין

נדל״ן

מכירות  /שיווק

אדריכלות

תקשורת

כוחות הביטחון  /משטרה  /צבא

מערכות מידע

 27%מהצעירים מעדיפים להיות עצמאיים
בהיבט התעסוקתי ,בעוד  62%מעדיפים להיות
שכירים .בקרב המגזר הערבי ,רק  39%רוצים
להיות שכירים.

תחום ההנדסה וההייטק הוא הנדרש ביותר
בקרב הצעירים ,ולאחריו מקצועות הפסיכולוגיה,
החינוך והרפואה .תחבורה וחקלאות הם
התחומים הכי פחות נחשקים.

הפרמטר החשוב ביותר בבחירת מקום העבודה
הוא שכר גבוה .גברים מציינים את השכר
כפרמטר החשוב ביותר יותר מאשר נשים (43%
ו־ ,30%בהתאמה) .בקרב צעירים באזור השרון,
שכר גבוה צוין כפרמטר החשוב ביותר אצל
 ,41.5%לעומת  32%מהצעירים באזור הדרום.

 31%מהצעירים שואפים ללמוד ולעסוק
בתחומי ההנדסה וההייטק ,עם הבדל ניכר בין
גברים לנשים 46% :מהגברים מעוניינים ללמוד
או לעסוק בהנדסה ובהייטק ,לעומת 18%
בלבד מהנשים .המקצועות הנחשקים בקרב
נשים הם חינוך והוראה ( )23%ופסיכולוגיה
(.)22%

רק  3%מהצעירים ציינו את התרומה לחברה
ויצירת שינוי חברתי כפרמטר החשוב ביותר
בבחירת מקצוע.

נשים רוצות לעסוק במשפטים ובעריכת דין
( )13%יותר מאשר גברים ( .)8%הן גם מעוניינות
ללמוד ולעסוק ברפואה ובמקצועות פרה־

עוד נמצא כי לשני־שלישים מהצעירים חשוב
לעבוד בתחום שלמדו או ילמדו.

מסחר

פוליטיקה וממשל

באיזה מקצוע בוחרים הצעירים לעסוק?

מהם המניעים לבחירה במקצוע?

יותר מאשר גברים ,נשים ציינו שעות נוחות
ִוקרבה למקום המגורים כפרמטר חשוב; גברים
ציינו יותר את מידת היוקרה של המקצוע
כפרמטר מרכזי.

7%

מזון ומסעדנות  /שף

31%

18 %

17 %

17 %

14 %

13 %

11 %

11 %

10 %

10 %

10 %

9%

9%

9%

7%

מסקר חדש שערכה  ,SCEבאמצעות מכון
"גיאוקרטוגרפיה" ,בקרב מדגם מייצג של 506
אנשים גילאי  30-18בישראל ,עולה כי רוב
הצעירים בישראל מעדיפים לעבוד במגזר
הציבורי (משרדי ממשלה) או במגזר הפרטי/
עסקי  36% -ו־ 32%בהתאמה .רק  8%שואפים
לעבוד במגזר השלישי ורק  4%מתעניינים במגזר
הרביעי (עסקים חברתיים למטרות רווח).
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סטודנטים להנדסת תוכנה במכללה פיתחו מערכת שתעזור לאנשים עם שיתוק מוחין לתקשר
עם סביבתם

7%

רפואיים יותר מאשר גברים ( 21%לעומת .)11%
בקרב גברים ,אחרי מקצועות ההנדסה ,התחומים
המבוקשים ביותר הם בנקאות ופיננסים ()14.5%
ונדל"ן (.)14.5%

באילו מבין התחומים הבאים רוצים
הצעירים בישראל לעסוק בעתיד?
פרופ' יהודה חדד ,נשיא " :SCEמעניין לראות
כי ההנדסה היא המקצוע המבוקש ביותר
בקרב צעירים ,ובה בעת כה רבים מהם שואפים
לעבוד במגזר הציבורי .זה מצביע על מגמה של
קשר הולך וגובר בין הרצון לעסוק בטכנולוגיה
ובהנדסה לבין הרצון לעסוק בשירות הציבור
ולהציע מענה ופתרונות לאוכלוסיות שונות.
"בהיבט המגדרי ,חשוב לצמצם את הפערים בין
השתלבותן של נשים להשתלבותם של גברים
במקצועות ההנדסה .יש לשאוף ולפעול לכך
שכל צעיר וצעירה במדינת ישראל ישתלבו
במערכת ההשכלה הגבוהה במקצוע שהם
בוחרים ,ובהמשך ישתלבו בשוק העבודה
באופן מיטבי ,מבלי שיידרשו להתפשר מסיבות
שונות".

אושרת יוסף ומאור כהן ,סטודנטים להנדסת
תוכנה במכללה ,פיתחו במסגרת פרויקט
הגמר שלהם מערכת מתקדמת ,שנועדה
לעזור לאנשים עם שיתוק מוחין להסביר את
רצונם לסובבים אותם .המערכת מותקנת על
גבי טאבלט ,שמציג תמונות .היא מזהה תנועות
עיניים וחלקי פנים אחרים של המשתמש,
ולפיהן בוחרת באחת התמונות ויוצרת פלט
קולי המסביר את רצונו.
את הפרויקט הנחתה חבצלת כהן ,מרצה במכללה,
והוא נעשה בשיתוף פעולה עם עמותת TOM
( ,)Tikun Olam Makersהמחברת בין
מהנדסים וסטודנטים להנדסה לבין אנשים
עם מוגבלויות ,במטרה לפתח יחד פתרונות
לקשיים השונים.
לדברי הסטודנטים ,הסיוע לאנשים עם
מוגבלויות היה תמיד קרוב ללבם" .ההיכרות שלי
עם שיתוק מוחין התחילה בגיל צעיר ",מספר
מאור" ,מאחר שבת דודתי לקתה בו ברמה הקשה
ביותר .אשתי ,העוסקת בתחום החינוך המיוחד,
הכירה לי בחור מדהים בשם שלומי ,שיש לו
שיתוק מוחין .נוצר בינינו קשר חזק .כשהגענו
לשלב של פרויקט הגמר ,היה ברור לי שאכוון
לפרויקט עם משמעות .כשקיבלנו את ההצעה
מארגון  ,Tikun Olam Makersזה הרגיש
כמו שליחות".
דרך ארגון  TOMהגיעו אושרת ומאור לבית
הספר הרצפלד בחולון ,המיועד לגילאי 21-6

עם מוגבלויות מוטוריות .שם פגשו את חיה,
תלמידה בת  17המשותקת בגפיה .בשל בעיה
בתנועתיות של העיניים וקושי במיקוד ,לא יכלה
חיה להשתמש במערכת תקשורת מבוססת
תנועת אישונים ,המשמשת אנשים רבים עם
שיתוק מוחין .השניים החליטו לנסות לעזור לה.
"הבנו שפתרונות המבוססים על תנועת אישונים
לא יתאימו לחיה .למעשה ,מערכות כאלה אינן
מתאימות לכ־ 60%מהתלמידים בבית הספר.
שיתוק מוחין הוא ספקטרום; לעתים יש פזילה
או תנועות עיניים לא רצוניות ,ולכן המערכות
הקיימות לא תמיד רלוונטיות ",מספרת אושרת.
"התקשורת עם חיה התקיימה עד אז דרך
המטפלים שלה .הם שאלו שאלות והתבססו
על תנועות פנים קטנות מאוד שלה כדי לקבל
תשובות .לקח זמן להגיע להבנת הצורך שלה .זו
מימיקה עדינה מאוד ,שרק מי שמכיר אותה היטב
יכול להבין .חיה נעזרה גם בלוח מיוחד המותקן
על כיסא הגלגלים שלה ,עם סימונים לתשובות
'כן' ו'לא' ,אבל למערכת זו מענה מוגבל מאוד".
הסטודנטים ליוו את חיה במשך כשנה ,יחד
עם המטפל שלה וצוות בית הספר ,במטרה
לתכנן מערכת המתאימה לצרכיה שתוכל לסייע
לאנשים נוספים .הפתרון שפיתחו מתבסס על
זיהוי של כמה נקודות בפנים ,נוסף על העיניים.
"הזיהוי הזה מייחד את המערכת שלנו ומבדיל
אותה מפיתוחים דומים בשוק .המערכת
מתחשבת בתשובה רק אם כל הנקודות

