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עם פתיחת שנת הלימודים תשפ״ג, 
נפתחה המחלקה למדעי המחשב, בה 
סטודנטים יחלו לימודיהם הן בקמפוס 
באר שבע והן בקמפוס אשדוד. במקביל 
אנו ממשיכים לעבוד במרץ על הקמת 
קמפוס חדש בעיר אשדוד ועל פתיחת 
מסלולי לימוד חדשים וייחודיים בכל 

קמפוס.

מעט  לא  התלוו  האחרונות,  לשנים 
אתגרים הקשורים במגפת הקורונה 
העולמית, המצב הביטחוני במדינת 
ועוד. אתגרים  יוקר המחייה  ישראל, 
ורבים אחרים, דרשו מכל אחת  אלו 
ואחד מאיתנו להתאים עצמו למציאות 
ליזום,  ולצמוח,  להתפתח  החדשה, 
להוביל ולהנהיג למעננו ולמען עתיד 

טוב יותר. 

ות  הסטודנטי לכל  מאחל  אני 
והוותיקים,  החדשים  והסטודנטים, 
שנה טובה ומוצלחת והשתלבות מהירה 
וטובה במרקם החיים והלימודים כאן 

.SCEב־

בברכה חמה,
פרופ׳ יהודה חדד

רקטור

דבר הרקטור

אנו ממשיכים להתחדש במחקר 
מחקר  על  דגש  עם  ובפיתוח, 
החיבור  ועל  איכותיים  והוראה 

לתעשיות מתקדמות בישראל. 

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

דרכים.

המכללה מקצה משאבים רבים 
לפיתוח ולשכלול אמצעי הוראה 
במחקר  ומשקיעה  ומעבדות 
הספריות  ובהעשרת  ופיתוח, 
במגוון  בסטודנטים  ובתמיכה 

דרכים, כולל הענקת מלגות.

טובה,  שנה  לכולכם  מאחל  אני 
ופורייה, מלאת הצלחות  בריאה 

בהוראה, במחקר ובלימודים.

בכבוד רב,
פרופ' סמיון לויצקי

SCE נשיא

דבר הנשיא 

בעולם  חם  נושא  הוא  "טראנסמדיה" 
התקשורת החזותית. הוא עוסק בשינויים 
הטכנולוגיים ובפלטפורמות החדשות שהם 
דימויים  שלל  של  היצירה  בתהליך  יצרו 
והעברת מסרים. לדברי ראשת  חזותיים 
המחלקה לתקשורת חזותית ב־SCE, נינו 
ביניאשוילי, המונח עוסק ביכולת של סיפור, 
עלילה או מיתוג להתפרס על פני מדיומים 
שונים, והוא ממחיש את אופן העברת המסר 
או החוויה דרך סיפור, תוך שימוש בטכנולוגיות 

שונות.
בכנס בתחום התקשורת החזותית שהתקיים 
במכללה, ראשון מסוגו בבאר־שבע, הופנה 
הזרקור לנושא הטראנסמדיה במגוון סדנאות, 
פאנלים והרצאות. הכנס התקיים ב־26-25 
החדשה  המחלקה  ביוזמת   ,2022 במאי 

לתקשורת חזותית. 
בפאנלים ובהרצאות שהתקיימו ביומו הראשון 
של הכנס והיו פתוחים לקהל הרחב השתתפו 
בין היתר דוד פולונסקי, המאייר והאנימטור 
שייצר את ״אנה פרנק - היומן הגרפי"; פרופ׳ 
טרי שרויאר מהמרכז האקדמי לעיצוב וחינוך 
ומבקר  עיתונאי   - פינטו  גואל  חיפה;  ויצו 
תרבות; אבי לובין - אוצר גלריית המדרשה 

 .X ופרויקט בית חולים שדה
זאב  האמן  הרצה  השני  היום  של  בשיאו 
"אמנות  על  )"שושקה"(,  אנגלמאיר 

האם המסר הוא חזות הכול?
כנס ראשון בתחום 

התקשורת החזותית התקיים 
בבאר־שבע ביוזמת המחלקה 

החדשה לתקשורת חזותית 
של SCE • הכנס הפנה את 

הזרקור למונח "טראנסמדיה" 
ודן בהשפעת הטכנולוגיה על 

המסר ודרכי הצגתו

ואקטיביזם". גם הרצאה זו הייתה פתוחה 
לקהל הרחב.

לצד ההרצאות והפאנלים הוצגה תערוכת 
עבודות של הסטודנטים, תלמידי שנה א' 

במחלקה. 
רקטור המכללה, פרופ' יהודה חדד: "זהו יום חג 
למכללה, עם השקתה הרשמית של המחלקה 
לתקשורת חזותית. זו אומנם השנה הראשונה, 
אך צפייה בעבודות הסטודנטים המוצגות מחוץ 
לאולם מלמדת על כישרונם הרב. SCE גאה 
ללמוד  שבחרו  פורצי־הדרך,  בסטודנטים 
במחזור הראשון של המחלקה ובכך לקדם 
צעד נוסף את תחום התרבות החזותית בבאר־
שבע ובנגב. המכללה מתחייבת לעשות כל 
שביכולתה כדי לספק לסטודנטים קרקע פורייה 

לצמיחה בתחום האמנות. אני מאחל להם 
הצלחה בלימודיהם ומאמין שכמונו, גם הם 
יתאהבו בנגב ויבחרו להשתקע כאן. יחד נמשוך 

רבים, שיראו את ההצלחה וימשיכו בדרך".
פרופ' טרי שרויאר מהמרכז האקדמי לעיצוב 
וחינוך ויצו חיפה: "זהו רגע קסום ומכונן של 
מחזור ראשון שעושה את צעדיו הראשונים 
החזותית.  והתקשורת  האמנות  בתחום 
הוראת האמנות בערים כמו באר־שבע וחיפה 
מוכיחה כי תרבות, אמנות ותקשורת חזותית 
אינן נעצרות בתל־אביב או בירושלים. זכרו 
כי זהו תחום רחב, שמאפשר הרבה מאוד 
התנסויות ומייצר מגוון הזדמנויות לתקופה 
שאחרי הלימודים. הכול, למעשה, תלוי רק 

בכם, הסטודנטים".
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חדשות ואירועים

 Energy Storage in( ESN באירוע האקתון
the Negev( שהתקיים במכללה, בשיתוף עם 
קהילת DeserTech, הועלו פתרונות יצירתיים 
לאגירת אנרגיה בסביבה מדברית, שיאפשרו 
האקלים  משבר  עם  בהתמודדות  לסייע 

והשלכותיו. 

DeserTech היא יוזמה משותפת של קרן 
מיראז' ישראל, המכון הישראלי לחדשנות, 
המשרד להגנת הסביבה ואוניברסיטת בן־
גוריון בנגב, המקדמת פיתוח, אדפטציה 
ומסחור של טכנולוגיות המאפשרות לחיות 
חיים בני־קיימא באקלים צחיח, תוך הפיכת 
עולמי  יזמות  למרכז  והנגב  באר־שבע 

לטכנולוגיות אלו. 

משתתפי ההאקתון התבקשו להציג טכנולוגיה 
חדשה, שיפור של טכנולוגיה קיימת, פתרון 
הולכה לרשת, פתרון לניהול ביקושים ועוד, 
תוך התייחסות להיבטים טכנולוגיים, כלכליים, 
ניהוליים, תשתיתיים וסביבתיים ועם דגש על 

הזיקה לסביבה המדברית.

בהאקתון התמודדו 10 קבוצות שהורכבו 
מסטודנטים בשנים ג' וד' ללימודי תואר 

עובדים על עתיד טוב יותר 
באזורים צחיחים 

בסיומו של האקתון מאתגר שהתקיים במכללה 

בשיתוף עם קהילת DeserTech, הוצעו מגוון 

פתרונות יצירתיים לאגירת אנרגיה בסביבה מדברית

ראשון בהנדסה כימית וסטודנטים משנים 
את  ירוקה.  בהנדסה  שני  לתואר  וב'  א' 
ליוו מנטורים, חברי הסגל של  הקבוצות 
המחלקה להנדסה כימית ונציגים של קהילת 
DeserTech, שייעצו וכיוונו להצעות ישימות.

בסיום יום אינטנסיבי מאוד הוצגו הפתרונות 
בפני השופטים, בהם נציגי חברות תעשייה 
מקהילת DeserTech ומרצים מהאקדמיה, 
שהעריכו את התוצרים בצורה דיגיטלית. 
לציון המשוקלל נוספו הערכות עמיתים של 
סטודנטים משנים א' וב' במחלקה להנדסה 

כימית. 

