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מסלול חדש 
בהנדסה ימית

בקמפוס אשדוד הוקם מסלול לימודים יחיד מסוגו 
בארץ, שיכשיר מומחים לתחום ההנדסה הימית וייתן 

מענה למחסור החמור בתחום
תחום ההנדסה הימית הולך ותופס תאוצה, 
אך בישראל יש מחסור בולט במומחים בתחום 

ומהנדסים בודדים מתמחים בו. 

הנדסה ימית מאופיינת בפרויקטים מורכבים 
במיוחד בהיבט התכנוני והביצועי: תכנון של 
נמלים ומרינות, שוברי גלים ורציפים, הגנות 
חוף, פרויקטי חפירה ימית, איים מלאכותיים, 

מתקני התפלה, תשתיות ימיות ועוד.

המכללה החלה להכשיר מהנדסים בתחום, 
במטרה לשלבם בתעשייה הצמאה לכוח אדם 
אשדוד  בקמפוס  שנפתח  המסלול  מקצועי. 
נועד להכשיר סטודנטים להנדסת בניין לתחום 
ההנדסה הימית, תוך השתלבות בצוותים העוסקים 
ימיים  בהיבטים שונים של פרויקטי תשתית 
בחברות ענק כמו נמלי ישראל, חברת החשמל 
ועוד. במסגרת הלימודים, יעברו הסטודנטים 

הכשרה לקבלת רישיון להשטת יאכטות.

להנדסה  המסלול  ראש  קושניר,  אורי  ד"ר 

ימית ב־SCE, מומחה במיפוי ימי ובעברו מנכ"ל 
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית: "הצורך 
להכשיר מהנדסים בעלי ידע בהנדסה ימית 
הוא קריטי, כדי לענות על המחסור החמור 
באנשי מקצוע בתחום. נפחי הסחר וההובלה 
הימית ההולכים וגדלים מחייבים להגדיל את 
הנמלים בכל שני עשורים בקירוב. קיום נכסי 
נדל"ן מהיקרים במדינה על קו החוף, דוגמת 
ארסוף, אפולוניה, בית ינאי ורבים נוספים,  מחייב 
הגנה על מצוקי החוף מהתמוטטות עקב פעולת 
הגלים. מחסור בקרקעות באזור החוף ומחירי 
הנדל"ן המאמירים יחייבו בעתיד הקרוב יציאת 
תשתיות תעשייה ומגורים לשטחי הים, על גבי 
איים מלאכותיים ו/או צפים. כבר כיום יש יוזמות 
של משרד ראש הממשלה ומשרד התחבורה 
לבדיקת ההיתכנות לפיתוח איים מלאכותיים, 
שדה תעופה צף ועוד. כמו כן, המחסור המתמיד 
במים וגידול האוכלוסייה מחייבים בניית מכוני 

התפלה ותכנון צינורות ותשתיות ימיות."
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ולהתפתח  להתחדש  ממשיכה   SCE
ולהשקיע בתשתיות, בכוח ההוראה, בסגל, 
בבוגרים ומעל לכול - בכם, הסטודנטים 
המועצה  פרסמה  לאחרונה  שלנו. 
להשכלה גבוהה כי תחום ההנדסה הפך 
לתחום הלימודים הגדול ביותר באקדמיה 
הישראלית, עם כ־20% מסך הסטודנטים 

בישראל. 

חוקרי המכללה זוכים במענקים ובפרסים 
ואירועים  יוקרתיים. כנסים אקדמיים 
בנושאי חברה וסביבה מתקיימים אצלנו 
פעילים  חוקרים,  ומושכים  קבע  דרך 
ומובילים חברתיים וגם את הקהל הרחב. 

כל אלה ועוד מחייבים אותנו, כמוסד 
במחקר,  ולהוביל  להמשיך  אקדמי, 
במקצועיות ובשיתוף פעולה. כל זאת 
מתוך ההבנה כי העשייה שלנו תוביל 
לכם,  וגם תעניק  יותר  טוב  לעולם 
הסטודנטים והבוגרים, יתרון התחלתי 
ניכר לקראת השתלבותכם בתעשייה 

ובאקדמיה. 

שלכם,
פרופ' יהודה חדד

משולחן הנשיא

חברי הסגל האקדמי של SCE מממשיכים לבסס את מעמדה של 
המכללה במפת האקדמיה בישראל. רק באחרונה זכו שניים מהם 
במענקים משמעותיים: פרופ’ אחמד סלמאן מהיחידה לפיזיקה זכה 
במענק מטעם קרן קמין, וד”ר סבטלנה דייצ’מן מהמחלקה להנדסת 
תעשייה וניהול זכתה במענק מטעם המכון לחדשנות תחבורתית.

הזכיות וההישגים הללו תואמים את חזון המכללה והעומד בראשה, 
פרופ’ יהודה חדד, לקדם מצוינות במחקר ובהוראה, תוך שיתוף 

פעולה עם התעשייה ועם הקהילה המדעית הבין־לאומית. 
לחברי הסגל הזוכים נאחל המשך הצלחה במחקריהם.

חברי הסגל האקדמי 
של SCE זכו במענקי 

מחקר מרשימים
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חדשות ואירועים

כ־100 סטודנטים של המחלקה להנדסת תוכנה 
השתתפו בהאקתון שהתקיים בקמפוס באר־שבע 
ונועד למצוא פתרונות טכנולוגיים לאנשים עם 

צרכים מיוחדים. 

יוזמת ומארגנת ההאקתון, ד"ר הדס חסידים, 
מכנס  כחלק  התקיים  "ההאקתון  מספרת: 
AISTQ, המקדם את הקשרים בין האקדמיה 
לתעשייה. השנה, בשיתוף פעולה עם עיריית 
באר־שבע ו־CDI נגב, הכנס הוקדש לצרכים 
מיוחדים. שותפים נוספים היו טק 7, המרכז 

למשפט ולמדע, מכון עמרם ואלתרנט. 

"מעבר לאתגר הטכנולוגי המלווה את ההאקתונים 
השנה  התייחד  ההאקתון  התוכנה,  בתחום 
בהשלמת הפערים המקצועיים בתחום הצרכים 
המיוחדים בקרב סטודנטים מתחום ההנדסה, 
כך שיוכלו להגדיר בעיות ופתרונות משמעותיים. 
שמחנו להתגייסות ולליווי של מומחים שונים 
מתחומי הטיפול, האבחון, הנגישות, החינוך 
שלהם  ובניסיון  בידע  ששיתפו  והמשפט, 
במסגרת ההרצאות ובמהלך הפיתוח ותרמו 

להכוונה ולטיוב של התהליך. ההאקתון היה 
הזדמנות יוצאת דופן להיחשף לעולם מורכב 
ומאתגר ולפתוח את הלב והמחשבה כדי למצוא 
פתרונות יצירתיים לעולם טוב יותר - שיקדם 

שוויון, רגישות לאחר וחיבור בין אוכלוסיות."

24 שעות רצופות של עבודה - והתוצרים הוצגו 
בפני ועדת השיפוט. הוועדה הורכבה מנציגי 
חברות וארגונים מהתעשייה ומהאקדמיה ובהם 
פרופ' גל מאירי מהמרכז הרפואי סורוקה; יהוד 
מרסיאנו, מנהל אגף חדשנות ומערכות מידע 

מהנדסים נגישות

בהאקתון סטודנטים שהתקיים בקמפוס באר־שבע פותחו פתרונות טכנולוגיים 
לבעלי צרכים מיוחדים  במקום הראשון זכתה מערכת לדירוג בתי עסק נגישים
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הוענקו  אשדוד  בקמפוס  בטקס שהתקיים 
מלגות ופרסי הצטיינות לסטודנטים במחלקות 
להנדסת תוכנה, בניין, מכונות, כימיה, תעשייה 
וניהול וחשמל ואלקטרוניקה. צוינו במיוחד שני 
סטודנטים מצטייני נשיא החברים בקרן אייסף, 
עם ממוצע של 99 ו־98 )בעלי הציון הגבוה 
ביותר במחלקתם(: עמית מליחי, הלומד הנדסת 
מכונות ומתנדב בפרויקט פרחי אקדמיה, ואביחי 
חטב - הלומד הנדסת בניין ומתנדב בפרויקט 

גשר לאקדמיה.

אייסף - הקרן הבין־לאומית לחינוך, שהוקמה 
בשנת 1977 על ידי אדמונד י' ספרא ז"ל, לילי 
פועלת לצמצום פערים  ווינר,  ונינה  ספרא 
בחברה הישראלית באמצעות הגברת הנגישות 
ופיתוח מצוינות ומנהיגות  להשכלה גבוהה 
חברתית־אקדמית. זוהי קרן מלגות פרטית, 
לצעירים  המסייעת  בישראל,  מהוותיקות 
מבטיחים מהפריפריה החל בלימודי תואר 

ראשון וכלה בפוסט דוקטורט בחו"ל.

מזה 25 שנה, SCE פועלת בשיתוף פעולה עם 
קרן אייסף לקידום ולעידוד מצוינות מדעית 
ואקדמית. יחד הן מלוות צעירים מבטיחים 

מלגאי אייסף ומצטייני נשיא
עמית מליחי ואביחי חטב מקמפוס אשדוד, המתנדבים במסגרת תכנית המלגות של קרן 

אייסף, זכו בפרסי הצטיינות על הישגים גבוהים במיוחד

מהפריפריה בתכנית משותפת, שבמסגרתה 
זוכים הסטודנטים במלגה מכובדת, מהגבוהות 
בארץ, משתתפים בתכנית לפיתוח מנהיגות 
וחונכים צעירים ובני נוער - במטרה להנגיש 

עבורם את הדרך ללימודים גבוהים. 

במעמד הענקת פרסי ההצטיינות עמדו על במה 

אחת חמישה חברי אייסף בעבר ובהווה: נשיא 
המכללה פרופ' יהודה חדד, דיקן הסטודנטים 
משה קרוצ'י, מנכ"ל קרן אייסף  תומר סמרקנדי, 
מנהלת תכנית אייסף דרום חן אגאי מכלוף 
ושני הסטודנטים המצטיינים - עמית מליחי 

ואביחי חטב.

בעיריית באר־שבע; יובל זנה, מנהל תחום בכיר 
ישראל  במטה  חכמות  וערים  לטכנולוגיות 

דיגיטלית; ואחרים. 

במקום הראשון ובפרס כספי של 8,000 שקל 
זכה צוות Enabled, שכלל ארבעה סטודנטים 
שנה ד' להנדסת תוכנה מקמפוס אשדוד: ראובן 
בנטולילה, בנימין טלפה, שני לוי ושירז בר. 
הצוות פיתח מערכת לריכוז מידע על בתי עסק 
נגישים. האפליקציה שפיתחו לאנדרואיד פונה 
הן לבתי עסק נגישים, שיכולים להירשם רק 
לאחר חתימה על אמנת נגישות )שמשמעותה 
עמידה בכל הקריטריונים לבית עסק נגיש(, והן 
לציבור האנשים עם מוגבלויות ולציבור הרחב, 

שבאמצעות האפליקציה יוכלו לבחור לבקר 
בבית עסק נגיש ואף לדרג את רמת הנגישות שלו. 

במקום השני ובפרס בגובה 4,000 שקל זכתה 
קבוצת Planbuddy, אף היא של סטודנטים 
מקמפוס אשדוד: דור לוגסי גל, מאור ישראל, נדב 
אבישר, דניאל מורד סקה וחיים לשם, שפיתחו 
אפליקציה לניהול סדר היום של ילדים הנמצאים 

על הספקטרום האוטיסטי. 

"מהנדסים   :SCE נשיא  חדד,  יהודה  פרופ' 
צריכים לקחת חלק משמעותי במתן המענים 
לצורכי המשק והחברה. מה שעשו הסטודנטים, 
מהנדסי העתיד, בהאקתון הזה, הוא תמצית 

השינוי שאנו רואים בשנים האחרונות במשק - 
מהנדסים לעולם טוב יותר. האקתונים הם שיטת 
למידה והתנסות המכינה את הסטודנטים לשוק 
התעסוקה ולהתמודדות עם אתגרים אין־סופיים. 
נושא הנגישות הוא חלק מהעולם האמתי, שאותו 

יפגשו בעתיד." 

