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מהנדסים לעולם טוב יותר
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תחילתה של שנת הלימודים תשע"ח מוצאת 
אותנו בעיצומה של עשייה מגוונת עבורכם 
 ולמענכם, עם למעלה מ-8,000 בוגרים
ו-5,500 סטודנטים הגודשים מדי יום את 
הקמפוסים בבאר שבע ובאשדוד. צמחנו 
להיות המוסד להשכלה גבוהה הגדול ביותר 
בישראל ללימודי הנדסה; מוסד היוצר שינוי 
חברתי גדול וחשוב באמצעות השכלה - ועל 

כך גאוותנו.  

כפי שתוכלו לקרוא כבר בפתיחת הגליון, 
להנדסה  האקדמית  המכללה   -  SCE
ע"ש סמי שמעון דורגה רביעית מבין כל 

הפקולטות להנדסה בישראל.

שיעור  בהם  נבדקו,  משתנים  מגוון 
לימודיהם  את  המסיימים  הסטודנטים 
והתעסוקה  השכר  שיעורי  תקני,  בזמן 
הממוצעים של בוגרי הפקולטות שנתיים 
מסיום לימודיהם, דירוג המוסדות במדד 
שנחאי הבינלאומי לשנת 2017, וכן חוות 

הדעת שלכם - הסטודנטים.

כל זאת ועוד מחייבים אותנו, כמוסד אקדמי, 
לשקוד על המשך צמיחה ופיתוח מצוינות 
אקדמית, באופן שבו העשייה בהנדסה 

תוביל לעולם טוב יותר.

להתחדש,  שתמשיכו  לכם  מאחל  אני 
להתפתח ולצמוח יחד אתנו לגבהים חדשים. 

שתהיה לכם שנת לימודים מוצלחת ופורייה 
בכל תחומי העשייה.

עלו והצליחו!
בברכה חמה ושנה טובה,
פרופ' יהודה חדד

מחקר מטעם משרד הכלכלן הראשי באוצר 
בין  בחן את הקשר  שהתפרסם לאחרונה 
 - חברתית  למוביליות  אקדמיים  לימודים 
היכולת להתקדם בסולם הסוציו-אקונומי 
בחברה בהשוואה לדור ההורים. המחקר בחן, 
בין היתר, אילו מוסדות לימוד ותחומי לימוד 
תורמים למוביליות כלכלית גבוהה כלפי מעלה.

המקצועות  כי  מעלים  החוקרים  ממצאי 
הריאליים הם אלה המביאים למוביליות 
החברתית הגבוהה ביותר. בין היתר, עולה כי 
מקצוע הנדסה הוא אחד המקצועות המובילים 
בישראל, המקנה 55% סיכויי הצלחה לעלות 
לחמישון העליון של בעלי השכר. רמת השכר 
הממוצעת של בוגרי הפקולטות להנדסה 
גבוהה משמעותית מהממוצע הכללי בישראל. 

הפרויקט השנתי "הכי טובים 2017", שמוביל 
המגזין הכלכלי "פורבס" זו השנה השנייה 
ברציפות, מציג דירוג של הפקולטות הטובות 

SCE בצמרת הדירוג של   הפקולטות להנדסה בישראל

המחשבים  ההנדסה,  בתחומי  בישראל 
 SCE ,והרפואה. בקטגוריית לימודי ההנדסה
דורגה כאחת המובילות בישראל - במקום 
הרביעי לאחר הטכניון, אוניברסיטת תל אביב 

ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

בפרויקט נבדקו מגוון משתנים, בהם שיעור 
הסטודנטים המסיימים את לימודיהם בזמן 
התקני, שיעורי השכר והתעסוקה הממוצעים 
מסיום  שנתיים  הפקולטות  בוגרי  של 
לימודיהם, דירוג המוסדות במדד שנחאי 
הבינלאומי לשנת 2017 )המספק במקביל 
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משולחן הנשיא

SCE פרופ' יהודה חדד, נשיא

כיום, 18.1% מכלל הסטודנטים בישראל 
בוחרים במקצוע ההנדסה כמקצוע 

שיוביל אותם מעלה ויבטיח את עתידם 
הכלכלי. השאלה הנשאלת היא זו: באיזה 

מוסד אקדמי כדאי ללמוד?

לדירוג הכללי שלו גם דירוגים בשורה ארוכה 
של תחומי לימוד ספציפיים(, וכן נתונים 
המעידים על מידת ההשפעה שיש לפקולטה 
על הדיסציפלינה שלה ברמה הבינלאומית. 
בין השאר נבדק שיעור הציטוטים האקדמיים 
של מאמרים ומחקרים של חוקרים בפקולטה 

על ידי חוקרים אחרים בתחום. 

מלבד אלה, וכדי לשקף את עמדת קהל 
היעד המרכזי של הפרויקט, אחד המדדים 
המרכזים בדירוג הוא סקר הסטודנט הארצי 
2016 של התאחדות הסטודנטים,  לשנת 
על  המוחות.  מאגר  מכון המחקר  שערך 
הסקר ענו יותר מ-11 אלף סטודנטים מכל 

רחבי הארץ.
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כנס “מהנדסים חברה” 

בחודש יולי האחרון התקיים - זאת השנה השנייה - כנס “מהנדסים חברה”, אשר שם 
במרכזו את היכולת של כלים הנדסיים לשנות ולשפר אורחות חיים, תוך מבט חוקר אל 

החברה שאנו חיים בה

חדשות
ואירועים

השיח הפופולרי בנוגע למחסור עתידי 
במהנדסים עוסק כיום בצורך של התעשייה 
בעובדים. הצורך המשמעותי במהנדסים 

לשינוי חברתי כמעט שאינו עולה לדיון.

עולם ההנדסה  את  מי שמכיר מקרוב 
יכול להעיד שמעבר לעולם המספרים 
והחישובים, יש עולם שלם של הבנת הצורך 
האנושי והיכולת למצוא פתרונות מדעיים 

ליצירת עולם טוב יותר.

וידע טכנולוגי  חשיבה, כלים הנדסיים 
יכולים להביא למציאת פתרונות לאנשים 
בעלי צרכים שונים, לשנות אורחות חיים 
ולקדם תהליכים לשינוי חברתי. באמצעות 
כלים  הנדסיים ניתן  לפתח תהליכים 
לבנייה ירוקה, להילחם ביוקר המחיה, 
לסייע במצבי חירום ובדרכים רבות אחרות.

מתמידים  לשינויים  נתונה  החברה 
ולעולם אינה קופאת על שמריה, וכך גם 
ההנדסה. ההנדסה היא חלק מהחברה 
בזכות הסטודנטים והבוגרים של התחום, 
שיוצרים שינוי חברתי, משנים ומשפרים 
פיתוחים  באמצעות  החיים  איכות  את 

הנדסיים-טכנולוגיים.

בתהליך העיור שמתרחש בעולם, למשל, 
יש צורך בפיתוחים כאלה. מכיוון שיש רבים 
המבקשים לגור בעיר, המצב מחייב את 
הערים לגבש אסטרטגיה חדשה לניהול 
עתידי של ערים חכמות. מציאות זו מציבה 

אתגרים רבים.

המהנדסים מפשילים שרוולים ומנסים 
למצוא פתרונות לצרכים בסיסיים כמו 
אספקת אמצעי קיום )מזון, מים, אנרגיה 
כגון  שונים  שירותים  מתן  ותעבורה(, 
תברואה, שיטור, בריאות וחינוך, שירותים 

סוציאליים, פיתוח רעיונות וחידושים – 
מחדרי בקרה שמנטרים את הפעילות 
העירונית ועד שלטי רחוב שמתאימים 

את עצמם לתושב.

כולם מדברים על ערים חכמות, אך מה 
בעצם הופך עיר לחכמה? האם המתכננים 
מבינים את המשמעות של עיר חכמה? 
ומה עם הקרינה? האם עיר חכמה תנצל 
באופן יעיל יותר משאבים עירוניים כמו 
מים  צריכת  תחבורה,  תנועה,  אנרגיה, 
 – לבצע תכנון אפקטיבי  כדי  וחשמל? 
שישרת את התושבים וישפר את איכות 
חייהם – על המהנדסים "מכווני החברה" 
להביא בחשבון את צורכי האדם. רק כך 
הם יצליחו להשפיע על המרחב בצורה 
מיטבית. מכאן החשיבות של מהנדסים 
ולבעיות  לצרכים  המודעים  חברתיים, 

בחברה ושואפים כל הזמן להיטיב עמה.

העלאת  לצורך  חשוב  החברתי  השיח 
חשיפת  החברה.  לצורכי  המודעות 
ולסוגיות  מגוונים  לתכנים  סטודנטים 
חברתיות חשובה לשם העשרת השיח 
והבאתו ל"שולחנו" האקדמי של הסטודנט. 
בלימודיו  שחווה  מזה  שונה  שיח  זהו 
ההנדסיים-טכנולוגיים, ומטרתו לחשוף 
את הסטודנט להיבטים החברתיים, כדי 
לפתח בקרב הסטודנטים מודעות ורגישות 

חברתית.

רק  יהיו  לא  הסטודנטים  זה,  באופן 
מהנדסים מצוינים בעתיד, אלא מהנדסים 
עם ערך מוסף; מהנדסים בעלי מודעות 
חברתית, שהפנימו והבינו כי באמצעות 
הכלים ההנדסיים שרכשו ניתן להשפיע 
על החיים של כולנו ולהניע תהליכים של 

שינוי חברתי.  

