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מחקרים מוכיחים כי השכלה גבוהה
הכרחית לחברה טובה וחזקה יותר.
כל אחת ואחד מכם ,וכולכם יחד ,עם
ההשכלה שאתם רוכשים ,מוסיפים חוסן
לחברה הישראלית ובונים אותה כחברה
טובה יותר ,משכילה יותר ומתקדמת
יותר.
אנו ,במכללה ,עשינו ועושים הכול כדי
לשמור על רמת המצוינות המחקרית
וההוראתית הגבוהה ביותר ומקווים
כי אתם נהנים ממנה .המכללה
נתפסת כיום כמוסד חשוב ,משמעותי
ויוקרתי ,עם תשתיות יוצאות דופן.
אנחנו מכשירים מדי שנה  15%מכלל
המהנדסים החדשים של המדינה ,אשר
מוצאים את עתידם בחברות ההיי־טק
בדרום ,ברחבי הארץ ובעולם כולו.
אני רואה בכם שותפות ושותפים שלנו.
משותפות זו יוצאים נשכרים לא רק
המכללה והבוגרים שלה ,אלא החברה
כולה.
אני מאחל לכולכם הצלחה רבה!
בכבוד רב,
פרופ' סמיון לויצקי
נשיא SCE

עושים היסטוריה :נחנך בית הספר
לאדריכלות בקמפוס באר שבע

דבר הרקטור

באירוע חגיגי צוינה השקתו
של בית הספר לאדריכלות של
 ,SCEהראשון בנגב ובדרום
הארץ בכלל
 SCEציינה באירוע חגיגי את השקת בית הספר
לאדריכלות שלה  -הראשון באזור הדרום.
באירוע ההיסטורי השתתפו תלמידי המחזור
הראשון ובני משפחותיהם ,בכירי המכללה,
חברי סגל ואורחים רבים.
דברי ברכה השמיעו שניים מהוגי הרעיון
להקמת בית הספר והשותפים להגשמת
החזון  -ראש העיר באר־שבע רוביק דנילוביץ'
ורקטור המכללה פרופ' יהודה חדד ,וכן ראש
בית הספר החדש  -אדריכל נתנאל אלפסי.
״בית הספר לאדריכלות של  SCEייתן מענה
להתפתחות המואצת של דרום הארץ כאזור
עתיר בתעשיות מתקדמות ובמרכזי מחקר״,
אמר פרופ' חדד .״זוהי פריצת דרך לנגב
ולתושביו ובשורה של ממש לצעירי האזור,
שעד כה נאלצו להרחיק לאזורי המרכז והצפון
כדי לרכוש ידע והשכלה בתחום חשוב זה״.
ראש עיריית באר־שבע ,רוביק דנילוביץ',
ציין כי בית הספר החדש לאדריכלות ״עושה
היסטוריה״ :״הוא מכשיר ממש כאן ,בנגב,
את המחזור ראשון של אדריכלים פורצי־דרך.
בעידן החדש ,הדור הבא של האדריכלים נדרש
לחלום בגדול ולהתעקש על הגשמת חלומותיו.
בזכות ההכשרה שצוות בית הספר יעניק
לסטודנטים ,ובזכות הרבה דמיון ויצירתיות,
נזכה לחולל את השינוי הנדרש ,להפוך את
הנגב לאזור ביקוש לאומי ולהגשים את החזון
הציוני של יישוב הנגב  -שעם מעט יצירתיות
יכול להציע פתרון למשבר הדיור הלאומי״.
״בית הספר לאדריכלות בנגב שאנו משיקים

 SCEממשיכה להתחדש ולצמוח
במגוון תחומים .חוקרי המכללה זוכים
במענקים ובפרסים יוקרתיים ,מסלולי
לימוד חדשים נפתחו באחרונה ,ואנו
שוקדים על פתיחת מסלולים נוספים
 שיותאמו לאופי ולייחודיות של כלקמפוס .כנסים אקדמיים ואירועים
בנושאי חברה וסביבה מתקיימים אצלנו
דרך קבע ומושכים חוקרים פעילים,
מובילים חברתיים וגם את הקהל הרחב.

היום הוא ייחודי בהרבה מאוד היבטים״ ,הדגיש
אדר' אלפסי .״החל מתוכנית הלימודים,
שברוח המכללה שמה את הסטודנטים
במרכז ,ועד למיקום הייחודי שלו :נגב ,מדבר
ועיר המטרופולין באר־שבע .אלה מאפשרים
לנו נקודת מבט חדשה ורעננה ,המבוססת
על מאפייני האזור .כמי שיחיו פה לאורך חמש
שנות לימודיהם לפחות ,הסטודנטים צפויים
להכיר מקרוב את שלל הגורמים ההופכים את
האזור למה שהוא״.
״אני רוצה להודות בראש ובראשונה לפרופ'
יהודה חדד  -שחלם ,יזם והקים את בית הספר״,
הוסיף אדר' אלפסי ,״לרוביק דנילוביץ'  -על
התמיכה המשמעותית ,לצוות המכללה ולצוות
בית הספר  -שעובדים קשה כדי לאפשר לנו

להסמיך את דור האדריכלים המצוין הבא,
וכמובן לסטודנטים שלנו ,בני המחזור הראשון
 על האמון שנתנו בנו כשבחרו בבית הספר״.כחלק משיתוף הפעולה שכבר נרקם בין בית
הספר החדש לבין שגרירות צרפת בישראל
והמכון הצרפתי לתרבות ,הוקרנה באירוע
הרצאה מקוונת של האדריכל הצרפתי־שוויצרי
פיליפ ראהם.
תוכנית הלימודים לתואר ראשון באדריכלות,
 ,B.Arch.כוללת חמש שנות לימוד ,בשכר
לימוד אוניברסיטאי ,ותעניק לבוגרות ולבוגרים
״ארגז כלים״ לתכנון נכון ,שימור מבנים,
שימוש בכלים טכנולוגיים וידע מקיף בנושאי
קיימות וחדשנות.

כל אלה ועוד מחייבים אותנו ,כמוסד
אקדמי ,להמשיך ולהוביל במחקר,
במקצועיות ובשיתוף פעולה .זאת מתוך
ההבנה כי העשייה שלנו תוביל לעולם
טוב יותר וגם תעניק לכם ,הסטודנטים
והבוגרים ,יתרון התחלתי ניכר לקראת
השתלבותכם בתעשייה ובאקדמיה.
לבוגרים ולבוגרות שלנו אני מאחל
השתלבות מוצלחת ומהירה בתעשייה.
אני בטוח שתובילו ותנהיגו את החברה
והמשק בישראל .אתם דור העתיד של
מדינת ישראל!
אני מאחל לכם הצלחה רבה בדרככם
החדשה.
שלכם,
פרופ׳ יהודה חדד
רקטור
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יוזמות ושיתופי פעולה

 SCEחתמה על הסכם שיתוף פעולה
עם אוניברסיטת  UEMFשבמרוקו
״ההסכם יסייע לשני המוסדות להרחיב ולהעמיק את המחקר ,ואני משוכנע שגם יהיה גשר בין
התרבויות ויתרום לחיזוק תהליך השלום״ ,אומר פרופ' יהודה חדד ,רקטור המכללה
 SCEחתמה על הסכם שיתוף פעולה עם
אחת האוניברסיטאות המובילות במרוקו -
.)Euromed University of Fes) UEMF
ההסכם כולל שיתוף פעולה מחקרי והגשת
הצעות מחקר לאיחוד האירופי ,וכן קידום
חילופי סטודנטים וחברי סגל.
על ההסכם חתמו נשיא  UEMFפרופ'
מוסטפא בוסמינה ,ופרופ' שמעון לויצקי
ופרופ' יהודה חדד מ־.SCE

 UEMFפועלת בפאס ,העיר השנייה בגודלה
במרוקו ,תחת נשיאות הכבוד של המלך
מוחמד השישי .ההסכם שנחתם הוא תולדה
של קשר שנוצר בין שני המוסדות האקדמיים
על רקע התחממות היחסים הדיפלומטיים
בין ישראל לבין מרוקו .קשרים אלה צברו
תאוצה לאחר הסכם הנורמליזציה בין
המדינות שנחתם בדצמבר  2020וחנוכת
שגרירות ישראל במרוקו.

אתגרי הפייק ניוז

״כמי שיושבים באזור הגאוגרפי המשותף
של אגן הים התיכון ,אנו חולקים אינטרסים
משותפים״ ,אומר פרופ' חדד .״ההסכם
יסייע לשני המוסדות לשפר ,להרחיב
ולהעמיק את המחקר ,ואני משוכנע
שהקשר החם שנוצר יסייע בפיתוח קשרים
בין־אישיים בין הסטודנטים וחברי הסגל
הישראלים לעמיתיהם במרוקו ,יהיה גשר
בין התרבויות ויתרום לחיזוק תהליך השלום
והקשר בין שתי המדינות״.

ד״ר פוטיוס ספירופולוס מאוניברסיטת ווסט־אטיקה
שביוון העביר סדרת הרצאות לסטודנטים של  ,SCEבשני
הקמפוסים של המכללה • ההרצאות עסקו במניעת הפצה
של פייק ניוז ברשתות ,האתגרים שמציבות הטכנולוגיות
החדשות בתחום זה ,ועוד

תכנון אתר ההנצחה בבאבי יאר  -מבט מחודש
על מונומנטים ,הנצחה וזיכרון

סדרת מפגשי זום של בית הספר החדש לאדריכלות מבקשת לחבר את הסטודנטים ואת
הקהל הרחב עם האדריכלות העכשווית בארץ ובעולם • אתר באבי יאר ,שעלה לאחרונה
לכותרות ,ובית הכנסת החדש שנבנה בו ,עמדו במרכזו של מפגש מרתק ,בהשתתפות
דמויות מרכזיות בתכנון המקום
התקיפה הרוסית באוקראינה העלתה לכותרות
החדשות בישראל את הפגיעות בסמוך לאתר
ההנצחה בבאבי יאר  -המקום שבו נרצחו
עשרות אלפי יהודים במלחמת העולם השנייה.