ראש עיריית באר־שבע, רוביק דנילוביץ': "העולם 
מזמן לנו אתגרים רבים, ולהצלחת ההתמודדות 
אתם נדרשים כולנו לשלב ידיים: אנשי המקצוע, 
יצירתיים.  אנשים  ומחשבים,  תוכנה  אנשי 
ההאקתון הוא דוגמה נפלאה לשיתוף פעולה, 
ואני מודה למכללה - ששוב הוכיחה שהיא חלק 

בלתי נפרד מהקהילה ומהעיר." 

מימין לשמאל: חן אגאי מכלוף, מנהלת תכנית אייסף דרום; הסטודנט עמית מליחי; נשיא SCE פרופ' יהודה חדד; הסטודנט 
אביחי חטב; מנכ"ל קרן אייסף תומר סמרקנדי; דיקן הסטודנטים SCE משה קרוצ'י 
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בין בית  יוצא דופן  במסגרת שיתוף פעולה 
החולים אסותא אשדוד ל־SCE, שישה צוותים 
של סטודנטים מהמחלקה להנדסת תעשייה 
וניהול בקמפוס אשדוד מבצעים את פרויקט 

הגמר שלהם באסותא. 

במהלך עבודתם מזהים הסטודנטים נקודות 
לשיפור ולייעול ואף זוכים להשפיע. בשנה 
שעברה, למשל, הם המליצו להגדיל את חדרי 
הבדיקה  במיון היולדות, בהתבסס על חישובים 

הנדסיים, ובית החולים אימץ את המלצתם. 

כל אחד מששת הצוותים פועל במחלקה נפרדת, 
אולם על כל אחד מהם להתחשב במגבלות 
וביחד  בהן  ולהתחשב  השונות  המחלקות 
עליהם להביא פתרון מערכתי יעיל - לא רק 
עבור המחלקה שהם מטפלים בה. הסינרגיה 
והסנכרון בין העבודות הופכים את הפרויקט 

למאתגר במיוחד.

לדוגמה, בבית החולים יש מספר מסוים של חדרי 
ניתוח, שיש להקצות למחלקות השונות לפי 
יעדים המחושבים מבעוד מועד. על הסטודנטים 
לבחון ולמצוא את החלוקה המתאימה ביותר 

לומדים, מייעלים ומשפיעים
סטודנטים מהמחלקה לתעשייה וניהול בקמפוס אשדוד מבצעים את פרויקטי הגמר שלהם 

בבית החולים אסותא אשדוד, בשיתוף פעולה התורם לכל הצדדים

חדר אשפוז וחדר ניתוח בבית החולים אסותא אשדוד

חדשות ואירועים

בין המחלקות, לפי הצורך הקיים.  

כדי לנרמל את עולם התוכן הזה, על הסטודנטים 
להתבונן בבית החולים ולנתח אותו כפס ייצור 
במפעל. עם זאת, עליהם לזכור כי מדובר בבני 
אדם, ועליהם לייעל את עבודת בית החולים 
תוך שמירה על איכות הטיפול ורמת השירות. 

בית החולים אסותא, החדש יחסית, הוא ארגון 
שמעצב ומיישם תפיסות ניהוליות חדשניות 
ומודרניות. אפשר להשוות את עבודתם של 
הסטודנטים לשירות של חברת ייעוץ הנשכרת 
על ידי בית החולים לצורך ייעול ושיפור עבודתו. 
החברה מחלקת את הצוותים בין המחלקות 
ובמהלך עבודתם עליהם להיפגש  השונות, 

ולבחון את כל הנושאים באופן מערכתי.

חזי רוזנברג, מנהל ארגון ושיטות באסותא 
בין  "מעצם שיתוף הפעולה  אומר:  אשדוד, 
הצוותים, הסטודנטים זוכים לקבל זווית חדשה, 
שעד כה לא הייתה קיימת בפרויקטי הגמר. 
הפרויקט מדמה עבורם הרבה יותר את החיים 
האמתיים, ובסופו של יום הם אף זוכים להשפיע. 
לא בכדי סיסמת בית החולים היא: 'קהילה שיש 

לה בית חולים'. שיתוף הפעולה עם המכללה 
הוא דוגמה חיה לכך."

ד"ר עפר ברקאי, מרצה בכיר ורכז פרויקטים 
ומנחה  וניהול  תעשייה  להנדסת  במחלקה 
הפרויקטים, מוסיף: "SCE פועלת לתרום לעולם 
טוב יותר, ובשל כך שמחה להשתלב בהתמודדות 
עם אתגרי ההקמה של אסותא באשדוד. זוהי 
השנה השנייה של שיתוף הפעולה, ועד כה 
נרקמה בין הצדדים מערכת יחסים של סינרגיזם 
והפריה הדדית. בין היתר, מטרתנו לחשוף בפני 
הסטודנטים אפשרויות שונות בעולם הניהול 

של הרפואה הציבורית והפרטית."

ד' במחלקה  לוי אליהו, סטודנטית שנה  לי 
להנדסת תעשייה וניהול: "ניתנה לנו הזכות 
לבצע פרויקטים מול ההנהלה הבכירה של 
בית החולים הציבורי אסותא באשדוד ולחוות 
את העולם האמתי של הנדסת תעשייה וניהול. 
הקשר בין המכללה לבית החולים תרם רבות 
לניסיון שלנו, ואנו מקווים כי בעתיד יהיו שיתופי 
דומה.  ברמה  נוספים,  גורמים  מול  פעולה 

החשיפה לתעשייה מבורכת מאוד."



עיתון המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון  |  גיליון 47  |  7

בתחרות השנתית המסורתית בין סטודנטים 
שנה ג' במחלקה להנדסת בניין זכה השנה צוות 
שהצליח לתכנן ולבנות גשר פסטה אשר עמד 

בעומס של 23 ק"ג.

הסטודנטים  קיימו  התחרות  לפני  כשבוע 
האקתון, שבמהלכו תכננו ובנו את הגשרים 
בהתאם לחוקים שנמסרו להם: חומר העבודה 
500 גרם פסטה )חבילה אחת( בלבד;  הוא 
לחיבורים בין המוטות מותר להשתמש בדבק חם 
ובחבל דק בלבד; הגשר צריך להיות באורך של 
מטר אחד, גובה של עד 50 ס"מ ורוחב מינימלי 

של 5 ס"מ. 

בתחרות עצמה הציבו הצוותים את הגשרים 

SCE האקתון הפסטה של

במקום הראשון בתחרות "גשרי 
 הפסטה" של המחלקה להנדסת בניין:

גשר שעמד בעומס של 23 ק"ג!

שבנו בין שני משטחים, המרוחקים מטר אחד 
זה מזה, ולאחר מכן החלו להעמיס עליהם 
משקולות. למרות התנאים הקיצוניים, הצליחו 
להגיע למשקלים מרשימים.  רבים  צוותים 
כאמור הצוות הזוכה הגיע למשקל המקסימלי 

של 23 ק"ג.

השימוש בפסטה כחומר גלם מדגים לסטודנטים 
כיצד ניתן ליישם תיאוריות שונות על חומרים 
שונים וכיצד חומרים שונים מגיבים ללחץ, 

משיכה וכדומה. 

מתכנית  חלק  היא  הפסטה  גשר  "תחרות 
המכללה,"  שמנהיגה   Project Oriented
המחלקה  ראש  בקון־מזור,  דגן  ד"ר  מספר 

להנדסת בניין. "השיטה מבוססת על לימוד 
תוך כדי עשייה. הסטודנטים מתנסים בעבודה 
קבוצתית לפתרון בעיות הנדסיות מהתעשייה, 
תוך הנחיה אקדמית ופרקטית צמודה המותאמת 
למציאות משתנה. את התחרויות אנו מקיימים 
כדי לאפשר לסטודנטים שלנו להתנסות בבנייה 
ובתכנון של מוצרים מוחשיים. כך הם מבינים 
לעומק את החומר התיאורטי ומיישמים את מה 
שלמדו. משיחות עמם אנו רואים כיצד הלימוד 
בא לידי ביטוי בעשייה, הגורמת להם לחשוב 
בצורה  ולראות את הדברים  לדפים'  'מחוץ 
מוחשית. תכונות אלו הכרחיות לכל מהנדס בניין, 
ולכן, מעבר להווי המחלקתי, מדובר במשימות 
חשובות ומהותיות להתפתחות של הסטודנטים."
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שימור פוריות בנשים, בעיקר כאלה הניצבות בפני 
טפולים כימותרפיים, הוא אחד האתגרים המרכזיים 
עמם מתמודדים רופאים וחוקרים מתחום הפריון 

בשני העשורים האחרונים. 

כיום, הטיפולים המובילים הם הקפאת עוברים 
והקפאת ביציות בוגרות. יעילותם של טיפולים 
אלה היא חלקית בלבד, והם אינם מציעים פתרון 

לילדות הנמצאות לפני שלב הבשלות המינית. 

בעשור האחרון פותחה גישה חדשה ומבטיחה 
להקפאת פיסות שחלה )השחלה היא איבר הרבייה 
הנשי, המייצר את תאי הרבייה הנשיים - הביציות(, 
אשר מוחזרות למטופלת כאשר היא מבריאה 
מסרטן ומעוניינת ללדת ילדים. יחד עם יתרונותיה, 
לשיטה זו שיעורי הצלחה מוגבלים והיא מעלה 
חשש להחזרת תאים סרטניים לגוף המטופלת 
במקרים שבהם השחלה הייתה נגועה בסרטן לפני 

תחילת הטיפולים. 

כמענה למגבלות אלה, ובמקביל לפיתוח הגישות 
הקליניות בעשור האחרון, צמחה גישה חדשנית 
מעולם "הנדסת הרקמות", שבמרכזה הבגרה חוץ־

גופית של זקיקי שחלה צעירים )הזקיקים נמצאים 
בתוך השחלה ומכילים בתוכם את הביצית(. זקיקים 
אלו, הנמצאים בשלבי ההתבגרות המוקדמים 
פרימורדיאליים"  "זקיקים  נקראים  שלהם, 
)קדמוניים, ראשוניים( ומהווים את רוב רובה של 
האוכלוסייה הזקיקית בשחלה. אי לכך, הפוטנציאל 

הטמון ביכולת לבגר זקיקים אלו הוא עצום.

עד כה, עיקר האסטרטגיה המחקרית התמקדה 
בגידול של רקמת שחלה בתרבית או של קבוצת 
זקיקים מבודדים הגדלים בתוך הידרוג'לים שונים. 
במחקרן של ד"ר מיכל שחר גולדנברג מהמחלקה 
להנדסה כימית בקמפוס אשדוד ופרופ' סמדר כהן 
מהמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה באוניברסיטת 
שני  הדוקטורנטית  ידי  על  שבוצע  בן־גוריון, 
פלדר והתפרסם לאחרונה בכתב העת היוקרתי 
"Biomaterials", פותחה מערכת לגידול חוץ־גופי 

פיתוח שחלה מלאכותית בגישה של 
"הנדסת רקמות"

במחקר משותף של ד"ר מיכל שחר גולדנברג מהמחלקה להנדסה כימית בקמפוס אשדוד, 
יחד עם חוקרות מאוניברסיטת בן־גוריון, פותחה מערכת לגידול חוץ־גופי של זקיקי שחלה, 

המתייחדת בכך שהיא מדמה/מחקה את השחלה הטבעית 

של זקיקי שחלה, המתייחדת בכך שהיא מדמה/
מחקה את השחלה הטבעית. 

תרבית משותפת  כי  טענה  היפותזת המחקר 
של זקיקים פרימורדיאליים יחד עם תאי עזר/
תמך שחלתיים ומתן גירויים ביוכימיים הקיימים 
בשחלה הבריאה, יקדמו את ההבגרה של הזקיקים 
הפרימורדיאליים. ואכן, במסגרת המחקר פותחה 
מערכת גידול תלת־ממדית )מעין פיגום(, עשויה 
מרב־סוכר בשם אלגינט הטעון בגורמי גדילה 
התבגרות  את  המעודדים  ייחודיים  )חלבונים 
הזקיק(, ובתוכה הושתלו זקיקים ותאי תמך ממקור 

חזירי )לצורך המודל המחקרי(. 