הנדרשות בפנים נעות יחד .אצל חיה ,למשל,
בחרנו לכלול גם את אמצע האף וחלקים נוספים
בפנים".
לאחר מיפוי הצרכים ,תוכננה האפליקציה
בהתאם .המערכת מציגה על גבי מסך הטאבלט
ארבע תמונות ,שנבחרו לאחר שיחות עם
המטפלים .דרך התמונות היא יכולה ,למשל,
להסביר שהיא רעבה או לבקש לשתות.
לאורך תהליך הפיתוח ,הסטודנטים התייעצו עם
קלינאי תקשורת ,כדי להתמודד עם בעיות מיקוד
ולעצב ממשק שיתאים לתלמידים .בהתאם
לדרישות בית הספר ,המערכת תוכננה לתמוך
בכמה שפות.
בין היתר ,המערכת יכולה לשלוח התרעה
לטלפון הנייד של המטפל אם הוא לא נמצא
במקום" .הפתרון הזה מאפשר לחיה יותר
עצמאות ,כאשר המטפל יכול להימצא במרחק
מה ממנה ",מסבירים השניים.
אושרת ומאור מציינים שאחד היתרונות
המרכזיים של המערכת הוא פשטות רכיביה
והנגישות הטכנולוגית והכלכלית" :רוב המערכות
הקיימות בשוק מבוססות על תוכנה מיוחדת,
המותקנת רק על מחשב נייח ,בתוספת מצלמה
מיוחדת כרכיב חיצוני .זו מערכת מורכבת מאוד,
שאינה נוחה לשימוש וכרוכה בעלויות גבוהות
מאוד .נדרש תהליך ביורוקרטי ארוך כדי להיות
זכאים למערכת כזו  -תהליך שהוא מייגע מאוד
לילדים ולמשפחות".
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 SCEמכשירה את הדור הבא של מובילי
החדשנות בתעשייה

האם התינוק
נשאר רעב?

המרכז ליזמות ולחדשנות מציע מגוון תכניות החושפות את הסטודנטים לאתגרים,
לטכנולוגיות ולצרכים המשתנים במהירות של התעשייה המתקדמת

סטודנטים להנדסת מכונות פיתחו מכשיר
שיקל על אימהות לסמוך על הנקה טבעית:
המכשיר מודד את כמות החלב שהתינוק
יונק ומאפשר להעריך אם אכל דיו
אימהות מניקות רבות מספרות על קושי לדעת
אם התינוק אכל כמות מספקת או שהוא
עדיין רעב .תחושה של חוסר אונים בנושא זה
תקפה גם את אשתו של מתן שלי ,שעמד לפני
פרויקט הגמר שלו במחלקה להנדסת מכונות.
מתן וחברו ללימודים ערן חיו ,בהנחיית ד"ר
איתן פישר וגב' נטליה דבוסקין ,החליטו לפתח
מכשיר למדידת כמות החלב בזמן ההנקה.
לאחר שערכו מחקר בנושא ,הרכיבו שלי וחיו
מכשיר קטן ,המתלבש על פטמת סיליקון
סטנדרטית ,ובו חיישנים המסוגלים לזהות
את כמות החלב שהתינוק יונק .המידע עובר
לאפליקציה ייעודית ,המעדכנת ישירות את
המשתמש.
"אשתי ילדה לפני שנה ,ואחרי יומיים של
הנקה התינוקת בכתה הרבה בלילה ",סיפר
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מתן" .אשתי הייתה מתוסכלת מכך שאיננה
יודעת אם התינוקת רעבה ,או שמשהו אחר
מפריע לה .בחרנו בפרויקט הגמר הזה לאחר
שגילינו שזו תופעה רחבה".
ערן חיו מסביר" :חקרנו את נושא ההנקה ,ומה
קורה בגוף האישה בהיבטים הפיזיולוגיים.
רצינו פתרון פשוט ,שלא יקשה על ההנקה
ויהיה נוח לשימוש .לבסוף פיתחנו מערכת
פשוטה ,המאפשרת למדוד את כמות הנוזל
העוברת בפעולת יניקה קלה ועדינה .המכשיר
יושב על הפטמה ,אינו מפריע לתינוק וסופר
עבור אפליקציה מותאמת את כמות החלב
שעברה מן האם לתינוק".
לדברי השניים ,המכשיר מיועד למנוע מצב
שבו עוברים להאכלה מבקבוק רק מתוך חוסר
היכולת למדוד את כמות החלב והחשש שמא

ד״ר נטע קלע

התינוק אינו אוכל דיו .הם מקווים שהפיתוח
יאפשר לאימהות לסמוך על הנקה טבעית.
ד"ר איתן פישר" :כשהסטודנטים העלו את
הרעיון ,חשבתי שזה פרויקט מסובך ,עם סיכוי
קטן להשלים אותו בשנה אחת .ניסיתי להוריד
את הציפיות ואמרתי להם שהרעיון טוב ,אך
לא בטוח שהוא ניתן ליישום .אולם מתן וערן
היו חרוצים מאוד ,ולא הייתה אבן שלא הפכו
במחקר ובביצוע .בסיום השנה הם הציגו דגם
מוגדל של המתקן וכן דגם בגודל הנדרש,
המוכיח היתכנות של הפרויקט בגודל זעיר.
הפרויקט לא היה מתאפשר ללא ההתעקשות
שלהם למצוא פתרון לבעיה אמתית ,שיש לה
פוטנציאל לסייע לנשים רבות".

המרכז ליזמות ולחדשנות ( )EICבמכללה
הוקם במטרה לעודד יזמות וחדשנות בקרב
הסטודנטים ולהקנות להם כלים וניסיון
הנדרשים להקמת מיזם עצמאי ולפיתוח יזמות
פנים־ארגונית במקום העבודה העתידי.

לפתח חדשנות היא המפתח להצלחתה בשוק,
והחברות נדרשות לגייס עובדים בעלי יכולות
בתחום זה.
המרכז ליזמות ולחדשנות מפעיל כמה תכניות
שנועדו להכשיר ולהוביל את הדור הבא של
המהנדסים כמובילי חדשנות בתעשייה:

בתכנית זו ,הסטודנטים מתמודדים עם האתגרים
והצרכים המשתנים במהירות של התעשייה
בעזרת מנטורים המלווים אותם ,ורוכשים כלים
בפיתוח חדשנות ויזמות פנים־ארגונית בקורס
"מובילי חדשנות".

תכנית המאיץ

מדי שנה ,קצב הפיתוח של טכנולוגיות חדשניות תכנית מהנדס+
הופך להיות מהיר יותר ,ובמקביל הולכת
ומתקצרת תוחלת חיי החברות בשוק בשל
אי־יכולתן לעמוד בקצב .יכולתה של חברה

תכנית מהנדסים חדשנות

תכנית שנתית שמטרתה לחשוף את הסטודנט
ליסודות היזמות ולחדשנות בין־תחומית,
באמצעות ידע וכלים בסיסיים.

