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ראשונה מסוגה בעולם:  מגלשה נגישה 

בכנס "מהנדסים חברה" הציגו הסטודנטיות טינה 
גואטה ושירן כהן מהמחלקה להנדסת מכונות 
את פרויקט הגמר הייחודי שלהן: מתקן מגלשה 
לגני שעשועים ציבוריים עבור המשתמשים 

בכיסאות גלגלים. 

עם  יחד  השתיים,  שביצעו  מקדים  במחקר 
המלווה לוסי מילר, הן גילו כי בעולם לא קיימת 
גלגלים.  בכיסאות  לנכים  מותאמת  מגלשה 
למעשה, למעט קרוסלה, שאפשר לחבר אליה 
את כיסא הגלגלים, אין מתקני שעשועים בגנים 
ציבוריים המאפשרים עצמאות למשתמש ואינם 
מחייבים מלווה צמוד. טינה ושירן בחרו לתכנן 
מגלשה שתאפשר לנכים להשתמש בה בצורה 

עצמאית. 

אנשים  של  הצרכים  על  יותר  ללמוד  כדי 
עם נכות, גואטה וכהן החלו להסתובב בגני 
אנשים  "ראיינו  הארץ:  ברחבי  שעשועים 
המתניידים בכיסאות גלגלים וביקרנו בפארקים 
שמגדירים את עצמם כנגישים, אבל לא ראינו 
אף ילד בכיסא גלגלים משחק בהם. כדי לנסות 
להבין את המצב, הסתובבנו בעצמנו כשאנחנו 
ישובות בכיסא גלגלים. נוכחנו לדעת שילד 
עם כיסא גלגלים כמעט שאינו יכול ליהנות 

במתקנים השונים".

המגלשה הרחבה שהשתיים תכננו מתאימה 
לכיסא גלגלים. בראש המגלשה יש קפסולה, 
שאליה נכנס הכיסא, וספסל לשני משתמשים 
נוספים. ילד בכיסא גלגלים, או הורה נכה הרוצה 

פרויקט הגמר של שירן כהן 
וטינה גואטה מהמחלקה להנדסת מכונות 

מכוון להעלות חיוך על פניהם של ילדים והורים 
עם נכויות  כך נולדה המגלשה היחידה בעולם 

לכיסאות גלגלים בגני שעשועים ציבוריים

מה בגיליון?

 עגלת תרופות חכמה למניעת טעויות
7 במתן תרופות בבתי חולים 

9-8 כנס מהנדסים חברה 

12 השיטה שתצמצם את "מאמצי החבלה" 

 האם סטודנטים להנדסת בניין יסייעו
14 להיערך לרעידות אדמה ולטיפול בנפגעים? 

17 תכנית התמחות חדשה בתעשייה 

 הישאם עבד אלחלים, בוגר SCE, בין 40
19-18 הצעירים המבטיחים )ע"פ המגזין דה מרקר( 
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משולחן הנשיא ראשונה מסוגה בעולם:  מגלשה נגישה 

לגלוש לצד ילדו, יכולים להיכנס לקפסולה. 
שער עולה מאחוריהם ומונע כניסת אנשים 
נוספים למגלשה. לאחר הגלישה, הקפסולה 
עולה חזרה בצורה אוטומטית ומחכה למשתמש 
הבא. נוסף על כך, במתקן עצמו המשתמשים 
ובהם  ביתנים  חמישה  בין  לעבור  יכולים 
אלמנטים אינטראקטיביים ללימוד מדע בדרך 

ציורית ומעניינת. 

"אחד הנושאים שהובילו אותנו בתהליך 
התכנון היה המחשבה על מתן עצמאות 
לילדים," סיפרו טינה ושירן. "ראינו שבמתקנים 
הילדים מחויבים במלווים שיעזרו  רבים 
להם בזמן השימוש במתקן. המגלשה שלנו 
מאפשרת לילדים ליהנות ממנה ללא כל 

עזרה. העלייה למתקן עצמאית לחלוטין וגם 
השימוש בה".

"אמרו לנו שאנחנו משנות לאנשים את החיים," 
הוסיפו הסטודנטיות. "הבנו שבאמצעות ההנדסה 
אנחנו יוצרות מציאות אחרת וטובה יותר, כמו 
בילוי משותף של הורה בכיסא גלגלים והילד 
שלו. אנחנו מאמינות שנצליח לגייס תקציב 
נוכל  ותוך שנתיים  להמשך פיתוח והקמה, 
להכניס מתקן עובד לגנים ציבוריים ברחבי 
הארץ. אנחנו יודעות שמדובר בפרויקט בהיקף 
ענק, גם בתהליך וגם בתקציב, אבל התוצאה 
מדברת בעד עצמה. בסופו של דבר, החיוך של 

הילד יהיה שווה הכול".

פרויקט הגמר של שירן כהן 
וטינה גואטה מהמחלקה להנדסת מכונות 

מכוון להעלות חיוך על פניהם של ילדים והורים 
עם נכויות  כך נולדה המגלשה היחידה בעולם 

לכיסאות גלגלים בגני שעשועים ציבוריים

שנת הלימודים תש"ף נפתחת ב־SCE עם 
גידול במספר הסטודנטים והסטודנטיות 
לתואר ראשון ולתואר שני. גידול זה נזקף 
של   - אותנו  המובילה  התפיסה  לזכות 

חדשנות, יזמות וחשיבה מחוץ לקופסה.

כפי שתוכלו לקרוא כבר בפתח הגיליון, 
אנו גאים מאוד בבוגרים ובבוגרות שלנו. כך 
במיזם הפותח את הגיליון, של הנגשת גני 
שעשועים, אשר יתרום לעולם טוב יותר, וכך 
בכניסתו של בוגר המכללה, הישאם עבד 
אלחלים, מנהל מוצר בפייפאל, לרשימת 40 
הצעירים המבטיחים של המגזין "דה מרקר" 

)ועל כך תוכלו לקרוא בעמודים 19-18(.

אנו ממשיכים בהתמדה לקדם ידע ולטפח 
מצוינות בקרב אוכלוסיות שונות ולהביא 
לשגשוגה של החברה באמצעות השכלה 
רב־תחומית, יזמות ומחקר יישומי מוביל. כל 
זאת ועוד מחייבים אותנו, כמוסד אקדמי, 
לשקוד על המשך הצמיחה ועל הפיתוח של 
מצוינות אקדמית, כך שהעשייה בהנדסה 
תוביל לעולם טוב יותר, ואתם, הסטודנטים, 

תובילו בלימודים ובעולם התעשייה.

אני מאחל הצלחה רבה לכל הסטודנטים 
והסטודנטיות הוותיקים שלנו, ולמצטרפים 
החדשים אני מאחל השתלבות מוצלחת 
.SCEומהירה במרקם החיים והלימודים ב־

מי ייתן ותהיה זו שנת לימודים מוצלחת 
ומלאה ברעיונות כרימון לכולנו!

בברכה חמה,
פרופ' יהודה חדד

נשיא
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חדשות 
ואירועים

ריאיון עם ילדה מיישובי עוטף עזה - זה כל 
מה שנדרש כדי להניע את גלגלי המוח של 
אביב דדוש, בוגר המחלקה להנדסת מכונות. 
הילדה סיפרה כי אחד האתגרים הגדולים בזמן 
האזעקה הוא דלת הממ"ד: הדלת כבדה מאוד, 

והיא מתקשה להפעיל את מנגנון הנעילה. 

על  לפני תחילת העבודה  אז  דדוש, שהיה 
פרויקט הגמר שלו, שמע את הדברים והחליט 
לפתח מנגנון לנעילה קלה ופשוטה של דלת 
הממ"ד, שיתאים לסוגי הדלתות הקיימות בשוק. 
לפרויקט הצטרף סטודנט נוסף, טרס שפירקו, 
מצטיין המחלקה. לאחר עבודה של כמעט שנה 
- יחד עם המנחים ד"ר צוק טורבוביץ' וד"ר יואב 
ביטון - הציגו השניים את האב־טיפוס הפעיל 

שלהם בכנס הפרויקטים של המחלקה. 

"כששמעתי את הריאיון עם הילדה, היה לי ברור 
שכמהנדס מכונות לעתיד אני יכול לנסות למצוא 
פתרונות לבעיה שכנראה חווים אנשים נוספים," 
סיפר אביב דדוש, כיום בוגר המכללה. "פניתי 
לראש המחלקה, ד"ר גדליה מזור, שמיד אישר 
לי לקדם את הרעיון ההנדסי כפרויקט גמר. 
לצורך פרויקט גדול שכזה נדרשנו לבקש את 
הנחייתם של ד"ר יואב ביטון וד"ר צוק טורבוביץ', 
ויחד התחלנו לחקור את נושא דלתות הממ"ד, 
מנגנון הנעילה ופתרונות אפשריים. השתמשנו 
לצורך המחקר בדלת שקיבלנו כתרומה מחברת 

."Palraz

בסגירת  שהקושי  גילינו  המחקר  "במהלך 
הדלתות נובע מרצועת הגומי היושבת מסביב 
לדלת," ממשיכים דדוש ושפירקו. "לאטם יש 
תפקיד חשוב במניעה של חדירת גזים לחדר 
ובהגנה מפני הדף של פיצוצים. לאחר שחקרנו 
צריך  שהמשתמש  מצאנו  דלתות,  עשרות 
להפעיל כוח במשקל של 30 ק"ג כדי לסגור 

את הדלת. 

"לאחר בחינה של כמה רעיונות, הגענו לפתרון 
המורכב משני מכלולים - האחד על הדלת והשני 

סגירה קלה לדלת ממ״ד כבדה
כך עונים על צורך ממשי: לאחר שילדה מעוטף עזה התלוננה על קושי בסגירת דלת הממ"ד 
הכבדה, סטודנטים מהמחלקה להנדסת מכונות פיתחו מנגנון שיאפשר לכל אחד לסגור את 

הדלת ולהרגיש בטוח

על המשקוף. הפתרון שלנו מאפשר סגירה 
קלה של הדלת, מבלי לפגוע ברמת האטימה 
הנדרשת. המנגנונים שפיתחנו מפרקים את 
תהליך הנעילה לשניים: ברגע סגירת הדלת, 
המנגנון הראשון נכנס לפעולה ונועל את הדלת 
באמצעות לשונית, בדומה למנגנון החגורה 
ברכב. הנעילה השנייה מתרחשת על ידי הרמת 
ידית, בצורה קלה ופשוטה, באמצעות עקרון 
המומנט המופעל על ידי גלגל שיניים ומסרק. 
כך, גם ילדים, קשישים וכל מי שמתקשה עם 
המנגנון הנוכחי, יכול לסגור את הדלת בקלות, 

וכמובן גם לפתוח אותה".