הקבוצות שהציעו את שלושת הפתרונות 
הנבחרים זכו בפרסים כספיים בסך כולל 
של 10,000 ש"ח, שנתרמו על ידי קהילת 

 .DeserTech

למקום הראשון על פי הדירוג המשוקלל 
הגיעה הצעתם של הסטודנטים שני אביטן 
בסון, שיר דיין, מוחמד ווטאד, אלירז סטמקר, 
בר חן, ירדן כלב ודוד דהאן - לאגירת אנרגיה 
תרמית בחול והמרתה לאנרגיה חשמלית. 
על פי ההצעה, מראות יכוונו את קרני השמש 

אל עבר משטח חולי ויעצימו את הקרינה. 
המשטח יתוחם ביריעות שיאפשרו חימום 
מהיר של השטח ללא איבוד חום בשעות 
החשכה. החול החם יחמם צינורות מים 
שיפעיל  קיטור,  וייצור  תחתיו  שיעברו 
טורבינה אשר תפיק אנרגיה חשמלית. על 
פי ההצעה, החשמל אמור לספק את צרכיו 

של ריזורט באזור.

של  הצעתם  הגיעה  השני  למקום 
הסטודנטים מור קדוש, מור בדנני, דוניא 
אלגעאר, שיר לוי, אלעד גולדמן ובן אמזלג. 
בממס  שימוש  לעשות  הציעה  הקבוצה 
אורגני THF, המאפשר הפיכת גז מתאן, 
שנוצר בתהליך עיכול אנאירובי של פסולת 
עירונית, לקריסטל מוצק של מתאן הידראט. 
התהליך מאפשר אגירת אנרגיה בתנאים 
מתונים יותר ביחס לגז טבעי דחוס, עם 
יכולת שינוע גבוהה יותר וברמת סיכון נמוכה 
יותר. כך, גם עלויות ההקמה והתחזוקה 
של מפעל שייצר מוצר אנרגטי זה זולות 

משמעותית מהחלופות הקיימות בשוק. 

חבר הקבוצה בן אמזלג, סטודנט לתואר 

שני בהנדסה ירוקה, מספר: "היכולת לקחת 
קבוצה של זרים, בעלי ידע וניסיון ממקורות 
שונים, ולהפגיש אותם לפרק זמן קצר לדיון 
משותף, מאפשרת להגיע לתוצרים חדשים 
ומרעננים. זכינו לליווי והכוונה של מנטורים 
מעולים, שמלמדים אותנו כאן, במכללה. 
מאפשרת  מלמדת,  חוויה  היה  ההאקתון 
יצירתית. עבור  ומסייעת בפיתוח חשיבה 
מהנדסים  להיות  שעתידים  סטודנטים 
בתעשייה, זה יתרון גדול. כל המשתתפים 
ואכן  ומרתקות,  מעניינות  הצעות  הגישו 
נרשמה התעניינות בקרב גורמי התעשייה, 
שהציעו עזרה גם להמשך ביצירת חיבורים 

לקידום ההצעות". 

 DeserTech סיוון כהן שחרי, מנהלת תחום
הישראלי  והמכון  ישראל  מיראז'  בקרן 
לחדשנות: "אנו רואים חשיבות רבה בחיבור 
 ,SCE של הקהילה עם גופים אקדמיים כמו
שמקדמים את יציאתם לדרך של חוקרים, 
מהנדסים ואנשי מקצוע. בסיוע אירועים 
את  למצב  רוצים  אנחנו  ההאקתון,  כמו 
הנגב כמרכז גלובלי לפתרונות טכנולוגיים, 
שיאפשרו לשפר את החיים בסביבה מדברית, 

ולייצר בסיס לשיתופי פעולה עתידיים, לשם 
ביסוסם של הפתרונות בשטח". 

פרופ' אריאלה בורג, ראש המחלקה להנדסה 
כימית: "אנחנו גאים בחשיבה היצירתית של 
הסטודנטים שלנו, שהפגינו היום את עוצמתם 
בעבודת צוות והגו פתרונות פורצי דרך לאחד 
האתגרים המשמעותיים שהאנושות תתמקד 
בהם בשנים הבאות. אנחנו מברכים על 

 ,DeserTech שיתוף הפעולה עם קהילת
שבמהלכו נחשפו בכירים בקהילה לתוצרים 
ואף הציעו חיבורים עם גורמים נוספים, כדי 
שההצעות שהוגשו לא יישארו בגדר רעיון. 
נמשיך ונקיים שיתופי פעולה כאלה, כדי 
לספק לסטודנטים את כל הכלים שיאפשרו 
להם להיות סוכני השינוי לעתיד טוב יותר 

לכולנו".
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חידושים והמצאות

תחושת חוסר הביטחון הולכת וגואה בקרב 
תושבים רבים בישראל. בעיקר מטרידה 
תופעת האלימות בחברה הערבית. אפליקציה 
שפיתחו מישל קלירוף ודנית ירוחם, בוגרות 
 ,SCEהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול ב־
תסייע למוקדים עירוניים ברשויות המקומיות 
להציע מענה מהיר ומקצועי וכבר יצאה לדרך 

בפיילוט המתקיים ברהט.

מישל ודנית, בהנחיית ד"ר סבטלנה דייצ'מן 
מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול ובשיתוף 
בוגרות  כף,  אבו  ומנאל  שומאף  נורן  עם 
המחלקה להנדסת תוכנה, ועם ד"ר הדס 
פיתחו  במחלקה,  סגל  חברת  חסידים, 
לדווח  לתושבים  המאפשרת  אפליקציה 
בזמן אמת על מפגעים או אירועים ביטחוניים 

ביישובם - בקלות ובלחיצת כפתור אחת.

האפליקציה, המיושמת בסביבות העבודה 
שרת עם   ,Android Studioו־  Flutter 
 ,MongoDB הנתונים  ובסיס   Node.js
מאפשרת למוקד העירוני לאתר את מיקומו 
המדויק של התושב הנמצא בסכנה, להכווין 
אליו את גורמי ההצלה המתאימים ולשלוח 
את הסיוע הנדרש. באמצעות המצלמות, 
המוקד העירוני יוכל לעקוב אחר התושב 

SOS למוקד העירוני: 
סטודנטיות פיתחו 

אפליקציה מצילת חיים 
סטודנטיות ב־SCE פיתחו אפליקציה המאפשרת לתושבים 
לדווח למוקד העירוני על מפגעים או אירועים ביטחוניים - 

בזמן אמת ובלחיצת כפתור אחת! • האפליקציה כבר נבחנת 
בימים אלה בפיילוט של המכללה עם עיריית רהט 

וליצור איתו קשר מייד לאחר שפנה למוקד, 
בטלפון הנייד או בצ'ט.

כמו כן, האפליקציה מספקת סטטיסטיקה 
לשימוש  השונים,  האירועים  של  מובנית 
העירייה ולבקרה, במטרה לייצר תיעדוף 
משימות ולדייק את הטיפול בנושאים דחופים. 

האוכלוסייה  לכלל  פונה  האפליקציה 
ומתאימה את עצמה לצרכים של כל רשות. 
אחד מיתרונותיה הוא האפשרות לדיווח 
אנונימי, מה שבמקרים מסוימים מגביר את 

הסיכוי לשיתוף פעולה של התושבים.

מי שכבר הרימה את הכפפה היא עיריית 
בשיתוף  עובדת  שנה  כחצי  שמזה  רהט, 
פעולה עם SCE כדי לאפיין, לפתח וליישם את 
האפליקציה לצורך דיווח על מפגעים בעיר 
ועל אירועים ביטחוניים. לאחרונה אף החל 
פיילוט משותף למכללה ולעירייה, שבמסגרתו 
הותקנה האפליקציה על טלפונים של כמה 

מתנדבים, המדווחים למוקד העירוני.

רקטור SCE, פרופ' יהודה חדד: "ההכשרה 
מקנים  שאנו  המולטי-דיסציפלינרית 
לסטודנטים שלנו נותנת להם יתרון משמעותי 
בתכנון ופיתוח של מוצרים ופתרונות חדשניים 

כיצד להקים ולנהל 
קהילה דיגיטלית 

חזקה וצומחת?

סטודנטים שנה ד' מהמחלקה להנדסת תוכנה והמחלקה להנדסת מכונות 
השתתפו בהאקתון "קהילות דיגיטליות" שהתקיים בסמסטר ב' של שנה"ל 
תשפ"ב בקמפוס אשדוד. ההאקתון התקיים במסגרת הקורס "מהנדסי 

חדשנות בארגונים ובחברות". 

נאור נרקיס, מומחה לניהול קהילות ומנהל קהילת "התוכניסטים", נשא את 
הרצאת הפתיחה. הוא סקר את תחום הקהילות בארץ וחלק מניסיונו האישי 
והמקצועי, כולל "ארגז הכלים" למנהל הקהילה העושה את צעדיו הראשונים 
בתחום. נרקיס הציע דרכים לניהול קהילה חזקה וצומחת, סקר את תכונותיו 
של מנהל קהילה ודיבר על מנהיגות ופרודוקטיביות. המאזינים למדו כיצד 
קהילה יכולה לסייע בשיפור המוניטין, בהעלאת המודעות וביצירת ערך עסקי, 
וכן שיטות וכלים ליצירת קשר אינטראקטיבי עם קהילה תומכת, שתסייע 

להעצים את הנוכחות הדיגיטלית של החברה או הארגון. 