אקסל ,ראש התכנון של אתר ההנצחה; מנואל
הרץ ,אדריכל בית הכנסת החדש בבאבי יאר;
ורוברט יאן ואן פלט ,היסטוריון שליווה את
הפרויקט.

הכנסת המרשים ,שנחנך לפני כשנה באתר.
בית הכנסת מעוצב כספר תלמוד ,שנפתח
ונפרס לעיני המבקר במקום ויוצר חלל תפילה
יוצא דופן.

במחלקה לאדריכלות ביקשו לנצל את העניין
המחודש בנושא כדי להפגיש את הסטודנטים
עם כמה מהדמויות החשובות בתכנון האתר.
במפגש זום ,שהתקיים בסטודיו לאדריכלות
והיה פתוח גם לקהל הרחב ,התארחו ניק

לסטודנטים ולמאזינים האורחים ניתנה
הזדמנות נדירה להבין את התכנון של אחד
מאתרי ההנצחה החשובים בעולם וגם לקבל
זווית נוספת על המתרחש היום באוקראינה.
נסקר בהרחבה תהליך הבנייה של בית

את סדרת ההרצאות של בית הספר החדש
לאדריכלות מובילה ד״ר גילי מרין ,האחראית
על תחום התרבות הוויזואלית בבית הספר.

4

אומר ראש המחלקה לאדריכלות ,האדריכל

נתנאל אלפסי :״בית הספר החדש לאדריכלות
ב־ SCEרואה חשיבות רבה בחיבור הסטודנטים
עם המתרחש היום בתחום האדריכלות,
בישראל ובעולם .כאדריכלים ,אנחנו מחויבים
להיות מעודכנים ,רלוונטיים ואקטואליים,
ועל כן אני מודה לד״ר גילי מרין על סדרת
ההרצאות המרתקת שהיא מובילה.
״ההרצאה על באבי יאר הציגה זווית חדשה
ומרעננת על מהותם של מונומנט ,הנצחה
וזיכרון ,ועוררה דיון על יכולתו של האדריכל
להשפיע על הסביבה הפוליטית והחברתית
שהבניין שלו 'פועל' בה .הנצחת השואה לא
מתרכזת רק באנדרטה ,המספרת את העבר,
אלא גם מולידה מתוכו את ההזדמנות לעתיד
 -כמו בית הכנסת באתר באבי יאר״.

הפצת פייק ניוז ברשתות בכלל ,וסביב הפלישה
הרוסית לאוקראינה בפרט ,עמדה במרכזה
של סדרת הרצאות ייחודית שהעביר ד״ר
פוטיוס ספירופולוס מאוניברסיטת ווסט־אטיקה
היוונית ,עו״ד וקרימינולוג המתמחה בפשעי
סייבר ,בקמפוס אשדוד ובקמפוס באר־שבע
של המכללה.
באשדוד ,השתתפו בהרצאות תלמידי המסלול
״מערכות תקשורת וסייבר״ של המחלקה
להנדסת תוכנה .בבאר־שבע היו ההרצאות
חלק מהקורס ״מערכות מידע בחיי הפרט
והחברה״ שמלמדת ד״ר עדי כץ ,במסגרת
לימודי תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול.
הסטודנטים למדו על דרכים שונות למניעת
הפצה של פייק ניוז ,על האתגרים שמציבות
הטכנולוגיות החדשות ובהן אינטליגנציה
מלאכותית ולמידת מכונה ,ועל חוקים,
ענישה וגישות משפטיות שנוקטות מדינות
שונות ברחבי העולם בטיפול במפיצי שקרים
באינטרנט וברשתות החברתיות.
ההרצאות הועברו בצורה מרתקת והומוריסטית,
דרך סיפורי מקרים שהציגו את המתח שבין
הזכות לחופש הביטוי לבין ההשלכות של הפצת

שקרים (בהקשרים פוליטיים ,רפואיים ועוד).
הקורס ״מערכות מידע בחיי הפרט והחברה״
עוסק בהשפעות הרבות של טכנולוגיות
דיגיטליות על אנשים ,על קהילות ועל
האנושות כולה .מהנדסים ומדענים המפתחים
טכנולוגיות מתקדמות חייבים להיות בעלי
ראייה ביקורתית ,ולהבין שהטכנולוגיות
מביאות איתן לא רק פתרונות אלא גם בעיות
חדשות וצדדים לא צפויים .כחלק מתפיסת
״מהנדסים לעולם טוב יותר״ של  ,SCEמודגשת
גם האחריות של המהנדסות והמהנדסים על
השלכות ההמצאות הטכנולוגיות.
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חידושים והמצאות

״פוד הקמפוס״
יצא לדרך

אתגרי סייבר ופרטיות בעולם
ה־(Mobility-as-a-Service (MaaS
פרופ' ופא אליאס; אתי ברגר - LLM ,מנכ״לית חברת טריפל פי ייעוץ והדרכה בע״מ

ערוץ פודקאסט ייעודי
למכללה הושק בחודשים
האחרונים • מוזמנים
להציע רעיונות!

( Mobility-as-a-Service (MaaSהיא
תפיסת שירות המשלבת תחבורה ציבורית
עם שירותי ניידות אחרים ,כגון יכולת שיתוף
מכוניות ,מקורות נסיעה ושיתוף אופניים.
הרעיון המרכזי הוא ששירותים דיגיטליים
מתווכים מקילים על המשתמשים לתכנן,
להזמין ולשלם עבור שירותי ניידות משלימים,
ובכך מקילים את אורח החיים והופכים את
המשתמשים לתלויים וממוקדים פחות
במכונית הפרטית.
השימוש במודל ה־  MaaSמתאפשר
באמצעות טכנולוגיות מרובות ,נתונים
ומידע כגון רוחב פס אלחוטי ,טלפונים
חכמים ומכשירי טאבלט כממשקים ,שירותים
מבוססי מיקום ומכוניות חכמות ,המאפשרות
״חיבור״ למכוניות אחרות .תפקיד הנתונים
והמידע במקרה זה יהיה מכריע :נתוני
תחבורה ,תשתית נתונים ותשתית תחבורה
6

פיזית יהוו יחד את הפלטפורמה החיונית
לשירותי ניידות.
כדאי לזכור כי מצד אחד ,ההבטחה של
מכוניות מחוברות לנהיגה עצמית מובילה
להגברת הקלות ,הנוחות והיעילות ,תוך
הפחתת הסיכונים בנהיגה .אולם מנגד,
הפיכת מערכת הניידות החדשה לבטוחה
וגמישה פירושה התמודדות עם מגוון הולך
ומתרחב של סיכוני ואיומיי סייבר ,שכן
חידושים חושפים את יצרני הרכב ,הספקים
והנוסעים לסיכונים פוטנציאליים הנוגעים
לנושאי פרטיות ,אבטחת מידע ובטיחות.
שירותי מחשוב ענן מכילים את האפשרות
לאחסן את נתוני המשתמשים ,להאציל את
ניהול הנתונים ולפרוס את שירותי חברות
הרכבים החכמים בצורה חסכונית .עם
זאת ,מודל שימוש זה מעלה גם חששות

הקשורים לבקרת נתונים ,הגנת נתונים
וניידות נתונים:
• משתמשים עלולים לאבד שליטה על
המשאב שלהם  -הפרטים האישיים;
• סכמות הגנת נתונים אינן מספקות כאשר
נתונים מועברים לענן חדש;
• ניטור ומעקב אחר שינויים במיקום הנתונים
וכן אחריות על פעולות הנתונים אינם
נתמכים היטב.
המרכיבים העיקריים הראשונים של
מתודולוגיית אבטחת המידע של ארגון NIST
לניתוח מערכת תשתיתית של ניידות כוללים:
• זיהוי :הכר את עצמך ,אך דע במיוחד מי
מתעניין בך;
• הגנה :הגנה על השירותים הקריטיים שלך
מפני כל אחד;
• התרעה :לזהות את ״האויב״ כאשר הוא

מצליח לעקוף את אמצעי ההגנה.
על אף שיש יתרונות רבים לאימוץ מחשוב
ענן ,ישנם גם כמה חסמים משמעותיים
לאימוץ בכל הקשור ל־ .MaaSאחד החסמים
המשמעותיים ביותר הוא נושא אבטחת
המידע ,ולאחר מכן סוגיות הנוגעות לציות,
פרטיות וסוגיות רגולטוריות .מכיוון שמחשוב
ענן מייצג מודל מחשוב חדש יחסית ,יש
אי־ודאות רבה לגבי האופן שבו ניתן להשיג
אבטחה בכל הרמות (למשל ,אבטחת רשת,
סביבת אירוח ,רמה אפליקטיבית וניהול
נתונים) וכיצד אבטחת יישומים מועברת
למחשוב ענן .חוסר הוודאות הזה הוביל את
מנהלי המידע להצהיר בעקביות שאבטחה
היא הדאגה הראשונה שלהם עם מחשוב ענן.
אי לכך ,סיכון הנוגע לסוגיות סייבר הוא אולי
האיום הגדול ביותר על עתיד הניידות של

הרכבים האוטונומיים ,וסביר להניח שנושאי
ממשק נתונים ,פרטיות והגנה יהיו בעלי
חשיבות עליונה כאשר אנשים וארגונים
יתקדמו בהפיכת הרכבים האוטונומיים
למציאות .אבטחת מערכת הניידות החדשה
היא אתגר מרתיע  -והסיכון גבוה.
עם זאת ולמרבה המזל ,רבים מסיכוני הסייבר
הנשקפים מעתיד הניידות כבר היו אתגר
להתמודדות בעבר.
באשר לכך ,יש חשיבות מכרעת למסגרת
מתודולוגית ואסטרטגית של אספקת שירות
הניידות אשר מתחשבת בבעיות אבטחה
ופרטיות .פרטיות והגנת נתונים פרטיים הן
נושא ליבה בכל האתגרים שצוינו לעיל ,כולל
הצורך להגן על מידע זהות ,רכיבי מדיניות
במהלך האינטגרציה ושמירה על רמת
הבטיחות הראויה.