תכנית שנתית ,בהמשך לתכנית מהנדסים
חדשנות ,המאתגרת את הסטודנטים למצוא
פתרון לבעיה/אתגר העולים מהתעשייה.
נציג החברה ומנטורים עסקיים מלווים את
הסטודנטים בחשיבה על האתגרים הטכנולוגיים־
הנדסיים והעסקיים.

תכנית Challenge
בתכנית זו נחשפים הסטודנטים לחברות
ולתעשיות שונות ,לומדים את האתגרים
הקיימים ומתנסים במתן פתרונות.
במחזור הנוכחי ,הסטודנטים עוסקים במתן
פתרונות בתחום הרפואה המותאמת אישית
בשיתוף פעולה עם בית החולים אסותא אשדוד.
משתתפי התכנית פיתחו אמצעים הנדסיים
מותאמים אישית ,שיאפשרו טיפול מהיר ,יעיל
ומדויק יותר .חברות נוספות הפועלות בשיתוף
פעולה עם התכנית הן חמת,CYou Retail ,
חברת הרובוטיקה ,DiaCardio,Robotican
ו־.Persimio
לאורך הסמסטר התקיימו הרצאות מגוונות,
של מרצים ממרכז היזמות ומחוצה לו,
בהשתתפות כ־ 300סטודנטים .הסטודנטים
למדו על טכנולוגיות חדשניות ועל עולם היזמות
בהרצאותיהם של לירון וייל מחברת הלוויינים
 ,ISIאורן דיין מחברת שיווק דיגיטלי ,DIFF
עומרי ילובסקי מחברת ,YaloStar Holdings
שבי דגן מחברת  CYou Retailוניסים סופר ודוד
אלקחר  -מובילי החדשנות ביחידת התקשורת
והאלקטרוניקה של חיל האוויר.
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מחקר

הנחיות לא מחייבות?
על משרד התחבורה לעמוד בהנחיותיו הוא ולדאוג להפרדת מסלולים בדרך ראשית
פרופ' ופא אליאס
על פי הנחיות משרד התחבורה ,בדרך ראשית
דו־מסלולית צריכים להיות הפרדה ושני נתיבים
בכל מסלול.

מהו מחיר החנייה המיטבי?
פרופ' ברוך קרן ופרופ' יוסי חדד פיתחו מודלים ייחודיים ,המבוססים
על תורת התורים ,לקביעת מחיר החנייה הנכון בכל עיר ובכל חניון
אחת הבעיות הקשות שגורם ריבוי המכוניות
בעולם המודרני היא מצוקת החנייה ,שקיימת
בעיקר במרכזי הערים .מכוניות חונות 95%
מהזמן ותופסות שטחי חנייה גדולים .חוקרים
מצאו שאם ירכזו את כל המכוניות באירופה
במגרש חנייה אחד ,הוא ישווה בשטחו לשטחה
של מדינת בלגיה כולה.
מחירי חנייה נמוכים מדי יגרמו לביקוש יתר
לחנייה ,לתפוסה גבוהה בחניונים ,לזמני חנייה
ארוכים ,לתחלופה נמוכה ,להכנסות נמוכות
ממשאבי החנייה הציבוריים ולפגיעה בעסקים
הסובבים .התושבים והצרכנים יישאו בסופו של
דבר בעלויות החנייה ,באמצעות מסים גבוהים
יותר ומחירים גבוהים יותר של מוצרים ושירותים.
מחירי חנייה גבוהים מדי ,מאידך גיסא ,יגרמו
לניצולת נמוכה של מקומות החנייה ,להקטנת
ההכנסות מהחניונים ולפגיעה בפעילויות
העסקיות באזור.
לכן ,הבחירה העומדת בפני מקבלי ההחלטות
היא בין תשלום עבור החנייה באופן ישיר ,על
ידי הנהגים ,או באופן עקיף  -על ידי הציבור או
גורם אחר המסבסד את החנייה.
נהגים ,כמובן ,מעדיפים לחנות חינם ,אך חנייה
חופשית איננה "חינם" .חנייה חופשית גורמת לגודש
בכבישים של נהגים המחפשים מקום חנייה פנוי,
ולנזקים האחרים שהזכרנו .מחיר חנייה נמוך מדי
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מעביר את העלות האמתית של החנייה ממגזר
התחבורה ומהמשתמשים בחנייה לציבור הכללי.
תשלום ישיר עבור החנייה נחשב ליותר הוגן (מי
שחונה הוא זה שמשלם) ,יותר שוויוני ויותר יעיל.
ההנהלות של ערים ,רשויות מקומיות ואזורים
מסחריים צריכות לקבוע את המחיר הנכון
לחנייה בחניונים ולצד המדרכות המסומנות
בכחול-לבן .מחיר נכון יאפשר ניצול טוב של
מקומות החנייה הקיימים ,יבטיח בהסתברות
גבוהה כמה מקומות חנייה פנויים בכל עת
וימקסם את ההכנסות מהחנייה .ההכנסות
מחנייה צריכות לממן פעילויות לטובת הציבור
כולו ,המשלם את מחיר החנייה בעקיפין .לכן,
הגדרת מחיר החנייה הנכון ומודל התשלום
עבור החנייה הם סוגיות משמעותיות ביותר.
פרופ' ברוך קרן ופרופ' יוסי חדד מהמחלקה
להנדסת תעשייה וניהול פיתחו כמה מודלים
ייחודיים ,המבוססים על תורת התורים ,לקביעת
המחיר האופטימלי שיש לגבות עבור חנייה בחניונים
ובערים .המודלים מאפשרים לקבוע את המחיר
האופטימלי לחנייה כאשר מודל התשלום הוא לפי
ֶמ ֶשך השהייה בחניון (לפי שעות) ,או שהתשלום
הוא עבור הכניסה לחניון (כשהנהג רשאי לאחר
מכן לחנות ככל שירצה ,ללא חיוב נוסף).
המודלים מאפשרים להפלות במחירי החנייה
בין קבוצות שונות של נהגים ,ולהציע ,לדוגמה,

ובכל זאת ,במקומות רבים ברחבי הארץ ,ובמיוחד
במוקדי התאונות הקטלניות האחרונות ,הכבישים
אינם בנויים לפי הנחיות אלה.
גם אם הובילה לתאונה טעות אנוש ,ההנחיות
האלה נועדו  -ויכולות  -להציל את המעורבים
בתאונה .במקרה המצער של שמונת בני משפחת
עטר ,שנהרגו בתאונה חזיתית בכביש  ,90ניתן

לקבוע כי לו הייתה קיימת הפרדה בין המסלולים,
הם לא היו נפגעים בצורה כזו.

במקטעים מסוימים ,יצירת עיקולים קטנים
ומאפיינים נוספים בתשתית ,שיגבירו ערנות.

יש טעויות אנוש ,ויש גורמים המסיחים את הדעת.
גם כשנהג נוסע לפי החוק ,שנייה של הסחת
דעת לכיוון הרדיו או מבט ל"ווייז" עלולים להוביל
לאסון  -שעשוי להימנע אם הכבישים ייבנו על
פי ההנחיות.

משרד התחבורה סותר את ההנחיות שלו עצמו.
אם אין מבצעים את ההנחיה להפרדה ולשני
נתיבים בדרך ראשית דו־מסלולית ,צריך להוריד
את היררכיית הכביש ,כך שלא ייחשב כביש ראשי.
בהתאם ,יש להגביל את מהירות הנסיעה.