באירוע ההאקתון התנסו הסטודנטים בהקמת קהילות דיגיטליות העוסקות 
בנושאים מגוונים: הנדסת תלת־ממד, הסבה להייטק, ספורט ועוד.

ד”ר נטע קלע, ראש המרכז ליזמות ולחדשנות במכללה: "כמו בעולם הפיזי, 
כך גם בדיגיטלי, אנחנו, כצרכנים, מחפשים קהילה להשתייך אליה. לכן, נושא 
הקהילות הדיגיטליות הופך להיות משמעותי יותר ויותר לחברות וליזמים. 
כמהנדסים, הבנת המשמעות של קהילה דיגיטלית, בעולם בכלל ובתעשייה 

בפרט, היא הכרחית". 

קהילה דיגיטלית יכולה להגדיל מוניטין ומודעות וליצור ערך 

עסקי לחברות וליזמים • האקתון שהתקיים בקמפוס אשדוד 

ִאפשר התנסות בהקמת קהילות העוסקות במגוון נושאים

לתועלת הציבור. האפליקציה ששתי בוגרות 
המחלקה פיתחו מגבירה את תחושת הביטחון 
בקרב המשתמשים ומשפרת את התקשורת 
בינם ובין גורמי החירום, ויש לה פוטנציאל 
עסקי מוכח כמוצר בעל ערך מוסף עבור 

גורמי ציבור במיגור תופעות ביטחוניות".
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 ״מהנדסים רעידות אדמה״: תערוכת 
מיצגים בקמפוס באר־שבע

בקמפוס באר־שבע הוצגה לקהל הרחב תערוכה בנושא החשוב של רעידות אדמה והשפעותיהן 
על מבנים • התערוכה כללה מיצגים של סטודנטים בקורס "מבוא לרעידות אדמה" 

חידושים והמצאות

עשרות סטודנטים בקמפוס באר־שבע 
לספסל  חבריהם  את  לראות  הופתעו 
מהקומה  ביצים  משליכים  הלימודים 

השלישית של בניין לגסי... 

האירוע היה חלק מיום הצגת הפרויקטים 
בקורס "דינמיקת מבנים" של המחלקה 
להנדסת בניין, בהנחיית ד"ר מרינה פירר 
וידידיה שחר. בקורס, המיועד לסטודנטים 
שנה ג', הם לומדים מה קורה כשמבנה 
פוגש כוחות דינמיים כמו רוחות, רעידות 

אדמה  וכדומה. 

עבודה  בתום  הפרויקטים,  בהצגת 
מאומצת של שלושה שבועות שכללה 
שני  של  וביצוע  ליווי  הדרכה,  תכנון, 
ניסויים, התמודדו 60 קבוצות, שהורכבו 
מ־140 הסטודנטים של הקורס. הניסוי 
הראשון היה יצירת מיני־מבנה שנועד 
לאפשר לביצה לשרוד נפילה מגובה. 
הניסוי מדמה אפקט הדומה לפגיעת 
טיל במבנה: הטיל נותן מכה קטנה, של 
שבריר שנייה, ולעיתים רק ההדף של 
המכה גורם לנזק. לשמחת הסטודנטים 
והמרצים, יותר מחצי מהמבנים אפשרו 

לביצה לצלוח את הנפילה בשלום!

הניסוי השני כלל הרעדת דגם של מבנה 
באמצעות שולחן הרעדה, המדמה רעידת 
אדמה. הסטודנטים נדרשו לבנות מערכת 
ריסון שתקטין את תנודות המבנה במהלך 
באמצעים  הסתייעות  תוך  הרעידה, 
טכנולוגיים. הם הגו פתרונות יצירתיים 

מדינת ישראל ממוקמת בלב אזור עם פעילות 
סיסמית ערה. מפעם לפעם אנו חווים רעידות 
אדמה, שמקורן משתנה. לאחרונה, לאחר 
קריסת הבניין בחולון, קיבל השיח על עמידות 
מבנים והמוכנות לרעידות אדמה התייחסות 
רבה יותר, ואין ספק שמהנדסי הבניין של 
העתיד נדרשים להבנה עמוקה של יסודות 
הפעילות הסיסמית באזור והשפעתה על 

הנעשה בשטח. 

הקורס "מבוא לרעידות אדמה", בהנחיית 
ד"ר דגן בקון מזור, מיועד לתלמידי שנה ג' 
במחלקה להנדסת בניין. הוא עוסק בתופעת 
רעידות האדמה והשלכותיה ההנדסיות על 
נלמדים  ועל האוכלוסייה. בהמשך  מבנים 
קורסים נוספים בתחום, המתבססים על קורס 
המבוא ועוסקים בתכנון מבנים לרעידות אדמה 

כיצד תשרוד ביצה נפילה 
מגובה תשעה מטרים?

בהפנינג פרויקטים כיפי של הקורס "דינמיקת מבנים" הוצגו אתגרים מעניינים, שנועדו 
ללמד על יכולת העמידה של מבנים במבחנים קשים ולא בהכרח צפויים 

ובשיפור עמידות של מבנים קיימים. במסגרת 
תוכנית ההתמחות בהנדסת מבנים לרעידות 

אדמה נלמדים קורסים ייחודיים נוספים.

הסטודנטים  הכינו  המבוא  קורס  לסיום 
תערוכה לימודית תחת הכותרת: "מהנדסים 
רעידות אדמה". הם התחלקו לצוותי עבודה, 
וכל צוות בחר נושא מרשימת נושאי הקורס 
ולמד אותו באופן עצמאי, בהנחיית מרצה 
הקורס. לקראת התערוכה הכין כל צוות מיצג 
הממחיש את הנושא הנבחר: מקורות רעידות 
האדמה בישראל, גלים סיסמיים ומדידת 
מערכת  פועלת  כיצד  הקרקע,  תנודות 

התרעה בזמן אמת, ועוד.

צוות שופטים, שכלל אנשי אקדמיה ועובדי 
המכון הגיאולוגי, סייר בין המיצגים ובחן אותם. 

והוסיפו אלמנטים שונים לייצוב המבנים.

ד"ר מרינה פירר, מרצת הקורס "דינמיקת 
מבנים": "זהו קורס מאתגר, שמפגיש 
לראשונה את הסטודנטים עם מגוון רחב 
של משתנים שעל מהנדסי בניין לקחת 
בחשבון. כדי לאפשר התנסות אידיאלית 
הועמדה  משתנים  תנאים  של  במצב 
לרשות הסטודנטים מעבדה, שאפשרה 

המיצג הזוכה היה מודל הממחיש מערכת 
להתרעה בזמן אמת מפני רעידות אדמה, 
פרי עבודתם של הסטודנטים אסף מימון 

ואליאב לימוד תורה.

התערוכה הייתה פתוחה לקהל הרחב והוצגה 
בקומה הראשונה של בניין קציר בקמפוס 

באר־שבע. 

לדברי ד"ר דגן בקון מזור, הקורס "מבוא 
לרעידות אדמה" מספק לסטודנטים את 
הבסיס להמשך לימודיהם בתחום, שהוא 
אתגרים  המזמן  באזור  במיוחד  חשוב 
רבים בתחום ההנדסה. "הקורס מגרה את 
הסטודנטים להיחשף באופן עצמאי לבעיות 
שהם צפויים לפגוש בהמשך דרכם, בלימודים 

ובקריירה המקצועית," הוא מדגיש.

להם לתרגל יצירת דגמי מבנים והעמדתם 
במבחנים שונים. המציאות של מהנדסי 
בניין טובים היא לא פעם ההבנה שהדבר 
הצפוי ביותר הוא הלא צפוי, ולא פעם גם 
מודלים מושקעים אינם עומדים במבחן 
יום הפרויקטים הוא הפנינג  התוצאה. 
שמח וכיפי, שמאפשר לכולם ללמוד זה 
מזה - מאלו שצלחו את המשימה וגם 

מאלו שלא". 
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פיתוח עסקי 

היחידה לפיתוח עסקי פועלת במכללה מזה 
שנתיים, בהובלת לירן פאליק טבת, במטרה 
לאתר מחקרים, טכנולוגיות ופרויקטים של 
בהשראתם  להקים  וסטודנטים,  חוקרים 
חברות הזנק או להטמיעם בחברות קיימות. 

היחידה פועלת במלא המרץ לאתר שותפויות, 
להרחיב את האקו־סיסטם של עולם היזמות 
רלוונטי  כערוץ  הדרום  אזור  את  ולהציב 
דרך  פורצי  מיזמים  להקמת  ואטרקטיבי 
והקשר לאזור  בישראל. הפעילות בדרום 
באזור,  חברות  להקים  לנו  מאפשרים 
 במטרה לבנות בו תעשיית הייטק בת־קיימא -
כש־SCE היא המנוע המחקרי הדוחף והיוזם 

את התהליך. 

