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כמכללה שחזונה מתמקד בהובלת 
שינוי חברתי באמצעות השכלה בתחומי 
ומקצועות  האדריכלות  ההנדסה, 
העיצוב, SCE מכשירה הון אנושי מקצועי 
בעל ראייה יזמית ורמה אקדמית־מדעית 
גבוהה, יצירתי, שאפתני ועם רצון לחדש 

ולשנות.

אני גאה לציין את שני הסטודנטים שלנו, 
מן המחלקה לתקשורת חזותית, שזכו 
במקומות הראשון והשלישי בתחרות 
שיזמה כנסת ישראל בנושא ״מגוון דעות 
- כנסת אחת״. על כך תוכלו לקרוא 

בכתבה שמימין.

צמיחתה והתפתחותה של המכללה, הן 
במספר הסטודנטים והן במסלולי לימוד 
חדשים, הובילו להקמת בניין כיתות 
נוסף בקמפוס באר־שבע. בד בבד, אנו 
בעיצומו של תהליך תכנון וגיוס כספים 
להקמת קמפוס חדש בעיר אשדוד, 
סמוך לבית החולים אסותא ולתחנת 

הרכבת עד הלום שבדרום העיר. 

והסטודנטים  הסטודנטיות  לאלפי 
הוותיקים, כמו גם למצטרפים החדשים 
בסמסטר האביב, אני מאחל השתלבות 

.SCEמוצלחת ומהירה אצלנו, ב־

בברכה חמה,
פרופ׳ יהודה חדד

רקטור

דבר הרקטור

סמסטר האביב בפתח, ואנו שמחים 
לראות את הקמפוסים של המכללה 
ות  בסטודנטי ומלאים  תוססים 
ובסטודנטים, חדשים וותיקים. המכללה 
כנסים  עם  מלאה,  לפעילות  שבה 
אקדמיים, תערוכות, הופעות והפנינג 

של אגודת הסטודנטים.

בשנים האחרונות צמחנו והתפתחנו: 
פתחנו מסלולי לימוד חדשים, חוקרי 
ובפרסים  זוכים במענקים  המכללה 
יוקרתיים, מרכזי מחקר חדשים נפתחים 
נערכים במכללה  וכנסים אקדמיים 
ומושכים את מיטב החוקרים מהארץ 

ומהעולם. 

שיתופי פעולה עם התעשייה ועם חברות 
מוסדות  עם  מחקר  וקשרי  ההיי־טק 
אקדמיים מובילים בארץ ובעולם הפכו 
לחברי  מאפשרים  והם  קבע,  לדרך 
הסגל התפתחות מקצועית ומחקרית. 
לכם, הסטודנטים שלנו, הם יעניקו יתרון 
התחלתי ניכר לקראת השתלבותכם 

בתעשייה ובאקדמיה. 

רבה  הצלחה  לכולכם  מאחל  אני 
בלימודים ובמחקר. 

בכבוד רב,
פרופ' סמיון לויצקי

נשיא 

דבר הנשיא 

ריבוי הדעות בנושאי חברה ותרבות בישראל 
גדול היום מאי־פעם, וחוזקה של הדמוקרטיה 
הישראלית נעוץ בייצוג הולם של כל מגזריה. 
בספטמבר 2022 יצאה כנסת ישראל ב"קול 
קורא", שהופץ בקרב סטודנטים מתחומי 
התבקשו  הסטודנטים  והאמנות.  העיצוב 
להגיש הצעות לתחרות כרזות, שתבטא את 
קשת המשמעויות הרחבה המאפיינת את 
הדמוקרטיה הישראלית. הכרזה הזוכה תופץ 
לקראת "יום הולדתה" של הכנסת, ט"ו בשבט 
תשפ"ג, במוסדות חינוך, בארגונים ממלכתיים 

ובכנסת עצמה. 
כך, בשיאה של חופשת הקיץ, פשטו סטודנטים 
וסטודנטיות בוגרי שנה א' ב־SCE על הסטודיו 
)שהיה  חזותית  לתקשורת  המחלקה  של 
מיותם לרגל החופשה( וצללו לתוך העשייה. 
תכננו  שונים,  דימויים  אחר  התחקו  הם 
קומפוזיציות וייצרו עוד ועוד סקיצות, תוך 

שילוב של צבע וטיפוגרפיה. 
הכרזה של שחר אוגלבו, שזכתה במקום 
השלישי, מציגה את הרעיון "מגוון דעות - 
כנסת אחת" באמצעות שבעת המינים, ששחר 
בחרה להצמיח מתוך ענף מרכזי אחד כדי 
להדגיש את החיבור האיתן שביניהם. הכרזה 
ניר מסיקה, שזכתה במקום הראשון,  של 
שואבת את השראתה מתבליט האבן ״שאי 
שלום ירושלים״ שעיצב האמן דני קרוון בשנת 
1964. התבליט ממוקם בקיר הדרומי של 
יצירה חשובה  והוא  אולם מליאת הכנסת 

״מגוון דעות - כנסת אחת״
סטודנט וסטודנטית 

מהמחלקה לתקשורת 
חזותית של SCE זכו 

במקומות הראשון 
והשלישי בתחרות כרזות 

שקיימה כנסת ישראל 

ומוכרת. בעבודתו, ניר מדמה את סך חלקיו 
של התבליט למגוון הרב־תרבותי המאפיין את 
החברה הישראלית ולקשת הדעות של אזרחי 
המדינה, כפי שהיא מיוצגת בכנסת ישראל.

שחר וניר, כיום תלמידי שנה ב', נמנים עם 
המחזור הראשון של המחלקה לתקשורת 
חזותית שנפתחה במכללה בתשפ"ב. את 
הכרזות שהגישו לתחרות עיצבו בתום שנה 

עמוסה בלימודי טיפוגרפיה, פיתוח צורה, 
עם  יחד  מסר,  והעברת  עיצובית  חשיבה 
קורסים תאורטיים בתולדות העיצוב והאמנות. 
השניים קיבלו פרסים כספיים ועבודותיהם 
מוצגות במשכן הכנסת. בעתיד הן צפויות 

להיתלות בבתי ספר ברחבי הארץ.

>>

ניר מסיקה. רעיון הגיוון

שחר אוגלבו. מסר מאחד

הזוכים עם יו"ר הכנסת היוצא, ח"כ מיקי לוי )שני מימין(. זכייה יוקרתית
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>>

חדשות ואירועים

ניר מסיקה, במקור מראשון־לציון, נחשף 
לראשונה ליצירתו של דני קרוון במסגרת 
טיול בית ספרי במשכן הכנסת. הוא מספר: 
"ביצירה של קרוון יש הרבה מאוד צורות 
שונים  בצבעים  אותן  צבעתי  גרפיות. 
והצגתי באמצעותן את רעיון הגיוון. הצבעים 
ארץ  נופי  של  השתקפות  הם  שבחרתי 
ישראל היפה ומייצגים את הרב־גוניות שלה: 
גוני הירוק של הצפון אל מול גוני האדמה 
של הדרום שבו קבעתי את ביתי. הוספתי 
להם גוונים כחולים, המייצגים את מקורות 
המים ואת השמיים התכולים, הנצחיים 
ושטופי השמש, אל מול גוני הצהוב־כתום 

המשקפים את האזורים המדבריים".
הציגה  אשדוד,  תושבת  אוגלבו,  שחר 

״מגוון דעות - כנסת אחת״

קמפוס באר־שבע של SCE אירח את כנס 
החשמל והאנרגיות המתחדשות, בשיתוף 
עם התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה 
ואנרגיה בישראל. הכנס, שנערך בבאר־שבע 
זו הפעם השנייה, עסק בחידושים ובשינויים 
הבאות,  בשנים  החשמל  בענף  הצפויים 
במיוחד לאור המעבר לאנרגיות מתחדשות.  

להנדסת  המחלקה  ראש  שהוביל  בכנס, 
חשמל ואלקטרוניקה במכללה ד"ר דמיטרי 
ביימל, השתתפו מהנדסי חשמל מחברות 
מובילות במשק וכן סטודנטים וחברי סגל של 
המחלקה. הוא נחלק לכמה מושבים וכלל 

פנלים מקצועיים עם מיטב המרצים. 

ח"כ אלכס קושניר, יו"ר ועדת הכספים של 
הכנסת, אמר במושב הפתיחה: "קצב גידול 
האוכלוסייה בישראל יביא לידי כך שבתוך 
כמה עשורים, הביקוש לאנרגיה יכפיל את 
עצמו. אם לא נשקיע היום בפרויקטים גדולים 
בתחום החשמל ובהורדת חסמים, נצעד 
לדרך של מחסור באנרגיה. לצערי, מדינת 
ישראל אינה מתקדמת בתחום האנרגיה 
המתחדשת כפי שמצופה ממדינה שטופת 
אני  ניישן'.  כ'סטארטאפ  הנתפסת  שמש 
רואה בכנס אירוע חשוב, שמפגיש את מוחות 
העתיד אשר יידרשו להתמודד עם האתגרים. 
עלינו לדאוג לכך שיותר צעירים יראו במקצוע 
הנדסת החשמל מקצוע מוביל ומניע במשק".  

רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר־שבע: 
כי  שמח,  תמיד  אני  לכאן,  מגיע  "כשאני 
כאן טמון העתיד. לא רק זה של באר־שבע 
והנגב. כשמחברים את ההון האנושי והחשיבה 
היצירתית למקום שמאפשר לצמוח, אפשר 

"העולם הולך להשקעות בתחום 
החשמל והאנרגיות המתחדשות"

SCE אירחה את כנס החשמל והאנרגיות המתחדשות השני באזור הדרום, שעסק 
בחידושים ובשינויים הצפויים בענף החשמל בשנים הבאות

לשנות את העולם. העולם הולך להשקעות 
בתחום האנרגיה והחשמל: פרויקטים של 
התחבורה  חשמול  מתחדשת,  אנרגיה 
הציבורית - כפי שאנו רואים ברכבת ישראל 
ואפילו ברכבת הקלה המתוכננת בימים אלו 
בבאר־שבע, מהפכת הפנלים הסולריים בבתי 
הספר, ועוד. כנסים כאלה מעוררים השראה 
ומובילים לשיתופי פעולה נוספים, שעושים 
טוב לכולנו. הצעירים, שיושבים פה לצד אנשי 
המקצוע הטובים, אמורים כבר היום לחלום 
על העתיד של כולנו. אנחנו רואים את משבר 
האקלים ואת כל מדינות העולם שנרדמו 
בשמירה. האחריות של כולנו היא לחשוב 
איך מקדמים את העולם למקומות טובים 

יותר, למען הדורות הבאים".