המחקר התמקד תחילה בבחינת המערכת באופן 
חוץ־גופי, כאשר המערכת התלת־ממדית על כל 
גודלה באינקובטור מעבדתי למשך  מרכיביה 
שבועות מספר. בפרק זמן זה היה אפשר לחזות 
בהשפעה החיובית של תוספת גורמי הגדילה 
השונים ובהשפעת הריכוזים שלהם וסוג גורם 

הגידול על תהליך ההתבגרות של הזקיקים. 

לאחר מכן נבחן הפוטנציאל של המערכת התלת־
כך  לצורך  ממדית לשמש שחלה מלאכותית. 
הושתלו פיגומי האלגינט )המכילים גורמי גידול 
אשר מעודדים את התבגרות הזקיקים ובתוספת 
גורמי גדילה המעודדים יצירה של כלי דם לאחר 
השתלה( בתוך עכברות עם מערכת חיסון מדוכאת, 
שהשחלות שלהן נכרתו )לצורך ביטול היכולת 
לבייץ(. נמצא כי "השחלה המלאכותית" השיבה 

לעכברות את יכולת הביוץ שלהן. 

כמכלול, עבודה זו מניחה את הבסיס לשחזור 
הסביבה השחלתית לטובת התבגרות זקיקים, הן 
חוץ־גופית והן תוך־גופית, באמצעות גישה פשוטה 
השואבת השראה מהנעשה בגוף. בעתיד יהיה 
אפשר להמשיך ולהתאים אותה לטובת ההליך 
המאתגר של הבגרת זקיקים פרימורדיאליים 
אנושיים, בדרך להשגת מטרת העל - שחלה 

מלאכותית מתפקדת.

מחקר

מציגים חדשנות בעולם 
הבנייה

מגוון מוצרים ופיתוחים טכנולוגיים חדשניים - שיקצרו את 
משך הבנייה, ישפרו את איכותה וישמרו על חיי העובדים 

- הוצגו בכנס שערכה המכללה בשיתוף עם הפורטל 
הישראלי להנדסה אזרחית, בנייה וסביבה 
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פאנל רחב כלל אנשי מקצוע מתחום ההנדסה 
האזרחית ומהנדסים מהתעשייה, ששיתפו 

בידע ובחידושים.

זהר וולפרט־כהן, מנכ"לית המכללה, בירכה 
את הסטודנטים ושוחחה עמם על האחריות 
שלהם כמהנדסים: "אנו חדורי אמונה במשפט 
'מהנדסים לעולם טוב יותר'. זהו אינו סלוגן 
בלבד. אנו מכשירים את מהנדסות ומהנדסי 
העתיד כך שייצאו לעולם העבודה עם כלים 
מקצועיים ויעשו את סביבתם לטובה יותר. 
מעבר למקצועיות שבעולם ההנדסה, אסור 
לשכוח את האחריות החברתית. מהפכות 
רבות, מאז המהפכה התעשייתית, נקשרו 
במידה רבה במעורבות גבוהה של מהנדסים." 

ד"ר דגן בקון־מזור, ראש המחלקה להנדסת 
בניין, קמפוס באר־שבע: "לענף הבנייה יש 
פוטנציאל גדול לצמיחה ולהשקעה. הביקוש 
הגבוה ללימודים לתואר מהנדס בניין הוא 
ביטוי לתנופת הבנייה של השנים האחרונות, 
עבור  להזדמנויות  פורה  כר  המספקת 
הסטודנטים שלנו. אנו נמצאים בקשר מתמיד 
עם התעשייה ומעדכנים את תכנית הלימודים 
בהתאם לדרישות המשתנות. ראיה לכך היא 
שני הקורסים החדשים שנכנסו לאחרונה 
לתכנית הלימודים ועוסקים בטכנולוגיות 
חדשניות בבנייה. אני מאחל לסטודנטים 
שלנו שייצאו לעולם התעסוקה, יובילו מיזמים 
חדשים ויחוללו שינוי אמתי בעולם הבנייה."  

בקיץ האחרון רכשה המכללה חבילה מורחבת 
של תוכנת MATLAB, ובכך עשתה צעד חשוב 
לקידום המחקר ולהשבחת תכניות הלימודים 
בכל המחלקות. מאות סטודנטים ומרצים כבר 
התקינו את התוכנה במחשביהם האישיים, 
ונהנים מהאפשרויות  מתנסים בשימוש בה 

.MATLABהרבות שמציע עולם ה־

בסמסטר ב' של שנה"ל תשע"ט, בהתאם להחלטת 
המחלקות,  ראשי  ופורום  המכללה  נשיא 
נכנסה MATLAB לשימוש בשמונה קורסים 
נוספים. כדי לקדם את הטמעתה נפתח עמוד 
MATLAB נחיתה באתר המכללה והוקם אתר 
ב־Moodle, המהווה בסיס מצוין ללימוד עצמי 
כן, בכל אחת  והסגל. כמו  של הסטודנטים 
מהמחלקות נקבעו מרצים האחראים על יישום 

MATLAB בתכנית הלימודים המחלקתית. 

בדצמבר האחרון התקיים הסמינר הראשון 
שעסק בהטמעת התוכנה, וד"ר אלרואי חדד 
התמנה ליועץ MATLAB במכללה. החל מחודש 
פלטפורמה  באמצעות  לפעול  החל  ינואר, 

.MOODLEמקוונת ב־

SCEב־ MATLAB מטמיעים את

תמריץ חשוב לקידום השימוש בתוכנה במכללה 
היה יום עיון מיוחד שהתקיים ב־25 במרץ 2019 
בקמפוס באר־שבע, שבו הוצגו למשתתפים - 
סטודנטים ואנשי הסגל האקדמי מבאר־שבע 
ומאשדוד - היבטים מתקדמים והתפתחויות 
חדשות ביישומי MATLAB. יום העיון אורגן 
בשיתוף עם חברת Systematics, משווקת 
התוכנה בארץ, ובמהלכו נשאה ד"ר לוריין שור, 
מאושיות MathWorks העולמית, שתי הרצאות 

 What’s"ו "The Art of MATLAB" :מרתקות
New in MATLAB”. ההרצאות התקיימו באולם 
מלא מפה לפה, עוררו עניין רב והיו - ללא ספק 

- מועילות מאוד. 

השימוש  בהרחבת  רואה  המכללה  הנהלת 
בתוכנות מתקדמות בקרב הסטודנטים והמרצים 
כלי חשוב להשבחת בוגרי המכללה ולקידום 

המחקר, ותמשיך לעודד את התהליך. 

ביום עיון מיוחד שהתקיים בקמפוס באר־שבע הוצגו בפני סטודנטים ואנשי סגל מגוון 
היבטים מתקדמים והתפתחויות חדשות ביישומי תוכנת MATLAB • מאות סטודנטים 

ומרצים כבר מתנסים בשימוש בתוכנה ונהנים מהאפשרויות הרבות שהיא מציעה

רבים תופסים את עולם הבנייה כעולם מיושן, 
נעדר ִקדמה טכנולוגית או יכולת להשתפר 
בהיבטים ההנדסיים־דיגיטליים. כנס "חדשנות 
הוכיח  הבנייה" שערכה המכללה  בעולם 
אחרת. מאות סטודנטים מהמחלקה להנדסת 
בניין, אנשי סגל ונציגי חברות סטארט־אפ 
מעולם הבנייה הגיעו לכנס, שהתקיים בשיתוף 
- הפורטל הישראלי להנדסה   CivilEng

אזרחית, בנייה וסביבה.

החברות השונות הציגו מגוון מוצרים ופיתוחים 
טכנולוגיים שיקצרו את משך הבנייה, ישפרו 
את איכותה וישמרו על חיי העובדים. חברת 
בנייה  קסדת  הציגה  למשל,   ,iMeasure
חדשה עם סורק תלת־ממד מובנה ומסך 

חכם במשקפי המגן. 
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בכירה  מרצה  ספיר,  אילן  אושרה  ד"ר 
במחלקה להנדסה כימית, קמפוס באר־שבע 

בשנים האחרונות מציעות חברות רבות ברחבי 
העולם שירות חדש הנקרא "מחבק מקצועי". 
תמורת סכום סמלי של כמה מאות שקלים, 
ליהנות מהחוויה האנושית, הנעימה  תוכלו 
והמנחמת ביותר: חיבוק. באוסטרליה קיים מיזם 
של חיבוק חינם לאנשים זרים כפעולה אקראית 
של טוב לב, במטרה לגרום לאחרים להרגיש 
נעים וטוב יותר, ולאחרונה תוכלו למצוא מחבקי 
חינם גם בנחלת־בנימין שבתל־אביב. האם מדובר 
בגימיק או בגישה טיפולית שכדאי ורצוי לאמץ 

- ואפשר גם בחינם?

מחקר

המשיכה  כוחות  אם  נוצר  "קשר 
גוברים על כוחות הדחייה"

כאשר חושבים על הקשר שבין כימיה לאהבה, 
עולה מיד המחשבה )האוטומטית( שבין אנשים 

אוהבים צריכה להיות כימיה. 

בעולם המדע, ההגדרה של קשר היא פשוטה 
מאוד: "קשר נוצר אם כוחות המשיכה גוברים 
על כוחות הדחייה". הגדרה זו בהחלט משקפת 
גם את היצירה של קשרים בין בני אדם. בעולם 
המדע, קשר נוצר בין מטענים מנוגדים, ואילו 
מטענים זהים דוחים זה את זה. האם, בהקבלה, 
נוכל להסיק שאהבה יכולה להתקיים רק בין 
אנשים שהם ניגודים זה של זה? התשובה לכך 
מורכבת. אנו נוטים להתאהב באנשים הדומים לנו 
מבחינה תרבותית, חיצונית ואינטלקטואלית, ועם 
זאת נמשכים יותר לאנשים בעלי שונות גנטית 

)בעיקר של המערכת החיסונית(.

בספר בראשית ב, פסוק יח, נכתב: "ַוֹּיאֶמר ה' 
ֱאֹלִהים: 'ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו, ֶאֱעֶׂשה ּלֹו 
ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו". פסוק זה רלוונטי מאוד לאלקטרונים 
בטבע, שברובם המוחלט של המקרים מעדיפים 
להסתדר בזוגות ואף נקראים - באופן לא מפתיע 
- "אלקטרונים מזווגים". מצב של אלקטרון בלתי 

אהבה, כימיה 
ומה שביניהן

מזווג/בודד הוא מצב לא יציב, "רדיקל", ובדרך 
כלל הוא מחפש באופן היסטרי אלקטרון לשם 
זיווג. בטבע אין צורך בתכנית שידוכים או בשדכן 
מקצועי - האלקטרונים תמיד ימצאו זיווג הולם, 
לעתים אף בכוח. אגב, בעבר הם נקראו רדיקלים 
חופשיים. ואכן, לרווקים יש יותר חופש, מה שלא 

מונע מהם לאבד אותו באמצעות זיווג. 

מה שמיוחד בהקשר של אהבה ואלקטרונים הוא 
שאלקטרונים יכולים למלא את כל המרחב: הם 
אינם תלויים בזמן ובמקום, חוצים גבולות ולעתים 
אף עוברים מנהור קוונטי. ומה זה אם לא אהבה?

בקהלת ד, ט-י, נאמר: "טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד, 
ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם. ִּכי ִאם ִיֹּפלּו, 
ֶׁשִּיּפֹול,  ָהֶאָחד  ְוִאילֹו  ֲחֵברֹו;  ֶאת  ָיִקים  ָהֶאָחד 
ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו". משפט זה ממצה את מהות 
יצירתו של הקשר הכימי: כאשר נוצר קשר 
כימי בין שני אטומים בודדים, נוצר מצב של 
שלם הגדול מסכום חלקיו - סינרגיה. תופעה זו 
אינה מתאפשרת בכל טמפרטורה )אנרגיה של 
הסביבה(, ואם מתקיימים חילוקי דעות קשים 
בשל סביבה לא תומכת )אנרגיה חיצונית גבוהה( 
- דינו של הקשר להתפרק. משפט זה מיועד לכל 

החמיות לדורותיהן.
ד"ר אושרה אילן ספיר 

"המפגש של שני 
אנשים הוא כמו 
מגע של שני 
חומרים כימיים: 
אם יש תגובה, 
שניהם משתנים"
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כימיה? מה זה אם לא אהבה?
נחזור לחיבוק המנחם ולקשר המולקולרי שבין 
כימיה לאהבה. אלברט איינשטיין טען פעם 
שאם מסבירים רגשות אהבה במונחים של 
כימיה, מוציאים מהאהבה את כל הקסם. יצוין 
שאלברט איינשטיין היה אשף באמרות שפר, 
אך לא במיוחד בהבעת רגשות או באהבה, ועל 
כך תעיד גרושתו המיוסרת מילבה אינשטיין. 

