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ארנבוהגמיכאלצילום:

•ירחוקרואים
הקרובי?בחודשי?כניסתולקראתמעגלסוגראלקסרואופסיקה,וחוקרמרצהשינפלד,דודד"ר

הראשוני?הצעדי?אתעשהשבולב,האקדמיבמרכזלאלקטרואופטיקההחוגראשלתפקיד

דתי,מדעןשללפתחושעומדי?האתגר׳?עלמספרהואמיוחדבריאיוןהאקדמיבעול?שלו

הרבי?החוגבוגריועלמחיינוחלקהפכושכברהאלקטרואופסיקהשלהמעש"?היישומי?על

ביטחוןבפרסזכואףשחלק?הביטחון,משרדשלוחשובותרבותבזרועותומשרתי?שנמצא׳?
שאקיאסר//ישראל

אםמהישיבהשליחבריםתשאל"אם

הםלפיזיקה,ד"רשאנימכךמופתעיםהם

ד"רמאליו".מובןכמעטשזהלךיגידו

בתחוםוחוקרמרצה,45שינפלד,דוד

אוקטוברבחודשאשרהאלקטרואופטיקה
החוגכראשכהונתואתיחלהקרוב

לב.האקדמיבמרכזלאלקטרואופטיקה
דתיתלמשפחהבןגן,ברמת"גדלתי

הרא"ה.בכפרלמדתיובישיבהלאומית,

מהנדסואביסוציאליתעובדתהייתהאמי

מאודביהחדירוהואהאווירית,בתעשייה

ביהייתהההנדסה.למקצועהאהבהאת

מדעולקריאתלמדעיםטבעיתאהבה

במגמתלמדתיבישיבהלכןפופולרי,

זהמהידעתילאעודההןבשניםפיזיקה.

שפיזיקהידעתיאבלאלקטרואופטיקה,
רוצהשאנימשהוושזהאותימעניינת

בו".לעסוק

מיוחדות.מאודהיוהרא"הבכפר"השנים

שסיימתיאחרישנהנפטרזצ"לנריההרב

לחוותזכינוהלימודיםבמהלךאזבישיבה,

עוצמתיותתפילותבבוקר,השכמותממנו

שגםכמובןושירה.רגשמלאותוהבדלות

עלינוהשפיעזצ"לצוקרמןאברהםהרב
שקיבלתיהחשוביםהדבריםאחדמאוד.
היכולותניצולשלהחשיבותהיהבישיבה

מהזהוהארץ.התורההעם,לטובתשלך

בחיי.לעשותמנסהעדייןואנישניסיתי

חברלהמשיך.לאןהתלבטתיי"בבכיתה

ואמרלב,מכוןעלאזליסיפרמהישיבה

ישיבתיתורהלימודבולשלבשאפשר

במסגרתבאלקטרואופטיקהתוארעםיחד

מהנדסולהיותהאקדמיתהעתודה

האמנתילי.קסםהזההשילובופיזיקאי.

אניהיוםועדלי,מתאיםמאודשהוא

גדולה".וברכהייחודיותבושישמאמין
המרכזשלהגדולהחידושלדעתךמהו

לב?האקדמי

תורהשמשלבלב,זאבפרופ׳של"החזון

מופלאהואוחול,קודשלימודיומדע,

אתהיוםעדזוכראניהשראה.ומעורר

עדבי.הותירהזהשהשילובהעזהרושם

ואףתורהלומדיםהיינוהצהרייםשעות
מהציוניםוחלקהקודש,לימודיעלנבחנים
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לאחרהתואר.שלהכללילציוןנכנסו

בכלל,הלילה.עדחוללימודילמדנומכן
שלבראששהגיעוצעיריםעתודאיםבתור

משמעותיותמאודשניםפהעברנותיכון,

המשיכושגםשלנו,הרבניםבהדרכת

האקדמיהמרכזבצבא.כשהיינובנולתמוך
בכלובעתודאיםבסטודנטיםמשקיעלב

הוארימוןהרבכאשרהיום,דרכים.מיני

עוצמתייםהדבריםהמדרש,ביתראש

במרכזהתלמידיםביןהקשרגםבמיוחד.