פרופסור שמעון לויצקי, נשיא SCE: "המכללה 
כנס  את  ולארח  שותפה  להיות  שמחה 
החשמל והאנרגיות המתחדשות. שותפות 

המקצועיים  האיגודים  עם  המכללה  של 
ביותר לקידום הכוחות החדשים  חשובה 
בענפי המשק. המחלקה להנדסת חשמל, 
שהוקמו  הראשונות  המחלקות  מן  שהיא 
במכללה, מסמיכה מדי שנה מהנדסים רבים, 
המשתלבים בתעשייה בתפקידי מפתח. אנו 
בטוחים כי מגמה זו תמשיך ותתעצם בשנים 

הבאות".

מהנדסי  התאגדות  נשיא  קויפמן,  אמיל 
חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל: "אני 
גאה ושמח על הכנס השנתי בדרום, שמושך 
אליו אנשי מקצוע רבים ומשתתפיו נחשפים 
לכלל הפרויקטים בתחום במשק הישראלי. 
אנחנו, באיגוד, רואים את המגמות, ובראשן 
את הפרויקטים הרבים בתחום האנרגיה 
המתחדשת, ובטוחים שפרויקטים אלו ימשכו 
לדרום הארץ מהנדסים רבים בתחום החשמל 

והאנרגיה".

המרכז יקיים שיתופי פעולה בין־לאומיים וישרת סטודנטים לתואר ראשון ושני במחלקה להנדסת מכונות

מרכז מחקר חדיש לבקרה נחנך בקמפוס באר־שבע

בקמפוס באר־שבע נחנך בטקס חגיגי מרכז לבקרה, בהובלת 
ד"ר זיו ברנד מהמחלקה להנדסת מכונות.

נושא הליבה של המרכז החדיש הוא ריסון רעידות אקטיבי של 
מערכות מכניות גמישות. 

שבעת  באמצעות  הרעיון  את  כאמור 
המינים. בט"ו בשבט, שהוא יום הולדתה 
"הפירות  את  לציין  נהוג  הכנסת,  של 
שהשתבחה בהם ארצנו", ושחר בחרה 
להשתמש בהם כמטפורה לרב־תרבותיות 
הענף  כאשר  הישראלית,  החברה  של 
הנושא אותם מסמל את האחדות, את 
המקום האחד שבו נשמעות כל הדעות 
הללו. בתחתית הכרזה הציבה שחר את 
הסמליל של הכנסת ובצמוד לו הכיתוב: 
"מגוון דעות - כנסת אחת"  - בעברית, 
בערבית ובאנגלית, במטרה להנגיש את 

המסר בשלוש השפות.  
שני הסטודנטים התרגשו מן הזכייה. שחר 
מספרת: "ידעתי שהכרזה שלי מעבירה 

את המסר והרגשתי שאני גאה בה, אבל 
לא רציתי לפתח ציפיות. כשקיבלתי את 
ההודעה, הייתי בהלם מוחלט". ניר: "שחר 
הייתה הראשונה שפתחה את ההודעה, 
והיא שלחה אותי לברר אם גם אני קיבלתי 
הודעה כזאת. במבט ראשון לא ראיתי מייל 
כזה, והיא שכנעה אותי לפתוח את תיבת 
דואר הזבל... ראיתי את הכותרת 'ברכותינו 
וכמובן  הראשון',  במקום  זכייתך  על 
שהופתעתי מאוד. ההכרה ביכולות שלנו 

נותנת הרבה מוטיבציה להמשך הדרך".
נוסיף ונאמר שכל חברי הסגל, ההנהלה 
והסטודנטים במחלקה לתקשורת חזותית 
נרגשים וגאים על ההישג המרשים - ומצפים 

להצלחות של כולם, שיבואו בהמשך!

המרכז יקיים שיתוף פעולה מחקרי בין־לאומי וישרת סטודנטים 
לתואר ראשון במחלקה להנדסת מכונות וסטודנטים לתואר שני 

המבצעים עבודות חקר.
בהצלחה לחוקרים ולסטודנטים הפועלים במרכז המחקר החדש!

חנוכת מרכז המחקר בהשתתפות רקטור המכללה, פרופ' יהודה חדד )ראשון מימין(. צפוי שת"פ בין-לאומי

משתתפים ואורחי הכנס המכובדים. "אירוע חשוב שמפגיש את מוחות העתיד"
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חדשות ואירועים

כנס האיכות השביעי של הדרום, שהתקיים 
ב־SCE לראשונה מאז תקופת הקורונה, 
עם  והמצוינות,  האיכות  בתחומי  עסק 
דגש על חדשנות וִקדמה בתחום האיכות. 
האירוע, בהשתתפות נציגים בכירים של 
החברות הגדולות במשק ושל צה"ל, כלל 
הרצאות מפי מיטב מומחי האיכות בארץ. 
כחלק מהכנס הוענק אות הנגב השנתי 
למצוינות באיכות לאמיר ברוש, מנהל 
סודהסטרים.  בחברת  גלובלי  איכות 
הוועדה, שבחרה באמיר פה אחד, ציינה 
כי במסגרת תפקידו הקים מטה איכות 
שליטה  מוטת  להיות  שהפך  אקטיבי, 
כי אנשי איכות  גלובלית. אמיר מאמין 
חיובית,  חשיבה  בעלי  להיות  צריכים 
מיומנויות שכנוע, יכולת לחזות בעיות, 
גמישות מחשבתית ויכולת לרתום, לחנוך 
ולהדריך. בין השאר ייסד כנס איכות גלובלי 
בתחנת מילוי הגז של החברה בהולנד וכונן 
שגרה של סדנאות לעובדי החברה, הפצת 
מסרי האיכות במפעלים והבלטת חשיבות 
הנושא בקרב כלל העובדים. פעולות אלו 
ורבות אחרות הפכו ל־DNA של החברה 

וגורם נוסף להצלחתה העסקית. 
פרופ' דורית תבור, יו"ר הכנס, בירכה 
בתחילתו ואמרה: "אנו גאים לשוב ולארח 
את הכנס ב־SCE, לאחר שנתיים שבהן 
התקיים בזום עקב מגבלות הקורונה. בכנס 
זה נפגשים כל העוסקים במלאכה כדי 
ללמוד, לדבר ולקדם את תחום האיכות. 
לאורך שנות קיומה הסמיכה המכללה 
בתעשייה  המשולבים  רבים,  בוגרים 
במגוון רחב של תפקידים ולוקחים חלק 

SCE אירחה את כנס האיכות השנתי בדרום, לאחר שנתיים 
שבהן התקיים בזום • אות הנגב למצוינות באיכות הוענק 

לאמיר ברוש, מנהל איכות גלובלי בחברת סודהסטרים 

פעיל בתהליכי הייצור והאיכות. אני מודה 
לשותפינו בהתאחדות התעשיינים מרחב 
דרום ובאיגוד הישראלי לאיכות בדרום, על 

העזרה והתמיכה בקיום הכנס".
אמיר הדס, יו״ר מרחב דרום בהתאחדות 
התעשיינים: ״אנחנו, בתעשייה, רוצים איכות 
ומקדמים איכות. אנחנו רוצים להוציא 
מהמפעלים את המוצר הטוב והאיכותי 
למנוע  כדי  המיטב  את  לעשות  ביותר, 
טעויות. התעשייה רצה קדימה, לעמידה 

בתקני איכות בין־לאומיים חדשים״.
שרון אנקר, יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות 
בדרום: "הכנס הוא זירה להעשרה מקצועית 
ולשיתוף, במה משמעותית לקידום השיח 
בתחום האיכות. חוכמת ההמונים היא כלי 
משמעותי והכרחי למימוש האיכות, שהיא 
חובה לכל מפעל וארגון, ולכן האיגוד פועל 
לקדם מפגשים רבים נוספים,  עבור כלל 

הגורמים בתעשייה".
הובילה  הכנס  של  הנעילה  מושב  את 
דנה שדה אופיר, מנהלת מרחב דרום 

בהתאחדות התעשיינים.

תלמידי מגמות הכימיה בתיכונים ברחבי 
העיר אשדוד התכנסו בקמפוס אשדוד של 
SCE לכימיתון, המתקיים בשיתוף חברת 
״אדמה אגן״ וענף הכימיה במשרד החינוך. 
הכימיתון הוא האקתון מעולם הכימיה - תחרות 
וי״ב.  י״א  נושאת פרסים לתלמידי כיתות 
התלמידים מתחלקים לקבוצות ומתבקשים 
להציע פתרונות לאתגרים מעולמות הכימיה 

המגוונים, הקשורים לחיים של כולנו. 

השנה התחרו עשרה צוותים, משבעה בתי 
ספר באשדוד. האתגרים הוצגו לצוותים 48 
שעות לפני מועד פתיחת התחרות, וביום 
12 שעות לפיתוח פתרונות  השיא הוקצו 

ישימים. 

מהתעשייה  מומחים  ליוו  הקבוצות  את 
שמעו  הקבוצות,  בין  שסיירו  והאקדמיה 
את הרעיונות וסייעו לתלמידים להתקדם 
באופן העושה שימוש ראוי בעקרונות הכימיה. 
במהלך היום השתתפו התלמידים בסדנאות 
בתחומים שונים, בהן סדנה לחשיבה יצירתית 

וסדנה להעברת מסרים בסגנון פיץ'. 

בתום שעות ארוכות של מלאכת מחשבת, 
שבמהלכן נהנו התלמידים ממגוון פינוקים, 

הציגו הקבוצות את הפתרונות שהגו. חבר 
השופטים, שהורכב מאנשי אקדמיה, תעשייה 
את  שהציעו  הקבוצות  את  בחר  וחינוך, 

המענים הישימים והטובים ביותר לאתגר. 

עם הקריטריונים לזכייה נמנו: זיהוי הבעיה 
ומתן מענה לה, יצירתיות וחדשנות, רמת 
הפיתוח שהושגה במסגרת הזמן והההשפעה 
הטכנולוגית־הנדסית של הפתרון המוצע על 
החברה והקהילה. חברי הקבוצה שהגיעה 
זכו בטאבלטים חדשים,  למקום הראשון 

הפרס למקום השני היה אוזניות אלחוטיות, 
והזוכים במקום השלישי )שתי קבוצות( קיבלו 

שוברי פרס.