אפשר להתווכח על הקסם או היעדרו, אך לא 
על כך שבתהליכים של משיכה או תשוקה 
אובססיבית מעורבים תהליכים נוירוכימיים 
רומנטיים־ במושגים  מולקולרי.  שבסיסם 
פילוסופיים, אהבה היא מסתורית ואפופה אי־
ודאות; בראייה ביוכימית, פעילות נוירולוגית 
מציגה את נקודות המבט המדויקות ביותר על 

התאהבות.

למעשה  הופכים  אנו  ההתאהבות  בתהליך 
למפעל כימי פרטי וחוקי של סמים משכרים 
)לעתים אף משקרים( וגופנו מייצר, בין היתר, 
תרכובות כסרוטונין, דופאמין, נוראפינפרין, 
פנילאתילאמין, אוקסיטוצין ועוד. לכל אחת 
ואחת מהן תפקיד לא מבוטל בנטייה שלנו 
להתאהב, ליצור קשר ולתחזק אותו לאורך 
זמן. חומרים אלה משמשים נוירו־טרנסמיטורים 
)מתווכים בגירוי עצבי( ו/או הורמונים אשר 
יקבעו אם תהיה או לא תהיה "כימיה" בין בני 
אדם, כך שאהבה היא פועל יוצא של תגובות 

כימיות ודחפים חשמליים. 

אז מבלי להיכנס יותר מדי לכימיה, אדבר 
קצת על הכימיה:

לדופאמין תפקיד חשוב בעוררות רגשית. 
הוא מגביר ומחזק תחושות של עונג והנאה.

נוראפינפרין גורם לתחושת האובססיביות 
ומאפשר לנו להיכרך אחר בן הזוג גם בעיניים 

עצומות לרווחה.

אורגנית  תרכובת  היא  פנילאתילאמין 
אותנו  הופכת  שפשוט  וממכרת,  מעוררת 
אגב,  מוטיבציה.  ולמלאי  לאהבה  למכורים 
תרכובת זו קיימת בשוקולד ובגבינה צהובה, 

וזה מסביר הרבה דברים.

סרוטונין גורם לנו לחוש שהקשר מסב לנו 
אושר ושמחה ולכן עלינו לשמר אותו ולהתמיד 

בו, גם תוך חירוף נפש.

ואוקסיטוצין, כמובן - המכונה במפורש 
הורמון האהבה ומופרש כתוצאה ממגע, ליטוף 
או חיבוק. כאשר הוא מופרש, הוא מקנה לנו 
ומפחית חרדה.  וביטחון  נוחות  הרגשה של 
זה  הורמון  חיובי,  חוזר  משוב  של  באפקט 
מגביר את הצורך שלנו ללטף ולחבק ולנסוך 
ביטחון באהובים עלינו, כך שצדק מי שטען 
שרק אהבה מביאה אהבה. אוקסיטוצין גורם 
לנו להיות טובים יותר, נדיבים יותר ואמפתיים 
יותר. מחקרים מראים שאלכוהול ואוקסיטוצין 
עובדים על אותם קולטנים במוח, כך שלא בכדי 

יין משחרר עכבות ומחזק אהבה.  

אוקסיטוצין מופרש מיד לאחר הלידה )בעיקר 
בתהליך מציצת השד בהנקה( ומאפשר את 
ה"בונדינג" הראשוני בין האם לרך הנולד. הוא 
נקשר לכל סוג של אהבה, לא רק לאהבה מינית, 
וזו הסיבה לכך שלא נוכל להיות אדישים ליללת 
חתולים למשל, שהיא בתדר הגורם להפרשת 

אוקסיטוצין. 

כל אלה אינם מפחיתים מהקסם המופלא של 
חיבור בין בני אדם, מחויבות ארוכת טווח ואהבה.

אסיים בציטוט של אחד הפסיכואנליטיקנים 
האהובים עליי, קארל גוסטב יונג: "המפגש של 
שני אנשים הוא כמו מגע של שני חומרים 
כימיים: אם יש תגובה, שניהם משתנים". 
משפט זה מסכם את הקשר הכימי הבלתי 
מתפשר שבין אהבה לכימיה בהיבט הרוחני 
ובהיבט המדעי - שכן אין באמת הבדל ביניהם.

אז איכלו )הרבה שוקולד( שתו )הרבה יין( 
ובעיקר אהבו.
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תלמידי תואר שני במחלקה להנדסת תעשייה 
וניהול, קמפוס אשדוד, עברו בחודש מרץ 
חוויה לימודית יוצאת דופן: כחלק מהקורס 
"ניהול פרויקטים בתנאי אי־ודאות" התקיימה 
סדנה חווייתית ומעשירה בהנחיית ד"ר אורי 
העוסק  וניהול  תעשייה  מהנדס  אורחוף, 
בניהול פרויקטים מורכבים מזה למעלה 20 

שנה.

הִמְשׂחּוק  הסדנה התבססה על עקרונות 
)Gamification( - שימוש בטכניקות מעולם 

משחקים 
ולומדים: 

סדנה חווייתית 
לתלמידי תואר 
שני בתעשייה 

וניהול 

משחק לוח חכם עמד במרכזה של סדנה חווייתית 
ומהנה, שהתקיימה במסגרת הקורס "ניהול 

פרויקטים בתנאי אי־ודאות" 
עיצוב המשחקים כדי לשפר היבטים בעולמות 

לא־משחקיים. 

חכם,  לוח  משחק  עמו  הביא  אורחוף  ד"ר 
שכיחות  דילמות  עם  להתמודד  המאפשר 
מעולמם של מנהלי פרויקטים ולפתח נקודות 
מבט חדשות, שבעתיד יקלו את ההתמודדות 
עם דילמות מקצועיות בעולם האמתי. באמצעות 
משחק חווייתי ומהנה הצליחה הסדנה להמחיש 
ולקדם הבנה מעמיקה של מושגי יסוד בניהול 
פרויקטים ושל האתגרים המרכזיים בעולם זה.
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ליזמות  המרכז  ראשת  קלע,  נטע  ד"ר 
ולחדשנות

מחקר שנעשה באוניברסיטת סטנפורד ממחיש 
כיצד טכנולוגיות מתעשיית ההייטק עשויות 
לשנות את עולם הבריאות והרפואה. עם זאת, 
הוא מציב סימן שאלה סביב אפשרות היישום 
המעשי של טכנולוגיות כאלה לטובת כלל 

האוכלוסייה.

חוקרי סטנפורד אימנו אלגוריתם לאבחון סרטן 
העור באמצעות למידה עמוקה. האלגוריתם 
הוכשר לגלות סרטן עור או מלנומה באמצעות 
130,000 תמונות של נגעים בעור, בדומה לאבחון 
החזותי הראשוני שנעשה על ידי רופאי עור. 
אלגוריתם הלמידה העמוק של סטנפורד נבדק 
21 רופאי עור, שסקרו את תמונות  אל מול 
הנגעים ונשאלו בהסתמך עליהן אם "הם ימשיכו 
בביופסיה או בטיפול, או ירגיעו את המטופל". 
תוצאות המחקר הראו שלאלגוריתם הייתה 
יכולת דומה לזו של 21 רופאי העור בקביעת 

מסלול הפעולה הטוב ביותר, בכל התמונות.

יש לציין כי בארה"ב לבדה מאובחנים מדי שנה 

המהפכה הטכנולוגית בעולם הבריאות: 
אתגר המהנדסים

מעל חמישה מיליון חולים בסרטן העור. הצורה 
הקטלנית ביותר של סרטן העור, מלנומה, ניתנת 
לריפוי אם היא מאובחנת מוקדם ומטופלת 
כהלכה. שיעורי ההישרדות משתנים באופן 
משמעותי על פי השלב שבו החולה מאובחן 
- בין 15% באבחון מוקדם ל־65% בשלבים 
מאוחרים. עלות הטיפול בסרטן העור למערכת 
הבריאות בארה"ב עומדת על 8 מיליארד דולר 
בשנה. משמעות האבחון של סרטן העור בשלב 
מוקדם היא קריטית הן עבור החולה והן עבור 
מערכת הבריאות: טיפול בתלונה שהחל בשלב 
מוקדם יהיה זול פי 20 מאשר טיפול שהחל 

בשלב מאוחר.

נחוצה הכשרה מתאימה 
 ,PMWC ,הכנס השנתי לרפואה מותאמת אישית
התמקד בשאלה "כיצד להשתמש בטכנולוגיות 
של בינה מלאכותית וניתוח מאגרי מידע לטובת 
קידום רפואה חכמה, מדייקת ומותאמת אישית".

בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית 
בטכנולוגיות מעולם ההייטק לאיסוף מידע, 
ניתוח מידע ובינה מלאכותית, ובמקביל חלה 

התקדמות רצינית בטכנולוגיות מעולם הביוטק 
- ריצוף מידע גנטי, בדיקות דיאגנוסטיות וניטור 
מידע קליני. התפתחויות אלו יאפשרו לנו בעתיד 
הקרוב ליישם בעולם הבריאות את הכלים 
מעולמות ההייטק, ובייחוד בינה מלאכותית, 
מה שיאפשר פיתוח רפואה חכמה יותר בתחומי 
פיתוח התרופות, אבחון החולים ומתן טיפול 

מותאם.

הכף  את  להכריע  אתגר משמעותי שעלול 
הוא  הבריאות  בעולם  הטכנולוגיה  ליישום 
המהנדסים האמורים לעסוק בכך. כיום אין 
למהנדסים ידע נדרש בעולם הבריאות והם 
נעדרים הבנה של מכלול הצרכים והשיקולים. 
המשמעות היא מרחיקת לכת בהיבטים של 
הצלחת המוצר, יישום הטכנולוגיה ומעל לכול 
- התרומה האמתית של המוצר לעולם הבריאות 

בכלל ולחולה בפרט. 

הכשרה מתאימה של מהנדסים עם ידע בעולם 
הבריאות עתידה להכתיב את קצב הדיפוזיה 
של החדשנות הטכנולוגית בעולם הבריאות. 
כלומר, מתי יזכו חלקים נרחבים האוכלוסייה 
ליהנות מטכנולוגיות חדשניות בעולם הבריאות. 
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קמפוס 
באר־שבע 