מהנדסים שינוי חברתי
מר משה קרוצ'י, דיקן הסטודנטים

כאשר אדם מן המניין שומע את המונח הנדסה,  
הוא רואה בעיני רוחו מספרים, סרגלים, טבלאות, 
מחשבים ומחשבונים, סרטוטים, טכנולוגיה, 
ממוקדת,  ריאלית,  חשיבה  ובעיקר  קדמה 

מתפתחת ועתידנית.

זה נכון. המהנדסים אכן לומדים את הנושאים 
הללו וניחנים בתכונות אלו, אך הם גם בורכו 
בחשיבה יצירתית מחוץ לקופסה, אשר יכולה 
להוביל לשינוי משמעותי ולשיפור פני החברה 
כפי שאנו מכירים אותה. הם אלו אשר יכולים 
שאנו  טכנולוגיים  אתגרים  לפועל  להוציא 
נתקלים בהם – וכאלו שניתקל בהם גם בהמשך 
הדרך. הכנס, אם כך, מהווה מקום בו נפגשים 
יד ממושכת ומחבקת הטכנולוגיה  בלחיצת 

והחברה. 

את פתיחת הכנס ליוותה תערוכת פרויקטים 
מרשימה של “פרויקט גמר בזווית חברתית” - 

סטודנטים משנה ד’ יצרו בעזרת ארסנל הכלים 
שצוידו בו במהלך לימודיהם במכללה  מוצרים, 
כלים ומערכות מידע היכולים להשפיע ולסייע 
לחברה במצבי חירום, תהליכי בנייה ירוקה, 
מלחמה ביוקר המחיה, אמצעי הגנה לילדים 
)באינטרנט, בבריכות השחייה המשפחתיות, 
ברכב( וכדומה. אין לנו ספק שהיה זה רק הצעד 

ראשון של הבוגרים בתרומה לחברה.  

המכללה התברכה בסטודנטים מוכשרים, כפי 
שפורט כאן, וגם בסטודנטים הפעילים בקהילה 
במשך כל השנה; סטודנטים אשר תורמים 
מזמנם וממרצם כדי להעניק לאוכלוסיות שונות 
ומגוונות בחברה. סטודנטים מובילים חברתית 

זכו להוקרה על פעילותם. 

בכנס, הראשון מסוגו בארץ, למדו הסטודנטים 
והאורחים הנכבדים על יוזמתו המבורכת של 
נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, לקירוב לבבות, 

ועל עיקרי התכנית “תקווה ישראלית”. נציגים 
נשיא  נאומו של  )ראו  מ״ארבעת השבטים״ 
המדינה על האוכלוסייה החילונית, הדתית, 
החרדית והערבית( הציגו את משנתם, מתוך 
הבנה של האתגרים הרבים, לחיים משותפים 

במדינתנו הקטנה והצומחת.

כמו כן, הגיעו להרצות בכנס יזמים אשר הצליחו 
לפצח את הקוד הנכון להצלחה ולהובלה של 
החברה. זכינו לשמוע את איתי קורנברג - מייסד, 
שותף וסמנכ”ל טכנולוגיות, שסיפר והציג בפנינו 
את “Eyecontrol”, מערכת תקשורת המזהה 
את תנועות האישון ומאפשרת יצירת קשר 
משמעותי עבור חולי ALS ובני משפחותיהם, 
וכן את חיים בכר - סמנכ”ל פיתוח עסקי, שהציג 
את OVER 6 6. המערכת שיצרו הוא וחבריו 
תאפשר לכל אזרחי העולם להזמין אמצעי 
תלות  ללא  מקום,  לכל  מתקדמים  ראייה 
באופטומטריסט ובעלויות נמוכות משמעותית, 

באתרי האינטרנט השונים.

אין ספק שהכנס, ששם את החברה במרכז, הוא 
נקודת ציון חשובה בעולם ההנדסה. יש בידינו 
כלים להשפיע! אנחנו רק צריכים להשכיל 
להשתמש בהם. נתראה בכנס בשנה הבאה, 
ועד אז - אל תשכחו “אקטיבזם הנדסי- חברתי”.

עסקי פיתוח  סמנכ"ל  בכר,  חיים   לדברי 
"OVER 6 6", ״לצד ההתפתחות הטכנולוגית 
המואצת וההזדמנויות שמייצרת לנו המהפכה 
הדיגיטלית, חשוב להשכיל ולהשתמש באמצעים 
אלו כדי לצמצם פערים חברתיים. בעידן זה, 
נוצרה לנו הזדמנות ייחודית להשתמש בידע 
וליצור מודלים עסקיים חדשים, שיאפשרו לקיים 
חברה עסקית למטרות רווח ובמקביל לגרום 
לאימפקט חברתי משמעותי. שמחתי לגלות 
ש-SCE מייצרת דיאלוג בין עולם ההנדסה 
והחברה, ואני מאחל ומקווה שתשמש מודל 

עבור תכניות לימוד במוסדות מקבילים.״

איתי קורנברג, מייסד, שותף וסמנכ"ל טכנולוגיות 
"EYECONTROL”: "היכולת של כל אחד מאתנו 
להשפיע, ולו על מיעוט באוכלוסייה אשר קולו 
לא נשמע, נותנת תקווה גדולה לחיים נכונים 
וטובים. אני סמוך ובטוח שניתן לעשות שינוי 
גדול בתפיסה החברתית שלנו בעזרת הכלים 

ההנדסיים שנלמדים."
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מנהל יחידת תכנון ומשאבים בנמל אשדוד נשא הרצאת אורח בקורס ההכנה לפרויקט 
הגמר של המחלקה להנדסת תעשייה וניהול בקמפוס אשדוד

"יום תעשייה": מהדקים את הקשר עם מקומות 
העבודה העתידיים

המחלקה להנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה הפגישה את 

הסטודנטים בשנה האחרונה 
ללימודיהם עם בכירים 

במגוון תחומים בתעשייה

  6

"יום תעשייה" לסטודנטים שנה ד' של המחלקה 
להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, נערך במטרה 
"חמים"  לנושאים  הסטודנטים  את  לחשוף 
ולפרויקטים בתעשייה. את האירוע ארגן ד"ר 

דמיטרי ביימל. 

במסגרת היום הרצו בכירים בתעשייה בתחומים 
שונים של הנדסת חשמל, אלקטרוניקה ותקשורת. 

גדי שושן, סמנכ"ל חברת "אורמת", סיפר על 
הקמת תחנות כוח גיאו-תרמיות ועל מקורות 
נוספים לאנרגיה מתחדשת. אפרים חנוך הרצה 
בנושא "ראיונות עבודה למשרה של מהנדס 
חשמל" ושילב טיפים להצלחה בראיונות עבודה. 

מרצל אלנבוגן, מנהל מחלקת הולכה בחברת 
החשמל, סקר חידושים בניטור קווי הולכה של 
רשת החשמל כגון שימוש במזל"טים, רובוטים 
ועוד. הוא סיפר על הטכנולוגיות המתקדמות 
ביותר בתחום בדיקות רשת חשמל, שרובן טרם 

הגיעו לארץ.  

במסגרת שיתוף פעולה מיוחד של המחלקה 
להנדסת תעשייה וניהול בקמפוס אשדוד עם 
הנמל בעיר, הגיע לקמפוס מנהל יחידת תכנון 
ומשאבים בחברת נמל אשדוד, יורם יחזקאל, 
כמרצה אורח בקורס ההכנה לפרויקט הגמר. 

יחזקאל סיפר על הפעילות בנמל, על מקומו 
של מהנדס תעשייה וניהול בפעילות זו ועל 

הקשר שבין הנמל לעיר אשדוד.

מלבד תלמידי הקורס, נכחו בהרצאה ראש 
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, ד"ר חגי 

"הסטודנטים של SCE נחשפים לאתגרים 
המלווים ארגונים גדולים"

פרופ' ויקטור קגלובסקי, ראש המחלקה להנדסת 
חשמל ואלקטרוניקה, קמפוס באר שבע, בירך 
את הסטודנטים והדגיש את חשיבותם של "ימי 
התעשייה" ושל סיורים ופעולות נוספות - להידוק 
הקשר עם התעשייה ולהקלת ההשתלבות של 

הסטודנטים בה בתום לימודיהם.  

ד"ר חגי אילני וד"ר עפר ברקאי מעניקים את תעודת 
ההוקרה ליורם יחזקאל 

משלחת של סטודנטים וחוקרים מ-IIT שבהודו התארחה במחלקה להנדסת מכונות, לצורך 
קידום שיתוף הפעולה שנרקם בשנים האחרונות בין שני המוסדות

חדשות
ואירועים

במכללה  התארחו  ספטמבר  בתחילת 
סטודנטים וחוקרים מהודו בראשות פרופ' 
לעיצוב במחלקה  מרצה  מונגה,   צ'ארו 
 Guwahati IIT (Indian Institutes -ב
of Technology), השוכנת במדינת אסאם 
שבהודו. פרופ' מונגה הגיעה במטרה לקדם 
מחקר משותף עם המחלקה להנדסת מכונות 
ב-SCE בנושא עיצוב ותכנון רובוטים לגיל 

השלישי. 