במקום הראשון זכתה קבוצת המונוכרומטיים 
ממקיף ח', שפיתחו חומר צבע ייחודי וידידותי 
לסביבה המבוסס על החומר כיטין, לטובת 

תעשיית הרכב.

קבוצת  חברי  הגיעו  השני  למקום 
הקרוטנואידים ממקיף ז', שפיתחו מכסה 
ייחודי ליוגורטים המתריע על תוקפו של 

לראשונה לאחר תקופת 
הקורונה - הכימיתון חזר! 

תלמידי מגמות הכימיה בבתי 
הספר התיכוניים של אשדוד 

הצליחו לפתח פתרונות 
יצירתיים לאתגרים מגוונים 
והוכיחו ראש פתוח ויכולות 

מרשימות 

המוצר, כדי לצמצם פסולת מזון הנזרקת 
שלא לצורך.

למקום השלישי הגיעו שתי קבוצות: קבוצת 
ה־Black Team ממקיף א', שפיתחה פקק 
ייחודי לבקבוקי חלב המתריע על תוקף 
ז',  ממקיף    E-140ה־ וקבוצת  המוצר, 
שפיתחה שיטה להגנה על צנרת מפני חלודה 

באמצעות שיטת התזה ייחודית.

אילנה סיסו, מנהלת קשרי קהילה בחברת 
אדמה, מסרה: ״אני נרגשת מחזרתו של 
של  הארוכה  התקופה  לאחר  הכימיתון 
משבר הקורונה. זהו אירוע שיא, שבו חוברים 
התעשייה, האקדמיה, עיריית אשדוד ומשרד 
הכימיה  לימודי  קידום  למשימת  החינוך 
בעיר וחשיפת התלמידים למחקר בתחום. 
התלמידים נדרשים להפגין יכולות עבודה 
להצלחת  מפתח  שהן  פעולה,  בשיתוף 
דור העתיד של המהנדסים הכימיים. אנו, 
השותפות  שבאמצעות  מקווים  באדמה, 
בכימיתון סייענו להחדיר בתלמידים את 
חדוות המחקר וההמצאה ולגדל את דור 
העתיד של החוקרים והממציאים הישראלים 

בתחום הכימיה״.

המחלקה  ראשת  גולדנברג,  מיכל  ד"ר 
ציינה  כימית בקמפוס אשדוד,  להנדסה 
כי התחרות נועדה להציג לתלמידים את 
הבלתי  האפשרויות  ואת  הכימיה  עולם 
מוגבלות שמקנה ידע בתחום זה. "כל דבר 
בחיינו קשור בכימיה; זוהי  אבן היסוד לכל 
הפיתוחים הטכנולוגיים והבסיס לכל תהליך 
לתלמידים  שהצגנו  האתגרים  והמצאה. 
את  מביישים  אינם  התחרות  במסגרת 
מחקר  יחידות  בפני  הניצבים  האתגרים 
ופיתוח במוסדות מובילים בעולם, והם גילו 
יכולות פיתוח ופתרונות מרשימים, לא פחות 
ממומחים בתחום. היותם צעירים, עם ראש 

פתוח ומחשבה שונה, הוא יתרון אדיר". 

משקיעים בדור העתיד של מהנדסי הכימיה 
באשדוד

מדברים, לומדים 
ומקדמים איכות

הענקת אות הנגב למצוינות

ODT תלמידים בסדנת

התלמידים עובדים בצוותים, כדי להציע פתרונות לאתגרים במתחם העבודה
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חידושים והמצאות

בתקופה שבה רבים מהשירותים הממשלתיים 
והמגזר הפרטי עוברים לפעילות דיגיטלית, 
עדיין מגיעים רבים מבני הגיל השלישי, שאינם 
מתמצאים במהפכה הדיגיטלית, לסניפים 
שהם  לקשיים  מונגשים  שאינם  הפיזיים, 

מתמודדים איתם. 

פרויקט שהציגו שני בוגרי המחלקה להנדסת 
מכונות בקמפוס אשדוד מבקש להקל על 
עליהם. "סבא שלי שבר את האגן ומצא עצמו 
מתמודד עם מצב חדש, כשהוא עדיין פעיל 
ועצמאי אבל חווה קשיים בתנועה", מספר 
26 מראשון־לציון, שאת  נאור אוליאל, בן 
פרויקט הגמר הציג יחד עם חברו ללימודים 
אביאל אוחיון, בן 28 מאשקלון. "כשליוויתי 
את סבא שלי לסידורים, זיהיתי את הקושי 
שקופות.  מוגבלויות  עם  מתמודדים  של 
העובדה שהם נראים 'כרגיל' רק מעצימה 

פרויקט הגמר של שני בוגרי המחלקה להנדסת מכונות בקמפוס 
אשדוד מנסה לתת מענה לבעיה מוכרת ולסייע לקשישים עם 

מוגבלויות לקום ממושבים במרחב הציבורי • הפרויקט זכה 
בפרס של המל"ג באמצעות ות"ת לקידום מיזמים

קימה קלה

את הקושי לבקש עזרה מזרים כדי לקום 
מהכיסא, למשל".

אביאל מסביר: "הרעיון הגיע אומנם מסיפורו 
האישי של סבא של נאור, אבל מייד הבנתי 
שהוא מעניין גם אותי. זו סיטואציה שכולנו 
פוגשים בסביבתנו הקרובה, והיה לי ברור 
שחשוב לסייע למי שזקוקים לעזרה בפעולה 

שהיא פשוטה לכאורה".  

מערכת  הוא  השניים  שהציגו  הפרויקט 
במרחב  הקיימים  למושבים  המתחברת 
הציבורי: ספסלים שמופרדים למושבים 
בודדים. חיבור פשוט של המערכת למושב 
מאפשר לנתק אותו מהספסל, והיושב יכול 
ללחוץ על כפתור ייעודי במשענת היד, שירים 
את המושב בזווית המאפשרת קימה מלאה. 

המערכת מבצעת את הפעולה באמצעות 

ארבעה מנועים, המאפשרים תנועה לינארית 
ומחוברים לתחתית המושב. הם עוצבו כך 
שיעמדו בעומסים משתנים וירימו את המושב 
בזווית שתומכת בחלקו האחורי של המושב 
ומאפשרת הישענות וזווית בטוחה לקימה. 
המערכת תוכננה כך שבמבט ראשון לא 
תיראה חריגה. "כל המבקרים במוסד הציבורי 

יושבים על אותו ספסל, אבל לאחד המושבים 
יש כפתור מיוחד, שמסייע לקום ממנו".

"במסגרת המחקר שביצענו גילינו שכ־15% 
מכלל האוכלוסייה בעולם מתמודדת עם 
מוגבלות, ובישראל מדובר בכ־20%, כולל 
אנשים עם מוגבלות זמנית", מפרט אביאל. 
"למדנו שיש בישראל הרבה מאוד מרחבים 
ציבוריים הפונים באופן מובהק לאנשים 
עם מוגבלויות בתנועה, בדגש על בני הגיל 
השלישי, שממשיכים להגיע למקומות כמו 
סניפי הביטוח הלאומי, הבנקים, הדואר ועוד. 

חיפשנו מענה עבורם".

זה אינו הפרויקט הראשון של נאור ואביאל 
שמציג פתרון לאנשים עם מוגבלויות. בעבר 
לקום  למתקשים  המסייעת  ידית  הציגו 
ממושב הרכב. לאורך לימודיהם עבדו 
כמעט תמיד ביחד על פרויקטים. 
"הכרנו בשנה הראשונה ללימודים 
וגילינו שיש לנו הרבה תחומי עניין 

משותפים", מספר נאור.  

העבודה על הפרויקט לא הייתה 
קלה, אבל הוא כבר זכה לעניין 
לביצוע  לשטח,  "כשיצאנו  רב. 
המחקר, פגשנו מנהלי סניפים שונים 
שהתעניינו מאוד והכירו את הבעיה", 
אומר אביאל, ומוסיף: "התהליך של 
לצייר רעיון על דף ולעבוד עליו 
למוצר  הופך  שהוא  עד  קשה, 
שמסייע לאדם במרחב הציבורי, 
הוא תהליך שיש בו סיפוק גדול".  

של  בניסיונם  נעזרו  השניים 
המנחים ד"ר שייקה בילו ואביחי 
שורין. "נוכחותם של שני מנחים, בתחומי 
התמחות שונים, עזרה מאוד בתהליך. אביחי 
סייע בתכנון, בעיצוב ובפיתוח, ואילו שייקה 
נתן דגשים ועזר לכוון את החשיבה אל מחוץ 
לקופסה. אבל החשוב מכול הוא ששניהם 
נתנו לנו את החופש להביא את הרעיון שלנו 

לכלל ביצוע".

ד"ר בילו: "חלק גדול מפרויקטי הגמר עוסקים 
בפיתוח פתרונות הנדסיים עבור אוכלוסיות 
שונות - בגיל השלישי והרביעי, בעלי לקויות, 
נכים ועוד. זה חלק מחזון המחלקה, בהובלת 
ד"ר גיא בן חמו והמכללה, לשיפור איכות חייהן 

ברכות לחוקרי SCE - ראש המחלקה 
להנדסת בניין, ד"ר דגן בקון מזור, וד"ר 
יצחק אוגוסט מהמחלקה להנדסת 
חשמל ואלקטרוניקה, שניהם מקמפוס 
באר־שבע - על זכייתם במענק מחקר 
במימון משרד האנרגיה בסכום של 
כ־537 אלף שקל למשך שלוש שנים.

תכונות  "הערכת  הזוכה:  המחקר 
במחצבות  סלעים  של  מכניות 

של אוכלוסיות אלה באמצעים טכנולוגיים 
מתקדמים". 

בלימודי  השניים  של  שהבחירה  מתברר 
הנדסת מכונות לא הייתה מובנת מאליה. 
"חשבתי דווקא על הנדסת בניין או אדריכלות, 
שמתחברות אצלי ליצירתיות של אבי, שהוא 
נגר ועצמאי", מספר אביאל. "בסיום המכינה 
גיליתי את תחום הנדסת המכונות, שהוא 
עולם רחב, עם תחומים רבים שאפשר לגעת 
בהם בתכנון, בעיצוב וביצירה של מוצרים. אני 
שמח מאוד על הבחירה שעשיתי". לעומתו, 
נאור מספר על משיכה טבעית לתחום: "תמיד 
התעניינתי באופן שדברים עובדים. נהגתי 
לפרק ולהרכיב ולבדוק איך מנגנונים עובדים, 

את 'מאחורי הקלעים' של המוצר. לימודי 
הנדסת מכונות מאתגרים מכל הבחינות, 
והם מספקים נקודת מבט שונה על העולם. 
אתה מבין איך דברים עובדים ומתנהלים. 
יש בהם הרבה מאוד פרויקטים מעשיים, וזה 

מה שחיפשתי".

