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שזה יעלה כמה... שפחות

 הטמעת תיכון לעלות

DTC  (designto cost)

המוצר נקבע במהלך תהליך הפיתוח והתכן. // איציק בן לוי מהפיתוח. העלות לרוב אינה נתון תיכון ראשי, למרות ש-80% מעלות והלו"ז של הלקוח החיצוני, בעוד עלות המוצר הסדרתי נגזרת כתוצאה ברוב הארגונים צוות פיתוח והתיכון מתמקד בהגשמת הביצועים, הדרישות 
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מי קובע את עלות 
המוצר?

הם  מי  בוחנים  כאשר 
כי  מגלים  הפרויקט,  לקוחות 

קיימים שני מגזרי לקוחות:
אשר   - החיצוני/מתחרים  הלקוח   ‰

לוח  הפרויקט,  ביצועי  את  מכתיבים 
הזמנים והמחיר. 

הלקוח הפנימי - הארגון שמספק את   ‰
המשאבים לביצוע הפיתוח והיצור, אשר 

מכתיב את הרווח. 
המוצר  עלות  קבועים,  והרווח  המחיר  אם  ז"א 
המוכתב  קבוע  ערך  היא  גם  להיות  צריכה 

כדרישה מהנהלת המפעל למנהל הפרויקט.
את  ייצרו  כיצד  יודעים  אינם  המתכננים,  רוב 
לא  אם  המוצר  את  לתכנן  אפשר  "איך  המוצר. 
אנשי  זאת,  לעומת  אותו"?  ייצרו  כיצד  יודעים 
היצור, הרכש, ההרכבה והניסויים, אשר הידע על 
אינם משתתפים  לרוב  מצוי אצלם,  היצור  אופן 
לעלות  מוביל  זה  והתכן. מצב  בתהליך הפיתוח 
התפעולי  הרווח  את  המצמצמת  גבוהה  מוצר 
להיות  חייב  לפיכך  הפסדים.  יוצרת  ולעתים 
עלויות  את  ממקם  אשר  הארגון  בתוך  מנגנון 
המוצר באותה רמת חשיבות כמו עמידה ביעדי 
מהעלות,  סטייה  של  ובמקרה  והלו”ז,  הביצועים 
חייבת להיות מתודולוגיה/כלי על מנת להוריד את 

עלות המוצר ליעד שנקבע.

(DTC) Design to cost תיכון לעלות
מתודולוגיית DTC היא כלי ניהולי המוודא עמידה 
ביעדי עלויות היצור של המוצר הסדרתי לאורך 
כל תהליך הפיתוח של הפרויקט. במציאות מנסה 

לפתור את הבעיה: בתוך יעד עלות, דרישות ולו"ז, 
המתודולוגיה  מתוכנן.  להיות  יכול  מוצר  איזה 

מבוצעת באופן הבא:
העלויות מוקצות כעלות מטרה לפרויקט כולו   ‰

ולמרכיביו
אין מעבר לשלב הבא בתהליך הפיתוח אם לא   ‰

עומדים בעלות המטרה
התיכון ישתנה בהתאם על מנת לעמוד בעלות   ‰

המטרה 
ניהולית  טכניקה  היא  שהמתודולוגיה  מכיוון 
להוסיף  יש  מיעדי העלות,  חריגה  על  המתריעה 
את  להפחית  המאפשרים  כלים/מתודולוגיות 

העלות. הכלים הם:
)QFD( רידוד דרישות באמצעות

 Quality Function Deployment and
 Assembly

הדרישות,  את  לנתח  מאפשרת  המתודולוגיה 
לסווג אותם לפי סדר חשיבות, לבחון את עלויות 
המימוש של הדרישות ולבטל דרישות בעלות סדר 
עדיפויות נמוך ועלויות מימוש גבוהות. מדובר הן 
ההנדסיות.  בדרישות  והן  הלקוחות  בדרישות 
בעזרת כלי זה אפשר להוריד את עלויות הפיתוח, 

הרכש והיצור בעשרות אחוזים.

סדנאות הורדת עלויות
פרויקטים  על  מיושמות  הנ"ל  המתודולוגיות 
הסדנאות  סדנאות.  באמצעות  ספציפיים 
למשך  המתכנס  תחומי  רב  מצוות  המורכבות 
את  וכמותית  מובנית  בשיטה  ומנתח  יום/יומיים 
המוצר. תוצרי הסדנא הם סטאטוס עלות מופחת 
ורשימת פעילויות שהוחלט לבצען על מנת להגיע 

לסטאטוס עלות זה.

כיצד מטמיעים זאת בארגון
חייבים  המנהלים  בהנהלה.  מתחילה  ההטמעה 
לדרוש עמידה ביעדי עלות כפי שדורשים עמידה 
להיות  חייבים  העלות  יעדי  ולו"ז.  ביצועים  ביעדי 
 ,out of the box אתגריים, מה שיחייב חשיבה 
של  סטאטוס  דיון  בכל  שוליים.  תיקונים  ולא 
הפרויקט, ובוודאי בסקרים, חייבים לדרוש ממנהל 
ביעדי  עמידה  ועדכני של  אמיתי  דיווח  הפרויקט 
גורמי  ע"י  מגובה  להיות  חייב  זה  דיווח  העלות. 
היצור והרכש, ז"א התחייבות שהם מסוגלים ליצר 

ולרכוש בעלות שמוצגת ע"י מנהל הפרויקט.
מכמה  מורכבת  בארגון  המתודולוגיה  הטמעת 

שלבים: 
סדרת הדרכות לסגל הניהולי ולעובדים  ‰

בתהליכי הפיתוח

DTC  (designto cost)

תיכון ליצוריות והרכבה
 Design for Manufacturing & Assembly

)DFMA(
של  וכמותי  שיטתי  ניתוח  מספקת  המתודולוגיה 
ורעיונות מנקודת מבטם של המתכננים  הצעות 
תצורות,  שינוי  ע"י:  עלויות  להורדת  והמממשים 
פעולות  מספר  צמצום  חלקים,  מספר  צמצום 
תהליכי  מספר  צמצום  טולרנסים,  פתיחת  ייצור, 
בסטנדרטים,  שימוש  בדיקות,  ותהליכי  הרכבה 
מאפשר  המתודולוגיה  יישום  ועוד.  חוזר  שימוש 

הורדת היצור והרכש בעשרות אחוזים.

ביצוע סדנאות הורדת עלויות בכמה פרויקטי   ‰
פיילוט 

עדכון נהלי הפיתוח וניהול הפרויקטים לשילוב   ‰
תיכון לעלות 

הכשרת מובילים במפעל לניהול תיכון לעלות   ‰
ולביצוע עצמאי של סדנאות הורדת עלויות.

 איציק בן לוי - מומחה LEAN, יועץ ביישום והטמעת
 LPD - LEAN Product Development מתודולוגיית

בפרויקטי פיתוח ובניהול פרויקטים. מיסד ארגון 
www.leangroup.org.il בישראל LEAN משתמשי

מכיוון שהמתודולוגיה 
היא טכניקה 

ניהולית המתריעה 
על חריגה מיעדי 

העלות, יש להוסיף 
כלים/מתודולוגיות 

המאפשרים להפחית 
את העלות
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אפליקציה

נדלקת א כשלפתע  ברכב  נוסעים  תם 
 Check לכם נורה עם סימן קריאה או
Engine. עכשיו, מתחילות לעלות לא 
מעט שאלות. מה לעשות? לעצור מייד? לפנות 
למוסך? ואם כן, איזה מוסך? ואיך תדעו שהוא 
תיקונים  לכם  'דוחף'  ולא  בתקלה  רק  מטפל 
לא נחוצים? והצעת המחיר שלו – האם היא 
על  מוציאים  אתם  כסף  כמה  ובכלל,  הוגנת? 
מעט  לא  וטיפולים?  שוטפת  תחזוקה  דלק, 
כמו  יקר  כל-כך  מוצר  עבור  שאלה  סימני 
רכב, שעולה לנו עשרות אלפי שקלים )ויותר( 
כהוצאה חד-פעמית ועוד הוצאות חודשיות של 
אלפי שקלים. סטארטאפ ישראלי צעיר בשם 
Engie )אנג'י( מבטיח לתת לכם את כל המידע 

ולחסוך לכם לא מעט כסף על הדרך.

רכיב ניטור בחינם
ייצור  משנת  רכב  כל  אבל  יודעים  הרבה  לא 
On- או   OBD במערכת  מצוייד  והלאה   1996
שמספקת  מערכת   ,board diagnostics
בתוך  מערכות  שלל  של  ונתונים  אבחנות 
גנריות  תקלות  במנוע,  תקלות  ביניהן  הרכב 
נתוני  שונים,  יצרנים  של  ספציפיות  ותקלות 
ועוד.  מזהמים  פליטת  ביצועים,  דלק,  צריכת 
Engie מציעה למשתמשים רכיב ניטור )בתקן 
OBDII( שמקשר בין מחשב הרכב לסמארטפון 
את  לקרוא  שיודעת  ייעודית,  ואפליקציה 
והפרמטרים  הקודים  את  ומתרגמת  הנתונים 

הטכניים לשפה ידידותית ופשוטה.
כרגע, בשלב הבטא, מציעה Engie למשתמשים 
את רכיב הניטור בחינם, כשבשלב מאוחר הוא 
בלבד.  סמלי  תשלום  תמורת  ללקוחות  יוצע 
השירות  כי  מבטיחים,  בחברה  מקרה,  בכל 

עצמו יישאר תמיד חינמי עבור המשתמשים.

איתור תקלות, מעקב אחרי ביצועים 
ובעתיד גם ניבוי של תקלות

עליכם  בשירות,  להשתמש  להתחיל  כדי 
רק  כרגע  שזמינה  האפליקציה  את  להוריד 
את  ולהכניס  להירשם  אנדרואיד,  למשתמשי 

לאחר  הניטור.  רכיב  של  למשלוח  הכתובת 
להתחיל  תוכלו  הרכיב,  את  בדואר  שתקבלו 
להשתמש בשירות. בחברה מבטיחים שיעשו 
מאמץ שהרכיב יגיע תוך 7 ימי עסקים, אולם, 
)אגב,  ישראל  בדואר  תלויים  המשלוח  זמני 
אחד  יום  הרכיב  את  לקבל  הופתענו  אנחנו 

בלבד לאחר ההזמנה(.
לשקע  הניטור  רכיב  את  שתחברו  לאחר 
שאורכת  פשוטה  בפעולה  ברכב,  המתאים 
מספר שניות ולא מצריכה ידע טכני, הוא יתחיל 
לשדר נתונים בעזרת Bluetooth לאפליקציה 
של Engie; ראשית הוא יבצע סריקה ראשונית 
שוטף  מעקב  מכן,  ולאחר  הרכב,  מחשב  של 

של נתוני הרכב.
מהמערכות  באחת  תקלה  של  במקרה 
שמנוטרות על ידי האפליקציה, תקבלו התרעה 
מיידית. אם גם מדובר בתקלה שדורשת טיפול 
עבורכם  תאסוף  האפליקציה  במוסך,  מיידי 
הספציפית  לתיקון של התקלה  מחיר  הצעות 
בין  נמצאים.  באיזור שבו אתם  ממוסכים  הזו 
המערכות ש-Engie יכולה לנטר תוכלו למצוא 
במערכת  בעיות  אלטרנטור,  המצבר,  את 
במערכת  תקלות  טמפרטורה(,  )לחץ,  השמן 
תקלות  המחוונים,  ולוח  תאורה  כמו  החשמל 
אוויר  זיהום  בעיות  התמסורת,  במערכת 
ממיר  כמו  בטסט(  רכב  להכשיל  )שיכולות 
קטליטי וחיישני חמצן, מערכות קירור ותקלות 
כמו  הרכב  של  השונות  הבטיחות  במערכות 

.ESP-כריות אוויר ו ,ABS
כרגע, עובד השירות רק עם מוסכים באיזור תל 
אביב רבתי, אולם בחברה מבטיחים שהשירות 

יורחב בהדרגה לאיזורים נוספים בארץ.
אבל לא רק תקלות. האפליקציה מבצעת גם 
מעקב קבוע אחרי שגרת הטיפולים של הרכב 
לטיפול.  הזמן  כשיגיע  לכם  ותזכיר  שלכם, 
על  דיווח  האפליקציה  לכם  תספק  במקביל 
צריכת הדלק האמיתית של הרכב שלא פעם 
מהצריכה  כמובן(  )לרעתכם  מהותית  שונה 
נתונים  יתווספו  ובהדרגה  הרכב,  יצרן  שמציג 
)מה  השמן-מים  מצב  כמו  נוספים  חשובים 

עכשיו?(  הדלק  בתחנות  המתדלקים  יעשו 
ואפילו האם הרכב יעבור טסט )בהתבסס על 

פליטת זיהום אוויר(.
בנוסף, בזכות החיבור של ביג-דאטה וחוכמת 
לחזות  גם  בעתיד  המערכת  תוכל  ההמון 
המשתמש  בפני  ולהתריע  מראש  תקלות 
שמערכת  תדע  המערכת  אם  למשל,  מראש; 
להתקלקל  נוטה  מסויים  יצרן  של  חשמלית 
אחרי  או  השימוש  של  החמישית  בשנה 
אם  למשל  או  מסויים,  קילומטרים  מספר 
תתגלה תקלה אחת, שבעקבותיה, סטטיסטית 
משתתפים  כרגע,  אחרת.  תקלה  מתרחשת 
בחברה  אולם  משתמשים,  כאלפיים  בשירות 

מוכנים לקבל עתה עוד אלפים נוספים.

השירות תמיד יינתן חינם 
למשתמשים, אז מאיפה הכסף?

הדולר  מיליון  שאלת  את  שואלים  אנחנו 
)ולפעמים הרבה יותר( – כיצד החברה מתכננת 
לספק  כרגע  מתחייבים  לא  בחברה  להרוויח. 
תשובה מדויקת ומתמקדים בעיקר במאמצים 
והמוסכים  המשתמשים  מאגר  את  להגדיל 
ואהרון,  גרוס  פי  על  בשירות.  חלק  שלוקחים 
יוכלו  אז  השירות,  עם  שירגישו שלמים  ברגע 
לפתח את דרכי המוניטיזציה. ההערכה שלנו 
תיהנה החברה  היא שלפחות בשלב הראשון 
מהעמלות שתיגבה מהמוסכים ומנותני השירות 
על כל טיפול שייעשה דרכם. אולם חשוב לזכור 
חוכמת  במגרש  הוא  החברה  של  שהמשחק 
לחברה  שיאפשר  מה  והביג-דאטה,  ההמון 
ששווים  נתונים  של  ערך  יקר  מאוצר  ליהנות 
כסף רב. כך למשל תדע החברה איזה דגם של 
יותר מהממוצע;  איזו יצרנית נוטה להתקלקל 
מתי מתחילות להופיע תקלות בכל דגם; לאיזה 

 הסטארטאפ
הסטרטרים

חברת הסטארטאפ הישראלית 
לדעת  לכם  מאפשרת   Engie
מצב  ברכב,  תקלות  על  הכול 
שלו,  והביצועים  התחזוקה 
מחיר  הצעות  לקבל  ואפילו 
ממוסכים ולהזמין טיפול מתוך 
וגם  השירות  גם  האפליקציה. 
בחינם,  ניתנים  הניטור  התקן 
הוא  בה  להשקיע  והראשון 

 // Waze אורי לוין, ממייסדי
יניב אביטל 

 
         של

כתבה זו פורסמה במקור באתר גיקטיים, מגזין הטכנולוגיה המוביל בישראל. 
http://www.geektime.co.il
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דגם יש מערכת חשמל שנוטה להתקלקל; מהי 
צריכת הדלק המדוייקת לכל דגם )ולא בתנאי 
מעבדה( ועוד. לכן, בהתחשב בכמות הנתונים 
ניתן  לא  החברה,  בשרתי  שתצטבר  העצומה 

מהפכה  לחולל  יכול  הקטן  ההתקן  לטעמנו, 
של ממש בכל מערכת היחסים שבין המוסך 
לשקיפות  להביא  יכול  הוא  הרכב;  לבעל 
החשש  את  למנוע  ובמחירם,  בטיפולים 

צעירים:  יזמים   3 עומדים   Engie בראש 
החברה;  כמנכ"ל  שמשמש  גרוס,  ירדן 
וגל אהרון   CTO-אלון הנדלמן, שמשמש כ
שמשמשת כ-CMO, שלושתם בוגרי תכנית 
Zell ליזמות במרכז הבינתחומי בהרצליה, 
שהותירה חותם כבר על כמה סטארטאפים 
 Feex, 24.me, IronSource כמו  מוכרים 
עובדים  ועוד. במשרדי החברה בתל אביב 
כרגע 8 עובדים, אם כי המספר צפוי לצמוח 

בעקבות גיוסים שיתבצעו בעתיד.
במהלך  כמנטור של השלושה  מי שהחל 
והפך  הפוטנציאל  את  זיהה  התוכנית, 
ליו"ר החברה הוא אורי לוין, מייסד-שותף 
 Feex,-שנמכרה לגוגל ומשקיע ב ,Waze-ב
של  הקונספט  כי  נראה   .Zeek-ו  Moovit
לקונספט המשותף  בדיוק  Engie מתאים 
כלומר  לוין,  שותף  בהן  החברות  כל  של 
ומתן  הלקוחות,  צורכי  של  מדויק  זיהוי 
שירות שהוא בעל ערך ממשי, ויכול לחסוך 
פרמיה  תשלום  ללא  רב,  וזמן  כסף  להם 

מצידם.