 SCE את  המכללה  הקימה  זו  במסגרת 
טכנולוגיות, חברת מסחור שנועדה לקדם 
גופים עסקיים ולהקים חברות סטארט־אפ 
על בסיס המחקר שנעשה במכללה. בשנה 
בתחומי  חברות  שלוש  הוקמו  האחרונה 
הקלינטק, הרפואה והמוטור־טק, והיחידה 
ממשיכה לפעול, בשיתוף פעולה רחב עם 
גופים עסקיים, במטרה לקדם פתרונות מים, 
פוד־טק, נצילות אנרגטית ופתרונות רפואיים 

מגוונים.  

החברות שהוקמו:
מחקר שביצעו החוקרים  קופטר בע״מ: 
לכדי  הבשיל  ספיר  ומגל  ספיר  אושרה 
הקמת חברת סטארט־אפ, בהשקעה של 
חממת אינגב. החברה מפתחת טכנולוגיה 
ייחודית, שתשים קץ לסכנות הכלור בבריכות 
השחייה ובמתקני ג'קוזי וספא. הכלור נמצא 
בשימוש כחומר חיטוי במערכות מים עוד 
מתחילת המאה ה־20. הוא תורם אומנם 
להרס חיידקים ומחוללי מחלות אחרים, אך 
יש הטוענים שהוא גם מחולל מחלות, כמו 

אסתמה ואף סרטן. 

מזניקים את המחקר לשלב היישום
היחידה לפיתוח עסקי של המכללה מקדמת מחקרים וטכנולוגיות לכדי חברות הזנק ומציבה את 

SCE כמנוע מחקרי מרכזי להקמת תעשיית הייטק בת־קיימא בנגב

אקונומוטור אינווישיין בע״מ:  החברה קמה 
על בסיס מחקר שביצעה קבוצת חוקרים 
מהמחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה: 
צבי ויינר, בוריס אפשטיין, ד"ר דמיטרי ביימל 
ומקסים רדקין. בהקמת החברה השקיעה 
חממת קאנגב, שמאחוריה עומדות החברות 

 .Ourcrowdפריגו ו־

מנועים  המבקרת  תוכנה  הוא  הפיתוח 
סינכרוניים לרכבים חשמליים. בעולם שבו 
מתרחב המעבר לשימוש ברכב חשמלי, 
המשמעות של שיפור ביצועי המנוע היא 
על  המבוססת  הבקרה,  שיטת  קריטית. 
התוכנה שפותחה ב־SCE, מאפשרת לחסוך 
עלויות רבות בייצור רכבים חשמליים ואף 
לשפר משמעותית את ביצועי המנוע. זוהי 

"סאמר סקול" בין־לאומי 
להתמודדות עם משבר האקלים

סטודנטים  השתתפו  האחרון  בקיץ 
מהמכללה ב־Summer School ייחודי, 
אוניברסיטת  בהובלת   ,Green Camp
מגדבורג שבגרמניה. שיתוף פעולה זה 
הוא תוצר של פעילות היחידה לקשרים 
אקדמיים בין־לאומיים במכללה,  והתואר 
השני בהנדסה ירוקה, והוא נעשה בהובלת 
וולפסון  עדי  ופרופ'  דורית תבור  פרופ' 

מהמחלקה להנדסה כימית. 

בקורס בן השבועיים, שהתקיים באוגוסט, 
נפגשו הסטודנטים באמצעות הזום עם 
סטודנטים ממוסדות אקדמיים בקנדה, 
נורווגיה, קירגיסטן, טיוואן ועוד. תוכנית 
הלימודים הייחודית התמקדה בדרכים 
להתמודדות עם המשבר האקולוגי־אקלימי, 
ואפשרה לסטודנטים להכיר לעומק את 
עם  להתמודדות  כלים  ולקבל  הנושא 

אקלימי, הלמידה אפשרה להם לפתח את 
הביטחון שלהם בקריאה, כתיבה ודיבור 
באנגלית, להכיר סטודנטים מכל העולם 
ולהתנסות בעבודה בצוות. לסטודנטים 
שעמדו בדרישות הקורס הוענקה תעודת 

סיום מאוניברסיטת מגדבורג. 

פרופ' אריאלה בורג, ראש המחלקה להנדסה 
כימית ב־SCE, בירכה על השותפות במאמץ 
יצירתיים  הבין־לאומי לקידום פתרונות 
להתמודדות עם המשבר. לדבריה, שיתוף 
הפעולה עם אוניברסיטת מגדבורג אפשר 
לסטודנטים ללמוד מפי מומחים עולמיים 
ולהכיר את הידע הרחב שנצבר באו"ם 
בנושא זה. "כמובן שבהמשך יהיה להם 
גם הרבה מה לתרום, מניסיון ההתמודדות 
הרב של מדינת ישראל עם תנאי האקלים 

החם", הוסיפה פרופ' בורג. 

פריצת דרך טכנולוגית, שתוביל לשינוי מהותי 
בפיתוח מנועים חשמליים. 

Sea BD: קבוצת חוקרים הכוללת את פרופ' 
בן־גוריון  מאוניברסיטת  חליחאל  מחמוד 
בנגב, ד״ר אושרת אונטמן מ־SCE וחוקרים 
נוספים, פיתחה תרופה לטיפול עורי בווירוסים 
- בשילוב CBD מצמח הקנביס עם חומרים 
טבעיים נוספים. בחברה השקיעה חממת 
קאנגב, שמאחוריה עומדות החברות פריגו 

 .Ourcrowdו־
הפיתוח מאפשר לפגוע במנגנוני הווירוסים 
השונים בשלבים שונים של חייהם, ובכך 
משבש את התפתחותם וקוטל אותם. יש לו 
יתרון על תרופות אחרות בשוק, שהווירוסים 

כבר פיתחו עמידות אליהן. 

הפיתוח  יעדי  את  להשיג  כדי  המשבר, 
כן,  )SDGs(. כמו  בר־קיימא של האו"ם 
השתתפות בקורס היתה הזדמנות ללמוד 
באנגלית ובאמצעות שיטות למידה מגוונות 
ואמצעים דיגיטליים שונים, כל זאת בסביבה 

בין־תרבותית וטרנס־דיסציפלינרית.

בסיסי  תאורטי  רקע  בין  שילב  הקורס 
על המשבר, מקרי בוחן שונים ותרגילים 
ופרויקט בקבוצות, תוך פיתוח מיומנויות 
חשיבה ופעולה שונות וקידום שיתוף פעולה 
גלובלי. לצד הסטודנטים השתתפו בתוכנית 
מומחים בין־לאומיים מדיסציפלינות שונות, 
ובהן הנדסה, מנהל עסקים, מדעי המדינה 
וחינוך. הסטודנטים שהשתתפו בקורס 
דיווחו שפרט להזדמנות לשמוע הרצאות 
מעניינות ממרצים מרחבי העולם בנושא 
האקולוגי־ המשבר  כמו  ומעניין  חשוב 

שיתוף פעולה עם אוניברסיטת מגדבורג שבגרמניה אפשר לסטודנטים מ־SCE וממגוון מדינות 
בעולם לרכוש יחד כלים להתמודדות עם משבר האקלים העולמי
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מחקר

על מחסור בצוותי הוראה אנחנו שומעים 
ללא הרף. האם יגיע הפתרון מכיוון לא צפוי, 
המבוסס על גישות מעולם הרובוטיקה והבינה 
המלאכותית? פרויקט מחקר של ד"ר חן 
גלעדי מהמחלקה להנדסת מכונות בקמפוס 
אשדוד יוצר הלכה למעשה מורה־עזר בדמות 
אדם, שיסייע למורה בכיתה. המחקר הוא 
חלק מהמעבדה לבינה מלאכותית של אגף 
המו"פ במשרד החינוך, בניהולו של ד"ר 
עמיר גפן, ונועד לבחון ביצועים של הרובוטית 

בכיתות שונות.

מטרת־העל של הפרויקט הוא למצוא פתרון 
לבעיית ההתמודדות של מורה יחיד אל מול 
עשרות תלמידים. הרובוטית העוזרת אומנם 
אינה עוברת מתלמיד לתלמיד, אבל יכולה 
להתבונן בתלמידים בכיתה ולהגיב לאלה 
שיושבים לצידה. הלימוד הוא אינטואיטיבי 

עובדי בריאות נמצאים בקו החזית של 
המלחמה בקורונה )COVID-19(. דיווחים 
מהעת האחרונה מעלים כי בנוסף לסיכון 
המוגבר להידבק בנגיף, עובדי בריאות 
עלולים לסבול מקשיים רגשיים בעקבות 
המגפה. הבנת חוויותיהם ורגשותיהם בעת 
מצב חירום מתמשך היא קריטית ליכולת 
לשפר את אופן ההתמודדות של קהילות 

ואומות אל מול משברים מתמשכים.

