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נתונים חדשים מציעים הסבר נוסף לנתוני
המל״ג שפרסמנו כאן בעבר ,ולפיהם לימודי
ההנדסה הם לראשונה מסלול הלימודים
המבוקש ביותר בישראל .ההסבר נעוץ
בביקוש הרב למהנדסים במשק הישראלי.
לפי נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה לקראת סוף  ,2019נרשם
בישראל חוסר של כ־ 9,100מהנדסים ,שהם
כ־ 10%מסך כל המשרות הפנויות בארץ
( .)97,600למעשה ,במגזר המהנדסים נמצא
מספר המשרות הפנויות הרב ביותר מבין כל
תחומי העיסוק .לשם השוואה ,אפילו בענפים
שהתחלופה בהם רבה ולא נדרשת הכשרה
ממושכת ,כמו מלצרות או עבודות מטבח
וניקיון במוסדות ,חסרים פחות עובדים:
כ־ 6,000וכ־ ,5,000בהתאמה .מתברר

שהכלכלה הישראלית משוועת לעוד ועוד
בוגרי לימודי הנדסה.
בטקסי הענקת התארים האחרונים שקיימנו
במכללה ,ובהם הוענקו תארים ל־881
מהנדסות ומהנדסים בוגרי תואר ראשון
ושני ,התייחס נשיא המכללה ,פרופ' יהודה
חדד ,לתרומתה של  SCEלאיוש משרות
המהנדסים הפנויות בישראל :״צמחנו להיות
המכללה להנדסה הגדולה בישראל ,שבה
לומדים היום כ־ 5,500סטודנטים .יש לנו
כבר  10,000בוגרות ובוגרים ,שהם כיום 15%
מכלל המהנדסים במדינה״.
לדברי פרופ' חדד ,״כדי לענות על המחסור
במהנדסים המורגש בשנים האחרונות,
נדרשת גמישות אקדמית שתאפשר למידה
המותאמת גם לתעשייה .יש ליצור עבור

סך המשרות
הפנויות בישראל

מספר המהנדסים
החסרים

כ־97,600

כ־9,100

הסטודנטים מוקדי התנסות ,להשקיע
מאמצים בחיבור אנשי התעשייה לאקדמיה
ולשלב בסגל ההוראה אנשי שטח המכירים
את דרישות ההייטק.
״הנתונים מצביעים על פוטנציאל אדיר

לצמצום המחסור במהנדסים בתעשיית
ההייטק ,אולם לשם כך נדרשים שינוי של
דפוסי חשיבה והקצאת משאבים בצורה
מושכלת יותר  -שתאפשר לנצל את ההון
האנושי לטובת המשק וצרכיו״.

סמסטר א' מאחורינו ,ואני שולח ברכת הצלחה
לכל הסטודנטים הנמצאים בעיצומה של תקופת
הבחינות.
השנה ,לראשונה ,בחרו יותר צעירים ללמוד
את מקצועות ההנדסה על פני שאר המסלולים
המוצעים באקדמיה .בשורה זו מצביעה על שינוי
מגמה באקדמיה בארץ .אני מאמין שהביקוש נובע
בעיקר מהבנת שוק התעסוקה בישראל ,שיש בו היום
מקום מרכזי לתעשיות ההייטק ולפיתוח תשתיות:
סטארטאפים רבים נפתחים ,חממות ופארקי
תעשייה טכנולוגיים מוקמים ,ויש צורך גדל והולך
בפתרונות דיור ובתשתיות מתאימות .צעירים רבים
בוחרים ללמוד את מקצועות ההנדסה וההייטק
מתוך רצון להשתלב בתחומים אלו ולבנות דרכם
את עתידם המקצועי.
כמוסד אקדמי המכשיר את דור העתיד בתחומים
אלה ,אנו מבקשים לענות על המחסור במהנדסים
המורגש בשנים האחרונות במגוון דרכים .ממקצתן
תוכלו להתרשם בגיליון זה.
אנו ממשיכים להתחדש ולהתפתח בכל מחלקות
ההנדסה ומרכזי המחקר ,לשים דגש על מחקר
והוראה איכותיים ועל החיבור לתעשיות המתקדמות
בישראל ,לקיים קשרי מחקר וחילופי סטודנטים עם
מוסדות מובילים בארץ ובעולם ,לאפשר לסטודנטים
שלנו לחוות סביבות למידה איכותיות ולהעשיר את
עולמם האישי והמקצועי במגוון דרכים.
אני מאחל לכם שתמשיכו להשכיל ,להתחדש וליזום.
למאות הסטודנטים החדשים המצטרפים אלינו
בסמסטר האביב ,אני מאחל השתלבות מוצלחת
ומהירה במרקם החיים והלימודים ב־.SCE
שלכם,
פרופ' יהודה חדד
נשיא
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חדשות
ואירועים

״מעלית לחדשנות״

בכנס החשיפה של הטמעת תהליכי חדשנות
טכנולוגית לשיפור תפוקות בתעשייה ,שנערך
במכללה ,השתתפו למעלה מ־ 150אנשי תעשייה
מכ־ 85חברות ומפעלים מאזור הדרום .בכנס
הושקה תכנית מכינת המו״פ של הרשות
לחדשנות באזור הדרום והתקיימו הרצאות
ושלוחנות עגולים עם בכירים בתעשייה.
בין היתר ,נדונו נושאים דוגמת עולם החדשנות
בארץ ,האקדמיה כמנוף לחדשנות טכנולוגית
בתעשייה וזירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות.
הוצגה תכנית מכינת המו״פ לחברות בתעשיית
הייצור ,הכוללת השתתפות במימון הוצאות,
ייעוץ ועוד.
מכינת המו״פ היא כלי משלים לטובת התעשייה
הישראלית ,שנועד לסייע בהובלת תהליכי
חדשנות בחברות ובמפעלים שלא התנסו במחקר
ופיתוח ,וכן לחברות שפעילות המו״פ שלהן

4

זקוקה למיקוד ולהכוונה .התכנית יצאה לדרך
בשיתוף פעולה של הרשות לחדשנות,SCE ,
חברת הייעוץ ,BDO Operational Excellence
התאחדות התעשיינים מרחב דרום ואיגוד
התעשייה הקיבוצית.
במסגרת הפרויקט ,כ־ 30חוקרים בכירים
מהמכללה ,ממגוון מחלקות ההנדסה ,ילוו יחד עם
מומחי  BDO Operational Excellenceמפעלים
וחברות הפועלים באזור הדרום .המכינה מציעה
ארבעה מסלולי תמיכה ,בהתאם לצורכי החברה:
מסלול תמיכה בסיסי ,מסלול לבחינת היתכנות
טכנולוגית ,מסלול לפיתוח פתרונות לכשלים
בתהליך הייצור ומסלול לשיפור תהליך הייצור.
הליווי והתהליך יותאמו לצורכי החברה/מפעל
ויעסקו באיתור פתרונות לבעיות טכנולוגיות
מהותיות ,ביצוע בדיקות היתכנות טכנולוגיות
וחשיבה על פרויקטים לשיפור תהליכי ייצור.

פרס חדשנות בתעשייה 4.0
פתח את הכנס נשיא המכללה פרופ' יהודה
חדד ,שהכריז על החלטת המכללה להעניק
מדי שנה פרס חדשנות בתעשייה  4.0לחברה
או מפעל שיטמיעו תהליכי ייצור מתקדמים,
ישלבו יותר רובוטיקה ,אוטומציה וייצור חכם
ויפעלו לממש הלכה למעשה את המהפכה
התעשייתית הרביעית למען עולם טוב יותר.
״המכללה מחנכת למצוינות ולקידום ההשכלה
בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה ,במטרה
להכשיר את הדור הבא של אנשי התעשייה
וההייטק בישראל,״ אמר פרופ' חדד .״עלינו
להישיר מבט אל המהפכה המתרחשת לנגד
עינינו ,המהפכה התעשייתית הרביעית; מהפכת
הדיגיטציה ,הבינה המלאכותית ,הרובוטיקה,
החיסכון באנרגיה ובמשאבים והשמירה על
הסביבה״.

מכינת המו״פ של הרשות לחדשנות ,שהושקה בכנס שהתקיים במכללה ,תסייע בהובלת
תהליכי חדשנות בחברות ובמפעלים ברחבי הדרום הפרויקט יפעל בשיתוף פעולה של
המכללה עם הרשות לחדשנות ,חברת הייעוץ  ,BDO Operational Excellenceהתאחדות
התעשיינים מרחב דרום וגופים נוספים

מנכ״ל הרשות לחדשנות ,אהרון אהרון ,סיפר:
״קצב השינויים הולך וגדל .ב־ 2018היו לנו
אקזיטים ב־ 12.6מיליארד דולר ונפתחו 12
מרכזי מו״פ רב־לאומיים .זו הייתה שנה מצוינת
להייטק הישראלי ,ומסתמן שגם  2019היא
כזאת .עם זאת ,יש מחסור בכוח אדם בהיקף
של  15אלף משרות במו״פ ,וקיפאון בהעברת
הידע מהאקדמיה לתעשייה .יש לפעול להגדלת
היצע ההון האנושי בהייטק ולעודד העברת
ידע יישומי מהאקדמיה לתעשייה הישראלית״.