המחלקה להנדסת מכונות במכללה מקיימת 
בשנים האחרונות שיתופי פעולה בינלאומיים 
עם מרצים וסטודנטים ב-IIT. סטודנטים משני 
המוסדות תכננו וביצעו פרויקטים משותפים 
המתמקדת   ,E-studio תכנית  במסגרת 

בפרויקטים חברתיים כמו מתקני פיזיותרפיה 
לילדים, משחקים טכנולוגיים לילדים עיוורים 

ומתקני ניוד לסטודנטים בקמפוס. 

כדי  לישראל  הגיעו  ההודים  הסטודנטים 
לפגוש את חבריהם לפרויקט ולהשתתף ביחד 
בתחרות "Mechathon 2017”, שהתקיימה 
כחלק מאירועי שבוע הנדסת מכונות במכללה. 
על אירוח המשלחת היו אמונים ראש המחלקה 
להנדסת מכונות ד"ר גדליה מזור ופרופ' איקו 

אביטל. 

פרופ' מונגה התארחה במכללה זו הפעם 
השלישית, והפעם הגיעה גם כדי לקדם מחקר 
משותף בנושא ״אינטראקציה בין רובוטים 

אילני, וסטודנטים מהמחלקה בשלבים שונים 
של לימודיהם.

ד"ר עפר ברקאי, אחראי פרויקטי הגמר במחלקה 
להנדסת תעשייה וניהול ומי שאחראי לשיתופי 
פעולה של המכללה עם גורמים שונים בעיר 
אשדוד - כולל העירייה, הנמל, חברת החשמל ובית 
החולים אסותא - העניק יחד עם ראש המחלקה, 
ד"ר חגי אילני, תעודת הוקרה ליורם יחזקאל. 
לדבריו, שיתוף פעולה הצפוי בין סטודנטים 
מהמכללה לחברת נמל אשדוד יסייע בחשיפת 
הסטודנטים לאתגרים המלווים ארגונים גדולים.

להנדסת  "המחלקה  לדבריה,  לקשישים״. 
 IIT-ב והמחלקה לעיצוב   SCE-ב מכונות 
עבדו יחד בשנה האחרונה, ובין הסטודנטים 
נוצרו קשרי חברות. על אף שעלו לא מעט 
בעיות בעבודה המשותפת, כמו הבדלי שעות, 
הבדלי תרבויות ומחסום השפה, הם הצליחו 
ליצור ביחד פרויקטים משותפים יפים. למידה 

משותפת תורמת ומעשירה לכל הצדדים". 

פרופ' מונגה סיפרה כי הספיקה לסייר בישראל 
ופגשה בעיקר אנשים חיוביים, שיודעים ליהנות 
ומעריכים את הדברים הקטנים בחיים. "בסופו 
של דבר, העבודה שלנו נעשית למען אנשים 
ועלינו לחשוב על השימוש האנושי בכל דבר 

שאנו עושים". 

מהדקים קשרים בין-לאומיים
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הסטודנטים, אשר נבחרו להתמחות על סמך 
השכלה, ניסיון מעשי וראיון אישי, צוותו לחברי 
סגל אקדמי מהמחלקות להנדסת מכונות 
והנדסת חשמל ואלקטרוניקה, עסקו במחקר, 
סייעו בפרויקטים פעילים ועבדו במעבדות 
המחקר, תוך שימוש במשאבים המתקדמים 
לפן  בנוסף  המכללה.  שמציעה  ביותר 
האקדמי-מקצועי, זכו המתמחים לחוות את 
חיי הסטודנט במכללה, השתתפו בפעילויות 
ולמדו להכיר חברי סגל  כלל מכללתיות 

וסטודנטים מהמחלקות השונות. 

להנדסת  מהמחלקה  טרבלסי,  ניר  ד"ר 
בנמרם, סטודנט  צ'רלי  עם  עבד  מכונות, 
להנדסת ביוטכנולוגיה מארה"ב, על פיתוח 
מגף גבס היברידי והדפסתו במדפסת תלת-
פעולה  "שיתוף  טרבלסי,  ד"ר  לפי  ממד. 
שכזה יכול לתרום הן למוסד שלנו, בהרחבת 
תחומי המחקר ופיתוח רעיונות חדשים, והן 
לסטודנטים המתמחים, שמרחיבים את הידע 

בתחומי חדשנות וטכנולוגיה". 

תכנית מתמחים – קיץ 2017
 בקיץ 2017 התקיימה ב-  תכנית מתמחים במסגרת שיתוף פעולה עם

Onward Israel ו-Israel Experts  תכנית ההתמחות המקצועית בת שמונת השבועות 
מאפשרת לסטודנטים יהודים מחו"ל לחיות באחת מהערים בישראל ולהתמחות בתחום 

העניין שלהם לצד עמיתים ישראלים
מכונות  להנדסת  סטודנט  פיצ'ר,  ניית'ן 
מטקסס, לקח חלק בפיתוח רובוט שמתייצב 
על כדור )ball-bot(. מספר ניית'ן: "המעבדות 
פשוט נפלאות. אני אוהב מאוד את המכללה, 
הקמפוס יפה והאנשים נחמדים וידידותיים. 
פגשתי הרבה סטודנטים בעקבות הפעילויות 
השתתפתי  בהן.  שהשתתפתי  השונות 
ב׳מקאתון׳, וזה אפשר לי לפגוש אנשים מכל 

העולם ולא רק מישראל." 

בסיום התכנית התכנסו המתמחים למפגש 
ודיקן  החוקרים  בפני  הציגו  שבו  מסכם, 
בתכנית,  פעילותם  תוצרי  את  הפקולטה 
שחלקם אף ישמשו בסיס למחקרי המשך. 
ד"ר איתן פישר ציין כי "כל המתמחים הגיעו 
לתוצאות משמעותיות. לא פחות חשוב, ניכר 
שעברו חוויה משמעותית מבחינה מדעית 

ואישית". 

ד"ר אבשלום דנוך, אשר מיסד והרחיב את 
שיתוף הפעולה בין SCE למארגני התכנית, 

מדגיש: "ההתמחות היא הזדמנות נפלאה 
למכללה לקחת חלק בפרויקט ציוני וייחודי, 
שונים  אקדמיים  מוסדות  מקרוב  להכיר 
בחו"ל ולהעשיר את הידע של הסטודנטים 
 SCE והחוקרים. המתמחים הופכים לשגרירי
נוצר בסיס ליצירת קשרים  בחו"ל ומכאן 
אקדמיים-מחקריים בין המוסדות, וכן נבנה 
מאגר של סטודנטים פוטנציאליים לתכניות 
שונות של המכללה – תכנית מתמחים, לימודי 

המשך לתארים מתקדמים ועוד". 

המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים 
מודה לחברי הסגל אשר בחרו להשתתף 
השנה בתכנית זו ומזמינה את חברי הסגל 
היחידות  ואת  המחלקות  מכל  האקדמי 
המנהליות, להגיש מועמדות להשתתפות 

בתכנית שתתקיים בקיץ הבא. 

ניתן  נוספים  ולפרטים  להגשת מועמדות 
גב' מגי  לפנות לרכזת תכנית המתמחים, 

maggieet@sce.ac.il גוברמן, בדוא"ל

מחקר

קורס נושאים מיוחדים בהנדסה אזרחית: 
לוקחים חלק במחקר משמעותי

הקבוצה של פרופ' רמי עיד. מתכננים יציקות 
של בטונים בעלי חוזק גבוה

הקורס, המתנהל בסביבת Project Oriented, מאפשר לסטודנטים במחלקה להנדסת בניין 
להתנסות בעולם המחקר 

 Project בסביבת  המתנהל  ייחודי  קורס 
במחלקה  לסטודנטים  Oriented מאפשר 
לטעום  באר שבע  בקמפוס  בניין  להנדסת 
מעולם המחקר. במסגרת הקורס, הסטודנטים 
משתתפים באופן פעיל במחקרים של חברי 
הסגל: הם קוראים ספרות מדעית, מתכננים 
עם המרצה את תכנית הניסויים, מבצעים אותם 

ולומדים לנתח את התוצאות.

במהלך סמסטר האביב תשע"ז השתתפו שתי 
קבוצות סטודנטים בשני מחקרים שונים. ראובן 
גומה, אליאב יפרח, אבי כהן, נתנאל לוי ואבידור 
צבי, בהנחייתו של ד"ר רמי עיד, בחנו שיטות 
בעמודים  הפלדה  חישוקי  כמות  להפחתת 
מבטון בעל חוזק גבוה. בעמודי בטון מזוין של 
מבנים רבי קומות נדרשת צפיפות גדולה יחסית 
של חישוקי פלדה, כדי להשיג את המשיכות 
הדרושה בהתאם לתקנים הבינלאומיים. לעתים, 
צפיפות החישוקים הנדרשת מעמידה אתגר 
כמעט בלתי אפשרי בביצוע יציקת העמודים. 

במחקר הנוכחי נבחנות שתי חלופות: האחת 
- שימוש ברשתות עשויות מחומרים מרוכבים 
כתוספת לחישוקי הפלדה הפנימיים; השנייה 
חומרים  עשויות  יציקה  בתבניות  שימוש   -
ישמשו  מרוכבים, שלאחר התקשות הבטון 
כמעטפת חיזוק חיצונית. החלופות הללו נבחרו 
על ידי הסטודנטים לאחר קריאה וחשיבה על 
הפתרונות האפשריים. אם תוצאות המחקר 
יוכיחו היתכנות, הן יאפשרו להרחיב את השימוש 

בבטונים בעלי חוזק גבוה, בארץ ובעולם.

