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שנת  פתיחת  עם  מהנדסים:  רק  לא 
במכללה  נפתחת  תשפ"ב,  הלימודים 
האקדמית להנדסה SCE  פקולטה חדשה: 

הפקולטה לעיצוב ולאדריכלות. מסלולי 
הלימודים החדשים יאפשרו ללמוד לתואר 
ראשון באדריכלות ).B.Arch( ולתואר ראשון 

.)B.Des.( בתקשורת חזותית

הפקולטה לעיצוב ולאדריכלות תיתן מענה 
להתפתחות המואצת של דרום הארץ כאזור 
עתיר בתעשיות מתקדמות ובמרכזי מחקר, 
והיא גם בגדר בשורה חשובה לצעירי האזור, 
שעד כה יכלו ללמוד ולהתפתח בתחומים 

אלה רק במוסדות אקדמיים מרוחקים.

עומד  לאדריכלות  המחלקה  בראש 
האדריכל נתנאל אלפסי, בוגר תואר ראשון 

נפתחת תשפ"ב  הלימודים   שנת 
ב־SCE עם גידול במספר הסטודנטים 
ולתואר  ראשון  לתואר  והסטודנטיות 
שני. הצלחה זו נזקפת לזכות התפיסה 
המובילה אותנו: חדשנות, יזמות וחשיבה 

מחוץ לקופסה. 

אנו גאים מאוד להשיק את הפקולטה 
החדשה לעיצוב ולאדריכלות, ובמקביל 
ממשיכים לעבוד במרץ על הקמת קמפוס 
חדש בעיר אשדוד ועל פתיחת מסלולי 

לימוד חדשים.

לשנה החולפת התלוו לא מעט אתגרים 
הקשורים במגפת הקורונה העולמית. 
כל אחת ואחד מאיתנו נדרש להתאים 
את עצמו למציאות החדשה. במאמץ רב 
ובהשקעה גדולה של משאבים הצלחנו 
לעבור להוראה מקוונת, להכשיר כיתות 
ייעודית  ליצור אפליקציה  היברידיות, 
ללימודים היברידיים שיאפשרו הוראה 

משולבת ועוד.

אני מאחל לכל הסטודנטיות והסטודנטים, 
החדשים והוותיקים, שנה טובה ומוצלחת 
והשתלבות מהירה וטובה במרקם החיים 

.SCEוהלימודים ב־

בברכה חמה,
פרופ' יהודה חדד

רקטור

דבר הרקטור

ממשיכים  אנו  כי  לבשר  שמח  אני 
להתחדש במחקר ובפיתוח, עם דגש 
על מחקר והוראה איכותיים ועל החיבור 

לתעשיות מתקדמות בישראל. 

המכללה מקיימת קשרי מחקר וחילופי 
סטודנטים עם מוסדות מובילים בארץ 
ובכך מאפשרת לסטודנטים  ובעולם, 
שלנו לחוות סביבת למידה איכותית, 
המעשירה את עולמם האישי והמקצועי 

במגוון דרכים.

השנה החולפת הייתה עמוסת אתגרים 
אני שמח  וביטחוניים, אך  בריאותיים 
לבשר כי יותר ויותר צעירים בחרו ללמוד 
ב־SCE. אין ספק שהשנה המאתגרת 
שעברנו הובילה מועמדים רבים להבין 
טוב יותר את שוק התעסוקה בישראל, 
ולפיתוח  ההייטק  לתעשיות  כמרכז 

תשתיות. 

רבה  הצלחה  לכולכם  מאחל  אני 
בלימודים. 

בכבוד רב,
פרופ' סמיון לויצקי

SCE נשיא

דבר הנשיא 

מאוניברסיטת  בהצטיינות  באדריכלות 
תל־אביב ותואר שני בפילוסופיה. אלפסי 
מומחה בחדשנות טכנולוגית באדריכלות, 
הציג תערוכות רבות בארץ ובעולם וזכה 
בפרסים חשובים, ביניהם מקרן התרבות 

אמריקה-ישראל.

בראש המחלקה לתקשורת חזותית עומדת 
נינו ביניאשווילי, יוצרת ואשת חינוך, בוגרת 
 Storytellingל־ בתוכנית  שני  תואר 
מהאקדמיה לאמנות ועיצוב בשטוקהולם. 
ביניאשווילי זכתה בפרסים רבים, ביניהם 
מדליית הזהב של פרס מוזיאון ישראל לאיור.

הפקולטה החדשה מציעה 
לימודים לתואר ראשון 

באדריכלות ובתקשורת חזותית 
• היא תיתן מענה בתחומים 

אלה להתפתחות המואצת של 
דרום הארץ כאזור עתיר תעשיות 

מתקדמות

בשורה לתושבי הנגב: 
הפקולטה הראשונה 

בדרום ללימודי אדריכלות 
SCEועיצוב נפתחה ב־



עיתון המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון  |  גיליון 50  |  5   4

חדשות ואירועים

כמדי שנה בחודשי הקיץ, מסיימות ומסיימי 
שנה ד' הגיעו לישורת האחרונה במסלול 
לימודי ההנדסה והגישו את פרויקטי הגמר 
שלהם. מרבית המחלקות, בשני הקמפוסים, 
קיימו כנסי פרויקטים  בנוכחות פיזית של 

סטודנטים, סגל ההוראה ואורחים. 

הכנס הראשון היה של המחלקה להנדסת 
תוכנה בקמפוס באר־שבע. פרויקטי הגמר 
עסקו בתחומים מגוונים ושילבו יישום ומחקר: 
אבטחה, רשתות, זווית חברתית, מתודולוגיות 
פיתוח תוכנה, אפליקציות מובייל, IoT, AI ו־
Big Data. בין הפרויקטים בלטה המערכת 
וסאהר  אלדאדא  אדהם  של   GreeBash
ח'טיב, בהנחיית ד"ר הדס חסידים ובמסגרת 
ליזמות  המרכז  של  "המאיץ"  תוכנית 
ולחדשנות. אלדאדא וח'טיב הציבו לעצמם 
יעד שאפתני - לחסוך לרשויות עד מחצית 

מהוצאות פינוי האשפה.

קיץ חם בכנסי הפרויקטים
במהלך חודשי הקיץ קיימו המחלקות האקדמיות במכללה, בשני הקמפוסים, כנסים להצגת פרויקטי 

הגמר � ברכות לסטודנטים שנה ד' שלנו, שהציגו פרויקטים מצוינים וחכמים!  

בקמפוס אשדוד של המחלקה להנדסת 
תוכנה הוענק פרס הצטיינות לפרויקט ששומר 
מידע רפואי באמצעות שימוש בבלוקצ'יין. 
פרויקטים בולטים נוספים היו הפיתוח של דן 
מרינסקו וירין אדרי, בהנחיית ד"ר תמר שרוט 
- מערכת שתתריע על אי־עצירה בתמרור 
למצלמות  התחברות  באמצעות  "עצור" 
וידאו הקיימות במרחב הציבורי; ומערכת 
ParkVision שפיתחו נוי ניר ואילן קרוטר, 
מערכת   - זנד  בני  הסגל  חבר  בהנחיית 
מבוססת IoT המזהה חסימות של רכבי נכים 

בזמן אמת ומתריעה לנהג החוסם. 

בכנס המחלקה להנדסה כימית בקמפוס 
אשדוד בלטה עבודתה של עמית בר מימון, 
שבהנחיית ראש המחלקה ד"ר מיכל גולדנברג 
פיתחה פרויקט בזווית חברתית - מערכות 
תלת־ממדיות מבוססות דיו ביולוגי "חכם", 
המכיל פרוביוטיקה, לסיוע במחלת הקוליטיס.

במסגרת שבוע הנדסת מכונות שקיימה 
בקמפוס מכונות  להנדסת   המחלקה 
באר־שבע, התקיים גם כנס פרויקטי הגמר 
התיכון  המכטרוניקה,  בתחומי  שעסק   -
והעיצוב, האנרגיה, הביומכניקה והמחקר. 
נציגים מהתעשייה נכחו והביעו עניין. בין 
הפרויקטים בלטה עבודתם של אופיר גומפל 
ודוד בליאכר - מכשיר שיקום להפרעות 
בליעה )דיספגיה(, שנולד מתוך צורך של 
מחלקת השיקום במרכז הרפואי סורוקה 
ונערך בשיתוף צוות מלווה מטעמה. את 
הפרויקט הנחו ד"ר ניר טרבלסי, ד"ר צוק 
טורבוביץ' ואלונה רון. בלט גם הפרויקט של 
הדר בן שבת - מערכת לשיפור אורחות 
חייהם של ילדים בטיפולי הקרנות, שפותח 
בשיתוף פעולה עם בית החולים הדסה 

ובהנחיית ד"ר אפי צמח וטל גבלי.