כמו כן ,כביש  90הוא כביש ארוך וישר ,שעלול
לעמעם את הערנות ולגרום לנהיגה אוטומטית,
שתרדים את הנהג .לכן ,יש לנקוט אמצעים
שיעוררו את הנהגים ,כמו קרצוף הכביש

בפקולטות להנדסת בניין אנחנו מלמדים את
הסטודנטים ,מהנדסי העתיד ,על קיומן של
ההנחיות האלה .הם ,מצדם ,תוהים מדוע אינם
רואים זאת בכבישי הארץ.

תשלום מוזל לתושבים המקומיים .הם גם
מאפשרים למקבלי ההחלטה לקבוע מחיר אחד
אם ברצונם למקסם את ההכנסות ממקומות
החנייה ,או מחיר אחר כדי להבטיח רמת תפוסה
מוגדרת בחניון (לדוגמה - )90% ,כדי להשיג
ניצולת גבוהה של מקומות החנייה אבל במקביל
להותיר מספיק מקומות פנויים ,שיאפשרו
ללקוחות נוספים להגיע.
כדי להמחיש את ישימות המודלים ,הציגו
החוקרים כ־ Case studyניתוח של חניון
עירוני במרכז העיר באר־שבע .התברר שהמחיר
הנהוג כיום בעיר ( 5.7ש"ח לשעת חנייה) נמוך
באופן ניכר מהרצוי ,והדבר גורם למצוקת
חנייה ,לפגיעה בעסקים באזור החניון (מאחר
שהלקוחות מתקשים להגיע אליהם) ולפגיעה
בהכנסות העיריה.
המודלים ניתנים להתאמה לכל עיר ולכל חניון
שיש בהם מצוקת חנייה .הפיתוח של כלי מחשוב
ותקשורת מתקדמים יאפשר בעתיד לשנות את
מחירי החנייה באופן דינמי ולהתאימם לדפוסי
הביקוש לחנייה המשתנים במהלך היום ,לאורך
ימי השבוע ,בחגים וכדומה.
המחקר התקבל לפרסום בכתב העת היוקרתי
"International Journal of Process
Management and Benchmarking״
וצפוי להתפרסם בקרוב.
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סטודנטים
ובוגרים

חזרו מספרד עם פרויקט גמר
שיתוף הפעולה בין  SCEואוניברסיטאות בעולם נמשך :סטודנטים מהמחלקה להנדסת
מכונות עבדו על פרויקט הגמר שלהם במדריד

דניאל ברן ואייל צימרמן ,סטודנטים שנה ד'
במחלקה להנדסת מכונות ,חזרו מסמסטר קיץ
בספרד ,שם עבדו על פרויקט הגמר שלהם
במסגרת שיתוף פעולה של המכללה עם
אוניברסיטת  UPMבמדריד.
ברן וצימרמן טסו למדריד בסוף שנת הלימודים
השלישית שלהם ,לסמסטר מרוכז בן שלושה
חודשים שבמהלכו עבדו על פרויקט הגמר
שלהם .את הפרויקט ליוו פרופ' רוקה סלטארין
ואלחנדרו רודריגז מ־ ,UPMוד"ר איתן פישר
ויוגב פנחס מ־.SCE
בעבודתם חקרו הסטודנטים רובוט מקבילי על
כננות  -רובוט נייד בעל זרועות מכבלים .הם
חקרו את הבקרה של הרובוט ,מהירות התזוזה
שלו ,מרחב העבודה שלו במצבים שונים ומידת
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הדיוק ההכרחית של תנועת הכבלים .כחלק
מפרויקט הגמר שיפרו הסטודנטים את מערכת
ההפעלה של הרובוט ובנו חלקים נוספים
במדפסת תלת־ממד.
ד"ר איתן פישר" :שיתוף הפעולה עם  UPMהחל
בזכות זוג מדענים עולים ממקסיקו שלימדו
במכללה ,ד"ר משה מנדס וד"ר יערה גרסיה .הוא
מאפשר לסטודנטים שלנו לעבוד במרחב עבודה
חדש ,ללמוד תיאוריות שונות ולהכיר מרצים
וסטודנטים העובדים באופנים שונים .שמחנו
לראות את התוצר של הסטודנטים ,שנעשה
ברמה גבוהה ביותר".
"ניתנה לנו ההזדמנות לעשות משהו חדש
וייחודי ",סיפרו דניאל ברן ואייל צימרמן" .את
שלושת החודשים העברנו במכון הרובוטיקה

והאוטומציה באוניברסיטה ,שם פגשנו
את המנחה הספרדי ,פרופ' סלטארין ,ואת
הסטודנטים שעזרו לנו בכול .עבדנו הרבה
על תחום התיאוריה .הנושא חדש לנו ,והיה
עלינו לחקור אותו בעצמנו .פיתחנו תחושה
של מסוגלות והצלחנו לפתור בעיות באמצעות
למידה של תוכנות שונות ותיאוריות מדעיות".
"קיבלו אותנו בצורה הטובה ביותר ,עזרו לנו בכל
בעיה והכרנו חברים טובים ",הוסיפו השניים.
"שנינו קיבלנו ציון 'מצטיין' על הפרויקט ,שאותו
נציג בכנס הפרויקטים הבא ,בשבוע הנדסת
מכונות שיתקיים ביולי ."2019

"חוויה מעצבת ובונה"
מור גורן ,סטודנטית להנדסת תוכנה בקמפוס
אשדוד ,חזרה מסמסטר חווייתי באוניברסיטה
של מגדבורג ,גרמניה וממליצה מכל הלב על
ההשתתפות בפרויקטים של חילופי סטודנטים

בתחילה ,כשעלה ה"קול קורא" ,עשיתי את
מה שעשו רוב הסטודנטים :ביטלתי מיד את
הרלוונטיות של הנושא לחיי .היו לי יותר מדי
התחייבויות ,בלימודים ומחוץ להם ,ולא חשבתי
שאני יכולה לעזוב ככה ,באמצע השנה .השינוי
קרה כשפגשתי את הדיקן .הוא המליץ לי לעזוב
הכול ולעשות את זה .אחרי כל מה שחוויתי ,אני
שמחה מאוד שהקשבתי לו.
אני מור ,סטודנטית בת  21במחלקה להנדסת
תוכנה בקמפוס אשדוד .באמצע השנה שעברה
נעניתי לקול קורא לחילופי סטודנטים במגדבורג,
גרמניה .הייתי יחידה מהקמפוס שלי ,בידיעה
שיגיעו עוד שני סטודנטים מקמפוס באר־שבע.
בפתיחת כל סמסטר מוקדש שבוע לסטודנטים
מהתכנית ,שבמסגרתו מוצעות להם היכרות עם
העיר ,טעימה מהשפה הגרמנית ואפשרויות
להיכרות הדדית עם הסטודנטים האחרים.
שם הכרתי את ג'וני וג'וני ,האחד מקנדה והשני
מג'ורג'יה ,ארה"ב ,וביחד בילינו לאורך החודש
הראשון .אנחנו עדיין שומרים על קשר .הכרתי
גם סטודנטים מיוון ,ברזיל ,פקיסטן ,הודו ועוד.