אנו שמחים לעדכן כי בחודשים
האחרונים הושק ערוץ פודקאסט
ייעודי למכללה בשם :״פוד הקמפוס״
( ,)https://anchor.fm/sceבהגשת
העיתונאי ואיש הרדיו ליאור לרנר.
בערוץ תוכלו להאזין לאנשי הסגל של
המכללה מדברים על נושאי כלכלה,
בריאות ,עיצוב ,בינה מלאכותית,
תחבורה חכמה ועוד.
אפשר להיכנס גם מאתר הבית,
בהקלקה על האייקון  , -ולהאזין
בפלטפורמות כמו ספוטיפיי ,גוגל
פודקאסט ,רדיו ציבורי ועוד.
מוזמנים להעביר רעיונות ונושאים
להקלטת תוכנית בהשתתפותכם
למחלקת יח״צ ותקשורת שיווקית!
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בחירת שאילתה
איטרטיבית עבור מנועי
חיפוש אטומים עם משוב
פסאודו־רלוונטי

הסוף לעיניים
אדומות בבריכה?

ד״ר אביעד אלישר ,המחלקה למדעי המחשב*
אחזור מידע ממנועי חיפוש הוא אחת הפעולות השכיחות והשגרתיות
בקרב משתמשים .רבים ממנועי החיפוש הזמינים באינטרנט ,כולל
ברשתות חברתיות ,בנויים בצורת קופסה שחורה .משמעות הדבר היא
שניתן לאחזר מאותם מנועי החיפוש מידע רלוונטי בהינתן שאילתות
קצרות ,המורכבות מכמה מילות מפתח .עם זאת ,אחזור כל הפוסטים
והתגובות הקשורים לכתבה מסוימת ,באופן אוטומטי ובקנה מידע גדול,
מאתגר מאוד.

ד״ר מגל ספיר וד״ר אושרה ספיר פיתחו מערכת לטיהור מי בריכות ללא
שימוש בכלור • זהו פתרון ידידותי יותר לאדם ולסביבה ,המבוסס על
שחרור מבוקר של יוני נחושת חד־ערכית • רשות החדשנות העניקה
לחוקרים מענק של מיליון שקלים לטובת המשך הפיתוח

ד״ר מגל ספיר וד״ר אושרה ספיר ,צמד
חוקרים מ־ ,SCEפיתחו טכנולוגיה ייחודית
שתשים קץ לסכנות הכלור בבריכות
השחייה .השניים פיתחו מערכת בריאה
ובטוחה יותר לטיהור מי בריכות השחייה
והג׳קוזי ,באמצעות שחרור מבוקר של
יוני נחושת חד־ערכית .רשות החדשנות
העניקה לחוקרים תקציב מחקר בסך
מיליון שקלים לטובת המשך הפיתוח
של המערכת.
הכלור נמצא בשימוש כחומר חיטוי
במערכות מים מתחילת המאה ה־,20
אולם ריכוז גבוה שלו עלול להוביל
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להתפתחות תסמינים קשים ובהם ראייה
מטושטשת ,אדמומיות ,שלפוחיות על
העור ,צריבה בריריות ,שיעול ,לחץ בחזה,
קשיי נשימה ,בחילות והקאות .כלור מגרה
את מערכת הנשימה ,בעיקר אצל ילדים
וזקנים ,ובצורתו הנוזלית הוא גורם לכוויות
בעור.
במסגרת הסטארט־אפ שהקימו צמד
החוקרים  -חברת קופטר טכנולוגיות מים
בע״מ מהחממה הטכנולוגית ,InNegev
הם פיתחו תהליך חיטוי מלא ,בריא ,זול
וידידותי לסביבה.

מסביר ד״ר מגל ספיר :״בריכוז של
 ,10ppmהכלור כבר מסוגל לגרום נזק
לאדם .בריכוז של  ,800ppmהוא עלול
לגרום למוות תוך דקות ספורות .חשיפה
לריכוזים גבוהים של כלור עלולה לגרום
לבצקת בריאות ,ואילו ריכוזים נמוכים
יותר מחלישים את הריאות וגורמים נזק
לרקמות ריריות בגוף .הפתרון שאנו
מציעים הוא ידידותי ובטוח יותר לאדם
ולסביבה .הפוטנציאל המסחרי אדיר,
אבל המשמעותית יותר היא יכולתנו
להציע פתרון בטוח יותר לציבור .אנו
מודים לרשות החדשנות על תקציב

במאמר שפורסם לאחרונה בג׳ורנל Expert Systems with
 ,Applicationברמת דירוג ( Q1הדרגה הגבוהה ביותר) ,הוצעה שיטה
חדשנית ליצירת שאילתות המורכבות מכמה מילות מפתח קצרות,
בהינתן מסמך מטרה מסוים.

המחקר ופועלים להשגת תקציבים
ממקורות נוספים .להערכתנו ,בעוד
כשנה נצליח להגיע לשלב מתקדם
של פיתוח אב־טיפוס ,לקראת ייצור
סדרתי של המערכת״.
״מצוינות אקדמית לצד מחקר ופיתוח
מתקדמים הם אבני היסוד שלנו״,
אומר רקטור  SCEפרופ׳ יהודה חדד.
״המכללה ,שהיא אחת השותפות
בחממה הטכנולוגית ,InNegev
מעודדת ומקדמת יזמות וחדשנות
פורצות דרך כמו המיזם של קופטר
טכנולוגיות וצמד החוקרים״.

האלגוריתם  IQSמתחבר למנוע החיפוש מסוג קופסה שחורה ובאופן
איטרטיבי (צעד אחר צעד) משפר את השאילתות ,תוך מקסום מספר
המסמכים הרלוונטיים המאוחזרים.
האלגוריתם המוצע נבחן על Twitter TREC Microblog 2012
ו־ ,TREC-COVID 2019תוך הדגמת עליונותו בהשוואה לאלגוריתמים
המובילים בתחום.
נוסף על כך ,נעשה שימוש באלגוריתם זה כדי לאסוף באופן אוטומטי
ובקנה מידה גדול מידע רלוונטי עבור  70,000כתבות מקור אמת וכזב.
סט המידע שפורסם ונגיש לכולם כולל מעל ל־ 22מיליון חשבונות טוויטר
ו־ 61מיליון טוויטים .חיוניות הדאטאסט שנאסף הודגמה על משימת זיהוי
חדשות כזב באופן אוטומטי ,תוך השגת ביצועים מיטביים.
*מחקר זה נעשה בשיתוף מלא עם הדוקטורנט מאור ראובן וד״ר רמי פוזיס ,מהמחלקה
להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן־גוריון.
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מחקרים .הוא אנטי־דלקתי ,ממריץ ומחזק
את המערכת החיסונית שלנו .מחקרים
אחרונים אף מציעים טיפול במלטונין כטיפול
תומך בחולי קורונה.
המלטונין מעורב בחילוף החומרים ומעודד
את ייצורו של הורמון הגדילה .הוא גם מקדם
התחדשות ,שיקום וריפוי של מערכת העצבים.
המוח שלכם אוהב לישון  -ולא רק המוח .כולנו
מכירים את האמירה :״שינה מרפאה״ .אמירה
זו נשענת על מצע מדעי רחב .כל תהליכי
הריפוי ותיקון הנזקים מתבצעים במהלך
השינה ,במעורבותו הישירה של המלטונין.

שינה:
מותרות של המאה
ה־ 21או חזות הכול?
ד״ר יוליה פנסו ,מרצה וחוקרת במחלקה
להנדסה כימית ,קמפוס אשדוד
עמוק עמוק בתוך מוחנו ,בגובה העיניים,
שוכנת לה בלוטה קטנטנה ושמה בלוטת
האצטרובל .לבלוטה יש גם ״שם חיבה״:
״העין השלישית״ .העין השלישית הוא מונח
המתאר איבר מיסטי ,שמיוחסות לו יכולות
טלפתיה ,אינטואיציה וראיית הנולד .במאה
ה־ ,17הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט כינה
את הבלוטה ״המקום שבו שוכנת הנפש״.
בלוטת האצטרובל היא כפתור ,restart
10

המפעיל בכל פעם מחדש את המכונה
המופלאה  -את גופנו .שם בדיוק ממוקם
השעון ,שלפיו גופנו מתנהל במקצב הקרוב
ל־ 24שעות .גם אם נאבד את שעון היד שלנו,
מוחנו ידע בדיוק מה השעה .המוח גם אינו
נזקק לשעון מעורר :בזכות אותו שעון ביולוגי
פנימי ,הוא מסונכרן היטב עם הסביבה.
השעון הביולוגי מאפשר לגופנו להתאים את
עצמו לשלבי היממה השונים ,כולל בקרה
של מחזורי השינה והערות ,לחץ הדם ,חום
הגוף ושחרור של הורמונים שונים אל הדם.