הנגשת  על  כיום  עובדים  ושפירקו  דדוש 

"לאחר בדיקות  בית.  ההמצאה שלהם לכל 
שעשינו עם פיקוד העורף ועם תקני הייצור 
המחמירים, קיבלנו לאחרונה אישור לרשום את 
ההמצאה שלנו כפטנט בעל זכויות יוצרים. אנו 
עומדים בקשר עם כמה משקיעים, לאחר שגם 
כמה חברות ועמותות ראו את הפרויקט וזיהו 

את הפוטנציאל". 

במקביל לשיווק המוצר, השניים ממשיכים 
לעבוד על פיתוחים נוספים בתחום: "יש לנו 
עוד כמה רעיונות לשדרוג הפטנט שלנו. אנו 
חוזים לו עתיד מבטיח, ומאמינים כי בשנים 
הקרובות ייבנו ממ"דים חדשים עם המנגנון 

הייחודי שפיתחנו".
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בכנס פרויקטים של המרכז ליזמות וחדשנות 
של המכללה - EIC הציגו סטודנטים פרויקטים 
שיצרו בשיתוף עם בית החולים אסותא באשדוד 

ועם משרד הביטחון. 

בפגישות שקיימו הסטודנטים וסגל ההוראה עם 
אנשי בית החולים ומשרד הביטחון, הם שמעו 
על בעיות העולות בעבודה היום־יומית, דרכי 
העבודה הנהוגות ודרישות מקצועיות למוצרים 
שהם משתמשים בהם. הסטודנטים התבקשו 
לחשוב על פתרונות לבעיות שהוצגו ולייצר 

מודל אב־טיפוס בהתאם. 

ד"ר אסף פרץ, ראש מחלקה פנימית באסותא, 
שנפגש עם הסטודנטים בתחילת התהליך, סיפר 
כי אחד האתגרים הגדולים בבתי חולים, בשל 
העומס הרב, הוא חלוקת התרופות למאושפזים. 
במהלך המחקר שערכו גילו הסטודנטים כי אכן 
מדובר בבעיה גדולה: מדי שנה, טעויות במתן 

הטכנולוגיה בחדר הניתוח של העתיד 
תצא מאשדוד

בכנס פרויקטים של המרכז ליזמות וחדשנות EIC, שנערך בקמפוס אשדוד, הוצגו פיתוחים 
שנעשו בשיתוף עם בית החולים אסותא בעיר ועם משרד הביטחון ומציגים פתרונות יצירתיים 

לאתגרים אמיתיים

תרופות גורמות למקרי מוות בשיעור של כמעט 
פי שניים מתאונות דרכים!

הסטודנטים חשבו על פתרונות יצירתיים ובנו 
מודלים של המערכות שתכננו. מערכת אחת 
מחלקת את התרופות בצורה אוטומטית, לפי 
שם המטופל. מערכת אחרת מחזיקה את כוסות 
התרופות של כלל המטופלים במחלקה ומוציאה 
את הכוס הנכונה על ידי סריקה של קוד המטופל. 
כך, כאשר האח מזין את פרטי המטופל, מערכת 
אוטומטית מזינה לכוס את התרופות הרצויות, 
כפי שקבע הרופא, ומגישה אותן ללא אפשרות 

לטעות בזיהוי )ראו גם בעמוד 7(. 

מתכנית חלק  הוא  אסותא  עם   הפרויקט 
ה־Challenge, תכנית ייחודית לפיתוח חדשנות 
הנדסית בארגונים, שמשתתפים בה ארגונים 

וחברות נוספות. 

"כל הפרויקטים שהוצגו בכנס נבעו מבעיות 

אמיתיות של התעשייה," סיפרה ד"ר נטע קלע, 
ראש המרכז ליזמות וחדשנות EIC במכללה. 
"בית החולים אסותא העלה בעיות ודרישות 
מקצועיות, והסטודנטים שלנו התבקשו לעשות 
את כל השאר: לחקור את התחום, לחשוב על 
פתרון ולייצר מודל ראשוני המדגים יכולת 

יישומית לטיפול בבעיה.

"נציגי אסותא הביעו שביעות רצון מביצועי 
הסטודנטים, שהצליחו לבנות מודל פעיל בתוך 
חודשים מספר. אני בטוחה ששיתופי הפעולה 
הללו יניבו בעתיד תוצרים אמיתיים. התכנית 
שלנו נועדה לחנך וללמד את הסטודנטים לפתח 
פתרונות לאתגרים העולים מהשטח; לחשוב 
בצורה יצירתית וחדשנית ולהביא את הידע 
ההנדסי שצברו לכדי פתרון ישים. הפרויקטים 
שהוצגו בכנס הם הוכחה ליצירתיות וליכולת 

ההנדסית שלהם". 
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חדשות 
ואירועים

אל חשש:
האוטובוס 

יעצור בתחנה 
המתאימה

פרויקט שהוצג בכנס הפרויקטים של המחלקה להנדסת חשמל מציע פתרון מעשי אחד 
לשתי בעיות של משתמשי התחבורה הציבורית: החשש שהאוטובוס לא יעצור בתחנה 

ובזבוז הזמן בעצירות סרק 

בכנס הפרויקטים של המחלקה להנדסת חשמל 
הוצגו פרויקטים במגוון נושאים, שהציגו פתרונות 

לאתגרים שונים.

בתחום  עסק  הבולטים  הפרויקטים  אחד 
התחבורה הציבורית. הסטודנטים מבורך פרג'ון 
ויבגני סברדלוב, יחד עם המנחה ד"ר משה זוהר, 
הציגו פתרון פשוט אך מתוחכם לבעיות של 

משתמשי האוטובוסים. 

מחקר שביצעו הסטודנטים העלה כי בנסיעות 
באוטובוסים, זמן רב מתבזבז על עצירה בתחנות 
שבהן לא ממתינים משתמשי אותו קו. בעיה 
נוספת היא דווקא של אי עצירה בתחנה נדרשת, 
כאשר הנהג אינו מבחין בנוסעים העומדים בה. 

הפרויקט של פרג'ון וסברדלוב כולל מכשיר 
המותקן בתוך האוטובוס ומתקשר עם מכשיר 
נוסף, אשר מוצב בתחנה. נוסע המגיע לתחנה 
לוחץ על כפתור המציין את מספר הקו שהוא 
חפץ לעלות עליו. כאשר האוטובוס מתקרב 
לתחנה, המכשיר שבתחנה מאותת לנהג שיש 
בה נוסעים רלוונטיים. כך, הנוסעים יכולים להיות 
רגועים, מתוך ידיעה שהאוטובוס יעצור להם, 
והנהג אינו מבזבז זמן על עצירה בתחנות לא 

רלוונטיות. 

"היום, כשהנהג רואה נוסעים עומדים בתחנה הוא 

עוצר, ואם אף אחד אינו עולה - זהו בזבוז של 
זמן יקר לכלל הנוסעים," אומרים השניים. "את 
המחקר שלנו ערכנו על קו ירושלים-אשקלון. 
עיכוב של מדדנו  דקות,  כ־90  של   בנסיעה 
סרק  עצירות  בגלל  בממוצע  דקות   18-12
בתחנות. המערכת שלנו יכולה לפתור בעיה זו 
ולצמצם את זמני הנסיעות. כך ייחסך זמן יקר 

הן לחברת האוטובוסים והן לנוסעים". 

בכנס הוצגו פרויקטים רבים נוספים, של כלל 
תלמידי שנה ד' במחלקה. פרופ' ויקטור קגלובסקי, 

ראש המחלקה להנדסת חשמל, מספר: "ראינו 
פרויקטים מתקדמים מאוד, שממחישים הבנה 
עמוקה של המקצוע. הסטודנטים יישמו את 
הידע שרכשו במהלך לימודיהם לתואר בפרויקט 
מקיף אחד, המציע פתרון לבעיה או שיפור 
למוצר קיים - מחקרית או תעשייתית. אנחנו 
שמחים על הרמה הגבוהה של פרויקטי הגמר 
וגאים בסטודנטים שלנו, שרבים מהם ממשיכים 
ללימודי תואר שני. אני מאחל לכולם הצלחה 
רבה בהמשך דרכם המקצועית בעולם ההנדסה".

מבורך פרג'ון ויבגני סברלדלוב מציגים פתרון מעשי לבעיית התחבורה הציבורית



עיתון המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון  |  גיליון 48  |  7

במסגרת שיתוף פעולה של המרכז ליזמות 
וחדשנות ב־SCE והמרכז הרפואי אסותא, פיתחו 
סטודנטים מצטיינים להנדסת מכונות פרויקט 
שמבקש לתת מענה לסוגיית הטעויות במתן 
תרופות על ידי צוותים רפואיים בבתי חולים 

או במוסדות סיעודיים.

מחקרים עדכניים מצביעים על כך שלאדם יש 
סיכוי גבוה יותר למות מטעות רפואית מאשר 
מתאונת דרכים, שבץ, סוכרת, דלקת ריאות 
או שפעת. מדי שנה מתים בארה"ב למעלה 

עגלת תרופות חכמה - למניעת טעויות 
במתן תרופות בבתי חולים

במסגרת שיתוף פעולה עם המרכז הרפואי אסותא, פיתחו סטודנטים של SCE מערכת 
אוטומטית לחלוקת תרופות, שעשויה לצמצם טעויות ולהציל חיים

מ־250 אלף איש בשל טעות במתן תרופה או 
טעות באבחון. זהו גורם התמותה השלישי לאחר 

מחלות לב וסרטן.

יש בעיית עומס חמורה במערכת  בישראל 
הבריאות, שנובעת בין השאר מכמות רבה של 
מטופלים ומאושפזים ביחס למספר אנשי הצוות 
הרפואי. לעומס זה יש פוטנציאל לחולל טעויות 

אנוש בעת חלוקת תרופות, למשל.

השיטה הנהוגה כיום מיושנת מאוד. התרופות 
נשלפות באופן ידני על ידי איש הטיפול ממגירת 
פלסטיק שנרשם עליה מספר החדר/המיטה. 
לעתים החולה עובר חדר או מיטה והצוות אינו 
מעודכן בכך, מה שעלול לגרור טעות בזיהוי. 
ישנן מערכות מיון תרופות אוטומטיות, אך 
לא קיימת מערכת מאובטחת ונוחה לתפעול 
אשר פועלת משלב הנחיית הרופא ועד 

לנטילת התרופה. 

בהנחייתה של ד"ר נטע קלע מדר, 
ראש המרכז ליזמות וחדשנות 
ומומחית ברפואה מותאמת 
ינון  אישית, הסטודנטים 
אוחיון, אורון קסטנבאום, 
מגר  איגור  גולן,  דוד 
ורועי כחלון, סטודנטים 
במחלקה  ג'  שנה 
מכונות,  להנדסת 
פיתחו מערכת אוטומטית 
לחלוקת תרופות הכוללת 
זיהוי של החולה וחלוקת התרופה 

בהתאם. 