ד"ר אביעד אלישר מהמחלקה למדעי 
המחשב במכללה, יחד עם צוות חוקרים 
מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב:  ד"ר אורטל 
סלובודין מהמחלקה לחינוך, המסטרנט 
איליה פלוחטניקוב מהמחלקה להנדסת 
כהן  חיים  עידן  ומידע,  תוכנה  מערכות 
ד"ר  הבריאות,  למדעי  מהפקולטה 
אודיה כהן מהמחלקה לסיעוד וד"ר רמי 
מערכות  להנדסת  מהמחלקה  פוזיס 
תוכנה ומידע, ניתחו מעל לשמונה מיליון 
פוסטים )"ציוצים"( שפרסמו עובדי בריאות 
אמריקאים ובריטים בטוויטר, כדי להבין את 
תוכן השיח  - לפני מגפת הקורונה ובמהלכה 
- ואת והרגשות הנלווים אליו. ציוצים של 
באמצעות  נותחו  משתמשים   25,207

טכניקות ידועות לעיבוד שפה טבעית. 

לעובדי  כי  מעלות  המחקר  תוצאות 

מורה או רובוט? 
מה אם ילדיכם היו חוזרים מבית הספר ומספרים שהסייעת החדשה 

בכיתה היא רובוטית דמוית־אדם, מבוססת בינה מלאכותית? • ובכן, 

זה כבר לא מדע בדיוני! הכירו את פרויקט המחקר של ד"ר חן גלעדי 

מהמחלקה להנדסת מכונות בקמפוס אשדוד 

ודומה לאופן שאדם אנושי מגיב לתלמידים. 
על  מתוכה  להקרין  יכולה  אף  הרובוטית 
מחברות התלמידים היושבים לצידה, על 
השולחן או על הקיר, לצורך הסבר נוסף או 
לצורך פעילות קבוצתית. כך, המרחב סביב 
הרובוטית הופך להיות פיזיטלי - שילוב של 

העולם הדיגיטלי עם העולם הפיזי. 

ההקרנה אינה רק מהרובוטית החוצה: על 
פני הסייעת הרובוטית מוקרן פרצוף אנושי, 
שיכול לזוז ולהביע רגשות. כך, הרובוטית 
נראית כמו דמות ממוחשבת שיצאה מהמסך 

וקיבלה מרקם פיזיטלי אמיתי. 

אלמנט חשוב נוסף בפרויקט הוא היכולת של 
הרובוטית לנתח את התנהגות התלמידים 
בכיתה ולעקוב אחריהם לאורך היום, ובכך 
לתת מענה גם לצורך של המורה לנטר את 

נוכחות התלמידים, התנהגותם וכדומה.

מחשיפת הרובוטית לכיתות שונות בביה"ס 
על שם שמעון פרס בראש־העין הגיע צוות 
היא  מהן  אחת  תובנות.  לכמה  המחקר 
החשיבות הרבה שיש להפעלה אוטונומית 
כמעט לחלוטין של הסייעת בכיתה. כמו כן, 
התחזקה ההערכה כי שילוב קול בפעולת 
הרובוטית יחזק את פעילותה ונוכחותה וימצב 
את העזרה למורה. עוד הוחלט כי בגרסה 
המעודכנת תשופר המערכת המקרינה את 
המשוב על גבי השולחן או חוברת הלימוד, 
וכך תשופר היכולת לתת משוב מהיר למספר 

רב יותר של התלמידים. 

התברר כי התלמידים מגיבים לרובוטית 
נשאלו  וכאשר  וסקרנית,  עניינית  בצורה 
לדעתם בנוגע למראה שלה - הם התלהבו 

מהאפשרות למראה יותר אנושי. 

כעת נותר לבדוק עד כמה תוכל המערכת 
להיות אוטונומית בסביבה הלימודית: לבחון 
עד כמה מדויקת ההקרנה על המחברות 
והשולחן, להרחיב את תגובתה להתנהגותיות 
שונות של התלמידים ולבדוק את עמידותה 
בסביבה הבית ספרית ואת הצורך בהתאמות 

להפעלה רצופה.

השאלות מסקרנות, ואולי נפגוש את התשובות 
להן בכיתות הלימוד בעוד מספר שנים.  

תגובות של עובדי בריאות למצבי חירום:

ניתוח השיח בטוויטר יתרום להבנה 
ולשיפור של יכולת ההתמודדות 

המלחמה בקורונה חשפה את עובדי הבריאות הן לסיכון מוגבר להידבק בנגיף והן לקשיים 
רגשיים העולים מן ההתמודדות • מחקר משותף של ד"ר אביעד אלישר מ־SCE, יחד עם חוקרים 
מאוניברסיטת בן־גוריון, עשה שימוש בציוצים בטוויטר כדי להבין את חוויותיהם ורגשותיהם של 

עובדי בריאות במשבר המתמשך

שהובעו בדיונים. הם ביטאו פחד כאשר 
מקדם ההדבקה עלה וכעס כשהצטברו 
והשיח הפוליטי הציף את  מוות,  מקרי 
רמות הרגש החיובי הנמוכות ביותר. עם 
זאת, נמצא שעובדי הבריאות הבריטים 
הביעו רגשות חיוביים במידה רבה יותר, 
בכל הנושאים, בהשוואה למקביליהם 

האמריקאים.

כפי שעלה ממחקרים קודמים, עובדי 
הבריאות בשתי המדינות חלקו עלייה חדה 
ברמות הפחד במהלך הגל הראשון של 
מגפת הקורונה. רמות אלה ירדו בהדרגה 
עם הזמן, תוך עלייה בהבעת העצב. הפחד 
לעלייה  כתגובה  הקבוצות  בשתי  נכח 
במקדם ההדבקה, בעוד כעס נכח בשתי 
הקבוצות כתגובה לעלייה במקרי המוות.

על אף שנמצאו תבניות דומות בתגובה 
הרגשית, עוצמת הרגשות בקרב עובדי 
הבריאות האמריקאים הייתה גבוהה יותר 

מאשר בקרב מקביליהם הבריטים. 

בפוטנציאל  תומכות  המחקר  תוצאות 
לניצול שיח הטוויטר לצורך ניטור וניבוי 
תגובות של עובדי בריאות במצבי חירום.

https://doi.org/10.3390/ :לינק למאמר
ijerph19116895

הבריאות בשתי המדינות חוויות משותפות 
בנושאי בריאות, חברה ופוליטיקה בהקשר 
למגפה, ואלה משתקפות בנושאי הדיון 
וברגשות המובעים. עם זאת, חוויות אלה 
קשורות גם למגמות חברתיות־פוליטיות 
תרבותיות  לנורמות  גם  כמו  מקומיות, 

מקומיות בנוגע להבעת רגשות. 

בשתי המדינות, חלק הארי של הדיונים נסב 
סביב תכנים מקצועיים )בריאות הציבור, 
ערכים חברתיים, הישגים אישיים ומגפת 
הקורונה(. יותר מ־25% מהדיונים נקשרו 
לבריאות הציבור ולערכים חברתיים, ורק 
1% מהם התמקד באובדן ובצער. עם זאת, 
עובדי הבריאות הבריטים הקדישו חלק לא 
מבוטל מדיוניהם לענייני היום־יום, בעוד 
האמריקאים מתייחסים באופן מובהק יותר 

לנושאים פוליטיים ולנושאי אוכל. 

על אף הציפייה שעובדי הבריאות יחלקו 
במדיה החברתית את ניסיונם היום־יומי 
בנושאי חולי ומקרי מוות, התברר כי אובדן 
וטראומה הוצגו בחסר. החוקרים מאמינים 
שחוסר הרצון לשתף במדיה החברתית 
אירועים שליליים משקף ציפייה חברתית 

למקצוענות בקרב הצוותים הרפואיים.

הבריטים  הבריאות  עובדי  בין  הדמיון 
והאמריקאים בא לידי ביטוי גם ברגשות 

https://doi.org/10.3390/ijerph19116895
https://doi.org/10.3390/ijerph19116895
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שיתופי פעולה

מוסיפים חשיבה רעננה לתכנון הנופי 
שיתוף פעולה בין מועצת 

ירוחם לביה"ס החדש 

לאדריכלות של SCE הציע 

לסטודנטים שנה א' הזדמנות 

מיוחדת במינה להשתתף 

בתכנון הקונספטואלי של 

סביבת הכניסה ליישוב

בין  שנרקם  במינו,  מיוחד  פעולה  שיתוף 
 מועצת ירוחם לבית הספר החדש לאדריכלות
לתכנון  הצעות  לבחון  נועד   ,SCE ב־
קונספטואלי של סביבת ההר הלבן בירוחם. 
שיתוף הפעולה החל בפנייה של המועצה 
לבית הספר, בהצעה לשתף את הסטודנטים 
בתהליך החקר והתכנון של המרחב המיועד. 

ירוחם,  ההר הלבן, בגבולה הצפוני של 
הוא אתר מוכר לתושבי האזור. הוא כולל 
מערכת טבע מדברי מרשימה, עם בעלי 
חיים וצמחים מקומיים, מאפשר תצפית 
נצפה  וגם  וסביבתו  היישוב  על  כוללת 
פני  את  ומקדם  ביישוב  רבים  מאזורים 
החליטה  ירוחם  מועצת  אליו.  המגיעים 

להניע חשיבה לתכנון מותאם של האזור, 
בהמשך לעבודות ההקמה של שביל גישה, 
גידור ושילוט שביצעו תושבי היישוב. את 
החיבור למכללה הובילה מנהלת תחום 
תכנון עירוני במועצה, תמר בן משה־רואה. 