כאשר השעון הביולוגי הפנימי והסביבה אינם
מתואמים זה עם זה ,למשל כאשר אנחנו
טסים לאזורי זמן מרוחקים במיוחד ,אנחנו
חווים ג'ט־לג ומתקשים לתפקד .הפרעות
ממושכות בסנכרון עלולות לפגוע בבריאות,
כפי שקורה לעיתים לאנשים שעובדים
במשמרות.
אז מה קורה שם ,בתוך הבלוטה ,ומיהו
״השען״ שלנו? האחראי להנעת המחוגים
הוא ההורמון מלטונין ,אשר מיוצר בתוך
בלוטת האצטרובל .במהלך שעות האור ,גלי

לצערנו ,כמות המלטונין שאנחנו מייצרים
הולכת ויורדת ככל שאנחנו ובלוטת
האצטרובל שלנו הולכים ומזדקנים .זו גם
הסיבה לכך שאנחנו מתחילים להתעורר
בשעות מוקדמות יותר ויותר ואחת הסיבות
לכך שעם הגיל יש היחלשות של המערכת
החיסונית ,הופעה של מחלות אוטואימוניות,
סרטן ומחלות הקשורות להזדקנות המוח כגון
אלצהיימר ופרקינסון .הנוסחה די פשוטה:
פחות שינה ,פחות מלטונין ,יותר תחלואה!

אור מגיעים ל״עין השלישית״ ומונעים ייצור
של מלטונין .כאשר החשיכה יורדת ,בלוטת
האצטרובל משתחררת מהעיכוב ונכנסת
להילוך גבוה של ייצור מלטונין ,שהוא זה
שיגרום לנו להירדם .מכאן גם נובעים השמות
הנוספים של ההורמון  -״הורמון החושך״
ו״הורמון השינה״ .כאשר השמש זורחת ,רמת
המלטונין יורדת ואנחנו מתעוררים .במילים
אחרות :לא ייצרנו את המלטונין  -לא הצלחנו
לישון ,וגם ההפך הוא הנכון.
שתי פעולות אלה  -תחזוקת השעון הביולוגי

והיכולת שלנו לישון ,הן כה חשובות לבריאותנו,
שיכולנו בקלות לעצור כאן .אך לא היא:
למלטונין תפקידים רבים נוספים ,וחדשות
לבקרים מתפרסמים מחקרים חדשים
ומסעירים על אודותיו .המידע החדש אינו
מפסיק להפתיע ולהדהים אותנו.
אם כך ,מה עוד יודע ההורמון הזה לעשות
עבורנו?
המלטונין הוא נוגד החמצון מנביעה עצמית
החזק ביותר .הוא בעל פעילות נוגדת
סרטן מוכחת ,שבאה לידי ביטוי באין־ספור

מצער במיוחד שאנשים צעירים ,שיכולת ייצור
המלטונין עדיין קיימת אצלם באופן טבעי,
אינם מאפשרים לעצמם את ה״פינוק״ הזה.
אנחנו חיים בעולם שהשינה נשללה ממנו.
אנשים צעירים נוטים לזלזל בחשיבותה
של שינה מספקת ואף מתגאים בכך שהם
מסוגלים לתפקד עם שעות שינה מועטות.
זוהי טעות מהותית ,שיש לה השלכות לעתיד.
לא רק שהם אינם מייצרים מלטונין אשר מגן
עליהם בשלל החזיתות ,אלא שהימנעות
משעות שינה מספקות מעלה את רמת
הורמוני המתח ,כגון קורטיזול ,הידועים
כהורגי תאי מוח במרכז הזיכרון ומצב הרוח
 ההיפוקמפוס.כל עוד בלוטת האצטרובל לצידנו ומייצרת
מלטונין בכמות יפה ,אנו נותרים צעירים
ובריאים.
מוזמנים לישון על זה!
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פותחים את
סמסטר האביב

אלפי סטודנטים
בקמפוסים של המכללה
בבאר שבע ובאשדוד
חגגו את פתיחת סמסטר
האביב בהפנינג צבעוני
ושמח

אלפי הסטודנטים בקמפוס באר־שבע חגגו את פתיחת
סמסטר האביב בהפנינג צבעוני ושמח ,שערכה אגודת
הסטודנטים של הקמפוס .אירוע השיא היה הופעה של
לירן דנינו על הבמה המרכזית ,עם כל להיטיו הגדולים.
ובקמפוס אשדוד נהנו הסטודנטים מהופעתו המיוחדות
של אושרי כהן כ.DJ -
המשתתפים נהנו מאווירה חמה  -לא רק בשל מזג
האוויר ,שהאיר פניו לחוגגים ,אלא גם הודות למוזיקה,
שהרקידה את האלפים במסיבת דשא נהדרת ,עם
דוכני מזון ושתייה ועמדות משחקים.
12
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בוגרים

הניחו יסודות לאהבה:
בני הזוג שהכירו בלימודי הנדסת בניין
אלי ולירן בן שושן הכירו
במכינה שקדמה ללימודי
הנדסת בניין בקמפוס אשדוד
• בריאיון משותף הם מספרים
כיצד הפכה למידה קבוצתית
לקשר רומנטי ,מה היו
היתרונות בלימודים בזוג ולמה,
כנראה ,לעולם לא יעבדו יחד
בעידן הדיגיטלי ,שבו כמעט כולם מכירים
דרך אפליקציות ,הולכים ומתמעטים
סיפורי האהבה הקלאסיים  -אלה שצומחים
במקומות הבלתי צפויים ומייצרים אתגרים
מיוחדים .לכן ,החלטנו לספר דווקא סיפור
מסוג זה  -סיפור אהבה של זוג מהנדסי בניין,
שגם כשהיו עסוקים בשרטוטים ,בחישובים
ובנוסחאות ,מצאו את הדרך לבנות סיפור
אהבה יפהפה.
הכירו את אלי ולירן בן שושן ,מהנדסי בניין
בוגרי .SCE
אלמלא הלימודים במכללה ,סביר להניח
שמסלול חייהם לא היה מפגיש בין אלי ,תושב
אשדוד ,ולירן מבנימינה .״נפגשנו במכינה
להנדסה בקמפוס אשדוד״ ,משחזר אלי.
״מפגש כזה לא בהכרח מייצר חיבור מיידי.
למכינה מגיעים סטודנטים שמתעניינים
בתחום ההנדסה ,אבל לא תמיד יודעים במה
ירצו להתמקצע .אתה מגיע עם ראש פתוח,
ומבין שחלק מהחברים שתכיר במכינה לא
ילוו אותך בהמשך הלימודים״.
את התקופה במכינה ניצלו השניים כדי

14

מוקד תמיכה של איש אחד
אלי מוסיף :״הלימודים המשותפים היו נוחים
לקשר הזוגי .לימודי הנדסה הם תובעניים
מאוד וצריך להשקיע הרבה .אם לא לומדים
יחד ,יש תמיד תקופות שבהן אחד מבני הזוג
'נעלם' לתוך הלימודים .אצלנו כל אחד ידע
מה השני עובר ,וגם נמצאנו זה ליד זו והצלחנו
למצוא זמן לזוגיות גם בתקופות של עומס.
אין ספק שזה היה אינטנסיבי ביותר .היינו
יחד ממש 24/7״.

החיים שאחרי התואר

חצי שנה לאחר ששניהם סיימו את לימודיהם
בהצטיינות וכחמש שנים מאז ההיכרות
הראשונה ,לירן ואלי התחתנו .מאז הקימו בית
ומשפחה והיום הם הורים לילדה מהממת.
ברמה המקצועית ,שניהם כבר הספיקו
להתברג במקומות עבודה בתחום ולהפוך
למשפיעים על פרויקטים גדולים בחברות
שונות .ולא ,אין להם כוונה לעבוד יחד.

להכיר טוב יותר זה את זו .״לא הייתה פה אתגר הלימודים המשותפים

התאהבות ממבט ראשון ,אלא רגש שהלך
ונבנה .התחלנו ללמוד יחד ,עם סטודנטים
נוספים שאיתם התחברנו כקבוצה .בשלב
מסוים ,אלי עשה את הצעד הראשון״ ,מספרת
לירן.

בסיום המכינה ,לאחר ששניהם עברו את רף
הכניסה ללימודי התואר ,הגיע הזמן לבחור
בתחום הלימודים .״שנינו התחלנו ללמוד
הנדסת בניין ,התחום שעניין אותנו ,והיינו
פרטנרים  -גם כזוג וגם בלימודים״ ,מספר אלי.

אלי מספר איך הפך החיבור הקבוצתי לקשר
זוגי :״מאחר שלירן הגיעה מיישוב מרוחק,
הקשרים במכינה היו חשובים להתאקלמות
שלה באשדוד .התחלנו לשבת יחד ,עם עוד
חברים ,על עבודות ,נפגשנו בשעות הפנויות,
וככה העמיק הקשר  -מחברות ללימודים
להבנה שיש פה חיבור חזק יותר .הרגשתי
שכדאי לבדוק את זה והצעתי לה לצאת
לדייט״.