בראיון  לוין בחברה?  מעורב  כמה  עד  אז 
לגיקטיים מסביר לנו גרוס, מנכ"ל החברה, 
איתו  ורציף  קבוע  בקשר  עומדים  שהם 
מביאים  הם  לדבריו,  המון.  ממנו  ולומדים 
והבנה  ניסיון  מביא  והוא  הדרייב,  את 
עמוקה של הצרכן וקשרים רבים שטיפח 
והקשרים  הניסיון  בצד  אולם  השנים.  עם 
שמביא איתו לוין, הוא גם הביא איתו את 
של  והיחידה  הראשונה  הסיד  השקעת 
החברה ועוזר להם בגיוס סבב ההשקעה 

הראשון.
המהותיים  שהשלבים  לנו  מסביר  גרוס 
גרסת  השקת  יהיו  החברה  של  הבאים 
אייפון של האפליקציה שצפוייה להתרחש 
התרחבות  של  מהלך  וכן,  בפברואר 
באיזור  להתרחש  הברית שצפוי  לארצות 
כחלק מהמהלך   .2015 של  השני  הרבעון 
ויחל  פרנסיסקו  לסן  גרוס  יעבור  אף  הזה 

בהקמת הפעילות של החברה שם.

שלושת המייסדים. צילום: גמבא צלמים התקן הניטור של Engie. מקור: גיקטיים הכל תקין. מקור: גיקטיים

אורי לוין
ממנטור ליו"ר מקום לוידאו

לפסול גם הכנסות משיתופי פעולה עם חברות 
והשכרת  ליסינג  חברות  רכב,  יצרניות  ביטוח, 

רכב ועוד.
ואם אנחנו בענייני איסוף נתונים – האם אין 
הרי  לפגיעה בפרטיות שלנו, הנהגים?  חשש 
לכאורה יכול להיות מצב שבו חברת הביטוח 
שלנו תדע שאנחנו נוהגים במהירויות גבוהות 
בהתאם;  הפוליסה  את  לנו  ותייקר  מהמותר 
בין  שיוך  שאין  אותנו  מרגיעה  אהרון  אולם 
קיימים  לדבריה,  הנהג.  לפרופיל  הרכב 
אנשים.  של  לא  רכב,  כלי  של  פרופילים 
מידע אישי מועבר רק למוסכים, כדי להזמין 
מסכים  שהמשתמש  לאחר  ורק  טיפולים, 
הפיכתן  עם  מידע?  אבטחת  לגבי  ומה  לכך. 
של מערכות הרכב לחכמות יותר ומקושרות 
או  פריצה  של  הסיכון  רמת  עולה  כך  יותר, 
כי  השתלטות של האקרים. מהחברה נמסר 
מידע  לאבטחת  רבה  חשיבות  מייחסים  הם 
של המשתמשים ונוקטים בצעדים הנדרשים.

מפני  למוסך  שבכניסה  פעם(  לא  )המוצדק 
המודעות  את  להעלות  ובעיקר  הלא-מודע, 
של בעל הרכב למתרחש במכוניתו, מבחינת 

ביצועים, תחזוקה ועלות כספית.

בפני Engie עומדות לא מעט מהמורות בדרך: 
המודל העסקי שעוד לא ממוקד, סוגיות כמו 
ואבטחת  המשתמשים  בפרטיות  פגיעה 
מידע וגם סכנה לשירות לקוי מצד המוסכים 
ניטור  מכשירי  כבר  שקיימים  מכיוון  למשל. 
לבדל  חייבת  החברה  לדעתנו,  ואפליקציות, 
תובנות  לייצר  להפסיק  ולא  עצמה  את 
ופיצ'רים חדשים לטובת הנהגים, שמבוססים 
והביג- ההמונים  חוכמת  שלה:  היתרון  על 
את  לעשות  המייסידים  יצליחו  אם  דאטה. 
יכולה להגיע רחוק. כמה רחוק?   Engie זה, 
החברה,  מנכ"ל  גרוס,  ירדן  את  כששאלנו 
ענה   ,Waze כמו  להצליח  יכולים  הם  האם 

גרוס מייד: "יותר". אנחנו בעד. ˆ

לקחנו את Engie לנסיעת מבחן
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תעשיית הרכב

למרבה הפלא, התקיפה הינה 
יחסית פשוטה, ובעיקר זולה. 

כיום ניתן לקנות בדולרים 
בודדים רכיבי חומרה 

המאפשרים לחבר מחשב 
חיצוני לרשת הרכב. 

תעשיית 
 הרכב

 מבטיחות
לאבטחה

// אלון חזאי

מאוחרת א השעה   .6 בכביש  נוהג  תה 
 110 הינה  המהירות  מאוד.  וחשוך 
וברדיו גלגל"צ משמיעים שוב  קמ"ש, 
האחרון  בחודש  שמשמיעים  השיר  אותו  את 
בכל שעה. פתאום האורות כבים. אתה לוחץ 
יכולת  מאבד  אתה  מגיב,  לא  הוא  הבלם,  על 
היגוי, הרכב מתחיל להאט ונעצר כאילו מעצמו 

בשולי הדרך. 
יכול להיות האוטו הזה? חדש, אין לו  איך זה 
שנייה  באותה  עדיין.  ק"מ  אלפים   10 אפילו 
אתה מקבל SMS שמסביר לך כי הרכב החדש 
שלך כבר לא שלך יותר, ואם אתה רוצה לקבל 
אותו חזרה אתה צריך להעביר 1500$ לחשבון 
הבנק המצויין בהודעה באמצעות סניף ווסטרן 

יוניון הקרוב ביותר. 
טום  של  החדש  ספרו  בפתיחת  מדובר  לא 
קלנסי, אלא בתרחיש ממשי שעלול להתממש 
בכל רגע נתון. היכולת קיימת, וזאת רק שאלה 
להתחיל  טרור  או  פשע  גורמי  של  רצון  של 

לעשות שימוש ביכולות אלו. 
אחת  ספק  ללא  היתה  הרכב  המצאת 
העת  על  ביותר  המשפיעות  ההמצאות 
המודרנית, ששינתה את חיינו ללא הכר. הנרי 
פורד הביא את הבשורה של מכונית לכל פועל, 

ומאז רכב הפך להיות מוצר צריכה בסיסי. 
ההייטק  אנשי  בעיני  נחשבת  הרכב  תעשיית 
גייטס,  ביל  לעשות  הגדיל  כתעשייה שמרנית. 
תעשיית  ”אם  כי  שטען  מייקרוסופט,  מייסד 
תעשיית  כמו  מתעדכנת  הייתה  הרכב 

 25$ שעולה  ברכב  נוסעים  היינו  המחשבים 
ועושה 400 קילומטר על ליטר". מצד שני 

התגובה של תעשיית הרכב לא איחרה 
לבוא, בעקיצה לעבר מייקרוסופט, כי 
מתרסקת  היתה  מתוצרתה  מכונית 
ללא סיבה פעמיים ביום, או לעתים 
ללא כל סיבה נראית לעין, המכונית 
הייתה נכבית באמצע כביש מהיר. 
כל  את  לסגור  צריכים  היינו  אז 
החלונות, לכבות את הרכב, לצאת 
להדליק  חזרה,  להיכנס  מהרכב, 
להמשיך.  שיכולנו  לפני  הרכב  את 

מקבלים  היינו   – סיבה  שהיא  מאיזו 
את זה בלית ברירה.

אחת  הזה  פתור  הלא  הויכוח  למרות 
הינה  הרכב  בתחום  מהמהפכות 
מערכות  הטכנולוגית.  המהפכה 
כלומר  ממוחשבות,  הפכו  הרכבים 

מחשב.  מערכות  ע"י  ומבוקרות  מנוהלות 
המחשוב  עיקר  כי  כנהגים  תחושתינו  למרות 
ברכב קשור למערכת הבידור ברכב וכי שאר 
מכניקה  על  מבוססות  עדיין  הם  המערכות 
שמשרים  התחושה  בשל  )כנראה  טהורה 
השמנים השונים הנפלטים מידי פעם מהרכב( 
המציאות מלמדת אותנו כי היום כלל המערכות 

ברכב ממוחשבות. 
ע"י  נשלטות  מערכות  אלו  השאלה  נשאלת 

מחשב ומהם האיומים הנגזרים מכך?
של  הסרטון  מתוך  מסך  תמונת  מקור: 

 How to hack a car :הנקרא Motherboard
כמעט  למעשה  הכול.  היא  הקצרה  התשובה 
אלקטרונית  וכמובן  מכאנית,  מערכת  כל 
ברכב, מבוקרת ע"י מחשב. החל מהמנוע, דרך 
והדלתות  החלונות  ההגה,  הבלימה,  מערכות 
על  שליטה  ברכב.  הבידור  מערכת  וכמובן 
להפוך  לתוקף  לאפשר  יכולה  אלו  מערכות 

רכב וכמובן לגרום לתאונה קטלנית. 
כיצד ניתן לבצע את התקיפה של הרכב - היא 
שאלת המפתח. למרבה הפלא, התקיפה הינה 
יחסית פשוטה, ובעיקר זולה. כיום ניתן לקנות 
המאפשרים  חומרה  רכיבי  בודדים  בדולרים 

לחבר מחשב חיצוני לרשת הרכב. 
לאחר ההתחברות התוקף מסוגל לקבל שליטה 
מלאה ברכב. הסיבה העיקרית לכך הינה שאין 
איומי  עם  הגנה ברכב להתמודד  מנגנוני  שום 
לא  עדיין  הרכב  תעשיית  זה.  מסוג  תקיפה 

מכירה באיום הסייבר כאיום רלוונטי עבורה. 
פיזית  נגישות  התקיפה  דורשת  אחד  מצד 
לרכב על מנת להתחבר לרשת התקשורת של 
הרכב. מצד שני כבר כיום אנו רואים מכוניות 
יוקרה שמתחילות להטמיע תשתיות תקשורת 
הדרך  קצרה  ומכאן  ברכבים,  אלחוטיות 

לפיגועי סייבר. 
בעולם בו גוגל מציגה רכב ללא הגה, תעשיית 
הרכב צריכה להתחיל לטפל באיומי הסייבר, 
ערוץ  את  והטרור  הפשע  ארגוני  יזהו  בטרם 
פעמיים  לחשוב  נצטרך  וכולנו  הזה,  התקיפה 

לפני שאנחנו מניעים את הרכב שלנו. ˆ

הכותב, אלון חזאי, הינו מנכ"ל חברת 
ג'נרו סייבר סקיוריטי, העוסקת 

בפיתוח והטמעת פתרונות 
אבטחה לעולם הסייבר בתחומי 

הגנת מערכות מידע וניהול 
מהימנות עובדים. 
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כנס מערכות הנעת כטב"מים

כנס הציגו משתמשי ויצרני כטב"מ את ב
לביצועי  לגבי הדרישות  נקודת מבטם 
והלקחים  כטב"מ  הנעת  מערכות 
שהוסקו מזירות שימוש שונות, הוצגו פיתוחים 
חדישים של מערכות הנעה מתקדמות מסוגים 
בעזרת  והנעה  סולרית  מהנעה  החל  שונים, 
חדשים  לקונספטים  ועד  פאזה  משני  חומרים 
של מנועי שריפה פנימית, וכן הוצג מנוע חדיש 
עם מיחזור תרמו-כימי המופעל בדלק מתחדש 
פנימית  שריפה  למנועי  במעבדה  פותח  אשר 

בטכניון.

ל. טרטקובסקי וגדי פארן
טייס  כלי  הנעת  לטכנולוגיות  הרביעי  הכנס 
לאחרונה  התקיים  )כטב"מ(  מאוישים  בלתי 
בבניין  ראווט  ומני  שירלי  ע"ש  באודיטוריום 
ובטי  דן  ד.  ע”ש  מכונות  להנדסת  הפקולטה 
קאהן בטכניון. בכנס, הציגו מהנדסים וחוקרים 
האקדמיה  מן  בתעשייה,  מובילות  מחברות 
ומגופים ממשלתיים, את החידושים האחרונים 
להנעת  הרלוונטיים  הטכנולוגיה  בתחומי 
רוטוריים,  מנועים  בוכנה,  מנועי  כגון  כטב"מ, 
שיטות הנעה חלופיות, הנעה חשמלית, דלקים 
כטב"מ,  למנועי  וחלופיים  קונבנציונאליים 
זה  שנתי  מפגש  עתידיות.  התפתחות  ומגמות 
שנים   4 לפני  הראשונים  צעדיו  עשה  אשר 
כשת"פ בין הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, 
מפא"ת/משרד הביטחון והתעשייה, הפך מאז 
לבמה מובילה לעוסקים בתחום, ונתמך השנה 
לראשונה גם ע"י משרד התשתיות הלאומיות, 
כ-200  חלק  בו  ולקחו  והמים,  האנרגיה 
חשיבותו  על  המצביע  מספר  משתתפים, 

ההולכת וגוברת של תחום הנעת הכטב"מ. 

ההרצאה המרכזית
את הרצאת המפתח בכנס נתן פרופ' וואי צ'אנג 
)Wai Cheng(, ראש המעבדה למנועי שריפה 
)Sloan( במכון הטכנולוגי  פנימית ע"ש סלואן 
ניתח את  )MIT(. פרופ' צ'אנג  של מסצ'וסטס 
לכטב"מ,  הנעה  מערכות  של  הפיתוח  מגמות 
הנעה  סוגי  של  וחסרונותיהם  יתרונותיהם 
הכטב"מ  בשוק  להשתלב  וסיכוייהם  שונים, 
אשר הולך וגדל משנה לשנה. אחת המסקנות 
הייתה  צ'אנג  פרופ'  של  בהרצאתו  החשובות 
שגם בעשורים הקרובים מנועי שריפה פנימית 
ימשיכו להוות אמצעי הנעה עיקרי הן בתחום 
משתתפי  האוטומוטיבי.  בתחום  והן  הכטב"מ 
לנקודת  בכנס  ההרצאות  דרך  נחשפו  הכנס, 
באשר  כטב"מ  ויצרני  משתמשי  של  מבטם 
והלקחים  כטב"מ  הנעת  ממערכות  לדרישות 
אגודת  יו"ר  שונות.  שימוש  מזירות  שהוסקו 
ליבן,  עמנואל  מר  בישראל  המכונות  מהנדסי 
המהותיים  ההבדלים  את  בהרצאתו  ניתח 
הנעה  ומערכות  כטב"מ  הנעת  מערכות  בין 
לכלי רכב, והציג גישות אשר יאפשרו שימוש 
לטובת  אוטומוטיביות מתקדמות,  בטכנולוגיות 

הנעת כטב"מ. 