קבוצת סטודנטים נוספת עבדה עם ד"ר דגן 
בקון מזור ובדקה את השפעת התפיחה של 
קרקע חרסיתית על התזוזה היחסית של שני 
חלקי מבנה. הסטודנטים ינון מרגליות וירדן אזרי 
תכננו והרכיבו מערכת המודדת תזוזות לאורך 
התפר שבין גן ילדים לתוספת הממ"ד שנבנה 
בצמוד אליו. ההנחה היא שהתזוזות בין שני 
חלקי המבנה נגרמות בשל תפיחה והתכווצות 
של הקרקע, הנובעות משינויים במידת הרטיבות. 

הסטודנטים בנו מודל ממוחשב, שמאפשר 
לחשב את התזוזה הצפויה כתוצאה מהתפיחה. 
הם ממשיכים לעקוב אחר התוצאות המתקבלות 
ממערכת המדידה, שממשיכה לאסוף נתונים 

לקראת עונת הגשמים. 

המחקר הנוכחי מכייל שיטות מדידה להערכת 
תזוזות הבדליות במבנים. בהמשך, הוא עתיד 
ביסוס,  שיטות  של  שונים  פתרונות  לבחון 

שיצמצמו את התזוזות עקב תפיחת הקרקע.

פרויקט גמר ייחודי שבוצע השנה במחלקה 
להנדסת בניין, על ידי הסטודנט ערווה עראר 
בהנחייתו של המהנדס מואב מעידי, הציע תכנון 
לחיזוק מבנה מגורים מפני רעידת אדמה תוך 
התחשבות בשיקולי כדאיות כלכלית. התכנית 
הארצית לשיפור עמידות מבנים לרעידות אדמה 
משלבת פתרונות הנדסיים במסגרת תמ"א 38, 
בה מוצע ליזמים לחזק מבנים קיימים ובתוך 
כך להשביח נכסים על ידי הוספת קומות מעל 
למבנה קיים. אולם בפועל, מבחינה כלכלית, 
השבחת הנכסים באזורי פריפריה אינה כדאית 
שכן שווי הנכס אינו גבוה מספיק כדי לכסות 

את עלויות שדרוג המבנה.

הפרויקט הייחודי הראה אחרת. ניתן להוסיף 
למבנה ישן בן ארבע קומות עמודות של קומות 
ממ"דים בפינות המבנה וכן פיר מדרגות מבטון, 

לצד חיזוק עמודים קיימים וסגירה של קומת 
עמודים, כך שהמבנה יהיה עמיד בפני רעידת 
אדמה, יעמוד בדרישות המיגון של פיקוד העורף 

- והשבחת הנכס תהיה כדאית כלכלית.

ערווה בחן תכניות של מבנה ישן בשכונה ד' בעיר 
באר שבע ובדק את העמידות שלו לרעידות 
אדמה באמצעות אנליזה ממוחשבת והשוואה 
לתקן 2413 החדש, הדן בתכן מבנים לרעידות 
אדמה. לאחר מכן תכנן פתרון קונסטרוקטיבי 
בהסתמך על התוספות לעיל. התוספת החדשה 
יוצרת למעשה מערכת הקשחה למבנה, הסופגת 

את האנרגיה בזמן רעידת אדמה. 

 2413 התכנון נעשה תוך התייחסות לתקן 
לרעידת  מבנים  עמידות  בהערכת  העוסק 
אדמה. ערוה, יחד עם המנחה מואב מעידי, 

הראו כי בעלות של כמה עשרות אלפי שקלים 
לדירה, לצד מכירה של דירות חדשות שנוצרות 
בקומת העמודים, ניתן להביא לפתרון שיחסוך 
בחיי אדם ונזק לרכוש ברעידת האדמה הבאה 

או לאחר מתקפת טילים.

בא לחזק ויצא מחוזק

הסטודנט ערווה עראר מציג דגם של תכנון המבנה 
בתערוכה: פרויקט גמר בזווית חברתית
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חידושים
והמצאות

יקיר דיגודקר, סטודנט במחלקה להנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה בקמפוס באר שבע, בהנחיית ד״ר 
תום טריגנו, הציג בפרויקט הגמר שלו פתרון 
אפשרי למניעת מקרים של מוות בעריסה. הוא 
פיתח אלגוריתם המזהה תנועות וצבע באמצעות 
צילום וידאו ויודע להגביר אותם במטרה להבחין 
בשינויים בין הפריימים השונים. כך, המערכת 

יודעת להתריע גם על שינויים קלים ביותר. 

 ,MIT-הפרויקט מתבסס על מחקר שנעשה ב"
בבוסטון," מספר דיגודקר. "האלגוריתם הקיים 
יודע להגביר תנועה ומשתמשים בו בכלים 
כבדים ובתעשייה. רציתי לקחת את האלגוריתם 
הקיים ולהוסיף לו מידע, כך שיוכל להתאים גם 
לעריסות של תינוקות ולזהות תנועה עדינה 
ביותר כמו נשימת תינוק. בשונה מהאלגוריתם 
הקיים, שלי עובד דווקא על הפסקת תנועה או 
שינוי צבע, בהתאם לתסמינים של התופעה - 

פיתוח חדשני הוצג לראשונה במסגרת שיתוף 
 :SCE עם  הצבאית  התעשייה  של  פעולה 

פאנלים סולאריים דיסקרטיים. 

חדשנית  מערכת  של  באב-טיפוס  מדובר 
מפאנלים  אנרגיה  ליצירת  ו"דיסקרטית" 
סולאריים, שפותחה על ידי סטודנטים לתואר 
ראשון במחלקה להנדסת מכונות, בהנחיית 
אינג' מוטי פרץ ודר' ניר טרבלסי. הסטודנטים 
פיתחו אב-טיפוס לשני פאנלים - האחד חבוי 

מתחת לדשא והאחר מתחת למשטח עץ.

הדרישה לפיתוח המערכת הגיעה מגורמים 
בתעשייה הצבאית, שלא פעם פונים למוסדות 
האקדמיים להנדסה בארץ במטרה לאתר 
פתרונות טכנולוגיים הנדסיים שונים. הפעם, 

למנוע מוות בעריסה
יקיר דיגודקר, סטודנט במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, פיתח מכשיר למניעת מקרים 

של מוות בעריסה באמצעות אלגוריתם ייחודי, המזהה שינויים בתנועה ובצבע של התינוק 

הכחלה והפסקת הנשימה. המערכת מכירה 
את הצבע הרצוי ומחפשת תנועה. ברגע שהיא 
היא  בתנועה,  חוסר  או  צבע  שינוי  קולטת 
מתריעה על כך למשתמש. מאחר שהמערכת 
משווה כל שני פריימים, הזיהוי מהיר ומאפשר 
להבחין בשינוי חד בתוך שתיים וחצי שניות 

מהרגע שהתינוק הפסיק לנשום".

הרעיון לפרויקט עלה במהלך ארוחה משפחתית: 

פיתוח חדשני: פאנל סולארי בלתי נראה
לבקשת התעשייה הצבאית, סטודנטים של המכללה פיתחו אב-טיפוס לשני פאנלים סולאריים 

דיסקרטיים, שיאפשרו בין היתר להימנע מתפיסת שטחים גדולים ומפגיעה בנוף הטבעי

הם העלו את הצורך בדרך חדשה לשימוש 
באנרגיה מהשמש, שלא תתפוס שטחים גדולים, 
לא תצמצם את שטחי החקלאות ולא תפגע 

בנוף הטבעי.

הסטודנטים יוני וייבורד, אחיקם נאור, ליאור 
זוארי ומורד רחמן קיבלו עליהם את האתגר 
ופיתחו את המערכת במסגרת פרויקט הגמר 

שלהם, בהנחיית ד"ר ניר טרבלסי.

במסגרת הפרויקט נבנה אב-טיפוס המציג 
שני פאנלים סולאריים. כאמור, האחד חבוי 
מתחת לדשא והאחר מתחת למשטח עץ. כל 
פאנל מורכב משני חלקים: האחד הוא ממשק 
חיצוני החשוף לשמש ומיועד להכיל סיבים 
אופטיים בגובה פני השטח, והשני אחראי לתוכן 

"עלה הנושא של מוות בעריסה. קרובי משפחה 
שלי סיפרו שהמכשירים הקיימים בשוק אינם 
מתריעים בזמן וחלקם אף מפריעים לתינוק, 
דבר.  בסופו של  אותם  רבים מנתקים  ולכן 
חיפשתי משהו שיספק תוצאות טובות יותר, 
מבלי להפריע לשנת התינוק, ומכיוון שאני 
מתעניין מאוד בנושא של עיבוד תמונה, החלטתי 

להתעמק בתחום זה". 

עדיין  מובנת  אינה  בעריסה  תופעת המוות 
למדע במלואה. רופאים רבים טוענים שאין 
דרך לשים את האצבע על הסיבה הוודאית. 
על פי משרד הבריאות, יחסית לשאר המדינות 
שיעור התופעה בישראל נמוך, אך בעולם הוא 
עומד על 0.5-0.3 מקרים לכל אלף לידות. "אני 
מקווה שהפרויקט שלי יוכל להציע פתרון זול 
ובר-ביצוע, כך שבעתיד התופעה תחלוף מן 

העולם".  

ולהנגשת הסיבים האופטיים אל הפאנל בצורה 
יעילה, המכסה מבחינת הארה את כל הפאנל.