חדשנות  -מפתח להישרדות
אסתי גולדהמר ,שותפה מנהלת בחברת BDO

 ,Operational Excellenceהרצתה בנושא:
״תעשייה  - 4.0אבולוציה או רבולוציה?״ ,וציינה
כי כדי לחולל רבולוציה נדרשים לא מעט
כסף ויצירתיות .״ככל שנהיה יותר בעולמות
הרובוטיקה והאוטומציה ,נזכה גם באיכות ייצור

מכינת המו״פ היא כלי משלים לטובת
התעשייה הישראלית ,שנועד לסייע
בהובלת תהליכי חדשנות בחברות
ובמפעלים שלא התנסו במחקר
ופיתוח ,וכן לחברות שפעילות המו״פ
שלהן זקוקה למיקוד ולהכוונה
גבוהה וגם בחדשנות במוצרים ,ותתאפשר תגובה
מהירה לרצונות ולציפיות של הלקוחות,״ אמרה.
ד״ר מלכה ניר ,ראש זירת ייצור מתקדם ברשות
החדשנות ,אמרה כי החדשנות שבהייטק אינה
מחלחלת אל ענפי המשק האחרים ,ויצאה
בקריאה למנהלי המפעלים והחברות לפנות
לרשות החדשנות ולהגיש תכניות והצעות
לקידום המפעל מחד גיסא ,ולקבלת מענקי

עידוד מהמדינה מאידך גיסא .״המטרה שלנו
היא שהמפעלים יעלו על 'מעלית לחדשנות';
מעלית שרק עולה .חדשנות תאפשר למשק
הישראלי לעמוד בתחרות בארץ ובעולם ולהיות
משגשג ורווחי,״ אמרה ד״ר ניר.
ד״ר נטע קלע ,ראש המרכז ליזמות ולחדשנות
ב־ ,SCEדיברה על ״אקדמיה כמנוף לחדשנות
טכנולוגית בתעשייה״ ,ואמרה :״בעידן שבו
התחרות בתעשייה הולכת וגדלה ,חדשנות
היא מפתח להישרדותן של חברות .במרכז
היזמות והחדשנות של המכללה אנו
מיישמים שיטת לימוד שמטרתה להכשיר את
מהנדסי העתיד להוביל חדשנות בתעשייה -
 .Industry-Project Orientedעל ידי הצבת
אתגרים המבוססים על אתגרי התעשייה ,ובליווי
חברי סגל ומתודולוגיה ייחודית ,הסטודנטים
רוכשים כלים המאפשרים התנסות מעשית״.
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שיתופי
פעולה

״יחד נחולל את השינוי שכולנו רוצים לראות״
הסכם שיתוף פעולה נחתם בין  SCEלבין החממה הטכנולוגית  Incubitמבית אלביט מערכות
 SCEאירחה את טקס החתימה על הסכם
שיתוף פעולה בין החממה הטכנולוגית Incubit
 ,Technology Venturesהשייכת לאלביט
מערכות ופועלת במסגרת מרכז החממות של
הרשות לחדשנות ,לבין מרכז היזמות במכללה
( .)EICבטקס השתתפו נשיא המכללה פרופ'
יהודה חדד ,מנכ״ל החממה אורן גדות ובכירים
נוספים.
מטרת שיתוף הפעולה היא לחזק את קהילת
היזמות ,ההייטק ,הטכנולוגיה וההנדסה באזור
הדרום ולהעצים את הפעילות בתחומים אלה
על ידי קיום אירועים ,תכניות יזמות ,מנטורינג
וכדומה ,וכן מתן גישה למעבדות ולמומחים
באקדמיה.

 SCEחתמה על הסכם שיתוף פעולה אקדמי
עם אוניברסיטאות בסין

״המטרה שלנו היא לא רק לתמוך
בשוק ההייטק בדרום ,אלא להשאיר
פה את המוחות .אני גאה לומר ש־50
עובדים בפארק ההייטק גב־ים נגב
הם אנשים שאנחנו הבאנו״
 Incubitמתמקדת בטכנולוגיה עמוקה (חברות
הזנק המתבססות על ידע אקדמי ומחקר)
ובמיזמים בתחילת דרכם .מרבית יזמיה הם
בוגרי מוסדות אקדמיים בדרום ובעלי תארים
מתקדמים בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה.
בדומה לחוקרי המכללה ,הם עוסקים במגוון
רחב של טכנולוגיות מתחומי הננו־חומרים,
חומרים ייחודיים ,אופטיקה מתקדמת ,סייבר,
בינה מלאכותית ,מחשוב קוונטי ,חישה,
רובוטיקה ,תקשורת מתקדמת ,מציאות רבודה
ועוד.
פרופ' יהודה חדד ,נשיא המכללה ,בירך
על שיתוף הפעולה :״אנו שמחים לחתום
על שיתוף הפעולה עם  .Incubitהמכללה
מכוונת את הסטודנטים שלה ליזום ולהמציא
רעיונות חדשים ,שיציעו פתרונות לבעיות
שאנו מתמודדים עימן היום ,וכאלה שנתמודד
6

בביקור הנהלת  SCEבמחוז ג'יאנגסו שבסין נדונו האפשרויות לשיתוף פעולה אקדמי ונחתם
הסכם לחילופי סטודנטים וסגל ולשיתופי פעולה עתידיים בתחומי המחקר והיזמות
לאחר שנציגי אוניברסיטאות סיניות ביקרו
ב־ ,SCEיצאה הנהלת המכללה לביקור גומלין
במחוז ג'יאנגסו שבסין .המשלחת ,שכללה את
נשיא המכללה פרופ' יהודה חדד ,מנכ״לית
המכללה זהר וולפרט־כהן וסגן הנשיא פרופ'
אבשלום דנוך ,נפגשה עם ראשי אוניברסיטאות
במחוז ועם הנהלת פארק היזמות והחדשנות
סין-ישראל ( )CIPשבעיר צ'אנגז'ו.
האורחים והמארחים הציגו את מסלולי הלימוד
וכן פרויקטים ומחקרים של סטודנטים ואנשי
עימן בעתיד .המטרה שלנו היא להוציא לשוק
התעסוקה סטודנטים איכותיים ,עם רצון לעזור
לעולם .כבוד גדול הוא לנו לעבוד יחד עם חברה
כמו שלכם ,ואין לי ספק שהקשר בינינו יוביל
לעולם טוב יותר״.
אורן גדות ,מנכ״ל חממת  :Incubit״המכללה
והסטודנטים שלה הם כר פורה לרעיונות
וליוזמות .לנו יש את הכלים להפוך את הרעיונות

״אנו ,ב־ ,SCEנבחן דרכים לביסוס
שיתוף הפעולה האקדמי ,שיועיל לשני
הצדדים ויתרום לפרויקטים עתידיים
משותפים לסין ולישראל״
סגל .נדונו אפשרויות לשיתופי פעולה אקדמיים,
כולל מחקרים יישומיים ,וכן חילופי סטודנטים
ואנשי סגל .בתום הביקור נחתם הסכם שיתוף

פעולה אקדמי בין המוסדות.
״אני מודה למארחים על אירוח למופת ועל
הצגת התשתית האקדמית־תעשייתית של פארק
החדשנות,״ אמר פרופ' חדד .״אנו ,ב־ ,SCEנבחן
דרכים לביסוס שיתוף הפעולה האקדמי ,שיועיל
לשני הצדדים ויתרום לפרויקטים עתידיים
משותפים לסין ולישראל .בשלב הראשון נבחן
חילופי סטודנטים וסגל ,ואני בטוח שכאשר
החיבור האקדמי יעבוד  -נתקדם לפרויקטים
משותפים של התעשייה בישראל ובסין״.

הללו למיזמים פועלים וכלכליים .המטרה שלנו
היא לא רק לתמוך בשוק ההייטק בדרום ,אלא
להשאיר פה את המוחות .אני גאה לומר ש־50
עובדים בפארק ההייטק גב־ים נגב הם אנשים
שאנחנו הבאנו .אנו שמחים על שיתוף הפעולה
עם המכללה ובטוחים כי יחד ,בעבודת צוות,
נחולל את השינוי שכולנו רוצים לראות״.
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מחקר

מרעידות אדמה ועד מנהרות ומבנים:
מחקרים חדשים הוצגו בכנס המחלקה
להנדסת בניין
כנס ״ניטור כשל דינמי של סלעים״ ,שהתקיים בקמפוס אשדוד בהשתתפות עשרות
אורחים מאוניברסיטאות בעולם ,דן במחקרים חדשים העוסקים ברעידות אדמה,
במכניקה של סלעים וביציבות מנהרות
עשרות חוקרים מאוניברסיטאות שונות
באיטליה ,אנגליה ,יוון ,הודו וסין ,יחד עם
סטודנטים לתארים מתקדמים ממוסדות
אקדמיים ברחבי הארץ ,השתתפו בכנס
המחלקה להנדסת בניין בקמפוס אשדוד.
בכנס ,שעסק בנושא סלעים וניטור כשלים,
הוצגו מחקרים חדשים שבוצעו במעבדות,
במנהרות ואף במהלך רעידות אדמה.
הכנס עסק בהיבטים מחקריים של מגוון
בעיות המאתגרות מהנדסים אזרחיים בשוק

העבודה .נדונו מכניקה ופיזיקה של סלעים,
יציבות מנהרות שנחפרו בסלע ,רעידות
אדמה והשפעתן על מבני סלע מעשה ידי
אדם ,ועוד.