של  יזמות  קורס  במסגרת 
המכללה, הסטודנטים קיבלו 
את הנושא כאתגר שמערכת 
הבריאות מתמודדת עמו. 
הרפואי  המרכז  אנשי 

אסותא הציגו את הצרכים וליוו את הסטודנטים 
בתהליך הפיתוח, עד בנייתו של אב־טיפוס. 
המערכת שפיתחו מתמשקת עם רוב עגלות 
הרפואה הקיימות בשוק כיום ומקטינה את נפח 

אחסון התרופות על גבי העגלה הקיימת.

ד"ר נטע קלע מדר אומרת כי הפרויקט פותח 
במסגרת תכנית שמבקשת לתת מענה לצרכים 
בשטח ולחבר בין הנדסה לרפואה מותאמת 
אישית ודיגיטלית. המיזם עונה על צורך חיוני 

של אוטומציה במערכת חלוקת התרופות. 

ד"ר אסף פרץ, מנהל מחלקה פנימית באסותא, 
"אנחנו מחפשים פתרונות שיאפשרו  אמר: 
להעניק לחולים טיפול בטוח ומבוקר גם במצבי 
עומס. נקווה שיהיה לפרויקט המשך פיתוח, עד 

כדי הטמעתו בבית החולים".

ינון אוחיון, סטודנט בצוות הפרויקט, מציין כי 
לאחר הפיתוח הראשוני ובניית האב־טיפוס, 
הצוות שואף ליצור שיתוף פעולה עם אסותא 
בבניית ממשק למערכת הקיימת ולגייס מימון 
ליצירת מערכת שתורץ כפיילוט בבתי חולים.

אנשי המרכז הרפואי אסותא הציגו את 
הצרכים וליוו את הסטודנטים בתהליך 

הפיתוח, עד בנייתו של אב־טיפוס
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משנה לשנה צומח ומתעצם כנס “מהנדסים 
חברה”, המתקיים במכללה ומביא לחיבורים בין 
תעשיינים, יזמים, אנשי אקדמיה וסטודנטים, 
אשר מקדמים טכנולוגיות חדשניות ומיזמים 
הנדסיים הנותנים מענה לצורכי החברה וביחד 

פועלים לקידומה. 

כנס “מהנדסים חברה” 2019 נועד ליצור שיח 
בעולם ההנדסה שלא קיים בשום מקום אחר; 
כזה המחבר בין היכולת ההנדסית ופיתוחים 
טכנולוגיים לצורכי החברה והאנושות בכלל. 
הכנס, שהתקיים במכללה זו השנה הרביעית, 
עמד הפעם בסימן של חדשנות, הנדסה וחברה, 
וכל זאת במטרה להפוך את העולם לטוב יותר 

עבור כולנו.

הכנס נפתח בתערוכת פרויקטים הנדסיים־
חברתיים שפיתחו סטודנטים מהמכללה, אשר 
נועדו להביא למציאת פתרונות לאנשים בעלי 
צרכים מיוחדים, לשנות אורחות חיים ולקדם 

תהליכים לשינוי חברתי. 

הפרויקטים עסקו בנושאים רבים ומגוונים, אשר 
נוגעים בכל אחד ואחת בחברה הישראלית. כך 
לדוגמה, אביב דדוש וטרס שפירקו, סטודנטים 
להנדסת מכונות, הציגו מוצר אקטואלי הנוגע 
לאזעקות ולירי מעזה. השניים פיתחו, בהנחיית 
ד”ר יואב ביטון וד”ר צוק טורבוביץ’, מערכת 
לנעילה קלה של דלת הממ”ד. לטענתם, לאחר 
סבבי הלחימה בדרום, ולאחר מחקר שביצעו 
בנושא, הם גילו שלקשישים, ילדים ואנשים עם 
צרכים מיוחדים קשה לסגור את דלת הממ”ד, 
הדורשת הפעלה של 30 ק”ג לצורך נעילתה. 
המערכת שפיתחו מקלה את תהליך נעילת 
דלת הממ”ד באמצעות סגירה פשוטה של ידית. 

פרויקט נוסף שהוצג במסגרת התערוכה הוא 
אפליקציית ״Coffee-Face” - תפריט מסעדה 

כנס “מהנדסים   חברה” הרביעי
מאות סטודנטים, אנשי אקדמיה, מנכ”לים ונציגי חברות טכנולוגיות 

וסטארט־אפים מכל רחבי הארץ הגיעו לכנס “מהנדסים חברה”, 
שהתקיים השנה במכללה זו הפעם הרביעית

המופעל באמצעות ניטור עיניים, וכך נגיש 
לבעלי מוגבלויות מוטוריות. עוד הוצג מוצר 
לבדיקה עצמית שפיתחו סטודנטים, המאפשר 
לנפגעות אונס לבחור אם לעבור בדיקה על ידי  

רופא או לבצעה באופן אוטונומי.

6Degreesאות הוקרה ל־
במסגרת הכנס הוענק השנה בפעם הראשונה 
אות ההוקרה “מהנדסים חברה”, במטרה לעודד 
עוד ועוד יוזמות טכנולוגיות הנותנות מענה 
לצרכים חברתיים. המיזם הזוכה לשנת 2019 
ייחודי המאפשר  ״6Degrees”, צמיד  הוא 
לאנשים המתקשים לשלוט באצבעות ידיהם 
טאבלטים  לתפעל  עדינה  ובמוטוריקה 
וסמארטפונים. הצמיד נמצא בשלבי פיתוח 
סופיים. המייסדים: קצין ונכה צה”ל זיו שילון, 
ברצועת  שנים  שש  לפני  ידו  את  שאיבד 
עזה, מהנדס החשמל אריה כץ והמעצבת 

התעשייתית מירי ברגר. 

בזכות מיזם זה, אנשים עם מוגבלות בפלג הגוף 
העליון יכולים להפעיל אביזרים טכנולוגיים 
הנדרשים לפעילות יום־יומית. הצמיד נלבש על 
הזרוע העליונה, מתחבר אלחוטית למכשירים 
חכמים ומתרגם את תנועתה לפקודה למכשיר. 
למעשה, כך הוא מדמה אצבע על מסך מגע, 
ג’ויסטיק, מקלדת או עכבר מחשב. מדובר 
באלגוריתם “לומד”, שככל שגדל השימוש בו, 
כך הוא מתאים את עצמו בדיוק רב יותר לטווח 

התנועה הייחודי של כל משתמש. 

ושיקום  ניתוחים  מ־14  יותר  שילון, שעבר 
אינטנסיבי וצלח מאז אתגרים גופניים רבים, 
ועל  בעזה  על הפציעה  לבאי הכנס  סיפר 
הקשר בין עולם היזמות להצבת יעדים קשים 
להשגה, כחלק מהשתלבותו בתחום היזמות 

והסטארט־אפ. 

חדשות 
ואירועים
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כנס “מהנדסים   חברה” הרביעי

כנס “מהנדסים חברה” 2019 נועד ליצור שיח בעולם ההנדסה 
שלא קיים בשום מקום אחר - כזה המחבר בין היכולת ההנדסית 

ופיתוחים טכנולוגיים לצורכי החברה והאנושות בכלל
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הנדסה מצילת חיים בדרכים

סטודנטים להנדסה מכל רחבי הארץ הגיעו 
להאקתון הארצי של SCE, שהתקיים בקמפוס 
Mobileye - יצרנית  אשדוד בשיתוף חברת 
- הסטודנטים  לרכב.  התרעה   מערכות 
מ־SCE, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, הטכניון, 
מכללת אחווה, אוניברסיטת בר־אילן, המכללה 
האקדמית אשקלון ועוד, התחלקו ל־18 צוותים 
ובמשך 24 שעות רצופות עבדו על פרויקטים 

הנדסיים שונים בתחום הבטיחות בדרכים. 

מטרת ההאקתון הייתה להמציא, לפתח ולבנות 
מודל ראשוני של מוצר הפועל לצמצום הפגיעה 
בדרכים, להתרעה לפני תאונות ולשמירה על 

חיי אדם בכביש.

מכשירים  אפליקציות,  פיתחו  הסטודנטים 
ואמצעים טכנולוגיים נוספים תוך התמקדות 
בשני נושאים מרכזיים: האחד, קסדה חכמה 
וצמצום פגיעה ברוכבים הדו־גלגליים, והשני 
- הסחת דעת בדרכים. כך לדוגמה, הציג אחד 
על  המתלבשות  מצלמות  מערכת  הצוותים 
מערכת המובילאיי הקיימת ברכב. המצלמות 
עוקבות אחרי עיני הנהג ומתריעות מפני הורדתן 
מהכביש. פרויקט אחר עסק באיסוף נתוני נסיעה 
כמו מהירות, תנאי שטח, זוויות ההגה, מצב הנהג 
וכדומה, וניתוחם כמו בקופסה שחורה במטוס. 

בתחום צמצום הפגיעה ברוכבים הדו־גלגליים, 
הסטודנטים פיתחו מיזמים שמטרתם למנוע או 
לצמצם את הפגיעה. כך לדוגמה, צוות סטודנטים 
פיתח קסדה עם מצלמה אחורית, המעבירה לנהג 
מידע על המכוניות הנוסעות מאחוריו. המידע 
מגיע באמצעות רטטים עדינים באזורים שונים, 
בהתאם למיקום כלי הרכב. צוות נוסף, שעסק 
בנושא ה"פגע וברח", פיתח מערכת המתלבשת 
על קסדת הרוכב ומתריעה על כל שינוי במצבו 
לאמבולנס ולגורמי אכיפת החוק, אם לא נוצר 

קשר כזה מרגע התאונה. 

בסיום ההאקתון הציגו הסטודנטים את התוצרים. 
שלוש הקבוצות שעברו לשלב הבא הציגו את 
הפרויקטים על הבמה המרכזית בכנס "מהנדסים 

חברה", המתקיים במכללה זו השנה הרביעית.  
במקום הראשון ובפרס של 10,000 שקל זכתה 
קבוצת Safetify - שישה סטודנטים מקמפוס 
אשדוד שפיתחו את מערכת התרעה לרוכבי 

אופניים בכבישים בין־עירוניים. 

נשיא המכללה, פרופ' יהודה חדד, בירך את 
מאמינים  במכללה,  "אנו,  ואמר:  המתחרים 
בחינוך מהנדסים לעולם טוב יותר. החיבור בין 
טכנולוגיה לחברה הוא השילוב המתאים ביותר 
לתאר את הסטודנטים שלנו. מסיבה זו, החיבור 
שלנו, האקדמיה, לחברת 'מובילאיי' העוסקת 
בהצלת חיי אדם, הוא טבעי ותורם לשני הצדדים. 