גם בעת קורונה - ב־SCE "מהנדסים גיאולוגיה"

לגיאולוגיה  "מבוא  הקורס  תלמידי 
 Project הנדסית", הנלמד במתכונת 
בניין  להנדסת  במחלקה   Priented
תערוכה  קיימו  באר־שבע,  בקמפוס 
מגבלות  ברוח  וירטואלית,  לימודית 

הקורונה.

הסטודנטים התחלקו לצוותי עבודה, בחרו 
נושא מרשימת נושאי הקורס ולמדו אותו 
באופן עצמאי, בעזרת הכוונה והנחיה של 
סגל ההוראה בקורס. בימים כתיקונם הם 

ברוח מגבלות הקורונה, הסטודנטים בקורס "מבוא לגיאולוגיה הנדסית" קיימו את תערוכת הסיום 
המסורתית באופן וירטואלי • התערוכה כללה סרטונים קצרים, הממחישים את נושאי הלימוד

נדרשים לתכנן ולהפיק מיצג שימחיש את 
הנושא שבחרו - כגון סוגי סלעים, הרי 
געש, רעידות אדמה, היווצרות בולענים 
ועוד. השנה, לאור מגבלות הקורונה, הם 
התבקשו להפיק סרטון קצר, הממחיש 

את הנושא שלמדו.

אקדמיה  אנשי  שכלל  שופטים,  צוות 
וגיאולוגים בכירים, הכריז על הסרטונים 

המנצחים: 

סרטון קבוצת "הגייזרים" - של שגיא   •

גמליאל, ברק חזן, ראם מור ובר סעדי.
סרטון קבוצת "סלעי משקע" - של מעיין   •

חייט, ארטריום יקימישין ועדי כהן.
סרטון על היווצרות המכתשים בנגב -   •

של תהילה אפרת.

ראש המחלקה להנדסת בניין, ד"ר דגן 
בקון־מזור, מסר כי התערוכה הווירטואלית 
מאפשרת לימוד הדדי, כאשר הסטודנטים 
מציגים את פירות עבודתם בפני חבריהם 

לקורס.

בין עבודות הגמר של בוגרות ובוגרי המחלקה 
להנדסת מכונות בקמפוס אשדוד תפסה את 
עינינו מיני־מכונית לילדים עם מוגבלויות, 
שפיתחו עירד לוי ושני מלר, בהנחיית ד"ר 

שייקה בילו ואינג' עופר מדלינסקי.

בכנס המחלקה להנדסת תעשייה וניהול 
בקמפוס אשדוד, נהנו המשתתפים מהצגה 
של פרויקטים מצוינים, מהרצאת אורח של 
שרון בן עזרא מרשות שדות התעופה וממפגש 
עם בוגרים מעוררי השראה של המחלקה: 

ענבל אסרף, עדן אליהו ולנה אוטקין.

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
קיימה את כנסי הפרויקטים בו זמנית בשני 
המצטיינים  הפרויקטים  בין  הקמפוסים. 
שהוצגו באשדוד היה זה של אריאל חנקין ורפי 
מיכאלי, שעסק באלגוריתם להערכת איכות 
טביעות אצבע המבוסס על עיבוד תמונה 
ולמידת מכונה, בהנחיית ד"ר תום טריגנו. 
פרויקט בולט נוסף היה הפרויקט של לביא 
חן וליאור קציר - אנרגיה ירוקה בגורד שחקים 

- בהנחיית ד"ר פטר בקר. בקמפוס באר־
שבע בלט הפרויקט של עופרי קורן ודימה 
זגיינוב, שפיתחו מערכת שליטה על חממה 

עם תקשורת IOT בין ההתקנים השונים.

פרויקטים  על   - המסיימים  לכל  ברכות 
נהדרים. 

מאחלים לכם הצלחה בקריירה שלכם 
כמהנדסים - ולהתראות בטקסי הענקת 

התארים! הישורת האחרונה - מציגים את פרויקטי הגמר

סטודנטים מציגים את הפרויקטים בנוכחות מרצים ואורחים
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חידושים והמצאות

להנדסת  ג'  שנה  סטודנטית  חסיד,  מורן 
מכונות בקמפוס אשדוד, סובלת כבר תקופה 
וחבריה  מורן  מפרקים.  מדלקת  ארוכה 
לספסל הלימודים - אלון אלרון, יובל רחמני 
ויערה ממן - מצאו פתרון הנדסי שיסייע למורן, 
ולאנשים עם מוגבלויות בכלל, ללחוץ על ידית 

הדלת בצורה קלה ופשוטה. 

'תיכון  הקורס  "במסגרת  מורן:  מספרת 
1', במסלול תיכון ועיצוב  ופיתוח מוצרים 

המוצר, ביקשו מאיתנו לחשוב על ידית 
עזר להפעלת כוח, אביזר שיסייע לבעלי 
מוגבלויות. מיד חשבתי על הקשיים שלי 
והעליתי אותם בפני חברי  ביום־יום 
הקבוצה. פתיחת הדלת היא תמיד בעיה 

בזמן התקף כאבים". 

ידית העזר שפיתחו הסטודנטים מיועדת 
לשימוש קבוע ומחליפה את הידית המוכרת. 
היא נוחה, ארגונומית, מתלבשת על ציר 
ידית הדלת, מייתרת את הצורך בלפיתת 
הידית ומאפשרת לאנשים בעלי מוגבלויות, 
כגון מתמודדים עם דלקת מפרקים כרונית, 
המלווה בכאבים תמידיים, או אנשים קטועי 
אצבעות, לפתוח את הדלת בלחיצה עדינה 
של כף היד הפתוחה או באמצעות המרפק.

אביחי שורין, ראש מסלול תכן ועיצוב המוצר 
באשדוד, מספר כי הסטודנטים נדרשו לפתח 
מוצר בטכנולוגיה של יציקת חול, ולאחר 
תהליך הפיתוח לייצר את המוצר. הקורס היה 
חלק מקורסים משלבי עשייה של הדיקאנט, 
וכלל מלגה בסך 600 ש"ח לכל מי שיסיים את 
הקורס בהצלחה. "ידית העזר שפותחה היא 

מחפשים )ומוצאים( פתרונות 
לאנשים עם מוגבלויות

סטודנטית במחלקה להנדסת מכונות, המתמודדת עם דלקת מפרקים, פיתחה יחד עם חבריה ללימודים 
ידית עזר, המאפשרת לאנשים עם מוגבלויות לפתוח דלתות בקלות ובנוחות

דוגמה טובה לזווית הראייה החדשנית שאנו 
מקנים לסטודנטים במכללה, עם ערך מוסף 
גדול לחברה בישראל ובכלל", הוא מדגיש.

המחלקה  ראש  חמו,  בן  גיא  ד"ר  לדברי 
להנדסת מכונות בקמפוס אשדוד, הלימודים 
התעשייה  לצורכי  מותאמים  במסלול 
מוצרים  לפתח  המבקשת  הישראלית, 
חדשניים אשר עונים על צרכים של מגוון 
משתמשים. הם כוללים סדנאות לעיצוב 

"כששמעו על גודל הפרויקט שאני לוקח על 
עצמי, אנשים חשבו שאני משוגע", מחייך 
אדהם אלדאדא, בן 29, במקור מכסייפה, 
סטודנט להנדסת תוכנה בקמפוס באר־

שבע. "החברים אמרו לי: למה שלא תתמקד 
במשהו קטן יותר? אבל אני החלטתי שפרויקט 

הגמר שלי יהיה מקיף, גדול ואיכותי". 

הפרויקט שאדהם מדבר עליו הוא מיזם 
לייעול פינוי האשפה ברשויות המקומיות, 
שעליו עבד עם שותפו ללימודים סאהר 

ח'טיב, בן 23, במקור מהכפר מרר.

 ,GreeBash המיזם הוא מערכת בקרה בשם
תוך  הפחים  פינוי  את  לייעל  שנועדה 
התבססות על מידע המתקבל משני חיישנים: 
חיישן מדידת מרחק - הבודק את המרחק 
שבין תחתית הפח למכסה שלו ועורך המרה 
לאחוזים מהנפח, וחיישן הטיה - אשר מזהה 
את הזזת הפח ברגע הריקון ומציג מידע 

קריטי לניהול תהליך איסוף האשפה.

