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 ת מכונות ומכטרוניקהח יישום המלצות וועדת ההערכה על המחלקה להנדס"תגובתנו לחוות הדעת על דו :הנדון
 

 :להלן תגובתנו למספר נושאים שהועלו במכתב

גובשה תכנית אסטרטגית לפיתוח המחלקה להנדסת , בעקבות המלצות הועדה - תכנית אסטרטגית .1

 :תכנית זו מכילה מספר נושאים מרכזיים. מכטרוניקה ומכונות 

  ראשונית כבר הוכנה וכעת  תכנית(. ללא רובוטיקה" )קלאסית"השלמת התוכניות להנדסת מכונות

 .מטפלים בעדכונה

  ישנו מחסור מומחים בתחום –פיתוח התמחות בתכנון מכונות. 

 קיימים תקציבי מחקר -מכניקה-פיתוח התמחות בביו. 

  על מנת לאפשר להם , מבחינה מחקרית' יצרניים'מינוף תהליך הפחתת שעות ההוראה לחברי סגל

 (. ש מהוראה לטובת מחקר"ש 0 עד הפחתה שלחבר סגל יכול לקבל )זמן נוסף למחקר 

 

ולשם כך נעשים מאמצים , אנו מכירים בחשיבות הרבה של גיוס חברי סגל ראויים -גיוס חברי סגל .2

 . והשקעה רבים

 :השנה הצטרפו שני חברי סגל צעירים למחלקה

 נדסת עוסק במחקר מתקדם בתחומים של יחסי גומלין בין ה, ר לינקין שמעון"הצטרף ד -א "תשע

 .   מכונות להנדסת חשמל ואלקטרואופטיקה

 בעיקר , רפואיות-זרימות ביועוסקת בתחומי מחקר של , ר אברהמי עידית"הצטרפה ד –ב "תשע

 ,הכולל פיתוח של אביזרי עזר מלאכותיים למערכת הלב וכלי הדם, ווסקולארית-הקרדיו במערכת

 .יםחקירת זרימה פועמת דרך הצרויות רגישות בכלי דם אלסטי
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. ר ניר שוולב כמינוי משותף של הנדסת מכונות ומכטרוניקה והנדסת תעשייה וניהול"כמו כן התקבל ד

עיקר עבודתו המעשית מתבצעת במעבדה . נסוב סביב רובוטיקהר שוולב "תחום המחקר העיקרי של ד

 .בראשה עומד הואאשר  KCG לקינמטיקה וגיאומטריה חישובית

גוריון וכרגע משמש -שסיים את לימודי הדוקטוראט באוניברסיטת בן הצטרף מר רודיך סטפן, בנוסף

התכונות  מר רודיך עוסק בתחום של חקר. כמרצה אורח עד לקבלת אישור פורמלי על קבלת התואר

כולל מחקר בקיץ האחרון , ל"הוא משתף פעולה עם קבוצות חוקרים בחו .המכניות של חומרים מוצקים

 .באוניברסיטת הרווארד

אחר חברים  ומחפשיםלהרחיב ולהעשיר את הסגל  מבקשיםל להתקדמות זו בנושא אנו עדיין במקבי

 .נוספים

 

אשר הפעילות בו הולכת וגוברת כתוצאה , במרכז האוניברסיטאי קיים מרכז לחקר הרובוטיקה – מחקר .3

 :מהשקעת המוסד במרכז ועבודתם של צוותי המחקר כפי שיפורט להלן

 (1944)המרכז לרובוטיקה באריאל 

במרכז פועלים ששה חוקרים במשרה מלאה מהמחלקה להנדסת . שרגא שובל' בראש המרכז עומד פרופ

במסגרת שתי המחלקות נערכים סמינרים דו שבועיים שחלקם . מכטרוניקה ומהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול

אמצעי .  נדסי מכונותשני מה, מהנדס אלקטרוניקה: לרשות המרכז עומדים.  הארי עוסק ברובוטיקה ובייצור

 . סדנה ;מדפסת תלת ממדית  ;מכונת חריטה  ;מכונת כרסום   ;  CNCמערכת : ייצור במרכז לרובוטיקה הם

   

 : להלן טבלה המרכזת את הפעילות
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http://www.ariel.ac.il/projects/trp/GeneralInformation.asp?numRec=6&numMenu=1&id_lang=1&d=0
http://www.ariel.ac.il/projects/trp/GeneralInformation.asp?numRec=5&numMenu=1&id_lang=1&d=0
http://www.ariel.ac.il/projects/trp/GeneralInformation.asp?numRec=5&numMenu=1&id_lang=1&d=0
http://www.ariel.ac.il/projects/trp/GeneralInformation.asp?numRec=175
http://www.ariel.ac.il/projects/trp/GeneralInformation.asp?numRec=175
http://www.ariel.ac.il/management/research/Research%20centers/Center%20for%20Robotics%20Research%20and%20Applications/Shoval.pdf
http://www.ariel.ac.il/management/research/Research%20centers/Center%20for%20Robotics%20Research%20and%20Applications/Shoval.pdf
http://www.ariel.ac.il/management/research/RoboticsGeneral.aspx
http://www.ariel.ac.il/management/research/RoboticsGeneral.aspx
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 Motion planning 