ארבע השנים שבהן למדו יחד הולידו ,בנוסף
ליתרונות ,גם אתגרים ייחודיים .״במהלך
הלימודים עשינו הכול יחד :למדנו באותם קורסים,
אותה מערכת שעות .הקל עלינו מאוד שהייתה לנו
שפה משותפת .ממש השלמנו זה את זו ונעזרנו
הדדית .החיבור יצר מוטיבציה משותפת להצליח
ודרבן אותנו להשיג תוצאות טובות יותר .לצד
אלה ,עלו גם תחושות שמתישהו נצטרך הפרדה
כלשהי״ ,נזכרת לירן.

״כל אחד מאיתנו בחר תחום התמחות
שמעניין אותו ,עם הבנה ברורה שעדיף
שנבחר דברים שונים .זה גם מה שדחף אותנו
להחליט שאנחנו מעדיפים לעבוד בחברות
נפרדות״ ,מסביר אלי .לירן צוחקת ומצטרפת:
״אין סיכוי שנעבוד יחד .ללמוד יחד היה השיא.
לעבוד ככה ,זה כבר יהיה קשה מדי״.
אלי עובד כמהנדס ראשי ומנהל בקרת איכות
בחברת ״רמות איכות״ .הוא אחראי על בקרת
ביצוע של מגה־פרויקטים להקמת מבנים
ציבוריים ,משרדים ועוד ,שעלותם נאמדת
בין  500מיליון לשני מיליארד שקלים .לירן
מנהלת פרויקטים בחברת ״פאי הנדסה״
ומתמקדת בשלבי התכנון – מתחילת התכנון
ועד לקבלת היתר הבנייה ותחילת ביצוע
הפרויקט .הפרויקטים המתקבלים בחברה
הם של החברות היזמיות הגדולות בארץ.
״בשילוב ההתמחויות של שנינו ,בבית שלנו
אפשר לבצע פרויקט שלם של הנדסת בניין
 משלב התכנון ועד ביצוע הגמר״ ,אומר אליבחיוך.

לאחר שסיים את לימודיו בהנדסת תוכנה ב־ SCEוהתקבל לעבודה בחברת הייטק,
יוחאי טמסוט קיבל על עצמו שליחות ייחודית :הוא מתנדב במתן שיעורים פרטיים
לסטודנטים במכללה ובהכוונתם בדרך להגשמת החלום המקצועי שלהם
דומה שכולם חולמים היום על עבודה
בהייטק ,וגם הביקוש לעובדים בתחום זה
גבוה .עם זאת ,המבקשים להתקבל מגלים
שהכניסה לתחום מותנית בידע נרחב
ובדיפלומות המוכיחות את יכולותיהם.
כך ,המועמדים נדרשים להעמיק בחומרי
הלימוד כדי להרשים את המגייסים ,ויש מי
שמסייע להם בכך :יוחאי טמסוט ,בוגר ,SCE
מעניק שיעורים פרטיים בחינם למי שחולמים
להצליח בהייטק.

יוחאי פנה ל־ SCEבעקבות המלצות  -הן על
רמת הלימודים והן על הסיוע במציאת עבודה
בסיומם .״בת־דודה שלי למדה במכללה
והמליצה מאוד .היא סיפרה שהרמה גבוהה
וששיעור הגיוסים למשרות טובות גבוה מאוד.
ואכן ,חוויית הלימודים שלי הייתה נהדרת.
המרצים משקיעים את כל מה שיש להם.
לא מדובר רק בתוכן ,אלא גם ביכולת לפתח
כישורים .למדתי איך ללמוד ,איך לגשת
לבעיות ולאתגרים ואיך להתמודד .צברתי
ניסיון לחיים ולעולם התעסוקה ,שאינני בטוח
שהייתי מקבל במקום אחר״.

״לוקח את הזכות והכלים״

מאז סיים בהצטיינות את לימודיו בקמפוס
אשדוד ,יוחאי עובד כ־data engineer
בסטארט־אפ  ,Reali Israelשמוכר נדל״ן
דרך האינטרנט .״בתפקיד שלי אני חלק מצוות
דאטה המפתח את הפלטפורמות הטכנולוגיות
שמאפשרות ללקוח לקנות בית דרך האינטרנט.
אני לוקח את המידע ועושה עליו אנליזה ,כך
שבכל פעם שבאינטרנט מוצעים למכירה בית
או דירה חדשה  -אפשר לראותם ישירות גם
דרך האתר שלנו״ ,מספר יוחאי.
יוחאי ,בן  ,29גדל באשדוד .״כבר כשהייתי
ילד קטן התעניינתי בעולם הטכנולוגיה
והמחשבים״ ,הוא מספר ,״לרוב בצד החומרי
ולא בתוכנה .אבל כשהגיע הזמן לבחור תחום
לימודים ,התחלתי לבדוק את תחום הנדסת
התוכנה .הבנתי שהוא קשור מאוד לעולם
שהכרתי ואהבתי מאז ומתמיד ,אבל גם
יאתגר אותי מאוד בהיבטים רבים ושונים״.

לאחר שסיים את לימודיו כמצטיין דיקן,
יוחאי הבין שסטודנטים רבים ישמחו לעזרה
בלימודים .הוא החליט שזוהי השליחות שלו -
לעזור לסטודנטים החולמים על מסלול דומה
לשלו .״זהו מסלול קשה ותחרותי ,והייתה לי
הזכות לסיים אותו בהצלחה .אני לוקח את
הזכות הזאת ואת הכלים שקיבלתי ומנסה
להעביר את הכלים לכמה שיותר אנשים .אני
יודע מה זה להתמודד עם לימודים לתואר,
הרי הייתי במצב הזה רק לפני כמה שנים .אני
נותן שיעורים פרטיים בהתנדבות הן במהלך
הלימודים והן בתהליך חיפוש העבודה .אני
מנחה אותם כיצד לחפש עבודה ,איך לכתוב
קורות חיים ואיך להתנהל בראיונות עבודה״.
את כל זה הוא עושה לצד עבודה בחברה
המוערכת בשווי של מיליארד דולר ,שאליה
גויס רק בשנה האחרונה אך כבר הוא מרגיש
שהספיק בה הרבה מאוד .״בסטארט־אפ
ובצוות ,אנחנו עוסקים בדברים מעניינים
וחשובים .יש עלינו אחריות גדולה ,כי לכל
אחד תפקיד משמעותי בהתפתחות החברה.
בסטארט־אפ אתה לא מרגיש בורג במערכת
 -יש לך יכולת להשפיע ולשנות בגדול״.
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סטודנטים

השראה ,ולכן הצגתה בצורה חזותית ,כפי
שהיא נתפסת בעיני מתבונן מבחוץ ,יכולה
לעורר גם בצופים תחושות שיובילו לפעילות
שתקדם את החברה״.

נשים מעוררות השראה מבעד לדימוי החזותי
לרגל יום האישה הבין־לאומי,
סטודנטים במחלקה לתקשורת
חזותית חלקו כבוד לנשים
מעוררות השראה ויצרו יצירות
המספרות את סיפורן
כבכל שנה ,יום האישה הבין־לאומי מפנה
זרקור אל נשים מעוררות השראה רבות .בת
משפחה ,שכנה קרובה ,חברה או אשת ציבור
 כולן ,בפעילותיהן השונות ,יכולות לעוררהשראה ולשמש מודל ומקור כוח לאחרים,

16

בדרכם להשיג את מטרותיהם ולחולל שינוי.
הסטודנטים במחלקה לתקשורת חזותית
כיבדו נשים אלו באמצעות מגוון דימויים
חזותיים.
העבודות נעשו במסגרת הקורס ״מבוא
לעיצוב גרפי״ .הסטודנטים התבקשו לבצע
תחקיר על דמות נשית מפורסמת ולאחר
מכן לעצב דימוי חזותי הממקם אותה על
רקע סיפורה ,כפי שהתפרש בעיניהם .כל
סטודנט בחר דמות מוכרת בתרבות או
בחברה המקומית והציג אותה בצורה ויזואלית
 איור או קולאז׳ ,כפי שהשתקפה בעיניו ועלסמך מה שעוררו בו הישגיה.

״יום האישה הוא בגדר תזכורת לעשייה
הנשית ולריבוי התפקידים שהן מגלמות .נשים
פרצו כבר מזמן את התחום הביתי־פרטי וניתן
לראותן בתחומים שונים ובמגוון מקצועות.
נשים נמצאות היום בעמדות מפתח ובעמדות
כוח בשלל משרות״ ,אומרת ענבל גרי ,מנחת
הקורס.
ענבל מסבירה שלמרות השינוי העצום
והשתלבותן של נשים במגוון תחומים
בשנים האחרונות ,עדיין יש לנו ,כחֶ ברה,
למה לשאוף ומה לשפר .״נשים הן חזקות
וראויות להערכה בדיוק כמו גברים .כל אישה,
ללא קשר למקומה החברתי ,יכולה לעורר

בין העבודות שהוגשו בחרנו לציין את זו של
דניאל חג'אג' ,סטודנט שנה א' במחלקה
החדשה לתקשורת חזותית ,שבחר ליצור
דימוי חזותי לרוני צוקרמן ,טייסת הקרב
הראשונה בישראל .״כמי ששירת בחיל
האוויר ,התחברתי מאוד לסיפורה של רוני.
מבחינתי ,היא מעוררת השראה כגיבורת־
על ,שסוללת את הדרך לנשים רבות נוספות.
בדימוי שיצרתי רציתי להביא לידי ביטוי את
המחשבה הזו ,על רוני כגיבורת־על בעלת
חיים כפולים :מצד אחד לוחמת קשוחה,
טייסת קרב ,ומצד שני  -רוני האזרחית ,שיש
לה חברים ושאוהבת לבלות .לכן יש כאן שני
חצאי פנים ,שביחד הם רוני .העובדה שלא
התפרסמו תמונות שלה הפכה את המשימה
למעניינת אף יותר ,בגלל המסתורין כביכול
של דמותה .הדימוי מתפרס על מה שאמור
להיות שני דפים ,מתוך מחשבה שאדם
שרואה רק את העמוד הראשון יראה רק חלק
מהכותרת' :טייס הקרב הראשונ' ,כשמבט
על שני צידי הדימוי יחשוף שזו בעצם 'טייסת
הקרב הראשונה'״.
קורס המבוא לעיצוב גרפי אמור להעניק
לסטודנטים את הכלים והיכולות לחבר בין
דימוי וטקסט ולקבוע את היחסים ביניהם.
באמצעות סדנאות ולמידה עיונית ,הקורס
יוצר היכרות עם מושגי יסוד כגון דימוי ,אייקון,
סמל ועוד .הסטודנטים מתוודעים לאופן
שהמציאות מתו ּוכת באמצעות העיצוב .כך
למשל ,כיצד עיצוב משתמש בנוסטלגיה,
געגוע אל העבר ,כדי לעורר משיכה למוצר,
לדמות או לנרטיב ,ובכך לפעול באופן שאליו
מכוון יוצר הדימוי.