ביןהקשרכמולפעמיםהואלבהאקדמי
קשרונוצרשונים,משיעוריםישיבהבחורי
הצעיריםהעתודהתלמידיביןמשמעותי

אספראישיבהקשרהבוגרים.לתלמידים

בשםבחורעםשנתוןבאותוכאןשלמדתי

גיסי".נהיההדרךשבהמשךעיטם,עמיחי

האמונהעלשומרי?
והערכי?

שלבסופוהתורהלימודלדעתי"ובכלל,

שלךההתנהלותאופןעלגםמשפיעדבר
דתימדעןלהיותפעםאומנםמקצוע.כאיש

מאודזהוהיוםאישיו,היהזהמיוחד,היהזה

האלקטרואופטיקה,בתחוםבמיוחדנפוץ
חלקישלבהאקדמיהמרכזלבוגרישבו
מדעןכשאתהזאת,ובכלבתעשייה.חשוב
שזהמרגישאתהכיפה,עםמהנדסאו

מרגישאתהכלשהו.באופןאותךמחייב

המרכזכבוגררקלאמשהו.מייצגשאתה

ממנושמצפיםכמישהואלאלב,האקדמי

ליותר.
מהלימודיםשלקחתיהדברים"אחד

המטרה.רקלאהדרך,שלהחשיבותהוא

כללאורךאדםבןלהיותמאודחשוב

אדם.לכלובכבודכראוילהתנהגהדרך,

פרויקטיםמעשרהאחדרקבממוצע,
בליבהצלחה,רקשמתמקדמימצליח.

ובדרךשלו,ההתנהלותלצורתלבלשים
נשארעצמואתימצאאנשיםעלדורך

שהפרויקטאחריגםהזוההתנהלותעם
הסטודנטיםאתמחנכיםאנחנונגמר.

הערכיםועלהאמונהעללשמורשלנו

חשובהכמהלזכורותמידמצב,בכלשלהם

זהדברשלבסופוהאנושית.ההתנהגות

איתך".שנשארמה
שלימדומהמרציםבמיוחדלךזכורמה

החול?לימודיאת

לשמועהזכותליהייתה"כסטודנט,
המקום.אתשייסדלבזאבמפרום׳הרצאות
עםויחדמובהקתורהאישהיהלבפרום׳

לאלקטרואופטיקה.ומומחהפיזיקאיזאת
ישבדרכו.ללכתמשתדלאנירבהבמידה

הקשורבכלאדירותזכויותלבלפרום׳
תחוםשלולביסוסוומדעתורהלשילוב

אינםרביםבישראל.האלקטרואופטיקה

השפעהישנההזהלמקצועאךזאת,יודעים

כמעצמהבונתפסתוישראלעצומה,

תחוםלמשל,הבינלאומית.ברמהחשובה

ישראליתהצלחהממשהואהלוויינים

ולמרכזעולמי,מידהבקנהמשגשגת

בהטמעתואדירותזכויותישלבהאקדמי

והאזרחיתהביטחוניתובתעשייהבאקדמיה

ישראל.של

המחלקהכימזכירשינפלדד"ר
לבהאקדמיהמרכזשללאלקטרואופטיקה

אקדמיתלהוראהבארץהראשונההייתה
פרום׳ידיעלהוקמההיאהמקצוע.של

בעליחוקריםשהיולוי,יהודהופתם׳לב
אףלוי"פרום׳זה.בתחוםעולמישם
מקצועשלהיסודמספריאחדאתכתב
באקדמיהשנלמדהאלקטרואופטיקה
היאאלקטרואופטיקההעולם.ברחבי

שמשלבבין־תחומיהנדסהתחוםבעצם

ושימוששליטהכלומראלקטרוניקה

מדעעםיחדחשמליים,במעגלים

אור,בקרניהעוסקמדעהאופטיקה

וגלים.קרינה
הקשוריםהמעשיים"היישומים
ומגוונים.רביםהםלאלקטרואופטיקה

ומצלמותמדויקיםחיישניםהיתר:בין

בכלכמעטלמצואשניתןמתוחכמות

הדעתעללהעלותשניתןמכשיר

אוטונומיות,מכונותמטוסים,לוויינים,

בגלולותאפילוסלולריים,טלפונים

מבפנים.הקיבהאתשמצלמותזעירות

האינטרנט,רשתתשתיתגםלכךבנוסף

קילומטריםמיליונימאותעלשבנויה
הארץכדורפניעלשפרושיםסיביםשל
ממקוםהאורבמהירותמידעונושאים
לעולםישירבקשרקשורהלמקום,

בתחוםיישומיםכןכמוהאלקטרואופטיקה.