לאחרונה התבשרנו שהפרויקט המרשים זכה 
בפרס המל"ג )באמצעות הות"ת - הוועדה 
שנועד  מיזמים,  לקידום  תקצוב(  לתכנון 
לסייע לפרויקטים מצטיינים לעבור משלב 
החינוך ליזמות אל השלב המעשי של הקמת 
מיזם והבשלתו לכלל מימוש עסקי. הפרויקט 
השתתף בתחרות במסגרת המרכז ליזמות 

של המכללה.  יישר כוח!

חוקרי המכללה זכו 
במענק מחקר במימון 

משרד האנרגיה
באמצעות דימות היפר־ספקטרלית", 
מחקר  פרויקט  של  המשכו  הוא 
האנרגיה  משרד  ידי  על  שמומן 
בשנתיים האחרונות, ומטרתו פיתוח 
כלי שיאפשר להעריך את התכונות 
ההנדסיות של סלעים באמצעי חישה 

מרחוק.

- והמשך מחקר פורה  כל הכבוד 
ומוצלח!

ד"ר בקון מזור )מימין( וד"ר אוגוסט. מענק נאה

מחקר

אביאבל ונאור מציגים את פרויקט הגמר
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מחקר

השפעת ההצללה של עצים על מיתון  עומס החום העירוני

במחקר בין־לאומי, שנערך בין היתר בפארק של SCE בבאר־שבע, הוצבו חיישנים להערכת 
תנאי האקלים והקרקע ונערכו סריקות לייזר המאפשרות לשחזר את המבנה התלת־ממדי של 

העץ, "לחלץ" תכונות כגון שטח החופה, נפח החופה וגובה העץ ולהעריך את הצל המוטל

ד"ר אביבה פיטרס, המחלקה לאדריכלות, 
קמפוס באר־שבע

כחלק מההיערכות לשינויי האקלים אישרה 
ממשלת ישראל בשנת 2022 תוכנית לאומית 
העירוני  המרחב  של  ולקירור  להצללה 
באמצעות עצי רחוב. על פי התוכנית, עד 
לשנת 2040 יינטעו כ־450,000 עצים לאורך 
שלושה מיליון מטרים של רחובות, בעלות 
כוללת של כ־2.25 מיליארד שקל. מטרת 
התוכנית היא להגיע ל־70% הצללה לאורך 

המדרכות.

לעצים בעיר חשיבות רבה בהיבטים סביבתיים, 
בריאותיים, חברתיים וכלכליים. כדי ליישם את 
התוכנית באופן אפקטיבי ולשפר משמעותית 
את ההליכה ואת השהייה במרחב הציבורי 
הפתוח, נדרשת הבנה של השפעת עץ בוגר 
על דפוסי ההצללה ועל תנאי האקלים העירוני. 
כך יהיה אפשר להחליט, למשל, על סדר 

העדיפויות של מיקום העצים: באיזה צד של 
הרחוב? מהו המרחק בין עץ לעץ שיאפשר 
להגיע לכיסוי ההצללה הנדרש? מה צריכה 
להיות צפיפות העלווה? החלטות אלו יאפשרו 
לייצר צל רציף ואיכותי, שישפיע על הנוחות 
שיחושו תושבי הערים ויעודד הליכה ברגל, 

שהייה ופעילות במרחב הציבורי הפתוח. 

 ,COP27 האו"ם  של  האקלים  בוועידת 
הוצג בביתן  שהתקיימה בשארם א־שייח, 
הישראלי, בפאנל על ערים, אקלים וקיימות, 
מחקר שהתמקד בהשפעת העצים על האקלים 
העירוני באמצעות ניתוח דפוסי ההצללה שלהם 
והשפעתם על טמפרטורות האוויר והקרקע 
ועל תנאי הנוחות של האנשים. זהו למעשה 
יותר, העוסק בשירותי  חלק ממחקר רחב 
 )Ecological Services( המערכת האקולוגית
של עצים בערים בתקופה של שינויי אקלים. 
 הוא ממומן על ידי הקרן הגרמנית למחקר

,)German Research Foundation( DFG

חוקרים  עם  פעולה  בשיתוף  ונעשה 
 Technical( מהאוניברסיטה הטכנית של מינכן
מדבר  ממו"פ   ,)University of Munich
וים המלח וממכון וולקני, יחד עם חוקרים 

פלסטינים וירדנים. 

המחקר מתמקד בערים השוכנות באזורי 
אקלים שונים, כמו באר־שבע ומינכן, במטרה 
לנתח את ההבדלים בתפקוד העצים באזורים 
שאקלימם קר וממוזג לעומת תפקודם באזורים 
בעלי אקלים צחיח ויבש. כחלק ממנו הוקמו 
מעבדות עצים ייחודיות )Tree Labs( בערים 
שונות. אחת מהן הוקמה  בפארק המרכזי של 
SCE בבאר־שבע. בשנים 2020/21 נערכו 
מדידות רציפות, שכללו הצבת חיישנים שונים 
כדי להעריך את תנאי האקלים והקרקע ולאפיין 
את מצב העצים. כמו כן, נעשו מדידות בעצי 
רחוב ברחבי באר־שבע, מינכן, עקבה ויריחו.

לכן, יש חשיבות רבה למרחקי הנטיעה, 
לפיזור המרחבי של העצים בשטח, לסוג 
העצים ולצפיפות העלווה שלהם. ממצאי 
המחקר יכולים לסייע למתכננים ולמקבלי 
ההחלטות בתכנון אופטימלי של מיקום 
העצים במרחב העירוני, במטרה להפחית 
את עומס החום בעונת הקיץ. זאת במיוחד 
באזורים בעלי אקלים חם, שבהם ההצללה 
חיונית כדי לאפשר פעילות פיזית ושהייה 
בשטחים הציבוריים הפתוחים ולשם יצירה 

של ערים בריאות ובנות־קיימא. 

כדי לפתח מודלים תלת־ממדיים של העצים 
נערכו סריקות לייזר )לידאר( של כל העצים 
בפארק שבמכללה, באמצעות סורק לייזר 
קרקעי. את הסריקות ביצעה חברת אופק 
צילומי אוויר. סריקות לייזר הן טכנולוגיה 
המתבססת על שיגור קרני לייזר בעוצמה 
ובתדירות גבוהות. התוצר המתקבל הוא ענן 
של מיליוני נקודות, בצפיפות גבוהה מאוד 
)של עד נקודה לסנטימטר(, המאפשר לשחזר 
ברמת דיוק גבוהה ביותר את המבנה התלת־
ממדי של העץ )השלד והחופה(, "לחלץ" 
תכונות כגון שטח החופה, נפח החופה וגובה 

העץ ולהעריך את הצל המוטל. נוסף על אלה, 
תחנה  באמצעות  רציפות  מדידות  נעשו 
מטאורולוגית ניידת, שאפשרו למפות את 
השינויים המרחביים בתנאי המיקרו־אקלים 
והנוחות התרמית בזמנים שונים של היום 
ולאורך עונות שונות ולהעריך את ההשפעה 
של מיקום העצים ושל ההצללה שלהם על 

תנאים אלו. 

המחקר טרם הסתיים, אולם כבר כיום 
חשיבות  יש  רציף  לצל  כי  להסיק  ניתן 
העירוני.  החום  עומס  בהורדת  רבה 

 SCE של חופת העץ )עלווה( עבור העצים שבפארק footprintענני נקודות הלידאר המתקבלים עבור כל עץ + ה־
 )/https://gis.br7.org.il/apps/br7 ,של עיריית באר־שבע GISבבאר־שבע )אורתופוטו מאתר ה־

ענן נקודות הלידאר לפני העיבוד הראשוני. הענן מאפשר מידול תלת־ממדי של העץ 
ושל הצל המוטל

צילומים תרמיים המאפשרים להעריך את טמפרטורות המשטחים השונים ואת השפעת 
ההצללה עליהם

ד״ר פיטרס בוועידת האקלים של האו"ם בשארם

https://gis.br7.org.il/apps/br7/
https://gis.br7.org.il/apps/br7/
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ד"ר יוליה פנסו, המחלקה להנדסה כימית, קמפוס 
אשדוד

לבריאותנו.  חשוב  שברזל  יודעים  כולנו 
גופנו זקוק לברזל כדי לייצר חלבון הנקרא 
המוגלובין. ההמוגלובין מתפקד כמו רכב 
גרר, אשר נושא איתו חמצן לכל חלקי הגוף. 
ברזל חיוני לגדילה, מה שהופך אותו להכרחי 
עבור ילדים. רמה נמוכה של ברזל אצל נשים 
בהיריון מקושרת למשקל נמוך של הילוד. 
חוסר בברזל גורם לעייפות, עצבנות, דיכאון, 

קשיי ריכוז ותסמינים רבים נוספים. 

מכאן, ניתן לחשוב שכמה שיותר - יותר טוב, 
ושאין צורך להגביל צריכת מינרל כה חשוב. 
אלא שלמרבה הפלא, גופנו מסוגל לאגור 
ברזל וקל לו להגיע למצבי עודף. יתרה מכך, 
עודף של ברזל, ולא חסר, הוא מצב שכיח 

הרבה יותר ואף מסוכן לבריאותנו. 

האם הופניתם אי פעם על ידי הרופא שלכם 
לשם בדיקה אם "אגרתם" רמות ברזל גבוהות 
מדי? על פי השיח המתקיים סביבנו, אני 
שומעת רק את הדיבור על ה"חסר"! יש לציין 
שבקבוצת סיכון לעודף ברזל נמצאים בעיקר 

גברים ונשים החל מגיל המעבר.

חשוב ביותר להבין ולהכיר את צידו האפל של 

הברזל ואת דרכי ההתמודדות שלנו דווקא 
עם עודף שלו. מהן, אם כן, הסכנות? 