באמצעות ניסויים שערכו, הוכיחו הסטודנטים 
את היתכנות המערכת ואת יעילותה. היעילות 
הגבוהה ביותר הייתה 94.5% מזו של תא פוטו־

אלקטרי החשוף לגמרי לשמש.

נציגי התעשייה הצבאית, שנכחו בעת ההצגה, 
הצהירו כי "מדובר בפריצת דרך חשובה". האב-
טיפוס עונה על צורכי התעשייה הצבאית 
ועשוי להיות פריצת דרך בתחום ההתייעלות 

האנרגטית.

בעקבות הצלחת הניסוי, הפיתוח צפוי לעבור 
לידי התעשייה הצבאית.

הסטודנטים רון אברהם ונתנאל גשמה התמקדו 
בפרוקטי הגמר שלהם במוצר שיספק מענה לבעיה 
המעסיקה את החברה הישראלית, בפרט בימי 
הקיץ החמים. אברהם: “שמנו לב כי במהלך הקיץ 
היו דיווחים רבים על טביעות של ילדים בבריכות 
פרטיות, ומכאן הגיע הרעיון. ביצענו סקר שוק 
וניסינו לברר מה ייתן את המענה הטוב ביותר. 
הורים רבים סיפרו לנו כי עיקר הסיכון הוא כשהם 
לא נמצאים בבית או כשהם שוהים באזורים  בבית 
הרחוקים מהבריכה, ולא שמים לב שהילד רץ 

לבריכה.”

כיצד למנוע את כניסת הילד לבריכה כשאין השגחת 
מבוגר?

סטודנטים פיתחו מערכת המונעת טביעת 
ילדים בבריכות ביתיות

הסטודנטים לקחו על עצמם לפתח מערכת שאפשר 
להתקין בכל בריכה פרטית, בעלות נמוכה. המערכת 
כוללת מצלמה וחיישנים המזהים התקרבות לאזור 
הבריכה. אם מדובר בילד – מתרוממת גדר פלסטיק 
המותקנת סביב הבריכה ומונעת מהילד להיכנס 

אליה. במקביל נשלח מסרון להורים.

“התקנו גדר אוטומטית מפלסטיק סביב הבריכה, 
הגדר  ילד.  כניסת  שעולה כשהמערכת מזהה 
מגביהה את הבריכה פי שניים ומעכבת את כניסת 
הילד לתוכה. כלומר, גם אם הוא ימשיך לנסות 
לטפס על הגדר, ייקח לו הרבה יותר זמן להיכנס 
לבריכה, ובינתיים המערכת האוטומטית תשלח 

הודעה להוריו.”

נקווה לשמוע על שיווק ופיתוח המוצר לקהל הרחב 
בעתיד הקרוב, במטרה למנוע את אסון הטביעה 

הבא.

המערכת החדשנית שהמציאו הסטודנטים רון אברהם ונתנאל גשמה, בהנחיית דר' איתן 
פישר ואפי פרופוס, מזהה ילד שמתקרב לבריכה בבית או בחצר ללא השגחת מבוגר ומרימה 

גדר פלסטיק, שעוצרת את הילד מלהיכנס למים. בו בזמן נשלח מסרון התרעה להורים
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סטודנטים 
ובוגרים

״שבוע הנדסת מכונות הבינלאומי״ אירח נציגים מהתעשייה, יחד עם אנשי אקדמיה וסטודנטים 
מהארץ ומהעולם, לשלל אירועים, תחרויות ופרויקטים  בין הפרויקטים בתחרות ים המלח 

המסורתית - רובוט שהוביל טבעת וזיקוקי דינור לצורך הצעת נישואין על המים

כחלק מאירועי "שבוע הנדסת מכונות" במכללה, 
SCE אירחה משלחות של מרצים וסטודנטים 
מהודו, פורטוגל, ארה"ב וסינגפור. בין האורחים היו 
סטודנטים ואנשי סגל מהמכון הטכנולוגי ההודי 
- IIT, מאוניברסיטת UP בפורטוגל, מאוניברסיטת 

NTU בסינגפור ומאוניברסיטאות בארה"ב. 

אירועי השבוע  במסגרת  נערכה  לראשונה 
תחרות “Mechathon 2017”, בהשתתפות 
סטודנטים שנה ב' מהמכללה וסטודנטים לתואר 
ראשון ושני מארה"ב, הודו ופורטוגל. חברות 
ענק מהתעשייה - סודה-סטרים, נטפים, פוליגון 
טמריסק, ננו-סנט וכן פארק קרסו למדע, הציגו 
בעיות הנדסיות שהן מתמודדות עמן ביום-יום. 
המתחרים חולקו לקבוצות מעורבות ונתבקשו 
למצוא להן פתרונות ולהציג אותן, באמצעות 
מצגות ואבות-טיפוס, בפני צוות שיפוט בינלאומי 
ונציגי התעשייה. בתום האירוע חולקו פרסי 

נשיא לשלוש הקבוצות המצטיינות.

לדברי ד"ר גדליה מזור, ראש המחלקה להנדסת 
מכונות, למרות הזמן הקצר שעמד לרשותן - כל 
הקבוצות הציגו פתרונות יצירתיים וחדשניים, 
של  הציפיות  על  בהרבה  עלתה  שרמתם 
החברות. חלקן אף התבקשו להציג בהמשך 
את פתרונותיהן לגורמים בכירים בחברות, לצורך 

המשך תכנון ופיתוח. 

בהמשך השבוע הציגו 76 סטודנטים משנה ד' 
את פרויקטי הגמר שלהם. בסך הכול הוצגו 43 
פרויקטים ואבות-טיפוס הנדסיים בפני ועדת 
שיפוט בינלאומית. הפרויקטים עסקו בחמישה 
תחומים מרכזיים: אנרגיה; רובוטיקה, בקרה 
ומכטרוניקה; ביומכניקה; הנדסת מוצר ותכונות 

חומרים; ופרויקטי מחקר. 

לסיכום השבוע ירדו תלמידי שנה ג' במחלקה 
להנדסת מכונות לים המלח, לתחרות המסורתית 
“Dead Sea Competition”. הסטודנטים בנו 
רובוטים מבוקרים לסביבה מימית, שנועדו לבצע 

פתרונות לתעשייה והצעת נישואין על המים 

סטודנטים שנה ב' וג' בשני הקמפוסים מתנדבים בארגונים חברתיים ומפתחים מיזמים הנדסיים 
העונים על צורכי הארגונים

המסע המרתק של "בוחרים מחר" - יזמות 
חברתית-הנדסית למען הקהילה

מתווה המצוינות של המכללה והשאיפה לעתיד 
טוב יותר לכולנו תופסים מקום מכובד בסל 
הערכים שלאורם פועל דיקנאט הסטודנטים. 
הטכנולוגיה העתידית כבר כאן, שילובה של 
ההנדסה בחיי החברה מתבקש, ואין ראויים 

מתלמידי SCE להוביל מהלכים אלה.  

מיסודה  מחר",  "בוחרים  תכנית  במסגרת 
דיקנאט  ובשיתוף  היהודית  הסוכנות  של 
הסטודנטים, מוצעת לסטודנטים מלגת לימודים 
האישי  הידע  את  הרותמת  עשייה  תמורת 
סוגיות חברתיות.  וההנדסי שלהם לפתרון 
הסטודנטים פועלים למען בני הגיל השלישי, 
ניצולי שואה, ארגוני נוער, סביבת המגורים 
שלהם או סטודנטים אחרים במכללה. מלבד 
המלגה, הם מרוויחים חוויה גדולה, העצמה 
אישית וגאוות יחידה - שמגדילה עוד יותר את 
המוטיבציה. העשייה תורמת להנחלת הערך 
החברתי בלימודיהם ובפרויקט הגמר שלהם. 

דיקנאט הסטודנטים גאה להציג את קבוצת 
המנהיגות של "בוחרים מחר" מטעם הסוכנות 

היהודית לשנת תשע"ז:

קמפוס אשדוד: "בוחרים מחר - לעד"
אשדוד,  מקמפוס  סטודנטים  קבוצת  אנו, 
פועלים יחדיו להובלת שינוי חברתי, יצירה 
והשתייכות לקהילה צעירה במסגרת תכנית 
"בוחרים מחר - לעד", המתמקדת במסלול 
ייחודי ליוזמות חברתיות למען רווחת ניצולי 
הפעילות  במסגרת  אשדוד.  בעיר  השואה 
אנו מלווים ניצולי שואה במפגשים אישיים 
ויוזמים אירועים קהילתיים, במטרה לתת מענה 
לבדידותם ולצורכיהם של הניצולים ולקשר 
אותם לקהילה כחלק בלתי נפרד ממנה.  אנו 
מרגישים מחויבות אמתית לניצולים ותחושה 
של שליחות, ומאמינים כי עשייה משמעותית 
ויצירת חברה  תאפשר לנו חיבור לקהילה 

מגובשת וחזקה.

 11 הקבוצה פועלת מזה כחצי שנה ומונה 
סטודנטים, תלמידי השנים ב' ו-ג' במחלקה 
ובמחלקה  ואלקטרוניקה  חשמל  להנדסת 
להנדסת מכונות. עבדנו על חיבור הסטודנטים 
לפעילות ועל גיבוש הקבוצה, ובהמשך הוצמד 

לכל סטודנט ניצול שואה תושב אשדוד.  

מאז הקמת הקבוצה הובלנו כמה אירועים בעיר, 
ביניהם אירוע פורים ואירוע פסח ב"מרכז יהלום" 
לקשיש, וכן אירוע "זיכרון בסלון" במכללה, שבו 

אירחנו את אחד הניצולים "שלנו".