 תואר שני
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

שיר אביטל
מורן בר

אוהד גבאי
איתמר גורנשטיין 

אמיר מונסונגו הצטיינות 
שרון צור הצטיינות יתרה

צחי צמח רון 
אורנית שלי 

המחלקה להנדסת תוכנה 
יניב אסייג  

אנה בן שושן
יבגני דרנקו 

יבגני ושצ’נקו 
הדס כהן 

נועה סבטי
ילנה צ’ורקין הצטיינות

 המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
עינבר ברקאי

אחמד ג'בארין הצטיינות
דניאלה זלצברג הצטיינות

איל ברוך חלק
אולג סוקוליק

גידי שור

 תואר ראשון
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

קרן איטקין 
אור חיים אלחדיף

שירן אלמלם הצטיינות
הלה ארץ קדושה

סטניסלב בוגופולסקי
אביב בוקובזה

אדיר ביטון הצטיינות
הודיה בן שימול

עדן בן שלום הצטיינות 
רונן ברוך
אנה גודז
עדן גולן
הדס גז

דסטה גטנך
ליאור גלולה

לוסיאנו ולדימירסקי
שרי זגדון

עיזאת זועבי
עדיאל חדד

עומר חדד הצטיינות
שיר חדד הצטיינות

עמית חורי
יעל חלימי
דניאל חן

פרידה חניכייב
עדי חנן הצטיינות

ז’נה יארובצקי
עילם יונגר

מיכאל יונתנוב
לירז אסתר כהן

מור כהן הצטיינות
מורן מרים כהן
ענבל לזרוביץ

רוני לסרי
חנה מור יוסף הצטיינות

עמית נגרין
כלנית סאסי

צופיה סבג
אור סדן

ליאב יצחק סוויסא
צליל סויסה
ליליה סלטן

רפאל סקרה הצטיינות
פנחס עמר הצטיינות

אלי עשירוב
יובל משה פארן הצטיינות

אדווה שמחה פוטזניק
לאורה פלורנסיה פורטנוי הצטיינות

ניקול פישר
אביה אבישג פנחס
קרן סמדר פרטוק

אור קדוש
דניאל שחף

רז שחר
מיכאל שכמנצב

נסים אביחי שלי 

המחלקה להנדסת תוכנה 
לידור )משה( אבו

סנאבל אבו רביעה 
דוד אביטבול

איתמר פרד אברהמי הצטיינות
אברהם אדנהני

מיכאל אזרוב הצטיינות
מעין אטדגי 
יוסף אלבו 

מוחמד אלנעאמי הצטיינות
ארתור אקסלמן 

עידן בוקובזה
שרה בורמן 

תהילה ביטרוב 
ניב בן אבט

ספיר בן דוד 
מתן בן חמו הצטיינות

בנג'ו הדריאל יוסף הצטיינות
מריה ברדניקוב 

אריאל ברששת הצטיינות יתרה
איהאב גאבר 
תמיר גבעון 

ברק גליק 

מוטי מרדכי גנאח 
מוחמד גנאים

נאור גנין
דור דאנה
שחר דדון
שניר דהן

רועי נסים דיין הצטיינות
עדי דיינים

אביעד דניאלי
יועד אור וולפסטל הצטיינות

ג’ון ויטולי
סאלי ויצמן
מוחמד ותד

עמר ותד
אדיר זוארי
יוליה זורין

זיו חג’ג’
גנאדי חוזמן
ליטל חורש

שירן חזן
יוספי חנציס

דביר יוסף דוד טרגר
דניאל יבלקין

עמית יהב הצטיינות
מתן יעקובי

יקיר מאור יפרח
אלכסיי יקימישין 

אבירם כהן
אוהד כהן הצטיינות

אוראל כהן
אוריאל יוסף כוכבי

דניאל חן כוכבי
אוראל לביא הצטיינות יתרה

יעקב לואיה
עידן לוי

יקטרינה לז’פיוקוב
אביב ללוש הצטיינות

רז לשם
דורין  מאירוביץ הצטיינות

חיים מדר
ערן אביחי מזוז

רם מעיין
כפיר מצליח

שי מריומה
דניאל משוקוב

אלעד ניסן הצטיינות
מיכאל נמוי

עבד אלרחמאן נסאסרה
באסל נעמה

יבגני נפטלייב
דוד סבג

מריה סביסטון
מור מרדכי סויסה

טימור סטרוב הצטיינות
טאהיר סייד

רחמים רום סיקסיק הצטיינות
אלכסנדר סירוטין
שגיא בן ציון סלח

צוריאל סלע
קיריל סרצ’נקו

סער מוריס עמירן

טל עמישי הצטיינות
עידן פיטוסי

אלעד פלדמן
ראובן אלחנדרו פפר הצטיינות

מריאנה פצ’קר
ספיר פרז
אבי פרץ

יצחק צדוק הצטיינות
אוראל צנוב

בנימין קולט הצטיינות
יוליה קולסניקוב

זאב קטנוב
גלעד קמרי

שמעון רביב
איגור רוזנברג

אדוארד שוכמן
פדות שוקרון הצטיינות

תומר שטיינר
שירה שמחה שלום

בן שמואל
אלכסנדר שמוקלר

יהודה אידן שמיר הצטיינות
יגור שמנייב

יאיר אהרון שנייד
איליה שפירא

שמעון שרפי הצטיינות 
אלירן תורג’מן

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה  
שלמה אבוקרט

גולן אביטבול
חננאל נסים אביטן

כמאל אבן ברי
עמית אברהם

אלכסיי אורחוב הצטיינות
יצחק טל אזולאי הצטיינות

בנימין איליאייב
רומן אילישייב

אנפה אלגרבלי
דוד אלעזר

יוסף ארולקר
זוהר בבייב

רוברט בבייב
יצחק בוקרה

גולן יצחק ביליה
עומרי בן זקן

יוסי בן יקר הצטיינות יתרה
מתן בן־עוז

יניב ישראל בראל
ליליאן בראנץ

אלכסנדר ברון הצטיינות
אילן ברונפמן

חי גבאי
איסמעיל גבאלי

אלכסיי גברילנקו
מיכל גולדנברג הצטיינות

דניאל גימלפרב
יניב גלס הצטיינות

שגיב גלס הצטיינות יתרה
יבגני דוזורצב

ארקדיה דילמן

בוגרים ובוגרות
מהנדסים לעולם טוב יותר
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נתנאל דלגדו הצטיינות יתרה
לידור הרשיש
מרדכי ווקנין

שירה שרה וקנין הצטיינות
יונתן זמיר

אושר חיים
עלאא אל דין חמודה

מורן חסין
טל טויטו

שגיא טרבלסי הצטיינות
דרור יודיצקי

מיכאל יוזפוביץ'
אלירן יונה הצטיינות

בוריס ייגיאייב
רונן כהן
עדי לוי

לירון לייב
אלכסנדר מובשוביץ'

סרגיי מוגילין הצטיינות
עטרת תאיר מיכאלי
רחמים אביב מיליס

חן מירזאיב
דור מסיכה

ארזול מסנדילוב הצטיינות
איתמר עומרי סולימני

מרק פודלקו הצטיינות
ניסן פור

מיכאל פזייב
לוון פנוסיאן

קונסטנטין פנפילוב
שלום פרום

אלכסנדר צברין
אלינור צמח הצטיינות

הצטיינות יתרה איליה צנוב 
יוסף קדוש
איתי קלימי

דניס קפלונוב
אלירן קריספין

אלעד ראובני
שחף רחמים רביבו
אנדרי רדזיאבסקי

עמית שוחט הצטיינות
שגיא שוחט
לואי שיבלי

חיאל שיטרית
ג'ני  שכמנצב 

בן שלום
שי שלום

משה שנאור
אופיר שרעבי 

המחלקה להנדסה כימית 
אלעד אבו 
ניצן אבו גוז

אימאן אבו גליון
רועי אברהם

נוי אדמון
עדן אואקי

יוליה אושליק
מיכאל איטקין

רמזי אלטורי

מג’ד אלקאדי
ניב אמבר
בן אמזלג

סמיון אנטוס
נאיל אסד

רגינה ארבוב
קרן־אל ביטון

שירה ביטון הצטיינות
משי בן זקן
שי בן יוסף

עידן בן סיניור הצטיינות 
טאיסיה גוצנקו

גור גזריאנץ
אוקסנה דמסוב הצטיינות 

ספיר פיבי דנינו
שלומי הרשקו
ראיה ורשינין

ספיר מיריי חזן
אסתי חן

אור טורג’מן
מאיה טשמטוב

פסיקה ינאו
רנית לוי

סיון סנם לוייב הצטיינות 
הילה לחיאני

לאה מושקוביץ
אלה מימון
אלון מימון

שחר מינזלבסקי
מרינה מינץ הצטיינות 

אור ניימן
שירה נירנברג
אנה נקרסובה

אליזה סירוטה הצטיינות 
קרין סעדיה הצטיינות 

שניר עטיה
קרינה פיסקורסקי הצטיינות 

אולגה פיצ’וגוב
טימור פל

ילנה קורול הצטיינות 
אלי ריבקין הצטיינות 

לירן רייש
בוריס שלומוב

דין שקד־שוקרון
סטניסלב שקלאין הצטיינות

המחלקה להנדסת מכונות
גל אבוטבול

רן אהרן
גיל אוחיון

אוהד אזולאי
יעקב איילו הצטיינות

דור אלמוזנינו
יקיר אלמקיס

עידן שאול אשכנזי
אורון בלומנפלד הצטיינות

אבירם אברהם בן אבו
מיכל בן דוד

יונתן לואיס בנימין
שיר גרשפלד הצטיינות

ארז דבח

נסים מאור דידי הצטיינות
אלעד דיין
מור דפנה

איליה דרליוק הצטיינות
אורן הדר

דניאל אור הטל
יעקב יקיר הללי

רן מיכאל הרר
תמיר הררי

זיו ועקנין
עבד אל רחמאן ותד

שמואל זנבה
יואל זנו

ערן חיו הצטיינות
רואי חיים
עדן חלבי

עלי טאהא
יפתח טל

בוריס טרויאן הצטיינות
דמיטרי טרץ’

אהוד יחיאל הצטיינות יתרה
זוהר יפרח

אושרי ירמיהייב
מויסיי ישייב

אהרון כהן
גיל כהן

דותן כהן הצטיינות
הראל כהן

טל כהן
מאיר מאור כהן הצטיינות

שובל כהן
רון יצחק כולצקר

יהושע כץ
אבי סאלי לוי חסדאי

יאיר לוי
נדב לוי

עז משולם לוי
יעקב ליבשיץ

דניאל דן מדמון
הדר מיירה

ארז מירון הצטיינות
ליאור מכלו

משה מעטוק
איוון נבסקי

בן ארטור נחום
עידו יוסף סבג הצטיינות

נועם סהר הצטיינות
אלמוג סויסה

לירון סיבוני
דניאל סנאנס

שאול נתן עברון הצטיינות
שניר מאיר ענקרי

שחף פלג
אריאל יצחק פרידמן הצטיינות

תומר אמיל פרץ
לאוניד קוחנובסקי הצטיינות יתרה

סרגיי קזינצ’יקוב
יהונתן קליין

ינאי קציר
נרמין ליאל קריאל

פליקס קרינץ
שמעון אליאב קרספין

בן בוריס רובינזון
ארתור אריאל רודין

אריאל רייס
חניאל שאול

שגיא שחר הצטיינות
רומן שיינין

מתן שלי
יבגני שפולנסקי

קיריל שצ’רבקוב
גיא תדמור טרוקר הצטיינות

אבי מיכאל תורגמן

המחלקה להנדסת בניין 
גירום אבאי

סמיח אבו זאיד 
אחמד אבו עאיטה 

בשיר אבו פנה
חליל אבו קוש

רחמים רם אבוקרט
רותם אברגל

שי אדרי הצטיינות
אלון אוזן 
רפי אוזן 

שירלי תמר אוחנה 
רום אזולאי
ירדן אזרי   

שריאל איפרגן 
אליאב איפרח הצטיינות

מועד אל סייד
יאיר אלבהר 
טום אלגריסי 

נסים אלוקילי  
מוחמד אמארה

אור אמויאל הצטיינות
שמואל אניג'ר 
דוד אסולין   
דנית אסולין

יוסף אסף  
עומר אערידי 

לינוי אקוע 
משה עידן אקוע

אלון ארז הצטיינות יתרה 
דוד באלואשוילי הצטיינות 

אמין  בדר 
אמיתי בוכריס

תמיר בידאני  
עמית בית און  

מיכאל בלוכמן  
אלירן אליהו בן דוד הצטיינות

ליאור יעקב בן חמו 
רון בן יהודה 
אבן חיים בס 

חיים ברגר
שי שמואל ברקמן 

נזאר גבאלי  
אלמוג גבע הצטיינות 

אשר ישראל גודמן
טל חיים גוהרי הצטיינות

שלום דור גוזלן הצטיינות
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 תואר שני
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