נתחיל דווקא מהסוף: עודף ברזל יקדם את 
תהליך ההזדקנות ויקצר לכם את החיים! 
זו אחת מהסיבות לכך שבבתי אבות אין 
כמעט אבות אלא בעיקר אימהות. כן, כן! 
תוחלת החיים הממוצעת של נשים גבוהה 
מזו של גברים, בין היתר בזכות כ־30 שנות 
מחזור חודשי, שבאמצעותו נשים מצליחות 
להיפטר מעודפי הברזל. אנחנו אף יודעים 
מהו המנגנון המולקולרי שדרכו מתבצעת 

הפגיעה בתאי גופנו. 

מחקרים מראים שרמה גבוהה של ברזל 
גורמת לנזקים בלתי הפיכים בכל רמ"ח 
איברינו. היא מגבירה סיכון לסרטן ולמחלות 
כלי דם ולב. גם כאן, אנחנו רואים שהתקפי 
לב שכיחים יותר בקרב גברים לעומת נשים. 
עם הפסקת המחזור, נשים מתחילות "ליישר 

קו" עם הגברים בעניין זה.

העשרת מזון בברזל, שהחלה לפני כ־70 שנה, 
חופפת עם עלייה מתמדת בשיעור ההשמנה 
זוכרים? ברזל הוא "פקטור  באוכלוסייה! 
גידול". ספרות מדעית מובילה מצביעה על 
הקשר בין עלייה במשקל והשמנה לבין עודפי 

ברזל בגוף.

קיים גם קשר בין מחלת הסוכרת סוג 2 לבין 
עודף ברזל בגוף. גברים עם רמות ברזל 
גבוהות נמצאו בסיכון של פי 2.4 לפתח סוכרת 

לעומת גברים עם רמות ברזל תקינות.

עודף בברזל אף תורם להתפתחות מחלות 
זיהומיות, על ידי הגברת ההתרבות )שגשוג( 

של חיידקים ופטריות מחוללי מחלות. 

ועוד לא אמרנו דבר בעניין מחלות ניווניות 
של המוח, כגון אלצהיימר ופרקינסון...

החדשות הטובות הן שעודף ברזל הוא קל 
לאבחון. כל שנדרש לעשות הוא בדיקת דם 
זו אחד הבדיקות  פשוטה. לעניות דעתי, 
החשובות ביותר, שכל אדם חייב לעשות 
כחלק מסט הבדיקות התקופתיות שלו. שימו 
לב, מה שצריך לבדוק הוא לא רמת הברזל 
 !)ferritin( שלכם, אלה חלבון בשם פריטין
חלבון זה הוא "מחסן" של ברזל, שמשחרר 
אותו בהתאם לצורכי הגוף. הוא ולא אחר הוא 
המדד האמין והנכון ביותר לצורך הערכת 
עודף ברזל בגופנו ומצבי דלקת המקושרים 
להזדקנות. אוסיף על כך שערך הגבול העליון 
של פריטין שקופות החולים מגדירות כנורמה 
שמצביעים  מהערכים  משמעותית  גבוה 

מחקר

"איש הברזל" -
לא מה שחשבתם!

עליהם בספרות המדעית מזה שנים. חבל 
ש"הגרסה" עדיין לא עברה עדכון נדרש. רמת 
 .ng/ml 60הפריטין המושלמת היא בין 40 ל־
רמה נמוכה מ־20 מצביעה על מחסור בברזל, 
וגבוהה מ־80 - על עודף שמחייב התייחסות!

מלבד המחזור החודשי, לגוף אין מנגנונים 
"להתנקות" מברזל. הדרך הטובה, הפשוטה 
והיעילה ביותר להיפטר מעודפים היא תרומת 
דם. תרומה אחת מורידה את רמת הפריטין 

.ng/ml 50-30ב־

לגמרי  מסיבות  דם  לתרום  לכם  כדאי 
אגואיסטיות! מחקרים מראים שהסיכוי של 
אנשים שתורמים דם לעבור אירוע לב או 
שבץ מוחי נמוך בכ־50% מאלה ששומרים 
את דמם לעצמם. מחקר שכלל 30 אלף איש 
הראה שתורמי דם "קבועים" מתאפיינים 
בהיעדר תנגודת לאינסולין ובסיכון נמוך 
יחסית לפתח סוכרת. כמו כן, הסיכון של 

תורמי דם לפתח סרטן פוחת ב־37%. 

כאשר אתם מגיעים לתרום דם, אתם קודם 
כול מאריכים את תוחלת החיים של עצמכם 
ובולמים התפתחות והתקדמות של מחלות 
רבות. על הדרך, תרומתכם עשויה גם להציל 
חייו של מישהו אחר. כמו שאומרים:  את 

 win-win מוחלט!

פרופ' יוסי חדד ופרופ' ברוך קרן, המחלקה 
להנדסת תעשייה וניהול, קמפוס באר־

שבע
בארגונים רבים מתבצעים הערכה, דירוג 
לקוחות,  של  לקבוצות(  )חלוקה  ופילוח 
במטרה לספק את תשומת הלב הניהולית 
המתאימה לכל פלח ולכל לקוח. במאמר 
שפרסמו פרופ' יוסי חדד ופרופ' ברוך קרן 
המאפשר  החלטות,  תומך  מודול  הוצע 
פילוח ודירוג מלא של לקוחות באופן דינמי, 
מוצקים.  נתונים  בסיס  ועל  אובייקטיבי 
כמה  כוללת  החוקרים  שפיתחו  השיטה 
שיפורים ויתרונות על פני השיטות הקיימות, 

גם המתקדמות ביותר. 
המודול מבוסס על קריטריונים של לקוחות 
ועל ערכים כמותיים שניתן לחלץ ממערכת 
המידע הארגונית לניהול קשרי הלקוחות 
באופן  חושבו  הלקוחות  ציוני   .)CRM(
אובייקטיבי, על בסיס קריטריונים מדידים, 
באמצעות שיטות דירוג מוכחות וללא צורך 

בהערכה אנושית סובייקטיבית. 
שיטות הדירוג הקיימות מסווגות את הלקוחות 
לפלחים או מקטעים. לדוגמה: פלטינה, זהב, 
כסף וברונזה )הלקוחות הטובים ביותר בפלח 
הפלטינה והגרועים ביותר בפלח הברונזה(. 
המודול המוצע יכול לקבוע במדויק את 
המיקום היחסי של כל לקוח בתוך כל פלח 
ולאפשר מעקב על המיקום שלו ועל שינויים 
אחרים במצבו המתרחשים במהלך זמן. הוא 

מודול תומך החלטות שהציעו חוקרים מהמחלקה להנדסת 
תעשייה וניהול מאפשר פילוח ודירוג של לקוחות באופן דינמי 

ואובייקטיבי, על בסיס נתונים מתקדמים • השיטה חוסכת 
כ־90% בזמן ובמשאבים ומאפשרת לזהות לקוחות "בעייתיים" 

ולהתייחס אליהם באופן המתאים

דירוג, הערכה 
ופילוח לקוחות

גם מאפשר דירוג מלא ומדויק של הלקוחות, 
לפי קריטריונים מוגדרים שקובעת החברה. 
אפשר למחשב את המודול ולהפיק ממנו 
תוצאות במהירות ובכל עת, תוך שימוש 

בנתונים עדכניים. 
משובים  על  התבסס  המודול  עיצוב 
שהתקבלו מסקר שנערך בקרב מנהלים. 
הוא יושם בהצלחה בארגון אמיתי, שהחליט 
להפעילו, כפי שהוצע, מדי רבעון )ארבע 
פעמים בשנה(, כתחליף לדירוג שעד כה 
שהשיטה  מצאו  הם  לשנה.  אחת  ביצעו 
המוצעת חוסכת כ־90% מהזמן והמשאבים 
שנדרשו בעבר לצורך ניהול תיקי הלקוחות 
ודירוגם. היא גם מאפשרת דירוג אובייקטיבי, 
בניגוד לדירוג הסובייקטיבי שנעשה בעבר. 
התרומה  ארגון,  באותו  המנהלים  בעיני 
המשמעותית של המודול הייתה היכולת 
לזהות את הלקוחות ה"בעייתיים" )לקוחות 
שדרשו רמה גבוהה של שירות ותרמו רק 
טיפול שונה  ולהעניק להם  לרווח(  מעט 
מאשר לשאר הלקוחות. יכולת זו אפשרה 
לשפר את ביצועי הלקוחות הבעייתיים ואת 
דירוגם היחסי או להפסיק את ההתקשרות 
לשיפור  הוביל  זה  ממוקד  טיפול  איתם. 

בביצועים הממוצעים של כלל הלקוחות. 
המאמר התקבל על ידי הקהילה המדעית 
 Expert היוקרתי   העת  בכתב  ופורסם 

  .Systems
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"דימוי

מעצב 
מציאות"

באירוע פתיחת השנה של המחלקה 
לתקשורת חזותית, שנערך בבית 
האמנים בנגב, הציגו הסטודנטים 

תערוכת כרזות בנושאים חברתיים 

לכבוד פתיחת שנת הלימודים האקדמית 
ערכה המחלקה לתקשורת חזותית בקמפוס 
באר־שבע אירוע חגיגי, שבמרכזו תערוכה 

בנושא "דימוי מעצב מציאות". 

התערוכה, שהתקיימה בבית האמנים בנגב 
כרזות שהכינו  היוצרים, הציגה  - עמותת 
של  השני  הסמסטר  במהלך  הסטודנטים 
שנת לימודיהם הראשונה, במסגרת הקורס 

"חשיבה עיצובית והעברת מסר". 

המשימה שניתנה לסטודנטים, בשותפות עם 
דיקנאט הסטודנטים במכללה, הייתה ליצור 
סדרת כרזות בנושא חברתי היקר לליבם. 
הכרזות נועדו לעורר מודעות ושיח בנושאים 
חברתיים ולגרום לצופה להרהר בעמדתו 
שהוצגו:  הנושאים  בין  בנושא.  ובפעילותו 
ההתחממות הגלובלית, בריונות ברשתות 

החברתיות, אלימות במשפחה ועוד.

אירוע פתיחת השנה היה פתוח לקהל הרחב 
וכלל שיח אמנים בתערוכה בהנחיית נועה 
סגל, מרצה במחלקה. בשיח, שעסק בתהליכי 
השתתפו  הכרזות,  של  והיצירה  החשיבה 
הסטודנטים שלי אודיז, קטרינה דורשנקו 

ועומרי חיות.  