״אנו שמחים לארח אצלנו ,בקמפוס אשדוד,
מומחים בעלי שם עולמי,״ ציינה פרופ' וופא
אליאס ,ראשת המחלקה להנדסת בניין.
״המכללה שמה לה מטרה לשמש גשר בין
עולם האקדמיה לאנשי השטח ,ובעולם
כבר מכירים בניסיון המחקרי שצברנו
ובחשיבות הקשר שלנו עם עולם המעשה.
אנו מקווים כי המחקרים שהוצגו בכנס
ישרתו את המהנדסים האזרחיים העובדים
בתחום הסלעים ,ומקווים להמשיך להוביל
בתחום זה״.

הנדסה ערכית
בסדנה חדשה שהתווספה לתכנית הלימודים במחלקות השונות של קמפוס אשדוד ,ילמדו
הסטודנטים על סוגיות אתיות הקשורות לתחומי הלימוד שבחרו
במסגרת החזון של  - SCE״מהנדסים לעולם
טוב יותר״ ,בקמפוס אשדוד מודעים לצורך בכלי
חשוב ,ואולי פחות מובן מאליו ,בארגז הכלים
של מהנדסים ומהנדסות :ראייה ביקורתית של
טכנולוגיה; ראייה אשר שמה במקום מרכזי
את האדם ,החברה ,הטבע והסביבה ומודעת
לחוזקותיה ולסכנותיה של הטכנולוגיה.
מהנדסים מתמקדים בעיקר בצדדים טכניים
וניהוליים של טכנולוגיה ,ולרוב שואלים ״איך?״
(איך לעצב אלגוריתמים? איך לבנות מכונות?
איך לתכנן ולפתח מערכות ממוחשבות?
וכדומה) .בדרך כלל ,הם אינם מתעסקים
בהשפעות של הטכנולוגיות על הפרט ,החברה,
הסביבה והאנושות בכלל .כלומר ,לעתים
קרובות מדי הם אינם שואלים אם בכלל
צריך לבנות טכנולוגיה זו או אחרת .מאחר
מהקדמה
ִ
שמהנדסים הם חלק בלתי נפרד
הטכנולוגית  -על יכולותיה ,יתרונותיה ופגמיה
 הם אחראים לא רק לשגשוג ולפריחההאנושית ,אלא גם לסבל ולפגיעה .לכל תחום

8

הנדסי יש דילמות אתיות ,שהעוסקים בתחום
צריכים להתמודד איתן.
החל מחודש נובמבר  ,2019התווספה לתכנית
הלימודים במחלקות השונות של קמפוס
אשדוד הסדנה ״אתיקה הנדסית״ .המרצה,
ד״ר טל כספי מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב,

מעביר מפגשים חווייתיים לסטודנטים של כל
מחלקה בנפרד .הוא מלמד מהי אתיקה ,מעלה
את המודעות לסוגיות אתיות ,מפתח חשיבה
ביקורתית ומציג מקרי בוחן ()case studies
הייחודיים לתחומי העיסוק של כל מחלקה.
בצוותי עבודה ,הסטודנטים מתנסים באופן
אקטיבי בהתמודדות עם דילמות אתיות שונות.

כלי חשוב בארגז הכלים של
המהנדס הוא ראייה ביקורתית
של טכנולוגיה; ראייה
אשר שמה במקום מרכזי
את האדם ,החברה ,הטבע
והסביבה ומודעת לחוזקותיה
ולסכנותיה של הטכנולוגיה
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סטודנטים

קיץ אחד בפאדובה

״תודה על ההזדמנות לעשות טוב״:

עופרי רשתי וחבריו ,סטודנטים במחלקה להנדסת בניין ,מספרים על סמסטר הקיץ שעשו
בפאדובה שבאיטליה במסגרת תכנית ארסמוס+

סטודנטים מספרים על מעורבות חברתית
דיקנאט הסטודנטים מפעיל תכניות רבות ומגוונות של
מעורבות חברתית ,וקורא לכל הסטודנטים להשתלב בהן

קיבלתי במייל את ה״קול קורא״ לסטודנטים
להנדסת בניין והייתי מופתע למדי ,משום
שחילופי סטודנטים אינם דבר נפוץ במחלקה
שלנו .בהנדסת בניין ,הלימודים מותאמים בדרך
כלל לצורת הבנייה במדינה שלומדים בה .זה
אפילו בעייתי יותר כשאתה נמצא בשנים
מתקדמות ואמור להתחיל לעבוד על פרויקט
הגמר ועל קורסים שמבוססים על התקנים
הישראליים.

דיקנאט הסטודנטים שואף לממש את חזון המכללה
העוסק במחויבותה לחברה הישראלית ולדרום הארץ
 האזור שבו  SCEחיה ונושמת .המטרה היא לשלבאת הסטודנטים בעשייה חברתית ,ערכית וחינוכית,
שתסייע בעידודה ובטיפוחה של החברה שאנו
חיים בה .כך ,מדי שנה משתלבים למעלה מ־1,500
סטודנטים בפעילות חברתית מגוונת .עשייתם
החשובה מלאה בחוויה ,בנתינה ,בחשיפה ובלמידה
על האחר ,וגם קצת על עצמם.

כדי לאפשר גם לסטודנטים מהנדסת בניין
להשתתף בפרויקט ארסמוס ,+הצליחו לארגן
חילופי סטודנטים בקיץ ,מבלי לפגוע בתכנית
הלימודים בארץ .הרגשתי שזו הזדמנות מדהימה,
והחלטתי להירשם ולנסות להתקבל.

מעידים על כך שניים מהם:

אחרי כמה ראיונות והרבה הרבה טפסים,
התקבלתי .התאריך המיוחל הגיע ,ואנחנו -

ארסמוס +היא תכנית של האיחוד
האירופי התומכת בהשכלה ,הכשרה
וחינוך של צעירים בקהילה האירופית.
בתכנית כמה מסלולים ,וביניהם שניים
עיקריים הרלוונטיים למוסדות אקדמיים:
 - )Key Action 1 - KA1) Mobilityחילופי
סטודנטים וסגל .התכנית מציעה הזדמנות
ללמוד וללמד במוסד להשכלה גבוהה
במדינה זרה (עם תקצוב של טיסה ושהייה).
 Capacity Cooperationבמסלול של
 - )Key Action 2) KA2פיתוח מערכת
ההשכלה הגבוהה באמצעות קידום
המודרניזציה והבין־לאומיות והגברת
איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה
במדינות השותפות .המסלול עוסק בעיקר
בפרויקטים בנושאי חדשנות ,שיתוף ידע
ושילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה.
 SCEהחלה את פעילותה הבין־לאומית
בתכנית ארסמוס +של האיחוד האירופי לפני
כמה שנים ,והיא פועלת בשני המסלולים.
10

ארבעה סטודנטים מהמחלקה להנדסת בניין
ב־ - SCEנחתנו בוונציה .משם לקחנו אוטובוס
לפאדובה .האזור מלא מים והלחות היסטרית .זה
היה קצת קשה בהתחלה ,אבל לא לקח הרבה
זמן עד שמצאנו את המגורים ,מילאנו עוד קצת
טפסים  -והכיף התחיל.
קיבלנו מגורים שהיו קרובים מאוד זה לזה וגם
שאפשר לנו
לאוניברסיטה ולמרכז העיר ,מה ִ
להתנהל בצורה נוחה ביותר.
כבר ביום הראשון הכרנו הרבה אנשים מרחבי
העולם ,רובם גם הם סטודנטים הרשומים
לתכנית ארסמוס.+
פאדובה היא עיר סטודנטיאלית וצעירה ,שכיף

מאוד להיות בה .קיבלנו המלצות למקומות
מעניינים מהמרצה שלנו במכללה ,שביקר
בפאדובה לפנינו ,וכמובן שהלכנו לבדוק אותם
בהזדמנות הראשונה.
באוניברסיטה קיבלה אותנו ראשת המחלקה
להנדסת בניין ,פרופסור פרנסצ'קה ,וערכה לנו
היכרות עם כל הסגל .התחלנו לעבוד על מחקר
מעניין בהנחיית ד״ר אלוויס קסקטי .במפגש
שבועי איתו הצגנו את התקדמותנו ,בהתאם
להנחיותיו ,ודנו בנושאים שונים.
מאחר שהיינו שם בקיץ ,בחודש אוגוסט שבו
כל האיטלקים יוצאים לחופשה ארוכה ,החלטנו
לצאת גם אנחנו לחופשה משלנו ,לראות ולהכיר
את איטליה.

החוויות שצברנו היו רבות ,אבל החוויה
המרכזית הייתה ההשתתפות במחקר,
דבר שסטודנטים לתואר ראשון לרוב אינם
נחשפים אליו .נהנינו מכך מאוד .כמו כן,
זכינו להכיר סטודנטים ממקומות שונים
בעולם ,שהפכו לחברים טובים והיו שותפים
לחוויות רבות שנזכור לעד.
לסיכום ,אני ממליץ בחום רב על תכנית
ארסמוס ,+שמסייעת גם בפן הכלכלי וגם
בפן האישי :כרטיס הטיסה ,מגורים ואפשרות
לטייל בסביבה .זכיתי להתפתח באופן אישי,
להכיר חברים חדשים ותרבויות שונות,
ללמוד שפה חדשה ולרכוש ידע נוסף
ומרתק בתחום הנדסת הבניין.