 ראש המעבדה למנועי שריפה פנימית ב-MIT בכנס ה-4 לטכנולוגיות 
הנעת כלי טייס בלתי מאוישים )כטב"מ( בטכניון:

"מנועי שריפה פנימית ימשיכו להוות גם 
בעשורים הקרובים אמצעי הנעה עיקרי"

פיתוחים חדישים
בהמשך לכך, הוצגו בכנס פיתוחים חדישים של 
מערכות הנעה מתקדמות מסוגים שונים, החל 
משני  חומרים  בעזרת  והנעה  סולרית  מהנעה 
ווייס  פרופ'  פאזה שהוצגה בהרצאותיהם של 
ופרופ' שר מן הטכניון, ועד לקונספטים חדשים 
של מנוע שריפה פנימית מוכר. בהרצאתו של 
ד"ר שקולניק מחברת LiquidPiston )ארה"ב(, 
הוצג קונספט חדיש של מנוע רוטורי המאפשר 
עם  יחד  כ-60%  עד  של  נצילות  ערכי  להשיג 
מתגבר  כך  ידי  ועל  נמוכות,  מזהמים  פליטות 
וואנקל  מנוע  של  העיקריים  החסרונות  על 
עם  חדיש  מנוע  בכנס  נחשף  כן,  כמו  הידוע. 
מתחדש,  בדלק  המופעל  תרמו-כימי  מיחזור 
פנימית  שריפה  למנועי  במעבדה  פותח  אשר 
החוקרים  הצליחו  זה,  בפיתוח  הטכניון.  של 
בעלות  לרמות  מזהמים  פליטות  להפחית 
המנוע  נצילות  את  ולשפר  אפסית,  השפעה 

בשיעור שבין 45%-6%. ˆ

המאמר נכתב במשותף ע"י ל. טרטקובסקי וגדי פארן 
)הטכניון(. צילום: ניצן זוהר, דוברות הטכניון
פורסם לראשונה באתר לשכת המהנדסים
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כנס רובוטיקה ימית

 20 אלף מיל
מתחת למים:

הכנס לרובוטיקה 
ימית 2014

כנס הישראלי השנתי לרובוטיקה ימית ה
2014 איגד את אנשי הצבא, התעשייה 
והמחקר, בשאיפה להוות מרכז להצגת 
חידושים ויצירת קהילה מדעית. בין היתר לקחו 
מפא"ת   - הביטחון  במערכת  בכירים  חלק 
מאוניברסיטת  מחקר  אנשי  וכן  ובתעשיות, 

חיפה, הטכניון ואוניברסיטת בן-גוריון.
אוניברסיטת חיפה, שהצהירה זה לא מכבר כי 
תשקיע בחקר הים, אירחה לראשונה את הכנס, 
"החלטנו  הים.  למדעי  הספר  בית  במסגרת 
העדיפויות",  סדר  בראש  התחום  את  שנציב 
הסביר רקטור האוניברסיטה, פרופ' דוד פרג'י, 
בית  את  "הקמנו  העיון.  יום  את  פתח  אשר 
הספר למדעי הים - תחום אינטרדיסציפלינרי 
המשלב ארבעה חוגים. הכנס היום הוא חוליה 
בחקר  הנוגעות  הפעילויות  בשרשרת  נוספת 

הים".
הישראלי  המרכז  יו"ר  בן-אברהם,  צבי  פרופ' 
בית הספר  כיום  כי  לחקר הים התיכון, סיפר 
סטודנטים  מ-200  ולמעלה  חוקרים   26 מונה 
שאנו  ביחסים  גאה  "אני  מתקדמים.  לתארים 
מצרים  כמו  השכנות  המדינות  עם  שוזרים 
וטוניס", אמר. "בשנה שעברה פתחנו את החוג 
בונים מערך לחקר  ואנחנו  ימיות  לטכנולוגיות 

הימים והאגמים". 

האוטונומיה להרוג
מכונות  מהנדסי  אגודת  יו"ר  ליבן,  עמנואל 
הכנס,  יוזם  את  ברך  המהנדסים,  בלשכת 
גל, על כך שהצליח לארגן אסופה  רס"ן אורן 
להתחיל  צריך  דבר  "כל  מקצוע.  אנשי  של 
בחזון ואז משהו יתממש", טען ליבן ודיבר על 
בתאי  השימוש  ואופק  הים  האתגרים שמציב 

דלק המופקים ממימן בים וביבשה.
רס"ן גל אשר שימש גם כיו"ר מושב הפתיחה 
על  שדיבר  ישראל  בן  יצחק  פרופ'  את  הציג 
אף  על  הימית.  הביטחון  בתפיסת  רובוטיקה 
בכל  טכנולוגית  כמעצמה  ישראל  של  הדימוי 
התחומים, הדגיש בן ישראל כי למעשה "עוצמה 
ימית בנושא הביטחון של ישראל לא שיחקה 
ניסה להגדיר  כן, הוא  תפקיד משמעותי". כמו 
מהו רובוט והסביר כי על אף התפישה, תחת 
מושג זה כלולים גם הטורפדו ואף המוקש. בן 
ישראל סיווג את הרובוטים לשלוש קטגוריות: 
 – האולטימטיבי  והרובוט  היברידיים  חלקיים, 

האוטונומי.
הרובוטים  של  מקומם  את  להבין  מנת  על 
בחיים, סקר בן ישראל גם את ההשתלשלות 
בעלות  שהמדינות  לכך  שהביאה  ההיסטורית 
יותר  שחוששות  אלו  הן  ביותר  הרב  הכוח 
את  והציע  ישראל  בן  בו.  להשתמש  מכל 
העוצמה,  פרדוקס  לפתרון  ככלי  הרובוטים 
ברובוטים  משתמשים  במערב  לדוגמה: 
מבית,  התמיכה  ולהגדלת  הסיכון  להפחתת 
מתקיימת  מאידך  באפגניסטן;  מל"טים  כמו 
פעילות בינלאומית לאיסור השימוש ברובוטים 
לתת  אפשר  "האם   – מוסריים  מנימוקים 
האוטונומית  ההחלטה  יכולת  את  למכונה 

והאם  שלנו?  מהרובוטים  צריכים  אנחנו  מה  להרוג?  אוטונומיה 
מדובר במדע בדיוני או במציאות במרחק נגיעה? כנס הרובוטיקה 
הימית השנתי הציג את החידושים, הקשיים והתהיות המוסריות 

של אחד התחומים המתפתחים בישראל

// מאת: אולגה פרסמן
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להרוג בני אדם?", סיכם בתהייה.

מה שרואים משם
יובל  בראש המושב הראשון עמד סא"ל ד"ר 
הקשיים  אחד  את  הציג  אשר  מפא"ת,  כהן 
וידאו  וניתוח  עיבוד  למים:  מתחת  הגדולים 
בהרצאה  אוטונומיים.  כלים  לשימושי 
טלי  ד"ר  סיפרה  המושב  של  הראשונה 
המחלקה  על  חיפה  מאוניברסיטת  טרייביץ 
את  ופירטה  ימיות  לטכנולוגיות  החדשה 
הפעילות ומשימת הכשרת דור המחר בתחום. 
בלב הרצאתה הציגה את האתגרים בתחום 
לדימות  והמעבדה   "marine imaging"-ה
ונועדה  ואשר  עומדת  היא  בראשה  ימי  תת 
לדלות מידע נוסף מהמצלמות. לבסוף הציגה 
מספר עבודות מחקר שלה ושל עמיתיה, אשר 
חושפות שיטות לראייה ממוחשבת בהן ניתן 

להשתמש בתווך התת ימי.
שיט  כלי  מחלקת  ראש  סימון,  בן  ירון  אל"מ 
ההנדסיים  ההיבטים  על  דיבר  הים,  בחיל 
המאה  "בתחילת  מאוישות.  לא  בפלטפורמות 
כלי הטיס הבלתי מאוישים היוו חלק אינטגרלי 
משדה הקרב במספר צבאות", אמר בן סימון. 
הם  מאוישים  הבלתי  הכלים  של  "מקומם 
במשימות צבאיות, משימות הגנת גבולות וכו'. 
אנחנו  כיום  בתחום-  ההתפתחות  אי  לאור 
כן  כמו  מאוישת".  פלטפורמה  על  מתבססים 
דיבר בן סימון על הדרך בה רואה חיל הים את 
תחום כלי השיט הבלתי מאוישים, לאור הניסיון 

המצטבר בתכנון פלטפורמות מאוישות.
את  סקרה  בנושא,  סימון  בן  שהציג  העבודה 
לשימוש  מאויש  בלתי  שייט  מכלי  הדרישות 
לתכנון  הנדרשים  תכן  היבטי  למול  צבאי, 
פלטפורמה. הוא הציג את היתרונות והחסרונות 
של מנעד פלטפורמות, את מעטפת הביצועים 
הנדרשת ושיקולי תכנון מרכזיים. "כשמתכננים 
אזרחיות  משימות  בין  משלבים  כשב"מ, 

למשימות צביות ימיות", סיכם בן סימון.
חבצלת  דורון  פרופ'  ניצח  השני  המושב  על 
ממפא"ת שדיבר על הגדרת דרישות המשתמש 
מורל  ד"ר  הראשון,  הדובר  בחירה.  ותהליכי 
גרופר מאוניברסיטת חיפה, פירט אודות אנרגיה 
והנעה של כלי שיט אוטונומיים בסביבה ימית. 
גרופר החל בסקירה היסטורית ודיבר על רכבי 
השימושים  את  הזכיר  לאחריה   .ROV-ו  AUV
מאוישת  לא  אוטונומית  בצוללת  שיש  הרבים 
והסביר כי זה מה שדוחף את התעשייה קדימה 
כמו  טבע  אירוע  לאחר  בהתערבות  הצורך   –
הוריקן או זליגה של שמנים לים. לשם המחשה, 
וידאו הצולם מכשב"מ אשר  גרופר  הציג ד"ר 
היה מצויד בתשע מצלמות גו פרו וירד לצלם 
כרישים. כמו כן, ציין מורל את תחומי המחקר 
אנרגיה,  כמו   AUV בטכנולוגיית  האפשריים 
והסביר  ותקשורת  סנסורים  ניווט,  אוטונומיה, 

.AUV מהן הדרישות בבחירת כשב"מ
אליצור,  שני  דיברה  מושב  באותו  עוד 
על  גני מהטכניון  אלון  פרופ'  דוקטורנטית של 
במסגרת  לחשמל,  ומים  אלומיניום  המרת 

הניסיון לאחסן אנרגיה בצפיפות גבוהה לצורך 
בו  סרטון  הציגה  אליצור  ימיים.  כלים  הנעת 
ניראת סירה קטנה המדגימה תהליך רציף של 
תנועה על המים. "הטכנולוגיה עובדת, יש דגם 
של מכונית וסירה – עכשיו זה עניין של זמן". 
כמו כן, דיבר פרופ' הוגו גוטרמן מאוניברסיטת 
קבוצת  בין  הפעולה  שיתוף  על  בן-גוריון 
אוטונומיות  משימות  לביצוע  הטרוגנית  כלים 
בסביבה ימית והציג לו"ז של המשך העבודה, 
הקבוצה  צפויה  כבר   2015 בספטמבר  לפיו 

להשתתף בתחרות של נאט"ו.

עם הרוח בבלורית
הנחה  תעשיות,  פנל  השלישי,  המושב  את 
למערכות  התכנית  ראש  וייס,  דני  פרופ' 
לעולם  כי  טען  אשר  מהטכניון,  אוטונומיות 
"זה מפחיד, כי  נגיע לאוטונומיה מוחלטת:  לא 
לא  שאתה  החלטות  לקבל  עלולה  המכונה 
רוצה". בפאנל, אשר התקיים במתכונת שאלות 
מהתעשיינים  לשלושה  וייס  הציג  ותשובות, 
העתידי  מקומם  על  שאלות  בארץ  הבכירים 
אוויריים,  כלים  בין  השוני  וכן  הכשב"מים  של 

יבשתיים וימיים.
הסיכון",  להורדת  בעתיד  ישמשו  "הכשב"מים 
כשב"מ,  תכנית  ראש  שהרבני,  אייל  חזה 
יבצע  "הכשב"מ  האווירית.  בתעשייה  מל"מ 
ים  בתנאי  טווח,  ארוכות  שגרתיות,  משימות 
בין  מלא  פעולה  שיתוף  יהיה  פשוטים.  לא 
כלים מאוישים ללא מאוישים לביצוע משימות 
מורכבות. עופר בן דב, סמנכ"ל ומנהל היחידה 
העסקית ב"אלביט", הוסיף על כך כי המגמה 
)כלי  בכטב"מים  לזו שהתרחשה  דומה  תהיה 
טיס בלתי מאוישים(. "כשב"מים ימלאו תפקיד 
הולך וגדל בתפקידים ממשלתיים וכן בלחימה 
נגד מוקשים וסוללות. גם בעולם האזרחי הם 

ימשיכו להיות פעילים בעולם הגז והנפט".
על מנת להשיב על שאלת עתיד הכשב"מים, 
בלתי  מערכות  קו  ראש  ברוק,  נעם  חילק 
לפי  היישומים  את  ב"רפאל",  מאוישות 
הפרה-צבאיים  הצבאיים,  המשתמשים: 
הצבאיים  בשימושים  לדבריו,  והאזרחיים. 
שיט  כלי  הקרוב  בעתיד  לראות  נתחיל 
האזרחי  בצד  ואילו  מאוישים,  לא  אוטונומיים 
תגיע הסנוניות הראשונה בתעשיית האנרגיה, 

החילוץ וההצלה. 
האוויריים,  הכלים  בין  השוני  אודות  בשאלה 
חברי  של  דעתם  הייתה  והימיים,  היבשתיים 
הקושי  בסוגיית  בעיקר  חלוקה,  הפאנל 
מערך  פיתוח  בעוד  לדוגמה,  כך  והמורכבות. 
התקשורת קשה יותר בתת ימי, הרי שפיתוח 
התנועה קשה יותר בקרקע. בן דב הוסיף על כך 
כי לדעתו השוני הכי גדול הוא דווקא באנשים 
לעתים  כי  חידד  וברוק  העבודה.  ובתרבות 
החסם הגדול ביותר הוא לא בטכנולוגיה, אלא 
דווקא באנשי חיל הים השמרנים, אשר עדיין 
רוצים "לעמוד על הגשר עם הרוח בבלורית". ˆ

פורסם לראשונה באתר לשכת המהנדסים

במערב משתמשים 
ברובוטים להפחתת 

 הסיכון ולהגדלת
התמיכה מבית, כמו 
מל"טים באפגניסטן; 

מאידך מתקיימת פעילות 
בינלאומית לאיסור 
השימוש ברובוטים 

מנימוקים מוסריים – 
 "האם אפשר לתת
למכונה את יכולת 

ההחלטה האוטונומית 
להרוג בני אדם?"
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המייצרת ט החדשה,  הייצור  כנולוגיית 
הוספה  ע"י  גלם  מחומרי  מוצרים 
את  בארצנו  קיבלה  ממוחשבת, 
קיימים שמות  בעוד שבלועזית  "ריבוד",  השם 
רבים, כתלות בפרטים הטכניים של העבודה. 

באופן כוללני נקראת השיטה "ייצור בהוספה" 
ההופכי  שהוא   )Additive Manufacturing(
של הייצור הרגיל ע"י החסרה, כגון עיבוד שבבי. 
בריבוד מתחילה בתכנון המוצר  כזו  בניה  כל 
 .)CAD( תיב"מ  בתוכנת  בתלת-ממד,  הרצוי 
מזינים  המוצר  תכנון  את  המכיל  הקובץ  את 
לתוכנה ייעודית, הפורסת את החלק לפרוסות 
באופן  מ"מ.   0.2 עד   0.01 בין  מתאים,  בעובי 
חומר,  שכבות  הוספת  ע"י  נבנה  החלק  כללי, 
החומר,  סוג  לפי  נקבע  השכבות  עובי  כאשר 
ואפשרויות  דיוק  של  הסופיות  הדרישות 

המכונה בה משתמשים. 

התכת  ע"י  הבניה  מתבצעת  החומרים  ברוב 
במקום  תכנות,  לפי  והתמצקותו  הגלם  חומר 
בפולימרים  נעשה  זה  כך  הדרושה.  ובכמות 
ובסגסוגות מתכתיות. חומרים קרמיים ואחרים, 
ניתנים  בקלות,  ניתכים\מתמצקים  אינם  אשר 

לריבוד בשיטות עקיפות, כגון הדבקת שכבות 
עם פולימר ושריפה\סינטור כמקובל בחומרים 

אלה.

יתרונות הריבוד
שלבים  בשני  בסה"כ  מדובר  בריבוד  בייצור 
העיבוד  כולל  התכנון,  הוא  האחד  בלבד: 
הייצור  ולאחריו מתבצע  לפרוסות  הממוחשב 
בפועל של החלק. יתרון גדול הוא ביטול הצורך 
בהכנת מתקני עזר לייצור, כגון תפסניות, כלי 

עבודה מיוחדים מסוגים שונים, תבניות וכו'. 
מבוצע  הנתונים  ועיבוד  התכנון  שכל  כיוון 

במחשב, הפעילות יחסית קצרה, והחלק מוכן 
למעשה  ביותר.  קצר  זמן  פרק  בתוך  בפועל 
מדובר במספר שעות ספורות, הכוללות טיפול 
לביצוע  המכונה  והכנת  התכנון  של  במחשב 
של  חלומם  היה  כזה  תהליך  עצמה.  הבנייה 

הוא  וכעת  דורות,  הרבה  במשך  מהנדסים 
מתגשם לנגד עינינו.

שאין  בכך  הוא  מכולם  הגדול  שהיתרון  יתכן 
גלם  חומרי  של  גדול  מלאי  להחזיק  צורך 
שנהוג  כפי  שונים,  ומחומרים  שונות  במידות 
את  להחזיק  מספיק  הרגילה.  בשיטה  בייצור 
סליל  בצורת  במלאי,  הנדרש  החומר  סוג 
עבור  או באבקה  לחומרים הפלסטיים  חוטים 
סגסוגות מתכת, וכל גודל אפשרי של מוצרים 
היחיד  הגלם  חומר  מסוג  מיוצר  להיות  יוכל 
עצום  יתרון  מהווה  זו  עובדה  במלאי.  המצוי 
שלא יסולא בפז, באזורים בהם האספקה היא 

ריבוד - זה לא רק כביש

ריבוד: 
מהפיכה 

בטכנולוגיות 
ת הייצור
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ריבוד היא טכנולוגיית ייצור חדשה, שמאפשרת ייצור מוצרים מחומרי גלם ע"י הוספה ממוחשבת. אין ספק 
שטכנולוגיות הייצור בריבוד תשנה באופן מוחלט את מפת תעשיית הייצור ואת מושגי התכנון בעתיד. במאמר 
זה נכנס רק במעט לפרטים של טכנולוגיה זו או אחרת, כדי להביא "טעימות" מהאפשרויות ומהמגבלות של 

השיטה החדשה שנכנסה לעולמנו בשנים האחרונות. // ד"ר רמון ז'אן

)Tethers Unlimited תמונה 3: בניה מחומר נוזלי )מונומר( המתמצק בעזרת קרן לייזרתמונה 2: רובוט מותאם לבניית אנטנה בחלל )באדיבות חברת
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קשה או בלתי אפשרית, לדוגמה בשדות קרב, 
באזורים נידחים בעולם או בטיסה בחלל. 