בנושא  בעבודתו  שעסק  חיות,  עומרי 
ההתעללות במשפחה, שיתף באופן שבו 
בחר בנושא זה: "כולנו הגענו לכאן עם מעט 
ידע בתקשורת חזותית, אבל עם הרבה מאוד 
רצון ללמוד ועם חיבור לחברה הישראלית. 

כשביקשו מאיתנו לחשוב על הרעיון, התחלנו 
כמו דף נקי, שלאט לאט מוסיפים לו שכבות 
של דברים שאנחנו מכירים מהבית ושנוגעים 
בנו באופן אישי ועוצמתי ביותר. למזלי, לא 
חוויתי התעללות במשפחה, אבל החשיפה 

שלי לנושא גרמה לי לרצות להשמיע קול".

הכרזות שהכינה קטרינה דורושנקו עסקו 
בלידה שקטה. "זה נושא שאינו נמצא מספיק 
בשיח הציבורי", היא אומרת. "הוא מלווה 
בתחושות קשות ובכעס עצמי, שלצידו מגיעה 
גם הבושה לדבר על זה עם אנשים אחרים, 
לפרוק את הכאב או אפילו להסביר איך זה 
קרה. הגעתי לנושא דרך מישהי שאני מכירה, 
שחוותה לידה כזאת, ודרכה ראיתי את הקושי 

הגדול שבחשיפה". 

בניסויים  עסקה  שעבודתה  אודיז,  שלי 
בבעלי חיים, הסבירה את בחירתה: "מאז 
ומתמיד בער בי הרצון להשמיע את קולם 
של חסרי הישע, ובפרט של בעלי החיים. 
בשנים האחרונות התרחבה אומנם המודעות 
הציבורית בנושאים אלה וצמחונות וטבעונות 
תופסות תאוצה, אך הנושא של ניסויים בבעלי 
חיים נותר מתחת לרדאר. בחרתי להציג 
מוצרים שנמצאים בשימוש יום־יומי על רקע 
של דם וסבל, כדי ליצור אפקט שיהמם את 

הצופים אך לא ייצור אנטגוניזם".

נינו  חזותית,  לתקשורת  המחלקה  ראש 
ואמרה:  ברכה  דברי  נשאה  ביניאשוילי, 
"לראשונה אנחנו משתפים פעולה עם בית 

האמנים בנגב. אני שמחה על ההזדמנות 
להציג את עבודות הסטודנטים לקהל הרחב, 
במוסד תרבות שמחוץ לכותלי המכללה. 
המחלקה חרטה על דגלה את הרצון והצורך 
להשמיע את קולם של צעירי הדרום בנושאים 
הבוערים בקרבם. דרכם האמנותית לבטא את 
אשר על ליבם חשובה, שכן אמנות מסייעת 
משקפת,  היא  יותר.  אנושיים  להיות  לנו 
מעבירה מידע ומאפשרת ליוצר להשמיע 
לכך  התרגלנו  השנים  לאורך  קולו.  את 
שהקולות הבולטים מגיעים ממרכז הארץ, 
ואני בטוחה שאירועים כמו אלה של היום יגבירו 
את קולותיהם של צעירים במרחב הדרומי".

את הערב חתם מופע פואטרי סלאם מבית 
תאטרון האינקובטור, שהציג קטעי שירה 

בנושאים חברתיים.

של  לקיומה  בלבד  השנייה  השנה  זוהי 
המחלקה "הטרייה" במכללה, שמטרתה 
להצמיח מעצבים בעלי ידע עיצובי וטכנולוגי, 
מעוף, גמישות מחשבתית ומוטיבציה אישית 
לביטוי חזותי. הלימודים מבוססים על הבנה 
עמוקה של תפקיד המעצב בעידן המידע 
והטכנולוגיה, אשר מתפתח ומשתנה תכופות. 
לאורך לימודיהם יפתחו הסטודנטים אוריינות 
חזותית, היכרות עם פלטפורמות דיגיטליות 
אינטראקטיבית.  עיצובית  וחשיבה  שונות 
אין לנו ספק שעבודותיהם של הסטודנטים 
שלנו יצבעו את העיר ויעשירו את התרבות 

בה בשנים הבאות.

הכרזות נועדו לעורר מודעות ושיח בנושאים חברתיים 
ולגרום לצופה להרהר בעמדתו ובפעילותו בנושא. בין 

הנושאים שהוצגו: ההתחממות הגלובלית, בריונות 
ברשתות החברתיות, אלימות במשפחה ועוד

המחלקה חרטה על דגלה את 
הרצון והצורך להשמיע את 

קולם של צעירי הדרום בנושאים 
הבוערים בקרבם. דרכם 

האמנותית לבטא את אשר על 
ליבם חשובה, שכן אמנות מסייעת 

לנו להיות אנושיים יותר. 

סטודנטים
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סטודנטים

בבית הספר לאדריכלות ניצלו את השבוע הראשון של שנת הלימודים כדי ללמוד על משבר 
הפסולת בישראל ולקבל כלים לביצוע תכנון ירוק יותר 

בשוק התעסוקה התחרותי של היום, 
צעירים חסרי ניסיון מתקשים למצוא 

עבודה בתחום לימודיהם. 

תוכנית "אקדמיה משלבת התנסות" 
שנפתחה במכללה, בהובלת המרכז 
לפיתוח קריירה והמרכז להערכת איכות 
תאפשר  במכללה,  ההוראה  וקידום 
לסטודנטים להתמחות בחברות מובילות 

במשק עוד במהלך לימודיהם. 

התוכנית היא פרויקט משותף עם המל"ג 
ועמותת "אלומה" - צעירים לשם שינוי, 
מייסודה של קרן אדמונד דה רוטשילד. 
היא כוללת חונכות מקצועית מסודרת 
על ידי חונך אישי בחברה המעסיקה 
)רב בריח, סודהסטרים, אסם־נסטלה, 
קמביום, ספקטרוניקס, סולבר, סיידום 
שוק  על  תאורטי  קורס  וכן  ועוד(, 
התעסוקה והתרבות הארגונית הנהוגה 

ברוב החברות במשק. 

התוכנית נועדה להיות גשר בין עולם 
האקדמיה לעולם התעסוקה. משתתפיה 
ניסיון  לרכוש  סיכוייהם  את  יגדילו 
ולהשתלב במהירות בתום הלימודים 
בחברות מובילות, בתחומים המותאמים 

להשכלה שרכשו.

הספר  מבית  סטודנטים  של  משלחת 
בפארק  לאחרונה  סיירה  לאדריכלות 
למחזור וחינוך סביבתי ״דודאים״ בנגב. 
בסיור, בהובלת תמר אדמתי, מנהלת קשרי 
הקהילה בדודאים, למדו חברי  המשלחת על 
משבר הפסולת ועל כלים להתמודדות איתו. 

משבר  של  ממדיו  על  למדו  הסטודנטים 
הפסולת ועל טכנולוגיות מתקדמות, שקיימות 
״נגב  חברת  ובידי  ב"דודאים״  כיום  כבר 
אקולוגיה״ ועשויות לסייע בפתרונו. בין היתר, 
הם סיירו במפעל המיון לטיפול בפסולת 
ביתית, שהוקם בהשקעה של כ־100 מיליון 
שקל והחל לפעול ב״דודאים״ לפני כשנה. 
בהמשך יקיים המפעל פרויקטים יישומיים 

יחד עם הסטודנטים. 

"אקדמיה משלבת 
התנסות" - גשר 

לעולם התעסוקה

תוכנית התמחות חדשה משלבת 
סטודנטים בארגונים מובילים במשק 
עוד במהלך לימודיהם, ומגדילה את 

יכולתם להשתלב במהירות בשוק 
התעסוקה העתידי

למחזר  כיום  כבר  מאפשר  המיון  מפעל 
כמחצית מהפסולת המגיעה אליו ומפחית 
מאוד את כמות הפסולת המוטמנת. בדודאים 
פועלים להגיע לשיעור מחזור של 80% עד 
לשנת 2030. בין השאר, המשלחת למדה 
כיצד נגרסת פסולת בניין באמצעות מכשור 

מתקדם לכדי מצע לתשתיות.

לדברי תמר אדמתי, שיתוף הפעולה עם 
האקדמיה בנושא חשוב זה הוא בעל חשיבות 
כי לדור העתיד של  רבה. "אנו מאמינים 
יהיה  והאדריכלים  החוקרים, המהנדסים 
תפקיד משמעותי בהתמודדות עם משבר 
והולכים.  המחריפים  והפסולת  האקלים 
כלי  ופיתוח  הבעיה  ממדי  עם  היכרות 
התמודדות חדשניים יאפשרו להם לבנות 

באופן ירוק יותר. שמחנו על העניין הרב שגילו 
הסטודנטים בדודאים, ואנו מחכים לתוצרים 

המעניינים״. 

נתנאל אלפסי, ראש בית הספר לאדריכלות: 
"בית הספר שם לו למטרה להכשיר דור חדש 
של אדריכלים, שכבר במהלך לימודיו ייחשף 
לאתגרים שיעמדו בפניו בסיום הכשרתו 
המקצועית. אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף 
פעולה עם חברות מובילות הפועלות בתחום 
איכות הסביבה, כגון דודאים, כדי לאפשר 
לסטודנטים לקבל מידע על המשבר וללמוד 
על כלי ההתמודדות המצויים כאן, בנגב. 
על  מפוכח  מבט  להם  יאפשר  זה  מידע 
אדריכלות מקיימת,  ואנו מקווים ששיתוף 
הפעולה יוליד תוצרים שייטיבו עם האזור 

בשנים הבאות".

מפתחים מיזם מתכננים עתיד ירוק 
לסטארטאפ מצליח
 SCE תוכנית לימודים חדשה במכללה, שיתוף פעולה בין

לחברת הייעוץ WeCcelerate, תאפשר לסטודנטים לקדם 
מיזמים טכנולוגיים לכדי סטארטאפים - בסיוע ובליווי של 

מומחים בתחום

 SCE שיתוף פעולה ייחודי וראשון מסוגו בין
לחברת הייעוץ WeCcelerate הוביל השנה 
יזמות  תוכנית  חדשה:  לימודים  לתוכנית 
סטודנטים  יפתחו  שבמסגרתה  חדשנית, 
מצטיינים את המיזם הטכנולוגי שלהם בסיוע 

ובליווי של מומחים מנוסים בתחום. 