ואפיוןבדיקההמתקדמת,המיקרוסקופיה
תחוםוכמובןתמונה,עיבודראייה,של

בתחוםיישומיםאין־ספורעםהלייזרים

הביטחוןתחוםוהמדע.הרפואההתעשייה,
חדשנייםפיתוחיםעלהואגםנשעןכמובן

"היישומי?

הקשוריםהמעש"?
לאלקטרואופטיקה
ומגוונים.רבי?ה?

חיישניםלמשל

ומצלמותמדויקי?
שניתןמתוחכמות
כמעטלמצוא

שניתןמכשירבכל
הדעתעללהעלות

מטוסי?,לווייני?,
אוטונומיות,מכונות
סלולר"?,טלכוני?
בגלולותאפילו
שמצלמותזעירות
מבפנים"הקיבהאת

עמוד 2



ד"ר
דוד

שינפלד
צילום:
מיכאל

ארנבוהג

"ההתקדמות
הטכנולוגיהשל
מדהימה.

נעשותהמערכות

יותרהזמןכל

ויותרמתקדמות

ממוזערות.

ג?הזההעניין

כמובןנוגע
שהיאלתעשייה

החשובהאולי

ואניביותר,

לתעשייהמתכוון
הביטחונית.

הקרבשדה
יאוישהעתידי

במקו?ברובוט׳?
בלוחמי?"

לדוגמהזו,טכנולוגיהעלהמבוססים

טיליםליירוטהחדשניתהלייזרמערכת

המחלקהמבוגרישכמהאור׳׳מגןורקטות
ועקיףישירבאופןשלה.בפיתוחשותפים
שהזכרתי.מהתחומיםברביםעסקתי

פרויקטאתעשיתיהראשון"בתואר
שהיוםלייכטר,יצחקפרופ׳אצלהגמר

בהנדסתשנילתוארהתוכניתבראשעומד

לב.האקדמיבמרכזאלקטרואופטיקה

אריאלי,יואלפרופ׳היושליהמרציםבין
אניואותוהמחלקהכראשמכהןשכיום

שהיהעזרא,בןדודוהרבלהחליף,מתעתד

הקורסיםאתמלמדאניוהיוםשלימרצה
סיוםלאחרממנו.שלמדתי

התגייסתיהלימודים

שניםשבעשללשירות

הטכנולוגיתביחידה

המודיעין.חילשל
מהחבר׳הרבים

היואיתיששירתו

המרכזבוגרי

לבהאקדמי

שממשיכיםבוגרים

בהמוניהםלשרת

גםהזוביחידה

אלה.בימים

אניהיום"עד

כיבלילהטובישן

החבר׳המהיודעאני

וסומךעושיםהאלה
שהאנשיםכךעל

עובדיםביותרהטובים

בשבילמאודקשה

כאן.לחיותשנוכל
ממפקדיאחד

היחידה

אמר

מהאתביוםעושים׳אנחנופעם:לנו

בהחלטוזהבלילה׳,עליוחולמיםשאנחנו

הידעאתרותמיםשםהחייליםנכון.

בעיותפתרוןלטובתשלהםוהיכולות

לפתרון.אפשריותבלתינראותשלפעמים
הרבהלהגיעהמשכתיהשחרוראחרי

הלךזהלאטולאטמילואים,כחייליחסית
טוביםקשריםליישהיוםעדאבלודעך,

דתייםאיתי,ששירתומהחבר׳החלקעם

השירותסוףלקראתחילונים.גםוכמובן

להתקדםמוכןוהייתיהתחתנתיהצבאי
הבא".לשלב

המידעלמהפכתהשורש
שינפלד,ד"רממשיךהשחרור","לאחר
ישירלמסלולשהפךשניתואר"התחלתי

אצלהעבריתבאוניברסיטהלדוקטורט

מאודהרבהממנולמדתימרום.דןפרופ׳

חיי.מסלולאתשינתהאצלווהעבודה

בחברתעבדתיהשנילתוארבמקביל

שעוסקתחברהמטריאלס׳,׳אפלייד
מעגליםשלהייצורתהליכיבבקרת

שליהמחקרזה,לצדמיקרואלקטרוניים.