לדוגמה, בתמונה 1 מתוארת )ציור להמחשה( 
מאות  כמה  בקוטר  בחלל,  ענקית  אנטנה 
אתגר  יהווה  לחלל  כזה  דבר  שיגור  מטרים. 
בניית  זאת,  לעומת  למדי.  מורכב  הנדסי 
רגליים,  מרובה  רובוט  ע"י  בחלל,  המערכת 
מערכת  תהיה  ממנו  שחלק  עכביש,  בדמות 
ריבוד כמתואר בתמונה 2, כאשר הרגליים שלו 
בזמן  המיוצרים,  החלקים  את  ביניהם  יחברו 
אמת, יהיה פתרון יצירתי ונגיש בהרבה. רובוט 
כזה יצטרך לקבל רק אספקת חומר גלם, ממנו 
הוא יוכל לייצר פרופילים לפי הצורך ולחברם 
ההרכבה  תתקבל  דבר  של  שבסופו  באופן 

הענקית שמרכיבה את האנטנה הסופית.

חסרונות הריבוד
בקצבי  מאופיינים  הריבוד  תהליכי  כל  כיום, 
המיוצר  שהחלק  שנדרש  ככל  איטיים.  בניה 
הדבר  חלקים,  יותר  פני שטח  טיב  בעל  יהיה 
מתבטא בהאטת קצבי הבניה. כאשר מדובר 
ניתן  לשיניים,  כתרים  כגון  קטנים,  בחלקים 
להכניס הרבה חלקים לבנייה אחת  בעלת גובה 
ספורות,  שעות  בתוך  הנבנית  סה"כ  מ"מ   12
ובכך מתקבל תהליך משתלם כלכלית. לעומת 
זאת, בניית חלקים בעלי אורך 150-200 מ"מ 
תארך כ-30-40 שעות, אשר במכונה כזו תגיע 

לעלויות יחסית גבוהות לכל חלק.
בריבוד  הייצור  לייקור  התורם  נוסף  מרכיב 
הוא מחיר חומר הגלם. מחיר החומר המתאים 
יהיה  מתכת(  ואבקת  פלסטיק  )חוטי  לריבוד 
מחומר  משמעותית  במידה  גבוה  תמיד 
או  פלסטיק  )פתיתי  המקובלות  בצורותיו 

חומרים  שמחיר  כיוון  מתכת(.  מוטות\לוחות 
גם  לכן  כללי,  באופן  גבוה  אינו  פלסטיים 
החוטים, למכונות הריבוד, לא יהיו מאד יקרים. 
הסגסוגות  אבקות  מחיר  לגבי  הדבר  כך  לא 
ייצור  תהליך  לריבוד.  המתאימות  המתכתיות 
האבקות  מהסגסוגות השימושיות הינו מורכב 
ומייקר את המוצר הסופי. כך, למשל, אם ק"ג 
בצורת   $US כ-20-30  עולה  טיטניום  סגסוגת 
מוטות או פחים, יעלה אותו ק"ג בצורת אבקה 

 .$US 460-מתאימה לריבוד בין 180 ל
בייצור  מיוצרים  חלקים  שמחיר  נבין  מכאן 
מול  השוואה  בשום  לעמוד  יכול  אינו  בריבוד 

ההצדקה  מסורתית.  בצורה  מיוצרים  חלקים 
לשימוש בטכניקה זו נובעת מייחודיות התוצאה, 
החיסכון בשלבי ביניים ובקיצור הזמן לקבלת 
מוצר מוגמר. במילים פשוטות, מה שניתן לייצר 
בצורה מסורתית ימשיך להיות מיוצר כך, ורק 
מורכבות  הייצור,  זירוז  כגון  מיוחדים,  צרכים 
גבוהה או תכנון מהפכני יצדיקו שימוש בריבוד.

מאיזה חומרים בונים?
במחקר  המושקע  העצום  למאמץ  הודות 
ובפיתוח טכנולוגיה חדישה זו, כיום ניתן לבנות 
מחומרים  החל  הנדסי,  חומר  כל  מכמעט 
והסגסוגות  סוגי המתכות  כל  דרך  פולימריים, 
חומרים  ואפילו  קרמיים  חומרים  שלהם, 
חיות,  רקמות  לבניית  או  למאכל  אורגניים, 
כמובן  מבנים.  של  בנייה  חומרי  גם  ולבסוף 
שמגוון החומרים מחייב מגוון רחב של שיטות 
בו  לחומר  פרטני  באופן  המתאימות  עבודה, 

עובדים.

חומרים פולימריים 
עיקריות  דרכים  שתי  קיימות  אלה  בחומרים 
פולימרי  בחומר  להשתמש  ניתן  לעבודה: 
שכבות  והדבקת  התכתו  ע"י  תרמו-פלסטי 
מותכות, או לגרום להיווצרות מוצק מתוך נוזל 

ע"י צילוב בעזרת קרן לייזר.
בשיטה הראשונה, של התכת חוט ובנייה ע"י 
הוספת טיפות מותכות משתמשים בפולימרים 
 ABS, Polypropylene, כגון  תרמו-פלסטיים, 

Nylon, אותם לרוב מכינים בצורת חוטים 
דרך  מוזנים  אלה  חוטים  דקים. 

אשר  מחומם,  בנייה  ראש 
קטנה,  פיה  בתחתיתו 

המתיך את החומר ומדביק טיפה אחר טיפה 
לקבלת השכבות שירכיבו את המוצר הסופי. 
מגוון החומרים בשימוש גדול מאד, עם תכונות 
מאד מגוונות. ניתן לייצר חלקים בעלי קשיחות 
גבוהה מאד, עם עמידות טובה בטמפרטורות 
מעל C˚400 וגם בפולימרים רכים וגמישים כמו 
גומי. זו המשפחה העממית ביותר של מכונות 
מסחריות לבניות בתלת מימד, הנמכרות היום 
מאות  של  במחיר  עצמית  להרכבה  אפילו 
עם  מכונות  גם  קיימות  כבר  בודדים.  דולרים 

שני ראשים, מתוחכמות יותר. 
למכונות  יוקרתיים  היותר  השימושים  אחד 

המקצועיות בתחום זה הוא בניית אבי-טיפוס 
המובילות.  החברות  של  התעמלות  נעלי  של 
אמנם ההשקעה במכונה שתעשה זאת גדולה 
מאד, אך הזמן להגיע לסיום פיתוח דגם חדש 
ההשקעה  ובכך  לימים,  מחודשים  התקצר 
בין  הקשה  בתחרות  עצמה  את  מצדיקה 
בתעשיית  נמצא  נוסף  שימוש  החברות. 
לתכשיט  יחיד  דגם  בונים  כאשר  התכשיטים, 
ליציקה  תבנית  מייצרים  שממנה  משעווה 
תכנון  לפי  ייחודי,  תכשיט  מייצרים  כך  בזהב. 

מיוחד לכל לקוח, במהירות ובייחודיות. 
שימוש בחומר נוזלי, מונומר, המתקשה בעזרת 
לייזר, נעשה במכונות מסוימות, פחות נפוצות, 
אך בעלות יכולות דיוק וטיב שטח טובים מאד. 
בצורה  בד"כ  מבוצעת  אלה  במכונות  הבניה 
הפוכה, כאשר החלק נמצא תלוי מעל לאמבט 
הנוזל, והקרן פוגעת במשטח המגע של החלק 

לבין הנוזל, כפי שנראה בתמונה 3.

חומרים מתכתיים
נכנסה  מתכתיים  מוצרים  ריבוד  טכנולוגית 
לתעשייה רק לפני מספר שנים אך כבר תפשה 
נתח כבד בתעשיות התעופה, החלל והשתלים 
מתוחכמים  מוצרים  לייצור  הרפואיים, 
ומורכבים מאד.  האתגרים הטכניים הדורשים 
היתרונות  גם  כך  אך  גדולים,  פתרון 
לייצור  החדשה  בשיטה  בשימוש 

מוצרים. 
משתמשת  הטכנולוגיה 
המתכת  סגסוגת  באבקת 
גרגירים  בגודל  הרצויה, 
כלל  בדרך  קטן,  מאד 

במצב  שמתכות,  לזכור  מ"מ.יש  מ-0.1  קטן 
כזה, הינן בעלות פני שטח גדול מאד שנחשף 
לאוויר ולכן רגישות מאד לספיחת זיהומים, הן 
והן ע"י ספיחת לחות. כאשר  ע"י התחמצנות 
מתחילים  הם  יותר,  עוד  עדינים  החלקיקים 
של  מניצוץ  למשל  בקלות,  דליקים  להיות 
האבקות  את  לשמור  יש  לכן,  סטטי.  חשמל 
בצורה מאד קפדנית, באריזות אטומות לאוויר, 

כדי למנוע תקלות. 
הריבוד של מתכות מתבצע ע"י התכת שכבות 
בעלת  קרן  בעזרת  האבקה,  חלקיקי  של 
המכונות  ברוב  אשר  גבוהה  אנרגיה  צפיפות 

תמונה 5: ייצור אבי טיפוס בתעשיית נעלי הספורט.תמונה 4: עיצוב חדשני המעניק גמישות וחוזק יחד עם משקל מינימלי.
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תמונה 6: תיאור סכמתי של מכונה לריבוד המתיכה בעזרת קרן אלקטרונים 

ומכיון שמוליכות החום  החיצונית של החומר, 
בתוך  מהר  מספיק  האנרגיה  את  מפזרת  לא 
לטמפרטורה  השטח  פני  מתחממים  החומר, 
חלק  אידוי  לכדי  המגיעה  גבוהה,  מאד 
מהמתכת. אדים אלה חייבים להיות מסולקים 
ע"י זרימת גז מגן, ונלכדים לתוך מסננים. דברים 
בעזרת  בחימום  מורגשים  פחות  הרבה  אלה 
במלואה,  להיבלע  המסוגלת  אלקטרונים,  קרן 
ועושה זאת ע"י חדירה לעומק מספר מיקרונים 
ניתנת  אלקטרונים  שקרן  מכיוון  המתכת.  של 
לשימוש רק בתוך וואקום, גם הריבוד במכונה 
הצורך  נמנע  ובכך  וואקום,  תחת  נעשה  כזו 
בשימוש בכמויות גדולות של גז מגן ובמסננים, 

כמו במכונות עם קרן לייזר.
מאמצים בתוך החלק – תהליך ההתמצקות 
וההתקררות שלאחר מכן בייצור חלקים בריבוד 
מידות  לשינויי  קשור  במיוחד  ובמתכות  בכלל 
בחלק  גדולים  מאמצים  נוצרים  ולכן  נרחבים, 
הנבנה. כל משתמש לומד איך להתמודד עם 
הבעיה הזו, כדי למנוע עיוותים גדולים שיגרמו 
לפסילת המוצר. יחד עם זאת, קיים הבדל גדול 
בין המכונות המבוססות על התכה בלייזר, בהן 
אזור הבניה מגיע לטמפרטורות יחסית "קרות", 
של עד כ-C˚200, לבין מכונות עם התכה בקרן 
אלקטרונים, המתוכננות לשמור על טמפרטורה 

עקרון החימום - קרן לייזר, בשל היותה "קרן 
חומרים  שטח  מפני  חלקית  מוחזרת  אור", 
מלאה.  אינה  בחימום  יעילותה  לכן  מתכתיים, 
בשכבה  נבלעת  הלייזר  קרן  של  האנרגיה 

יחידה  חברה  קיימת  לייזר.  קרן  הינה  בעולם 
בעזרת  המתיכות  מכונות  המייצרת  בעולם 
יתרונות  יש  גבוהה.  בעוצמה  אלקטרונים  קרן 
ובהמשך  מהשיטות,  אחת  בכל  וחסרונות 
כאן  שנצבר  מהניסיון  לכך,  בקצרה  נתייחס 

בארץ.
בניה,  אזור  מוגדר  האלה  המכונות  בכל 
מתכתית,  פלטה  בצורת  מבמה,  המורכב 
מ"מ   300x300 עד  בגודל של  בד"כ מפלב"מ, 
)חוץ ממכונות מיוחדות, גדולות יותר( הפלטה 
עובי  לפי  בצעדים  היורדת  למערכת  מחוברת 
 20 )בין  החלק  ייצור  תוכנן  שלפיהן  השכבות 
ל-µm 250(. מתקן מיוחד מבצע פעולת פיזור 
האזור  מכן  ולאחר  מדודה,  אבקה  שכבת 
המיועד להיות מוצק נסרק בעזרת קרן לייזר או 
אלקטרונים, הגורמת להתכת חלקיקי האבקה 
הגיאומטריה  לפי  ההתכה  בסיום  זו.  בשכבה 
של אותה שכבה, הבמה יורדת למיקום הבא, 
שכבת אבקה חדשה מפוזרת, ושוב מתבצעת 
התכה, ע"י סריקת קרן הלייזר או האלקטרונים, 
בשכבה  החלקיקים  של  מלאה  להתכה  עד 
החדשה, יחד עם כמחצית מהשכבה הקודמת. 
צירוף  ע"י  רציף,  מתכתי  גוף  מייצרים  בכך 

הדרגתי של חומר מכל השכבות יחד.
מכמעט  מתכתיים  חלקים  לייצר  ניתן  היום 
את  כולל  הידועות,  המתכתיות  הסגסוגות  כל 
אלה שקשה מאד לייצר בטכנולוגיות אחרות, 
המשמש   ,)TiAl( טיטניום-אלומיניד  כדוגמת 
לייצור הדור הבא של להבי מנועי סילון. מעבר 
לפיתוח  אפשרויות  פותחת  הטכנולוגיה  לכך, 
שימושים לסגסוגות חדשות, "בעלות אנטרופיה 
לא  שכלל   ,)High Entropy Alloys( גבוהה" 

ניתן לייצר מהם חלקים בטכנולוגיות אחרות.
התכה בלייזר לעומת התכה בקרן אלקטרונים 
זה,  בסעיף  הנתונים  את  שנפרט  לפני   –
נמצאות  העולמי  בשוק  שהטכנולוגיות  נדגיש 
ושיפורים  מסחרר,  בקצב  בהתפתחות 
מתרחשים בכל יום, כך שיתכן שיימצא שיצרן 
נתמקד  לכן,  אחר.  או  זה  פרט  שיפר  מסוים 
מהעקרונות  הנובעים  מהותיים,  בדברים  כאן 

הבסיסיים של כל טכנולוגיה.

תמונה 7: תיאור סכמתי של מכונה לריבוד המתיכה בעזרת קרן לייזר. 
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תמונה 8: ציור המתאר אתר בניה על הירח. הרובוט משתמש באבק מקרקע הירח, מעורב עם דבק, לייצור 
שכבות "בטון" מהן נוצר מבנה מגורים, הנראה  בתמונה הקטנה.

אפשרות שחרור האבקה הלא מותכת הנכלאת 
פשוט  יותר  הרבה  והדבר  אלה,  בחללים 
במקרה של מערכות עם התכת לייזר. במכונות 
אלה האבקה נשארת זורמת חופשיה, ודי לתת 
לנקז אותה  יהיה  לה פתח קטן, כדי שאפשר 
הרבים  היתרונות  למרות  זאת,  לעומת  בנקל. 
עם  במכונות  גבוהה  בטמפרטורה  שבעבודה 
התכה בקרן אלקטרונים, ההדבקה המתקבלת 
בין חלקיקי האבקה גורמת לכך שפינוי האבקה 
תכנון  הדורש  לנושא  הופך  פנימיים  מחללים 

ומחשבה, ועלול להיות בעייתי. 