"העבודה על הפרויקט הייתה עמוסה. היא 
עוסקת בהרבה יותר מתחום אחד ומצריכה 
יותר משני אנשים", אומר אדהם. "למזלנו, 
המרצה שלנו, ד"ר הדס חסידים, זיהתה 

 לא זורקים כסף לפח:
הפרויקט שיחסוך לרשויות כ־50% 

מהוצאות פינוי האשפה
סטודנטים להנדסת תוכנה 
בקמפוס באר־שבע הציגו 

פרויקט גמר שאפתני, שיאפשר 
לרשויות לחסוך כסף רב 

בהוצאות פינוי האשפה • 
המיזם, המבוסס על חיישנים, 

כבר מושך תשומת לב רבה 

את גודל הפרויקט, דחפה לא לוותר, ליוותה 
אותנו וקישרה אותנו לגורמים רלוונטיים". 
החיישנים שהסטודנטים ייצרו כאבטיפוס 
הציגו תוחלת זמן שימוש של שלוש שנים 
ועלותם מוערכת במאות שקלים בודדים 
לכל פח. הם מתקשרים בינם לבין עצמם 
ומעבירים את המידע בזמן אמת למערכת, 
ובכך מאפשרים לרשות המקומית לנטר 
את הפחים המלאים ולשלוח את נהגי פינוי 
האשפה למיקומים המדויקים, תוך בניית 
מסלול קצר שיש בו פחות פקקי תנועה. זמן 
העבודה של עובדי פינוי האשפה קצר יותר 
ואיכות הפינוי מפוקחת. כמו כן, הרשות תוכל 
לזהות אזורים שתדירות הריקון בהם גבוהה 

ולספק לתושביהם פחים נוספים.

במהלך העבודה על הפרויקט פנו אדהם 
וסאהר למועצה האזורית בני שמעון ועבדו 
בהתאם לצרכים שעלו ממנה. מהערכות 
ראשוניות עולה כי המערכת צפויה לחסוך 
לרשויות כ־50% מכל ההוצאות על פינוי 
אשפה. "את הכסף שתחסוך כל רשות על 
תשלומים מיותרים בפינוי האשפה, היא תוכל 
להפנות לפרויקטים אחרים שישפרו את חיי 
התושבים", אומר אדהם. "אני גאה בפרויקט 
ושמח שלא ויתרנו, למרות הקשיים. הכול 
בזכות העידוד של המנחה שלנו, שדאגה 

לומר לנו כל הזמן כמה אנחנו גדולים."   

ומעבדות תכן לפיתוח חשיבה 
הקניה  עם  יחד  ויצירתיות, 
והפיתוח  התיכון  יכולת  של 
הנדרשת ממהנדסים בצוותי 
תחומים  המשלבים  פיתוח 

שונים. 

מוצר  פיתחו  "הסטודנטים 
חיוני, בעל חשיבות חברתית, 

שישפר מאוד את איכות החיים 
של אנשים עם צרכים מיוחדים. 

ההכשרה המולטי־דיסציפלינרית 
שאנו מקנים לסטודנטים שלנו מקנה 

להם יתרון משמעותי בתכנון ופיתוח 
מוצרים חדשניים, לתועלת הציבור", מדגיש 

ד"ר בן חמו.

לחיצה עדינה באמצעות המרפק

חיישנים לכל פח. הכסף שייחסך יופנה לשיפור חיי התושבים.
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המראה המוכר של מטופלים בבתי החולים, 
הנאלצים לנוע באיטיות ובזהירות עם הליכון 
ועם מוט אינפוזיה ביד, צפוי לעבור בקרוב 
מהעולם. הכול הודות לשלושה סטודנטים 
בקמפוס  מכונות  להנדסת  מהמחלקה 
מוט  בין  מתאם  ופיתחו  שתכננו  אשדוד, 
למטופל  שיאפשר  להליכון,  האינפוזיה 
להתנייד עם ההליכון בצורה חופשית ובטוחה, 
מבלי לגרור את מוט האינפוזיה או להסתייע 

באדם נוסף.

הסטודנטים נתי קרסנטי, טל קרוואני ויוסי 
ג',  שנה  מכונות  הנדסת  תלמידי  מרטין, 
פיתחו את המתאם בהובלתם ובהדרכתם 
של חברי סגל המכללה, במסגרת הקורס 
"תיכון ופיתוח מוצרים 1" במסלול תכן ועיצוב 

המוצר, שהתקיים השנה באופן מקוון. 

בעזרת  מתבצע  להליכון  המתאם  חיבור 
נעילה גיאומטרית וידית הידוק: המשתמש 

דדון,  וגיא  סרוסי  גיא  של  הגמר  פרויקט 
בקמפוס  מכונות  להנדסת  מהמחלקה 
באר־שבע, הוא בלתי שגרתי בעליל: סלע 
ריגול אוטונומי, הפועל באמצעות אנרגיה 

סולארית. 

לבקיאים פחות בז'אנר, נספר שסלעי ריגול 
קיימים מזה שנים רבות, אלא שהטכנולוגיה 
כוחות  שלהם מצריכה מדי פעם כניסת 
וטעינת  סוללות  החלפת  לשם  לשטח 
המכשיר. הצורך בסלע אוטונומי הועלה 

על ידי גורמים בתעשייה הביטחונית.

בהנחיית ד"ר ניר טרבלסי ועידו סבג, הכניסו 
הסטודנטים לסלע טכנולוגיית סיבים אופטיים 
חדשנית, שגורמת לכך שהמערכות וסוללות 
הגיבוי ייטענו מאנרגיית השמש ויעבדו ללא 

הפסקה, באמצעות פאנל סולארי נסתר.

לפני שייצרו את המערכת, חקרו דדון וסרוסי 

 הליכה בטוחה -
גם עם אינפוזיה והליכון

007, אנחנו לפניך!

מתאם בין מוט האינפוזיה להליכון, שפיתחו סטודנטים להנדסת מכונות מקמפוס אשדוד, יאפשר גם 
למטופלים המסתייעים בהליכון להתנייד בצורה עצמאית ובטוחה

מרכיב את המתאם על המוט המרכזי של 
ההליכון, ולאחר מכן מהדק אותו באמצעות 
ידית הידוק. לאחר מכן מוכנס מוט אינפוזיה 
סטנדרטי למקום המיועד לו במתאם ומהודק 
עם ידית הידוק נוספת. כעת ניתן לתלות על 
המוט את שקית האינפוזיה. את המתאם ניתן 
להרכיב בשני צידי ההליכון, לפי דרישת 

המשתמש.

המוצר  קרוואני,  טל  הסטודנטית  לדברי 
מאפשר חיבור קל ונוח בין מוט האינפוזיה 
להליכון ויש לו שתי מטרות עיקריות: האחת, 
להעניק למטופלים עצמאות בניידות, והשנייה 

- לחסוך בכוח אדם רפואי. 

"תהליך הפיתוח היה מעניין ומהנה והחוויה 

מיוחדת ומלמדת", היא מספרת. "השתמשנו 
בידע ההנדסי שצברנו בשנים האחרונות 
ולמדנו לעבוד בצורה יעילה ואפקטיבית, גם 

בתקופה המאתגרת של הקורונה".

אביחי שורין, ראש מסלול תכן ועיצוב המוצר 
במחלקה להנדסת מכונות באשדוד, מציין 
כי הצוות שפיתח את המוצר עבד בצורה 
מרשימה לאורך כל הפרויקט, "כמהנדסים 
לכל דבר", ולמעשה "הדגים לנו את יכולותיה 
של שיטת הלימוד שלנו, המשלבת תיאוריה 

ופרקטיקה". 

ד"ר גיא בן חמו, ראש המחלקה להנדסת 
מכונות באשדוד, מוסיף כי מדובר במוצר 
חיוני, שישפר מאוד את איכות חייהם של 
של  ובעיקר  החולים,  בבתי  המאושפזים 

קשישים ואנשים עם צרכים מיוחדים. 

סלע קטן בלב מדינה עוינת, תמים ומשתלב בנוף - ובו מערכות ריגול המופעלות על ידי אנרגיה סולארית 
ומשדרות 24/7 � פרויקט הגמר של שני סטודנטים להנדסת מכונות, שנשמע כמו סרט מדע בדיוני, נועד 

לענות על צורכי התעשייה הביטחונית

את הנושא בספרות האקדמית והמקצועית. 
הם אפיינו את הדרישות מהמוצר, פיתחו 
מערכת קומפקטית המשלבת סיבים אופטיים 
ופאנל סולארי וביצעו ניסויי היתכנות. לאחר 
שצברו מידע ויכולות ביצעו חישובי הספק, 
כדי להבטיח שהמערכת תהיה שימושית 
24/7, והחלו בהרכבת המערכות ובייצור 

הסלע. 

על אף שמטרת הפרויקט היא ביטחונית, 
הסלעים הללו מתאימים גם לשימוש חקלאי 
וביתי. הסלע יכול להיות מוצב, למשל, בגינת 
הבית, כסלע נוי המשמש גם לצורכי שמירה 

ותיעוד ניסיונות גניבה ופריצה.

לדברי ד"ר ניר טרבלסי, הפרויקט מציג 
חדשנות  יזמות,  של  מרשים  שילוב 
וטכנולוגיות מתקדמות. "היכולת ההנדסית 
והרב־תחומית שרכשו הסטודנטים במהלך 

מקורי  בפרויקט  משתקפת  לימודיהם 
ושימושי, שהוביל למוצר עוֵבד וכמעט סופי. 
הסטודנטים עבדו לילות כימים להצלחת 
הפרויקט, גם בתקופת הקורונה המאתגרת, 

ועמדו ברף הגבוה שהציבו לעצמם".