איתי אברמוביץ' ,סטודנט שנה ד' במחלקה להנדסת
בניין בקמפוס אשדוד ,מספר :״המכללה מעודדת
סטודנטים ליצור קשרים עם ארגונים שונים ,כדי
שבעתיד ,כמהנדסים ,נוכל להיות כוח מוביל לשינוי.
במסגרת הפעילות שלי בעמותת אלו״ט ,זכיתי להכיר
ילדים נהדרים עם צרכים מיוחדים וללמוד איך
להתחבר לכל אחד מהם בדרך הנכונה לו .נחשפתי
לקשיים שההורים חווים ולמערכות היחסים הנפלאות
בין הילדים להוריהם .התגלה חוסנם של ההורים ,כל
אחד בדרכו ,בהתמודדות עם הקושי בטיפול בילד
עם צרכים מיוחדים .בשנה ד' ללימודיי ,היכרות כזו
עם אנשים שונים ,שלא הייתי פוגש ביום־יום שלי,
אפשרה לי להבין שאפשר להתגבר על כל מכשול״.
התרומה ,כפי שניתן ללמוד מהסטודנטים ,היא הדדית.
הפעילות בקהילה היא עוצמתית ומיוחדת בזכות כל
אחד ואחת מהסטודנטים  -שבוחרים בכל יום לפעול,
להשפיע ולשנות.
משי אבני ,סטודנטית שנה ד' במחלקה להנדסה כימית
בקמפוס באר־שבע ,מספרת :״אני מתנדבת זו השנה
השלישית בתכנית של הקרן לידידות שנקראת 'בכבוד
ובידידות' .התכנית מסייעת לקשישים ולניצולי שואה
בסיפוק צורכיהם הבסיסים ומפיגה את בדידותם.
במהלך תקופה זו ליוויתי קשישים ,ובמפגשים עימם
נחשפתי לסיפורים על הישרדות ורצון להמשיך לחיות
גם אחרי כל מה שעברו .פעולות קטנות ,שנראות לנו
שוליות ומובנות מאליהן ביום־יום ,כמו דו־שיח ,שיתוף

רגשות ,אכפתיות ,דאגה ותשומת לב לאחר ,הן עולם
ומלואו עבור אוכלוסייה זו.
״בשנתיים האחרונות הלכו לעולמם אנשים שהיו
יקרים מאוד לליבי  -הקשישה שליוויתי ואף סבי
וסבתי ,שהיו ניצולי שואה .הרגשתי את החשיבות
הרבה של ההתנדבות בקרן ,של הניסיון לאפשר
לקשישים ולניצולים לחיות את הזמן המועט שעוד
נותר להם בכבוד הראוי להם .ההתנדבות העניקה
לי כוח ,תעצומות ומוטיבציה להתקדם ולעשות את
המיטב שלי בכל תחום בחיים.
״ההתנדבות והתרומה החברתית הן בעלות השפעה
רבה על חיי ,ובלעדיהן לא הייתי האדם שאני .בשמי
ובשם חבריי הסטודנטים ,שעשייתם החברתית נגעה
בכל כך הרבה לבבות ,אני רוצה לומר תודה .תודה
על שנתתם לנו הזדמנות נדירה לעשות טוב למען
האחר ,להיות חלק מעשייה חברתית חשובה שאין
לה תחליף ,לצאת ממסגרת החיים הרגילה ולעשות
דברים מופלאים שנותנים תרומה לנפש״.
דיקנאט הסטודנטים ,נציין ,מפעיל באמצעות
שותפויות שונות תכניות רבות ומגוונות של מעורבות
חברתית ,בהן תכניות למנהיגות סטודנטים; פרויקטים
עם אוכלוסיות שונות כמו קשישים ,ניצולי שואה ,נוער
במצבי סיכון ,משפחות נזקקות ועולים חדשים;
וכן תכניות ליזמות טכנולוגית־חברתית ,שבהן
הסטודנטים משפיעים על החברה בעזרת הכלים
ההנדסיים והטכנולוגיים שרכשו לאורך לימודיהם
במכללה.

אנו קוראים לכל הסטודנטים המעוניינים להתנדב
 -אנא ,הצטרפו אלינו והשתלבו בתכניות השונות!
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סטודנטים

״מהנדסות מובילות דרך״ מעבירות את זה הלאה
פרויקט ייחודי מעצים סטודנטיות ללימודי הנדסה ומפגיש אותן עם נשים פורצות
דרך במדע ובהייטק בתורן ,הסטודנטיות חושפות תלמידות תיכון לאפשרויות
הגלומות בלימודי הנדסה

מה אנחנו יודעים על הים התיכון?
סטודנטים בקורס ״כל הירוק הזה״ סיירו ב״מרכז הדולפין והים״ שבאשדוד וקינחו במבצע
ניקיון בחוף זיקים
במסגרת הקורס ״כל הירוק הזה״ של ד״ר
חופית יצחק בן־שלום ,העוסק במשבר
האקלים בדגש על בעיית המים בישראל
ובעולם ,ערכו הסטודנטים סיור מעניין.
הסטודנטים למדו על החשיבות הרבה של
הים התיכון  -ובפרט בערך החשוב והקשור
ישירות ביותר אלינו ,בני האדם :כמקור למי
שתייה ,שהוא היום גדול יותר מהכנרת.
בין  100%-70%מהמים שאנו שותים כיום
הם מי הים התיכון.
הביקור נפתח ב״מרכז הדולפין והים״
באשדוד ,שהוקם ומתוחזק על ידי עמותת
מחמל״י (מרכז חקר ,מידע וסיוע ליונקים
ימיים בישראל) .הוצגו בעיות ומפגעים שאנשי
העמותה פוגשים ,כמו לוויתן שזנבו נפגע
ממנוע סירה מהירה ,וניתנה סקירה על
היונקים הימיים ועל תנאי המחיה ומקורות
המזון שלהם; סוגיית ההתחממות הגלובלית
והשפעתה על היצורים הימיים בחופי
ישראל; פלישת מינים שונים לחופינו ודרכי
הטיפול בבעיה זו ,ועוד .הוצגה בעיית דילול
האוכלוסייה הימית וצמצום מספר המינים
12

עקב דיג מסיבי בחופי הארץ.
לסיום ,באזור השמורה בחוף זיקים ,אספו
מהנדסי העתיד אשפה שהותירו מטיילים
ונופשים .האשפה הייתה מגוונת והכילה בין
היתר כפכפים ,שאריות מזון ושקיות.
מסכמת ד״ר יצחק בן־שלום :״מבצע האיסוף

תרם ,ולו במעט ,לניקיון החוף ולשמירה על
האוכלוסייה הימית .בעיניי ,זו פעילות מבורכת
שיש לשמר בכל סיור המגיע לחוף הים .מבצע
ניקיון של פחות משעה ,על ידי קבוצה של
כ־ 15סטודנטים ,הניב ערמה מפוארת של
זבל ,שנזרק על ידי מבלים בחוף והיה לו
פוטנציאל פגיעה בכל כך הרבה גורמים״.

פרויקט ״מהנדסות מובילות דרך״ מעניק
לסטודנטיות מהמחלקות להנדסת בניין ,מכונות
וחשמל ואלקטרוניקה הזדמנות מיוחדת למצוא
את קולן בתחומי לימוד הסובלים ממיעוט נשים,
תוך מזעור ההבניות התרבותיות.
בשנתיים הראשונות ללימודיהן ,הסטודנטיות
משתתפות בסדנאות ומכירות את סיפוריהן
של נשים פורצות דרך בארץ ובעולם .הן נפגשו
עם דמויות מפתח כמו פרופ' עדה יונת ,זוכת
פרס נובל בכימיה ,וגב' מקסין פסברג ,מנכ״לית
חברת אינטל לשעבר .המפגשים תרמו לעיצוב
התהליך שעברו הסטודנטיות ולהפנמתו .הן
שמעו את סיפוריהן האישיים של נשים אלה,
למדו את נקודות החוזק שלהן ושאלו שאלות
בנושאי קריירה ומשפחה ,חיי חברה והתפתחות
מקצועית.

את הידע והכלים שהסטודנטיות רוכשות
בתכנית הן מעבירות הלאה :הן נפגשות עם
תלמידות תיכון ,במטרה לחשוף אותן לתחומי
הלימוד ולמזער חששות הנוגעים ללימודי
ההנדסה .כך ,הסטודנטיות עצמן הופכות
למודל לחיקוי .תלמידות התיכון לומדות על
מחלקות ההנדסה השונות ,על התהליך שעברה
כל סטודנטית בבחירת המקצוע ועל חשיבות
הלימודים והחוויות שהיא עוברת במהלכם .הן
מסיירות במעבדות וחוות פעילות המשלבת
חשיבה הנדסית ,עבודה קבוצתית וחשיבה מחוץ
לקופסה.
נוסף על כך ,הסטודנטיות משתתפות בהדרכות
בנושא הצגה עצמית ,פרזנטציה מול קהל
וכתיבת קורות חיים ,ובסדנאות הקשורות לשוק
העבודה של ימינו.