באר־שבע מתקשטת
במחווה לזרמים באמנות
תערוכת עבודות של סטודנטים מהמחלקה לתקשורת חזותית,
מחווה לזרמי האמנות השונים ,צבעה צירי תנועה מרכזיים
בבאר־שבע בצבעים ססגוניים • המחלקה החדשה תמשיך להעשיר
את התרבות העירונית גם בשנים הבאות!
שיתוף פעולה בין  SCEלעיריית באר־שבע
הוביל להצבתם של דגלים ססגוניים בצירי
התנועה המרכזיים בעיר ,פרי עבודתם של
סטודנטים מהמחלקה לתקשורת חזותית
במכללה .העבודות נוצרו כולן בקורס ״פיתוח
צורה״ ,כמחווה לזרמי האמנות השונים לאורך
ההיסטוריה.
הקורס הקנה לסטודנטים כלים לתיאור
צורני ,לצורך המחשת רעיון והעשרת השפה
החזותית .הם למדו כיצד מדיום ההדפס
מביא לידי ביטוי פרקטיקות שונות ובהן ציור,
רישום ,הדפס ,מגזרות נייר ,צבע וקומפוזיציה
ומאפשר ליצור דימוי לאובייקט תעשייתי,
המשלב מסורת עם ִקדמה.
מנחת הקורס ,עינת אמיר ,מספרת כי
התערוכה מורכבת מעבודות הגמר של
סטודנטים בקורס ,אשר משלבות בין הכלים
המעשיים שהוקנו בקורס לבין קורסים
עיוניים שנלמדו לאורך הסמסטר ,ובהם
הקורס ״מבוא לתולדות האמנות והעיצוב״.
הסטודנטים התבקשו לבחור אחד מזרמי
האמנות ,להעמיק בו ולחקור אותו ,במטרה
ליצור מבע חזותי שניתן להפיק ממנו תוצר
גולמי כמו מוצרי נייר ,טייק אוויי או אופנה.
עינת דרזנר ,סטודנטית שנה א' במחלקה
לתקשורת חזותית ,שמחה לראות את
עבודתה מוצגת ברחוב דוד טוביהו ,סמוך
למתחם הקטר :״אני מרוצה מאוד מהתוצאה
וגאה בעבודה שלי .כיף לראות אותה מוצגת
ברחבי העיר ולדעת שאנשים נוספים יראו
אותה .במהלך הסמסטר הכרתי לראשונה את
עולם הדימויים המגוון של מצרים העתיקה,

ובעבודתי יצרתי חותמות המבוססות על
השפה הוויזואלית ועל תרבות התקופה.
המטרה הייתה לייצר דימוי חזותי שמדבר
בשפה של מצרים העתיקה ,אבל יהיה בסיס
לשימוש עתידי לצורכי אופנה; למשל ,ליצירת
פיג'מה 'מצרית' שתתאים לבנים ולבנות״.
הסטודנטים שעבודותיהם מוצגות בתערוכת
החוצות החלו רק השנה את לימודיהם
במכללה ,במחלקה החדשה לתקשורת
חזותית .מטרת המחלקה היא להצמיח
מעצבים צעירים ,בעלי ידע עיצובי וטכנולוגי,
מעוף ,גמישות מחשבתית ומוטיבציה אישית
לביטוי חזותי .הלימודים מתבססים על הבנה
עמוקה של תפקיד המעצב בעידן המידע
והטכנולוגיה ,אשר מתפתח ומשתנה תכופות.
במהלכם ,הסטודנטים יפתחו אוריינות
חזותית ,היכרות עם פלטפורמות דיגיטליות
שונות וחשיבה עיצובית אינטראקטיבית.
תושבי באר־שבע ואורחיה יוכלו ליהנות
מעבודות הסטודנטים ,שימשיכו לצבוע
ולהעשיר את התרבות העירונית גם בשנים
הבאות!
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סטודנטים

הנדסה כימית שמובילה למצוינות
רון פרץ ,סטודנטית שנה ג׳ :״העובדה
שנבחרנו כמצטיינים על ידי שני גופים
מובילים היא מבחינתנו ‘זריקת מוטיבציה׳.
ההכרה בהישגינו הלימודיים והחברתיים
מרגשת ומדרבנת להמשיך ולהשקיע כדי
לשמור על הרף הגבוה שהצבנו לעצמנו,
בדרך להיות מהנדסים מצטיינים ולהשתלב
בתעשייה ובמחקר .בשמי ובשם חבריי ,אני
רוצה להודות לחברת אדמה על המלגה,
שמאפשרת לנו להתרכז בלימודים ,להוכיח
שאנחנו ראויים לתואר ‘מצטיינים׳ ולשמש
מודל גם לבאים אחרינו״.

במטרה לעודד מצוינות אקדמית
וקשרי אקדמיה-תעשייה,
חברת ״אדמה״ ממשיכה
להעניק מלגות הצטיינות
לסטודנטים מהמחלקה להנדסה
כימית בקמפוס באר־שבע •
בתום סיור מרתק של בכירי
החברה במעבדות המחקר של
המחלקה ,הוענקו מלגות לשישה
סיור במעבדות
סטודנטים מצטיינים • ״יחד
לפני תחילת הטקס סיירו בכירי אדמה ,יחד
נמשיך להצעיד את העולם
עם כמה מעובדי החברה ,בוגרי המחלקה
קדימה״ ,אמר צבי מנור ,סמנכ״ל (שלומי ,ימית ,איגור וגל) ,במעבדות השונות
ושמעו מהסטודנטים על מחקריהם .נמצאו
התפעול של ״אדמה״
ולצבירת ניסיון בעבודה מעניינת וחשובה.
רבים מהבוגרים שלנו כבר נקלטו בחברה
ומייצגים את המכללה בכבוד .אנו מעריכים
את המעורבות של החברה בהכשרת הבוגרים
ומקווים כי שיתוף הפעולה יימשך״.
ב־ 23במרץ  2022התקיים בקמפוס
באר־שבע טקס חלוקת המלגות המסורתי
מטעם חברת ״אדמה״ לסטודנטים
ולסטודנטיות מצטיינים מהמחלקה להנדסה
כימית ,בשנים ג' וד' ללימודיהם.
השנה ,לראשונה ,הוענקה מלגה גם לסטודנט
לתואר שני במחלקה ,במטרה להוקיר ולקדם
את המחקר והעוסקים בו .המחלקה להנדסה
כימית היא המחלקה הראשונה במכללות
בארץ שקיבלה אישור לתואר שני עם תזה,
ולומדים בה כיום סטודנטים לתואר שני עם
תזה בהנדסה ירוקה.
מקבלי המלגות השנה הם רון פרץ ,קורל
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מונסונגו ,הילה בקמן ,אווה בן חמו ,רביד
אליאב ואלירז סטמקר.
טקס חלוקת המלגות מוקדש לזכר מייסדי
חברת אדמה (מכתשים ואגן לשעבר),
ארבעה יזמים ופורצי דרך :צבי צור ,מיכה
פיקרסקי ,ישראל תמיר ואליהו תאומים.
המלגות הוענקו למצטיינים על ידי צבי מנור
 סמנכ״ל התפעול בחברת אדמה ,פרופ'שמעון לויצקי  -נשיא  ,SCEופרופ' אריאלה
בורג  -ראשת המחלקה להנדסה כימית
ולתואר שני בהנדסה ירוקה.
מנור בירך את המצטיינים ואמר :״בחרתם
את המקצוע הנכון! כימיה היא הכול  -ועם

המקצוע הזה אפשר לשאוף ולהגיע רחוק.
תחומי המחקר שאתם עוסקים בהם הם
גם עתיד הענף שלנו  -החקלאות ,ואנחנו
מאמינים כי יחד ,אתם במחקר ואנחנו
בתעשייה ,נמשיך להצעיד את העולם
קדימה‘ .אדמה׳ רואה חשיבות רבה בקשר
עם המחלקה להנדסה כימית ב־ ,SCEואנחנו
מבטיחים כי שיתוף הפעולה הפורה יימשך -
במטרה להמשיך ‘לייצר׳ מהנדסים מובילים
כמוכם״.
פרופ' לויצקי :״אנחנו מוקירים את
חברת אדמה על חשיפת הסטודנטים
שלנו לתעשייה ,לטכנולוגיות מתקדמות

פרופ' בורג :״אנו ,במחלקה להנדסה כימית,
הצבנו לעצמנו למטרה להכשיר בוגרים
ובוגרות בעלי חשיבה מקורית ועצמאית
ויכולת הובלה ,ובתוך כך לחזק את הקשר
שבין התעשייה והאקדמיה .קשר זה חשוב
מאוד בשל מקומה המרכזי של התעשייה
הכימית בכלכלה הישראלית .אנחנו רואים
ב'אדמה מכתשים' שותפים מרכזיים
להכשרה ולהצלחה של הסטודנטים במחלקה
ומודים על המלגות ,המסייעות בהשגת
ההישגים המרשימים .ברכות לסטודנטים
המצטיינים  -לא רק על הישגיהם הגבוהים
אלא גם על פעילותם החברתית והקהילתית,
המוכיחה שניתן לשלב מצוינות אקדמית עם
נתינה לקהילה״.