ד"ר גדליה מזור, ראש המחלקה להנדסת 
על  ומספר  מוסיף  בבאר־שבע,  מכונות 
התקיימו  לא  שבו  המאתגר,  הסמסטר 
הסטודנטים:  עם  פרונטליים  מפגשים 
"הלמידה התקיימה ב־ZOOM, והמנחים 
המוצרים  את  הדפיסו  הטכני  והצוות 
במדפסות התלת־ממד של המכללה. עם 
זאת, כל עוד היה מותר, הסטודנטים נפגשו 
עם הצוות הטכני ובדקו איתם את המוצרים 
והאביזרים שפיתחו. כך, למרות האילוצים, 
הצליחו לפתח ולייצר אב טיפוס באיכות 

גבוהה".

חידושים והמצאות

חיבור קל ונוח בין מוט האינפוזיה להליכון

התניידות עצמאית ובטוחה

הסלע יכול להיות מוצב גם בגינת הבית ולתעד ניסיונות פריצה

סלע ריגול
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אם וכאשר השימוש באפליקציית Apli יהפוך 
שגרתי בתחנות הדלק בארץ, זכרו שהעומדת 
מאחורי האפליקציה היא עאישה אבו ג'אבר, 
צעירה בדואית שאפתנית, בת  19 בסך הכול, 
סטודנטית שנה א' במחלקה להנדסת חשמל 

ואלקטרוניקה בקמפוס באר־שבע.

Apli, שצפויה להגיע לחנויות האפליקציות 
באנדרואיד ובאייפון כבר בימים הקרובים,  
תאפשר ללקוחות כל תחנות הדלק ועמדות 
הטעינה החשמליות לשלם באופן דיגיטלי, 

פשוט ומהיר. 

לדברי עאישה, עולם הסטארט־אפ והיזמות 
עניין אותה עוד הרבה לפני שהתחילה את 
גילתה  ברשת  בחיפוש   .SCEב־ לימודיה 
את תוכנית "סטארט־אפ נגב", המעניקה 
כלים לפיתוח ולקידום רעיונות ומיזמים. היא 
התקבלה לתוכנית ולמדה להקים סטארט־

אפ מאפס.

פרויקט הגמר של כפיר נחמני ושמעון אמונה, 
סטודנטים להנדסת תוכנה בקמפוס באר־
שבע, נולד מתוך הצורך לסייע לעובדים 
בעיר  וילדים  הורים  במרכז  סוציאליים 

ולהפחית מהעומס המוטל עליהם.

בהנחיית מרצת המכללה ד"ר הדס חסידים, 
השניים פיתחו אפליקציה שתסייע לעובדים 
הסוציאליים לעקוב אחר המידע וההתקדמות 
של כל משפחה ומשפחה, בהתאם לצרכים 

ולתוכניות שהותאמו להן.

במרכז הורים וילדים מטופלות משפחות 
בסיכון, בהתאם לצו בית משפט. הן מלוות 
על ידי עובדות ועובדים סוציאליים, במטרה 
לעזור להן לצאת ממעגל הסיכון. העובדים 
הסוציאליים נפגשים עם המשפחות מדי 

 מפחיתים מהעומס המוטל
על עובדים סוציאליים 

מהנדסים עתיד טוב יותר: סטודנטים ב־SCE פיתחו אפליקציה ידידותית למשתמש, שתעזור לעו"סים 
לארגן את המידע המצטבר ולעקוב אחר התקדמות המטופלים 

שבוע או שבועיים, מטילים עליהן משימות 
שונות ובודקים אם ביצעו אותן. בשל ריבוי 
המטופלים, המשימות, הפגישות והדוחות 
הכתובים - העובדים התקשו לעקוב אחר 

התקדמות המשפחות.

הסטודנטים עבדו בשיתוף פעולה מלא עם 
העובדות והעובדים הסוציאליים, הקשיבו 

בהתאם.  המערכת  את  ובנו  לצרכים 
האפליקציה מאפשרת להרכיב לו"ז לכל 
משפחה, לתת להן משימות ולשלוח תזכורות 
לביצוע. היא גם מאפשרת לעובדים מעקב 
נוח אחר עמידתה של כל משפחה ביעדים 
שהוצבו לה, לצורך הפקת מסקנות ולקחים 

להמשך.

"פיתחנו את האפליקציה לאחר ששמענו 
קורסים  הם  כי  הסוציאליים  מהעובדים 
תחת העומס, והבנו שאנחנו יכולים לסייע 
להם באמצעים טכנולוגיים. אנחנו רואים 
בפרויקט שלנו הזדמנות לתרום לקהילה 
ולעזור לעובדים, להורים ולילדים, וכמובן - 
מקווים שמשרד הרווחה בבאר־שבע יטמיע 
את האפליקציה ויעבוד איתה בשוטף", אומר 

כפיר נחמני. 

עאישה היא בוגרת "כוכבי המדבר" - עמותה 
מנהיגות  של  חדש  דור  לפיתוח  הפועלת 
בדואית. העמותה חיברה אותה עם אדם 
ביסמוט, יזם סטארט־אפ, "שנכנס בתחילת 
התהליך ועד היום מלווה אותי בכל שאלה 
שאני מתלבטת בה ובכל מה שאני צריכה", 
מספרת עאישה. "לא פעם הייתי צריכה לקבל 
החלטות מיידיות, וכדי לא לטעות - תמיד 

התקשרתי אליו, והוא עזר לי". 

עאישה:  מספרת  במכללה  לימודיה  על 
"הגעתי ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
מתוך רצון אישי. הלימודים מעניקים לי ביטחון 
בידע שלי, כלים לפתור בעיות ולחשוב מחוץ 
לקופסה וגם היכרות עם העולם שאני חיה בו. 
מאז ומתמיד חלמתי על עולם טוב יותר, וזה 
המניע שלי לחיפוש פתרונות לבעיות שאנו 

נתקלים בהן על בסיס יום־יומי". 

כנערה בדואית, חוותה גם קשיים בהבנת עולם 

היזמות וההשתלבות בו. "שברתי את הראש 
בניסיון להבין וללמוד את העולם הזה. בעידוד 
המשפחה, הצלחתי להקים את הסטארט־אפ 
שלי כבר בגיל 19. אני גאה להיות הבדואית 
ומשמח  הראשונה שהקימה סטארט־אפ, 
אותי לראות בנות נוספות שנכנסות לעולם 
המדהים הזה. אני משתדלת לכוון ולהנחות 

אותן ככל שאני יכולה".

הראשון  שהמשקיע  לספר  גאה  עאישה 
בסטארט־אפ שלה הוא בדואי. "גם זה משהו 
שקורה לראשונה במגזר. עד כה ההשקעה 
שלו עומדת על 100,000 שקל, והסכום צפוי 

לגדול בעתיד". 

בהצלחה  מסתכמות  אינן  שלה  הציפיות 
השתלבות  לראות  רוצה  "אני  במכירות: 
עמוקה של בדואים בעולם היזמות כבר בשנים 
הקרובות. את עצמי אני רואה, בעוד עשר 

שנים, כיזמית מצליחה ומובילה". 

"פיתחנו את האפליקציה לאחר 
ששמענו מהעובדים הסוציאליים 

כי הם קורסים תחת העומס, 
והבנו שאנחנו יכולים לסייע להם 

באמצעים טכנולוגיים״

Paid

הסטארט-אפ 
של עאישה 

בדרך לחנות 
האפליקציות!

 עאישה אבו ג'אבר, סטודנטית שנה א' להנדסת
 חשמל ואלקטרוניקה בקמפוס באר־שבע, פיתחה

 אפליקציה שתשמש ארנק דיגיטלי אוניברסלי
 בתחנות הדלק • הסטארט־אפ שלה כבר בדרך

 לחנות האפליקציות

חידושים והמצאות
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ד"ר יוליה פנסו, המחלקה להנדסה כימית, 
קמפוס אשדוד

לפני שהעולם "זכה" להכיר מקרוב את וירוס 
הקורונה וארגון הבריאות העולמית הכריז על 

הפנדמיה, היו כאן חיים ועיסוקים אחרים.

נאלצנו לרגע - לשנה ואולי אפילו לשנתיים - 
לשים את שאר בעיות העולם בצד ולהסתער 
על מציאת פתרונות לצרה החדשה. והנה, 
כעבור קצת יותר משנה, אנחנו כבר יכולים 
האנושות,  המגפה.  של  סופה  על  לחלום 
במאמץ אדיר ומשותף, מתקרבת לניצחון. 
עדיין מוקדם לפתוח שמפניה, אבל אפשר 

להתחיל לחייך.