אין לנו כל צל של ספק כי הסטודנטיות
המשתתפות בפרויקט יפרצו את דרכן ויגיעו
למקום שאליו ישאפו.
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חידושים
והמצאות

סטודנטים מ־ SCEיסייעו לחסוך מים
במדינות מתפתחות

למקום הראשון בתחרות
השנתית לבניית גשרים
מחבילת פסטה ( 500גרם)
הגיעה קבוצה שהגשר שלה
הצליח לשאת משקל של 15
ק״ג!

חברת  Värnamo Separettהשבדית ,המפתחת את הדור הבא של שירותים נטולי מים,
מגלה עניין בפתרונות של סטודנטים מ־ SCEשהשתתפו בכנס TEDMINT 2019
משלחת מהמחלקה להנדסת מכונות השתתפה
בכנס שבוע החדשנות ״TEDMINT 2019״,
שהתקיים בקמפוס  Värnamoשל המכון השבדי
המלכותי לטכנולוגיה ( .)KTHהכנס נועד לקדם
את התעשייה השבדית ,מתוך גישה הדוגלת
בשיתופי פעולה בין חברות מקומיות ומוסדות
אקדמיים ברחבי העולם ,לפתרון בעיות במחקר
ופיתוח ,תכנון ועיצוב.

כשנגיע לגשר
 -נבשל אותו

במשלחת של  SCEהשתתפו ד״ר אלון וייס
וארבעה סטודנטים נבחרים ,תלמידי שנה ד'
במחלקה להנדסת מכונות :מורן דהן ,טל צור,
שי שנירמכר ונתנאל זיצר.

בתחרות השנתית המסורתית ,שהתקיימה גם
השנה במסגרת הקורס ״סטטיקת מבנים 2״
בהנחיית ד״ר מרינה פירר ,נדרשו הסטודנטים,
תלמידי שנה ג' ,לתכנן ולבנות  -באמצעות
חבילת ספגטי שמשקלה  500גרם ודבק בלבד
 -גשר שיעמוד במשקלים גבוהים.

משתתפי הכנס ,סטודנטים מקומיים וסטודנטים
מהודו ,צרפת ,ספרד וגרמניה ,התבקשו להציע
פתרונות לאתגר שהוטל השנה על ידי חברת
 :Värnamo Separettפיתוח הדור הבא של
שירותים נטולי מים ,המיועדים לאזורים מורכבים
ודלי משאבים בעולם .יש לציין כי זהו נושא
"חם" בעולם מדולדל משאבי המים של ימינו.
ביל גייטס ,ממייסדי מיקרוסופט ,הוא בין אלה

המבנה נדרש לגשר בין שני משטחים המרוחקים
מטר אחד זה מזה ולהיות בגובה של עד 50
ס״מ וברוחב מינימלי של  5ס״מ .על הגשרים
הועמסו משקולות ,במטרה לבחון איזה משקל
הם יכולים לשאת.
למרות התנאים הקיצוניים ,הצליחו צוותים רבים
להגיע למשקלים מרשימים .הצוות המנצח
היה זה של הסטודנטים שמואל חדד ,יגל חורי,
אביאל חלילי ,אורן לוי ,אריאל לכטמן ושלומי
קוברמן ,שהגשר שלהם הצליח לשאת את
המשקל הבלתי נתפס של  15ק״ג.
לדברי ראש המחלקה להנדסת בניין ,ד״ר דגן
בקון־מזור ,התחרות היא חלק ממתכונת הלימוד
 Project Orientedהנהוגה במכללה ,המבוססת
על לימוד תוך כדי עשייה .הסטודנטים מתנסים
בעבודה קבוצתית לפתרון בעיות הנדסיות ,עם
הנחיה אקדמית ופרקטית צמודה המותאמת
למציאות משתנה.
ד״ר בקון־מזור :״אנו מקיימים את התחרות כדי
לאפשר לסטודנטים שלנו להתנסות בבנייה
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שהשקיעו הון בחיפוש אחר פתרונות מתאימים.
בסיום הכנס הוצגו כמה קונספטים חדשניים
שפותחו במהלכו ועונים על הצורך והמשימה.
החברה המארחת אף הודיעה כי בכוונתה לפתח
את אחד הקונספטים למוצר עתידי ,ולשלב
בפיתוח חלק מהרעיונות וההצעות שהעלו
הסטודנטים מ־.SCE

ד״ר וייס ,שליווה והוביל את הסטודנטים בכנס,
מסכם בגאווה :״הפתרון שהצענו מוביל לחיסכון
ניכר במים ויכול לשמש מדינות עולם שלישי,
שיש בהן מחסור במים או קושי בהזרמת מים
בשל הטופוגרפיה .שמחתי לראות את היצירתיות
של הסטודנטים שלנו ,כולם תלמידי תואר ראשון,
שהתמודדו בהצלחה מול סטודנטים לתארים
שני ושלישי״.

מהמחלקה להנדסת מכונות לתערוכת אוריגמי בספרד
ד''ר סעדיה שטרנברג מהמחלקה להנדסת מכונות
מציג יצירות אוריגמי במוזיאון  EMOZבסרגוסה ,כולל
פיתוחים שנעשו בפרויקטי גמר של סטודנטים!
אנחנו ,ב־ ,SCEמורגלים אמנם להשתתפות אנשי
סגל בכנסים אקדמיים ברחבי העולם ,אבל דומה
שייצוג בשדה האמנות הבין־לאומי טרם היה לנו.

ובתכנון של מוצרים מוחשיים; לצאת מהשגרה
של לימודים בכיתה ולהתנסות באתגרים
הנדסיים .משיחות עימם אנחנו למדים שחוויית
היצירה ,לצד החישובים ההנדסיים הנדרשים,

מאפשרים להם להבין את הדברים טוב יותר.
הם גם מפתחים מיומנויות חשובות של עבודת
צוות והתנהלות בהנעת פרויקטים ,שהכרחיות
לכל מהנדס בניין״.

ובכן ,זה קורה :ד''ר סעדיה שטרנברג מהמחלקה
להנדסת מכונות בקמפוס באר־שבע מציג את
יצירות האוריגמי שלו בתערוכה המתקיימת
במוזיאון  EMOZשבסרגוסה ,ספרד ,לצד שני
אמנים ישראלים נוספים :אילן גריבי וינון טולידנו.

נושא התערוכה הוא התפתחות האוריגמי
העכשווי בתחומי העיצוב ,האמנות הפיסולית
וההנדסה ,תוך שימור עקרונותיו הבסיסיים:
יצירה ממשטח אחד ,באמצעות קיפול ומבלי
לחתוך .מוצגים מעל  200פריטי אמנות,
מחומרים כגון עץ ,פליז ,ברזל ,זהב ,כסף ,זכוכית,
עור ,וכמובן  -נייר.
התערוכה כוללת קיר המוקדש להמצאותיו

הגיאומטריות־מכניות של ד״ר שטרנברג,
כולל פיתוחים שנעשו בהדרכתו במכללה,
בפרויקטי גמר של סטודנטים שנה ד' במחלקה
להנדסת מכונות.

עיתון המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון | גיליון 15 | 49

חידושים
והמצאות

המרכז ליזמות ולחדשנות מסכם סמסטר
של פעילות
תכניות המרכז נועדו
להקנות לסטודנטים את
הכלים והניסיון הנדרשים
לפיתוח יזמות וחדשנות
וליצור חיבור עם התעשייה
מוזמנים לשמוע ולהצטרף!

מבצע ״סבא-סבתא״
באירוע המסכם של האקתון  Tech-Medהציעו הסטודנטים מגוון פתרונות טכנולוגיים
לאתגרים של בני הגיל השלישי ההאקתון נערך במסגרת אירוע ההשקה של מתחם
היזמות והחדשנות בקמפוס אשדוד
בתאריך  19בנובמבר  2019הושק בקמפוס
אשדוד מתחם מרכז היזמות והחדשנות החדש.
המתחם ישמש את הסטודנטים המשתתפים
בפעילות קורסי היזמות ובתכניות ייעודיות כמו
תכנית ״המאיץ״ ו״מהנדסי חדשנות״ .הקמתו
עומדת בקנה אחד עם חזון המכללה לטיפוח
מצוינות ולהובלה לשגשוג באמצעות השכלה
רב־תחומית ,יזמות ומחקר יישומי מוביל.
בתום טקס ההשקה החל אירוע הסיכום של
האקתון  ,Tech-Medשנערך בשיתוף עם
דיקנאט הסטודנטים ובשיתוף פעולה עם בית
החולים אסותא אשדוד ,רשת בתי החולים
הסיעודיים ״עמל ומעבר״ וחברת .BDO
ההאקתון ,שהתמקד באתגרים של בני הגיל

השלישי ,התקיים במסגרת קורס יזמות שנערך
במתכונת  .Project Orientedבמתכונת זו,
הסטודנטים מתמודדים עם אתגרים ומשימות
בעולם ההנדסה ה״אמיתי״ ,בשיתוף פעולה עם
חברות במשק ,גופי רפואה וביטחון ועוד.
כשלב מקדים להאקתון ,וכחלק מתהליך
ההכשרה שלהם בתחום היזמות ,הסטודנטים
התבקשו להתגייס ל״מבצע סבתא-סבא״ :הם
ראיינו קרובי משפחה בגיל השלישי ושאלו אותם
על אתגרים שונים בהקשר של הזדקנות בריאה
במסגרת הביתית.
כדי לאמן את הסטודנטים באיתור ובאפיון
של אתגרי משתמש ,הם התבקשו ״לזקק״ את
הצרכים והאתגרים ,לבחור אחד מהם ולהציע

לו פתרון טכנולוגי .הסטודנטים הציגו פרויקטים
מגוונים ,וביניהם צמידים לקשישים כבדי שמיעה,
רשתות חברתיות ,אפליקציות למילוי טפסים,
מכשיר פיזיותרפיה ביתי ועוד.
הגרונטכנולוגית קרן אטקין  -מומחית בתחום
הטכנולוגיה והזִ קנה (  ,)Age-techהרצתה
בנושא ״רובוטים בשירות הזקנה״.
צוות השופטים כלל את ד״ר אסף פרץ  -ראש
מחלקה פנימית במרכז הרפואי אסותא; טובי
כרמון  -מנהלת מרכז החדשנות ברשת עמל
ומעבר ,גדעון כהן  -מנהל פיתוח עסקי בחברת
 ,BDOומומחים מטעם המרכז ליזמות .לאחר
שהוצגו תוצרי ההאקתון ,בחרו השופטים את
הזוכים בשלושת המקומות הראשונים.