לאחר שהגיעו הסטודנטים הישראלים ,התחלנו
ללכת לקורסים ביחד .השתתפתי בחמישה
קורסים ,שניים מהם אתם .רמת הלימודים
גבוהה ,המרצים והמתרגלים נחמדים מאוד,
ואיכשהו כולם ידעו על החבורה הקטנה שבאה
מישראל.
הכרנו את העיר יותר ויותר .כל הסטודנטים
של התכנית גרו בבניין אחד ,קרוב למרכז
העיר ,כך שאם רצינו לצאת להתאוורר ,זה
היה קל .במיוחד אהבנו ללכת לאגם הקרוב,
מקום רגוע ופסטורלי המתאים בדיוק לרגעים
שמרגישים בהם צורך באוויר לנשימה .בזכות
המלגה שקיבלנו ,יכולנו לצאת לטיולים
במהלך הסמסטר .ביקרנו בספרד ,בצ'כיה
ובהונגריה.

באמצע הסמסטר נודע לנו שהגענו בשנה
מיוחדת במינה ,שבה נערך במגדבורג פסטיבל
תרבויות .ניתנה לנו ההזדמנות להקים דוכן
ישראלי ולהדגים את התרבות ואת ההווי שלנו.
הקמנו דוכן עם משחקי שתייה וארוחת שקשוקה
אישית לכ־ 200מבאי הפסטיבל .הספקנו גם
לטייל בין הדוכנים האחרים ולהכיר אנשים
חדשים ,רבים מהם עם זיקה לישראל .הפסטיבל
היה מוצלח והשאיר טעם של עוד!
אני ממליצה לכל מי שמתלבט  -פשוט ללכת
על זה! זוהי חוויה מעצבת ובונה ,שהרבה מאוד
בונוסים בצדה .אם הייתי נשארת בארץ ,הייתי
מסיימת עוד סמסטר ,באותו אופן .במקום זאת
למדתי בחו"ל ,צברתי חוויות ,הכרתי אנשים,
ובעיקר  -למדתי עוד על עצמי .ממליצה בחום!
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סטודנטים
ובוגרים

ACHEMA 2018
"חוויה מדהימה ומעשירה ,עם צוות מעולה"

 SCEייצגה את ישראל בפסטיבל המדע
והטכנולוגיה הבין־לאומי במומבאי

סטודנטים מצטיינים מהמחלקה להנדסה כימית נשלחו לביקור בתערוכה
הגדולה בעולם לטכנולוגיות חדשניות בתעשייה הכימית והביוטכנולוגית

ההשתתפות בפסטיבל היא חלק משיתוף פעולה רחב שמקיימת המחלקה
להנדסת מכונות לאורך שנים עם מוסדות אקדמיים מחו"ל
בחודש דצמבר האחרון ייצגה  SCEאת
ישראל בפסטיבל המדע והטכנולוגיה השנתי
 ,TechFestשנערך במכון הטכנולוגי ההודי
 IITבמומבאי .במשלחת השתתפו פרופ' איקו
אביטל ,ראש המסלול לתיכון ועיצוב המוצר,
ושמונה סטודנטים שנה ד' ממסלולי ההתמחות
מכטרוניקה ותיכון ועיצוב המוצר במחלקה
להנדסת מכונות ,קמפוס באר־שבע,
פסטיבל המדע והטכנולוגיה של  IITהוא
הגדול מסוגו באסיה .משתתפים בו כ־175,000
סטודנטים ,מ־ 2,500מוסדות להשכלה גבוהה
ברחבי הודו ו־ 500מוסדות בעולם ,וכן יותר
מ־ 7,000חברי סגל ומנהלי תאגידים 20 .מדינות
הקימו השנה ביתני תצוגה בפסטיבל ,בהן ארה"ב,
רוסיה ,יפן ,הולנד ,ספרד ,גרמניה ,סינגפור,
הונגריה ועוד.

במהלך חודש יוני נערכה בפרנקפורט
תערוכת  ACHEMAהבין־לאומית ,המתקיימת
אחת לשלוש שנים ACHEMA .היא התערוכה
הגדולה בעולם לחידושי הטכנולוגיה
בתעשיות הכימית והביוטכנולוגית .ככזו ,היא
מושכת אלפי מבקרים מרחבי העולם ומייצרת
פלטפורמה בלתי אמצעית למפגש ולהיכרות
עם החברות המובילות ועם מהנדסים.
המחלקה להנדסה כימית שלחה השנה
לתערוכה ארבעה סטודנטים מצטיינים:
שירה ביטון ושלומי ביטון מקמפוס באר־שבע,
ושלומה כהן ונעם שנרך מקמפוס אשדוד.
את הארבעה ליווה ד"ר כפיר בן הרוש.
רמ"ח הנדסה כימית בקמפוס באר־שבע ,ד"ר
אריאלה בורג ,ורמ"ח הנדסה כימית בקמפוס
אשדוד ,ד"ר מיכל גולדנברג ,הביעו את
הערכתן למסורת החשובה של מתן אפשרות
לסטודנטים לבקר בתערוכה" :אין ספק כי
החוויה לסטודנטים מיוחדת במינה וכלל
אינה מובנת מאליה .זו עוד דוגמה הממחישה
את ייחודה של המכללה לעומת מוסדות
אקדמיים אחרים".
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ליצירת קשרים עם אוניברסיטאות ,מכונים
טכנולוגיים ומכללות להנדסה ממדינות
שונות.
המשלחת של  SCEהציגה פרויקט של רובוט
אוטונומי במים ,וכן עיצוב של מוצר חדשני
המיועד לקורבנות אונס .ההתעניינות בביתן
הישראלי במשך חמשת ימי הפסטיבל הייתה
גדולה.

מספר ד"ר גדליה מזור ,ראש המחלקה להנדסת
מכונות ,קמפוס באר־שבע" :ההשתתפות
בפסטיבל במומבאי היא חלק משיתוף פעולה
רחב שמקיימת המחלקה לאורך שנים עם כמה
מוסדות אקדמיים מחו"ל .הסטודנטים שנשלחו
לייצג את ישראל הם סטודנטים מצטיינים ,שזכו
במקומות הראשונים בתחרויות הבין־לאומיות
שקיימה המחלקה במסגרת אירועי שבוע
הנדסת מכונות ."2018

הפסטיבל ,המתמקד בהעמקה ובטיפוח
של יצירתיות בהנדסה ובעיצוב ,כלל מגוון
פעילויות :הרצאות בנושאי אינטליגנציה
מלאכותית ומכונות לומדות ,תחרויות של
רובוטים ומכונות ,תצוגות של פרויקטים
מתקדמים מהאקדמיה ומהתעשייה ,ועוד.
אירועי הפסטיבל הם גם פלטפורמה מצוינת

שלומה כהן מספרת" :עברנו שבוע מהנה
ומעשיר .למדנו וראינו מגוון רחב של
מערכות מתקדמות בעולם התעשייה
הכימית והביוטכנולוגית ,בהן ריאקטורים,
מערכות הפרדה ,משאבות ועוד .זהו מתחם
ענק ,שאפילו שבוע ימים לא הספיק לנו כדי
לראותו במלואו .הכרנו הרבה מאוד חברות
וטכנולוגיות ,התרשמנו ושאלנו שאלות ,ובכל
דוכן קיבלנו (מלא) מזכרות! בין היתר גם
ערכנו ביקור בחברת “ ”Pfoudlerהעולמית,
המתמחה בייצור ריאקטורים מזכוכית ,וחזינו

בכל שלבי התהליך .הביקור היה חוויה
מדהימה ומעשירה ,עם צוות מעולה .תודה
למכללה על הבחירה בנו״.
ושירה ביטון מוסיפה" :נחשפנו למגוון חברות
ענק המציעות שירותים למפעלים ,למעבדות
ועוד .נהנינו להיחשף לתהליכים ולציוד שעד
כה למדנו עליהם באופן תיאורטי בלבד
ולקבל הסברים לכל שאלותינו".
אנו עם הפנים קדימה ,לחוויה הבאה של
!ACHEMA 2021
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שיתופי
פעולה