כי בקרוב  גם זאת לא לזמן רב,  אבל 
נצטרך לחזור לטפל במגפה ש"הזזנו 
תעסיק  ועוד  הקורונה  בגלל  הצידה" 
אותנו רבות אחריה - מגפת ההשמנה. 
כן, זו ההגדרה הנכונה - "מגפה", וכך 

קורונה?
ההשמנה היא המגפה 

האמיתית של המאה ה־21
יש בינינו המעדיפים "להאשים" את הגנטיקה, אלא שכאן - להבדיל 

מצבע העיניים - למרכיב הגנטי אין בלעדיות! • הרגלי אורח חיים 

יכולים "לשתף פעולה" עם הגנטיקה הפחות מוצלחת שלנו או לתת 

לה פייט ולנצח אותה • ההחלטה אם להיענות לאתגר - בידינו

גם הגדיר אותה ארגון הבריאות העולמי: 
"המגפה של המאה ה־21".

השמנה היא גורם המוות החמישי בחשיבותו 
בעולם. 70% מהסובלים ממנה עלולים לסבול 
גם ממחלות כגון סוכרת, סרטן, יתר לחץ דם 
ויתר שומנים בדם. מחקרים מצביעים על 
כך שמשקל עודף אחראי בין היתר ל־80% 
ממקרי הסוכרת מסוג 2, ל־35% ממקרי אי 
ספיקת לב ול־55% ממקרי יתר לחץ דם. גם 
כשמדובר בקורונה ובאוכלוסיות שבסיכון, 
"השמנה" מוזכרת כגורם סיכון משמעותי 

ביותר. 

לכן, בואו נעזוב קצת את הקורונה; בעוד כמה 
רגעים היא כבר לא תהיה איתנו. ההשמנה 

- תהיה גם תהיה. 

אז מה מצבנו? אנחנו מיישרים קו עם העולם, 
כך שהבעיה היא גם עולמית וגם לאומית. 
יותר ממחצית הישראלים ו־35% מהילדים 

27% עם  בישראל הם עם עודף משקל; 
במחלות  הקשורה  חולנית,  יתר  השמנת 
כרוניות כסוכרת ומחלות לב. נתונים אלה 
הם נתוני טרום־קורונה. מיותר לציין שבשנה 
האחרונה - מסגר לסגר - המצב רק הלך 

והחמיר.

לפי התחזיות המבוססות על נתוני השמנה 
של ילדי ישראל, כל ילד שלישי יהפוך לסוכרתי 

עד גיל 50.

מחלה נוספת שהסיכוי לחלות בה מוחשי יותר 
ויותר ככל שתוחלת החיים שלנו עולה היא 
האלצהיימר - אחד מסוגי השיטיון הנפוצים.

מחקר שפורסם ב־2016 וכלל 2.3 מיליון איש, 
בהם כ־100,000 אנשים עם שיטיון, הראה 
שלאנשים עם סוכרת סוג 2 יש 60% יותר סיכון 
לפתח מחלת שיטיון בכלל, ואלצהיימר בפרט.

הקשר בין סוכרת לאלצהיימר נחקר בצורה 
ואף הביא  וברור,  הוא חזק  אינטנסיבית. 

מחקר

להענקת שמות נוספים למחלת האלצהיימר: 
"סוכרת של המוח" ו"סוכרת סוג 3". בבסיס 
אינסולין  הורמונים:  שני  נמצאים  הקשר 
)insulin( ולפטין )leptin(, או ליתר דיוק - 
התנגודת לשניהם )חוסר רגישות(. הבעיה 
הכל כך מוכרת לנו בקרב חולי סוכרת מגיעה 
גם למוח וגורמת לשיבושים בחילוף החומרים, 

ואלה נותנים אור ירוק לאלצהיימר.

המוח   - שהיסטורית  הוא  שמפתיע  מה 
שתפקודם  האיברים  לקבוצת  משתייך 
אינו תלוי באינסולין. לא רק שלא כך הם 
נמצא במוח,  אכן  ואינסולין  פני הדברים 
מתברר שריכוז גבוה שלו מאפיין שני אזורים 
היפוקמפוס  במוח:  ביותר  משמעותיים 
לזיכרון,  האחראי   -  )hippocampus(
והיפותלמוס )hypothalamus( - האחראי 

לוויסות הרגלי האכילה שלנו.

החדשות הרעות הן לאנשים שכבר מאובחנים 
עם מחלת השיטיון. ניתן לעשות מעט מאוד 

כדי לשפר את מצבם ולעצור את ההידרדרות.

אבל יש גם חדשות טובות: אם אנחנו יודעים 
ומבינים את גורמי הסיכון, יש לנו אפשרות 
ממשית למנוע מעצמנו את המחלה האיומה 
הזו, הגורמת לאובדן האישיות. אם הדרך 
לאלצהיימר יכולה להתחיל בסוכרת, וסוכרת 
מגיעה בעקבות השמנה - אזי ברור לכולנו 

מה הוא השינוי המתבקש.

ישנם בינינו כאלה שגם במקרה ההשמנה, וגם 
בתחלואה הבאה כהמשך ישיר שלה, יעדיפו 
"להאשים" את הגנטיקה. אלא שכאן, להבדיל 
מצבע העיניים, למרכיב הגנטי אין בלעדיות. 
הסביבה, או במילים אחרות - ההתנהלות 
רבה.  במידה  קובעת  שלנו,  היום־יומית 
הרגלי אורח חיים יכולים "לשתף פעולה" 
עם הגנטיקה הפחות מוצלחת שלנו או לתת 
לה פייט ולנצח אותה. ההחלטה אם להיענות 

לאתגר - היא בידינו.

השמנה היא גורם המוות 

החמישי בחשיבותו 

בעולם. 70% מהסובלים 

ממנה עלולים לסבול גם 

ממחלות כגון סוכרת, 

סרטן, יתר לחץ דם ויתר 

שומנים בדם
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סטודנטים

חברי הסגל של המחלקה להנדסת תעשייה 
וניהול, קמפוס באר־שבע, הוזמנו לביקור 
היו  המזמינים  בנתיבות.  טרה  במחלבת 
איתי  המחלבה,  של  הייצור  אגף  מנהל 
הושמנד, שסיים את לימודיו במחלקה לפני 
כחמש שנים, ובוגרים נוספים של המחלקה 

המועסקים בטרה. 

הביקור כלל סיור במתקני הייצור של החברה 
והרצאה מעניינת של איתי, שעסקה באלמנטים 

בוגרי המחלקה להנדסת תעשייה 
וניהול מארחים את המרצים שלהם

מנהל אגף הייצור של מחלבת טרה, יחד עם בוגרים נוספים של המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, 
הזמינו את מרצי המחלקה לבקר במקום עבודתם ולהתרשם מתרומת הלימודים ב־SCE לקריירה שלהם

מקצועיים ותפעוליים של המחלבה, בדגש על 
הכלים המקצועיים שהוא עושה בהם שימוש 

בעבודתו. 

איתי גם הציג את דרכי ההתמודדות של 
בהיבט  הקורונה,  מגפת  עם  המחלבה 
התפעולי, וסיפר על החלטתו, לפני כארבע 
שנים, לעבור מתפקיד בכיר בתעשיית ההייטק 
לתעשיית המזון. לדבריו, שיטות הלימודים 
והכלים שמעניקה SCE - כמו עבודה בצוות, 

ועוד,  לקופסה  מחוץ  חשיבה  אנליטיקה, 
מוערכים בקרב מעסיקים ויוצרים תדמית 

טובה למכללה ולבוגריה. 

במהלך הסיור, חברי הסגל של המחלקה 
להנדסת תעשייה וניהול נפגשו עם בוגרים 
נוספים של המחלקה המועסקים בתפקידים 
שונים - בתכנון ובייצור, ברכש, בלוגיסטיקה, 
בניהול בכיר ועוד. הבוגרים ציינו כי קורסים 
רבים שלמדו במכללה הם הבסיס לעבודתם 

השוטפת במפעל. 

עבודות  הסתיימו  יוני  חודש  בתחילת 
ההקמה של מעבדת מבנים חדשה במרתף 

בניין לגסי )60(. 

המעבדה, שִמְשַלב החלום על הקמתה 
ועד הפעלתה עברו כמה שנים, משדרגת 
את יכולות ההוראה והמחקר של המחלקה 
להנדסת בניין. היא מאפשרת לבצע ניסויים 
על אלמנטים מבניים כגון קורות ותקרות 

מעבדת מבנים חדשה משדרגת 
את יכולות ההוראה והמחקר

המעבדה מאפשרת לבצע ניסויים על אלמנטים מבניים גדולים בעזרת אקטואטור )בוכנה( משוכלל, 
המורכב על מסגרת קשיחה

בסדר גודל גדול. הניסויים מבוצעים בעזרת 
אקטואטור )בוכנה( משוכלל, עם אפשרות 
לשליטה על קצב/אופן ההזזות או העומס 
)למשל, ניתן להפעיל עומסים המדמים 

רעידות אדמה(. 