המרכז ליזמות ולחדשנות (  )EICהוקם
במטרה לעודד חינוך ליזמות ולחדשנות בקרב
הסטודנטים ,להקנות כלים וניסיון הנדרשים
בפיתוח יזמות וחדשנות פנים־ארגונית במקום
העבודה העתידי וליצור חיבור עם התעשייה
וצרכיה העכשוויים.
תכנית המאיץ של המרכז מלווה סטודנטים
מהמחלקות השונות במהלך פרויקט הגמר
שלהם .מטרתה להקנות לסטודנט ידע והבנה
מעמיקים בתחומי השיווק והניהול העסקי ,ובכך
לשפר את כישוריו כמהנדס המזהה בעיות,
מציע פתרונות ומסוגל להוציאם לפועל  -לא
רק מהזווית ההנדסית ,אלא מתוך ראייה עסקית
כוללת ורחבה.
במהלך הסמסטר התקיימו כמה סדנאות
ייעודיות לסטודנטים בתכנית .מירב בבאי,
מייסדת ומנכ״לית פרו־מן ,הנחתה סדנה בנושא
מיתוג עסקי; ד״ר אורן דיין  -מבעלי סוכנות
 DIFFומומחה בעל שם עולמי בתחום השיווק
הדיגיטלי ,הנחה סדנה בנושא; שבי דגן  -מנכ״ל
 ,CYOU Retailהנחה סדנה שעסקה בבניית
תכנית עסקית .בסמסטר ב' עתידים הסטודנטים
להשתתף בסדנאות העשרה נוספות ולסייר
במרכזי חדשנות ,בחממות טכנולוגיות ובתעשיות.
סמינר מהנדס +מתקיים במסגרת הקורס
״מושגי יסוד ביזמות״ ,המעניק ידע וכלים
בסיסיים ביזמות .לסמינר מגיעים מרצים
אורחים ממגוון תחומים ותעשיות .בסמסטר
א' הרצתה איילת בן־ערב ,סמנכ״לית פיתוח
עסקי בחממה הטכנולוגית של אלביט מערכות,
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מטרת תכנית המאיץ להקנות
לסטודנט ידע והבנה מעמיקים
בתחומי השיווק והניהול העסקי,
ובכך לשפר את כישוריו כמהנדס
המזהה בעיות ,מציע פתרונות
ומסוגל להוציאם לפועל

בנושא המעבר מהאקדמיה לעולם היזמות.
שחר בלקין ,יזם ויו״ר עמותת  Southupלעידוד
ולפיתוח היזמות הטכנולוגית בעוטף עזה ,סיפר
 מניסיונו האישי  -על אתגרים העומדים בפנייזמים מתחילים.
המרכז ליזמות וחדשנות מזמין את הסטודנטים
והסגל להשתתף בסמינר מהנדס +שיתקיים גם
בסמסטר ב' ,וכן לקבל פרטים נוספים על תכניות
המרכז בכתובת.eic@sce.ac.il :
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בוגרים

דלק להצלחה

לגיבוש תפיסותיו הערכיות והמקצועיות .״הם
סייעו מאוד להשתלבותי בתעשייה ,ויתרה מזאת
 -ליכולת להישאר רלוונטי לאורך זמן״.

מהמחלקה להנדסת תעשייה
וניהול לתפקיד מנכ״ל :Ten
משה סרוסי ,בוגר  ,SCEמספר
על הדרך וחולק תובנות

מחדשים קשרים ומשתלבים בעשייה

משה סרוסי ,בוגר המחלקה להנדסת תעשייה
וניהול במכללה ,מכהן כיום כמנכ״ל  Tenחברה
לדלק  -רשת מתחמי תדלוק וקמעונאות בפריסה
ארצית ,החמישית בגודלה בארץ.

הבעלים ,קרן אייפקס בראשותה של זהבית כהן,
לתפקיד המנכ״ל.

ארגון הבוגרים והבוגרות של  SCEיוצא לדרך במפגשי
בוגרים מושקעים ,המתקיימים בשני הקמפוסים

את דרכו בחברת  Tenהחל משה כמנהל מערכות
מידע ,ומשם התקדם לתפקיד סמנכ״ל תפעול
וטכנולוגיה .לאחר חמש שנים וחצי מונה על ידי

הלימודים ב־ ,SCEמספר משה ,היו קרש קפיצה
משמעותי ביותר בהפיכתו לאיש מקצוע ,אשר
משתדל להשתפר וללמוד כדרך חיים ,ובסיס

בחודשים האחרונים הולך ומוקם ארגון
הבוגרים והבוגרות של  ,SCEבניסיון לעודד
את בוגרי המכללה לקחת חלק ביוזמות
וברעיונות חברתיים ,בפרויקטים ,כנסים,
גיוס תרומות ועוד.

במהלך מרץ נקיים ערב נוסף ,הפעם
לבוגרים ולבוגרות של קמפוס אשדוד .את
הערב ינעים אמן החושים ניר חיימוביץ',
וגם מקומם של הכיבוד העשיר והמשקאות
לא ייפקד.

הקשרים האישיים והמקצועיים של בוגרינו
יכולים לתרום רבות לשילוב בוגרים טריים
בתעשייה ולחיזוק מעמדה של המכללה
כמשפיעה ומובילה בתחומה בחיי המשק
והחברה.

מפגשים כגון אלה מחזקים את הקשר
שלנו עם בוגרי המכללה ,מהווים ציון דרך
משמעותי בצמיחת המכללה ויש להם
חשיבות רבה ביותר להתפתחותה.

בחג החנוכה נערך בקמפוס באר־שבע
ערב בוגרים ובוגרות ראשון .כ־ 200בוגרות
ובוגרי המכללה נהנו מהופעת סטנדאפ
של עומר בורשטיין ,הדלקת נרות חגיגית

עם נשיא המכללה פרופ' יהודה חדד,
אלכוהול ושתייה קלה ,אוכל וקינוחים.
המשתתפים ,שסיכמו את האירוע כמוצלח
מאוד ,שמחו להתראות ולחדש קשרים
ישנים.

נזכיר כי בעשרים שנות קיומה הכשירה
המכללה יותר מ־ 10,000בוגרים ובוגרות
בעלי תואר ראשון ותואר שני ,שהם כ־15%
מסך המהנדסים הנקלטים לעבוד בתחומי
ההייטק בישראל.

לסיום ,משה חולק מניסיונו תובנה שימושית
עבור הבוגרים לעתיד שלנו :״אם כבר בחרתם
ללמוד  -כדאי להשקיע ,לקחת את הלימודים
ברצינות ובהנאה ולנצל כל רגע .הלימודים
הם בסיס מצוין לעתיד .לא תמיד מתאפשר
בהמשך הדרך לעצור ולקחת את הזמן כדי
ללמוד ולהשקיע באותה רמה״.
?

?

האם הסטודנטים בישראל
מסתמכים על הוריהם?

?

מסקר שיזמה המכללה עולה כי רוב הציבור בישראל סבור שהורים משפיעים במידה רבה
על בחירת תחום הלימודים של ילדיהם  -ואף עוזרים להם כלכלית במהלך לימודיהם
לקראת פתיחת שנת הלימודים תש״ף ,יזמה
 SCEסקר שנועד לבחון את עמדות הציבור
באשר למידת ההשפעה של ההורים בישראל
על ילדיהם הסטודנטים :עד כמה ההורים
משפיעים על בחירת תחומי הלימודים של
ילדיהם ועד כמה הם תומכים בהם כלכלית
במהלך לימודיהם.
את הסקר ביצעה חברת ״יפעת מחקרי מדיה״,
והוא נערך בקרב  507איש גילאי  ,80-18שהם
בבחינת מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל.
מהסקר עולה כי רוב בכלל הציבור ,וכן רוב
בקרב הצעירים ,סבורים כי להורים השפעה
מכרעת בתחומים אלה.