חומרים קרמיים
מחומרים  מוצרים  ריבוד  טכנולוגיית 
היות  לעיל,  שתוארו  מאלה  שונה  קרמיים 
יגרמו  שלהם  מהירים  והתמצקות  והתכה 
משתמשים  בה  הריבוד  שיטת  להתפוררותם. 
הצורה  יצירת  שלבי  מהפרדת  מורכבת 
משכבות, ושלב הפיכת האבקה למוצק. לשם 
ומתיזים דבק  כך משתמשים בטכניקת ריבוד 
רוצים  בהם  באזורים  האבקה  שכבת  על 
ה-"בניה"  השלמת  לאחר  מוצק.  חומר  לקבל 
מסלקים את האבקה שלא הודבקה ומקבלים 
חלק "ירוק" מוכן לסינטור, בדומה לטכנולוגיית 
העבודה בחומרים קרמיים בשיטות המקובלות, 
בתעשיית כלי פורצלן וכדומה. שימוש בשיטת 
בניית  נותן את היתרון של אפשרויות  הריבוד 
לקבל  ניתן  שלא  יותר,  מורכבות  גיאומטריות 

בצורה אחרת.

חומרי בניין
טכנולוגיית הריבוד לבניין הייתה צריכה לפתור 
שאפשר  לרמה  שהגיעה  עד  בעיות  מספר 
לסמוך עליה שתתן בטחון לדיירי הבניין שנבנה 
בשיטה זו. כך, למשל, פותחו אמצעי זיון אשר 
הברזל  מוטות  את  מוצלחת  בצורה  יחליפו 
למתן חוזק במתיחה. מילוי זה בא בצורת חוטי 
באורך  חתוכים  עדינים,  פולימרים  או  ברזל 
כבר  כאלה  מערכות  בודדים.  סנטימטרים 
פועלות לפרויקטים על כדור הארץ, ומתוכננות 
מהיר,  צמנט  עם  תערובות  בסיס  על  לעבוד 
כדי שיהיה אפשר לבנות שכבה שניה על גבי 
השכבה הקודמת, בהפרש זמנים יחסית קצר. 
ממערכות אלה שיפעלו על כדור הארץ הרעיון 
על  יופעלו  אשר  למערכות  במהרה  הורחב 
יצטרכו.  כאשר  אחרים,  לכת  כוכבי  או  הירח 
שישתתפו  ומים,  אויר  יהיה  לא  ששם  מכיוון 
בתהליך התקשות הצמנט, מדובר שישתמשו 
בדבקים על בסיס אורגני מעורבבים עם החול\

חצץ שיימצא על פני אותו כוכב.

סיכום
תשנה  בריבוד  הייצור  שטכנולוגיית  ספק  אין 
ואת  הייצור  מוחלט את מפת תעשיית  באופן 
להתחלת  עדים  אנחנו  בעתיד.  התכנון  מושגי 
השינויים האלה, ויהיה מעניין לראות לאן תגיע 
האנושות בעקבות זאת. היבטי חיסכון וגמישות 
תפקיד  ישחקו  בכתבה  הודגשו  שלא  בייצור, 
חשוב, בתעשיית הכפר הקטן הזה, שהוא כדור 

הארץ שלנו. ˆ

* מכון המתכות הישראלי, מוסד הטכניון למו"פ, טכניון, 

גודל החלקיקים תגרור סיבוכים קשים בנושא 
זה  בנושא  גם  שריפה\פיצוץ.  וסכנת  זיהומים 
המכונות  בין  משמעותיים  הבדלים  קיימים 
השונות, כאשר במכונות המתיכות בקרן לייזר 
משתמשים באבקות עדינות יותר, בתחום -20
80µm, בעוד בהתכה בקרן אלקטרונים האבקה 
גסה יותר, 45-120µm. אין ספק שהחספוס של 
יותר  קטן  לייזר  בקרן  המתקבל  השטח  פני 
זו  לעובדה  אלקטרונים.  בקרן  המתקבל  מזה 
אין משמעות ברורה, שחספוס קטן יותר עדיף, 
לבצע  יש  אזי  חלק,  נדרש שטח  מכיוון שאם 
השטח  פני  מאידך,  מקרה.  בכל  שבבי  עיבוד 
עם  במכונה  המתקבלים  יותר  המחוספסים 
קרן אלקטרונים נמצאו מתאימים יותר לייצור 
עצם  גידול  נדרש  כאשר  אורתופדיים  שתלים 
על השתל להחלמת ההשתלה. למעשה, בכל 
השתלים להשתלבות עם מפרק הירך, הברך, 
עם  במכונה  הבניה  ובשיניים,  בגב  בחוליות 
קרן אלקטרונים נותנת את איכות חספוס פני 

השטח המועדפת.
היישומים  אחד,   – מחללים  אבקה  פינוי 
הריבוד,  טכנולוגית  את  המייחדים  המרכזיים, 
הוא אפשרות יצירת גיאומטריות שאינן ניתנות 
להשגה בשיטות אחרות, ביניהן יצירת חללים 
לתכנן  צורך  שיש  כמובן  מורכבים.  פנימיים 

גבוהה בכל נפח הבניה לאורך כל זמן הבניה 
הבדל  בטיטניום.  בניה  עבור   C˚750-כ של 
הוא  הראשון  רבים.  היבטים  על  משפיע  זה 
שבמערכות מבוססות לייזר יש צורך של בניית 
"תמיכות" מאד רבות וחזקות שימנעו מהחלק 
חייבות  התמיכות  כל  הבניה.  בזמן  להתעוות 
באופן  אליו  מחוברות  ולהיות  לבסיס  להגיע 
מאד יציב. לא רק שניתוקם בסיום קשה, אלא 
שבכך נצרכת כמות גדולה של אבקה, בנוסף 
לכמות הנדרשת לבניית החלק עצמו. לעומת 
הגבוהה,  העבודה  טמפרטורת  בגלל  זאת, 
המאמצים בבניה במכונה עם קרן אלקטרונים 
הרבה יותר קטנים. לפיכך התמיכות הנדרשות 
ולמעשה  פחותים  הרבה  וחוזק  בכמות  הן 
משמשות יותר לפיזור אחיד של חום ההתכה 
יש  סיבה  מאותה  שמסביב.  האבקה  לתוך 
אפשרות של בניית מספר שכבות של חלקים, 
במכונה  אפשרי  שלא  דבר  אחת,  בניה  בתוך 

עם לייזר ובכך התהליך יעיל יותר.
טיב פני השטח – רמת החספוס של פני שטח 
כאשר  רבים,  בגורמים  תלויה  המיוצר  החלק 
האבקה  חלקיקי  גודל  הוא  החשובים  אחד 
להשתמש  כדאי  לכאורה,  משתמשים.  בה 
לקבל  כדי  שיותר,  כמה  עדינים  בחלקיקים 
הקטנת  שני,  מצד  אופטימלי.  שטח  פני  טיב 
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חלום הזדמנויות

 איך חלום
הפך אותי למדען

ללכת אחרי החלום, או: איך אדם ללא כל הכשרה מדעית מפתח 
מודל גיאומטרי מדעי חדש // תמיר אשמן

בהיתי  שעות  ובמשך  הכורסא  על  שכבתי 
לתוכה.  צולל  שאני  הרגשתי  שבניתי,  בצורה 
לחושך,  המתרגלות  עיניים  כמו  לאט-לאט, 
הפאות,  כל  את  מספרתי  להתמצא.  התחלתי 
שמתי  ואז  פאות,   24 יש  זו  שלצורה  וגי0ליתי 
לב שהצורה בעצם מורכבת משתי פירמידות 
השזורות זו בזו, ושהצורה הזו היא בעצם מגן 

דוד תלת ממדי.
לא  וכדי  בידי  הצורה  את  להחזיק  המשכתי 
להתבלבל, כתבתי שם של צבע על כל אחת 
פירמידה  על  ממדי,  התלת  דוד  המגן  מפאות 
צהוב  אדום  היסוד  צבעי  את  כתבתי  אחת 
כתום  כתבתי  השנייה  הפירמידה  ועל  וכחול 
סגול וירוק – ופתאום הכול הסתדר בהרמוניה 
של  הראשון  ביום  שכבר  יצא,  כך  מושלמת. 
החלום יצרתי מודל תלת ממדי חדש המתאר 

עולם מ כילד,  עצמי  את  זוכר  שאני  אז 
העיר  אותי.  ריתק  והמדע  הטבע 
קרקע  הייתה  ה-70  בשנות  רחובות 
פורייה לסקרנותו של "ילד-חוקר" – הפרדסים, 
לחקלאות  והפקולטה  ויצמן  מכון  השדות, 
נתנו לי השראה. אני זוכר איך היינו מתגנבים 
בתקופה  ויצמן  במכון  המחשבים  למעבדות 
הומצאה,  לא  עוד  הממוחשבת  שהגרפיקה 
ומספרים ואותיות יצרו מסלולי מרוץ מכוניות 
נוספות.  שעות  לעבוד  שלנו  לדמיון  והשאירו 
אני זוכר את הניסויים שהייתי עושה עם חבר 
של  הריח  את  להפוך  בניסיונות  ד'  בכיתה 
אחר  ניסינו  אותו  לבושם,  האקליפטוס  עלי 
טוב  תלמיד  אבל  הצלחה.  בחוסר  למכור  כך 
אף פעם לא הייתי, כך שהעולם המרתק של 

נשאר  בתיכון  והמתמטיקה  הפיזיקה 
רק ל-'חכמים'.

למעשה, הייתי ילד סקרן מאוד 
והחדר שלי היה מעין מעבדה 
בדרכם  החיים  אבל  סודית, 

המסתורית לקחו אותי לכיוונים אחרים. גם בני 
אדם סיקרנו אותי, ובעיקר סיקרן אותי האופן 
עצמי  את  מצאתי  קשר.  יוצרים  אנחנו  שבו 
ילדים  בפנימיית  עובד  הצבאי  השירות  אחרי 
למדתי  הזמן  עם  בחינוך.  ועוסק  אביב,  בתל 
סוציאלית  בעבודה  ושני  ראשון  תואר  לימודי 
'מעבדות  קראתי  שפתחתי  טיפול  ולקבוצות 
העלילה  היום.  גם  עושה  אני  שאותן  יחסים' 

בסיפור הולכת להשתנות בשנת 1999.
וחלמתי  לישון  הלכתי  הימים  אחד  בצהריי 
גיאומטרית רב  חלום מוזר שבו הופיעה צורה 
עליה  שמעתי  ולא  ראיתי  שלא  צורה  ממדית, 
מעולם. קמתי מהחלום בתחושה מאוד מוזרה 
וכל מה שאני זוכר זה שהיה לי צורך עז לבנות 
אותה. ירדתי לחנות מכשירי הכתיבה הקרובה 
מד  ביצוע,  קרטון  עם  ממנה  וחזרתי 
זווית וסכין יפנית. בתוך חצי שעה 
של שרטוטים, חיתוך והדבקה 
הגרסה  את  בידי  החזקתי 
הצורה  של  המדויקת 

שהופיעה אצלי בחלום.

הצורה הגיאומטרית 'מרכבה' שהופיעה בחלום 

צילום של גביש של מים )ימין( מודל של 
מולקולת מים )החמצן בעל מטען חיובי והמימן 

בעל מטען שלילי(
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את מערכת היחסים שבין צבעי היסוד לצבעים 
ילד  אותו  להיות  חזרתי  פתאום  המשלימים.  
סקרן היושב בחדר שעות ומסתכל על רסיסי 
האבק הפוגשים את קרני השמש מבעד לחלון.
בשבועות ובחודשים שיחלפו, הצורה שהופיעה 
בשיחה  אותי.  לרתק  המשיכה  בחלום  לי 
הצורה,  את  לה  שהראיתי  ידידה  עם  מקרית 
היא אמרה לי שזאת צורה מאוד ידועה ויש לה 
אפילו שם – 'מרכבה' וכתבו עליה אפילו ספר 
דה  שלאונרדו  גיליתי,  עוד  זה.  בשם  הנקרא 
וינצ'י עצמו,אהב צורה זו וכינה אותה – "הצורה 

בעלת הפרופורציות האלוהיות".
לבנות  המשכתי  החלום  שאחרי  בשנתיים 
החלל  אותי  סיקרן  שמאוד  ובגלל  'מרכבות', 
הפנימי שלהן, התחלתי לבנות אותן מחומרים 

שקופים – ממקלות ומזכוכיות.

הם  איך  לדמיין  וניסיתי  מים  של  מוקפאים 
נראים בגרסה התלת ממדית.  מולקולה המים 
לנו  המעניקה  גופינו,  מרבית  את  המרכיבה 
ולכל מה שצומח וחי בכדור הארץ הזה חיים, 
כל כך פשוטה ומורכבת, כל כך יפה ומרגשת. 
ויוצרים  אחד  חמצן  הפוגשים  מימנים  שני 
כך  כל  ביניהם  והחיבור  האלוהי.  הקסם  את 
פשוט. כמו קוד הבריאה מורכב ממגנט פשוט 
ובסיסי -+-,  –+, +– ואם הופכים את המגנטיות 
מקבלים +-+,  ++-, -++. זה הכול, כל כך פשוט.
לצייר  והתחלתי  במיטה,  ושכבתי  נייר  לקחתי 
ריצופים של משולשים עם הקוד המגנטי הזה. 
המגנטית  התבנית  את  מצאתי  הסתדר.  והכל 
לצורה  המתקפלות  הפירמידות  שמונה  של 

הידועה בשם – 'מרכבה'.
אותי  סקרנה  שנים,  שלוש  בערך  לפני  ואז 

"אני זוכר איך היינו 
מתגנבים למעבדות 

המחשבים במכון ויצמן 
בתקופה שהגרפיקה 
הממוחשבת עוד לא 
הומצאה, ומספרים 

ואותיות יצרו מסלולי 
מרוץ מכוניות והשאירו 

לדמיון שלנו לעבוד 
שעות נוספות".

תהליכי פירוק והרכבה של 'מרכבה' בניסיון למצוא את מבנה החלל הפנימי

תהליך פירוק המרכבה ומציאת צורתו של החלל הפנימי ופירוקו ליחידת הבניה – לה אקרא בהמשך 'אוקטפולד'

צורה  מסתתרת  המרכבה  שבתוך  גיליתי,  וכך 
משולשים  משמונה  המורכבת  יותר,  פשוטה 
שווה צלעות ושמה הוא – אוקטהדרון )בעברית 
שהיא  הבנתי  עליה  שקראתי  ככל  תמניון(.   –
שם  על  שנקראו  הגופים  חמשת  מתוך  אחת 
אפלטון, וגם שהמבנה הגבישי של היהלום הוא 
בצורת אוקטהדרון ובעצם גיליתי עד כמה היא 

משמעותית בעולם הגיאומטריה והביולוגיה.
המודל  מבוסס  שעליה  ה"אוקטפולד"  יחידת 
של  ממד  לדו  פריסה  למעשה,  היא  שלי, 
מ-8  בנויה  האוקטפולד,  האוקטהדרון.  מבנה 
קיפול  צירי  שבעה  צלעות  שווה  משולשים 

ותבנית גנטית בדפנות.
תהליך הגילוי של התבנית המגנטית היה סיפור 
בפני עצמו. הסתכלתי על תמונות של גבישים 

למזג  אנסה  אם  יקרה  מה   – חדשה  שאלה 
החדש  הגיאומטרי  הניסוי  מרכבות?  שתי  בין 
הזה פתח בפני עולם מדעי שלם – עולמם של 
המבנים התלת ממדיים הנקראים 'פוליהידרות'. 
פתאום גיליתי, שהאוקטהדרון הפרוס )הצורה 
התבנית  עם  יחד  המרכבה(  של  הפנימית 
הנדסית  ליחידה  הפכו   – המים  של  המגנטית 
חדשה - מבנה המסוגל להתקפל ולבנות מגוון 

עצום של צורות גיאומטריות תלת-ממדיות!

תיעוד הניסוי של חיבור מרכבות אחת לשנייה 
והחללים הפנימיים שהתגלו מהניסוי.

חדר העבודה שלי בבית נהפך למעבדת צורות 
המדפים  שלי,  הילדות  בחדר  וכמו  גיאומטרית, 
הלכו והתמלאו בצורות,משולשים וחלקי יחידות 
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"בשנתיים שאחרי 
החלום המשכתי 

לבנות 'מרכבות', ובגלל 
שמאוד סיקרן אותי 
החלל הפנימי שלהן, 
התחלתי לבנות אותן 
מחומרים שקופים – 
בנייה. עברתי לילות ארוכים של "קיפול" ובכל ממקלות ומזכוכיות".