עומר ששון אביטבול הצטיינות 
גיא אביטן 
אהוד אכר

אסף יוסף בניסטי 
שרית ברגיג

רועי ברוק
לימור זוהר הצטיינות 

עמוס אמיר מגידיש
גלית הודיה מנחם

קארין סבח
עירית ספרדי

המחלקה להנדסת תוכנה
אלכס בר

עירן גבריאל
מרדכי ניסים גדיאן

עידן הללי הצטיינות 
ודים וילנסקי הצטיינות 

יקיר יעקב חורי
חיים יהודה ישראלי

שרי סבטלנה צ’רקסקי

 תואר ראשון
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

נרמינה אבישי
גד אסולין

פנקר סיגלית אשטמקר
שירן בוהין

אופיר ביטון 
עדי ביתלחים
אנה בסקצקי

טוני רמי בר הצטיינות 
פז בר הצטיינות 

אורון ברזילי הצטיינות 
זיו גל 

כריסטינה גלדקי
יוני גרובמן
יוגב גרינר
נויה דביר
מורן דרור

מורן הרשקוביץ
אלכסנדר וולוב

נוי ווקנין
מור ויצמן

דוד שמואל חובלשוילי
מישאל חוטובלי

רועי יאיר הצטיינות
הודיה יהודה הצטיינות

נאור כהן הצטיינות 
איתמר לוי 

לוי תאיר
ספיר ליובינסקי 

ספיר מור יוסף הצטיינות 
קרן אור מזוז

מישאל רון מישאל
הודיה מלמד הצטיינות

כהן אלי מלמד
חן סויסה 

דנה סוסונוב
הדר סטרבינסקי

גנאדי סימקין
קרינה פודגורני

שני יהודית פינגל
דור פלשפן

טל פנקס
אליהו פסח

לריסה פרפליצקי
הדס צור 

אילנה קיפניס
צליל קקון הצטיינות 
שני שביט הצטיינות  

עדי אליס שחר
תום בנימין  שחר

דניאל שכטר
שאולי שרר

אושרת תמם הצטיינות 

המחלקה להנדסת תוכנה  
מקסים אוביס

נתנאל אליעזר אורנשטיין
אביהוא אילן

אמיר פול איסמאילוב
אברהם איפראימוב הצטיינות 

ספיר אסרף
עידן שי אסרף

יבגניה ארינצ’נקוב
ספיר בוזגלו הצטיינות 

גולן מני בן זקן
מאי בן עמי

אלינה נעמה בן שושן
רונן בנימינוב

עדן אביגיל בסמוט
שרון גרוייסמן

יונתן דהן הצטיינות 
איתי הצואל

ענבל הרשקוביץ הצטיינות 
רותם זינגר

אלון זלנצקי
מלי זדנובסקי

שני אושר חדד הצטיינות 
ענבל חן

ויטלי יוכטר
אושרת יוסף

יליזבטה יופה
אלכסנדר יעקובלב

מנשה כהן
לירז לוי

אנה לפין
ליאור מולאי הצטיינות 

בוגרים ובוגרות
מהנדסים לעולם טוב יותר

  באר־שבע
 תואר ראשון / המשך

ראובן גומעה הצטיינות 
עידן גליצקי

משה אריה גליק 
ניר גרבר 

גיל שמואל גרימברג 
גון גרנדש
גל דאדון 
איתי דהן 
דור דהן 

איתן דויטש
גד דורי 

עלי הבראת 
מור הררי 

יוסף ווקנין
רון וחניש 

עבד אל כרים זחאלקה 
אורי זמיר 

ישראל דביר זנו
בן חדידה 
ליאל חורי 

מאיר חזז הצטיינות
פח'רי ח'טיב

אסף חיון 
עומר ח'ליליה 
עלי ח'מאיסי 

יניב טובול
יהושע דוד צבי יאול 

דניאלה יוסף 
יופה מקס 

אבי אברהם כהן הצטיינות
אליהו כהן 

גדי כהן 
ספיר כהן יוסוב 

דור פנחס כחלון הצטיינות
נפתלי כלימי 

רועי כץ 
מורן לוי הצטיינות

נתנאל לוי הצטיינות
רפאל לוי הצטיינות 

שחק מאור 
עבד אל מלק מוחסן 

עלי מוקארי
יזיד מוראד 
אופק מורד 

דויד מורוזוב 
אור מזוז

ליטל מזוז הצטיינות 
גיא מירוצניק 

אלה מלכה 
עאבד מסארוה

ינון מרגליות הצטיינות
באסל מרעי 

ציון משה הצטיינות
דמיטרי נובוחטקו

סמי שי נער 

אסף יוסף סבג 
נאור סבטי 

דרור שמעון סגרון הצטיינות
אריאל סויסה הצטיינות

צחי סלע 
אשרף עבאהרי 
מוסטפא עברי

לי־דור עמק 
שגיא עמר 

איסלאם עסלי 
מוחמד עתאמנה

טל פאוקמן 
לירן פדידה 

עבדאללה פודי 
דניאל פישר הצטיינות

נדב פישר 
סהר פרטוש 

אסף משה פרץ 
עדן פרץ

אבידור צבי הצטיינות
ריאד קויידר 

רז ראד 
יוחאי רחמין
מיכאל שופן 

ערן שור 
אברהם יצחק אבי שורץ 

עידן שיים
ברק שימיאל 

ארז שלי 
עבד שמאלי

קמפוס 
אשדוד



עיתון המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון  |  גיליון 47  |  17

טל מוסאי הצטיינות 
מריאנה מושאילוב

מתן מזוז 
מאיר ניסים מזרחי

תומר מרזוק
אייל ניסים

צחי נקש הצטיינות 
אושרית סולש הצטיינות 

אלכסנדרה סמנקו
דקל עוצמי הצטיינות 

דניאל פור
נדב פסח

עדי צ’בוטרו
גבריאל צוייג

שלומי ציון
בר קדושים

דפנה  קדמי
דמיטרי קובליוב הצטיינות 

אנה קורובנקו
בן שחנוביץ

מילנה שלייזר
גארי גבריאל שנול

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה  
דוד אנייאו אברה

אדיר אברהם
אריק אדרי

רענן־מיכאל אהרוני
חנן אוחנה

נופר אינדפורקר
לידור בוהדנה

סתיו בוזגלו הצטיינות 
שקד שמעון בוקובזה 

אלעד בן־חמו
דניאל בן יהודה
ברק יוסף ברזל

יהושע ברי הצטיינות יתרה 
חיים גבאי 

קונסטנטין גוסב
דן גטי

מרים אילנית דביר
ישראל דהן

רן וקיים
ערן דוד וקנין 

שלומי זגורי
ג’וי יוסף זוהר

אפיק זוזט
גלעד זינגר הצטיינות 

דניס זרמבה
סמיון חוסיד

איגור חזיניוק הצטיינות 
שרון חיים הצטיינות יתרה 

רן יוסף
יבגני נועם יסחקוב

דור כהן הצטיינות 
נוי לוי הצטיינות 

ורוניקה לסקובסקי הצטיינות 
איתמר מדר

טמילה מינסיאן
משה מלאכי )מלכובסקי(

איזגיל מליכוב

לי מלכה
ליאור משעלי

מיכאל ניסימוב
דבורה נתן הצטיינות 

רועי סוארי
נתנאל סויסה

עמנואל סוסונוב
לוי יצחק סט

ארטיום סיסוייב
אלעד עמר

רומן פודולסקי
אור פרי
חן פרץ

אלכסיי צ’יליגין
משה צבי

מקסים קיקטב
סימה קיריצ’נקו

צחי קנטור
מיכאל רוסנווסר הצטיינות 

לידור רחמים
נמרוד שלום שובל

יוסי שילת הצטיינות 
שגיא שלום הצטיינות 

ויטלי שלמוב הצטיינות 
משה שמשון

המחלקה להנדסת בניין 
והב אבו סאלח

גיל אבטה
אוראל אדרי הצטיינות 

מאיר מאור אדרי
אברהם אהרן חיים אוחנה

אלמוג  אושינסקי הצטיינות 
ליית אחמד עבדאללה

ליפז אליה
דרור אליהו

שמואל אליהו מידן
ח’אלד אלסייד אחמד
קונסטנטין אלפיורוב

מאור אסייג
אוראל אסייג

טלאל יעקב בושרי
מור ביטון הצטיינות יתרה 

חיים־ליאון בכר
יוסף בן חיים הצטיינות 

אלון בן נעים
בר בן שטרית 

דור בר
רועי נתנאל ברדה הצטיינות 

מור מרדכי ברמי
אביב גל

סימונה גלבשטיין
מתתיהו מתיו גרבי הצטיינות 

גל גרפי הצטיינות 
חיים ליחי דדוש

גל דהן
עידן דהן הצטיינות 

ולדיסלב בנימין דוברונבסקי
אורן דוד

יהונתן הולצמן הצטיינות 
תומר הופפלד הצטיינות 

הר־ציון יעקב הנדי

עץ חיים הנדי
גיא הסמן

אורן הר־צבי
אבי וונדי

סובחי זיאדאת
אסף )רפאל( זיו

דניאל זינר
אלון שי זיצר

שון משה זקוטו
חזי חוגי

מיכאל דניאל חיון
תומר חנוני
אסף טוגר

אופק טלמור
דור יאיר

רון יהודה
יגאל כהן הצטיינות 

צחי כהן
דור לב רון 

סימון שלמה לחם הצטיינות 
אור לייבו

משה לימודים
בניה מדאר

דור מוסקוביץ הצטיינות 
נופר מזרחי הצטיינות 

יוסף ממן
נתנאל ממן
דנה מעדני

לאוניד מרגולין
הדר נבון סופר

בן נפתלי
נופית סויסה

אופיר עמנואל סולומון
קובי סוקיטל
עומר סעדון

אורי מאיר ספקטור הצטיינות 
אריאל עמר הצטיינות 

מרדכי מור עמר
מיכאל פבזנר הצטיינות 

מיכאל פוקס
בשמת פנחס
דור פסטרנק

יצחק  פפיאשוילי
אביעד פרגון

תימור פרכילובסקי
עוז פרץ

עידן ציפל 
אורן קמיל
יצחק קשי

יוסף חיים רביבו
מני מנשה שבת

עדן שיטרית הצטיינות 
רוני שילוח

בר יוסף שלום
אלעד שמש

ניר תומר הצטיינות 

המחלקה להנדסה כימית 
תהילה אביטן

יונתן אברהם שמעון אוחיון
רפאל אוחיון

יעל רבקה אזולאי
מיקל אמסיס

ענת אפשטיין
גלינה בביץ’

תומר בורקובזה
ליה דביר

אליונה טורמחן שבסאי
שלומה שמחה כהן הצטיינות 

שרית כהן
שי ליאור

אמיליה ליסקוביץ הצטיינות 
דוד בנימין מזרחי הצטיינות 

בר עמיר
חן עמר

יאנה הדס פלדמן
נועם חיים שנרך הצטיינות 

המחלקה להנדסת מכונות 
סיון אפטבי הצטיינות יתרה 

חן אבישר הצטיינות 
ירדן אברגל

אופיר אנבינדר
עמוס ביבס הצטיינות 

עידן דוד בלץ
יצחק צחי בן חמו הצטיינות 

איגור ברסלבסקי
ניסים גואטה הצטיינות 

צביאל גולדשטיין
דיאנה גורודצקי

איליה גינדין
דור אליהו דואק

מיכאל זבין
יונתן חיזקיה
יוסף חכמון

גל יונני
שלומי אבי ישראל

מתן כהן הצטיינות 
מור מרדכי כהן הצטיינות 

עידן כהן
שיר כהן

סרגיי לויט
אילון מבשר

אלישע נתנאל מזרחי
מרטין מניקס
נאור מרציאנו

גל יגאל נחושתן
אמיר נסים

ולדיסלב סלימוב
סמואל גילאון

יניב ספוז’ניקוב
שושי פחימה הצטיינות 

אלון פיטוסי
ניר צדקה

מיכאל קוסטן הצטיינות 
רן קורנט

פבל קורשבסקי
דמיטרי קינצמן

אורי קליין
בן שיימן
גל שמגה

רוסלן שקלו
ישי שרעבי
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הציון הממוצע של המחלקות/
יחידות בסקרי ההוראה לשנה"ל 

תשע"ח
כחלק מחזון המכללה, השמה לה למטרה לקדם ולשפר את 
איכות ההוראה, להלן פירוט הציון הממוצע של המחלקות/