האקטואטור, שיכול להפעיל כוח של עד 50 
טון, מורכב על מסגרת קשיחה, שתוכננה 
במיוחד כדי לא לפתח דפורמציות במהלך 

מענה  לתת  יכולה  בעת  ובה  הניסויים, 
לביצוע ניסויים על אלמנטים עם מפתחים 

וחתכים שונים. 

האקטואטור, עם כל הציוד הנלווה, נרכש על 
ידי המכללה, וגם הקמת המסגרת מומנה 
ברובה על ידי המכללה. סכום נוסף הגיע 
מתקציב מחקר חיצוני, שהתקבל מרשות 

החדשנות.

מחקר

אפשרות לשליטה על קצב/אופן ההזזות או העומס, כולל עומסים המדמים רעידת אדמה

חברי הסגל של המחלקה לתעשייה וניהול עם המארחים



עיתון המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון  |  גיליון 50  |  17   16

ב־18 במאי 2021 התקיים טקס חלוקת מלגות 
של חברת "אדמה" לחמישה סטודנטים 
מצטיינים במחלקה להנדסה כימית בקמפוס 
באר־שבע. החברה מקדישה את האירוע 
למייסדי "מכתשים" ו"אגן", אז ארבעה יזמים 
צעירים ופורצי דרך: צבי צור, מיכה פיקרסקי 

ואליהו תאומים ז"ל, וישראל תמיר יבל"א.

את המלגות העניקו הדרן עולמי, מנהל מפעל 
אדמה מכתשים, פרופ' שמעון לויצקי - נשיא 
SCE, פרופ' ויקטור קגלובסקי - דיקן הפקולטה 
להנדסה קמפוס באר שבע,  ופרופ' אריאלה 

במשך שמונה שנות עבודתה בבנק במוסקבה 
חלמה אלונה קניסנב על התחלה חדשה 
במדינת ישראל. לאחר שעלתה ארצה עם 
צלילה  בקורס  השניים  השתתפו  בעלה, 
גם  כך  הדרום.  באזור  והתאהבו  באילת 
אנסטסיה איקסר בת ה־29, שעלתה ארצה 
מאודסה שבאוקראינה היישר לדרום הארץ 

ועבדה במשך כמה חודשים כקופאית. 

המשותף לאלונה ואנסטסיה: שתיהן בעלות 
תואר ראשון במדעים והתקבלו לתוכנית 
ייחודית ללימודי תואר שני ב־SCE, בהובלת 

משרד העלייה והקליטה וחברת כיוונים.

התוכנית, בת שלוש שנים, מיועדת לעולים 
ממדינות חבר העמים ומשלבת לימודים, 
תעסוקה ופנאי. היא כוללת לימודי אולפן, 
לימודים לתואר שני בהנדסת תוכנה, תכנים 
ייחודיים וסיורים בארץ, מגורים בדרום, מלגות 
שונות וקורס ייעודי לתעסוקה, המועבר על 

ידי מרכז לאודר לתעסוקה בנגב.

יחד עם אלונה ואנסטסיה עלו בשנת 2019 
עוד 12 עולים ועולות ממדינות חבר העמים, 
אשר התחילו יחד איתן את התוכנית. כולם 
30-23, בעלי תואר ראשון במדעים,  בני 
שהגיעו מבלי לדעת עברית ועם הרבה מאוד 
מוטיבציה להתגורר בנגב. בשנה הראשונה 
למדו באולפן ובמכינה ב־SCE, וכעת, בשנה 
בשפה  שני  לתואר  לומדים  הם  השנייה 

העברית, כמו כל הסטודנטים במכללה. 

SCE מסייעת להם באמצעות שיעורי עזר, 
תוך  החומר,  על  וחזרה  פרטניות  שעות 
הקפדה על כך שהלימודים יתקיימו בשפה 

העברית.

כדי להפגיש את העולים עם עולם ההייטק 
הישראלי, מתקיים שיתוף פעולה עם מרכז 

סטודנטים

תוכנית משותפת ל־SCE, למשרד העלייה והקליטה, למרכז לאודר לתעסוקה ולחברת כיוונים, מאפשרת 
לצעירות וצעירים ממדינות חבר העמים ללמוד לתואר שני בהנדסת תוכנה במכללה ולהיקלט בתעשיית 

ההייטק בדרום הארץ

"בחרתם במקצוע הנכון!"
כך אמר מנכ״ל חברת ״אדמה״ בטקס הענקת המלגות לסטודנטים מצטיינים מהמחלקה להנדסה כימית 

ציונות בדרום

על  מאושרת  אני  לפעול.  כיצד  להבין 
ההזדמנות שניתנה לי. לא חלמתי שיגיע 
היום שאדע עברית, אהיה בעלת תואר שני 
בהנדסת תוכנה ואעבוד בהייטק הישראלי". 

ואנסטסיה מספרת: "הלימודים בארץ גרמו לי 
להבין במה אני טובה, מה אני אוהבת ואיפה 
אני צריכה להיות. לא האמנתי שתוך שנה 
אדע עברית ואמצא תחום עבודה שאוהב 

כל כך".

ד"ר אבשלום דנוך, ראש המנהל האקדמי 
במכללה ומי שמוביל את התוכנית מטעמה: 
"כחלק מהאג'נדה והשליחות שלנו לטפח 
ולהביא  מצוינות בקרב אוכלוסיות שונות 
לשגשוגה של החברה, יזמנו, בעזרת שותפינו 
צעירים  שמעודדת  תוכנית  הנהדרים, 
ממדינות חבר העמים להגיע לארץ, ללמוד 
מקצוע יישומי ולהיטמע בהצלחה בחברה 

הישראלית".

לאודר לתעסוקה בנגב. המרכז כבר קיים 
שבועות,  כמה  בן  קריירה  קורס  למענם 
גינזבורג,  אילנה  המנטורית  בהנחיית 
מנהלת משאבי אנוש בכירה בחברת הסייבר 
העולמית Rezilion. הקורס עסק בהשתלבות 
בשוק העבודה בארץ, ובדרום בפרט, כולל 
הכשרה לעבודה בצוות, כתיבת קורות חיים, 
הגעה לראיון עבודה, מיתוג עצמי בלינקדאין 
ועוד. לדברי אילנה, שוק העבודה בישראל 
רחוק מזה של מדינות חבר העמים כרחוק 

שמיים וארץ.

לאחרונה התקבלו אלונה ואנסטסיה לעבודה. 
אלונה התקבלה לתפקיד מהנדסת תוכנה 
בחברת הייטק בדרום, ואנסטסיה השתלבה 

גם היא בהייטק, בתחום משאבי אנוש. 

מזה  מאוד  שונה  כאן  התעסוקה  "עולם 
שברוסיה", מציינת אלונה. "שם אין לינקדאין 
והתרבות שונה לחלוטין. לכן, לקח לי זמן 

בורג - ראש המחלקה להנדסה כימית קמפוס 
באר שבע. 

מקבלי המלגות הם הסטודנטים שיר לוי, 
ויוליה  תומר חורי, שיר שי, אולגה קושניר 

שוויגר.

את המצטיינים בירך הדרן עולמי, מנכ״ל 
אדמה, שאמר, בין היתר: ״בחרתם במקצוע 
הנכון! כימיה זה הכול, ועם המקצוע הזה 
אפשר לשאוף ולהגיע רחוק. אני התחלתי 
כמהנדס צעיר במתקן ייצור, ומשם התקדמתי 

וצמחתי להיות מנהל מפעל. כל הכבוד לכם 
- ובהצלחה בהמשך”.

תומר חורי הודה בשם מקבלי המלגות ואמר: 
״נבחרנו על ידי שני גופים כל כך משמעותיים 
- SCE וחברת אדמה. אין זה עניין של מה 
בכך! אנחנו רוצים להודות על הזכות הגדולה 
שניתנה לנו לקבל את מלגות ההצטיינות. 
זהו מענק מכובד, שמחייב אותנו להוכיח 
בהמשך שהיינו ראויים לו ולשמש דוגמה 

לבאים אחרינו. תודה לכל השותפים”.

אלונה )מימין( ואנסטסיה, מסיפורי ההצלחה של התוכנית
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בוגרים

ביוני האחרון יצא אוהד קמיל נרגש ממקום 
עבודתו בחברת "דוד מהנדסים", חברת 
תכנון גדולה בתל־אביב, ועשה את הדרך 
לבאר־שבע כדי לקבל את התואר שעמל 

עליו במשך ארבע שנים. 

הבחירה בלימודי הנדסת בניין הייתה ברורה 
לאוהד מזה כמה שנים. "בגיל 18, כשהייתי 
בצופים, תכננתי להקים כיפה מעץ שתעמוד 
ללא תומכות. לאחר שיצרתי תוכניות בנייה 
ניסיתי לאשר אותן מול מנהלת הבנייה של 
המחנה. הם לא אישרו שום דבר שהצגתי 
ואמרו לי: 'אם אתה באמת רוצה לדעת, לך 
ללמוד הנדסת בניין'. אז הגעתי למכללה, 

למדתי וקיבלתי את התואר".