יום צורה חדשה התגלתה לי, וטכניקות קיפול 
חדשות נוצרו. עד היום מצאתי כבר 4 אפשרויות 

חיבור של יחידות האוקטפולד אחת לשנייה.
במקום   )octafold(  – מנייר  הבניה  יחידת 
מגנטים השתמשתי בחיבורי זכר-נקבה ולמעשה 
מצאתי יחידה בניה המאחדת סדרה מגוונת )עד 
היום מצאתי כ-54 מבנים רב ממדיים הנוצרים 

מיחדות האוקטפולד(. 
הטבלה להלן מציגה סדרה של מבנים הנוצרים 

מחיבורי שרשרת של יחידות אוקטפולד.
בשנת 2014 מאמר שכתבתי על המודל התקבל 
למתמטיקה  ביותר  הגדול  בכנס  מוצג  להיות 
מדע ואומנות bridges 2o14 שהתקיים בסיאול 

תהליכי פירוק והרכבה של 'מרכבה' בניסיון למצוא את מבנה החלל הפנימי )octafold( – יחידת הבניה מנייר

– בדרום קוריאה. ולראשונה המודל הגיאומטרי 
ללימוד  חדשני  כמודל  מדעית  הכרה  קיבל 

גיאומטריה מרחבית. 
כך קרה שחלום שחלמתי בשנת 1999 על צורה 
גיאומטרית, הוביל אותי למסע מרגש לעולמות 
הגיאומטריה והמדע. כיום לצד עבודתי כמרצה 
לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב אני 
אני ממשיך  הגיאומטריה.  מדען חוקר בתחום 
לפתח את המודל ומחפש לו יישומים מעשיים, 
סדנאות  ומעביר  חשובים  בכנסים  מופיע  אני 
בעזרת  ובעולם  בארץ  לילדים  בגיאומטריה 

חוברת משחקי קיפול שכתבתי.
אתם מוזמנים ללמוד יותר על הפרויקט דרך 

האתר או דף הפייסבוק. ˆ

Item 
No. Polyhedron name Polyhedron 

shape
No. of 
facets

Unified net 
(scematic)

Unified net 
(paper model) Net length 

1 Tetrahedron 1 0.50

2 Triangular  
bipyramid 6 0.75

3 Octahedron 8 1.00

4 Decahedron 10 1.25

5 Rombohedron 12 1.50

6 Triaugmented 
triangular prism 14 1.75

7 Gyroelongated square 
dipyramid (J17) 16 2.00

8 Unnamed 
polyhedron 18 2.25

9 Icosahedron 20 2.50

10 Unnamed 
polyhedron 22 2.75

11 Hexagonal 
antiprism 24 3.00
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אלקטרופומינג

המדויקים ב החלקים  ייצור  תעשיית 
קיים צורך תמידי במזעור של חלקים, 
משקל  הפחתת  הדיוק,  רמת  הגדלת 
כתוצאה  המוצר  באיכות  הפגיעה  וצמצום 

מתהליך 
מצטרפות  לכך  העיבוד.  
השאיפות לשמור על מסגרת 

ייצור  וזמני  הגיונית  מחיר 
קצרים ככל הניתן. 

מספר  עומדות  צורון  לרשות 
טכנולוגיות המאפשרות ייצור של חלקים 

השיטה  היא  פוטוכימית  צריבה  מדויקים. 
מצטרפות  אליה  כאשר  ביותר  “הוותיקה” 
המדויק  השבבים  עיבוד  בלייזר,  החיתוך 
היא  אלקטרופורמינג  והאלקטרופורמינג. 
ציפוי  על  פוטו-כימית המבוססת  ייצור  שיטת 
החלק  את  יוצר  אשר  סלקטיבי  אלקטרוליטי 
האלקטרופורמינג  טכנולוגיית  בעזרת  הנדרש. 
ניתן לייצר מוצרים דקים במיוחד כגון פילטרים 

ורשתות )GRIDS( למגוון שימושים ויישומים.

בניית מתכת באלקטרופורמינג כוללת 
את השלבים הבאים: 

עיבוד קובץ המוצר המתקבל מהלקוח והכנת 
שקפים לתהליך הפוטוליטוגרפיה

ניקוי  ע”י  )מנדרל(  המצע  מתכת  של  הכנה 
וציפוי בחומר הרגיש לאור )פוטו רזיסט(.

המצופה  המתכת  של  ופיתוח  חשיפה 
פוטורזיסטט לקבלת התבנית הנדרשת למוצר 
ממוסכת  במתכת  המוקפת  חשופה  כמתכת 

בפוטוריזיסט.

אלקטרופורמינג  תהליך 
אלקטרוליטי  באמבט 
למשך הזמן המתבקש ועד 
לבניית חלקי המתכת מעל 
בחלקים  המצע  למתכת 

שאינם ממוסכים. 
מתקבלים  התהליך  בסיום 
)מבחינת  הנדרשות  במידות  החלקים 
המצע.  למתכת  צמודים  כשהם  ועובי(  גובה 
מתכת המצע וחלקי המתכת הצמודים אליה 

מוצאים מהאמבט האלקטרוליטי. 
המצע  ממתכת  שנבנו  המתכת  חלקי  ניתוק 
באמצעות  או  קילופם  באמצעות  מתבצע 

המסה כימית של מתכת המצע. 
מחלקת  ומועברים  ניקוי  עוברים  החלקים 
ולבחינת  ויזואלית  לבחינה  האיכות,  בקרת 

מידות.
מצוין  פתרון  מהווה  זו  בטכנולוגיה  השימוש 
בתהליך  זה.  בתחום  המתפתחים  לצרכים 
אדיטיבי, נבנים חלקי המתכת על בסיס מתכת 
המצע והצורה המתקבלת נסמכת על תהליך 
זו  טכנולוגיה  פוטו-ליתוגרפיה.  של  מקדים 
מאפשרת ייצור מדויק ביותר של חלקים, היא 
מתאימה במיוחד לחלקים זעירים ולגרידים של 

רשתות עדינות. הייצור מתבצע ללא מעורבות 
על  תרמיות  השפעות  מונעות  ובכך  חום  של 
המוצר ועל חומר הגלם. היתרונות של תהליך 
ללא  המוצרים  ייצור  היתר  בין  כוללים  זה 

גרדים וללא מאמצים מכאניים, מיקרו סדקים 
ואפקטים תרמיים באזורי העיבוד של המתכת 
בתהליך  מתקבל  אשר  המתכת  טיב   .)HAZ(
מתקבל  אשר  הגרעין  וגודל  גבוה  הוא  זה 
המתקבלת  במתכת  מאשר  יותר  ואחיד  קטן 

בתהליך שיכול.

לצורון  מסוים  לקוח  פנה  לאחרונה  לדוגמא, 
 8 בעובי   ,RF למטרות  פילטר  לייצר  בדרישה 
מיקרון ועם חורים בעובי של 32 מיקרון. פילטר 
שהתקבלו  והאינדיקציות  זהב  ציפוי  עבר  זה 
נוספת  דוגמא  רצון.  משביעות  היו  מהלקוח 
מנדרלים  על  באלקטרופורמינג  חלקים  היא 
המשלב  פתרון  השגת  לצורך  ישרים  לא 
אלמנטים תלת-ממדיים יחד עם דיוקים ברמה 
של פוטו-ליתוגרפיה. בעקבות דרישת לקוחות 
נראה  לאור  רפלקטורים  זו  בטכנולוגיה  יוצרו 
המאפשרים דיוקים אופטיים במבנה קל וחזק.  

זו  בטכנולוגיה  שהשימוש  לציין  נוכל  לסיכום 
מאפשר ייצור של חלקים איכותיים בתכן מגוון 

ובהדירות גבוהה. ˆ

זיו גפן, מהנדס פיתוח ותהליך, צורון

ייצור חלקים מיוחדים 
בעזרת אלקטרופורמינג

אלקטרופורמינג היא שיטת ייצור פוטו-כימית המבוססת על ציפוי אלקטרוליטי סלקטיבי אשר יוצר 
את החלק הנדרש. בעזרת טכנולוגיית האלקטרופורמינג ניתן לייצר מוצרים דקים במיוחד כגון פילטרים 

ורשתות )GRIDS( למגוון שימושים ויישומים // זיו גפן
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ארגוני המחר

ם אתם כבר חשים כי מטרות ארגוניות/א
יותר  לעשות  כמו;  עסקיות/חינוכיות 
כסף, לגדול באיקס אחוזים, להגדיל 
 % למערכת,  רגשי  ניהול  להביא  שוק,  נתח 
זכאים, או להמשיך לפתח את הארגון על פי 
בהן  חסרה  כי   OUT הן  מסורתיות,  תפיסות 
נשמה, משמעות והשראה, אז אתם מוכנים 
למסע  לצאת  מוכנים  אתם  הבא.   לאתגר 
פי עקרונות  על  פיתוח ארגונכם  מרתק של 
של "ארגוני המחר החדשים" שמנוהלים על 

ידי מנהיגות בשלוש.
אין  שלנו,  כמו  וסוערת  מואצת  במציאות 
עוד טעם לדבר על שינוי פונקציונאלי, אולם 
המוכרות  בדרכים  בשוק  להישאר  להמשיך 
מזה שנים. אין עוד כל טעם להמשיך לקרוא 
מאות ספרים העוסקים בשינוי ארגוני, בניהול 
הארגוני,  הבסיס  בעוד  ובמנהיגות,  עובדים 
קנייה/מכירה/שירות/תחרותיות/פיננסים/ כמו 
רווחים, נשאר פחות או יותר זהה במשך 40 
השנים האחרונות. אין עוד כל טעם לחלום על 
לזהויות  להיצמד  ולהמשיך  גדולות  הצלחות 
להפקת  מכונות  הם  ארגונים  כמו:  ארגוניות, 
תשוקה,  חלום,  על  לדבר  אפשר  אי  הישגים. 
חשבונות,  למנהל  ולאפשר  ארגונית,  נשמה 
לרואה חשבון, לבנקאי או לאיש כספים לסכם 
של  שורות  בכמה  החברה  של  עושרה  את 
יכולת  את  מקבעים  רק  אלה  כל  מספרים. 

גדולה  הצלחה  לעבר  ארגונים  של  המעוף 
כאוטיות,  התנסויות  לפתחם:  ומביאים  יותר 
גרזן  להנפת  שגורמים  חריפים  משברים 
אלימות  גדלים,  פערים  כפיתרון,  הפיטורים 
מתרחבת, תחרות כוחנית דרמטית, ביקורתית, 
השקעת מאמצים ומשאבים גדלה כדי להשיג 
אותו דבר, שחיתויות והרבה תועלות אישיות. 
נכון שבעת הזאת הכול מזדעזע... הכול... דבר 
השינוי  מערך  כשהיה.  יישאר  ולא  נשאר  לא 
הוא כה חזק ודרמטי עד שהוא משפיע וישפיע 
במידה ניכרת על חייהם של כולנו ועל הדרך 

של ארגונים להשיג הצלחות.

מאפייני  כל  מעל  לרחף  ניתן  זאת,  עם  יחד 
להצליח  ועדיין  האלה  הסוערת  המציאות 
תפיסות  לשנות  יש  כך  לשם  משמעותית. 
ארגניה.  נכנסת  ולכאן  וארגון  אדם  עולם, 
פוטנציאל  כל  כי  טוענת  ארגניה  גישת 
האמת, הידע, הכישורים, החוכמה, התבונה 
והיצירתיות קיים בכל אדם ובכל ארגון. נתח 
בהתאם  נחשף  או  מתגלה  זה  מפוטנציאל 
לקומת הפוטנציאל אליה מגיעים. מכאן שאם 
אדם או ארגון רוצים להשיג יותר, להתחדש 
יותר, להצליח יותר, להיות משמעותיים יותר, 
עליהם להתמקד בפיתוח כושר טיפוס לעבר 

קומות עליונות יותר של פוטנציאל.
על כן, ארגניה מתמקדת בפיתוח היכולת 

ד"ר ברכה קליין תאיר

"ארגונים הם רק אנשים" – מתוך הרצאה בהשקת מרכז ארגניה 

ארגונים רוחניים
      ארגונים אנושיים

מערך השינוי הוא כה 
חזק ודרמטי עד שהוא 
משפיע וישפיע במידה 

ניכרת על חייהם 
של כולנו ועל הדרך 
של ארגונים להשיג 

הצלחות

ארגוני המחר החדשים
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של אנשים וארגונים:
 100% קומת  ה-100",  ל"קומה  להגיע 

פוטנציאל ממומש. 
לגלות יחסי סיבה – תוצאה מהותיים יותר 
ובכך,  קוסמיים(  חוקים   – לשורשים  )חיבור 
לצמצם את רמת אי הוודאות בתהליכי קבלת 

החלטות.
לידינו  חזרה  החיים  הגה  את  להחזיר 
ולחוות חופש ומשמעות ללא התנייה, הצמדות, 

שיפוטיות ותגובתיות.
ארגונים  של  חדשות  מהות  מטרות  הן  אלו 
עסקיים, ציבוריים, חברתיים וחינוכיים שרוצים 
גלישה  יכולת  שדורשת  במציאות  להצליח 
ואי  מורכבות  של  ענקיים  גלים  גבי  מעל 
לשורה  נחשבות  אלו  מהות  מטרות  וודאות. 

התחתונה  השורה  נגזרת  זו  משורה  עליונה. 
הפונקציונאלית המוכרת שמושגת ללא מאמץ 

גדול והשקעת משאבים רבים.
 7 באמצעות  מושגות  עליונה  שורה  מטרות 

כושרים מיוחדים למאה ה-21.

השקעת  ללא  ה-100  לקומה  להגיע  כדי 
מאמץ גדול וקשה, יש לפתח: 

כושר טיפוס שבו מתקיימת תנועה תמידית    .1
רצונות,  של  יותר  גבוהות  קומות  לעבר 
והשתנות.  יכולות  למידה,  כוונות,  אמונות, 
במקום  בטיפוס  משקיעים  אנחנו  כאשר 
וחיפוש  ארציים  בתכנים  התעסקות 
אשמים, אנחנו מאיצים תהליכים. צמיחה 
והתחדשות תמידית לכן הם העסק היחידי 

שלנו. 
את  שמרחיב  עצמי  וריפוי  בריאות  כושר    .2
אנחנו  כאשר  יותר.  להכיל  הכלי  יכולת 
סט  ההתניות,  האגו,  בטיהור  משקיעים 
מקומות  מרפאים  המקבע,  האמונות 
אנרגטית,  טרנספורמציה  ויוצרים  פגועים 
שכלית  רגשית,  פיסית,  מבריאים  אנחנו 
ורוחנית ומעצימים את היכולת לקבל יותר 

אור, יותר אנרגיה עוצמתית.
לייצר  שמאפשר  המכלול  טובת  כושר   .3
ל'תעופה'.  עוצמתית  אנושית  פלטפורמה 
כאשר אנחנו מקבלים החלטות מהמקום 

של טובת המכלול )אם זה הגוף, המשפחה, 
הצוות, הארגון( ולא מהמקום האגואיסטי - 
מאוחדת  פלטפורמה  יוצרים  אנחנו  אישי, 
להתפתחות  אדירות  עוצמות  ובעלת 

וטיפוס. אחדות היא הרווח היחידי.

כדי לדעת סיבה - תוצאה ללא השקעת 
מאמץ גדול וקשה, יש לפתח: 

ויצירתי  חדש  ידע  שממגנט  תודעה  כושר    .4
השראה.  בה  שיש  חיים  מציאות  ומעצב 
הרשת  את  פורשים  אנחנו  כאשר 
התודעה  שהיא  שלנו  האלקטרומגנטית 
חדשים,  ואנרגיה  ידע  לרובדי  ומגיעים 
אנחנו מעצבים חיים שיש בהם השראה, 

התלהבות, שמחה ועוצמה. 

לשורשי  ומגיע  שמפצח  חשיבה  כושר   .5
להפעיל  לומדים  אנחנו  כאשר  הדברים. 
את מנגנון החשיבה שלנו, אנחנו מסוגלים 
תוכניות,  מצבים,  בעיות,  לשורשי  להגיע 
אפקטיביות  מחשבות  ולהביא  אתגרים 

יותר.

ללא  לידנו  החיים  הגה  את  להחזיר  כדי 
השקעת מאמץ גדול וקשה, יש לפתח: 

 - קבלה  שהן  הלבבות  חובות  כושר    .6
- נתינה ללא תנאי )העתיד היחידי(.  אמון 
הלב  חובות  את  מממשים  אנחנו  כאשר 
תנאי,  ללא  אהבה  כמו  שלנו  הרוחניות 
חמלה, כבוד, סבלנות, קבלה, נתינה, אמון 
האלוהות,  את  באחר  רואים  אנחנו  וכד', 
האישיים  לאינטרסים  מעבר  אותו  רואים 
שלנו ולכן, מסוגלים ליצור יחסים איכותיים 
יותר.  מהר  להתפתח  לנו  שמאפשרים 

אהבה היא העתיד היחידי.
ממלוא  הניזון  ונחוש  מחוייב  יישום  כושר    .7
להגיע  חותרים  אנחנו  כאשר  ההבנה. 
יכולת  על  נבחנים  בעצם  אנחנו  ולהשיג, 
ובכך, מצמצמים את הפער  היישום שלנו 
בין לדבר על לבין לעשות את. החיים הם 

הלקוח היחידי שלנו אותו עלינו לשרת.
הנם  המטרות   3 להשגת  הכושרים   7 פיתוח 
ארגונים.  של  כיום  גדול  הכי  הרוחני  המעשה 

ארגונים הופכים בעצם לבתי ספר לאבולוציה. 
ובבית ספר זה ההשקעה בפיתוח ההון הרוחני 
לעובד,    $ מיליון  של  ערך  בעל  העובדים  של 

היא ההשקעה המרכזית של ארגוני המחר. 
התהליך דורש ביטול אחיזה בזהויות ארציות, 
תכנים  בטיהור  החושים,  חמשת  במציאות 
למשוך  יצליחו  שארגונים  ככל  מקבעים. 
יותר מהמרחב  חדשות  יותר,  גבוהות  אנרגיות 
יפתחו  הם  כך  נמצאים,  הם  בתוכו  הענק 
דביקות,  כנפיים  יפרשו  השסתומים,   כל  את 
ויתחילו לטפס/לעוף לעבר קומות עליונות יותר 

של שפע, של חדשנות, של הבנות. 
מכאן שאין יותר צורך להגן על רעיונות, לכבול 
עובדים, לתחמן לקוחות, לכבות את האור של 
המתחרים, אלא להתמקד בפיתוח 7 כושרים!