תוך כדי פעילותנו היומיומית עם אוכלוסייה 
רגישה זו אנו נתקלים בלא מעט בעיות הדורשות 
פתרונות יצירתיים. לימודי ההנדסה תורמים לנו 
רבות בתכנון העשייה, באיתור הבעיות ובמציאת 
"מחוץ לקופסה".   הפתרונות מתוך חשיבה 
אנו מאמינים כי שילוב של העולם ההנדסי 
והטכנולוגי יתרום רבות לקהילה שאנו עובדים 

איתה ולעולם טוב יותר.

קמפוס באר שבע: "בוחרים מחר"
התכנית בקמפוס באר שבע נפתחה כבר בשנה 
שעברה, כך שממש בקרוב מסיים המחזור שלנו, 
מחזור א', שנה שנייה לפעילות "בוחרים מחר" 

במכללה. 

בתכנית הייחודית שלנו משתתפת קבוצה נפלאה 
של 13 סטודנטים מהמחלקות השונות, הפועלים 
לחיזוק עמותות חברתיות בעיר. רוב העמותות 
הללו מתמודדות עם חוסר כרוני במשאבים 
ובתקציב. כאן אנחנו נכנסים, מאתרים בעיות 
ומסייעים באמצעות פתרונות הנדסיים, שאת 
בסיס הידע שנדרש להם רכשנו הן בתכנית 
עצמה והן בלימודינו. הקבוצה נוגעת בלב הפערים 
בחברה הישראלית בכלל וביישובי הדרום בפרט. 

בשנה הראשונה התנדבנו בעמותות שונות 
ראיינו, חקרנו,  לעומק:  אותן  ולמדנו  בעיר 
סקרנו והצענו כמה פתרונות הנדסיים-חברתיים 

לייעול הארגון. ועדה שהתכנסה בקיץ בחרה 
את המיזמים ההנדסיים המתאימים, ועליהם 

אנו עובדים במרץ מתחילת השנה.

מלבד כל הטוב הזה, נפגשנו במהלך השנה עם 
מנכ"לי עמותות ותנועות, עם יזמים חברתיים 
וסטארטאפיסטים, סיירנו בשכונות השונות של 
באר שבע וברחבי הנגב בכלל והפכנו לקבוצת 

חברים שהם כבר ממש משפחה. 

נכנסנו לתכנית בתחילת השנה שעברה עם מעט 
חשדנות לגבי יכולתה להעצים אותנו ולספק 
לנו כלים לטווח הקצר והארוך - הן בנושא 
היזמות החברתית והן בתחום המקצועי. מהר 
מאוד הבנו שהרבה מהנושאים שאנו עוסקים 
בהם מחלחלים עמוק, וכי הקריאה "לפעול 
ברגע שמשהו מפריע לנו" עובדת אצלנו שעות 
נוספות. ההפתעה לא פסחה גם על ההיבט 
החברתי: הפכנו למשפחה, שערבי הגיבוש, 
הלמידה המשותפת והסיוע הדדי הם בה עניין 
שבשגרה. הידיעה שיש לנו "חוף מבטחים" 
בתחומי האקדמיה מסייעת לנו בתחומים רבים, 

ובעיקר בתקופות מבחנים לחוצות.  

היום, לאחר שנה וחצי בתכנית, אנו אומרים בקול 
ברור: החוויה האישית שלנו כסטודנטים היא 
כפולה - יחד עם לימודי הנדסה משמעותיים, 
המועברים ברמה הגבוהה ביותר, אנו זוכים 
לעסוק בפעילות חברתית שללא ספק מעצימה 
אותנו, מעשירה את לימודינו ומעניקה לנו הרבה 

מאוד סיפוק אישי.

משלוחים של משקאות, קרטיבים, קרם הגנה ועוד 
למתרחצים בים. התחרות התקיימה מול ועדת 
שופטים מהמכללה, התעשייה והפרופסורים 
האורחים מהודו, סינגפור ופורטוגל. המכונות 
נדרשו לעמוד בכמה קריטריונים, כמו יכולת 
שיוט אוטונומית במים, הפעלה אוטומטית ויכולת 
נשיאת משקאות. אחת הקבוצות המובילות בנתה 
רובוט שהוביל טבעת וזיקוקי דינור כחלק מהצעת 

נישואין על המים.

סיכם ד״ר מזור: ״השנה העמקנו את שיתוף 
הפעילויות,  את  והרחבנו  האקדמי  הפעולה 
במטרה לחשוף את הסטודנטים שלנו לקדמת 
לאורחים  מודה  אני  העולמית.  הטכנולוגיה 
הנכבדים וכמובן מברך את הסטודנטים שלנו 
על הרמה הגבוהה של הפרויקטים ועל החדשנות, 
המציבה רף גבוה למחזורים הבאים. אלה מעידים 
על הצלחת התכנית בהכשרת מהנדסי מכונות 
בעלי ידע בין-תחומי משולב, כנדרש בתעשייה". 
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סטודנטים
ובוגרים

)Mobility( ניידות
מסלול הניידות מאפשר חילופי סטודנטים 
וסגל ומציע להם הזדמנות ללמוד וללמד 
במוסד להשכלה גבוהה במדינה זרה. במסגרת 
התכנית נוסעים סטודנטים משנים ג' ו-ד' או 
תלמידי תואר שני ללימודים של סמסטר או 
יותר במוסדות שיש למכללה שיתוף פעולה 
אתם. הסטודנטים מקבלים מהאיחוד האירופי 

מימון של כרטיס הטיסה ושל דמי שהייה.

ג' במחלקה  קרין סעדיה, סטודנטית שנה 
משלושה  אחת  היא  כימית,  להנדסה 
סטודנטים שנבחרו לצאת לחילופי סטודנטים 
ספרד.  שבצפון  קנטבריה  באוניברסיטת 
קיץ  בסמסטר  נסעו  הסטודנטים  שלושת 
תשע"ז למשך שלושה חודשים, כדי לעבוד על 
פרויקט הגמר שלהם. קרין מספרת: "במהלך 
שלושת החודשים הללו אנו נמצאים במשרד 
או במעבדה במהלך היום ועובדים על הפרויקט 
עצמו. לאחר מכן, בערבים או בימי החופש, אנו 
יכולים ליהנות מספרד עצמה. העיר שאנחנו 
שוהים בה, סנטנדר )Santander(, היא עיר 
נמל יפיפייה ומיוחדת בצפון המדינה, ועד 
 ,)Bilbao( כה הספקנו לבקר גם בבילבאו
בברצלונה ובמדריד. אני חושבת שחילופי 
הסטודנטים הם הזדמנות טובה לסטודנטים 
להכיר מקומות, תרבויות ואנשים חדשים. 

בנוסף, ישנו היתרון של ביצוע פרויקט הגמר 
בשלב מוקדם יחסית בלימודים".

יועד וולפסטל, סטודנט שנה ד' מהמחלקה 
להנדסת תוכנה, נסע לתקופה של חצי שנה 
לאוניברסיטת מגדבורג שבגרמניה ובחר לשתף 

אותנו בחוויה שלו: 
״איך דוחסים חצי שנה לפסקה אחת? סמסטר 
בחו”ל זה משהו שאי אפשר להתכונן אליו. 
אתה אורז כמה חולצות, כמה מחברות, ומקווה 
לטוב. ׳שבוע ההסתגלות׳ נועד בעיקר לעזור 
להסתגל לבירוקרטיה הגרמנית. בין לבין אתה 
מבין שאתה הישראלי היחיד שם, בלי מישהו 
לפנות אליו ברגעים הקשים. אבל בסופו של 
דבר, זה הדבר הכי טוב שיקרה לך, כי אתה 
׳נזרק׳ לכור היתוך של אנשים מכל מדינות 
אירופה – איטליה, אלבניה, פינלנד, רוסיה. 
מכל אחד מהם אתה לומד משהו על התרבות 
שלו, ומלמד אותם על התרבות שלך. בשבועות 
הכנו ארוחה חלבית, ב-4 ביולי BBQ אמריקאי. 
ללימודים בגרמניה יש היבט נוסף, שסטודנטים 
ירגישו במדינות אחרות: יש  ישראלים לא 
חשיבות רבה בהיותך סטודנט ישראלי ויהודי 
בגרמניה, בהתחשב בהיסטוריה של העם 
היהודי. אתה מבין שאתה מייצג משהו, ויש 
גאווה רבה בלשוחח עם תושבים )בגרמנית 
או באנגלית( ולומר שאתה מישראל. במשך 

התקופה לא בדיוק נחים על זרי הדפנה - 
יש משימות שבועיות, דו-שבועיות, מצגות 
חודשיות ופרויקט גמר )בארץ!( שצריך לעבוד 
עליו בסקייפ עם השותף. ועם כל זאת, אגודת 
הסטודנטים מארגנת טיולים אחת לחודש, 
ופתאום מקומות כמו פראג ואמסטרדם כבר 
זו  לסיכום,  יקרים.  או  רחוקים  כל-כך  לא 
חוויה מומלצת, מעשירה ומרחיבת אופקים, 
הן לימודית והן חווייתית. ׳ראש גדול מקטין 

את העולם׳, אמר לי פעם חבר טוב. 