התקשורתבתחוםעסקבאוניברסיטה
מידעלהעביריכוליםאנחנוהאופטית.

בבטןשמונחיםכבליםבזכותברשת
כמותלהעביריכולנחושתכבלהאדמה.

אופטיסיבלעומתמידע,שליחסיתקטנה

למעשה,עצומה.כמותלהעבירשיכול
בשניםשמתרחשתהמידעמהפכתכל

זההזו.בטכנולוגיהתלויההאחרונות

אתשמדגימיםהמרתקיםהיישומיםאחד

חיינו.עלהאלקטרואופטיקההשפעת

עוסקתאלקטרואופטיקהלכך,"מעבר
סקאלהישהאלקטרומגנטי.בספקטרום
אתלייצגניתןשבאמצעותהגלאורכישל

הרדיו,גליבטבע:שישהקרינהסוגיכל

האורתרמית,קרינהמיקרוגל,רנטגן,קרני

האוראתרקרואהשלנוהעיןועוד.הנראה

מהספקטרוםקטןמאודחלקשהואהנראה,
כליהיאשלנוהעיןאחדמצדאומנם,הזה.

לראות,יכוליםאנחנושבעזרתומופלא
למהמעברשישהגווניםכמותאבל

מהעצומה.היאלראותיכולהשהעין

׳לראות׳זההיוםלעשותיודעיםשאנחנו

מהאתרקלאמיוחדיםחיישניםבאמצעות

גםאלאשלנו,הרגילהבעיןרואיםשאנחנו

בענייןהאתגריםואחדנוספים,גלאורכי
מרחוק.אותםלזהותהואזה

מטוסיםעללהתקיןניתן"למשל,

תצפיתהמאפשריםומצלמותחיישנים

צבאייםלצרכיםנוסףשימושהקרקע.על

המתבססיםחוםמונחיטיליםלמשלהוא

תרמית,לקרינהשרגישיםגלאיםעל

אפשראךלילה,לראייתמערכותוכמובן

לצרכיםגםהזובטכנולוגיהלהשתמש

חקלאייםיבוליםניטורכמואזרחיים
שוניםמסוגיםגלאיםהאוויר.מזגוחיזוי

בענפיםפתרונותלייצורגםמשמשים

האוטונומיים,הרכביםענףכמואחרים,

אנושית.שליטהללאשנוסעיםהרכבים

מסוגיםגלאיםלמגווןזקוקכזהרכב

איךנמצא,הואאיפהלדעתכדישונים
בעצמיםהתנגשותלמנועוכיצדלהתקדם

הגזהנפט,חיפושיהואנוסףענףשבדרך.

משתמשיםבהםשגםאחרים,טבעומשאבי

שימושישחכמיםבבתיםגםהללו.בגלאים

וכמובן,אלקטרואופטיים.בגלאיםנרחב
ופיתוחיםביישומיםגדושהרפואהעולם

הדמיהמשיטותהחלאלקטרואופטיים,

MRnכמולכולםשמוכרות ctוכלה

קשוריםאלוכללניתוחים.בלייזרבשימוש
בתחום".העשייהלליבתישירבאופן

כמהעדהזו,בטכנולוגיהשעוסקכאחד

ההתפתחות?קצבומהמתפתחתהיא

מהר.מאודזזיםשהדברים"האמת

מדהימה.הטכנולוגיהשלההתקדמות

מתקדמותיותרהזמןכלנעשותהמערכות
כמובןנוגעגםהזההענייןממוזערות.ויותר
ואניביותר,החשובהאולישהיאלתעשייה

הקרבשדההביטחונית.לתעשייהמתכוון
בלוחמים.במקוםברובוטיםיאוישהעתידי
כטב"מיםמחליפיםהמטוסיםאתהיוםכבר

כזהכליכלמאוישים.בלתיטיסכלי

כמובןוהםו׳אוזניים׳׳עיניים׳עלמבוסם
אלקטרואופטיים".אמצעים

מהכיסאמטיילי?