"ההחלטה לפנות לבית הספר לאדריכלות 
התקבלה משום שרצינו לצאת מהקופסה, 
לשמוע את דור העתיד של האדריכלים, 
המחובר לסביבת הנגב, ולרענן את החשיבה 
שלנו", מספר לירון שדה, מנהל פרויקטים 

במועצת ירוחם.

במסגרת שיתוף הפעולה חקרו הסטודנטים 
במשך חודש את מרחב ירוחם בכלל ואת 
סביבת ההר הלבן בפרט. הם נפגשו עם אנשי 

המועצה ועם תושבים, סיירו בשטח ועבדו על 
מגוון הצעות, שאותן הציגו באירוע השיפוט 
שהתקיים במכללה. צוות השופטים כלל 
את מהנדסת המועצה אדר' רמה מינדלין, 
מנהל הפרויקטים לירון שדה, הפסלת דרורה 
דומיני וד"ר ירמי הופמן - ראש מחלקת שימור 
בעיריית תל־אביב וחבר סגל בבית הספר, 
אשר מוביל את לימודי השימור ונוף עירוני 
הנוף  מאדריכלי  אודולף,  פיט  היסטורי. 
המשפיעים בעולם, סייר בסטודיו בלוויית 
רקטור המכללה פרופ' יהודה חדד וסקר 

גם הוא את ההצעות.

הסטודנטית ירדן כהן ציינה שזו הייתה 
הזדמנות מרגשת. "הגענו לבית הספר 

ייראו הלימודים  החדש בלי לדעת איך 
וכבר  בפנינו,  ייפתחו  הזדמנויות  ואילו 
בסמסטר השני קיבלנו הזדמנות להציע 
תכנון קונספטואלי, באופן שאולי יעמוד 
במבחן המציאות ויאפשר למגיעים לירוחם 
לראות כבר מרחוק את ההר ואת הכניסה 

ליישוב".

רות לאונוב, מרכזת לימודי הסטודיו בבית 
הספר לאדריכלות, סיפרה שהפנייה של 
ירוחם התקבלה בשמחה גדולה.  מועצת 
"אנחנו רואים חשיבות גדולה בחיזוק ההקשר 
המקומי והחיבור לאזור הנגב, מתוך התפיסה 
שהאתגרים שהנגב מציב לאדריכלים הם 
הרלוונטיים ביותר לתחום. קשב לסביבה שהם 

חיים בה יהפוך את הסטודנטים לאדריכלים 
מצויינים בהמשך הדרך".

את שלב השיפוט חתם ד"ר ירמי הופמן, 
הייתה  אותי  הפתיע  שהכי  "מה  שאמר: 
לאנשים,  הפרוייקטים  כל  של  הרגישות 
שקשה היה לצפות בשלב כל כך מוקדם של 
הלימודים. בעיניי, זו לבדה הצלחה יוצאת 
דופן, ללא קשר לגורל ההצעות בהמשך 

הדרך".

היא מעוניינת  כי  ירוחם הבהירה  מועצת 
כלל  ובחינת  הפעולה  שיתוף  בהמשך 
השטח,  מחקר  לטובת  שהוצגו  החומרים 
העמדת תערוכה ומפגש עם תושבי ירוחם, 
שיתרום לגיבוש אופן הטיפול בסביבת ההר.
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סטודנטים

הפרויקט שנולד מטראומה 

פרויקט גמר במחלקה להנדסת מכונות מציע פתרון טכנולוגי שיזהה טביעת פעוט בבריכה ואף יפעל 
עצמאית להצלתו

יש סטארטאפים שנולדים בעקבות אירועים 
טראומטיים. כזה הוא המיזם של אלון שלמה 
)28( וגבע בנארוש )28( מהמחלקה להנדסת 

מכונות בקמפוס אשדוד. 

"לפני שנתיים הייתי עד לטביעה בחוף זיקים", 
מספר אלון. "ישנו על החוף והתעוררנו לקול 
זועק בחשכה, מתוך  זיהינו אדם  צעקות. 
המים. בזמן שהתקשרתי לכוחות ההצלה, 
חבריי הצליחו להביא אותו אל החוף. רק 
לאחר זמן התברר לנו שהייתה איתו אישה. 
היא נמצאה על ידי כוחות ההצלה ללא רוח 

חיים, לאחר שעה וחצי של סריקות". 

האירוע המטלטל העסיק את אלון והוביל אותו 

מעלה. היא גם מנפחת מיידית את המצוף 
האחורי שעל גבו של הפעוט ומציפה אותו אל 
פני המים. המצופים ייוצרו בצבעים בוהקים, 

שיאפשרו להבחין במהירות בפעוט הצף.

ד"ר שייקה בילו, שליווה את הסטודנטים 
במהלך המחקר והפיתוח, אומר: "הפרויקט 
ייחודי וחדשני בכך שהוא מציע לראשונה 
וגוברת  הולכת  וזול לתופעה  ישים  פתרון 
המסכנת את חייהם של פעוטות. הפתרונות 
הקיימים הם פסיביים וכוללים מיני מצופים, 
במים.  הפעוט  לתנועת  מפריעים  שלרוב 
המוצר הסופי יהיה ישים, בטוח ונוח לשימוש 

וקידומו חשוב ומבורך".  

הנדסת  ללמוד  הבחירה  השניים,  לדברי 
נבעה מתשוקה למצוא פתרונות  מכונות 
שישנו את העולם. הם נפגשו כבר בשנת 
המכינה ומאז הם חברים טובים. "אפשר 
לומר שבימים אלו אנחנו חוגגים חמש שנות 
חברות", מחייך אלון. "לאורך השנים הגשנו 
יחד הרבה פרויקטים ונהנינו מהדינמיקה, כך 
שהיה לנו ברור שנעשה ביחד גם את פרויקט 
הגמר. עכשיו נשאר רק לקוות שנוכל להמשיך 
לעבוד על הפרויקט, עד שיהפוך למוצר נגיש 

ומציל חיים". 

לחשוב על פתרונות שיצילו חיים. במהלך 
מחקר שערך עם חברו, גבע בנארוש, הבינו 
בתחום  להתמקד  להם  שמוטב  השניים 
ספציפי, שיאפשר לפתח פתרון במהירות. 
שורין  ואביחי  בילו  שייקה  ד"ר  בהנחיית 
מהמחלקה להנדסת מכונות ביצעו והציגו 
לאחרונה פרויקט גמר פורץ דרך, שנועד 
כתוצאה  בפעוטות  הפגיעה  את  להפחית 

מטביעה בבריכות פרטיות. 

הבחירה להתמקד בפעוטות נבעה מן ההבנה 
שהם חסרי ישע ומתקשים לקרוא לעזרה. 
"כשרואים את הסטטיסטיקה של מקרי טביעות 
של פעוטות בארץ וברחבי העולם, אתה נדהם 

לגלות עד כמה אירועים אלה הם עניין יום־
יומי", אומר גבע, שבשנה האחרונה הפך לאב 
טרי. "מתברר שכ־18% ממקרי המוות בבית 
של פעוטות בישראל נובעים מטביעה, ולאורך 
השנים יש עלייה במספר המקרים, בעיקר בגלל 
התרחבות התופעה של בריכות שחייה פרטיות 
והעלייה בכמות הגירויים הגורמים להסחת 

הדעת", מוסיף אלון.

השניים תיכננו מערכת שתולבש על הפעוט 
בזמן פעילות בבריכה. היא תזהה טביעה, 
תבצע פעולות אקטיביות להצפה אוטומטית 
של הפעוט ולבסוף תפעיל התרעה ויזואלית 
וקולית. אלון מציין כי "קיימות כמה מערכות 

המתמודדות עם נושא זה: מערכות המתריעות 
אקטיביות  מערכות  חיים,  מסכן  מצב  על 
ומערכות  חיים  להצלת  פעולה  המבצעות 
כולן  לבריכה.  רצויה  לא  כניסה  המונעות 
מקצרות את זמן התגובה מרגע זיהוי הטביעה 

להמשך  מהבריכה  הפעוט  להוצאת  ועד 
הטיפול, אך הן תלויות בגורם אנושי". המערכת 
שלהם מזהה את הסכנה לפי לחץ המים בעומק 
הבריכה ושולחת אותות אשר מנפחים מצוף 
קדמי, המסובב את הפעוט עם פניו כלפי 
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בוגרים

שנה לאחר שיצאו לשוק העבודה 
התאספו הבוגרים הנרגשים לטקסי 

קבלת התעודות וחלקו חוויות 
וחיבוקים • צוות המכללה התרגש 

גם הוא לראות את הבוגרים, שכבר 
יצאו לדרכם המקצועית

מאות בוגרי SCE השתתפו בטקסי קבלת 
התעודות שהתקיימו בקמפוסי המכללה 
בבאר־שבע ובאשדוד. המכללה מכשירה 

כמעט מדי יום ביומו אנחנו שומעים על 
המשברים והאתגרים העומדים לפנינו, 
שוכני כדור הארץ. המהנדסים החרוצים של 
היום עובדים במרץ כדי למצוא פתרונות 
שיעשו את עולם המחר טוב יותר. אחד 
מהם הוא גדי ממן, בוגר לימודי תואר ראשון 
בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכללה.