רועי שטאנג, מנהל פרויקטים בחברת מובילאיי, 
סיפר על פעילות החברה והתייחס למטרת 
ההאקתון: "כחברה העוסקת בהתרעה ובפיתוח 
של אמצעי זהירות חכמים לרכבים, עלינו 
לחזות עם אילו אתגרים נצטרך להתמודד גם 
בעתיד הקרוב. על כולנו לנסות להתמודד עם 
הבעיות הנוכחיות, וכבר היום לנסות לברר 
מה יהיו הבעיות בעתיד ואילו פתרונות נוכל 

למצוא להן". 

 ,Intovision ומנכ"ל  יזם  אופנהיימר,  גלעד 
השתתף בהאקתון בשנה שעברה כשופט ומאז 
איבד את בנו בן התשע, עוז, בתאונת דרכים. 

למעלה ממאה סטודנטים ממוסדות אקדמיים בארץ השתתפו בהאקתון שקיימה המכללה 
בשיתוף חברת Mobileye  ההאקתון, שהתמקד בבטיחות בדרכים, התקיים כחלק מכנס 

"מהנדסים חברה" 

חדשות 
ואירועים

אנו שמחים על שיתוף הפעולה ומקווים לקדם 
שיתופי פעולה נוספים, עם חברות נוספות. 
מדובר בתחרות, אבל אני בטוח שכל הסטודנטים 
פה זכו. גם אם לא תגיעו למקומות הראשונים, 
קיבלתם ערך מוסף של פיתוח רעיון עד לכדי 
מוצר כמעט מוגמר. אני מאחל הצלחה רבה לכל 
המשתתפים ומקווה לראות חלק מהפיתוחים 

שלכם מגיעים לכדי שימוש בעתיד". 

מסיבה זו בחר להגיע השנה עם משפחתו ולשמש 
ומשפחתו  גלעד  גם הפעם שופט בתחרות. 
הודו לסטודנטים על השתתפותם בכנס וציינו: 
"ההאקתון הוא הזדמנות לייצר מציאות חדשה 
ובטוחה יותר במרחב הציבורי. כאן מתגלות פניה 
היפות והיצירתיות של החברה הישראלית. אנו 
מקווים ומאמינים כי מכאן תימנע הטרגדיה 

הבאה".
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מעבדת מחקר לפיזיקה קרינתית ודוזימטריה 
)מדידות של כמות הקרינה ואיכותה( הוקמה 
ביחידה לפיזיקה, בראשות ראש היחידה פרופ' 
לאוניד אוסטר. המעבדה תשמש את המחקר 

בתחום הקרינה הרדיואקטיבית )מייננת(. 

במעבדה החדשה מפתחים החוקרים שיטות 
חדשניות בתחום הדוזימטריה, תוך שימוש 
ופיזיקליות מודרניות.  בשיטות טכנולוגיות 
שיטות אלה ישמשו להערכת רמת הסיכון שלה 
נחשפים אנשים העובדים בבתי חולים )רפואה 
גרעינית(, בכורים גרעיניים, במכוני מחקר ועוד. 
במלים אחרות, הן יאפשרו להעריך את רמת 
הסיכון ולהבין את השפעתם של סוגי קרינה 

שונים על הגוף האנושי.

יחד  אוסטר,  לאוניד  פרופ'  זכה  לאחרונה 
עם עמיתים מהמרכז למחקר גרעיני שורק 
ואוניברסיטת בן־גוריון, בשני מענקי מחקר 
משמעותיים מאוד מטעם קרן פאזי )הוועדה 
לאנרגיה אטומית( ומשרד המדע והטכנולוגיה.

המחקר הראשון התמקד בפענוח מנת הקרינה 
שלה נחשף חומר דוזימטרי, תוך הפרדה בין מנת 
הקרינה המתקבלת מחשיפה לקרינה בעלת 
צפיפות יוניזציה גבוהה, כגון נויטרונים וחלקיקי 

מעבדת מחקר חדשה הוקמה ביחידה לפיזיקה
המעבדה תשמש למחקר מתקדם בתחום הפיזיקה הקרינתית והדוזימטריה

אלפא, לבין מנת הקרינה המתקבלת מקרינות 
בעלת צפיפות יוניזציה נמוכה כגון קרינת גמא 
ואלקטרונים. החשיבות המעשית של פענוח 
עצמאי של מנות קרינה מסוגים שונים, בעלי 
שקלול ביולוגי שונה באופן דרסטי, היא ברורה. 
אין ספק כי היכולת להפיק את המידע בצורה 
מבודדת מאותו גביש )או תג קרינה אישי( הנישא 
על ידי עובד בסביבת קרינה מעורבת, היא חידוש 
בתחום הדוזימטריה האישית, אשר ישפר מאוד 
את היכולת להעריך במדויק את מנת הקרינה 

הכוללת שלה נחשף העובד.

המחקר השני מתמקד בקביעה מדויקת של 
מנת קרינה ביישומים קליניים/רפואיים. למנת 
הקרינה הנבלעת ברקמה ביולוגית יש חשיבות 
הטיפול  של  אופטימיזציה  לצורך  מכרעת 
הקרינתי, וחיוני לקבוע אותה תוך דיוק ושחזור 
גבוהים. המידע המדויק על מנת הקרינה חיוני 
גם לקביעת סיכוני הקרינה שהגוף נחשף לה 

 .)CT( בתהליכי סקירה או סריקה

אפקטים מזיקים יכולים לנבוע הן מתהליכים 
ידועים ומוגדרים והן מתהליכים אקראיים. אם 
 ,)ALARA מניחים שאין מנת קרינת סף )עקרון
אפילו מנות קרינה נמוכות עלולות לגרום 
לנזקים, ויש למדוד באופן מדויק את החשיפה 

לקרינה כדי להקטין את הנזקים. 

על אף שניתן להשתמש במספר רב של שיטות 
דוזימטריות, דוזימטרים המבוססים על מצב 
מוצק בכלל, ובפרט חומרים תרמולומינסצנטיים, 
משחקים תפקיד חשוב ביותר ביישומים אלו 
עם  להם.  שיש  משמעותיים  יתרונות  עקב 
זאת, יש שתי בעיות פוטנציאליות עיקריות 
בשימוש בחומרים אלו במדידות מדויקות של 
מנות קרינה. הבעיה הראשונה היא היענות 
לא־לינארית למנות קרינה מעל גבול מסוים; 
הבעיה השנייה נעוצה בתגליות אחרונות של 
היעדר ניסויים התומכים בהנחה שאין השפעה 
של קצב החשיפה לקרינה על נזקי קרינה. שני 
נושאים אלו יטופלו במסגרת המחקר המוצע. 

יפותחו שיטות משופרות לתיאור תחומי קצב 
ורמות של מנות קרינה, בהם קצבי דוזה לא 
מאובחנים. כמו כן, תפותח טכניקה חדשה 
המשתמשת בעירור אופטי לאחר הקרנה. 
טכניקה זו צפויה להגדיל את התחום הלינארי 
של ההיענות התרמולומיניסצנטית למנת קרינה. 

יתרמו משמעותית לשימוש  אלו  פעילויות 
בקרינה מייננת עבור אבחנה וטיפול במגוון 

רחב של תהליכים אבחנתיים וקליניים.
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מחקר

תחרויות הן אירועים שכיחים: תחרויות ספורט, 
תחרויות פוליטיות )כמו מערכת בחירות(, 
בין  תחרויות  העבודה,  במקומות  תחרויות 

קבוצות של מחקר ופיתוח, ועוד. 

בתחרויות, הצדדים נדרשים להשקיע "מאמץ" 
)השקעה בפרסום, הופעה בכנסים, השקעה 
באימונים ועוד( כדי לזכות. כל מאמץ שהם 

משקיעים כרוך בעלות כלכלית.

לא תמיד המאמץ המושקע הוא פרודוקטיבי 
בלבד. לעתים משקיעים משתתפי התחרות 
מאמצים נוספים, בנוסף או במקום המאמצים 
 )sabotage( כדי לחבל  הפרודוקטיביים, 

בסיכויי הזכייה של שאר המשתתפים. 

אפשר לזהות מאמצי חבלה במגוון תחרויות. 
לדוגמה, מאמץ המושקע בביצוע עבירות לא 
חוקיות במשחקי כדורגל או השמצות הדדיות 
בקמפיין בחירות )קמפיין שלילי(. בקמפיין 
שלילי, המתחרים משקיעים מאמץ כדי לחשוף 
את הצד השלילי של מתחריהם ואף לייצר 

ולהפיץ מידע שאינו בהכרח נכון. 

מאמצי החבלה עלולים לפגוע במארגן התחרות 
)למשל, התאחדות הכדורגל, ועדת הבחירות 

המרכזית או הציבור( וברווחה החברתית.  

קיימות שיטות שונות למניעה או להקטנה 
של מאמצי חבלה. השיטות הנפוצות ביותר הן 
הגדלת מספר המשתתפים בתחרות )אם ניתן( 
או הפעלת רגולציה, כך שהעלות של מאמצי 
החבלה תהיה יקרה לבוחר בהם. הרגולציה 

השיטה שתצמצם את "מאמצי החבלה" 

דורשת השקעה כספית )למשל, ביצוע פיקוח 
ניתנת  על פעולות המתחרים( שלא תמיד 

ליישום. 

ד"ר יצחק מינצ'וק מהמחלקה להנדסת תעשייה 
וניהול פיתח שיטה למניעה או להקטנה של 
"מאמצי החבלה" על ידי שינויים במנגנון התחרות 
והוספת אופציית פיצוי למשתתפים בה. השיטה 

שיטה שפותחה במחלקה להנדסת תעשייה וניהול מציעה אופציית פיצוי ככלי למניעת חבלות 
הדדיות בתחרויות

המוצעת מגדילה את רווחי מארגן התחרות 
ומקטינה את היקף המאמצים המושקעים 
בחבלה. אם היא תיושם בצורה מיטבית, היא 

עשויה למנוע כליל את מאמצי החבלה.  

השיטה מסתמכת על מודל התחרויות הנפוץ 
"Tullock Contest", אשר מתאים לתחרויות 
ספורט, לתחרויות במקומות עבודה ולתחרויות 
פוליטיות. הנחת המודל היא שמי שישקיע את 
המאמץ הגבוה ביותר בתחרות יהיה בעל הסיכוי 
הגבוה ביותר לזכות - אם כי לא בוודאות. נציין 
שישנם מודלים נוספים, שבהם בעל המאמץ 

הגבוה ביותר זוכה בוודאות. 

ד"ר מינצ'וק עושה שימוש  המודל שפיתח 
בכלים הלקוחים מתורת המשחקים. המתחרים 
מקבלים ממארגן התחרות החזר מסוים של 
עלות המאמצים הפרודוקטיביים שלהם, כתלות 
במידת הצלחתם בתחרות. ד"ר מינצ'וק הוכיח כי 
שיטת פיצוי זו מקטינה משמעותית את מאמצי 
החבלה, מגדילה את המאמצים הפרודוקטיביים 
ואת הרווחיות של המארגן ותורמת לרווחה 

החברתית. 