נקודות השקה רבות בין המחקר במסגרת
לימודי הנדסה ירוקה ,בנושאי איכות סביבה
וקיימות ,לבין המחקר המתבצע באדמה
לצורכי חקלאות המתחשבת בסביבתה.
הסיור נפתח במעבדתו של ד״ר יורם שוטלנד,
שם הציגו שלושה סטודנטים לתואר שני את
נושאי המחקר שלהם:

נאיל אסד עוקב אחר הפעילות האנטיביוטית
של מיצויים מצמח הגת ,שהיה מתרופות
הפולקלור של יהודי תימן לטיפול בבעיות
בדרכי העיכול ובמערכת הנשימה .נאיל מצא
כי למיצויים מצמח הגת יש אפקט מעכב גידול
של חיידקים ,מה שעשוי לסלול את הדרך
לפיתוח תרופות אנטיביוטיות המבוססות על
הצמח.
מראם עוסמאן חוקרת בכלים ביואינפורמטיים
ובמעבדה חיידקים הפוגעים בדלועים ,בעיקר
באבטיחים ובמלונים .המחקר נועד לזהות
גנים מרכזיים בתהליך הפתוגני ולהבין את
תפקידם.
דמיאן אלחנדרו קיסצ'ינובסקי חוקר חלבון

מרכזי הנחוץ לייצור חומרים שניוניים
בצמחים ,שהם בעלי ערך רב לתעשיות
המזון והתרופות .המחקר נועד לאפשר את
בנייתה של מערכת שתוכל לייצר חומרים אלו
בשמרים או בחיידקים ,וכך לייצר בדרכים
ביוטכנולוגיות כמויות גדולות של חומרים
יקרי ערך אלו.
הסיור נמשך במרכז לתהליכים ירוקים,
שם הציגה הסטודנטית שיר שי ,המונחית
על ידי פרופ' עדי וולפסון וד״ר אושרת
אונטמן ,מחקר המתמקד בהידרוג'לים על
בסיס פוליסכרידים מתחדשים ממקורות
ביולוגיים ,למטרות ספיחה של יונים
ממשפחת הלנתנידים מתמיסות מימיות.
תוצאות המחקר עשויות להוביל לפיתוח
שיטה זולה וידידותית לסביבה (מזעור
פסולת כימית ,שימוש חוזר בסופח הביולוגי
ואפשרות לשימוש חוזר במתכות) לטיפול
בשפכי תמיסות מימיות.
הסטודנטית רעות עמר ,המונחית על ידי
פרופ' דורית תבור וד״ר יצחק לדיז'נסקי,
עוסקת בהשפעת מיקרו־טיפות על תגובות
כימיות ומציאת תנאים אופטימליים לביצוע
תגובות שונות .תוצאות המחקר עשויות לסייע
להאצה של תגובות כימיות.
במעבדה לביוטכנולגיה הציג הסטודנט יוגב
יחזקאל ,המונחה על ידי ד״ר אינה לויצקי,
ד״ר רפי גונן ופרופ' אריאלה בורג ,את התזה
שלו העוסקת בפיתוח שיטה מהירה לזיהוי
נזק כתוצאה מחשיפה לקרינה רדיואקטיבית.
הסיור הסתיים במעבדות ההוראה של
המחלקה ,אשר מצוידות במכשור מתקדם
ומשמשות את הסטודנטים במהלך הלימודים
לתואר ראשון .פרופ' דורית תבור סיפרה על
הציוד הייחודי ,הכולל מערכות חצי־חרושתיות
( )pilotשנבנו בתכנון עצמי של המחלקה
לצורך למידה ויישום של פעולות היסוד
הנלמדות בקורסים השונים :זרימה ,מעבר
תנע ,מעבר חום ,זיקוק ,סינון ועוד.
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חשיפה אישית

סגל אקדמי
לא הצליחו!״ צעק ,והתכוון ,כמובן ,לנאצים.

ד״ר יצחק אוגוסט
חבר סגל אקדמי במחלקה להנדסת חשמל
ואלקטרוניקה וביחידה לפיזיקה

קמפוס באר־שבע

נולדתי ב־ 1בינואר  - 1978וזכיתי להיות הילד
הראשון שנולד בבאר־שבע באותה שנה!
במהלך מסיבת הסילבסטר ,סבי מוטקה
ז״ל ,ניצול אושוויץ והבעלים של מועדון ויטמן
באותם ימים ,כיבד את כולם בשתייה חינם
כדי לחגוג את ניצחוננו על הגרמנים .״הם

גדלתי והתחנכתי בבאר־שבע ,ומגיל הגן
היה לי עניין רב בתופעות בטבע ובנפלאותיו.
אבי ז״ל נהג להביא לי מגנטים ,סלילים,
מנועים ומכשירי מדידה שונים ולהסביר לי
את עקרונות פעולתם .בבית הספר היסודי
זכיתי בכמה פרסים ,ביניהם הפרס הראשון
בתחרות החשמל המחוזית לנגב  -בה בניתי
והצגתי גנרטור למתח גבוה.
למדתי לתואר ראשון בפיזיקה ולתואר שני
ושלישי בהנדסת אלקטרואופטיקה ופוטוניקה
 כולם באוניברסיטת בן־גוריון בנגב .אתלימודי התואר השני סיימתי בהצטיינות יתרה,
ובמהלכם פרסמתי מאמרים ,השתתפתי
בכנסים מדעיים ואף הצגתי את עבודתי
בסוכנות החלל האירופית  ESAשבאיטליה.
במהלך לימודי הדוקטורט פרסמתי מספר
רב של מאמרים אקדמיים ,ביניהם גם בעיתון
היוקרתי  Scientific Reportsשל הוצאת
 ,Natureוזכיתי במספר רב של מלגות
הצטיינות תחרותיות .הצגתי את תוצרי
עבודתי המדעית בכנסים רבים בארה״ב,
באירופה ובישראל .הישג משמעותי נוסף
מתקופת לימודי הדוקטורט היה רישום פטנט
בארה״ב ,באירופה ובישראל על טכנולוגיית

דימות ספקטרלי מתקדם .כיום ,טכנולוגיה
זו נמצאת בתהליכי מסחור בכמה חברות.
במהלך לימודי הדוקטורט הוזמנתי להיות
מדען אורח במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס
( )MITוהשתתפתי במחקר מדעי פורץ
דרך .לאחר סיום הלימודים ,ביצעתי שתי
השתלמויות בתר־דוקטורט.
באוקטובר  2019מוניתי לחבר סגל אקדמי
בכיר מן המניין במחלקה להנדסת חשמל
וביחידה לפיזיקה .בדצמבר  2021חנכנו
את המרכז למחקרים מתקדמים באופטיקה
חישובית ,אותו אני מנהל .עיקר פעילותו
של המרכז הוא בשיפור מהותי של ביצועי
מערכת דימות ספקטרוסקופיות (Ultra/
 )Hyper-spectral imagingומערכות דימות
פולרימטריות (.)Polarimetric imaging
המרכז מזמין סטודנטים לבוא ולהיווכח
בפוטנציאל העצום של הדימות החישובי.
ברצוני לשבח את היתרונות של הלימודים
במכללה  -על האינטימיות שבה ,היחס האישי
לכל סטודנט והגישה הלא פורמלית.
אני תושב באר־שבע ,אב לשני ילדים ,שאת
הגדול שביניהם (מושיקו) חלק מהסטודנטים
מכירים .בגילו הצעיר ,הוא כבר אוהב מאוד
להגיע למכללה!

סגל מנהלי
את עבודתי במכללה התחלתי בפברואר
 ,2020במטרה להקים את היחידה לפיתוח
עסקי .בעברי המקצועי עסקתי בייעוץ
אסטרטגי ובהקמה ובהובלה של שני סטארט־
אפים.

לירן פאליק טבת
מנהלת היחידה לפיתוח עסקי ומסחור ידע
20

למדתי לתואר ראשון בעיצוב תעשייתי
במכללת שנקר ולתואר שני בעיצוב תעשייתי
בהתמחות ניהול העיצוב (מקביל לתואר
שני במנהל עסקים) בבצלאל  -אקדמיה
לאמנות ולעיצוב בירושלים .השילוב בין
חשיבה עיצובית למנהל עסקים נתן לי יכולת
ייחודית להתבונן בדרך שבה מקימים עסקים
ובונים חברות .היכולת לשלב בין טכנולוגיה
לבין הבנת המשתמשים מאפשרת להתבונן
בעולם העסקי מתוך ראייה של משתמש־

קצה ולהבין טוב יותר כיצד לבנות את
שרשרת הערך לצורך השגת המטרות ושיפור
שורת הרווח ,בלי לפגוע בחוויות המשתמש.
כיום ,היחידה לפיתוח עסקי פועלת בשילוב
של מספר רב של חממות ומשקיעים פרטיים,
עם השקעות פעילות .מטרתה היא למצוא
את האיזון בין מחקר בסיסי ,המקדם את
החוקרים באקדמיה ,לבין שילוב יישומי ,אשר
מאפשר להקים חברות הזנק מתוך המכללה
ולקדם רעיונות טכנולוגיים פורצי דרך  -הן
במישור האקדמי והן במישור העסקי.
אני אמא לשלושה ילדים ומתגוררת בתל־
אביב .שמחה לעבוד באזור הדרום ולקדם
טכנולוגיות לכדי מימוש עסקי.