סיום לימודי התואר לא היה דבר של מה בכך 
לאוהד. "בבית הספר הייתי תלמיד עם הרבה 
קשיי הסתגלות למערכת. אני ממש גאה לומר 
שהצלחתי למרות זאת. חלק גדול מההצלחה 
שלי נובע מהיחס האישי במכללה. הרגשתי 
שיש פה סגל שרוצה ללמד, תומך בסטודנטים 

ומלא רצון לעזור כדי שנצליח". 

"היכולת של המכללה להתאים את עצמה 
לצרכים השונים בשוק היא יתרון אדיר", 
מציין אוהד. אחד מאלה הוא למשל מסלול 
ההתמחות ברעידות אדמה הקיים במחלקה. 
"בחרתי  אוהד, שלמד במסלול, מסביר: 
ללמוד בו מתוך מחשבה שגם אם אתעסק 
בביצוע ולא בתכנון, זה מבחינתי ערך מוסף 
שיקדם אותי מקצועית. במסגרת ההתמחות 
זכיתי לבצע מחקר באוניברסיטת פדובה 
באיטליה, שבו חקרנו אפשרויות לשיפור 
עמידות מבנים ברעידות אדמה. זה נושא 

זה היה שבוע מרגש בבית משפחת לנקרי 
ויוגב, קיבלו  באשדוד: שני האחים, מתני 

לידיהם את התואר בלימודי הנדסה. 

מתני לנקרי סיים את לימודי התואר בהנדסת 
בניין כבר בשנת 2019 והיה אמור לקבל את 
2020. עקב אירועי  התואר בטקס של יוני 
הקורונה נדחה הטקס והתקיים רק ביוני 
2021. כך יצא שקיבל את התואר יחד עם 

אחיו יוגב, שסיים את לימודיו שנה אחריו. 

"בלימודים בתיכון לא ממש השקעתי; אף 
פעם לא התחברתי למסגרת. ידעתי מה אני 
אוהב ורוצה לעשות, אבל לא מצאתי דרך 
לממש את עצמי בתוך המסגרת. כשהגעתי 
למכללה, כבר ידעתי שזה הזמן לתת את 
כל מה שאני יכול כדי להצליח", מספר 

מתני.

והתקבל  המכינה  את  סיים  רק  לא  הוא 
ללימודים, אלא אף התבלט בה. עוד לפני 
שהתחיל את לימודיו הרשמיים הוצע לו להיות 
חונך לבאים אחריו במכינות. שלוש פעמים 
היה מצטיין דיקן ואף השתתף בתוכנית חילופי 
סטודנטים בלאס־וגאס, אליה התקבל בזכות 

הישגיו בלימודים. 

במהלך התוכנית - שיתוף פעולה מיוחד בין 
המכללה לאוניברסיטה בלאס־וגאס - יצר 
מתני קשר עם חוקרים שונים בתחום וצבר 

״שבוע הענקת התארים היה אחד 
השבועות המרגשים בחייהן של 

סבתא ואמא שלנו״
מנפלאות הקורונה: מתני לנקרי 

התחיל את לימודיו ב־SCE שנה 
לפני אחיו יוגב, אך בחודש יוני 
האחרון קיבלו שניהם יחד את 

התארים בלימודי הנדסה 

מהסנאדות במחנה הקיץ 
SCEלהנדסת בניין ב־

אוהד קמיל לא הבין למה מבנה העץ שרצה להקים במחנה הקיץ של הצופים לא קיבל אישור בנייה • 
כשהתעקש לקבל תשובה, אמרו לו: "אם אתה באמת רוצה לדעת, לך ללמוד הנדסת בניין" • 12 שנה לאחר 

 SCEמכן, הוא קיבל את התואר מהנדס בניין ב־

חשוב מאוד באזור שלנו".

אוהד מציין שהלימודים במכללה סיפקו 
"רבים  העבודה.  בשוק  עצום  יתרון  לו 
מחבריי לעבודה, שלמדו במקומות אחרים, 

הפרקטיים  והכלים  מהגישה  מתפעלים 
החשובים שמקנים הלימודים במכללה, 
במוסדות  כזאת  במידה  מוקנים  שאינם 

הלימוד האחרים".

הרבה ידע. בשנתיים האחרונות הוא עובד 
וקונסטרוקציה מהגדולות  בחברת תכנון 
בארץ ולוקח חלק בפרויקטים גדולים ומגוונים.

חוויית הלמידה המשותפת  על  כשנשאל 
במכללה עם אחיו, הוא אומר: "את יוגב לא 
פגשתי הרבה במהלך הלימודים. בהתחלה 
היינו נפגשים מדי פעם במסדרונות ושואלים 
אחד את השני איך הולך, אבל בסך הכול היה 
כל אחד מאיתנו בחוג הלימודים שלו. מדי 
פעם עזרתי לו בקורסים ובשאלות על החומר, 

אבל בסופו של דבר - כל אחד מאיתנו עשה 
את הדרך שלו לבדו".

אבל אם תשאלו את יוגב לנקרי, שקיבל השנה 
את התואר הראשון שלו בהנדסת מכונות, 
"העובדה שאחי למד הרבה קורסים חופפים 
למה שאני למדתי עזרה לי מאוד. היו מדי פעם 
כמה נושאים שבהתחלה נשמעו לי סינית, 
וביקשתי שיסביר לי. לפעמים נפגשנו אצל 
ההורים בסופי שבוע ודיברנו על הלימודים 

ועל דברים שחשוב שנדע".

מתני )מימין( ויוגב לנקרי. סיימו לחוד - קיבלו את התואר יחד, בטקס הענקת התארים 

אוהד קמיל, בוגר המחלקה להנדסת בניין
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נינו ביניאשוילי 
ראש התוכנית

המחלקה לתקשורת חזותית

| סגל אקדמי

גיאורגיים מילדותה ומדגישים מושגים של 
מגדריות, פמיניזם, דת ולאום. ״סוד ההצלחה 
של הספר הוא השילוב בין מקוריות הפורמט 
- סיפורים קצרים המבוססים על אגדות 
ומיתולוגיה, האיורים המופשטים והדגש על 

ממדים של מגדר ופמיניזם״, היא אומרת.

השנה מונתה, כאמור, לתפקיד ראש התוכנית 
במכללה.  חזותית  לתקשורת  במחלקה 
״בשנים האחרונות, ובעיקר במהלך סגר 
הקורונה הראשון, הבנתי שניהול בסביבה 
אקדמית ובניית אסטרטגיה פדגוגית הם 
כיוונים שמעניינים אותי, ושאני יכולה להצליח 
הנגב,  למרחב  תתרום  התוכנית  בהם. 
תחשוף צעירים נוספים לתחום ותעזור להם 
להשתלב בתעשייה הישראלית. לי, אישית, 
קל להתחבר לזה. בלי ציניות, אני חושבת 

שזו שליחות אמיתית״.

לדבריה, היא נהנית מאוד להיות בדיאלוג 
עם סטודנטים לעיצוב, להבין את הלך הרוח 
שלהם ולראות שיש ביניהם כאלה שהולכים 
״אני  ומנסים דברים חדשים.  נגד הזרם 
מאמינה שבעזרת הכוונה ותוכנית לימודים 
מתאימה נצמיח ונעשיר את הדור הצעיר 
בידע טכנולוגי ואמנותי, שיאפשר להפוך 

אולגה פוטז'ניק 
ראש לשכת הנשיא

| סגל מנהלי

בתפקיד מזכירת סטודנטים, נהניתי 
המחלקה  מפעילות  חלק  להיות 
להנדסה כימית, לעזור לסטודנטים 
בתהליך הלימודים לתואר, ללוות את 
הסגל האקדמי בתהליך ההוראה ולהיות 
והן למציאת  - הן להצלחות  שותפה 

פתרונות במצבים מאתגרים. 

בהיותי עוזרת דיקן הפקולטה להנדסה, 
נחשפתי לזווית אחרת של העבודה 
ונדהמתי לגלות ולראות את המכללה 
כמנגנון ניהולי מתואם ויעיל, שמתפתח 

באופן תמידי וכובש יעדים חדשים.

ניסיון רב שנים בעבודה עם אנשים 
הוכיח לי את חשיבותה של תקשורת 
בין־אישית ככלי חשוב וחיוני להבנה 
של היווצרות קונפליקטים ומשברים בין 
יחידים וקבוצות, לפתירתם ולמניעתם. 
בזמני החופשי אני מעמיקה את הידע 
שלי בתחום מרתק זה. בין היתר, רכשתי 
מיומנויות גישור ואף הוצאתי תעודה 

מקצועית. 

לעובדת  נבחרה  פוטז׳ניק  אולגה 
מוערכת לשנת הלימודים תש״ף, בין 
היתר בגין תרומה משמעותית לתוכנית 
MSSE לתואר שני עבור יוצאי חבר 

העמים.