החדשים"  המחר  "ארגוני  שלי  החדש  הספר 
הוא אם כן הזמנה לארגונים לצאת להרפתקה 
חדשה,  שפה  עם  אלה,  חדשים  בנתיבים 
זה  חדשים.  וכלים  מודלים  חדשים,  רעיונות 
הזמן לקחת 'הימור' ולהכניס נשמה לארגונים. 
הקיום  אל  רוחנית  משמעות  להזמין  הזמן  זה 
שמחה,  להתלהבות,  יביאו  אלה  רק  הארגוני. 
בו.  העובד  ולאדם  לארגון  מחוייבות  נאמנות, 
רק אלה יביאו לתוצאות משמעותיות יותר, כי 
תחתונה  בשורה  יותר  תהיה  לא  ההתמקדות 
מסורתית, אלא בטיפוס וטיפוס וטיפוס אל עבר 

קומות גבוהות יותר של עוצמות השפעה.
חדשה  מנהיגות  תפיסת  מנצחת  אלה  כל  על 
בודד  מנהיג  עוד  לא  בשלוש.  מנהיגות   –
בצמרת. לא עוד בעל תפקיד הנמצא בקודקוד. 
ינהיגו 3 מנהיגים שווי ערך  את ארגוני המחר 
 CEO, CCO, עוצמתי:  מכלול  ביחד  שמהווים 
הארגונית  המטריה  של  "המוט"  הם   .COO
ואת  החישורים  כל  את  ביחד  מתחזקים    -
מנת  על  הארגון  של  התודעה  שדות  כל 
הכושרים.  ל-7  מבעד  לפעול  לכולם  לאפשר 
הם מתמקדים בהשגת מכלול ארגוני: תודעה 
 – אנרגטיים  שדות  מוכללים,  יחסים  מוכללת, 
מוכללים.  וחומר  רוח  מוכללים,  פונקציונאלים 
הם מביאים הרבה ריפוי ובריאות לארגון. הם 

מביאים הרבה אהבה, תשוקה ושמחה.ˆ

כאשר אנחנו 
לומדים להפעיל 

את מנגנון החשיבה 
שלנו, אנחנו 

מסוגלים להגיע 
לשורשי בעיות

www.engineers.org.il 21הנדסת מכונות

http://www.engineers.org.il/


יגעת ומצאת

וב האנשים חושבים שהם יודעים לחפש ר
מלים  בגוגל. מה הבעיה? מקלידים כמה 

בשורת החיפוש, וזהו, לא? 
לא  כך  להסתדר  הכל  בסך  אפשר  עקרונית, 
אפשרויות  מאוד  הרבה  מציעה  גוגל  אבל  רע. 
וטריקים שיכולים לעזור לכם למצוא בקלות רבה 
יותר את מה שאתם מחפשים, או סתם לחפש 

בצורה מהנה יותר. 

הבייסיקס "*-" 
" "  .1

השתמשו  מסויים?  משפט  או  ביטוי  מחפשים 
במרכאות כפולות בתחילתו ובסופו. תקבלו רק 
תוצאות בהן המלים מופיעות בדיוק כפי שהופיעו 

במשפט שלכן. 
-  .2

ביצעתם חיפוש אבל צצות לכם המון תוצאות 
לא רלוונטיות? אם יש להן מכנה משותף, אפשר 
המשותף  את  המתארת  מילה  לחיפוש  להכניס 
להן, עם סימן מינוס לפניה, וגוגל תראה לכם רק 

תוצאות שהיא אינה מופיעה בהן. 
*  .3

קרה לכם שזכרתם רק חלק מביטוי/שיר ואתם 
רוצים לחפש אותו, אבל חסרה לכם מילה? נסו 

להחליפה ב-*. למשל: "הניח * על קרן הצבי". 
למי שרוצים לחסוך זמן/הקלקות 
4.  מחפשים הגדרה למילה? 

הקלידו define: לפני המילה )לא עובד בעברית(
5. מחפשים המרת מידות/מטבעות? 
)3pounds to kg( :למשל x to y :הקלידו

6. מחפשים מניה? 
 stock( :ואת טיקר המניה )למשל  stock :הקלידו
teva(. לרוב תקבלו את המניה האמריקאית, או 
ולא  האמריקאיות   ADR-ה טבע,  של  במקרה 

המניה בתל אביב. 
לסינון קצת יותר ספיציפי 

7. מחפשים ידיעה חדשותית? 
)חדשות(   News החיפוש  באפשרות  השתמשו 
תוצאות  עמוד  של  העליון  בחלק  המופיעה 

החיפוש 
8. מחפשים תמונה/מידע על תמונה? 

השתמשו באפשרות החיפוש Images  )תמונות( 
תוצאות  עמוד  של  העליון  בחלק  המופיעה 

שאתם  התמונה  את  לתאר  אפשר  החיפוש. 
אתם  התמונה  את  לכם  יש  אם  או,  מחפשים, 
יכולים להעלות אותה באמצעות אייקון המצלמה 
בשורת החיפוש, ותקבלו תוצאות בהן תמונה זו 

או דומה מופיעות. 
9. מחפשים תוצאות פיננסיות של 

חברות? 
נכון, יש מגוון מקורות למצוא את זה, אבל בגוגל 
פייננס קל למצוא סיכום של התוצאות הפיננסיות 

ומידע נוסף עבור חברות נסחרות 
10. יודעים באיזה אתר הופיע מה שאתם 
באתר  חיפוש  לבצע  רוצים  או  מחפשים, 

אבל החיפוש בתוכו גרוע? 
החיפוש  מילות  את  החיפוש  בשורת  הקלידו 
למשל:  כמו  האתר.  שם   site: בתוספת  שלכם 

 site:cnn.com נתניהו
11.  מחפשים סוג קובץ מסויים? 

למשל, מסד נתונים שאתם רוצים לקבל דווקא 
באקסל? פשוט הוסיפו filetype:xls לחיפוש. 

12. מחפשים וידאו ואין ביו-טיוב? 
שם  אפילו  אבל  לגוגל.  שייכת  יו-טיוב  נכון, 
שמחפשים.  מה  את  למצוא  אפשר  תמיד  לא 
)בראש  גוגל  של  הוידאו  חיפוש  מעמוד  חיפוש 
גם  סרטים  למצוא  לכם  יאפשר  החיפוש(  עמוד 

מאתרים חיצוניים. 

למתקדמים 
היסטוריה 

13. אם אתם חובבי היסטוריה ועיתונות של פעם, 
חיפוש  במיוחד בשבילכם. אתר  יש משהו  לגוגל 
בעיתונים ישנים בהם תוכלו לראות את הכתבות 
אינם  על העמודים. הרבה מהעיתונים המובילים 
נמצאים שם, שכן הארכיונים שלהם בתשלום, אך 
אפשר למצוא עיתונים שכבר אינם קיימים וכמה 

עיתונים שבחרו לאפשר לגוגל להציג תוצאות:
 .http://news.google.com/newspapers

אל תשכחו כמובן גם את גוגל בוקס, שם אפשר 
למצוא טקסטים לספרים וכתבי עת רבים. 

אוכל 
מסוים,  למאכל  מתכונים  מחפשים   .14
אבל בבקשה שלא תהיה בו כוסברה? גוגל 
מאפשרת לכם לסנן מתכונים לפי רכיבים רצויים 
ולא רצויים, וכן לפי זמני הכנה וערכים קלוריים. 
)באנגלית(,  הרצוי  המאכל  את  חפשו  פשוט 
לחצו על האפשרות search tools, ובחרו מבין 

האפשרויות המוצעות לכם. 
השוואת  מציעה:  שגוגל  נוספת  אפשרות   .15
נאמר,  מזונות.  שני  של  תזונתיים  ערכים 
 ,rice vs wheat חיטה מול אורז. פשוט הקלידו
ותקבלו טבלה המשווה את הערכים התזונתיים 

של שני המזונות. 

קניות 
16. מחפשים משהו בטווח מחירים מסויים? 
אותם  והוסיפו את הסכומים  חפשו את המוצר, 
אתם מחפשים, עם שתי נקודות ביניהם. למשל, 

 .iphone $200..$400
רוצים  ואתם  מחו"ל,  משהו  הזמנתם   .17
להיכנס  צריך  לא  החבילה?  אחרי  לעקוב 
לאתר של פדקס או UPS – אפשר פשוט להקליד 

את מספר המעקב בגוגל. 

בשביל הכיף 
18. גוגל דודל 

דודל  איזה  למישהו  להראות  או  להיזכר  רוצים 
יומי שזמנו כבר עבר? 

 /http://www.google.com/doodles בעמוד
אפשר לחפש את הדודלים האבודים. 

 Flip a coin .19
אחד  עליכם  אין  אבל  מטבע  להטיל  צריכים 
בדיוק? גוגל יכולה להטיל אותו בשבילכם. פשוט 
כיתבו Flip a coin או heads or tails בשורת 

החיפוש. 
 Atari Breakout .20

תחפשו  אם  ישן?  למשחק  נוסטלגיה  לכם  יש 
גוגל  התמונות,  בחיפוש   Atari breakout
הוידאו  ממשחקי  באחד  לשחק  לכם  תאפשר 

הראשונים. ˆ

גוגל אמנם עושה עבודה טובה על חיפושים, ולרוב גם 
כך תקבלו את התוצאות שאתם רוצים; אך לפעמים 
אתם רוצים לחסוך כמה הקלקות, לצמצם תוצאות, 
או שבעצם אתם יודעים בדיוק מה אתם מחפשים, 

וצריכים רק להסביר לגוגל איך לעשות זאת //
סוכנויות הידיעות, מיכל רמתי 

גוגל    טיפים שאתם

    חייבים להכיר 
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עוד לא אבדה תקוותם...

Exploration Flight Test 1
From Wikipedia, the free encyclopedia

Exploration Flight Test 1 or EFT-1 
(previously known as Orion Flight Test 1 
or OFT-1) was the first test flight of the 
Orion Multi-Purpose Crew Vehicle. The 
craft, without a crew, was launched on 
December 5, 2014, at 12:05 UTC (7:05 am 
EST), atop a Delta IV Heavy rocket from 
Space Launch Complex 37B at Cape 
Canaveral Air Force Station.
The mission was a four-hour, two-orbit 
test of the Orion crew module featuring 
a high apogee on the second orbit and 
concluding with a high-energy reentry 
at around 20,000 miles per hour (32,000 
km/h; 8,900 m/s). This mission design 
corresponds to the Apollo 4 mission of 
1967, which validated the Apollo flight 

control system and heat shield at re-
entry conditions planned for the return 
from lunar missions.
NASA heavily promoted the mission, 
collaborating with Sesame Street and its 
characters to educate children about the 
flight test and the Orion spacecraft. 

Objectives
The flight was intended to test various 
Orion systems, including separation 
events, avionics, heat shielding, 
parachutes, and recovery operations prior 
to its debut launch aboard the Space 
Launch System, currently scheduled for 
no later than November 2018. 

Vehicle assembly
EFT-1 Orion was built by Lockheed 
Martin. On June 22, 2012, the final welds 

of the EFT-1 Orion were completed 
at the Michoud Assembly Facility in 
New Orleans, Louisiana. It was then 
transported to Kennedy Space Center’s 
Operations and Checkout Building, 
where the remainder of the spacecraft 
was completed. The Delta IV rocket was 
put in a vertical position on October 1, 
2014, and Orion was mated with the 
vehicle on November 11. 

Flight
Launch of EFT-1 on December 5, 2014
The four and a half hour flight took the 
Orion spacecraft on two orbits of Earth. 
Peak altitude was approximately 3,600 
miles (5,800 km). The high altitude 
allowed the spacecraft to reach reentry 
speeds of up to 20,000 mph (32,000 
km/h; 8,900 m/s), which exposed the 
heat shield to temperatures up to 
around 4,000 °F (2,200 °C), or 64% of the 
energy dissipated upon reentry from a 
moon mission.
During the flight, the crew module, 
a structural representation of the 
service module, a partial launch abort 
system containing only the jettison 
motor, and Orion-to-stage adapter 
would be evaluated. The spacecraft 
remained attached to the Delta IV’s 
upper stage until reentry began and 
relied on internal batteries for power 
rather thanphotovoltaic arrays, which 
were not contained in the structural 
representation. Data gathered from the 
test flight will be analyzed by the Critical 
Design Review (CDR) in April 2015. ˆ

http://techcrunch.com/2014/12/05/watch-nasas-second-orion-rocket-launch-attempt-live/?ncid=tcdaily

Mission diagram

NASA’s Second

     Orion Rocket

Launch Attempt 

Darrell Etherington (@drizzled)
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We are also present in the 
developing world
Thanks to our concept, we enable 
individuals in the developing world to 
access free education, and are proud to say 
that we experience downloads every day 
from countries throughout the developing 
world. We are also globally observing an 
increasing adaptation to our open access 
textbooks. Hereby, we hope to help the 
education of future generations in every 
part of the world.

Our mission and concept
Bookboon.com offers a huge range of over 
1000 free quality eBooks for university 
students and business professionals. Our 
books can be downloaded directly in PDF 
format, and are currently available in seven 
languages for everyone around the world.

Books for university students
Bookboon textbooks are focused and to 
the point, and address students at both 
undergraduate and postgraduate level.
Our main focus areas are business/
economics, engineering/natural sciences 
and IT. We are also constantly expanding 
our range of subjects.
Over 600 textbooks written by professors
We currently offer over 600 textbooks. The 
books are on average around 200 pages 
long, and are being used as both primary 
and secondary literature.
All our books are written by highly 
respected professors from some of the best 
universities in the world and exclusively for 
bookboon.com.
Books for business professionals
We offer a vast range of over 400 eBooks 
for business professionals, all written by 
experts within their fields and exclusively 
for bookboon.com.
These eBooks are designed for business 
professionals and provide effective 
introductions to many different personal 
development topics. The books are relevant 
for fields such as IT, engineering, sales, 
marketing, finance, management et cetera.
Designed for the needs of business 
professionals
Our eBooks help the reader become 
more efficient in his or her workplace. The 
books cover business relevant themes 
as persuasive communication, time 
management, project management, 
and many other areas within personal 
development.
The books are about 50 pages long and 
they are tailored to be read in two or three 
hours, which is the available time a reader 
has on a flight, a train journey, an evening 

in a hotel or at home after the 
kids are put to bed. The books 
have a hands-on approach: 
you can read them today and 
use them tomorrow.

Bookboon.com: 600+ 
Open access textbooks 
By bookboon.com  
As we know, it is difficult for 
students to access 

our business books on Bookboon Premium, 
every single textbook we offer is freely 
available to anyone anywhere.

About our open textbooks
What makes our textbooks special is that 
they are available for free in an effort to 
give everyone the opportunity to study 
without being charged.
Our textbooks might not be open for 
customization, but they are open for 
studying, printing, sharing, embedding 
on your website, which makes them “open 
access”.
We are also proud to be listed on 
opensourcetextbooks.org.

What is an open access textbook?
By definition, an open access textbook 

allows users to:
•  use the textbook for teaching and 

education without compensating the 
author,

•  link to the eBook on the bookboon.com 
website

• distribute the textbook for non-
commercial purposes via sending a link 
or using our embed function.

You are not allowed to use books from 
bookboon.com in any commercial sense 
without prior written authorization from 
bookboon.com. You are also now allowed 
to distribute the books by uploading the 
PDF files to a website or server.
50% of our downloads in the third world
We are also proud to say that our open 
access textbooks are so easily and freely 
available that half of our downloads come 
from the developing world.
Convince yourself of the free availability 
of our textbooks by browsing and 
downloading our huge range of open 
and free textbooks. These may help you 
with your studies in subjects such as IT, 
economics, engineering, marketing and 
more. ˆ

One of our over 600 open access textbooks

quality textbooks at a low cost. In 2005, 
bookboon.com decided to take a stand and 
found a way to fulfill their mission: 
all students should be able to go through 
university without paying for textbooks.
To reach this goal, bookboon.com already 
provides a range of over 600 freely 
accessible textbooks, a number which is 
constantly growing, and is now the largest 
publisher of open source textbooks – with 
textbooks in 7 languages.