ויותריותרנפתחיםזהלכל"בנוסף

במציאותשימושעלהמבוססיםיישומים

כיוםלמשל,רבודה.ומציאותמדומה

במשקפייםלהשתמשיכוליםטייסים
שבוהשטחאתגםרואיםהםשבעזרתם

שמוקרנותהמטרות,אתוגםטסיםהם
הםשדרכוהמסךעלאינטראקטיביבאופן

ייהנההעתידיהשדהחיילגםמתבוננים.

לראותלמשללושיאפשרכזהמציוד

ואםקירות.מאחוריהמסתתרותמטרות

משקפיהרפואייםליישומיםלרגענחזור
לרופאלהראותיכוליםרבודהמציאות

אתלעשותבדיוקאיפהניתוחבאמצע

תוךבעיותבפתרוןלוולעזורהחתך,
במציאתמתבטאנוסףיישוםניתוח.כדי

אוחוליםמבוגרים,אנשיםעבורפתרונות

למשל,כלשהי.ממוגבלותשסובליםנכים
אבותבבתישנמצאיםמבוגריםאנשים

אוהקורונהבעקבותבתנועתםומוגבלים

לטיול׳לצאת׳היוםיכוליםאחר,ענייןכל

שיכוליםהאלה,המשקפייםבעזרתמדהים

יכוליםנכיםדופן.יוצאתחוויהלספק

לקוםמבליוטיולהליכהשלחוויהלחוות
מהכיסא".

גלובליים,מאודדבריםעלמדבראתה
עשההזובטכנולוגיהשהעיסוקמניחואני

קולגותעםלחקורלהמשיךחשקלך
מחו"ל.
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אחריאותי.שענייןמשהובהחלט"זה

אניאשתי,נסענוהדוקטורטסיום

הברית,בארצותשניםלחמשוהילדים,

עבדתיהפוסטדוקטורט.אתעשיתישם

באית׳קה,קורנלבאוניברסיטתכחוקר
פסטורלי,מקוםיורקניומדינתבצפון
כמוחייםשםאנשיםנידח.ומאודיפהפה

נועליםלאשנהארבעיםלפניבקיבוץ
הרכבעלגניבהביטוחעושיםלאדלתות,

קטנה,מאודדתיתקהילהשםישוכדומה.
קהילתוגםמאודמשמעותיחב"דבית
שלנושהמשפחהמאודפעילהסטודנטים

שהםלמרותממנה,חלקלהיותהפכה

שםהיורבות.בשניםמאיתנוצעיריםהיו

פעיל,מדרשוביתביוםתפילותשלוש
אבלסטודנטים.עםיומידףולמדתי

חינוךהיהשלאשלנוהעיקריהאתגר
ציבורי.ספרלביתהלכווהילדיםיהודי

לכןהזה,הדברעםלהתמודדצריכיםהיינו
בבית.להםנתנוהתורניהחינוךאת

ההיאבתקופהשקיבלנוהתובנות"אחת

יכוליםיותרהרבהאנחנושכיוםהייתה

בחו"ל.ונשאריםשחייםהיהודיםאתלהבין
אתלהביןהצלחתיכךכללאשניםהרבה

קשהזהכמהמביןאניכיוםהזה,הקושי
אפילומסוימים.ממקומותלארץלעלות

עבודהלנווישעברית,שדובריםלנו,

לחזורולאןתומכתמשפחהבארץ,

חלקאגב,פשוטה.לאמאודהייתההחזרה
אלינושבאובקורנלהיהודיםמהסטודנטים

לארץ".עלואיתנווהתיידדו
באוניברסיטתשעשיתהמחקרעסקבמה

קורנל?
שלייחודיבתחוםעסקשלי"המחקר

דרךלהסתכלשמאפשרמיקרוסקופית
נושאיםלגביחשובהזההענייןדברים.