"הדבר הבא"  -סטודנטים מתמחים בתעשייה
למגוון התכניות של המרכז לפיתוח קריירה בדיקנאט הסטודנטים התווספה בתשע"ט
תכנית חדשה ,המציעה שיבוץ בהתמחויות עוד בזמן הלימודים וקורס אקדמי המכין
לשוק התעסוקה
כחלק מהפעילות לרווחת הסטודנטים
והבוגרים שלנו ,פועל במכללה מזה  12שנים
מרכז לפיתוח קריירה ,המסייע להשתלבותם
המוצלחת בשוק העבודה בכל שלבי הלימודים
והקריירה שלהם.
משנה ג' ועד תום הלימודים ולאורך הקריירה
שלהם ,מוצעים לסטודנטים ולבוגרים מגוון
שירותי ייעוץ ,הכוון וסיוע :סדנאות הכשרה
לפיתוח קריירה; ייעוץ אישי בכתיבת קורות
חיים; אימון אישי וסימולציה לקראת ראיון
עבודה; קורס קריירה; סדנאות הכנה למרכזי
הערכה; סדנאות לשימוש ברשתות חברתיות
דוגמת הלינקדאין  -למציאת עבודה וליצירת
קשרים.
המרכז פועל בשיתוף פעולה עם התעשייה
לשילוב סטודנטים בעבודה עוד במהלך לימודיהם,
באמצעות מגוון כלים :מערכת ממוחשבת למאגר
( ,)sce.wanted.co.ilמפגשי זרקור ,יריד
תעסוקה שנתי ועוד.
במסגרת מפגשי הזרקור ,חברות שונות
מציגות את פעילותן ואת אפשרויות התעסוקה
לסטודנטים ולבוגרים .בסמסטר א' תשע"ט

התקיימו מפגשים עם החברות אפלייד
מטריאלס (שערכה גיוס ייעודי לסטודנטיות
מהמחלקות חשמל ומכונות) ,חטיבת
הלוגיסטיקה של משטרת ישראל (שגייסה
סטודנטים שנה ד' מהמחלקות להנדסת בניין,
חשמל ואלקטרוניקה ,מכונות ותעו"נ) וחברת
תנובה (שערכה מפגש לגיוס בוגרי תעשייה
וניהול).
בשנת הלימודים תשע"ט נפתחה תכנית
חדשה" :הדבר הבא"  -סטודנטים מתמחים
בתעשייה .זוהי תכנית חברתית המופעלת על
ידי עמותת "אלומה" ,שנועדה לסייע לאקדמאים
למצוא תעסוקה ההולמת את המקצוע שלמדו
על ידי שיבוצם בהתמחויות עוד בזמן הלימודים
ובאמצעות קורס אקדמי המכין אותם לשוק
התעסוקה.
החלק המעשי כולל התמחות בארגון מוביל,
המאפשרת לצבור ניסיון מעשי עוד במהלך
הלימודים לתואר ,עם הזדמנות ייחודית
לחניכה אישית ,צבירת ידע מקצועי ואפשרות
לטוות רשת קשרים הרלוונטית לעולם התוכן
המקצועי .משך ההתמחות  120שעות.

בחלק העיוני ,סטודנטים שנים ג' וד' משתתפים
בקורס אקדמי כללי  -קריירה במאה ה־,21
המזכה אותם בשתי נקודות זכות ועוסק בהכנה
לשוק העבודה .תוכני הקורס כוללים כתיבת
קורות חיים ,הכנה לראיונות קבלה ,ניהול מו"מ,
ניהול עצמי אפקטיבי ,תכנון קריירה ועוד.
התכנית הופעלה לראשונה בסמסטר א' בקמפוס
באר־שבע בהשתתפות  23סטודנטים .בסמסטר
ב' היא תופעל בקמפוס אשדוד .הסטודנטים
המתמחים השתלבו בחברות אסם ,טרה ,סודה
סטרים ,אפשטיין ,אלבד ,dbMotion ,אלטל,
רובוטיקן ועוד.
לקבלת מידע נוסף לגבי התכניות ולקביעת
פגישה אפשר לפנות לגורמים הבאים:
יפה דניאלי  -ראש המרכז לפיתוח קריירה
בדיקנאט הסטודנטים,08-6475750 ,
yafad@sce.ac.il
נועה סהר  -רכזת המרכז לפיתוח קריירה
בדיקנאט הסטודנטים ,קמפוס אשדוד,
noasa2@sce.ac.il ,08-8519362

חדש ב:SCE-
תת־התמחות בננוטכנולוגיה יצאה לדרך
שלוש מחלקות במכללה  -הנדסה כימית ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת
מכונות  -חברו להשקת מסלול לימודים רב־תחומי מיוחד
לאחר חודשים ארוכים של הכנות ועבודה
מקדימה ,רגע לפני סוף שנת  ,2018נחנכה
במכללה  -במפגש פתיחה שהתקיים בקמפוס
באר־שבע  -תת־התמחות ננוטכנולוגיה!
בשני העשורים האחרונים מתחוללת מהפכה,
שהיא גדולה טכנולוגית אך קטנה בממדים
הנחקרים  -מהפכת הננוטכנולוגיה .תחום זה
עוסק בתהליכים בפיזיקה ,כימיה וביולוגיה
המתרחשים בסקלה של מיליוניות המילימטר.
זוהי האמנות שבייצור חומרים ,מכשירים,
מנגנונים ורכיבים ברמה המולקולרית.
מחקר ופיתוח אינטנסיביים מתקיימים בעיקר
בתחומי הננו־חומרים ,הננו־אלקטרוניקה והננו־
רפואה ומחוללים מהפכה של ממש .השפעותיה
של מהפכה זו צפויות לחדור לכל תחומי הפעילות
האנושית ולחולל שינוי מהותי באורחות חיינו.
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יישומים רבים מבוססי ננוטכנולוגיה אפשר
למצוא ברפואה ,במוצרים אלקטרוניים ,במזון,
תאים סולריים ,דלק ,תאי דלק ,סוללות ,מכשור
ברכבי חלל ,רכיבים לטיהור אוויר ומים ,חיישנים
כימיים ,מוצרי ספורט וביגוד ועוד .התחזיות
העדכניות מעידות על שפע של יישומים חדשים
הצפויים להופיע בשנים הקרובות.

סטודנטים משלוש מחלקות  -הנדסה כימית,
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת מכונות
 לומדים יחדיו ,משתפים פעולה ורוכשים ידעעל המושגים והעקרונות בשלושת התחומים.
בהמשך דרכם ,בתעשייה או במחקר ,היסודות
שנלמדו יהיו בבחינת ערך מוסף ללימודי הבסיס
במחלקה־האם.

במטרה להצעיד את הסטודנטים במסלול
ננוטכנולוגיה אל חזית המחקר ,הם לומדים קורסים
העוסקים בטכנולוגיה מתקדמת ונחשפים לידע
ולמיומנויות ייחודיים המיושמים בתעשייה .תת־
התמחות ננוטכנולוגיה היא הבחירה המתאימה
לסטודנטים סקרנים ויצירתיים ,המעוניינים
להיחשף לתחום שהוא בחזית המחקר העולמי
וישראל היא בין המובילים בו.