גדי, שמשמש היום כמהנדס חשמל ראשי 
 ,ICL במפעל תרכובות ברום של חברת
עבודתו  במקום  בעשייה  אותנו  משתף 
ובפרויקט המשמעותי שהוא עובד עליו: 
"העשייה המקצועית שלנו נוגעת בתחומים 
רבים, עם דגש על הקטנת פליטות גזי 
החממה: חיסכון באנרגיה, בנייה ירוקה, 
הקמת שדות PV לאנרגיה מתחדשת ועוד. 
אחד הנושאים המעניינים והמאתגרים 
אגירת  תחום  הוא  מבחינתי  במיוחד 
 ICL האנרגיה. אני שותף למיזם ייחודי של
בתחום זה ומקווה מאוד שהפרויקט יצליח, 
ושנוכל להתבשר על פיתוח חדשני, ראשון 

מסוגו בעולם".
על המסלול שהוביל אותו לתואר מהנדס 
חשמל ואלקטרוניקה הוא מספר: "הייתי 
רוצה  שאני  והחלטתי  חשמל  הנדסאי 
להתקדם לתפקידים שונים ומאתגרים. 
פניתי ללימודי השלמה, למסלול מערכות 
 ."SCEהספק במחלקה להנדסת חשמל ב־
לדבריו, התואר "מהנדס" אומנם חשוב 
ופותח דלתות, אולם כדאי להשקיע גם 
בנושאים נוספים. "לא פחות חשובים הידע 
והניסיון המקצועי הספציפיים שאתה מביא 
אתך, יחד עם יוזמה, פתיחות וראש גדול״, 

הוא אומר. 

מהנדסי העתיד כבר כאן: מאות בוגרים השתתפו 
בטקסי קבלת התעודות בשני הקמפוסים

"יוזמה, פתיחות וראש גדול הם 
מאפיינים חשובים לכל מהנדס"

גדי ממן, בוגר תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ב־SCE, הוא 
היום מהנדס חשמל ראשי במפעל תרכובות ברום של ICL• 11 שנה 

לאחר שסיים את לימודיו, הוא עדיין מעלה על נס את נשיא המכללה של 
היום וגם מספר איפה נוכל למצוא את דור ההמשך של משפחת ממן 

קלה.  לו  הייתה  לא  הלימודים  תקופת 
מאתגרת  עבודה  כדי  תוך  "למדתי 
ילדים  שלושה  עם  ומשפחה  ותובענית 
קטנים. זה לא פשוט, אך עם כוח רצון 
ותמיכה של המשפחה - הכול אפשרי". גדי 
מציין כי דמותו של נשיא המכללה כיום, 
פרופ' סמיון לויצקי, מלווה אותו עד היום: 
"הוא היה המרצה שלי לחדו"א באותה 
תקופה. ידע ללמד ולהעביר את החומר 
בצורה פשוטה, תמיד עם חיוך והומור. אני 
בטוח שהסטודנטים של היום מרוויחים המון 

מנוכחותו במכללה ומתפקידו הנוכחי".
11 שנה לאחר שסיים את לימודיו, ילדיו 
של גדי, שכבר בגרו מאז, הולכים בדרכו 
ועתידים להיות מהנדסים בעצמם. דור 
בימים אלו את ספסלי  ההמשך מאייש 
המכללה: "בתי הבכורה, ספיר, מסיימת 
השנה את לימודי התואר הראשון במחלקה 
להנדסת תעשייה וניהול, ובני עידן הוא 
להנדסת  במחלקה  ג'  שנה  סטודנט 

מכונות".

למהנדסים מצוינים, אשר יתרמו איש איש 
בדרכו לפיתוחה של חברה בריאה, חזקה, 
לכם  מצפים  יותר.  וטכנולוגית  אנושית 
אתגרים מורכבים, ואני בטוח שתתמודדו 
איתם בהצטיינות. אל תסתפקו בחלומות 
קטנים, לכו על הגדולים; כי אתם, כל אחד 
ואחת מכם, יכולים! מכללת SCE היא הגשמת 
חלום שחלמנו, מתוך אמונה שהשכלה גבוהה 
צריכה לאפשר לכל אחד ואחת לבחור את 

דרכו הייחודית למצוינות". 
נשיא המכללה, פרופ' סמיון לויצקי, הוסיף: 
"הגעתם למעמד מיוחד זה לאחר שנים של 
למידה מאומצת ועבודה מתמדת, ואתם 

ראויים לחגוג אותו בגדול. כולכם עמדתם 
באתגרים לא פשוטים, ואני בטוח שאתם גאים 
בהישג העצום של סיום הלימודים וקבלת 

התואר". 
כיבד  באר־שבע  בקמפוס  הטקס  את 
רוביק  באר־שבע  עיריית  ראש  בנוכחותו 
לחלום  הבוגרים  את  שעודד  דנילוביץ', 
יקרים, עליכם  ובוגרות  ולהוביל: "בוגרים 
הוטלה המשימה החשובה ביותר - ליצור את 
העתיד שלנו, בכל תחומי החיים. לשפר את 
העולם ולהביא מזור לחברה שלנו, למצוא 
פתרונות לתחלואה, להביא לכך שאנשים 

יחיו חיים בריאים וטובים יותר". 
מנכ"לית  גם  נכחו  המרגשים  בטקסים 
וולפרט כהן, ראש המנהל  המכללה זהר 
האקדמי ד"ר אבשלום דנוך, חברי הוועד 
המנהל, ראשי מחלקות, מכובדים נוספים ובני 
משפחות הבוגרים - שהגיעו כדי להשתתף 

בחגיגה ולהתרגש. 

מדי שנה כ־15% מכלל המהנדסים במדינת 
ישראל, ומספר הסטודנטים בה גדל משנה 

לשנה. 
שנה לאחר שיצאו לשוק העבודה, הבוגרים 
הלימודים,  לספסל  חבריהם  את  פגשו 
הצטלמו והשלימו פערים. התארים הוענקו 
לבוגרי כל המחלקות: הנדסת בניין, הנדסת 
וניהול, הנדסת מכונות, הנדסת  תעשייה 
חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה, הנדסה 

כימית והנדסה ירוקה. 
רקטור המכללה, פרופ' יהודה חדד, בירך 
יוצאים לדרך  ואמר: "אתם  את הבוגרים 
וערכים שיעשו אתכם  ידע  עם מטען של 
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עומרי אשד 
 אחראי אחזקה במחלקת תפעול,

קמפוס באר־שבע

חשיפה אישית

ד"ר עליסה ווזלינסקי 
חברת סגל אקדמי במחלקה להנדסת 

תעשייה וניהול, קמפוס אשדוד

חונכות פר"ח ובמסגרת עזרה של דיקנאט 
הסטודנטים. הבנתי שאני אוהבת מאוד ללמד, 
ושמבחינתי זה לא רק ללמד - זה להנגיש את 
הידע, לגרום לסטודנטים להבין את הנושאים 

השונים ולאהוב אותם.
 ,2012 בשנת  במכללה  לעבוד  התחלתי 
כמתרגלת במחלקה להנדסת תעשייה וניהול. 
באוקטובר 2018 מוניתי לחברת סגל אקדמי 
מן המניין במחלקה להנדסת תעשייה וניהול 
בקמפוס אשדוד, ומשנת 2020 - גם לרכזת 
פרויקטי גמר במחלקה. אני ממשיכה לחקור 

בתחום הפסיכולוגיה בניהול ובכלכלה.
אני רואה חשיבות רבה במתן יחס אישי והוגן 
לסטודנטים, תוך הקפדה על רמה אקדמית 
גבוהה ורלוונטיות לשוק העבודה. המכללה 
דוגלת בכל אלה, ואני גאה להיות חלק מהסגל 

כאן.
כיום אני תושבת אשדוד, אם לשתי בנות 
מקסימות. אני חובבת אמנות וציירתי כל חיי, 

מגיל צעיר מאוד. 
אני מאחלת לכולם הרבה בריאות והצלחה, 

בפן הלימודי ובפן האישי.

עליתי לארץ עם הוריי כשהייתי בת 11. הגענו 
לאשדוד. 