המודל מציע כלי נוסף, שאינו מחייב עלות 
גבוהה או מאמצי פיקוח מיוחדים, להשגת 
תחרויות הוגנות יותר. התקווה היא שהוא ייושם 
בתחרויות אמיתיות ויתרום לרווחה החברתית. 

מאמרו של ד"ר מינצ'וק, שמציג את המודל 
החדש, נשלח לכתב עת מדעי ונמצא בשלבי 

שיפוט והערכה.

לא תמיד המאמץ המושקע 
הוא פרודוקטיבי בלבד. לעתים 

משקיעים משתתפי התחרות 
מאמצים נוספים, בנוסף או במקום 

המאמצים הפרודוקטיביים, כדי 
לחבל )sabotage( בסיכויי הזכייה 

של שאר המשתתפים
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סקרי הוראה הם כלי נפוץ למדידת שביעות 
הרצון של סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. 
קריטריונים,  כמה  כלל  בדרך  כוללים   הם 

שלכולם משקל שווה. 

במחקר שביצעו פרופ' יוסי חדד, פרופ' ברוך 
קרן וד"ר גלי נווה מהמחלקה להנדסת תעשייה 
וניהול בקמפוס באר־שבע, נבחנה השאלה אם 
נכון לקבוע לכל הקריטריונים משקל שווה, 
או שיש לקבוע להם משקלות שונים, בהתאם 
לחשיבותם היחסית בעיני הסטודנטים ובעיני 

המרצים. 

במחקר, שהתבצע במכללה, נבחנה החשיבות 
היחסית של חמשת הקריטריונים המופיעים 
בעיני   - המכללה  של  ההוראה  בסקרי 
הסטודנטים ובעיני המרצים. החשיבות היחסית 
נבחנה באמצעות AHP - מתודולוגיה מדעית 
המאפשרת מתן משקלות לקריטריונים וניפוי 

משיבים שאינם עקביים. 

במסגרת המחקר הופץ שאלון בקרב הסטודנטים 
במחלקה להנדסת תעשייה וניהול ובמכינה, וכן 
בקרב מרצי המכללה. המשיבים התבקשו לבצע 
השוואות בין זוגות של קריטריונים המופיעים 
בשאלון של סקר ההוראה. בסך הכול ענו על 

הסקר 370 סטודנטים ו־71  מרצים.

של  הוראה  בסקר  הקיימים  הקריטריונים 
השיעורים  ארגון  אופן   )1 הם:  המכללה 
 והקורס; 2( מידת הדינמיות והעניין בהרצאות;

3( מידת הבהירות של ההוראה; 4( יחס המרצה 
לסטודנטים; 5( זמינות המרצה לפניות ולשאלות 

של הסטודנטים.

וניפוי משיבים לא  ניתוח השאלונים  לאחר 
מובהקים  הבדלים  שאין  נמצא  עקביים, 
סטטיסטית בין תשובות הסטודנטים במכינה 
)בכל  וניהול  תעשייה  להנדסת  ובמחלקה 
השנים( לגבי מידת החשיבות של כל קריטריון, 
וכן אין הבדלים בתפיסה בעניין זה בין גברים 
ונשים. בטבלה 1 מוצגים הדירוג והמשקלות 
שייחסו הסטודנטים והמרצים לקריטריונים 

על החשיבות היחסית של הקריטריונים השונים בסקרי ההוראה בעיני הסטודנטים והמרצים

השונים, כאשר 1 מייצג חשיבות גבוהה ו־5 מייצג 
חשיבות נמוכה. 

מהממצאים עולה כי יש הבדלים בין הסטודנטים 
למרצים בדירוג הקריטריונים השונים. יתרה 
בין הסטודנטים  מזאת, קיים היפוך בדירוג 
למרצים. למשל, הקריטריון החמישי )זמינות 
המרצה לפניות ושאלות של הסטודנטים( הוא 
הקריטריון "החשוב" ביותר עבור הסטודנטים 
והכי "פחות חשוב" בעיני המרצים. לעומת זאת, 
הקריטריון הראשון )הקורס והשיעורים היו 
מאורגנים וברורים( נמצא כחשוב ביותר עבור 
המרצים והכי פחות חשוב בעיני הסטודנטים. 
ממצאים אלה היו עקביים גם עבור נשים וגברים 
וגם עבור סטודנטים משנות לימוד שונות )מכינה 

עד שנה ד'(. 

בחלקו השני של המחקר נותחו מעל ל־1,400 
ידי הסטודנטים  על  הוראה שמולאו  סקרי 
במכינה ובמחלקה להנדסת תעשייה וניהול 
הציונים  )תשע"ח(. ממוצע  בשנה הקודמת 
שניתנו למרצים בכל אחד מהקריטריונים מוצג 

בטבלה 2 )הציון נע בין 1 ל־6(. 

חלקו  ממצאי  למרות  כי  עולה  מהנתונים 
הראשון של המחקר )הסטודנטים מייחסים 
חשיבות שונה לקריטריונים השונים(, השונות 
בין הציונים שהסטודנטים מעניקים למרצים 
בקריטריונים השונים היא נמוכה מאוד.  כמו 
כן, הציונים שהוענקו למרצים בקריטריונים 
החשובים ביותר בעיני הסטודנטים )יחס המרצה 

וזמינות המרצה( היו הגבוהים ביותר. 

ממחקר זה עולות כמה מסקנות מעשיות. האחת 
היא שניתן לשקול הפחתה במספר השאלות 
המופנות לסטודנטים בסקרי ההוראה, מאחר 
בכל  דומה  ציון  לתת  נוטים  שהסטודנטים 
הקריטריונים למרצה מסוים בקורס מסוים. 
מסקנה נוספת היא שכדי להגדיל את שביעות 
הרצון מאיכות ההוראה, אפשר להסב את 
תשומת לבם של המרצים ולכוון את ההדרכות 
הניתנות להם בהתאם לקריטריונים שנתפסים 

בעיני הסטודנטים כחשובים יותר. 

היוקרתי  בעיתון  לפרסום  המחקר התקבל 
 Assessment and Evaluation in Higher"

."Education

דירוג מרציםדירוג סטודנטים קריטריון 

דירוגמשקל ממוצעדירוגמשקל ממוצע

0.104350.35221ארגון הקורס

0.117140.17653עניין ודינמיות

0.185830.21422בהירות 

0.234920.15014יחס המרצה

0.357910.1075זמינות המרצה 

מה חשוב יותר בהוראה?

טבלה 1: מה חשוב? תלוי את מי שואלים

טבלה 2: ציונים גבוהים בקריטריונים החשובים לסטודנטים 

זמינות המרצהיחס המרצהבהירותעניין ודינמיותארגון הקורס

ציון ממוצע 
למרצים 

4.78204.55854.68735.26115.1825

1.49351.61311.56011.30851.3268סטיית תקן
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כחלק מהאקתון שנערך במכללה, סטודנטים 
מהמחלקה להנדסת בניין יצאו לחקור מבנים 
ברחובות באר־שבע. ההאקתון יועד לסטודנטים 
שנה ד' הלומדים בקורס חדש וייחודי למכללה 
בשם "מיפוי וניתוח עמידות מבנים ברעידות 
אדמה", בהדרכת ד"ר אדי ליבוביץ ואינג' אלון 
אורליינס. הקורס מועבר כחלק מתכנית התמחות 
של המכללה בהנדסת מבנים ורעידות אדמה. 

הסטודנטים התבקשו לבחון מבני מגורים ברחבי 
העיר ולהכין דו"ח מפורט של עוצמת הנזק 
והערכת כמות נפגעים פוטנציאליים, בהתייחס 
לתרחיש רעידת אדמה שניתן להם. הסטודנטים 
ניתחו את הנתונים שנאספו לפי עוצמת רעידת 
האדמה ובהתחשב בסוג האדמה ושיטות הבנייה 

באזור.

 האם סטודנטים של SCE יסייעו לעיריית
באר־שבע להיערך לרעידות אדמה ולטיפול 

בנפגעים? 
במסגרת קורס חדש במכללה, יצאו סטודנטים מהמחלקה להנדסת בניין למפות 

מבני מגורים ברחבי באר־שבע, בהתאם לתרחיש רעידת אדמה שנמסר להם 
 ניתוח עוצמת הנזקים והנפגעים הפוטנציאליים שהכינו הסטודנטים יסייע 

לעירייה להיערך לאירועים מסוג זה

הממצאים שהעלו הסטודנטים נלקחו לבדיקה 
מקצועית של סגל ההוראה והועברו לגורמים 
במכללה  באר־שבע.  בעיריית  הרלוונטיים 
מאמינים כי נתוני ההאקתון, כמו גם מסקנות 
עתידיות שיעלו בקורס, יתרמו לתפקוד יעיל 
יותר של העירייה ושל גורמי החירום - לפני 
התרחשותה של רעידת אדמה ואף לאחר פגיעה 

במבנים. 

כך לדוגמה, הסטודנטים יכולים להצביע על 
מבנים הדורשים חיזוק ולהמליץ כיצד לחזקם 
כדי שיעמדו בפגיעתה של רעידת אדמה. כמו 
כן, בעקבות הניתוח יכולים הסטודנטים למפות 
היכן יתרחשו הנזקים החמורים ביותר והיכן יהיו 
מרבית הנפגעים. במקרה של קריסת מבנים, 
יכולה הרשות להפנות כוחות חילוץ והצלה 

למוקדים ידועים מראש כמועדים להרס רב. 

"הצורך קיים וממשי," מדגיש ד"ר דגן בקון־מזור, 
ראש המחלקה להנדסת בניין במכללה. "פנינו 
לעיריית באר־שבע והצענו להם את הקורס 
כמעין פלטפורמה מקצועית, שבה הסטודנטים 
יכולים לייצר מפות הערכת נזק לכל האזור. 
מעבר לחיזוקים הנדרשים, המפות יכולות לתת 
תמונה מדויקת למדי של ההיערכות הנדרשת 

באירוע של רעידת אדמה. 

"אנחנו, כמובן, רק בתחילת התהליך. זו הפעם 
הראשונה שהקורס מתקיים במתכונת זו, כחלק 
ממסלול ההתמחות הייחודי, אך בעירייה כבר 
הביעו עניין בתכנית. בסופו של דבר, התוצרים 
של הסטודנטים ישרתו את שני ההיבטים - גם 

הלימודי וגם המעשי". 

סטודנטים
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שתי סטודנטיות במכללה, ירדן צברי מהמחלקה 
להנדסת חשמל ואלקטרוניקה בקמפוס באר־

שבע ונועה בליטמן מהמחלקה להנדסת מכונות 
בקמפוס אשדוד, זכו במלגת המר לשנה"ל תש"ף. 