תכנית  במסגרת  וסגל  סטודנטים  חילופי 
ארסמוס+ הם הזדמנות ייחודית לאסוף ידע 

חדש, חוויות וחברים!״

 Capacity( בניית יכולות
  )Building

זו היא לקדם את הפיתוח  מטרת תכנית 
של מערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות 
קידום המודרניזציה והבינלאומיות והגברת 
איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה 
במדינות השותפות. במסגרת התכנית, מוסדות 
להשכלה גבוהה יכולים ליזום פרויקטים אשר 
יסייעו להם להתמודד עם אתגרים עכשוויים. 
עיקר הפרויקטים עוסקים בנושאי חדשנות, 
שיתוף ידע ושילוב טכנולוגיות מתקדמות 

בהוראה. 

ארסמוס+ הינה תכנית של האיחוד האירופי התומכת בקידום השכלה, הכשרה וחינוך של 
צעירים. התכנית, שנועדה לפעול לשיפור מערכת ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות, 

מבוססת על שיתופי פעולה אקדמיים בינלאומיים ומקדמת בינלאומיות, חדשנות ומצוינות. 
 החלה את פעילותה הבינלאומית במסגרת תכנית ארסמוס+ לפני כמה שנים, והיא 

פועלת בשני מסלולים עיקריים: ניידות ובניית יכולות

ארסמוס+
 ניידות ובניית יכולות

על קצה המזלג

SCE שותפה  בשנתיים האחרונות הייתה 
DOCMEN, ובימים אלה  פעילה בפרויקט 
התבשרה המכללה שהאיחוד האירופי אישר 
שני פרויקטים נוספים שבהם היא שותפה: 
iPEN ו-BIOART. בשנת 2017 אושרו על ידי 
האיחוד האירופי רק ארבעה פרויקטים שבהם 
שותפים מוסדות להשכלה גבוהה מישראל, 
וביניהם שניים מתחום מדעי הטבע וההנדסה, 

.SCE בהם שותפה

רב  פרויקט  הוא   DOCMEN פרויקט 
 Cracow University of בהובלת  לאומי 
עם  יחד   SCE שותפה  שבו   ,Technology
 מוסדות אקדמיים נוספים מהארץ ומחו"ל, ביניהם:
 Space Technologies GMBH, ECM
 Denmark, Politecnico Do Torino,
 ,Technische Universitaet Berlin
אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל-אביב 
ועוד. הפרויקט, שעוסק בפיתוח והטמעה של 
מיקרואלקטרוניקה,  בנושא  לימוד  תכניות 
מתקיים זו השנה השנייה ושותפים בו חברי 
סגל מהמחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

ומהמחלקה להנדסת מכונות.

כאמור, השנה זכתה המכללה, יחד עם שותפים 
רבים מעבר לים, במימון לשני פרויקטים 

חדשים:

iPEN - פרויקט בנושא תהליכים פוטונים 
 Technological בננו-טכנולוגיה, בהובלת
Educational Institute of Crete, יחד 
עם שבעה מוסדות להשכלה גבוהה מישראל 
מגרמניה,  מוסדות  עם  פעולה  ובשיתוף 

מאיטליה ומהולנד. 

BIOART - פרויקט לפיתוח תכנית לימודים 
מולטידיסיפלינרית בנושא שתלים מלאכותיים 
 Universidad עבור ביו-הנדסה, שיובל על ידי
בו  וישתתפו   Politecnica de Madrid
ארבעה מוסדות להשכלה גבוהה מישראל 
ומוסדות מאוקראינה, מאוסטריה, מבלגיה, 

מספרד ומפולין. 

למידע נוסף על תכניות ארסמוס+ ניתן לפנות 
לגב' מגי גוברמן, רכזת תכניות בינלאומיות 
  maggieet@sce.ac.il :במכללה, בדוא"ל

או בטל': 08-6475822

קרין סעדיה, סטס שקלאין ונוי אדמון, אוניברסיטת קנטבריה, ספרד

יועד וולפסטל )שני מימין(, אוניבסיטת מגדבורג, גרמניה

רז אגרון ורון כהן, אוניברסיטת Aalen, גרמניה
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גב’ אלינור טייכר
מזכירת היחידות למתמטיקה ולפיזיקה

אלינור היא תושבת אשדוד, נשואה לשחר ואמא 
לאייל )בן 9( ואליאן )בת 6(.

היא בעלת תואר ראשון בלימודים רב תחומיים 
במדעי החברה והרוח. “במסגרת הלימודים 
אוהבת  אני  כי  בכלכלה,  בחרתי  לתואר 
מתמטיקה, ובמדעי החברה - כי אני אוהבת 
אנשים. שתי אהבות אלו מלוות אותי עד עצם 

היום הזה.”

עבדתי  פרויקטים.  מנהלת  אני  “בהכשרתי 
כמנהלת פרוייקטים במשך כ-8 שנים, בחטיבת 
התקשורת  חברת  של  הפרטיים  הלקוחות 
‘בזק’. התפקיד היה מעניין ומתגמל, אך דרש 
עבודה  ושעות  מהבית  ארוכות  היעדרויות 

ד״ר דמיטרי ביימל
חבר סגל אקדמי במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, קמפוס באר שבע

דמיטרי מתגורר בבאר שבע, אוהב ספורט 
וטיולים ומתעניין בהיסטוריה.

“את דרכי בעולם החשמל התחלתי במכללה 
הטכנולוגית של חיל האוויר, שם קיבלתי תואר 
הנדסאי אלקטרוניקה. לאחר מכן למדתי לתואר 
ראשון בהנדסת חשמל במכללה האקדמית 
במכללה שלנו  סמי שמעון.  ע”ש  להנדסה 
לי  והכלים שעזרו  הבסיס  כל  את  קיבלתי 
להצליח בהמשך כמהנדס חשמל, וגם בהמשך 

לימודיי האקדמיים.” 

“לאחר סיום התואר הראשון עבדתי כמהנדס 
של  שורה  ביצעתי  שנים.   9 במשך  חשמל 

חשיפה אישית

SCE חגגה בחודש יוני האחרון את הענקת 
התארים לבוגרי תואר ראשון ושני במקצועות 
ההנדסה לשנת 2017. 384 בוגרי המחלקות 
של  שבע  באר  בקמפוס  הוסמכו  השונות 

המכללה ו-314 בקמפוס אשדוד.

698 בלונים, כמספר מקבלי התארים, הופרחו 
לאוויר ונתנו את האות לתחילת הטקסים. את 
הטקס בבאר שבע פתח נשיא המכללה, פרופ' 
יהודה חדד, בנאום מרגש, שבו סיפר על הדרך 
הארוכה שעשתה המכללה: "התחלנו כמוסד 
קטן, ללא תשתיות, אך עם תקווה גדולה. כיום, 
המכללה היא מוסד יוקרתי המכשיר מדי שנה 
15 אחוזים מסך המהנדסים בישראל. אתם 
מקבלים היום תוארי B.Sc. ו-.M.Sc. ההשכלה 
הגבוהה הכרחית לחברה חזקה יותר, ולכן כל 
אחד מכם עושה את החברה טובה ומתקדמת 
יותר. מחכים לכם אתגרים גדולים, ואני בטוח 
שתכלו להתמודד עמם בהצלחה בעזרת הכלים 

שקיבלתם כאן במהלך לימודיכם".

הרגע המרגש באירוע היה הופעתה של מקהלת 
"קולות מאורים" של בית הספר אורים לילדים 
אוטיסטים. הקהל הנרגש עמד והריע לילדים 
במחיאות כפיים סוערות. פרופ' חדד סיפר לקהל 
כי הקשר עם הילדים נוצר בחגיגות בר המצווה 
שארגנה להם המכללה ב"יום המעשים הטובים". 

רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, בירך 
את הבוגרים הטריים והתייחס בדבריו למקצוע 

 חוגגת בגדול
698 מהנדסים ומהנדסות חדשים הוסמכו בטקסי הענקת התארים בשני הקמפוסים 

ההנדסה בעולם של היום: "אתם נכנסים 
לעולם מטורף, שונה לגמרי ממה שהכירו 
הנפלאה  במכללה  כאן,  לפניכם.  הדורות 
הזו, קיבלתם כלים להצלחה בחיים ובתחום 
כדי לפרוץ דרך תצטרכו  המקצועי, אבל 
להיות סקרנים ויצירתיים ולחשוב אחרת. 
זהו לא עולם של 'אני', אלא של 'אנחנו', של 
'ביחד'. דוד בן-גוריון, באמצעות דמיון ושיגעון, 
הצליח לעשות את הבלתי אפשרי ולהקים פה 
מדינה. אתם תוכיחו שהמוחות היצירתיים 
ומלאי האהבה שיוצאים מפה היום ייצרו עתיד 

חדש לעם בישראל". 

באירוע שהתקיים בקמפוס אשדוד בירך יו"ר 
הוועד המנהל של המכללה, פרופ' אלי אברמוב, 
שדיבר על התעשייה בישראל: "האווירה בשוק 
התעשייה בארץ אינה קלה. לעתים יש תחושה 
שאי אפשר לעשות תעשייה מקיימת בישראל. 
חשוב לי להדגיש שבלי תעשייה, אין מדינה. 
אנו עושים כל שביכולתנו להחזיר ולהרחיב את 
שוק התעשייה, וזאת משום שלנו, בישראל, יש 
משהו שאין לשום מדינה אחרת בעולם - המוח 
והיצירתיות הישראליים. המהנדסים הישראלים 
שיוצאים מכאן היום הם המהנדסים הטובים 
בעולם, ויש להם יכולת להביא מעצמם למען 

התעשייה ולמען עתיד טוב יותר לישראל".
מטורפות, שגבו מחיר מחיי המשפחה והזוגיות 
שלי. לפני כשלוש שנים, החלטתי שהמשפחה 
שלי חשובה לי יותר מהכול ובחרתי לעזוב את 
מקום עבודתי ולחפש עבודה אחרת. חיפשתי 
עבודה שתאפשר לאזן בין משפחה ועבודה, 

מבלי להתפשר על עניין ואתגר.”