נולדתי בעיר קישינב, שבהקשר של 
העם היהודי ידועה בהיסטוריה האיומה 
ל״לפני״  חיי  נחצו   17 בגיל  שלה. 
ו״אחרי״, כאשר עליתי לארץ במסגרת 
תוכנית עליית נוער ללא הורה. מאז, 
ישראל היא המולדת שלי, המולדת של 
ילדיי והמקום הכי יפה לחיות בו, בעיקר 

בזכות ההון האנושי שבה.

במהלך לימודיי לתואר ראשון שכרתי 
דירה בשכונה ב׳ בבאר־שבע, ברחוב 
מול  אל  התחיל  אחד  יום  ביאליק. 
חלוני פרויקט בנייה בשם ״המכללה 
האקדמית להנדסה בנגב״. ראיתי את 
הנולד... כיום, אני מתקרבת לכמעט 
במכללה,  עבודה  של  עשורים  שני 
שמזמן הפכה להיות הבית השני שלי. 
יחד עם עמיתיי התפתחנו, התקדמנו, 
ילדים. דאגנו לרווחת  וגידלנו  ילדנו 
אותם  לראות  ושמחנו  הסטודנטים 
התארים,  הענקת  בטקס  כבוגרים, 
במקומות  מצליחים  וכמהנדסים 

עבודתם.

האקדמיה היא עולם ומלואו ויש בה 
מקום לכל אחד - לסטודנטים, לסגל 
ולאנשי  המחקר  לאנשי  ההוראה, 
המנהלה. לאורך עשר שנים תמימות 

ראש  לתפקיד  שמונתה  ביניאשוילי,  נינו 
חזותית  לתקשורת  במחלקה  התוכנית 
ולאדריכלות לעיצוב  החדשה   בפקולטה 

ב־SCE, היא מאיירת ומעצבת העוסקת במגוון 
תחומים, בהם כתיבה, איור, ספרים ווידאו. 

היא בת לאב טיפוגרף ואם פסנתרנית, שכל 
ילדותה סבבה סביב מוזיקה, אמנות ועיצוב. 
בצל מלחמת האזרחים בגיאורגיה של שנות 
התשעים, גדלה על ערכי הקומוניזם לצד 
זהותה היהודית. השפעתם של אלה מורגשת 

בבחירת התכנים שהיא עוסקת בהם.

בגיל 19 עלתה נינו לבדה לישראל, ובהמשך 
תקשורת  ללימודי  למסלול  התקבלה 
חזותית בבצלאל וסיימה אותו בהצטיינות. 
בהמבורג  איור  ללימודי  המשיכה  היא 
 storytelling וללימודי תואר שני בתוכנית
שלה  המקצועית  הקריירה  בשטוקהולם. 
הובילה אותה גם לקנדה ולארה״ב, ובשנת 

2015 חזרה ארצה והתמקמה בירושלים. 

בשנת 2018 זכתה נינו במדליית הזהב של 
פרס מוזיאון ישראל על ספרה המאויר ״על 
שפת הים השחור״. הספר מורכב מחמישה 
סיפורים קצרים, המבוססים על מיתוסים 

חשיפה אישית

תקשורת 
תקשורחזותית

תחזותי

כישרונות פוטנציאליים למעצבים יצירתיים 
בעלי מעוף, גמישות מחשבתית ומוטיבציה 

אישית״.

הקלאסי  הרקע  בין  השילוב  בעיניה, 
לחיפוש מתמיד אחר חדשנות וטכנולוגיה 
הוא המפתח בתחום התקשורת החזותית. 
״כמרצה, וכמי שעומדת בראש התוכנית, 
אני דואגת שבידי הסטודנטים יהיו כל הכלים 
העדכניים, יחד עם תשתית יסודית של יכולות 
חשיבה ותפיסה. אלה יקנו להם ייחודיות בשוק 
התעסוקה ושליטה במסלול האישי שלהם. 
אישית, מעסיקה אותי מאוד הפילוסופיה של 
הטכנולוגיה, הטכנולוגיה ככלי וכדרך חשיבה.

חקירת האופן שבו כלים טכניים מבטאים את 
המוסר שלנו ואף משפיעים עליו״.

מחובר  להיות  צריך  מעצב  לכול,  ״מעל 
לעצמו ולסביבה״, היא אומרת. ״עתיד לימודי 
המחוברת  קהילה  בבניית  טמון  העיצוב 
לעצמה, כשכל אינדיבידואל בה הוא בעל 
אמביציה וביטוי אישי, לצד דאגה לסביבה. 
מעבר לכך, חשוב לשמור על קשרים בין־
לאומיים ולהיות חלק מהשיח המתקדם, כי 

׳ערכים זו לא מילה גסה׳״.
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קהילה

מסייע   SCE של  קריירה  לפיתוח  המרכז 
מזה 17 שנה להשתלבותם המוצלחת של 
הסטודנטים והבוגרים של המכללה בשוק 

העבודה.

בשנות הלימודים תש"ף ותשפ"א הושם דגש 
על הכוונה וסיוע בצל משבר הקורונה. שירותי 
הייעוץ האישי הוגברו באופן משמעותי לאורך 
כל שנת הלימודים וחופשת הקיץ, במתכונת 

.ZOOMמפגשים ב־

בחודשים אפריל-מאי 2021 התקיימו מספר 
רב של הרצאות וסדנאות בפלטפורמה זו 
בנושאים כמו כתיבת קו"ח, חיפוש עבודה 
מקדם  פרופיל  שיפור  משבר,  בעיתות 
בפלטפורמת ה־LinkedIn, כתיבת קורות 

חודשיים 
אינטנסיביים של 

פיתוח קריירה

חודשיים גדושים פעילות של המרכז לפיתוח קריירה הגיעו לשיאם בסדרת פאנלים של בוגרים - 
סטודנטים וביריד תעסוקה מקוון, בהשתתפות 55 חברות  

חיים באנגלית והכנה לראיונות עבודה. כמו 
כן, השנה התקיים - לראשונה בכל מחלקה - 
פאנל בוגרים-סטודנטים. בכל פאנל השתתפו 
כארבעה בוגרים מתחומים ותפקידים שונים, 
אפשרויות  ועל  עבודתם  על  סיפרו  אשר 
התעסוקה, עם דגש על טיפים להשתלבות 

בעבודה.

גולת הכותרת של חודשיים אינטנסיביים 
אלה היה יריד התעסוקה השנתי, שהתקיים 
הפעם באופן מקוון בהשתתפות 55 חברות, 
ביניהן סולל בונה, טבע, התעשייה האווירית, 
הקריה למחקר גרעיני, Dell, EMC, אסם, 
סודה סטרים, טמבור, קמביום, אלקטרה, 
ICL, אפלייד מטריאלס, אלביט, נטפים, חיל 

האוויר, מקורות, וישיי, רכבת ישראל, פריגו, 
קבוצת ברן, לודן הנדסה, קמהדע ,BTG ועוד. 

כ־40  התקיימו  המקוון  היריד  במסגרת 
מפגשים וירטואליים, שאפשרו לסטודנטים 
לשוחח עם המעסיקים ולהכיר את פעילות 
החברות ואת המשרות הפנויות. למערכת 
נכנסו כ־1,800 סטודנטים  היריד המקוון 
ובוגרים, ולמפגשים הווירטואליים היו כ־1,200 
כניסות. המעסיקים הביעו שביעות רצון רבה 

מהיריד ומרמת הסטודנטים והבוגרים.

לפיתוח  במרכז  ייעוץ  פגישת  לקביעת 
קריירה: 

 zoharza@sce.ac.il - קמפוס באר־שבע
noasa2@sce.ac.il  - קמפוס אשדוד

תורמים לעולם טוב יותר: 
 שיעורים פרטיים

ב"יום המעשים הטובים"

במסגרת יום המעשים הטובים, שהתקיים השנה 
באופן וירטואלי, התנדבו סטודנטים, בוגרים וחברי 
סגל ב־SCE להעניק שירותים פרטיים במתמטיקה 

לתלמידים בבאר־שבע ובאשדוד.
המכללה יצרה קשר עם בתי ספר יסודיים בערים 
אלה, כדי לקבל רשימה של תלמידי כיתות ה'-
בתקופה  במתמטיקה  פרטני  לסיוע  הזקוקים  ו' 

המאתגרת של ריחוק חברתי.  

כל אחת ואחד מהמתנדבים תרם כפי יכולתו - 4-1 
 .ZOOMשעות של שיעורים פרטיים ב־

יום המעשים הטובים כלל פעילויות מקוונות נוספות, 
ובהן הרצאות, חידונים, ניסויים מדעיים, סדנאות, 

תערוכות ועוד.

סטודנטים, בוגרים וחברי סגל ב־SCE העניקו שיעורים פרטיים 
במתמטיקה לתלמידים בבאר־שבע ובאשדוד

חדשות ואירועים
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