את  שסיימו  לסטודנטים  מיועדת  המלגה 
מוכרים  במוסדות  בהצטיינות  לימודיהם 
להשכלה גבוהה בארץ שאינם אוניברסיטאות, 
ומתעתדים להמשיך ללימודי תואר שני באחת 

האוניברסיטאות בארץ. 

טקס חלוקת מלגות הצטיינות של חברת "אדמה־
אגן" לסטודנטים מהמחלקה להנדסה כימית 
הוקדשו  המלגות  אשדוד.  בקמפוס  התקיים 
לכבוד ולזכר מייסדי "אדמה־אגן", אז ארבעה 
יזמים צעירים ופורצי דרך: צבי צור )ז"ל(, מיכה 
פיקרסקי )ז"ל(, אליהו תאומים )ז"ל( וישראל תמיר.

מלבד הישגים לימודיים, הקריטריונים לקבלת 
המלגות כוללים שירות צבאי מלא או שירות לאומי 

ומגורים בעיר אשדוד. 

מז'ביין,  המלגות הוענקו לסטודנטים אריאל 
יעל צרור ועידן נאה. מלגה רביעית הוענקה 
לאלכסנדרה גריבר, שהצטיינותה באה לידי ביטוי 

בהתמדה, בהשקעה ובשיפור.

ד"ר מיכל גולדנברג, רמ"ח הנדסה כימית, קמפוס 
אשדוד, פתחה את הטקס ובירכה את המשתתפים: 
"התכנסנו כאן היום כדי לכבד את חברת אדמה־
אגן, אשר תומכת מזה שנים רבות בסטודנטים 
של המחלקה מתוך אמונה כי הדרך להצלחה 

סטודנטיות 
של SCE זכו 
במלגת המר 

לשנה"ל תש"ף

המלגה מיועדת 
לסטודנטים מצטיינים, 

המתעתדים 
להמשיך ללימודי 
תואר שני באחת 
האוניברסיטאות 

בארץ

"אדמה־אגן" העניקה מלגות לסטודנטים 
 SCE מצטיינים של

המלגות הוענקו לסטודנטים מהמחלקה להנדסה כימית, לכבוד ולזכר מייסדי החברה

מדודים  קטנים,  בצעדים  ולצמיחה מתחילה 
ונחושים. בשם המחלקה, אני מודה לחברה על 
התמיכה והשותפות רבת־השנים בדרך למצוינות".

צבי מנור, סמנכ"ל תפעול ישראל באדמה־אגן, 
בירך את הנוכחים וציין: "בכנס לזכרם של מייסדי 
אחריהם  מותירים  אנשים  כי  צוטט  החברה 
הם  החברה  מייסדי  ואכן,  וכנפיים.  שורשים 

את המלגה - ע"ש זבולון המר ז"ל, שכיהן כשר 
החינוך והתרבות עד פטירתו בשנת 1998 - 
מעניקה המועצה להשכלה גבוהה. המלגאים 
נבחרים על סמך קריטריונים הכוללים הישגים 
מחקריים ולימודיים וסיכוייהם להמשיך ללימודי 
תואר שלישי. נראה, אם כך, שעתידן של ירדן 

ונועה עוד לפניהן. 

אנו, ב־SCE, גאים בהן ומאחלים להן הצלחה 
רבה בהמשך דרכן האקדמית והאישית.

השורשים העמוקים של חברת אדמה בתעשייה 
הישראלית, ואתם - הבוגרים והמצטיינים - אתם 
הכנפיים שיישאו את חזון המייסדים לגבולות 

חדשים".

אגרונום השוק המקומי של החברה, אנדי רזניק, 
הציג פתרונות להגנת הצומח וסיפר על החברה 

ופעילותה. 
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ארבעה סטודנטים מ־SCE ייצגו את ישראל 
בכנס הבין־לאומי לסטודנטים להנדסה כימית 
- Anque ICCE 3 - שהתקיים באוניברסיטת 
קנטבריה הספרדית. בכנס הוצגו יותר משישים 
פוסטרים, שתיארו מחקרים של הסטודנטים. 
תעשייה  מאנשי  שופטים, שהורכבה  ועדת 
בחרה שבעה מחקרים  ואקדמיה מהעולם, 
מובילים ובהם גם המחקר של סטס שקלאין, 
סטודנט לתואר שני בהנדסה ירוקה במכללה. 

סטס הציג מחקר שביצע בהנחיית ד"ר אושרת 
אונטמן, ד"ר אייל צור ופרופ' עדי וולפסון, העוסק 
בקטליזטורים הטרוגניים על בסיס פוליסכרידים 
- תחום שלא נחקר בהרחבה עד היום. סטס 

בכנס, שהתקיים בספרד, הוצגו יותר מ־60 מחקרים  הפוסטר של סטס 
שקלאין, סטודנט לתואר שני בהנדסה ירוקה ב־SCE, נמנה עם שבעת המובילים

והייצור הכימי. אני שמח על שהשופטים בחרו 
גם בפרויקט שלי כבעל יכולת השפעה מידית 
על התעשייה ועל מוצרים הקשורים לחיים 

של כולנו. 

"היתרון במחקר שלי הוא שהחומרים שאני 
עובד אתם אינם רעילים, ואפשר להשתמש בהם 
בתעשיות שבאות במגע עם בני אדם. כמו כן, 
אפשר לייצר אותם במעבדה בתנאים פשוטים 
ועלויות הייצור אינן גבוהות. הפרס  יחסית 
שקיבלתי הוא הוכחה לכך שאנו בכיוון הנכון. 
נמשיך לבצע את המחקר במכללה, במטרה 
לקהילת  מהימנות  תוצאות  בעתיד  להציג 

ההנדסה הירוקה". 

סטודנט של SCE - בין שבעת הזוכים בכנס 
בין־לאומי להנדסה כימית

בדק תגובות כימיות של חומרים במצבי צבירה 
שונים למטרת ייצור חומרים חדשים לשימושים 
בתעשיות המזון, הפארמה והתעשיות הכבדות.

לדבריו, בכנס השתתפו עשרות סטודנטים 
לתואר ראשון ושני מרחבי העולם. "כולם הציגו 
מחקרים מעניינים מאוד בתחום הכימיה, שיש 
להם השפעה בתחומי הבריאות, התעשייה 

סטודנטים

סטס הציג מחקר שביצע בהנחיית ד"ר 
אושרת אונטמן, ד"ר אייל צור ופרופ' 

עדי וולפסון, העוסק בקטליזטורים 
הטרוגניים על בסיס פוליסכרידים
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בשנה"ל תשע"ט הופעלה לראשונה במכללה 
תכנית התמחות בתעשייה. התכנית הופעלה על 
ידי המרכז לפיתוח קריירה בדיקנאט הסטודנטים, 
בשיתוף עמותת אלומה, מתוך ההבנה שהיקף 
הלימודים מקשה על הסטודנטים להשתלב 
בעבודה בתעשייה, שתקדם את השתלבותם 

בתום הלימודים בצורה טובה ומהירה.

התכנית, במתכונת מורחבת, הופעלה בשיתוף 
המל"ג והמרכז לקידום ההוראה והיא משלבת 
התנסות מעשית והשתתפות בקורס אקדמי 

המקנה נקודות זכות. 

כ־40  בתכנית  השתתפו  תשע"ט  בשנה"ל 
סטודנטים משני הקמפוסים. הם השתלבו 
כגון  גדולים  תעשייה  ובמפעלי  בחברות 
דיבימושיין, סודה־סטרים, אלטל, אסם, אלקטרה, 
טרה, ORMAT, OMEN, א. טייב הנדסה, תדיראן 
ועוד. כ־20% ממשתתפי התוכנית התקבלו 
לעבודה במקומות שהתמחו בהם, וסטודנטים 

המקפצה שלכם לעולם העבודה
בשנה"ל תשע"ט הופעלה לראשונה במכללה תכנית ההתמחות בתעשייה, 

המשלבת התנסות מעשית עם קורס אקדמי המקנה נקודות זכות 

מטרות התכנית:

נוספים נמצאים בתהליכי קבלה לעבודה.

נרשמה בקרב החברות  רצון רבה  שביעות 
שהשתתפו בתכנית, שרבות מהן העידו על 
מתמחים מצטיינים, בעלי מוטיבציה ויכולות 
גבוהות, ועל רצון להעסיקם במשרה מלאה 

ההזדמנות  על  הודו  הסטודנטים  בעתיד. 
הייחודית שניתנה להם.

התכנית תופעל גם בשנה"ל תש"ף. לפרטים 
והרשמה אפשר לפנות לרכזת התכנית, זוהר 

zoharza@sce.ac.il :צליק קרייצר, במייל

B

C

D

E

A
הזדמנות לצבירת ניסיון תעסוקתי ממשי, המעניק יתרון 

משמעותי בהמשך הדרך, עוד בתקופת הלימודים

 הוספת שורה חשובה ו"פותחת דלתות"
לקורות החיים

 יצירת קשרים עם ארגונים וקולגות
מעולמות תוכן רלוונטיים

 אופק תעסוקתי - סטודנטים רבים מגויסים
בהמשך כעובדים קבועים לארגון שהתמחו בו 

 השתתפות בתכנית מחזקת את הביטחון
העצמי בתהליך חיפוש העבודה 

mailto:zoharza@sce.ac.il
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בוגרים

בין 40 
הצעירים 

המבטיחים 

הישאם עבד אלחלים, 
בוגר SCE וכיום 

דוקטורנט לאתיקה 
בהנדסת תוכנה ומנהל 

מוצר בפייפאל, נכלל 
ברשימת 40 הצעירים 

המבטיחים של דה מרקר 
לשנת 2019

הישאם עבד אלחלים )30(, בוגר תואר 
במכללה  תוכנה  בהנדסת  ושני  ראשון 
וכיום מנהל מוצר בפייפאל ודוקטורנט 
לאתיקה בהנדסת תוכנה, נכלל ברשימת 
40 הצעירים המבטיחים לשנת 2019 על 

פי המגזין דה מרקר.

עבודתו המחקרית של הישאם מתמקדת 
באתיקה מקצועית בהנדסת תוכנה, ולמעשה 
עוסקת, בין היתר, בדרכים לוודא שפיתוחים 
חדשים ייטיבו עם האנושות ולא יפגעו 
בה. למשל: כיצד בונים בינה מלאכותית 

541 מהנדסים ומהנדסות חדשים השתתפו 
בטקס הענקת התארים לבוגרי המחזור ה־20, 
שנערך בקמפוס באר־שבע. יחד עם 340 בוגרי 
המכללה בקמפוס אשדוד, יוצאים השנה לשוק 

העבודה 881 מהנדסות ומהנדסים חדשים.