ביצירתבעיקרהתמקדנואנחנואבלרבים,

בתוךהנוירוניםאתלראותשיאפשרוכלים
שלהסופיתהמטרהאומנםהמוח.עומק

בידעלהשתמשהיאהאלומהמחקריםרבים

למעשהאךרפואיים,טיפוליםלטובתהזה

מודלבחיותנעשההמוחמחקרגדולחלק

חייתלכלנוספות.וחיותעכבריםדגים,

לכךמיוחדתוסיבהמיוחדיתרוןישמודל
האתגריםאחדבה.דווקאשמשתמשים

התהליכיםאתלראותהואהמוחבחקר

נוירונים,הנקראיםהמוחתאיביןשקורים

מכמאהמורכבהמוחפשוט.לאמאודוזה

לשניאחדשקשוריםנוירוניםמיליארד

שלומעברקשרים,שלסבוכהברשת

חלקהואביניהםחשמלייםזרמים
החשיבה.מהתהליך

שנמצאיםנוירוניםלראות"בשביל

לשכבהמתחתהמוח,שלהעמוקותבשכבות

אומהמוח,חלקלחתוךצריךהעליונה,

שלנוהשיטהדרכו.להסתכלדרךלמצוא

מיוחדיםבלייזריםשימושעלהתבססה

מיליוןחלקיאחתמאודקצרשמשכם
שנקראמשךשנייה,שלמיליארדכפול
לייזרים׳פמטו־שנייה׳.המדעבשפת

ייחודיתאינטראקציהמייצריםהזהמהסוג

למפותשניתןכךבמוחזרחנייםתאיםעם

מודל.חיותשלמוחיתפעילותולאפיין
למפותמנתעלהזובשיטההשתמשנו

שהואדגזברהבדגמוחיתפעילות

הגודלבגללדווקאחשובהמודלחיית

באמצעיםשלו.הקומפקטיוהמוחהקטן

הראשונהבפעםהצלחנוהללוהחדשניים

פעילותולראותשלוהמוחאתלמפות
מדעיבעיתוןפורסםהזההמחקרמוחית.

שהואומקווהמאמיןואנינחשב,מאוד

המוח".חקרבתחוםרבהתועלתיביא

לתפקידךמתכונןאתהוכעתמרתק.

משולבותיד"?ע?לומימיןי.לטכנולוגיה׳הגבוההספר׳ביתהמקו?נקראבהבתקופהלבהאקדמיבמרכזבביקורפרסשמעון

אלקסרואופסיקה.שלהאקדמיתההוראהאתבאר\ש"סדלב,זאבפרופיעומד

לאלקטרואופטיקההחוגכראשהחדש
בעודתיכנסשאליולב,האקדמיבמרכז

ההרגשה?איךחודשים.מספר

מרגישוגםמרגש,מאודזהאישי"באופן

לבהאקדמיבמרכזכימעגל,סגירתכמו

בעולםשליהראשוניםהצעדיםאתעשיתי

לאנשיםומודהנרגש,מאודאניהאקדמי.

אניהתמיכה.עלכאןשנמצאיםהיקרים

הגדולהההזדמנותעלתודהאסירבאמת

לתתרוצהמאודאנילפתחי.שהתגלגלה

הרבה.כךכללוחייבשאנילמקוםבחזרה

זהמהידעתילאבכלללכאןכשהגעתי

סגלהמון.פהולמדתיאלקטרואופטיקה,

לאורךמאודליעזרווהמרציםהחוקרים
גםזהוכךסטודנט,שהייתימאזהדרך,כל

היום".עדנמשך

מנצחי?שילובי?
להמשיךמקווהאניכללית,"בראייה

מקווהואניקודמי,שלהטובההדרךאת
אנילהצליח.ימשיכושלנושהבוגרים

לבהאקדמיהמרכזשלבדרכומאמיןמאוד

דבריםכךומצמיחהומדעתורההמשלבת

כללהתקדםגםשעלינוכמובןנפלאים.