היחידות בתוצאות סקר ההוראה בשנה"ל תשע"ח.
ציון ממוצע סקרי ההוראה לפי מחלקה וקמפוס

המרצים המצטיינים בסקרי 
ההוראה לשנה"ל תשע"ח

מצטיינים בהוראה

ציון ממוצע

אשדודבאר־שבע

תואר ראשון

4.534.46המחלקה להנדסת תוכנה

4.924.54המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

4.444.81המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

4.744.84המחלקה להנדסת בניין

4.914.58המחלקה להנדסת מכונות

4.875.01המחלקה להנדסה כימית

תואר שני

4.945.35המחלקה להנדסת תוכנה

5.274.76המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

5.47המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

יחידות

4.654.81היחידה למתמטיקה

5.205.16היחידה לפיסיקה

5.255.36היחידה לאנגלית

מכינה

4.875.09

4.784.79ממוצע קמפוס

סולם ההערכה )מידת שביעות הרצון מן ההוראה(: 
1 2 3 4 5 6

במידה 
מועטה מאוד

במידה מועטה במידה סבירה במידה רבה במידה רבה 
מאוד

במידה 
מצוינת

רשימת המרצים, חברי הסגל מן המניין, בעלי הממוצע הגבוה 
בסקרי ההוראה בשנה"ל תשע"ח

שם המחלקה/יחידה
שם חבר הסגל

קמפוס אשדודקמפוס ב״ש

ד״ר מרינה פיררהנדסת בניין

ד״ר אדוארד ליבוביץ

פרופ’ ופא אליאס

ד״ר אורית ליבוביץ

הנדסת חשמל 

ואלקטרוניקה

ד״ר דמיטרי ביימל

ד״ר סבטלנה ברונשטיין

ד״ר תום טריגנו

מר הרמן שטיינר

ד״ר ז’נין בלומנפלדהנדסה כימית

ד״ר יורם שוטלנד

ד״ר אייל צור

ד״ר יוליה פנסו

ד״ר איתן פישרהנדסת מכונות

ד״ר איקו עמרם אביטל

מר עמנואל יאיר

ד״ר גיא בן חמו

ד״ר נטליה וונטיקהנדסת תוכנה

ד״ר כרים אבו עפאש

ד״ר ליאור ארונשטם

 הנדסת תעשייה

וניהול

ד״ר סבטלנה דייצ’מן

ד״ר ריטה טרויצקי

ד״ר חגי אילני

ד״ר רונית שמלו

ד״ר רומן מיכאלןהיחידה לאנגלית

גב’ ורה רייכשטט

ד״ר גבריאל בן עמי

גב’ מיכל בראל

פרופ’ שמעון לויצקיהיחידה למתמטיקה

ד״ר יבגניה אקרמן

ד״ר מירב טופול

ד״ר איתמר שטיין

ד״ר גלינה רשסהיחידה לפיסיקה

ד״ר דורון בראונשטיין

ד״ר דמיטרי נמירובסקי

ד״ר אלעד שופן

מר אדוארד וולוךהמכינה הקדם אקדמית

ד״ר אסף תובל

מר עוזי זכריה

מר ראובן הוניאט

התבחינים לבחירת המרצים מן המניין המצטיינים היו: לימדו לפחות 4 
קורסים בשנה; השיבו על הסקר לפחות 20% מהסטודנטים בקורס ולא 

פחות מ־5 סטודנטים.

ABC
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רשימת המרצים, חברי הסגל מן החוץ, בעלי הממוצע הגבוה 
בסקרי ההוראה בשנה"ל תשע"ח

שם המחלקה/יחידה
שם חבר הסגל

קמפוס אשדודקמפוס ב״ש

ד״ר מרטין וויליאם סמיטהנדסת בניין

ד״ר דמיטרי פורטניקוב

מר עמיאל מוזס

מר אביתר ביטון־צור

הנדסת חשמל 

ואלקטרוניקה

ד״ר חנוך איפרים

ד״ר אלכסנדר פורטנוב

פרופ’ אנטולי פטלך

ד״ר יאן מרסל ספולקר

ד״ר אורלי שגיאהנדסה כימית

ד״ר נטליה אוזלנר

מר סמיון ברובר

ד״ר בן ציון מגניס

גב’ נעמה אגסיהנדסת מכונות

מר איתי פוטש

ד״ר יובל קשטר

ד״ר שבתאי בילו

ד״ר אירינה רבייבהנדסת תוכנה

ד״ר נעה איידלשטין

ד״ר אריה פורן

מר דוד לבנט

הנדסת תעשייה 

וניהול

ד״ר דוד קודיש

ד״ר יואש חסידים

ד״ר רוני רוט

גב’ לימור מאיר 

ד״ר שמעון ינפולסקיהיחידה לאנגלית

גב’ אירינה לביא

גב’ לי עמיתי

גב’ יבגניה מלמוד

ד״ר גדי דייצמןהיחידה למתמטיקה

ד״ר חיה רוכברגר

גב’ עינת יערי קאופמן

ד״ר שלמה מתתיהוהיחידה לפיסיקה

ד״ר יצחק אוגוסט

ד״ר שחר גוב

מר אנטולי וייסמן

המכינה הקדם 

אקדמית

ד״ר שלו שאינסקי

גב’ גינדה סולצמן

גב’ מוניק עמר

מר יבגני גריבר

מר עומרי ילובסקיד״ר אילן לוייזמות וחדשנות

מר בנימין מורמר חנניה מלכהלימודים כלליים

התבחינים לבחירת המרצים מן החוץ היו: השיבו על הסקר לפחות 20% 
מהסטודנטים בקורס ולא פחות מ־5 סטודנטים.

סטודנטים וסטודנטיות אתם/ן בחרתם/ן!

כחלק מקידום ושיפור איכות ההוראה במכללה, אנו מפרסמים את שמות 
שני המרצים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר בסקרי ההוראה בכל 

מחלקה/יחידה, על פי ממוצע סקרי ההוראה בשנה"ל תשע"ח.

המתרגלים המצטיינים בסקרי 
ההוראה לשנה״ל תשע״ח

סטודנטים וסטודנטיות אתם/ן בחרתם/ן!
להלן שמות המתרגלים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר 
בסקרי ההוראה בכל מחלקה/יחידה, על פי ממוצע סקרי 

ההוראה בשנה״ל תשע״ח.
רשימת המתרגלים, חברי הסגל מן המניין, בעלי הממוצע 

הגבוה בסקרי ההוראה בשנה״ל תשע״ח

שם המחלקה/יחידה
שם חבר הסגל

קמפוס אשדודקמפוס ב״ש

-מר ידידיה משה שחרהנדסת בניין
הנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה

-ד״ר רומן יופה

גב’ כריסטינה בללובד״ר אינה לויצקיהנדסה כימית
גב’ אסתר עברנימר יוגב פנחסהנדסת מכונות

מר עמיחי אבניגב’ שרית שובלהיחידה למתמטיקה
מר אלכסנדר -היחידה לפיסיקה

אליקשוילי
מר יעקב ויצמןמר אסף צבריהמכינה הקדם אקדמית

רשימת המתרגלים, חברי הסגל מן החוץ, בעלי הממוצע 
הגבוה בסקרי ההוראה בשנה״ל תשע״ח

שם המחלקה/יחידה
שם חבר הסגל

קמפוס אשדודקמפוס ב״ש

גב’ אסתר טוהר חדוותגב’ ילנה שיפריןהנדסת בניין
הנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה

מר מישל נניקשוילימר איליה צנוב

גב’ שלי שרתד״ר מיכל שיימןהנדסה כימית
מר רז דוד אגרוןמר עומר כהן עורקיהנדסת מכונות
גב’ ויקטוריה בריימןמר וולדיסלב פוקסמןהנדסת תוכנה

גב’ אילנית אוקסנה גב’ נופר רביבהנדסת תעשייה וניהול
סביניק

מר חיים ריקסגב’ יוליה שרמקובהיחידה למתמטיקה
גב’ מריאנה בלפרמןגב’ ורוניקה דייצ’מןהיחידה לפיסיקה

גב’ ימית סרוסימר רז לויהמכינה הקדם אקדמית

התבחינים לבחירת המתרגלים מן המניין ומן החוץ: השיבו על הסקר 
לפחות 20% מהסטודנטים בקורס ולא פחות מ־5 סטודנטים.
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חשיפה אישית

חגית שגב
עוזרת מנהלית, המחלקה 

להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
קמפוס באר שבע

 )18( יצחק  ואמא לאור  חגית נשואה לשי 
ולתאומים ארז ואופק )16(. היא בוגרת לימודי 
תואר ראשון )בהצטיינות( בניהול, כלכלה 
ומדעי ההתנהגות ותואר שני במנהל עסקים 
מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב, ובעלת תואר 

ראשון נוסף, במשפטים, ממכללת ספיר.

חגית החלה את דרכה במכללה לפני 21 שנים 
כעוזרת מנהלית במדור רישום. לאחר כשלוש 
שנים עברה לתפקידה הנוכחי, כעוזרת מנהלית 

במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. 

היא מספרת: "אני אוהבת מאוד את עבודתי 
במחלקה, הכוללת עבודה מול הסטודנטים, 
והיחידות השונות במכללה.  סגל המרצים 
דיסני:  וולט  תמיד התחברתי למשפט של 
יכול  אתה  זה,  את  לדמיין  יכול  אתה  'אם 
לעשות את זה'. למזלי, גם בחיי האישיים וגם 
בחיי המקצועיים התברכתי בסביבה תומכת 
ומעודדת, שמאפשרת לי ליישם את החלומות 

והיוזמות שלי."

במהלך שנות עבודתה, חגית יזמה ופיתחה 
כמה תכניות במכללה. בשנה האחרונה יזמה 
והובילה את פרויקט "מהנדסי חשמל צעירים", 

המיועד לתלמידי תיכון מצטיינים מבאר־שבע 
והסביבה. התלמידים, המעוניינים להשתלב 
בעתיד בלימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, 
מצטרפים לפרויקט כבר בכיתה ט'. תכנית 
נוספת שפיתחה היא "אקדמיית הקיץ של 
SCE" - קייטנה לתלמידים העולים לכיתות ז' 
וח', שמטרתה לחשוף אותם ללימודי הנדסה 
פעילויות מאתגרות, מהנות  מגוון  ולהציע 

וחווייתיות בחופשת הקיץ.

חגית שותפה פעילה בפרויקט "פעמי עתידים", 
י"ב מצטיינים  שבמסגרתו לומדים תלמידי 
לתואר הנדסאי וצוברים נקודות זכות לקראת 
תואר .B.Sc. התכנית מתקיימת בשתי פעימות 
- שנתיים לפני גיוסם ושנתיים נוספות לאחר 

תום השירות הצבאי.

ולסייע  מהמכללה  חלק  להיות  גאה  "אני 
בפיתוחה. לשמחתי, ההנהלה מעודדת יוזמה, 
התפתחות  ויצירתיות ודוגלת בהנגשת ההשכלה 
האקדמית לכלל האוכלוסייה ולחשיפת דור 

העתיד ללימודי ההנדסה," היא אומרת.

חגית נבחרה כעובדת מצטיינת לשנה"ל תשע"ו 
ומצטיינת נשיא לשנה"ל תשע"ח.

ד"ר אייל צור 
המחלקה להנדסה כימית

קמפוס אשדוד

לאחר סיום לימודיי במגמת כימיה בתיכון היובל 
בהרצליה ולאחר הטיול הגדול בחו"ל, החלטתי 
להירשם ללימודים אקדמיים באוניברסיטת בן־

גוריון בנגב. המקצוע שבחרתי ללמוד היה דווקא 
ביולוגיה! 

לאחר כשנת לימודים אחת, הבנתי כי המקצוע 
הומני מדי עבורי ועברתי למחלקה לכימיה, 
שם סיימתי את לימודי התואר הראשון שלי. 
נחשפתי לעולמה המרתק של הכימיה האורגנית 
והתפעלתי מיכולתו של הכימאי לסנתז וליצור 

חומרים  לשימושים רבים ומגוונים. 

לפיכך, המשך טבעי היה לימודים לתואר שני, 
שבמהלכם סנתזתי וחקרתי את תכונותיהם של 
כרומופורים חדשניים ליישומים של בליעה דו־
פוטונית. את לימודי התואר השלישי בבן־גוריון 
סיימתי בהצטיינות יתרה, תחת הדרכתו של 
פרופ' גבריאל למקוף. עסקתי בכימיה אורגנו־

מתכתית ובמהלך המחקר סנתזתי וחקרתי זרזים 
ייחודיים. במקביל שימשתי מתרגל בכמה קורסים 
בכימיה ב־SCE, ולאחר סיום לימודיי הצטרפתי 
לסגל החוקרים של המחלקה להנדסה כימית.