59%

גילאי 35-18
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ביום־יום המקצועי שלו כמנכ״ל ,משה ממשיך
ללמוד דברים חדשים ,משתדל ליהנות מהדרך
ולהוביל את החברה להגשמת מטרותיה
העסקיות בשוק תחרותי מורכב .מבחינתו ,כל
ניצחון  -קטן כגדול  -הוא חלום שמתגשם.

53%

גילאי 80-18

לגבי בחירת תחום הלימודים ,הסקר מעלה
כי  53%מכלל הציבור ,גילאי  ,80-18ו־59%
מקרב הצעירים ,גילאי  ,35-18סבורים כי להורים
השפעה רבה על בחירת תחום הלימודים על
ידי ילדיהם.
לגבי הסיוע הכלכלי ,רוב גדול בציבור סבור
שהורים מסייעים לילדיהם הסטודנטים באופן
כלשהו 87% .מהמשיבים סבורים שההורים

עוזרים במידה כזו או אחרת בכל הקשור
להוצאות הכספיות של ילדיהם הסטודנטים.
לדעת המשיבים ,רוב העזרה היא בשכר הלימוד,
אבל באופן מפתיע  -הרוב סבורים או יודעים
שניתנת עזרה בשורה של צרכים חומריים:
בשכר הלימוד ( ,)78%שכר הדירה (,)60%
מזון ומוצרי צריכה ( ,)49%תשלום חשבונות
( ,)36%אחזקת רכב ( ,)28%הלוואות (.)18%

78%

שכר לימוד

60%

שכר דירה

49%

מזון ומוצרי צריכה

36%

תשלום חשבונות

28%

אחזקת רכב

18%

הלוואות
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חשיפה
אישית

ד״ר אורית ליבוביץ
חברת סגל אקדמי
המחלקה להנדסת בניין
קמפוס אשדוד

מר גיא שילון
מהנדס מחלקה
המחלקה להנדסת תוכנה
קמפוס באר־שבע
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לתוך עולם ההנדסה גדלתי מילדות ,כבת לאב
מהנדס בניין.
אני בוגרת לימודי תואר ראשון ,שני ושלישי
בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.
במהלך  30השנים האחרונות תכננתי מגוון
רחב של מבני מגורים ,מבני ציבור ומתקנים
הנדסיים ייחודיים .במקביל לעבודה המקצועית,
המשכתי בפעילות אקדמית כחוקרת וכמרצה מן
החוץ במגוון מקצועות הנדסת מבנים בטכניון,
באוניברסיטת בן־גוריון בנגב ובמכללה האקדמית
להנדסה ע״ש סמי שמעון .משנת  2017אני חברת
סגל מן המניין בקמפוס אשדוד של המכללה
ומרצה מן החוץ באוניברסיטת בן־גוריון.
במסגרת פעילות מקצועית באיגוד המהנדסים
לבנייה ותשתיות ,עסקתי גם בהדרכה ושמירה
על כשירות מקצועית של מהנדסים בכירים.
בנוסף לפעילות האקדמית ,אני כיום חברה
ופעילה בוועדות התקינה ת״י  466חלק  1וחלק
 ,2העוסקות בתכנון מבנים מבטון מזוין אשר
מהווים חלק נכבד מהבנייה בישראל ,וכן משמשת
כנציגת מכון התקנים הישראלי בוועדת התקינה

האירופית של תקן עמידות מבנים ומתקנים
הנדסיים ברעידות אדמה וכיועצת לרשם
המהנדסים והאדריכלים.
על מגוון הפעילויות המקצועיות והאקדמיות
קיבלתי בשנת  2019את פרס ״מהנדסת מבנים
מצטיינת״ בכנס של איגוד המהנדסים.
הפעילות המחקרית שלי בימים אלה מתמקדת
בחקירת ההדבקות בין מוט פלדה לבטון .במסגרת
המחקר פותחה שיטת ניסוי ומדידה חדשנית,
המאפשרת קבלת שדה הזזות ועיבורים בבטון
בקרבת מוט הפלדה ,תוך התבססות על ניתוח
ומעקב תמונה .נוסף על כך ,אני עוסקת במחקר
יישומי שבמרכזו ניתוח התגובה והנזקים של מבני
מגורים רבי־קומות ,עם ממ״דים וקירות היקפיים
מבטון מזוין ,בעת רעידת אדמה .המחקר החל
במימון המכללה ובהמשך זכה בתקציב מחקר
של משרד הבינוי והשיכון.
בנוסף להיותי אישה פעילה מקצועית ואקדמית,
אני אם גאה לגיא ,שי וחיה ,נשואה באושר לאדי
וסבתא טרייה לליאן .אהבתי הגדולה היא בישול
וציור.

בשנת  2004התנדבתי לשירות בצה״ל ,בתפקיד
מתכנת במערכות מידע בבסיס חצרים .בעקבות
שירותי הצבאי ,החלטתי ללמוד את מקצוע
הנדסת התוכנה .היום אני בוגר לימודי תואר
ראשון ותואר שני בהנדסת תוכנה מהמכללה
האקדמית להנדסה ע״ש סמי שמעון.
כבר בשנה הרביעית ללימודיי הייתי עוזר
מחקר לפרופ' שלמה מארק ,במרכז מונטה־
קרלו במכללה .עם סיום לימודי התואר הראשון
התחלתי לעבוד כמתרגל מן החוץ במחלקה
להנדסת תוכנה ,ובהמשך כחבר סגל אקדמי
זוטר מן המניין בשנים  ,2012-2010וכמהנדס
המחלקות להנדסת תוכנה בשני הקמפוסים -
באר־שבע ואשדוד.
תחום המחקר שלי קשור בניהול פרויקטי תוכנה
ובדיקות תוכנה .כעוזר מחקר ,עבדתי בשיתוף
פעולה עם גופי רפואה גדולים ועם מפעלים
שונים והייתי שותף לכתיבת מאמרים בתחום.
כמהנדס מחלקה ,אני מעניק שירות בנושאי

תוכנה לכל הקורסים ,בתחומים השונים,
ועוזר לסטודנטים בכל הנוגע למחשוב ,תוכנה,
התקנות ,ייעוץ וליווי של פרויקטי גמר.
בשנה״ל תשע״ה קיבלתי תעודה על הצטיינות
בהוראה ,בעקבות סקרי ההוראה שממלאים
הסטודנטים.
כמהנדס מחלקה וכמתרגל ,אני זוכה ליהנות
משני העולמות במכללה  -הצד המנהלי והצד
האקדמי ,ושואף כל הזמן להתקדם מקצועית
ולהציע שירות אדיב לסטודנטים .אני רואה
יתרון בהיותי גם מתרגל וגם חבר הסגל המנהלי:
אני שומע על הצרכים של הסטודנטים ממקור
ראשון ומתרגם אותם לתפקידי כמהנדס מחלקה
 לשיפור השירות ולהתייעלות בכל הקשורלמשאבי המחלקה והמכללה.
אני מתגורר בבאר־שבע ,נשוי למירב ואב
לשניים .בזמני הפנוי אני משמש בהתנדבות
כיועץ לחברת סטארטאפ בתחום מסדי־נתונים
ובדיקות תוכנה.

מידני לחשמלי  -בקלות ובזול
לכבוד היום הבין־לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות ,סטודנטים של  SCEהציגו
מערכת פשוטה ,ההופכת כל כיסא גלגלים ידני לחשמלי
במהלך דצמבר  2019צוין ברחבי העולם היום
הבין־לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות .לכבוד
המאורע הציגו שני סטודנטים מהמחלקה
להנדסת מכונות ב־  SCEמערכת הסבה
לחשמל לכיסאות גלגלים לנכים.
הסטודנטים ,אלכסי מויסיינקו וברק ניסן ,תכננו
במסגרת לימודיהם מערכת שיכולה להפוך
בקלות כל כיסא גלגלים ידני לחשמלי .את
הפרויקט ביצעו בהנחיית אינג' עמנואל יאיר,
והוא הוצג גם בכנס ״מהנדסים חברה״.
המערכת מורכבת משלושה חלקים :מצברים,

מנוע חשמלי וכפתורי הפעלה ונסיעה .היא
עובדת על סוללות ,המותקנות מתחת למושב
ומחוברות למנוע ,אשר נמצא בקדמת הכיסא.
למנוע מחובר כידון ,המאפשר למשתמש
שליטה בכיוון ובמהירות .המערכת פשוטה
לחיבור ומתאימה לכל כיסא גלגלים סטנדרטי.
אם המשתמש יכול לתפעל את ידיו ,הוא יכול
להרכיב את המערכת ,להפעיל אותה וגם לנתק
בשעת הצורך בצורה קלה ופשוטה  -על ידי
ניתוק הזיזים של המנוע מהכיסא.
״יצרנו את המערכת לאחר מחקר מעמיק בנושא
וסקירת המוצרים הקיימים בשוק,״ מספרים

הסטודנטים .״גילינו שהמערכות הקיימות
מציעות חיבורים מסורבלים בעלויות גבוהות,
ומשתמשים רבים אינם יכולים להשתמש בהם
או להרשות אותן לעצמם .המערכת שלנו עולה
כרבע מהמערכות הקיימות וההרכבה שלה
פשוטה ,באמצעות חיבורים מהירים .נוסף
על כך ,תיכננו את המערכת כך שבמשיכה
של ידית היא מנוטרלת וחוזרת למצב רגיל,
למען מי שרוצה להשתמש בכיסא בשבת,
ללא חשמל .אנו מקווים שהפתרון שלנו יעזור
לנכים רבים ויסייע להם בהתנהלות היום־
יומית שלהם.
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קהילה