ומסעיריםחדשיםבנושאיםולעסוקהזמן,

ננו־קוונטית,אופטיקהלמשלכמו

פוטוניקה

$TS1$ננופוטוניקה$TS1$

$DN2$ננופוטוניקה$DN2$שלנוהמטרהנוספים.ותחומים

להביאהמחלקה,פניאתלחדשגםהיא

שיקדמוטוביםואנשיםצעיריםחוקרים
פעולהשיתופימקדמיםגםאנחנואותנו.
וברחביבארץאקדמייםמוסדותעם

מאמיןאניהזהמהכיווןוגםהעולם,
ויותר.יותרלהתקדםשנצליח

שקייםמהשילובוחוץלכך,"פרט
שישמאמיןאנילמדע,תורהביןאצלנו

השילובוהואנוסף,מיוחדשילובאצלנו

ישככלל,יישומית.לפיזיקההנדסהבין

לפיזיקאים.מהנדסיםביןמסויםמתח
מסוים,בנושאמתמחיםההנדסהבמקצוע

כךכללאאךבו,ומתמקצעיםמעמיקים
ובאופןאליו,מעברהידעאתמרחיבים
הרבהלגדר׳׳מחוץמשאיריםכללי

הפיזיקאיזאת,לעומתבעיות.שלסוגים
אהרןמפרום׳פעםששמעתיכמוהיישומי,
אנשיםאלובעיות׳.׳פותרמעיןהואקציר,

מהמוכרששונותמבעיותמפחדיםשלא

ביןמחשבתיתבתנועההזמןכלוהםלהם,
במחלקהאצלנוהשילובלכןרבים.נושאים
כךכלהואיישומיתלפיזיקההנדסהבין
מכךמרוויחיםשלנווהבוגריםמשמעותי,
הרבה.

שלנו,הבוגריםעלמדבריםאם"ובכלל,
המדעןרגע.עודכךעללהתעכבכדאי
)המינהלמפא"תשללשעברהראשי

ותשתיתלחימהאמצעיולפיתוחלמחקר

הבוגריםשלנו.בוגרהואטכנולוגית(

רבותבזרועותומשרתיםנמצאיםשלנו

העתודאיםהביטחון,משרדשלוחשובות

בוגריםלנוישבצבא.חילעושיםשלנו

וכאלוישראל,ביטחוןפרםזוכישהם

אור׳׳מגןמערכתבפיתוחחלקשלקחו

טילים.ליירוטהחדשניתהלייזרמערכת
אחדאתלתקןזכהשלנוהבוגריםאחד

בגללשהושבתהצבאייםמהלוויינים

שעובדיםרביםבוגריםלנוישתקלה.

ובתעשיותברפאלהאווירית,בתעשייה

גםאותםמעודדיםאנחנוהביטחוניות.

בחברותעובדיםמהםורביםליזמות,

חיל.בהןועושיםסטארט־אפ
בתוארהראשוןהקורםאתמלמד"אני

והדבראופטיקה,להנדסתבמבואהראשון

׳אניהוא:לסטודנטיםאומרשאניהראשון

אצלעבודהימצאומכםשחצימצפה

ויעסיקוסטארט־אפיםשיקימוהשני,החצי
שלנובבוגריםמאודמאמיןאניאותם׳.

מתווה.לבהאקדמישהמרכזובדרך

החוגכראשלכהונהבכניסה

גדולה,אחריותישלאלקטרואופטיקה

סטודנטיםשיותרשכמהלכךהיתרבין

המחלקהבוגרישלהטובהבדרכםילכו
מתפללאניעליהם.יתעלוואףלדורותיה

החדשהבמשימתילייסייעשהקב"ה

שתורמיםאנשיםלגדלושנמשיךוהחשובה

ולעםכולולעולםמשמעותיתכהתרומה
בפרט".ישראל

מאודמאמין"אני

שלנובבוגרי?

שהמרכזובדרך

מתווה.לבהאקדמי

לכהונהבכניסה
החוגכראש

לאלקטרואופטיקה
גדולה,אחריותיש
לכךהיתרבין
שיותרשכמה

ילכוסטודנט׳?
שלהטובהבדרכם
המחלקהבוגרי
ואףלדורותיה
אניעליה?.יתעלו

שהקב"המתפלל
במשימתיל׳יסייע

והחשובה"החדשה

לבהאקדמיהמרכזבאדיבות
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