תכנית הלימודים כוללת שלושה קורסים" :מבוא
לננומכניקה" של ד"ר יואב ביטון  -בסמסטר ב'
של שנה ג'; "ננואלקטרוניקה" של ד"ר משה זוהר
 בסמסטר א' של שנה ד'; ו"ננוחלקיקים" שלד"ר אריאלה בורג  -בסמסטר ב' של שנה ד'.
בלימודים התיאורטיים ישולבו ניסויים שייערכו
במרכז לננוטכנולוגיה  ,SCENCשיש בו ציוד
מתקדם .בנוסף ,ייעשה שימוש נרחב ב־Matlab
ליישום ולבחינה של מודלים תיאורטיים ,חישובים
מורכבים ועיבוד נתונים.

מעבר לחשיפה לננוטכנולוגיה ,הלמידה
בתת־התמחות זו נעשית בראייה רב־תחומית.
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חשיפה
אישית

ד"ר ליאור ארונשטם
חברת סגל אקדמי במחלקה
להנדסת תוכנה

קמפוס אשדוד

את דרכי באקדמיה התחלתי בשנת ,2003
בלימודי תואר ראשון בביולוגיה חישובית
(ביולוגיה ומדעי המחשב) באוניברסיטת בר־אילן.

המחקר שלי כעת עוסק בסיבוכיות של רמאויות
בספורט (בעיקר בתחום הטניס) ,בתזמונים
ובשיטות הוראה שונות.

עם סיום הלימודים הבנתי שביולוגיה איננה
הכיוון המתאים לי ,והמשכתי ללימודי תואר
שני ודוקטורט במדעי המחשב באוניברסיטה
העברית .עסקתי במחקר בתחום הקומבינטוריקה
וההסתברות ,עם התמקדות בחקר קומפלקסים
סימפלציאליים מקריים (אובייקט מתמטי שהוא
אנלוג רב־ממדי לגרפים).

אני נהנית מאוד מהעבודה במכללה ,משום שהיא
מאפשרת שילוב בין תחומים שונים שאני אוהבת:
עבודה עם אנשים ,הוראה ומחקר .יש לי יכולת
להשפיע בנושאים שחשובים לי ,כמו קידום נשים
ופרויקטים עם פן חברתי .האווירה ,במחלקה
בפרט ובמכללה בכלל ,היא משפחתית ונעימה,
וכיף לי לבוא לעבודה.

באוקטובר  2013התחלתי לעבוד במחלקה
להנדסת תוכנה ב־ .SCEאני מלמדת בעיקר
קורסים תיאורטיים כמו מבני נתונים ואלגוריתמים
 1ו־ 2ואחראית גם על הסמינר של שנה ד' ועל
פרויקטי הגמר.

אני נשואה לירון ויש לנו חמישה ילדים ,ארבעה
בנים ובת .במקור אני מבאר־שבע ,ובעשר השנים
האחרונות אנחנו מתגוררים במודיעין.

אני ארכיאולוגית מקצועית בעבר וחובבת יצירת
כלי קרמיקה בהווה .נולדתי בנתניה וגדלתי שם
עד גיל  ,12אז עברנו למרילנד שבארה"ב בעקבות
עבודתו של אבי.

יותר ,במהלך לימודי התואר השני ,במשרה
מלאה  -כמפקחת וכמנהלת שטח .את התפקיד
האחרון ביצעתי גם בכמה חפירות מחקריות
של אוניברסיטת בן־גוריון ,אחת מהן ליד השוק
העירוני של באר־שבע.

ביקור לימודי באוניברסיטה של מגדבורג
דנה מנור ופנינה
ביתן מסכמות ביקור
באוניברסיטה הגרמנית,
המקיימת שיתוף פעולה
עם  SCEבמסגרת
תכנית ארסמוס+
ארסמוס +היא תכנית של האיחוד האירופי
התומכת בקידום השכלה ,הכשרה וחינוך של
צעירים .התכנית ,שנועדה לפעול לשיפור מערכת
ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות ,מבוססת
על שיתופי פעולה אקדמיים בין־לאומיים
ומקדמת בין־לאומיות ,חדשנות ומצוינות.
אחד המסלולים שהיא מציעה הוא מסלול
ניידות ,המאפשר חילופי סטודנטים וסגל ומציע
הזדמנויות ללמוד ,ללמד ולהתלמד במוסד
להשכלה גבוהה במדינה זרה.

ד"ר קרני גולן
עוזרת מנהלית ,בית הספר
ללימודי מוסמכים

למדתי בארה"ב מגיל חטיבת הביניים ועד סיום
לימודי התיכון .לאחר מכן חזרתי לארץ ,ותוך
חודש וחצי התגייסתי לצבא .זה היה קצת הלם
תרבות ,אך לבסוף נהניתי מהתפקיד שביצעתי,
כמש"קית קישור לכוחות הזרים .במהלך השירות
עבדתי מול גורמים שונים בצה"ל ,באו"ם ובכוחות
שמירת השלום הנוספים באזורנו.

עבדתי כתשע שנים ברשות העתיקות ,ומזה
 12שנים אני מרצה באוניברסיטת בן־גוריון
בנושאים הקשורים בארכיאולוגיה ובתולדות
האמנות של התקופות הקלאסיות .מזה כשנה
וחצי אני גם העוזרת המנהלית של בית הספר
ללימודי מוסמכים.

בשנת  2001התחלתי את לימודיי באוניברסיטת
בן־גוריון בנגב ועברתי לגור בבאר־שבע .מאז אני
כאן ,וכבר מרגישה "באר־שבעית" לחלוטין .למדתי
לתארים ראשון ,שני ושלישי בארכיאולוגיה.

אני שמחה שמצאתי את מקומי כאן ,במכללה,
כשותפה בתהליך ההקמה של בית הספר
ללימודי מוסמכים; עבודה המציבה בפניי אתגר
חדש ומעניין מדי יום.

למכללה יש הסכם ניידות סגל וסטודנטים עם
אוניברסיטת מגדבורג שבגרמניה .במסגרת שיתוף
פעולה זה ,ובמטרה להיחשף למוסדות אקדמיים
בעולם ולהעצים את סגל המכללה ,ביקרו דנה
מנור  -יועצת סטודנטים ורכזת מעורבות חברתית
בדיקנאט ,ופנינה ביתן  -ראש מדור תמיכה ורכש
מיחשוב ,באוניברסיטת מגדבורג.

כבר במהלך לימודי התואר הראשון התחלתי
לעבוד ברשות העתיקות כמדריכה ,ומאוחר
עם המארחות שלנו ,רינה ואנה
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כל מחלקה מסומלת על ידי עמוד בצבע שונה ,בסך הכול תשע מחלקות

באוניברסיטה תשע מחלקות :הנדסת מכונות,
הנדסה תהליכית ,הנדסת אלקטרוניקה ,מדעי
המחשב ,מתמטיקה ,מדעי הטבע ,רפואה ,כלכלה
ופקולטה משולבת למשאבי אנוש ,מדעי החברה
וחינוך .היא נחשבת לאוניברסיטה בינונית בגודלה,
עם כ־ 14,500סטודנטים ,ומתמחה בסטודנטים
המגיעים ממדינות זרות.
דנה ופנינה נפגשו עם גורמים רבים ,במטרה
להכיר וללמוד על ההתנהלות במוסד :רכזות
המעונות ויועצות ,האחראיות על מערך הסיוע