מסייעים בקליטת עלייה :נפתחה תכנית
ייחודית לתואר שני בהנדסת תוכנה

תכנית חדשה שנפתחה בתחילת השנה בקמפוס באר־שבע ,מציעה לעולים חדשים ממדינות
ברית־המועצות לשעבר את המעטפת המתאימה ללימודי תואר שני בהנדסת תוכנה
 13צעירים וצעירות ממדינות ברית־המועצות
לשעבר החלו ללמוד בתכנית חדשה לתואר
שני בהנדסת תוכנה ,שנפתחה באוקטובר 2019
בקמפוס באר־שבע.
התכנית הייחודית ,בשיתוף עם הסוכנות היהודית
והמנהל לסטודנטים עולים ובמימון משרד
העלייה והקליטה ,פונה לבוגרי תואר ראשון
מתחומים הנדסיים וטכנולוגיים ,גילאי ,30-20
שעלו לארץ לאחרונה בעזרת הסוכנות היהודית
או הגיעו ישירות ממדינות המוצא.
בשנה הראשונה ,העולים ילמדו קורסי השלמה
בסיסיים בתחומי הנדסת התוכנה בשפה הרוסית,
וכן לימודי עברית אינטנסיביים באולפן .החל
מהשנה השנייה ,הם ישתלבו בלימודי התואר
השני יחד עם הסטודנטים הוותיקים .במקביל ,הם
יסיירו בארץ ויכירו אותה ואת תרבותה ,יחגגו את
חגי ישראל וישתתפו בפעילויות שונות במכללה.

המוטיבציה הגבוהה של העולים ,בשילוב התמיכה
שמעניקים להם המכללה ,המנהל לסטודנטים
עולים ,הסוכנות היהודית ,משרד החינוך וחברת
כיוונים באר־שבע ,יעזרו לעולים לצלוח את
לימודיהם ולהשתלב בחברה הישראלית.
ד״ר אבשלום דנוך ,עוזר לנשיא וראש המנהל
האקדמי במכללה :״אנו גאים להיות שותפים

לפרויקט ציוני־חברתי ולסייע בהכשרת אנשי
טכנולוגיה מצוינים ,שיקדמו את תעשיית ההייטק
בישראל .אני מאמין כי הסטודנטים ייחשפו
לתכנים אקדמיים שיקדמו את יכולותיהם ויסייעו
בקליטתם הטובה והמהירה בשוק העבודה
בישראל .בימים אלה ,יחד עם שותפינו ,אנו
מתחילים בגיוס סטודנטים למחזור השני״.

באו בשביל החוויה ,יישארו בשביל ההנדסה
עשרות תלמידי י״ב מצרפת ביקרו במכללה במסגרת פרויקט ״שמיניסטים בכחול לבן״
והביעו עניין בהמשך לימודים ב־SCE

מהנדסות ומהנדסי העתיד כבר כאן

בני הנוער של היום הם המנהיגים של המחר מתוך תפיסה זו פועלות במכללה תכניות
העשרה שונות ,שנועדו לפתוח לתלמידים צוהר לעולם ההנדסה ולאקדמיה

תחום קשרי אקדמיה-קהילה הוא מרכיב חשוב
בפעילות השוטפת של המכללה .המעורבות
החברתית בקהילה שבתוכה היא נטועה מסייעת
ביישום חזון המכללה להובלת שינוי חברתי
בקרב אוכלוסיות מגוונות ובטיפוח דור העתיד
 הדור שיפתח ,יוביל וינהיג.ההנדסה היא חוליה מרכזית בעולם עתיר
טכנולוגיה ובסיס להתפתחותן ולפיתוחן של
התעשיות המתקדמות בעולם .כדי להנגיש
את עולם ההנדסה לדור המחר ,פותחו תכניות
חשיפה ותכנית לשילוב תלמידים באקדמיה .אחד
הנושאים המיושמים בהצלחה מזה שנים מספר
בקמפוס אשדוד הוא תכניות העשרה לבני נוער.

שפיתחה המכללה.

תכניות ההעשרה נועדו לחשוף כמה שיותר
תלמידים משכבות שונות באוכלוסייה לתחומי
ההנדסה והטכנולוגיה .הן מתקיימות הן כחלק
מפעילות בית־ספרית (כגון ימי עיון לתלמידים
המתקיימים במכללה) והן כתכניות עצמאיות

אחת התכניות הללו היא ״אשנב להנדסה״ ,אשר
חושפת בני נוער לעולמות ההנדסה והמדעים.
התכנית נועדה לעורר סקרנות ומוטיבציה
ללימודים אקדמיים בתחומי המדע .תלמידי
חטיבות הביניים (כיתה ח') מגיעים לסדרה של

ההנדסה שמאחורי הבירה
שנת הלימודים תש״ף נפתחה עם שני מפגשים ראשונים
בסדרת ההרצאות ״מהנדסים על הבר״ ,שהתקיימו
בקפה רוסטרס ובפאב ביאליק  26בבאר־שבע

במסגרת פרויקט ״שמיניסטים בכחול לבן״ ,ביקרו
במכללה עשרות תלמידי כיתות י״ב מצרפת .בני
הנוער נפגשו עם חוקרים וסטודנטים ,שמעו על
תכניות הלימוד ועל המכינה להנדסה וסיירו
במעבדות ובכיתות הלימוד.

יחד עם סטודנטים צרפתים נוספים .הם ילמדו
במכינה להנדסה של המכללה ,יבצעו השלמות
ושיפור בגרויות ,ילמדו עברית  -ולאחר מכן
יוכלו להתחיל בלימודי התואר הראשון במסלול
שיבחרו.

סטודנטים ואורחים רבים פקדו את
קפה רוסטרס שבשכונה ב' בבאר־
שבע ,במסגרת המפגש הראשון של
סדרת ההרצאות ״מהנדסים על הבר״
 פרויקט משותף לאגודת הסטודנטיםב־ SCEולחברת כיל.

״שמיניסטים בכחול לבן״ הוא הפרויקט
הגדול ביותר של הסוכנות היהודית ,בשיתוף
עם ״החוויה הישראלית״ ,להבאת נוער יהודי
מצרפת לסיורים חינוכיים בארץ .תלמידי בתי
הספר מגיעים לסיור בן שבוע ימים בישראל,
שבמהלכו הם נחשפים לאפשרויות הלימוד
בארץ בתום לימודי התיכון שלהם .בשנים

ד״ר אבשלום דנוך ,ראש המנהל האקדמי ועוזר
הנשיא :״אנו גאים לארח קבוצה כה גדולה של
בני נוער מצרפת ,שבחרו לבוא אלינו מתוך
התעניינות בלימודי ההנדסה בישראל .מזה
שנים מספר מגיעות אלינו קבוצות מבתי ספר
בצרפת ,מה שמצביע על הבעת אמון במכללה,
כמובילה בתחומי ההנדסה״.

במפגש הרצה פרופ' לאוניד אוסטר ,ראש
היחידה לפיזיקה בקמפוס באר־שבע,
בנושא :״רדיואקטיביות  -מיחסים מסוכנים
לשיחות שלום״ .פרופ' אוסטר דיבר על
סביבת הקרינה הטבעית ,על קרינה שמקורה
בפעילות אנוש ועל השפעות הקרינה על

22

האחרונות נרשמת עלייה במספר התלמידים
מצרפת שרוצים ללמוד בארץ ,ובפרט ב־.SCE
התלמידים שיבחרו ללמוד בהמשך ב־SCE
יתגוררו בדירה בעיר העתיקה בבאר־שבע,

מפגשים מרתקים עם עולם ההנדסה ,הכוללים
התנסות ולמידה חווייתית בסביבה הטכנולוגית
המתקדמת של המכללה .הם נחשפים לעולם
חדש ,נרחב ומגוון ,וחווים על קצה המזלג את
העולם האקדמי ,ההנדסי והטכנולוגי ,שעשוי
גם לפתוח להם צוהר לעתיד.

רקמה ביולוגית ועל גוף האדם ,ודן בתאונות
קרינה כגון אסון צ'רנוביל.
ד״ר איתן פישר ,מהמחלקה להנדסת מכונות
בקמפוס באר־שבע ,וד״ר אלעד שופן ,ראש
היחידה לפיזיקה בקמפוס אשדוד ,התארחו
במשכנו הקודם של המיזם  -פאב ביאליק
 ,26שם שילבו מופע והרצאה בנושא :״האם
רובוטים יכולים להביע רגש?״ השאלה נדונה
דרך עולם המוזיקה ,שהוא תחום אנושי
ורגשי במיוחד .המפגש כלל הצצה לעולם
המוזיקה הרובוטית ,דיון וקטעי נגינה.
מיזם ״מהנדסים על הבר״ נוצר במסגרת

שיתוף פעולה בין חברי הסגל האקדמי של
המכללה ,סטודנטים וחברת כיל ,במטרה
ליצור חיבור מולטידיסציפלינרי ולהדק את
הקשר בין האקדמיה ,התעשייה והציבור
הרחב.
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