התוכנית כוללת שני חלקים מרכזיים:
 ,WeCcelerate קורס אקדמי בניהול אנשי
שעוסק במחקרי שוק, סקרי צרכנים, מודלים 
עסקיים, בניית תוכנית שיווק ותוכנית פיננסית 
ועד מצגת משקיעים. בסיום שלב זה ייבחרו 
הסטודנטים בעלי המיזמים המתקדמים 
הפיכת  ביותר להמשיך לשלב השני, של 
לאורך  מצליח.  לסטארטאפ  המיזם 
התהליך, הם ייהנו מליווי של אנשי החברה, 
בהתאמה אישית לכל מיזם ולתוכני הקורס 
ניסיון בליווי של  האקדמי. החברה צברה 
מאות סטארטאפים וחברות, והיא מציעה 
לסטודנטים כלים פרקטיים, שלב אחד לפני 

עולם המעשה.

פרט מעניין: עידו סבג, סמנכ"ל הטכנולוגיות 
של וויסלרייט, הוא בוגר תואר ראשון בהנדסת 
מכונות ותואר שני בהנדסה ירוקה עם תזה מ־
SCE. כסטודנט, השתתף בתוכנית "מהנדס-

יזם". 

אלון פנחס, מנכ"ל WeCcelerate: "עולם 
לאורך  מרתק.  עולם  הוא  הסטארטאפים 
אופי העבודה  רב על  ידע  גיבשנו  השנים 
והיכולת להתקדם בתחום בהיבטי המוצר, 

השיווק וגיוס ההון לפיתוח. שיתוף הפעולה בין 
התעשייה לאקדמיה אינו חדש, אולם זו הפעם 
הראשונה שניתנת לסטודנטים ההזדמנות 
לחוות עבודה של סטארטאפ אמיתי. אני 
מאמין שבעבודה משותפת טובה, נראה כמה 

סטארטאפים מעניינים מאוד".

"אני   :SCE רקטור  חדד,  יהודה  פרופ' 
מברך על החיבור שנוצר עם חברת הייעוץ 
מעודדים   ,SCEב־ אנו,   .WeCcelerate
סקרנות, חשיבה יצירתית ומעוף ללמידה 
עם  מהנדסים  מכשירים  ובכך  מתמדת 
יכולות גבוהות. לצד אלה, חשוב לנו להאיץ 
בסטודנטים שלנו לחשוב כיצד הם יכולים 
להפוך את סביבתם הקרובה והרחוקה לטובה 
יותר ולתמוך בהם באמצעות תוכניות ייחודיות 
ושיתופי פעולה, שיספקו להם קרש קפיצה 
לפיתוח הסטארטאפ הבא, אשר יטביע חותם 

וישפיע לטובה על העולם שלנו".

שיתופי פעולה

סטודנטים לאדריכלות בסיור בדודאים. פרויקטים יישומיים בדרך
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הסטודנטים  פני  את  קידם  שמח  הפנינג 
בפתיחת שנת הלימודים האקדמית בשני 
בבאר־שבע   - המכללה  של  הקמפוסים 

ובאשדוד.

כ־4,000 סטודנטיות וסטודנטים פוקדים 
בשנת הלימודים תשפ"ג את כיתות הלימוד 
בשנת  מהם   1,300 באר־שבע,  בקמפוס 
לימודיהם הראשונה. בקמפוס אשדוד לומדים 
השנה כ־2,600 סטודנטיות וסטודנטים, בהם 
950 סטודנטים שזו להם השנה הראשונה. 
במכללה מציינים שגם השנה נמשכה מגמת 
העלייה במספר הסטודנטיות, שכבר אשתקד 
הגיע לשיעור של 30% מכלל הסטודנטים. 
המשמעות: עלייה חשובה בשיעור הנשים 

במקצועות ההנדסה והסייבר.

באר־ קמפוס  של  המרכזית  במדשאה 
שבע הוקם יריד צבעוני, שכלל קיר צילום 
מגנטים, אוכל ושתייה ודוכן מידע של אגודת 
הסטודנטים, שהפיקה את האירוע. בהמשך 
היום עלתה לבמה המרכזית אגם בוחבוט, 
תושבת העיר, שהרימה את האווירה עם הרבה 

סטייל ולהיטים שהקפיצו את הסטודנטים.

פגשנו באירוע את צוריאל אלקסלסי, בן 25 
מבאר־שבע, סטודנט שנה שנייה להנדסת 
מכונות, שסיפר: "האווירה טובה, ההרגשה 
טובה ויש לי הרבה מוטיבציה ורצון להתפתח 
וללמוד. בשנה ב׳, המוכנות שלי לקראת 
הקורסים המאתגרים גבוהה משמעותית. 

יש מערך תמיכה במכללה, ואני מאמין שהם 
יעזרו במה שצריך". 

פגשנו גם את אור אלמקייס, יו"ר האגודה, 
שאמר: "חגיגת פתיחת שנת הלימודים היא 
ההזדמנות שלנו לקבל את פני הסטודנטים 
החדשים והוותיקים, להכיר להם את פעילות 
האגודה וליצור את החיבורים שבאמצעותם 
נלווה אותם לאורך השנה, ביניהם אירועים 
שמחה  סטודנטיאלית  אווירה  שיוסיפו 
ופעילויות חברתיות וקהילתיות". במהרה 
עלה DJ Luda Gross  על העמדה שהוקמה 
במתחם - ו״הרים את הסטודנטים באוויר״ 

ברייב טכנו מושלם לסיום האירוע.

אווירה שמחה ותוססת נרשמה גם בקמפוס 
אשדוד. העלייה במספר הסטודנטים מלווה 
השנה גם בפתיחת השערים לתלמידי בתי 
ספר תיכוניים מאשדוד והסביבה בתוכנית 
לה"ב )לומדים הנדסה בתיכון(. התוכנית 
כוללת השנה 52 תלמידי תיכון מצטיינים, 
המשתתפים בקורסים אקדמיים במחלקה 

להנדסת חשמל ואלקטרוניקה .

"אנחנו   :SCE יהודה חדד, רקטור  פרופ' 
את  ולראות  לשוב  ונרגשים  שמחים 
הסטודנטים ברחבי המכללה ולצעוד יחד 
עם המוחות המבריקים האלה לעבר עולם 
טוב יותר. אנחנו בטוחים שגם השנה, מגמת 
פתיחת הדלתות שלנו לרבים ומתן האפשרות 
להשתלב בעולמות ההנדסה, תוכיח את כוחה 
ותייצר בוגרים שיובילו את המשק הישראלי 

והתעשייה בשנים הבאות".

שנת הלימודים האקדמית 
תשפ״ג נפתחה בהפנינג חגיגי 

בשני הקמפוסים
כ־6,600 סטודנטים התחילו את לימודיהם 

במכללה בשנת הלימודים תשפ"ג, בהם 
כ־2,250 סטודנטים בשנת לימודיהם הראשונה 

• מספר הסטודנטיות מגיע לשיעור של 30% 
מכלל הסטודנטים, ויגדיל בהמשך את נוכחותן 

החשובה במקצועות ההנדסה והסייבר

סטודנטים
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בוגרים

איום הטילים, שבשנים האחרונות התרחב אל 
מעבר ליישובי העוטף, גרם בשנים האחרונות 
לעלייה חדה במספר נפגעי החרדה בכל רחבי 
המדינה. בערים השונות הוקמו מרכזי חוסן, 
שמציעים בעיקר טיפול ראשוני חשוב בנפגעי 
הוא מרכז החוסן  הוותיק שבהם  החרדה. 
בשדרות, שנדרש למענה הנרחב ביותר עקב 

מספר האיומים הגדול וזמן התגובה הקצר. 

 SCE בפרויקט שנולד כחלק משיתוף פעולה בין
למרכז החוסן בשדרות ולאגף הרווחה בעיר, 
הציג אושרי אברהם, בוגר המחלקה להנדסת 
תוכנה בקמפוס באר־שבע, אפליקציה לדיווח 
בזמן אמת ולניהול המידע שנאסף על ידי 
גורמי הרווחה. הקשר הראשוני בין הגופים נוצר 
לאחר שגורמי הרווחה בשדרות זיהו את הצורך 
במערכת שתרכז את נתוני הטיפול בתושבי 
העיר. הנושא אף עלה בדו"ח מבקר המדינה. 

רווחה(  חוסן  )שותפות  שח"ר  אפליקציית 
שפיתח אושרי מאפשרת למרכז החוסן, לאגף 
הרווחה, לצוותי החירום השכונתיים ולמוקד 
על  לדווח, להתעדכן בזמן אמת  בעירייה 
אודות אירועים פעילים בשטח, לעקוב ולכוון 
גורמי הצלה, להפיק דוחות שמורים במערכת, 
לצפות במפת העיר בזמן אמת ולהפיק גרפים 
ומנהלי  ההחלטות  מקבלי  עבור  קריטיים 

המערכת.

לאחר  לפתח  התחלתי  האפליקציה  "את 
שנחשפתי לצורך במסגרת פרויקט הגמר 
 26 בן  ד' ללימודיי", מתאר אושרי,  בשנה 
מבאר־שבע. "הבנתי מייד שהנושא חשוב 
ושאני רוצה להיענות לאתגר. לצערי, כבר 
בעת שירותי הצבאי הייתי עד לפיגוע ונחשפתי 
להשלכות ההלם והחרדה המלווים אירועים 

ביטחוניים". 

הפרויקט שביצע, בהנחיית ד"ר הדס חסידים, 
התחיל בפגישת היכרות עם צוותי מרכז החוסן 

האפליקציה שתסייע לגורמי 
שיתוף פעולה בין הרווחה באירועי חירום

המחלקה להנדסת 
תוכנה ב־SCE, מרכז 

חוסן ואגף הרווחה 
בשדרות, הוליד מערכת 

המאפשרת לייעל את 
הטיפול בנפגעי חרדה 

בעקבות אירועים 
ביטחוניים

והרווחה, במטרה לשמוע מניסיונם וללמוד 
את הצרכים. 