Concept and mission
The bookboon.com concept and mission is 
clear – bookboon.com only publishes free 
and openly available textbooks and eBooks 
which can be downloaded in PDF without 
registration.
Our mission is that students should be 
able to go through university without 
having to pay for textbooks. We finance our 
textbooks with a low number of employer 
branding adverts: in essence, the students’ 
future employers are paying for their 
textbooks.
We have set a 15% advertising limit per 
book with a number of professors and 
student organizations in order to ensure 
our books’ academic quality. Apart from 
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Bookboon.com originates from Denmark, 
out of Ventus Publishing, established 
in 1988. Ever since it was founded, the 
company has focused on publishing 
education related books for business 
professionals and students.
In 2005 the company made a strategic 
leap and became the first book publishing 
company in the world to focus 100% on 
free eBooks. Ever since, the company has 
been aiming to set new standards in the 
world of modern publishing based on the 
readers’ needs.
Fastest growing eBook publisher worldwide
Bookboon.com has since 2005 experienced 
a massive growth. Today we are the 
fastest growing eBook publishing house 
worldwide.
Currently headquartered in London, 
bookboon.com also has offices in 
Copenhagen, Stockholm, Amsterdam and 
Munich. And we are constantly expanding 
our book collection to new countries and 
languages. As a global eBook publisher, 
bookboon.com offers a huge range of over 
1000 eBooks in seven languages, directly 
available to download from the website.
With our concept of downloadable free 
eBooks we currently generate over 42 
million downloads per year.
The world of publishing is changing, and 
the ambition of bookboon.com is to always 
stay one step ahead.

ידוע הפתגם "אין 
ארוחות חינם" זה 

נכון, אך תלוי מי 
משלם. הפעם, לא 

אתם משלמים. וזה 
חוקי לחלוטין!!!

אז תהנו, "ובתיאבון". 
//  עקיבא פלד, 

העורך הטכני של המגזין

Free Textbooks: how is this 
possible?
Bookboon.com publishes free and 
openly available eBooks for students and 
business professionals. The books can be 
downloaded in PDF without registration. 
Our mission is that students should be able 
to go through university without having to 
pay for textbooks.
How we make this possible – Your future 
employer pays for your textbooks
We finance our textbooks with a low 
number of high quality advertisements. 
The advertisements are mostly employer 
branding from companies who intend 
to recruit the students reading the 
textbook after they graduate. So in 
essence, your future employer is paying 
for your textbook! We have set a 15% 

advertising limit per book. This limit has 
been set together with professors, business 
professionals, and student organizations in 
order to ensure the whole experience is in 
line with the high quality of our books.

Our background
In 2004, while studying for their B.Sc. and 
M.Sc. at Copenhagen Business School, 
Kristian Buus Madsen and his brother 
Thomas came up with the idea of free 
textbooks. They are second generation 
publishers and were convinced it should be 
possible to offer free education material to 
both students and business professionals. 
This is where bookboon.com came into 
being: the concept was launched in 
Denmark in 2005 and the global website 
was launched in 2008.

אין 
חינם... ארוחות 

האומנם?

Below you can see some of the companies that are advertising with us:
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There are more than 1,200 active 
satellites orbiting earth right now, taking 
pictures, relaying communications, 
broadcasting locations, spying on you, 
and even housing humans. Thanks to 
a database compiled by the Union of 
Concerned Scientists, we can show you 
each one, as of August 21, 2014.
Space begins 100 km up. Satellites are 
arranged by altitude, but they don’t all 
stay in the same place—37 of them are in 
elliptical orbits that maximize their view 
of earth at high altitude before a quick 
low-altitude jaunt around the other side 
of the planet. The satellites are sized 
according to their launch mass and are 
colored by their country:
Low earth orbit:  300 km to 2,000 km up 
is the closest safe orbit for satellites, and 
home to big names such as the Hubble 
Space Telescope and the International Space 

Interactive map: 
http://qz.com/296941/interactive-graphic-every-active-satellite-orbiting-earth/

This is every active 
satellite orbiting earth
By David Yanofsky and Tim Fernholz 

Station (ISS). Highlight Hubble and ISS.
Medium earth orbit: At 20,000 km, 
satellites orbit the earth about once 
every 12 hours but still ‘see’ lots of 
territory. Many navigation satellites, such 
as GPS and Glonass, are here. Color by 
purpose. 
Geostationary orbit: Around 35,786 
km, satellites orbit at the same speed 
the earth turns—once every 24 hours—
hanging (usefully and lucratively) above 
one location on earth to transmit and 
receive information.
High earth orbit: From geostationary 
to the moon, 363,104 km out, but that’s 
not even earth’s most distant orbiter: A 
NASA satellite studying solar wind has 
the highest point in its orbit at 470,310 
km—and it’s also the lowest-flying 
satellite at the other end of its elliptical 
orbit, coming as low as 186 km. ˆ

מה למעלה ממך
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These close-up photos of a 
comet from the Rosetta-Philae 
mission will touch your soul
It took 12 years for the Rosetta 
spacecraft to reach comet 67P 
more than 300 million miles away 
from Earth. Now we can enjoy the 
spectacular spoils of that mission.
Rosetta’s Philae lander successfully 
touched down on the comet’s surface, 
a cosmic first, on Nov. 12. Philae spent 
more than two days conducting 
experiments before its solar-powered 

battery ran out of juice. The images here 
were taken by Rosetta and Philae before 
and after the comet landing. They depict 
a previously unexplored part of the 
universe, the true revelations from which 
are yet to be revealed.
These images by the European Space 
Agency are used under a Creative 
Commons license. ˆ
See more on the ESA’s Flickr account.

Read more:
http://qz.com/297352/these-close-up-photos-of-a-comet-from-the-rosetta-philae-mission-will-touch-your-soul/
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On the Beach 
Paperback – February 9, 2010
by Nevil Shute    
ISBN-13: 978-0307473998
ISBN-10: 0307473996 Edition: 1st 

Nevil Shute’s most powerful 
novel - a bestseller for decades 
after its 1957 publication
- is an unforgettable vision of a 
post-apocalyptic world

After a nuclear World War III has destroyed most of the 
globe, the few remaining survivors in southern Australia 
await the radioactive cloud that is heading their way and 
bringing certain death to everyone in its path. Among them 
is an American submarine captain struggling to resist the 
knowledge that his wife and children in the United States 
must be dead. Then a faint Morse code signal is picked up, 
transmitting from somewhere near Seattle, and Captain 
Towers must lead his submarine crew on a bleak tour of 
the ruined world in a desperate search for signs of life. Both 
terrifying and intensely moving, On the Beach is a remarkably 
convincing portrait of how ordinary people might face the 
most unimaginable nightmare.

על החוף 
מאת: נוויל שוט 

On the Beach )1957( - Nevil Shute
ההוצאה:  זמורה-ביתן

“ללא כל ספק, יצירתו החשובה 
ביותר של נוויל שוט.”דיילי טלגרף”
“ספר מזעזע... מרגש ומפחיד עד 

מוות.” הליסנר”

כדור הארץ נוטה למות. חילופי הפצצות הגרעיניות בחציו הצפוני 
גרמו להיווצרותו של ענן אבק רדיואקטיבי אדיר ממדים המאיים 
מתקבצים  באוסטרליה  הכוכב.  של  הדרומי  חלקו  את  להטביע 

שרידי המין האנושי ומצפים ליום הדין...

המתרחש  את  מתאר  שוט,  נוויל  של  הגדול  ספרו  החוף,  על 
בחודשים האחרונים באחרית ימיהם של אחרוני בני האדם בכדור 

הארץ.
הספר ראה אור לראשונה בעברית בשנת 1988 בהוצאת זמורה 

ביתן, בתרגומה של דפנה לוי.
מאנגלית: דפנה לוי, 286 עמודים.

ממדף הספרים

מהויקיפדיה: נוויל שוט נורוויי “Nevil Shute Norway“ 1899 - 1960, הוא אחד הסופרים הפופולריים ביותר של אמצע 
המאה העשרים. סיפוריו והדמויות שיצר מצטיינים בחביבות אמיתית, הגולשת לעתים למתקתקות מוגזמת אבל מסבירה, 

מדוע יובל שנים לאחר מותו, רוב ספריו ממשיכים לצאת בהדפסות חוזרות.
יצירותיו של שוט הן בדרך כלל ספרי הרפתקאות בסגנון מאופק אך מרתק, לא פעם בדגש על תחומים טכניים.

No Highway משנת 1948 למשל, בונה דרמה סביב כשל מבני בתכנון מטוס. באחדים מן הרומנים שלו יש גם יסוד על-
טבעי, בייחוד בספר Round the Bend משנת 1951, העוסק בדת חדשה, הצומחת סביב מכונאי מטוסים.

על החוף )1957(, ההוא ספרו המוכר ביותר של שוט והיה בין האחרונים שכתב. הפופולריות שלו נבעה בחלקה מעיבודו 
לסרט ששוט תיעב בגלל העיבוד החופשי שעשה הסרט לדמויות שלו.

שוט נולד באילינג שבלונדון ולמד בבתי הספר דראגון ושרוסברי ובבליול קולג’ שבאוקספורד. במלחמת העולם הראשונה 
התקבל שוט לאקדמיה הצבאית המלכותית בוולוויץ’, אבל משום שסבל מגמגום לא הצליח שוט לעבור הסמכה כקצין 
לחיל האוויר, ולכן הוא שירת כחייל בצוות קרקע. בהיותו הן מהנדס מטוסים והן טייס, החל את הקריירה שלו כמהנדס 
בחברת התעופה האוילנד, אבל כיון שלא היה מרוצה מן ההזדמנויות שהוצעו לו, עבר לעבוד בשנת 1924 בחברת ויקרס, 

שם היה לו חלק בפיתוח ספינות אוויר.
שוט פרש מחברת ויקרס זמן קצר לאחר קרקוע ספינת האוויר שבפיתוחה עסק עקב התרסקותו הקטלנית של הדגם המקביל. הוא מתאר תקרית זו 

 .Slide Rule 1954 בהרחבה בספרו האוטוביוגרפי משנת
בשנת 1931 הקים חברה לבניית מטוסים בשם Airspeed Ltd. אותה שנה גם נשא לאישה את פרנסיס מרי הטון. נולדו להם שתי בנות. כשפרצה מלחמת 
העולם השנייה, כבר היה שוט סופר מצליח. הוא התגייס לצי כמתנדב מילואים בדרגת סג”מ, במחלקת כלי נשק שונים, שם ערך ניסויים בכלי נשק סודיים, 
עבודה שקסמה למכונאי והמהנדס שבו. פרסומו כסופר נודע הניע את משרד המודיעין לשלוח אותו לנחיתות בנורמנדי ב-6 ביוני 1944 ומאוחר יותר 

לבורמה, בתור כתב. אחרי מלחמת העולם השנייה, עבר לחיות באוסטרליה, מתוך ביקורת קשה על מה שראה כהתנוונות של ארץ הולדתו. 
אוסטרליה מופיעה ברבים מן הרומנים המאוחרים שלו, ביניהם משנת A Town Like Alice 1950 הנודע שתורגם לעברית בשם העזבון. הייתה לו קריירה 
קצרת-ימים כנהג מירוצים באוסטרליה בין השנים 1956 ו-1968, שם נהג ביגואר לבנה מדגם XK140. משהו מן ההתנסות הזאת מצא את דרכו אל דפי 

ספרו על החוף.

נוויל שוט נורווי
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קורס חשמלאי בודק סוג 2
מתי והיכן: 4.6.15 בלשכת המהנדסים - דיזנגוף 200 תל אביב

באישור משרד הכלכלה-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כ"א, לצורך קבלת רישיון חשמלאי בודק סוג 2
המשתתפים יוכלו לגשת לבחינה לקראת רישיון בודק סוג 2 של משרד הכלכלה )בכפוף לעמידה בקריטריונים(, המשתתפים ידעו את שלבי 
התכנון והבדיקה של מתקני מתח נמוך, המשתתפים יכירו את דרישות חוק החשמל ותקנותיו בנושאים: מערך ההגנות בפני חשמול, העמסת 

מוליכים, גנראטורים ומערכות אל פסק, מובילים, הארקות, כבלים.
דמי השתתפות: 6,800 ₪

הרצאה בנושא יישום מתודולוגיות בניהול פרויקטים בתעשייה
מתי והיכן: 7.6.15 בשעה 17:00 בלשכת המהנדסים – דיזנגוף 200 תל אביב

Leadera ומנכ"ל ,PMP מרצה: גלית יסקרביץ- טיץ – מנהלת פרויקטים מוסמכת
ניהול פרויקטים משמש מזה זמן מה כמקצוע עם גישות, טכניקות וכלים מובחנים. מכיוון שכל ענפי המשק וסוגי הארגונים מקיימים פרויקטים, 

הרי שניהול פרויקטים מתודי רלבנטי לכולם. 
בהרצאה נשמע מה תרומת ניהול פרויקטים להצלחת הארגון ולערך העסקי; כיצד מיושמות מתודולוגיות בניהול פרויקטים בארגונים בצורה 

מובנית; דוגמאות מארגונים בתעשייה בדגש על פרויקטים טכנולוגיים, פרויקטי פיתוח מוצר ופרויקטי הנדסה; ומגמות בארץ ובחו"ל. ההרצאה 
מתאימה למי שנוגע בניהול פרויקטים במסגרת תפקידו, מהנדסי מכונות, חשמל, תעשיה וניהול ועוד, בתפקידי ניהול פרויקטים, PMO וכד'.

דמי השתתפות: מחיר מלא: 40 ₪ מחיר לחברי לשכת המהנדסים / עובדי תעשייה אווירית: 20 ₪

הקמה, ניהול ומימון פעילות בשוק הסיני
מתי והיכן: 9.6.15 בשעה 15:30 בלשכת המהנדסים – דיזנגוף 200 תל אביב

לשכת המהנדסים בשיתוף עם קבוצת PTL Group-China, העומדת מאחורי פעילותן של חברות ישראליות רבות בשוק הסיני כבר 15 
שנה, מקיימות סמינר מקצועי למהנדסים ומנהלים בנושא הקמה, ניהול ומימון של פעילות בשוק הסיני. הסמינר יתמקד בהיבטים ניהוליים 

ותפעוליים ובמתן כלים יישומיים לניהול הפעילות ומימוש פוטנציאל המכירות של חברות טכנולוגיה ישראליות בסין.
דמי השתתפות: ללא עלות, מותנה ברישום מוקדם

יום עיון וסיור במפעל טמבור
מתי והיכן: 11.6.15, במלון רימונים חוף התמרים ובמפעל טמבור - עכו

דמי השתתפות: יפורסמו בהמשך

 כינוס ה-12 למערכות רכב וחלפים
מתי והיכן: 17.6.15 במלון השרון, הרצליה

הענף להנדסת רכב בלשכת המהנדסים בשיתוף משרד התחבורה מזמינים לכנס ה-12 למערכות רכב וחלפים. בכנס יושם דגש על 
ההתארגנות בארץ לתחבורה בכלי רכב המונעים בגז טבעי, הפחתת זיהום אוויר בתחום התחבורה, ויושמעו הרצאות בנושאים נוספים 

הקשורים לתחום מערכות הרכב והחלפים.
דמי השתתפות: מחיר מלא: 450 ₪ מחיר לחברי לשכת המהנדסים / עובדי תעשייה אווירית: 390 ₪

יום עיון חקר הכשל
מתי והיכן: 22.6.15, בלשכת המהנדסים – דיזנגוף 200 תל אביב

דמי השתתפות: יפורסמו בהמשך

חדשנות פנים ארגונית - מה ניתן ללמוד מניסיונם של אחרים
מתי והיכן: 23.6.15 בשעה 17:00 במכללה האקדמית תל-אביב-יפו, רח' חבר הלאומים 10 תל-אביב-יפו, חדר 109, קומה 1, בניין ניהול וכלכלה

מרצים: ד"ר מיכל רול, מר רונן הראל וד"ר אייל בנימין
17:30–17:00   התכנסות ודברי פתיחה לוח זמנים: 

17:55–17:30   "חדשנות פנים ארגונית- המציאות והאתגרים"- ד"ר אייל בנימין  
18:20–17:55   "איך מייצרים חדשנות בארגון ציבורי ומורכב כמו בית-חולים?" - ד"ר מיכל רול  

18:45–18:20   "חדשנות פנימית בעסקים קטנים - האם אפשרית?" - מר רונן הראל  
19:25–18:45   פאנל בהשתתפות: ד"ר מיכל רול, מר רונן הראל וד"ר אייל בנימין   

Networking-20:00–19:25   שאלות ותשובות, קפה ו  
דמי השתתפות: ללא עלות, מותנה ברישום מוקדם

לפרטים והרשמה: לשכת המהנדסים והאדריכלים - אושרית יפרח
oshrit@aeai.org.il    03-5272496    03-5205808 

לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
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