“גדלתי בבית שקידש לימודים והשכלה, ואני 
מעריצה גדולה של השכלה עד היום. לכן, 
מועמדות  הגשתי  כאשר  מאוד  התרגשתי 
לתפקיד במכללה, ועוד יותר כאשר התבשרתי 
שקיבלתי אותו. אני עובדת במכללה כשלוש 
שנים. תחילה עבדתי בתפקיד מזכירת דיקן 
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה. במסגרת התפקיד 
הייתי אחראית גם על לימודי החוץ במכללה 

חשמל  בהנדסת  המוסמכים  לימודי  ועל 
ואלקטרוניקה. לפני כעשרה חודשים עברתי 
לתפקיד חדש – מזכירת היחידות לפיזיקה 
ולמתמטיקה. התפקיד מעניין ומאתגר מאוד, 
כי אף על פי שעל פניו נראה שמדובר ביחידות 
דומות, העשייה בכל יחידה שונה מאוד ומגוונת. 
והכי כיף - הוא משלב בין שתי האהבות שלי, 

מתמטיקה ואנשים.”

“במהלך שלוש השנים שלי במכללה זכיתי 
להכיר אנשים איכותיים, חכמים, עם לב ענק, 
שביחד מוכיחים שהשלם גדול מסך חלקיו. אני 
גאה להיות חלק ממשפחת SCE, ובהזדמנות 
זו מאחלת לכולנו שנה טובה ופורייה, שנה של 
הצלחות, התגשמות חלומות והרבה הרבה אושר.”

תפקידים שהבולטים בהם היו מנהל פרויקטים 
גדולים בתחום החשמל ומנהל מחלקה גדולה. 
כמנהל פרויקט הקמתי תחנות כוח, תחנות 
טרנספורמציה ותשתיות נוספות, בהיקפים של 

עשרות מיליוני שקלים.” 

“בנוסף, במשך 4 שנים עבדתי בתפקיד מנהל 
כ-50 מהנדסים, טכנאים  וניהלתי  מחלקה 
כמהנדס,  העבודה  במהלך  וחשמלאים. 
‘חשמלאי-מהנדס’ ממשרד  רישיון  קיבלתי 
התעשייה והמסחר, המאפשר לתכנן ולאשר 
תכניות חשמל מתח נמוך ומתח גבוה ללא 
הגבלה. במקביל לעבודתי כמהנדס, למדתי 
לתואר שני ושלישי בהנדסת חשמל ומחשבים 

באוניברסיטת בן גוריון, בהתמחות מערכות 
הספק. עבודת הגמר שלי לדוקטורט הייתה 
פיתוח ממיר חדש לחברת ABB בשווייץ, אשר 

הוכנס לשימוש לאחר מכן.”

“אחרי סיום הדוקטורט, התחלתי לעבוד כמרצה 
ב- SCE. מבחינתי, זה היה סוג של סגירת מעגל, 
כי התחלתי פה כסטודנט. התחברתי מאוד 
לתחום ההוראה והמחקר ואני אוהב את מה 
שאני עושה. הניסיון מהתעשייה מאפשר לי 
לראות דברים בזווית רחבה בהוראה ובמחקר. 
המחקר שאני עובד עליו במכללה הוא בתחומים 
של רשת חשמל חכמה, סייבר ברשת החשמל, 

המרת אנרגיה ואלקטרוניקת הספק.”
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קהילה

 - המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, פתחה את שעריה לתושבי האזור, 
לאחר צהריים של אירועים ופעילויות מדעיות מגוונות למבוגרים, לנוער ולילדים 

 ,19/9/17 בתאריך  התקיים  האירוע 
בשתתפות מאות אורחים סקרנים בני כל 

הגילים. 

לקהל  פתוח  אירוע  הוא  המדענים  ליל 
הרחב, המתקיים מדי שנה במוסדות המחקר 
ובמוזיאוני המדע ברחבי הארץ, בשיתוף 
משרד המדע והטכנולוגיה והאיחוד האירופי. 
מטרתו לחשוף בפני הציבור את המדע ואת 
היצירה המדעית דרך מגוון הרצאות, סדנאות, 

פעילויות וסיורים ובמפגש עם מדענים.

במסגרת פרויקט ייחודי של המסלול לתכן ולעיצוב 
המוצר במחלקה להנדסת מכונות במכללה, הציגו 
הסטודנטים תערוכה אינטראקטיבית של צעצועים 

הנדסיים בפארק קרסו למדע בבאר שבע.

הצעצועים, המדגימים עקרונות מדעיים ונועדו 
להיות אבות-טיפוס לצעצועים לימודיים, תוכננו 
ונבנו בהנחיית צוק טורבוביץ', רכז הקורס, בעזרה 
ובליווי של המעצבים אילן אלקרט, אסף חזן 

ופרופ' איקו אביטל. 

במטרה לחקור ולהבין את קהל היעד, הסטודנטים 
ביקרו בגני ילדים וראיינו אחיינים וילדי שכנים 
ומכרים. הם התרשמו מהאופן שילדים משחקים 
בצעצועים ולמדו מה מעניין אותם, מהו גודל 
הצעצוע הרצוי ומה מידת היכולת של ילדים 

בגילים שונים להכיל את המוצר. 

כאלה  יש  בין הצעצועים שבנו הסטודנטים 
המלמדים מעבר מתנועה סיבובית לקווית, המרת 
אנרגיה פוטנציאלית לקינטית וכוח קפיץ. יש גם 
צעצועים המלמדים את עיקרון ברנולי, העוסק 
בכוח העילוי, וכאלה העושים שימוש בכוחות 

הידראוליים. 

ד"ר גדליה מזור, ראש המחלקה להנדסת מכונות 

כשהנדסה פוגשת צעצועים
שיתוף פעולה בין   ופארק קרסו למדע הניב תערוכת צעצועים מדעיים אינטראקטיבית 

 ליל המדענים
 ב- 

״האנושות ב-2050״

השנה, ליל המדענים עמד בסימן "האנושות 
וכיצד  העתיד  לנו  צופן  מה   - ב-2050" 
הטכנולוגיה של היום תשפיע על העתיד 
שלנו? כיצד תיראה הרפואה בעתיד – האם 
רובוטים ינתחו אותנו? אילו כוכבי לכת ניישב? 
האם נגור בבתים שנבנו במדפסות תלת ממד 

ונאכל מזון מודפס?

פעילויות שונות התקיימו ברחבי הקמפוס 
- מתחמי קולנוע, מתחמי אמנות ומשחקים, 
חדרי  מדעיים,  ניסויים  תיאטרון,  הצגת 

בריחה, הרצאות העשרה, מתחמי בועות סבון 
ופעילויות מעשירות רבות נוספות.

גם השנה, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש 
סמי שמעון ממשיכה לקיים שיתופי פעולה 
מוצלחים - בקמפוס אשדוד עם מרכז מרו"ם 
ובבאר שבע עם ״מנהיגות מדעית״ ופארק קרסו 

למדע, שקיימו פעילויות מעשירות ומהנות.

לדברי פרופ' אמיר אליעזר, "ליל המדענים 
הוא אירוע מרתק והזדמנות מצוינת לגלות 

את עולם המדע וליהנות מחוויה מיוחדת".

במכללה, מציין כי פרויקט הצעצועים מאפשר 
לסטודנטים להתנסות בשיטות עבודה של מהנדס 
בתעשייה, כולל למידת צורכי הלקוח, התאמת 
המוצר לצרכים וחשיבה יצירתית. מלבד אלה, 
הסטודנטים מתנסים בפעילות חברתית התואמת 
את ערכי המכללה. חלק מהצעצועים נתרמים 
לגני ילדים בבאר שבע וחלקם ייתרמו לתצוגה 

הקבועה בפארק קרסו למדע בבאר שבע.

"הצעצועים אינם באים ללמד את הילד באופן 
בעקרונות  להתנסות  לו  גורמים  הם  ישיר; 
מדעיים לצורך הפעלתם," אומר רכז הקורס 

צוק טורבוביץ'. "לדוגמה, הילד נדרש להעלות 
משקולת עם גלגלת ואז לשחררה בגובה הנכון 
כדי לפרק בית לבנים. מתוך התנסות בהבדלי 
הגבהים ועצמת הפגיעה, הוא חווה ומפנים 
עקרונות של כוחות ושל אנרגיה פוטנציאלית". 

"לרוב, במהלך הלימודים האקדמיים בתחום 
ההנדסה הסטודנטים נדרשים לתכנן מוצרים 
הנדסיים בלבד," מסביר טורבוביץ'. "בפרויקט 
הצעצועים, האתגר הוא כפול, שכן הסטודנטים 
צריכים להביא בחשבון גם את חוויית המשתמש, 
שבמקרה הזה הוא ילד בעל עולם פנימי מורכב".



מהנדסים לעולם טוב יותר

הנדסת בניין הנדסה כימית הנדסת מכונות

הנדסת תעשייה וניהול הנדסת תוכנה הנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה 