להיערכות;  זמן  הרבה  אין  חירום,  "בזמן 
לובשים במהירות את האפודים  הצוותים 
ויוצאים לשטח", מספרת הילה גונן, מנהלת 
מרכז החוסן בשדרות. "לאורך השנים נדרשנו 
לתעד את פרטי הנפגעים בפנקסים, בכתב יד, 
מה שסרבל את המשך המעקב. ניסינו לעבור 
לתיעוד מקוון באמצעות גיליונות משותפים של 
גוגל, אבל התהליך היה מסורבל מאוד". בעיה 
נוספת נקשרה בדיווחי המיקום, שכן קיימים 
רחובות בעלי שמות דומים ואף זהים. "שיתוף 
המיקום באמצעות אפליקציה, שמתרכזת 
לדסק חמ"ל וגלויה לכל הגורמים השותפים, 

יכול לחסוך זמן קריטי בתגובת הצוותים בזמן 
אמת", מוסיפה הילה. 

אבנר חי, נציג אגף הרווחה בשדרות, שהיה 
כיצד  מתאר  האפליקציה,  ליצירת  שותף 
גורמי  דיגיטלית על  מקשה העבודה הלא 
הרווחה: "בעיתות חירום אנחנו פוגשים הרבה 
מאוד אנשים בשטח, מה שמייצר עומס רב 
ועלול לפגוע ביכולתנו להציע טיפול מיטבי 
לכולם. העומס מקשה על העברת המידע 
בין הארגונים, ולא פעם נעשית עבודה כפולה 
המעכבת את הטיפול. הבנו שאנו זקוקים 
לגורם שירכז את המידע בצורה נוחה ויאפשר 

לנו לייעל את התהליך".

תרגיל  במסגרת  נוסתה  האפליקציה 

חירום שהתקיים בשדרות יחד עם כל סוגי 
הרווחה,  אגף  חוסן,  מנהל  המשתמשים: 
מטפלים, עובדים סוציאליים ומדווחים. נמצא 
כי ניהול המידע באופן מרוכז ונגיש, בזמן אמת, 
עשוי לעזור מאוד בקבלת החלטות חשובות 
ולמתן טיפול יעיל. משתמשי המערכת דיווחו 
ומאפשרת  לשימוש  נוחה  האפליקציה  כי 
דיווח ומענה מהירים ויעילים. היכולת לדווח 
על מיקום מדויק מייעלת את זמן הטיפול 
ומאפשרת להציג חתכי מפה על האזורים 

שצוותי הרווחה נכחו בהם. 

בשלב הראשון תותאם האפליקציה לצורכיהם 
בשדרות,  הרווחה  ואגף  החוסן  מרכז  של 
ובעתיד יהיה אפשר להרחיב את השימוש 

לרשויות נוספות.

"מבחינתנו, זוהי בשורה של ממש", אומרת 
הילה. "זו הפעם הראשונה שאנחנו משתפים 
פעולה עם המכללה, וגילינו צוות קשוב ונפלא. 
הדס ואושרי השקיעו הרבה מאוד מאמץ וזמן 
והיו קשובים להערות שלנו וליישומן במהירות 

בכל שלבי הפיתוח". 

ד"ר הדס חסידים מספרת כי האתגר כעת הוא 
להשלים בהקדם את כל הנדרש לעלייה לאוויר 
ולהעמיד את האפליקציה לרשות מרכז החוסן 
וגורמי הרווחה בשדרות וביישובים נוספים. 
לדבריה, היא מאמינה מאוד ב"מתכון" הזה, 
של שיתופי פעולה בין האקדמיה לצרכים 
האמיתיים בשטח, לצורך הובלת פרויקט 
יישומי שיש לו משמעות רחבה - הן לסטודנט 

והן לגוף השותף. 

אושרי אברהם. בשורה של ממש
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קהילה

מאירים את ״החללית״ בסגול
מבני המכללה הוארו בסגול 

בתחילת דצמבר, לציון היום 
הבין־לאומי לזכויות אנשים 

עם מוגבלויות 

בערב יום חמישי, 1 בדצמבר 2022, הוארו 
בסגול בניין מינקוף שבקמפוס באר־שבע, 
הקרוי בפי הסטודנטים מבנה "החללית", 
וכן בניין צלזיוס ובניין בני־ברית שבקמפוס 

אשדוד. 
הארת המבנים נעשתה במסגרת מיזם "לילה 
סגול", בהובלת מפעל הפיס, מרכז השלטון 
"שווים".  ואתר  האזורי  השלטון  המקומי, 
הפרויקט, למען שילובם של 1.5 מיליון אנשים 
עם מוגבלויות בקהילה, בתעסוקה ובחברה 
זו השנה השלישית,  הישראלית, מתקיים 
בסמיכות ליום המודעות הבין־לאומי לזכויות 
אנשים עם מוגבלויות המצוין ב־3 בדצמבר.
המכללה מייחסת חשיבות רבה להעלאת 
המודעות לנגישות לאנשים עם מוגבלות 
ושמחה לקחת חלק ביוזמה המרגשת, אשר 

צובעת את מדינת ישראל בסגול.

נגה פינטו
עוזרת מנהלית, מדור מנהל סטודנטים,

קמפוס אשדוד

חשיפה אישית

ד״ר אביבה פיטרס
חברת סגל אקדמי במחלקה לאדריכלות,

קמפוס באר־שבע

אביבה פיטרס, שהצטרפה השנה למכללה 
נולדה  המניין,  מן  אקדמי  סגל  כחברת 
בוגרת  היא  בחיפה.  וגדלה  בקולומביה 
לארכיטקטורה  הפקולטה  של  בהצטיינות 
ובינוי ערים בטכניון. את לימודי התואר השני 
והשלישי, שסיימה בהצטיינות יתרה, עשתה 
במסלול משולב ביחידה לאדריכלות מדברית 
שבמכונים לחקר המדבר של אוניברסיטת 
בפיתוח  התמקד  שלה  המחקר  בן־גוריון. 
של מערכת ממוחשבת לזיהוי אוטומטי של 

אובייקטים עירוניים מתצלומי לוויין. 
לפוסט־ המשיכה  הדוקטורט  סיום  לאחר 
דוקטורט בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה 
 ATB העברית, בשילוב עם מכון וולקני ומכון
במסגרת  בגרמניה,  חקלאית  להנדסה 
מחקר אירופי שעסק בפיתוח של מודלים 
תומכי החלטה להשקיה מדייקת. בהמשך 
הקימה בנגב חברת סטארטאפ, שמתמחה 
במחקר ובפיתוח של מערכות תומכות החלטה  

באמצעות בינה מלאכותית.
“לא חשבתי לחזור לאקדמיה, עד שהגיעה 
החדש  הספר  לבית  להצטרף  ההצעה 
החזון  בשל  לאתגר  נעניתי  לאדריכלות. 
הייחודי של המכללה וההזדמנות להשתתף 

סגל אקדמי

להנדסת תעשייה וניהול. סגל מנהלי
בתפקידי אני מלווה את הסטודנט מקליטתו 
וקבלת  הלימודים  לסיום  ועד  במחלקה 
הדיפלומה. הסטודנטים זוכים ליחס אישי, 
ואני משתדלת לעזור בפתרון הבעיות שהם 

נתקלים בהן במהלך הלימודים. 
וסיפוק,  רבה  הנאה  לי  מעניקה  העבודה 
ובעיקר גאווה - כשאני רואה סטודנט שהחל 
את דרכו אצלנו והוא מסיים אותה כמהנדס, 

בטקס הענקת התארים. 
אני אוהבת מאוד את מקום עבודתי ורואה בו 
בית שני. סביבת העבודה שנוצרה במכללה 
איכותיים  אנשים  של  מקבוצה  מורכבת 
ומקצועיים, שהם גם מפרגנים ותומכים. כך 
נוצרת אווירה ייחודית, משפחתית ואכפתית. 
בשעות הפנאי אני עוסקת בפעילות גופנית 
תיירות.  אתרי  לחקור  ואוהבת  ובתיפוף 
לאחרונה אני סוקרת וממליצה על אתרים 

שונים. 

אני מתגוררת באשדוד, נשואה ליקי )מנהל 
לארבעה:  ואמא  ב"אלקטרה"(  מחלקה 
אביגיל )25(, נעה )21.5(, יהונתן )18( ועדי 
)11.5(. בעלת תואר ראשון בתקשורת וניהול 
ותואר שני מאוניברסיטת תל־אביב במדיניות 
במקביל  למדתי  השני  לתואר  ציבורית. 
לעבודתי במכללה, מייד לאחר לידת בתי 

הרביעית.
 ,2003 בשנת  במכללה  לעבוד  התחלתי 
כשהקמפוס באשדוד היה עדיין בחיתוליו. 

אפשר לומר שהמכללה ואני צמחנו יחד. 
עשיתי  במכללה  הראשונים  צעדיי  את 
ואלקטרוניקה  במחלקה להנדסת חשמל 
עם  רישום.  למדור  עברתי   2007 ובשנת 
 2008 בשנת  הסטודנטים  מנהל  פתיחת 
התמניתי לרכזת סטודנטים של המחלקה 
להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, תפקיד שאני 
ממלאת עד היום. בשנים האחרונות אני גם 
וב' במחלקה  רכזת סטודנטים לשנים א' 

בהקמה של בית הספר הראשון לאדריכלות 
בנגב ובגיבושה של תוכנית לימודים מקומית, 
סביבתית וחדשנית, במיוחד באזור המתמודד 
עם אתגרים מורכבים. כיום אני מרכזת את 
תחום לימודי הסביבה והמחשוב המרחבי 
במחלקה לאדריכלות, מלמדת את הקורסים 
במערכות מידע גאוגרפיות )GIS( ובשיטות 
ניתוח של נתונים מרחביים, ובסמסטר הקרוב 
השני  התואר  לימודי  במסגרת  גם  אלמד 
עוסקים  שלי  המחקרים  ירוקה.  בהנדסה 
בפיתוח של מודלים וכלים אנליטיים לאפיון 
ולהבנה של מערכות מרחביות מורכבות. 
אני מאמינה שכדי להתמודד עם האתגרים 
הבאות,  בשנים  לנו  המצפים  הסביבתיים 
בארץ ובעולם, נדרשת גישת מחקר מולטי־
דיסציפלינרית, ולכן אני אוהבת להשתתף 
במחקרים שבהם שותפים חוקרים מתחומים 

שונים.
ומפות  נתונים  של  כפייתית  אספנית  אני 
דיגיטליות, חוקרת 24/7 ואוהבת לאתגר כל 
נרטיב, ובעיקר את עצמי ואת הסטודנטים 
שלי. אני מתגוררת כבר שני עשורים במדרשת 
בן־גוריון עם בן זוגי, שני ילדיי וחתול, בבית 
שתכננו ובנינו על פי עקרונות האדריכלות 

הביו־אקלימית".