נושאים עיניים
לגובה:
ביקור במתחם
״משימת רקיע״
סטודנטים מהמחלקה להנדסת
חשמל ואלקטרוניקה במסלול
ההתמחות לוויינים וחלל ביקרו
במתחם ״משימת רקיע״ ולמדו
על המשימה של איתן סטיבה
בתחנת החלל הבין־לאומית,
על התקשורת עם התחנה ועל
תנאי החיים בה
סטודנטים מהמחלקה להנדסת חשמל
ואלקטרוניקה ממסלול ההתמחות לוויינים
וחלל של המחלקה להנדסת חשמל
ואלקטרוניקה בקמפוס אשדוד ביקרו
במתחם ״משימת רקיע״ ,שממנו נוהלה
משימתו של האסטרונאוט הישראלי איתן
סטיבה בתחנת החלל הבין־לאומית .את
הביקור ארגן אורי און ,מרצה במסלול
ההתמחות ,יחד ראש המחלקה להנדסת
חשמל ואלקטרוניקה ד״ר אירית יובילר וצוות
המחלקה.
הסטודנטים קיבלו הסברים על חדר הבקרה
של המשימה ,על התקשורת עם תחנת החלל
ועם האסטרונאוט ,על תנאי החיים בתחנת

החלל ועל הניסויים הישראליים הנערכים
בתחנת החלל הבין־לאומית .מתברר כי
לקראת ״משימת רקיע״ נערכה תחרות
בין מדענים וחוקרים ישראלים ונבחרו 35
ניסויים ייחודיים ,בתחומים שונים ,שנערכים
בתחנת החלל בתנאי מיקרו־כבידה .זהו
מספר שיא של ניסויים במשימת חלל אחת.
מסלול ההתמחות לוויינים וחלל נפתח
בקמפוס אשדוד לפני כארבע שנים ,ומאז
גדל מספר הסטודנטים משנה לשנה .השנה
אושרו הרחבה של הפעילות ותקציב לבניית
מעבדה מיוחדת ,עם חדר נקי ,לצורך
בנייה ושיגור של ננו־לוויין ,שהסטודנטים
כבר התחילו לתכנן .הסטודנטים שיצטרפו

למסלול בשנים הבאות ימשיכו את הפרויקט
ואף יוכלו לבחור לבצע את פרויקט הגמר
שלהם על הננו־לוויין .את פרויקט הננו־
לוויין מנהל אורי און ,שיחד עם ד״ר דניאל
פורטנוי ,מהנדס מערכות מנוסה שגויס
לטובת העניין ,מנחים את הסטודנטים.
תחום החלל עובר מהפכה בשנים האחרונות
 עם טכנולוגיות חדשות ,מודלים עסקייםחדשים וחברות וסטארט־אפים רבים
הקמים בארץ ובעולם .במחלקה להנדסת
חשמל ואלקטרוניקה בקמפוס אשדוד
רואים חשיבות גדולה בחשיפת הסטודנטים
לתחום המתפתח הזה ולהכשרת מהנדסים
לעבודה בו.

עיתון המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון | גיליון 21 | 52

קהילה

עושים
טוב למען
הסביבה

ברוח הפעילות השוטפת שהם מקיימים
לכל אורך השנה ,החליטו חברי התא הירוק
בקמפוס באר־שבע להתמקד ביום המעשים
הטובים בפעילות מיוחדת למען הסביבה.
לאחר פנייה לקק״ל ,הבינו כי כמויות אשפה
אדירות מפוזרות ביער דודאים ,בין שכונת
רמות ללהבים ,שלא מתבצעת בו פעילות
ניקיון שוטפת .יחד עם סטודנטים נוספים,
חברי התא הגיעו למקום ,אספו את האשפה
וניקו את היער  -לרווחת המטיילים באזור.
פעילות זו מצטרפת למגוון פעילויות נרחב
שמקיים התא הירוק ,במטרה להגדיל את
המודעות לנושאי קיימות שונים .בזכות התא
הוקמו במכללה אזורי מחזור ומתקיימות
לאורך השנה פעילויות שונות ,המעודדות את

כחלק מיום המעשים הטובים ,חברי התא הירוק בקמפוס באר־שבע קיימו
פעילות ניקיון ואיסוף אשפה ביער דודאים ,לטובת ציבור המטיילים
הסטודנטים לשמור על הסביבה .בין השאר,
הוקמה בקמפוס באר־שבע גינה אקולוגית,
המתוחזקת על ידי סטודנטים מכל המחלקות
וכוללת אזורי ישיבה ,ספסלים ,עצים וצמחי
תה .יריד יד שנייה לסטודנטים ולסגל מעודד
רכישת בגדים משומשים ,כדי למנוע את
הפגיעה הסביבתית של תעשיית הבגדים
ושל בגדים המושלכים ללא שימוש.

ספיר אסייג ,מובילת התא הירוק בקמפוס
באר־שבע :״אנחנו שמחים לקחת
חלק בכל פעילות סביבתית שבה נוכל
לתרום .מטרת הפעילויות היא כמובן
לשמור על הסביבה ,אך גם לחבר את
הקהילה לסביבה ולעצמה על ידי יוזמות
מיוחדות ,המדגישות את האופן הפשוט
כל כך שבו אפשר לחולל שינוי סביבתי״.

פותחים את הדלת לעולם ההנדסה
תוכנית חדשה של  SCEומשרד החינוך מציעה לימודי הנדסה
לתלמידי חטיבות ביניים מצטיינים מאשדוד והסביבה
קמפוס אשדוד אירח מפגש חווייתי של עשרות
תלמידים מצטיינים מחטיבות הביניים באשדוד,
גדרה וקריית־מלאכי .המפגש נועד לאפשר
היכרות עם תוכנית חדשה שיזמה המכללה,
בשיתוף משרד החינוך ,שבמסגרתה ישתתפו
תלמידים מצטיינים בתחומי המתמטיקה
והמדעים בקורסים אקדמיים במחלקות
להנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת מכונות
במכללה ויצברו נק״ז לתואר ראשון.
במהלך יום החשיפה לתוכנית נהנו התלמידים
מהרצאות מותאמות ומעשירות ,סיור בקמפוס
וסדנאות במעבדות המחקר .הצטרפו אליהם
לאורך היום רקטור המכללה פרופ' יהודה חדד,
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סמנכ״ל משרד החינוך מוהנא פארס ,ממונה
החינוך הטכנולוגי העל־תיכוני יוסף מנוחין,
מפמ״ר מגמת חשמל אירנה ליברמן ,צוות
המכללה ,מורי התלמידים והוריהם.
פרופ' יהודה חדד :״להיחשפות לתחומי ההנדסה
כבר בגיל צעיר יש חשיבות עצומה .תלמיד
שמגלה עניין בתחום ישאף ,ישקיע ויצליח
בלימודיו ,מה שיאפשר לו נקודת פתיחה טובה
יותר כשיעמוד בצומת הבחירה שמציעים העולם
האקדמי והמקצועי .התוכנית נולדה כחלק
מחשיבה ארוכת טווח ,לעודד את החשיבה על
תחומי ההנדסה וההייטק כבר בגיל צעיר״.

מחזירים לקהילה:
אגודת הסטודנטים
של קמפוס אשדוד
ביום המעשים הטובים
חברי אגודת הסטודנטים של קמפוס אשדוד נרתמו לשיפוץ הכניסה
למרכז הקהילתי ברובע ב' בעיר ,המספק שירותים ותמיכה לאנשים
עם צרכים מיוחדים
באי המרכז הקהילתי ברובע ב' בעיר אשדוד
עלולים להתקשות בזיהוי המקום :הכניסה,
שהוזנחה בשנים האחרונות ,עברה ִּבן לילה
שדרוג משמעותי וזכתה למראה חדש ונוצץ.
השינוי המבורך הוא תוצאה של פעילות יזומה
שקיימו חברי אגודת הסטודנטים של קמפוס
אשדוד ,כחלק מפעילות יום המעשים הטובים.
חברי האגודה הגיעו למרכז ,שאליו מגיעים
מדי יום ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים.
הם שיפצו וצבעו את קירות המרכז והציבו
דשא סינתטי ואדניות גינה בשני צידי המתחם.
הפעילות התקיימה לצד הילדים שהגיעו

לאורך היום למרכז ,ויחד עם הסטודנטים
חגגו בעשייה שמחה ומבורכת.
אור אלמקייס ,יו״ר אגודת הסטודנטים
בקמפוס אשדוד :״כסטודנטים הלומדים
בעיר אשדוד ,אנחנו רואים חשיבות רבה
בחיבור לקהילה הסובבת אותנו .שמחנו
לקחת חלק בפעילויות יום המעשים הטובים
ולדאוג לכניסה מטופחת ומזמינה עבור
באי המרכז הקהילתי ,כך שייהנו כפליים
בבואם לבלות במרכז ,התומך באנשים עם
מוגבלויות .אנחנו מבטיחים לשמור על קשר
בפעילויות נוספות שנקיים בהמשך השנה״.
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