המחקר שלי מתמקד בעיצוב, סינתזה, אפיון 
תכונות  בעלי  חדשניים  זרזים  של  וחקירה 
ייחודיות. במיוחד אני מתעניין ביכולת לשלוט 
בהפעלה ובכיבוי של הזרזים, בעיקר באמצעים 
פיזיקליים כגון חימום או הקרנה. המטרה היא 
לעצב זרז שיהיה, מצד אחד, לא פעיל לחלוטין 
בתנאי סביבה רגילים, ומצד שני - לאחר הפעלתו 
)על ידי קרינת UV, למשל( יהפוך לפעיל ביותר. 
היכולת לשלוט בקטליזטור היא תכונה חשובה 
ביישומים רבים כדוגמת הדפסה תלת־ממדית. 
נוסף על כך, אנו חוקרים את האפשרות לכלוא 
את הזרזים במטריצות כגון סול ג'ל ופוליסכרידים, 
ובכך ליצור מערכת הטרוגנית שתאפשר ִמחזור 

ושימוש חוזר. 
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הרפואי  המרכז  בין  מעניין  פעולה  שיתוף 
 SCEסורוקה לסטודנטים להנדסת מכונות מ־
עשוי לצמצם את התופעה הכואבת של גניבות 
מחולים במהלך אשפוזם. התופעה הועלתה 
על ידי צוות בית החולים בהאקתון שהתקיים 
בחודש שעבר בסורוקה, ושלושה סטודנטים 
שנה ד' במחלקה להנדסת מכונות ב־SCE הציגו 
פתרונות אפשריים למניעת גניבה של מכשירי 

טלפון וטאבלטים של מאושפזים.

הסטודנטים - אביב דדוש, עומר גודר ויונתן יעקבי 
- הציגו פתרון בצורת כספת קטנה ואישית, אשר 
תותקן בארונית הצמודה למיטת החולה. הם חקרו 
את הארונית והמיטה וגילו מיקום מתאים וישים 
לכספת, כך שאי אפשר יהיה לפרקה. כמו כן, הם 
עיצבו מוצר אוניברסלי הננעל על מיטת החולה 
ומחזיק את הטלפון או הטאבלט במצב נעול, כך 
שאי אפשר לפרק את המכשיר בלי מפתח או 

מהנדסים למען חולים: פיתוח של 
סטודנטים מ־SCE ימנע גניבות בסורוקה
שלושה סטודנטים מהמחלקה להנדסת מכונות עובדים על פיתוח מוצר שהציגו 

בהאקתון של המרכז הרפואי סורוקה וימנע גניבות ממאושפזים

לנתק את הטלפון בלי שבב אלקטרוני מתאים. 

הסטודנטים זכו במקום השני בהאקתון, ומסורוקה 
פנו אליהם וביקשו לקדם את פרויקט הכספת. 
לאחר שנפגשו עם ראש המערך הלוגיסטי של 
בית החולים ועם המשנה למנהל בית החולים, 
ירדן נבו, הם עומדים עתה בשלבי הפיתוח של 
אבטיפוס ראשוני. בסורוקה מעוניינים לבחון 
תחילה את המוצר באופן ניסיוני באחת המחלקות.

"לפני תחילת ההאקתון קיימנו מפגש מקדים 
עם מי שניהל ויזם את האירוע, ראש המחלקה 
הנוירולוגית פרופ' גל איפרגן," סיפרו השלושה, 
"הוא סיפר לנו על המגבלות ועל קשיים מרכזיים 
שהחולים חווים וציין בעיקר את נושא הגניבות, 
בדגש על מכשירים סלולריים, ארנקים וטאבלטים. 

כפי שלמדנו  מוצר,  אפיון  בכתיבת  התחלנו 
כמו  שונים  באלמנטים  התחשבנו  במכללה. 

גישה  המטופלים,  מוגבלויות  המיטה,  צורת 
נוחה וכדומה. לבסוף, באמצעות תוכנות שהכרנו 
במהלך הלימודים, הגענו למוצר שהצגנו בפני 
צוות סורוקה. לאחר בדיקות מעמיקות והתייעצות 
עם הצוות, מצאנו כי הפתרון הטוב ביותר יהיה 
לקבע את הכספות בכונניות הסמוכות למיטות 

החולים."

ד"ר גדליה מזור, ראש המחלקה להנדסת מכונות: 
"ההכשרה המולטי־דיסציפלינרית שאנו מקנים 
לסטודנטים שלנו מעניקה להם יתרון משמעותי 
בתכנון ובפיתוח של מוצרים חדשניים, ולכן אינני 
מופתע מכך שהם נבחרו על ידי הנהלת סורוקה 
להמשיך בפיתוח האבטיפוס של המוצר שתכננו. 
בתמיכת המכללה, הסטודנטים שלנו משתתפים 
דרך קבע בתחרויות ובהאקתונים, בארץ ובעולם, 
ותמיד זוכים במקומות הראשונים ובהערכה רבה 

על היצירתיות ועל רמת הפרויקטים." 
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קהילה

SCE עושה חיל בליגות למקומות עבודה: ארבע 
קבוצות מייצגות בכבוד את המכללה בשלושה 
ענפי ספורט שונים. גברים, נשים, צעירים, ותיקים 
ואפילו גמלאי אחד - ועניין אחד משותף לכולם: 
הם נהנים מפעילות מגבשת ומגיעים להישגים 

נאים מאוד.

קבוצת הבאולינג של קמפוס באר־שבע קרובה 
מאוד להישג יוצא מן הכלל: את 11 משחקי העונה 
הסדירה של ליגה א' סיימה במקום השלישי, 
במרחק נגיעה מהמקום השני, שבתום העונה 
מקנה העפלה לליגה הארצית של הליגה למקומות 
עבודה ספורט נגב. הקבוצה צברה מאזן נהדר של 
תשעה ניצחונות, לעומת שני הפסדים בלבד. גם 
את משחקי הפלייאוף היא פתחה היטב, ונראה 
כי גורל העונה כולה יוכרע במשחק מול יוניליוור 
ערד, המתמודדת גם היא על כרטיס העלייה לליגה 

הארצית.

קפטנית הקבוצה, יערית קצב: "זו השנה השלישית 
שהקבוצה הוותיקה למדי מייצגת את המכללה 
ומגיעה להישגים מרשימים, לצד גיבוש שנוצר בין 
חברי הקבוצה ובינם לחברי הקבוצות האחרות 
בליגה. שילוב של אנרגיות טובות וייצוג אוהד של 
המכללה מוביל להצלחות ולהנאה בדרך להשגתן." 

סיימה  קבוצת הבאולינג של קמפוס אשדוד 
באחרונה את משחקי הליגה למקומות עבודה 
באשדוד והסביבה. מתוך תשע קבוצות, שכולן 
ותיקות ממנה, סיימה הקבוצה את העונה במקום 
השלישי המצוין ובממוצע עונתי נאה של 127 

נקודות למשחק. 

להודות  אלון מלאכי, מבקש  קפטן הקבוצה, 
לששת שחקני הקבוצה, "ובפרט ליהודה מזג, 
גמלאי המכללה, שאינו מוותר על אף משחק, 

טובים גם בספורט
קבוצות הספורט של המכללה עושות חיל )ועושות חיים( בליגות למקומות עבודה

ולאריאל ברששת, שחקן חדש ממחלקת התפעול, 
שנכנס לנעליים הגדולות שהותירה דנה מנור 
והוכיח התמדה ותוצאות מעולות. העונה הייתה 
מדהימה, ואנחנו מקווים להמשיך לשפר את 

ההישגים ולזכות בתארים."

קבוצת הקטרגל של קמפוס באר־שבע משחקת 
זו העונה הראשונה בליגה 3א', שבה משחקות 
קבוצות מיומנות וחזקות מקצועית. מחזור לסיום 
העונה, הקבוצה ממוקמת במקום השני בטבלה. 
ניצחון במחזור הסיום ייקח אותה למשחק אליפות 
מול היריבה המושבעת רותם, מה שיבטיח סיום 
עונה מרתק ומותח עד השנייה האחרונה. נוסף 

על כך, משחקי גביע הליגה יחלו בקרוב, ומטרת 
הקבוצה ברורה: להציב גביע נוסף בארון הגביעים 

במכללה.

קפטן הקבוצה, מני ראובן: "הקבוצה מאומנת 
וממושמעת, עם סגל שברובו רץ כבר שלוש 
שנים יחד, ומצליחה להתברג בחלקה העליון 
של הטבלה. זו גם השנה השלישית ברציפות 
שאנחנו מייצגים את המכללה בספורטיאדה 
באילת ומביאים הישגים, כבוד וגאווה." לסיום, 
מני מזכיר כי "שחקני הקבוצה מבקשים להזמין גם 
השנה את בני משפחתו של שחקן הקבוצה בעבר, 
רמי נעמן ז"ל, כדי להנציח את זכרו בנוכחותם."

קבוצת הכדורשת של קמפוס באר־שבע, המונה 14 
בנות, החלה את עונתה הראשונה בליגה למקומות 
עבודה עם הרבה מאוד רצון ללמוד את המשחק, 
ליהנות וגם לנצח. הנחישות והלמידה של שחקניות 
הקבוצה הוכיחו עצמן משחק אחר משחק, מול 
קבוצות ותיקות ומאומנות היטב. כך, הקבוצה 
העפילה לפלייאוף העליון כבר בעונתה הראשונה, 
ומתוך 12 הקבוצות המתחרות השנה בליגה היא 

ממוקמת כרגע במקום החמישי המכובד.

קפטנית הקבוצה, אביה נוס: "למדנו לעבוד יחד 
ולחוד, להתאמץ ולשפר את ההישגים האישיים 
והקבוצתיים שלנו - והעבודה השתלמה. העונה 
עתידה להסתיים בקרוב, וחברות הקבוצה רואות 
לנגד עיניהן את תחילתה של העונה החדשה. 
בתמיכת המכללה אנו מקוות להמשיך לצבור 

הישגים רבים, והכי חשוב - ליהנות יחד." 
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SCE ציינה השנה את יום המעשים הטובים 
בפעילות קהילתית־חברתית, כמסורת של עזרה 
והתנדבות למען הקהילה. בבאר־שבע התנדבה 
אגודת הסטודנטים במועדון החברתי "צוותא", 
ובאשדוד - בעזרה להוסטל בית אלמוג לאנשים 

עם מוגבלויות. 

שני הקמפוסים פתחו את שעריהם לציבור 
הרחב להפנינג משפחות ענק, שכלל תחנות 
פעילות, סדנאות והפעלות: הפעלות מדעיות, 
עמדות משחקי מולטימדיה, סדנאות יצירה, 
משחקי חשיבה ואסטרטגיה, ניסויים מדעיים, 
שולחנות משחק ועוד. במהלך היום התקיים 

את יום המעשים הטובים ציינה SCE בפעולות התנדבות של אגודות הסטודנטים ובפתיחת 
שערי שני הקמפוסים להפנינג משפחות ענק

שוק ססגוני לעידוד צרכנות אקולוגית נבונה 
כמו החלפת משחקי קופסה, תרומת בגדים 
וצעצועים ועוד. באירוע השתתפו גם שחקני 
קבוצת הכדורסל מכבי אשדוד וקבוצת הכדורגל 
הפועל באר־שבע, שהגיעו לפגוש את האוהדים. 

בקמפוס  אגודת הסטודנטים  יו"ר  דנן,  רום 
באר־שבע: "נפלה בחלקנו הזכות לקחת חלק 
במסורת יום המעשים הטובים. השנה לקחנו 
על עצמנו לשפץ גינה טיפולית ומבנה במועדון 
צוותא בבאר־שבע,  מועדון לצעירים עם צרכים 
מיוחדים. אנו שמחים על ההזדמנות לעשות טוב 

למען החברה ולמען קהילת העיר."

שגיא אלמקייס, יו"ר אגודת הסטודנטים בקמפוס 
אשדוד: "החלטנו ללכת לאנשים שצריכים 
טוב  לעשות  שיכול  משהו  חיפשנו  אותנו, 
בהתאם ליכולות שלנו. אני מודה למכללה על 
התמיכה הרבה בפרויקט, ולהוסטל בית אלמוג 
- על ההזדמנות לעשות טוב למען דיירי הבית.״

גיטנה פולונסקי, מנהלת הוסטל בית אלמוג, 
הודתה לסטודנטים ולמכללה: "חשבתי שהם 
יגיעו וישתלו קצת פרחים, והופתעתי מגודל 
הסטודנטים.  שגילו  ומהרצינות  הפרויקט 
ההוסטל הוא הבית של הדיירים, ואני בטוחה 

שהם ייהנו מהגינה היפה."  

פועלים לעולם טוב יותר 
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