נשיא המכללה, פרופ' יהודה חדד, סיפר בדבריו 
בטקס כי בוגרי SCE מהווים כיום 15 אחוזים 
מכלל המהנדסים במדינת ישראל. פרופ' חדד 
בירך את הבוגרות והבוגרים ואת בני משפחותיהם 
והפציר בהם: "אל תסתפקו בחלומות קטנים; לכו 
על החלומות הגדולים ביותר שתוכלו לדמיין 
והביאו את הבשורה שלכם לחברה הישראלית". 
"בוגרי המכללה שלנו מבוקשים בכל מקצועות 

ההנדסה בתעשייה הישראלית," הוסיף פרופ' חדד. 

פרופ' חדד הביא כדוגמה את אחד השיאים של 
כנס "מהנדסים חברה", שבו הציגו שתי בוגרות 
פיתוח חדשני וראשון מסוגו בעולם: מגלשה 
המיועדת לילדים המרותקים לכיסאות גלגלים. 
"חישבו על תרומתם האדירה של פיתוחים מעין 
אלה לילדים האלה, לחברה ולאנושות," אמר. 

ראש עיריית באר־שבע, רוביק דנילוביץ', בירך 
את הבוגרים וקרא להם "לעוף על כנפי הדמיון 
וליצור עולם טוב יותר". "ההורים שלכם העניקו 
לכם את הערכים, ואילו המכללה העניקה לכם 
את הכלים המקצועיים הטובים ביותר," הדגיש 

דנילוביץ'. 

20 דורות של מהנדסים: 541 
מהנדסים חדשים בטקס הסיום 

של קמפוס באר־שבע
במעמד נשיא המכללה, ראש העיר באר־שבע, הורים ובני משפחה, 
 SCE הוענקו תארים ראשונים ושניים לבוגרי המחזור ה־20 של
בקמפוס באר־שבע  "לכו תמיד על חלומות גדולים," אמר נשיא 

המכללה פרופ' חדד לבוגרים הטריים



עיתון המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון  |  גיליון 48  |  19

חיים בדרכים'. התוצרים של הסטודנטים שלנו 
היו מעוררי השראה, בהם מערכת התרעה 
לרוכבי אופניים על סכנות מאחור ורכיב חכם 
לקסדה, המזהה תאונה ומקפיץ למקום, באופן 
עצמאי, את כוחות ההצלה. ִחשבו על תרומתם 
האדירה של פיתוחים מצילי חיים כאלה לחברה, 
לאנושות, לכולנו. לכך בדיוק אנחנו מכוונים, 

מחנכים ומלמדים.

"אנו שולחים אתכם, הבוגרים שלנו, לדרך 
החיים, עם מטען של ידע וערכים שיעשה אתכם 
למהנדסים מצוינים, אשר יתרמו - כל אחד 
בדרכו - לפיתוחה של חברה בריאה וחזקה, 
אנושית וטכנולוגית כאחת. לאורך הדרך מצפים 
לכם אתגרים אישיים ותעסוקתיים מורכבים. אני 
בטוח כי תתמודדו עמם בהצלחה מרבית, תגיעו 

לפסגות ולגבהים ותובילו לעולם טוב יותר".

340 בוגרי ובוגרות מחזור י"ג של קמפוס אשדוד 
השתתפו בטקס קבלת התארים שהתקיים 
המסורתיות של  התמונות  לאחר  בקמפוס. 
הנפת הכובעים באוויר, התקיים הטקס המרכזי 
בהשתתפות נשיא המכללה פרופ' יהודה חדד, 
ויו"ר  ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי 
הוועד המנהל של SCE פרופ' אלי אברמוב. 
לאחר הטקס המרכזי הלכו הבוגרים לטקסים 
המחלקתיים, מלווים בחברים ובבני משפחה. 

" SCE צמחה להיות המכללה להנדסה הגדולה 
בישראל, עם כ־5,500 סטודנטים לתארים ראשון 
ושני בשני הקמפוסים וקרוב ל־10,000 בוגרות 
ובוגרים, מהנדסים שיצאו לשוק העבודה," 
אמר פרופ' יהודה חדד בפתיחת הטקס. "רק 
לפני כשבועיים נערך במכללה כנס 'מהנדסים 
חברה', שכלל האקתון בנושא 'הנדסה מצילת 

מזל טוב: כ־340 מהנדסים 
חדשים יצאו לדרך בטקס הענקת 

התארים בקמפוס אשדוד 
בטקס הענקת התארים שהתקיים בקמפוס אשדוד צעדו על הבמה 

בוגרי ובוגרות מחזור י"ג, ממחלקות ההנדסה השונות 

שאינה מפלה מיעוטים או מתעלמת מהם? 
האם אפשר לסמוך על רובוטים שיקבלו 
החלטות טוב יותר מאתנו? כיצד תחליט 
מכונית אוטונומית באיזה מהולכי הרגל 
לפגוע אם תיאלץ לסטות בעת תאונה? ועוד.

"אני מאמין שטכנולוגיה היא מקור לטוב," 
אומר הישאם, "בעשר שנותיי בתעשיית 
הטכנולוגיה נחשפתי לחברות שונות ולסוגי 
עבודה שונים והבנתי את מידת ההשפעה 
והכוח. בעבר, הראייה של מהנדסי תוכנה 
התמקדה בפתרון הטוב ביותר מבחינה 
טכנולוגית, ופחות בהיבטים שליליים כמו 
תוכנות המבצעות  או  בפרטיות  פגיעה 
מניפולציה על המוח. חברות הטכנולוגיה 
הגדולות הן חברות שמשנות מציאות. אני 
תוהה אם הן מביאות בחשבון היבטים 
נוספים מלבד טכנולוגיה פורצת דרך, כמו 

כיצד לעשות את העולם טוב יותר".

הישאם נולד בארצות־הברית וגדל באנגליה 
ובסקוטלנד. עד לאחרונה התגורר ביישוב 
גר  הוא  וכיום  נווה־שלום  היהודי־ערבי 
בחיפה. לעולם הטכנולוגיה נחשף בילדותו 
באמצעות אביו, שהוא פרופסור לפיזיקה.
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ד״ר רומן מיכאלן
חבר סגל אקדמי מן המניין, 

היחידה לאנגלית
קמפוס באר־שבע

ילד״.  ״התאהבתי בשפה האנגלית כשהייתי 
לאחר סיום לימודיי בתיכון התחלתי את לימודיי 
האקדמיים בתחום החשמל, אבל התשוקה 
לאנגלית נשארה. הרגשתי שאני לומד משהו 
שפחות מעניין אותי, על אף שתחום החשמל 

מרתק ומאתגר.

לאחרי עלייתי ארצה, החלטתי להתחיל ללמוד 
משהו שאני מחובר אליו יותר - הוראת אנגלית. 
זאת הייתה החלטה גורלית, שגרמה לי אושר 
ושקט נפשי. סיימתי לימודי תואר ראשון ושני 
באוניברסיטת בן־גוריון, במחלקה לספרויות 

זרות ובלשנות. 

מ־20 שנות  יותר  הניסיון שצברתי במהלך 
הוראה, יחד עם חשיבותה ההולכת וגוברת של 
השפה האנגלית בעולם האקדמי, מילאו תפקיד 
חשוב בבחירת תחום לימודיי לדוקטורט, שאותו 
סיימתי בהצטיינות בשנת 2018: הוראת התוכן 

 EMI - English Medium( האקדמי באנגלית
.)of Instruction

נחשפתי לראשונה ל־EMI במהלך שנות עבודתי 
ב־SCE. התחלתי לעבוד במכללה בשנת 2010, 
תחילה בתפקיד מורה מן החוץ, ומשנת 2014 
בתפקיד חבר סגל אקדמי מן המניין. בין מטרות 
המחקר של הדוקטורט, שהיה קשור לבניית 
המודל של אסטרטגיות יישום של EMI, היה 
פיתוח מודל לקביעת הדרכים היעילות ביותר 
ליישום הוראת התוכן האקדמי באנגלית במוסדות 
להשכלה גבוהה. הפוטנציאל של EMI והתרומה 

למעמדה של SCE בארץ ובעולם עצומים.

המכללה היא הבית השני שלי והיחידה לאנגלית 
היא המשפחה השנייה. ההצלחה של שתיהן 
במסגרת ההשכלה הגבוהה נמצאת תמיד בראש 

סדר העדיפויות שלי. 

אני נשוי למוניקה ואב לדן ולניקול.

מר איתמר ג'ורג'
,HELP DESK עובד 
אגף מערכות מידע

קמפוס אשדוד

"תחום המחשוב והרשתות הוא תחום מרתק, 
מכיוון שהוא מתפתח בקצב מסחרר ואתה חייב 
תמיד להיות מעודכן וללמוד דברים חדשים 
בכוחות עצמך. כמעט שאין יום שאני לא לומד בו 
משהו חדש. זה מה שאני אוהב בעבודה הזו. היא 
דינמית, מעניינת ומאתגרת, ובד בבד צריך לעמוד 
בסטנדרטים של שירות ולפעול לקיצור זמני 
הטיפול בפניות, שזה עניין מאתגר בפני עצמו.

"אני אוהב מאוד את המכללה. האנשים חמים 
והאווירה טובה מאוד. כיף לראות איך המכללה 
מתפתחת וגדלה עם השנים וכיף לקרוא ולשמוע 
על מחקרים ועל פרויקטים של סטודנטים. אני 

שמח וגאה להיות חלק מהעשייה במכללה.  

"מחוץ לעבודה, אני אוהב את תחום הרכב 
ופעיל מאוד ברשתות החברתיות בנושא זה. 
בין תחום  אני חושב שיש קשר חזק מאוד 
התפתחות  לאור  הרכב  לתחום  המחשבים 
מערכות הבטיחות האקטיביות, התפתחות 
הרכב החשמלי/היברידי ועוד. עם כל כך הרבה 
חיישנים ומחשבים ברכב אחד קטן, אי אפשר 
להישאר בעבר. מי שאינו יודע לחבר את הרכב 
למחשב וללמוד דברים בעצמו, כבר לא יכול 

לעבוד בתחום זה".

חשיפה 
אישית

איתמר ג'ורג', עובד Help Desk באגף מערכות 
מידע בקמפוס אשדוד, נבחר לעובד מנהלי 
מצטיין במכללה לשנה"ל תשע"ח. איתמר הוא 

תושב קריית־מלאכי, נשוי ואב לשניים.

בשנת 2006, לאחר סיום לימודי הנדסאות 
חשמל ואלקטרוניקה, התגייס לצה"ל ושובץ 
לחיל האוויר. לאחר מיונים בבסיס בית הספר 
הטכני של חיל האוויר בחיפה שובץ לקורס 
מחשוב וניהול רשתות. הוא מספר:  "כמעט 
שלא היה לי ידע במחשבים או ברשתות, והדבר 
היה קצת תמוה בתחילה. לאחר סיום הקורס 
שובצתי לתפקיד טכנאי מחשבים בבסיס חיל 
 האוויר בדרום. לאחר פחות משנה קודמתי לצוות
ה־Help Desk, וזמן קצר לאחר מכן הוכשרתי 

לתפקיד מנהל רשת וראש צוות.