למדתי ניהול תעשייתי לתואר ראשון במכללה 
האקדמית ספיר, במגמת מערכות מידע, 
וסיימתי בהצטיינות יתרה. מייד בסיום התואר 
המשכתי ללימודי תואר שני במנהל עסקים 
מימון.  במגמת  בן־גוריון,  באוניברסיטת 
זכיתי במלגת הצטיינות ע"ש זבולון המר על 
הצטיינות בלימודים אקדמיים והישגים אישיים. 
עוד לפני תום לימודי התואר השני המשכתי 
במסלול ישיר לדוקטורט וזכיתי במלגת הנגב - 
עמיתי צין, לדוקטורנטים מצטיינים. את לימודי 
התואר השני סיימתי בהצטיינות. המחקר שלי 
עסק בתחום הכלכלה ההתנהגותית, או בשם 
אחר - פסיכולוגיה בכלכלה. במהלך לימודי 
מחקרים  ביצעתי  והשלישי  השני  התואר 

ופרסמתי מאמרים. 
במהלך לימודי התואר הראשון מצאתי את 
עצמי לא פעם עומדת בהפסקות ליד הלוח 
ומסבירה לחבריי לכיתה את החומר שנלמד זה 
עתה. החל מסמסטר ב' של השנה הראשונה 
במסגרת  בלימודים  לסטודנטים  עזרתי 

סגל אקדמי

שבו אני מוצא אתגר ועניין בכל יום מחדש. סגל מנהלי
התפקיד כולל תחומי עיסוק מגוונים, והטיפול 
במערכות אלקטרומכניות ובאחזקה של כל 
מערכות החשמל במכללה מעניק לי סיפוק 

ועניין.
כחלק מהשתלבותי במכללה, אני משלב 
אהבה לכדורגל עם תרומה כשחקן לקבוצת 
הקט רגל של SCE, המיוצגת בליגה למקומות 
עבודה. אני נהנה וגאה לשלב את מה שאני 
אוהב לעשות עם ייצוג של המכללה בקבוצה 

שקוטפת תארים חשובים. 
מעבר לתחושת הסיפוק בעבודה, התחושה 
החזקה שמלווה אותי מדי בוקר כשאני מגיע 
לעבודה היא שאני מגיע למקום שהוא כמו 
בו הם חברים קרובים,  בית; שהעובדים 
חמים ומדהימים. זה מה שהופך את המכלול 

למושלם.  
עומרי אשד נבחר כעובד מנהלי מצטיין 

לשנה"ל תשע"ז.

נשוי לשושי ואב לשני בנים: לירון ואוראל.
נולדתי בראשון־לציון ומגיל צעיר נמשכתי 
זה  בתחום  הדרך  את  החשמל.  לתחום 
התחלתי בלימודים במגמת חשמל בבית 
הספר של חיל האוויר תל־נוף, ומשם המשכתי 
ללימודי הנדסאות חשמל במכללת אורט 

רחובות.  
בצבא שירתי כחשמלאי ציוד קרקע בחיל 
האוויר, שם זכיתי במשהו נוסף ומשמעותי,  
כשהכרתי את אשתי. כך למעשה התגלגלתי 

למגורים בבאר־שבע.
את צעדיי הראשונים בבאר־שבע עשיתי 
כעצמאי בתחום החשמל. בניתי תשתיות 
חשמל מאפס ועסקתי בהתקנות ובשירות 

בתחום החשמל והמיזוג. 
יציב  והרצון במקום עבודה  לאור הצורך 
במכללה  מקומי  את  מצאתי  ומשמעותי, 
בשנת 2015. התחלתי בתפקיד עובד אחזקה 
במחלקת תפעול בקמפוס באר־שבע ולאחר 
כשנתיים קודמתי לתפקיד אחראי אחזקה, 

בהנחיה משולבת של הביולוגית ד"ר יפעת 
יאיר ומעצב המוצר ד"ר אלון וייס, התקיים 
בסמסטר  מכונות,  להנדסת  במחלקה 
שיטתית. קורס חשיבה  תשפ"ב,   א' 
 Project oriented  הקורס התנהל בגישת
)חיפוש  ביולוגית  הנחיה בחקירה  וכלל 
מאמרים,  של  וקריאה  איתור  והפשטה(, 
פיתוח רעיון ויישום קונספטואלי המתבסס 
על המבנה ועל העקרונות הפיזיקליים של 

המערכת הביולוגית.      

חשיבה  ללמד שיטת  נועד  הקורס 
ל ש ה  ש י ג ב ת  י ת ט י ש ת  י ת ר י צ  י
Bio-inspired design thinking, ביישום 

.Bottom-up פרויקט בגישה של

ן  מ ם  י נ ו נ ג נ מ ו  ח ת י נ ם  י נט ד ו ט ס ה
הטבע בהשראת מנגנון/תכונה של צמח 
אחד משבעת המינים ובחנו עקרונות עיצוב 
ואסטרטגיות מן הטבע, שניתן ללמוד מהם 

לצורך יישום פתרונות למגוון מקרים.

חדשנית  אריזה  הציג  כהן  גל  הסטודנט 
בהשראת הרימון: תיבת הקצפה מודולרית 
עבור עסקים המעוניינים לארוז סחורה/חפץ 
לשינוע, במיוחד במקרים של כמות מוצרים 

קטנה או כאלה שצורתם אינה שגרתית. 

בהשראת  פותחו  נוספים  פרויקטים  שני 
קנוקנת הגפן. דביר דהן, שוהם כהן ויצחק 
לוויאשוילי הגישו דגם קונספטואלי למודל. 
הם התמקדו ביצירת מודל של זרוע גמישה, 
מחומרים קלים, הממחישה את הפיתוח 

העתידי של זרועות רובוטיות. 

ליקה מקסימוב, ויסאם מוסא ושרון דותן הציגו 
קונספט לבנד סיליקון לתיקון/חיבור עבור 
צינורות השקיה. חוזקות הקונספט הן ביכולת 
לחבר צינורות אלה בגדלים משתנים, ואף 
לתקן צינורות פגומים על ידי אטימה בעזרת 

הבנד בלבד. 

ללמוד משבעת המינים
אריזה בהשראת הרימון, זרוע גמישה ובנד סיליקון לחיבור צינורות בהשראת הגפן - אלה הם שלושה 

מן הפרויקטים המעניינים שפותחו בקורס חשיבה שיטתית במחלקה להנדסת מכונות, בהנחיה משולבת 
של ביולוגית ומעצב מוצר
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קהילה

קבוצת הקטרגל של המכללה, המורכבת 
מחברי סגל וסטודנטים, זכתה בגביע 
הליגה הארצית למקומות עבודה לאחר 

.ICL ניצחון 5-1 בגמר על קבוצת

שחקני הקבוצה, בראשות הקפטן מני 
ראובן, ציינו את הזכייה במפגש חגיגי 
עם רקטור המכללה פרופ' יהודה חדד 

ועם המנכ"לית זהר וולפרט כהן. 

!SCE הגביע הוא של

בבאר־שבע  א'  משכונה  רבות  משפחות 
התארחו בקמפוס המכללה בעיר והשתתפו 
ועד  בשתי פעילויות קהילתיות, בהובלת 
השכונה ובשיתוף עם אגף התרבות והפנאי 

של חברת כיוונים. 

הפעילות הראשונה הייתה הצגת הילדים "זה 
שלי", שהוצגה בחזית בניין לגסי בתוספת 

מארחים את ילדי השכונה 

כחלק מההיכרות רבת־השנים ושיתוף הפעולה עם ועד השכונה שסביב קמפוס באר־שבע, אירחה SCE ילדים 
והורים להצגת ילדים ולצפייה לילית בכוכבים 

בעקבות פתיחתן של המחלקות לתקשורת 
חזותית ואדריכלות במכללה, הוקמה גם 
המתמקדת  בספרייה,  חדשה  מחלקה 
במקצועות העיצוב. האוסף כולל ספרי לימוד 
ועיון, כתבי עת ואלפי כותרים אלקטרוניים 

בתחומי האמנות, העיצוב והאדריכלות. 

הוקמה גם יחידת תצוגה לכתבי־עת באנגלית 
ישראלית,  אדריכלות  ביניהם  ובעברית, 
התצוגה   .FRIEZEו־  DOMUS ,FRAME
מעודדת חשיבה יצירתית ומשמשת מקור 

השראה ולמידה לסטודנטים. 

מוזמנים לבוא, להתרשם וליהנות.

הספרייה מתחדשת באוספים 
מתחומי העיצוב

חדש על המדף: בעקבות הקמת המחלקות לתקשורת חזותית ואדריכלות, מתחדשת גם ספריית המכללה בספרים 
וכתבי עת בתחומי האמנות, האדריכלות והעיצוב

כתבי עת ישראליים מוצגים ביחידת התצוגה החדשה בספרייה 

פופקורן ושתייה לכל ילד. הילדים והוריהם 
נהנו מאוד!

הפעילות הנוספת הייתה "מצפה כוכבים": 
ילדים והורים התאספו בשעות הערב וצפו 
בגרמי השמים באמצעות טלסקופים שפוזרו 

בשטח המכללה. 

פעילויות  ממגוון  חלק  הן  אלה  פעילויות 
המתקיימות בשכונות שונות ברחבי העיר 
הקהילתיים  המרחבים  לחזק  במטרה 
בשכונות. SCE אירחה את פעילויות הוועד 
במסגרת שיתוף הפעולה וההיכרות ארוכת־
השכונה,  לתושבי  המכללה  בין  השנים 

שקמפוס באר־שבע שוכן בתוכה.
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