בלימודים  -עם דגש על סיוע רגשי; יועצות
לסטודנטים מחו"ל; גורמי מערכות מידע; ראשי
מחלקות המקיימות תכניות לימוד דומות לאלה
של המכללה; סטודנטים של האוניברסיטה
וסטודנטים מ־ SCEהלומדים במגדבורג במסגרת
חילופי סטודנטים.
מלבד אלה ,הן נחשפו להשפעות ההדדיות
בין העיר לאוניברסיטה ,בימים פתוחים לקהל
ובערבי מדע.
מגדבורג מתפארת בבן העיר ,הפיזיקאי בן המאה
ה־ 17אוטו פון גריקה (,)Otto von Guericke
שעסק בחקר הפיזיקה של הריק והאוניברסיטה
נקראת על שמו .במוזיאון העירוני מוצגים
הניסויים שערך פון גריקה.
זוהי עיר סטודנטיאלית ,יפה ורגועה ,המציעה
לצעירים רבים מרחבי גרמניה ומהעולם צוהר
לעולם האקדמי .האוניברסיטה שוכנת בלב
שכונת מגורים ומאפשרת לתושבי העיר לקחת
חלק בחוויה הסטודנטיאלית  -באווירה ובמפגשים
אקדמיים בלתי מחייבים .החוויה הגלובלית חזקה
גם היא ובאה לידי ביטוי אפילו במנזה ,שם
מתקיימים חילופי שפים מרחבי העולם ומגרמניה.
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קהילה

באו בשביל החוויה ,יישארו בשביל ההנדסה
כ־ 300תלמידי כיתות י"ב מצרפת סיירו ב־ SCEושמעו על אפשרויות הלימודים
במכללה לשנה הבאה
במסגרת פרויקט "שמיניסטים בכחול לבן" הגיעו
יותר מ־ 300תלמידי כיתות י"ב מצרפת לסיור
במכללה .הביקור התקיים במסגרת שיתוף
פעולה של המכללה עם הסוכנות היהודית .בני
הנוער נפגשו עם חוקרים וסטודנטים ,שמעו על
תכניות הלימוד ועל המכינה להנדסה וסיירו
במעבדות ובכיתות הלימוד.
"שמיניסטים בכחול לבן" הוא הפרויקט הגדול
ביותר של הסוכנות היהודית ,בשיתוף עם
"החוויה הישראלית" ,להבאת נוער יהודי

מצרפת לסיורים חינוכיים בארץ .במסגרת
הפרויקט ,תלמידי בתי הספר מגיעים לסיור בן
שבוע ימים בישראל ,שבמהלכו הם נחשפים
לאפשרויות הלימודים להשכלה גבוהה.
הנרשמים ללימודים במכללה יתגורר יחד
בדירות בעיר העתיקה בבאר־שבע .בשנה
הראשונה הם ילמדו במכינה ויבצעו השלמות,
ובשנה השנייה יחלו בלימודי התואר הראשון
באחת המחלקות .יש לציין כי בשנים
האחרונות יש עלייה במספר התלמידים

הצרפתים המחליטים ללמוד בארץ בכלל,
וב־ SCEבפרט.
ד"ר אבשלום דנוך ,ראש המנהל האקדמי
ועוזר הנשיא" :אנו גאים לארח קבוצה כה
גדולה של בני נוער מצרפת ,שבחרו לבוא
אלינו מתוך התעניינות בלימודי ההנדסה
בישראל .מזה שנים מספר מגיעות אלינו
קבוצות של בתי ספר מצרפת ,מה שמצביע
על האמון הגבוה במכללה שלנו ,כמובילה
בתחומי המדע והטכנולוגיה".

מהנדסים
על הבר

 SCEמציגה" :האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו"
תערוכת הציורים של האמנית תלמה תמרי ,שהוצגה באחרונה במכללה ,עסקה בציורים
מהחיים וברגעים מעצבים בחיי האמנית
בגלריה ג'ון של המכללה נפתחה בסוף דצמבר
תערוכת הציורים החדשה של האמנית תלמה
תמרי .תחת הכותרת "האדם אינו אלא תבנית
נוף מולדתו" ,מוצגים ציורים העוסקים בילדותה
של האמנית ,בחייה האישיים וברגעים שונים
בחייו של אדם.
תמרי ,תושבת מיתר ואשת חינוך לשעבר ,גילתה
את האהבה ליצירה עם יציאתה לגמלאות .היא
מציירת בשיטת השכבות ,כאשר הרקע עשוי
מצבעי אקריליק ואליהם מצטרפים צבעי שמן,
כך שכל שלב בציור מצייר על קודמו.
מתי מן ,אוצר התערוכה" :זו התערוכה
18

הראשונה המוצגת בגלריה ג'ון לאחר תקופה
ארוכה ,ואני שמח להודיע על החזרה לפעילות
עם יצירותיה של תלמה תמרי .התערוכה
מורכבת משלושה חלקים :האחד עוסק
בחיי המדבר של הבדואים בנגב ,השני
הוא הומוריסטי ,והשלישי מציג אובייקטים
כלליים דוממים .כל היצירות עוסקות ברגעים
המעצבים את חיינו האישיים .כאוצר המכללה,
אשר בוחן את יצירות האמנות שמבקשים
להציג אצלנו ,אני שמח לומר שהרמה
בתערוכה זו גבוהה מאוד".
בימים אלו מוצגת בגלריה ג'ון תערוכה של
האמן חיים בלומברג ,שנושאה "בתים ודמויות".

סטודנטים ואורחים פקדו את פאב ביאליק 26
שבשכונה ב' בבאר־שבע ,לסדרת ההרצאות של
פרויקט "מהנדסים על הבר" .הפרויקט משותף
לאגודת הסטודנטים במכללה ולחברת כיל,
כחלק מהקשר שלה עם הקהילה.

ד"ר משה זוהר מהמחלקה להנדסת חשמל
ואלקטרוניקה דיבר על "מדע הפרטים הקטנים"
 הננוטכנולוגיה :מהי הסקאלה הננומטרית?האם ניתן לראות אובייקטים ננומטריים בעין?
מהם הפיתוחים הצפויים בתחום הננוטכנולוגיה?

ד"ר אושרה ספיר מהמחלקה להנדסה כימית
סיפרה על "ההנדסה והכימיה שמאחורי הבירה"
 מקורותיה והתפקיד החשוב שלה בתרבויותהעתיקות כמו תרבות הוויקינגים; תהליך הייצור;
מעמד הבירה בעולמות הבריאות ,המגדר והמדע;
וכיצד כל אלה מתחברים להנדסה כימית.

ד"ר ניר טרבלסי מהמחלקה להנדסת מכונות
הרצה בנושא "טיפול הנדסי"  -על החיבור
המרתק שבין רפואה להנדסה.
ד"ר דגן בקון מזור ,רמ"ח הנדסת בניין בקמפוס
באר־שבע ,עסק בנושא " 70שנה של רעידות
אדמה" :מהי רעידת אדמה? איך היא נוצרת?

מה אפשר ללמוד מרעידות שהתרחשו באזורנו
בעבר? האם ניתן לחזות את רעידת האדמה
הבאה וכיצד נוכל להתגונן מפניה?
"נהניתי מהערב ומההזדמנות המיוחדת לייצר
אינטימיות מעבר לקירות הקמפוס ",סיפרה ד"ר
ספיר" .אנשים זרמו פנימה והבר היה מלא עד
אפס מקום .הגיעו סטודנטים שלי  -מתלמידי
שנה א' ועד לבוגרים ,שבימים אלה עובדים על
הדוקטורט שלהם .היה מרשים ומחמם את הלב.
אני מאמינה שיש משהו מיוחד מאוד בבילוי
ערב על בירה ,יחד עם המרצים".
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