"השתחררתי מהשירות הצבאי בשנת 2009 ומיד 
 PC התקבלתי לעבודה במכללה, לתפקיד טכנאי
בקמפוס באר־שבע. לאחר כשנה וחצי הגשתי 
מועמדות לתפקיד עובד Help Desk בבאר־
שבע והתקבלתי. לפני כשלוש שנים עברתי 
לעבוד בקמפוס אשדוד, באגף מערכות מידע. 
העבודה היא בשיתוף מלא עם הצוות מבאר־

שבע ועם הצוות באשדוד. 
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"אסון כמו צ'רנוביל אינו 
יכול להתרחש בישראל"

כך טוען פרופ' לאוניד אוסטר, ראש היחידה 
לפיזיקה, שהוא חוקר פיזיקה קרינתית וצופה נלהב 

בסדרה "צ'רנוביל" 

בזמן האחרון, נדמה שצ'רנוביל נמצאת בכל פינה. 
בכל מקום שאליו נפנה נשמע על מה שהוגדר 
כאסון האקולוגי החמור ביותר במאה ה־20, 
 HBO או נכון יותר - על סדרת הדרמה מבית
בשיתוף רשת Sky, המתארת את האירועים 
שמאחורי האסון בכור הגרעיני של בריה"מ 

באוקראינה, באפריל 1986.

את חלקנו לדיון סביב "צ'רנוביל" נתרום באמצעות 
אחד מצופי הסדרה הנלהבים - ראש היחידה 
לפיזיקה ב־SCE פרופ' לאוניד אוסטר, שמזה כ־35 
שנים מבצע מחקר בתחום הפיזיקה הניסיונית 
של מצב מוצק ובתחום הפיזיקה הקרינתית, 
שאחת המטרות השימושיות שלה היא השגת 
הצלחה מרבית בנושאים הקשורים למדידות 

קרינה רדיואקטיבית/מייננת )דוזימטריה(. 

אם אתם מחפשים עוד סיבות טובות לשמוע 
מה יש לפרופ' אוסטר לומר על אסון צ'רנוביל 
)והזווית הישראלית שלו(, נספר לכם שהוא 
פרסם יותר מ־100 מאמרים בירחונים מדעיים 
קבע  דרך  ומשתתף  מובילים  בין־לאומיים 
בין־לאומיים. מחקריו ממומנים על  בכנסים 
ידי קרנות חיצוניות חשובות והוא משמש חבר 
 )ISSDO( הוועדה הבין־לאומית לדוזימטריה
וחבר ועדת העריכה של הירחון הבין־לאומי
.”Radiation Protection Dosimetr" )Oxford(

נתחיל אולי במילות הרגעה בהתייחס לשאלה 
המטרידה את כולנו, כישראלים. לדברי פרופ' 

אוסטר, אסון כמו צ'רנוביל לא יכול להתרחש 
סיבות  כמה  בשל  תרחיש,  בשום  בישראל 
עיקריות: ראשית, כור צ'רנוביל הוא כור כוח, 
כלומר כור המייצר חשמל, ואילו הכורים בארץ 
הם כורים מחקריים. ההספק הגרעיני המופק 
בכורים שלנו נמוך משל כורים כמו צ'רנוביל 
ב־3-2 סדרי גודל; קרי, קטן פי 1000-100. שנית, 
בכור צ'רנוביל היה כשל בהיבטים הבטיחותיים - 
שימוש בטכנולוגיות ישנות בכל מערכות הכור; 
אי־בנייה של כיפת מעטה לכור, שחוסמת את 
מוצרי הביקוע הגרעיני בתרחיש של תקלה; 
ומערך עובדים לא מיומן ולא מתאים לתפקוד 
ולביצוע המשימות. שלישית, בכל תרחיש של 
תקלה או תאונה קרינתית, שכולל גם פגיעה 
מכוונת, הפגיעה בכורים בישראל תהיה מועטה 

ומקומית בלבד.

שאלנו את פרופ' אוסטר אם לגילו של הכור 
בישראל, שהוא על פי מקורות זרים ה"זקן" 
בעולם, יש השפעה על תפקודו. ובכן, פרופ' 
אוסטר מתקן: "הכור בישראל הוא לא הזקן 
בעולם; קיימים גם כורי כוח שגילם מעל 60 
שנה. בעבר היה מקובל שאורך חיים של כורים 
הוא 50-40 שנה, אולם מאז האריכו את משך 
החיים של חלק מהכורים הישנים באמצעות 
תחזוקה מתאימה. בהתאם לזאת, אם בכור 'זקן' 
כלשהו יש תחזוקה נאותה ומעקב על מבנה הכור 
ומערכותיו, הכור יכול לתפקד בבטחה. בפרט, 
כאמור, כשמדובר בכור מחקר בעל הספק נמוך".

על הסכנות, אם יש כאלו, הצפויות לישראל 
בעקבות תחזוקה לקויה של כורים במדינות 
אחרות במזה"ת, אין לפרופ' אוסטר מידע, אולם 
על סביבת צ'רנוביל הוא אומר: "היו שינויים 
סביבתיים באזור לא קטן סביב הכור, הן בזמן 
האסון וגם שנים רבות לאחר מכן. הדבר הצריך 
סגירת שטחים נרחבים לכניסת אנשים. עם 
זאת, לא נגרמו שינויים אקלימיים־סביבתיים 

גלובליים".

לסיום, ביקשנו מפרופ' אוסטר לנסח עבורנו 
את הלקח שלנו, כמהנדסים וכמדענים, מאסון 
צ'רנוביל. הוא מציע להימנע מקיצורי דרך בכל 
תהליך שאנו מעורבים בו בתכנון ובבנייה של 
מערכות ומבנים. כלומר, לבצע תכנון מפורט 
ולהימנע מתרבות ה"סמוך" וה"חסוך"; להשתמש 
בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתכנון המערכות 
הגרעיניות, קרי בטכנולוגיות מוכחות; להכניס 
דרישות מתאימות מבחינת היבטי הבטיחות בכל 
מערכת שאנו בונים ובכל ניסוי שאנו מתכננים; 
ולבסוף, להכשיר צוות עובדים מיומן, שיהיה 
אחראי על תפעול מערכות ועריכת ניסויים 

מתוכננים באותן מערכות.

עכשיו, אחרי שסיפרנו את כל זה, אתם יכולים 
לחזור וליהנות מהצפייה בסדרה, ולא פחות 

מכך - מהדיבור עליה.
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קהילה

SCE הציגה השנה לראשונה את אקדמיית 
הקיץ להנדסה לבני נוער - "אקדמיית הקיץ 

 ."SCE של

במשך שבועיים וחצי, תלמידים העולים לכיתות 
ז'-ח' הגיעו מדי יום למכללה והתנסו בלימודי 
הנדסה באמצעות ניסויים והדגמות במעבדות 
של המחלקות השונות. הפעילויות, שכללו 
הננו־ בתחומי  וניסויים  סדנאות  הרצאות, 

טכנולוגיה, הנדסת בניין, הנדסה כימית, הנדסת 

מכונות, הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, הנדסת 
תעשייה וניהול ופיזיקה, הותאמו בקפידה לגילם 

הצעיר של המשתתפים. 

בפעילות נטלו חלק גורמים רבים במכללה, בהם 
מרצים וסטודנטים מהמחלקות השונות, במטרה 
לחשוף את התלמידים לעולם ההנדסה ולעורר 

אצלם את החלום להיות מהנדסים בעתיד. 

יוזמת התכנית היא חגית שגב, עוזרת מנהלית 

ב"אקדמיית הקיץ של SCE" שהושקה בקיץ האחרון התנסו תלמידים העולים לכיתות 
ז'-ח' בפעילויות חווייתיות ומהנות מתחומי ההנדסה והמדעים  המטרה: לעורר עניין 

ולעודד ללימודי הנדסה עתידיים

SCE אקדמיית הקיץ של

ואלקטרוניקה.  חשמל  להנדסת  במחלקה 
לדבריה, "למכללה חשוב להנגיש את ההשכלה  
הנדסה.  ללימודי  הצעיר  הדור  את  ולעודד 
אקדמיית הקיץ חושפת את התלמידים למגוון 
תחומי ההנדסה, כאשר הפעילות מועברת 
בצורה מאתגרת, חווייתית ומהנה. התלמידים 
נהנו מהפעילויות המגוונות, ואנו מקווים לראותם 
בעתיד כסטודנטים, חוקרים מובילים באקדמיה 

ומנהלים בכירים בתעשייה".
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ליל המדענים הוא אירוע פתוח לקהל הרחב, 
ללא תשלום, המתקיים מדי שנה במוסדות 
המחקר והמדע ובמוזיאוני המדע ברחבי הארץ. 
האירוע מתקיים ביוזמה ובמימון של האיחוד 
האירופי, בתמיכת משרד המדע והטכנולוגיה 
ובניהול מדעטק. הוא נועד להפגיש את הציבור 
עם מדענים ומדעניות באמצעות סדנאות, 
ועוד,  הרצאות, הדגמות, פעילויות, סיורים 
ובכך לאפשר לציבור הרחב להתוודע מקרוב 
לפעילות המתקיימת במוסדות המחקר והמדע 

ולהנגיש את המדע למגוון אוכלוסיות.

"מרעיון  בסימן  ליל המדענים  השנה עמד 
למציאות". בקמפוסים של המכללה בבאר־שבע 
ובאשדוד התקיימו מגוון רחב של פעילויות ובהן 
חדרי בריחה, ניסויים מדעיים, בניית רובוטים 
מלגו, תחרות מכוניות חשמליות, הרצאות 

העשרה, הדגמת טכנולוגיות חכמות ועוד.

"מרעיון למציאות": מאות משפחות השתתפו 
SCEבאירועי "ליל המדענים" ב־

SCE פתחה את שערי שני הקמפוסים שלה לציבור הרחב, לאחר צהריים של אירועים 
ופעילויות מדעיות מגוונות  

ד"ר אושרה ספיר, מרצה בכירה במחלקה 
להנדסה כימית, מספרת: "ליל המדענים הוא 
אירוע מרתק והזדמנות מצוינת לגלות את עולם 

בפעילות שהתקיימה בקמפוס באר־שבע נטלו 
חלק גם ארגון "מנהיגות מדעית" ופארק קרסו 
למדע, שהעבירו פעילויות מעשירות ומהנות.

המדע וליהנות מחוויה מיוחדת. המטרה שלנו 
היא להנגיש את המדע למשפחות ובני נוער, 

תוך התנסות מעוררת מחשבה וחווייתית".
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