 Autonomous systems  

 dynamics and control 

 optimal-motion control and 

obstacle avoidance 

Prof. Zvi Shiller  Paslin Laboratory   

 Human Computer/Robot Interaction 

 Assistive/Social Robotics, Motor 

Control 

 Affective Computing, 

 Cognitive User Modeling, 

 Machine learning, 

 Computer Vision 

Dr. Marina Fridin  

Industrial Robotics 

laboratory   

 

 Human Computer/Robot Interaction 

 Haptics 

Dr. Michael 

wagner  

Human factors laboratory 

 

   

 :להלן תחומי מחקר נוספים של חברי סגל המחלקה

 עידית אברהמי' דר

 .חקירת זרימת דם ופיתוח של קנולה למכונת לב ריאה להקטנת אירועים מוחיים בעקבות ניתוח לב פתוח .1

פרויקט שמומן על ידי ) חברת קרדיוגרד אריאלום "מרכז רפואי רמב, ר גיל בולוטין"בשיתוף פעולה עם ד

 .(לקראת פרסום –1333-1366ם חברת חממה בשני

מנהל מכון , רן קורונובסקי' בשיתוף עם פרופ .הערכה לא פולשנית של הזרימה בכלי דם כליליים עם היצרות .2

-תל' שמואל עינב המחלקה להנדסה ביורפואית אונ' פרופ, ר יפאת לביא מרכז רפואי רבין "צנתורי לב וד

לשנה למשך שלוש שנים ₪  033,333, ן"קמי) אביב-תל' אונ ס להנדסה מכאנית"בי, ר אלכס ליברזון"ד, אביב

1361-1360). 

סגן , ר משה חלק"בשיתוף עם ד. אינטראקציה בין אבי העורקים וסטנט גראפט לטיפול במפרצת ותין בטנית .3

ראש המחלקה להנדסה רפואית מכללת אפקה , ר זהבה בלכמן"ד, ח תל השומר"מנהל מחלקת כלי דם בבי

 .המרכז האוניברסיטאי אריאל משה ברנדר "וד

, ר לירן שני"ר עובד כהן וד"בשיתוף עם ד. מנח אופטימאלי להשתלת מסתם מכאני דו עלי במיקום מיטראלי .4

 .ם"מרכז רפואי רמב

מנהל מכון צנתורי לב , רן קורונובסקי' בשיתוף עם פרופ .זרימה ומבנה של מסתם אורטאלי המושתל בצנתור .5

 .וחברת אדוארדס י רביןמרכז רפוא, ר יפאת לביא"וד

סגן מנהל מחלקת כלי , ר משה חלק"בשיתוף עם ד .אינטראקציה מכאנית בין סטנטים וכלי דם פריפריאליים .6

 משה ברנדר "אביב וד-תל' המחלקה להנדסה ביורפואית אונ, שמואל עינב' פרופ, ח תל השומר"דם בבי

 .המרכז האוניברסיטאי אריאל

http://www.ariel.ac.il/sites/shiller/index.html
http://www.ariel.ac.il/management/research/Research%20centers/Center%20for%20Robotics%20Research%20and%20Applications/Shiller.pdf
http://www.ariel.ac.il/projects/trp/GeneralInformation.asp?numRec=103
http://www.ariel.ac.il/management/research/Research%20centers/Center%20for%20Robotics%20Research%20and%20Applications/Shoval.pdf
http://www.ariel.ac.il/management/research/Research%20centers/Center%20for%20Robotics%20Research%20and%20Applications/Shoval.pdf
http://www.ariel.ac.il/projects/trp/GeneralInformation.asp?numRec=207
http://www.ariel.ac.il/projects/trp/GeneralInformation.asp?numRec=207
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 ענת ר"וד זמיר גידי ר"ד עם בשיתוף המודיאליזה במטופלי ווריד עורק ורבחיב חסימה להיווצרות הגורמים .7

ר "וד כרם עין הדסה ח"בי הדיאליזה יחידת מנהל חביב יוסי' ופרופ, ניסויית לכירורגיה המעבדה גלוברמן

 .המרכז האוניברסיטאי אריאל משה ברנד

מנהל המכון , רן קורונובסקי' פרופבשיתוף עם  .אינטראקציה מכאנית בין סטנטים וכלי דם עם הסתעפויות .8

משה ר "סנטה קרוז קליפורניה וד' אונ, ר מירצה טאודורסקו"ר יעקב רוזן וד"ד, ח בלינסון"לצנתורי לב בבי

 .המרכז האוניברסיטאי אריאל ברנד

מנהל היחידה , שמואל בנאי' בשיתוף עם פרופ .אינטראקציה מכאנית בין סטנטים וכלי דם כליליים .9

סנטה קרוז ' אונ, ר מירצה טאודורסקו"ר יעקב רוזן וד"ד, ח איכילוב"התערבותית בבי לקרדיולוגיה

 .המרכז האוניברסיטאי אריאל משה ברנדר "קליפורניה וד

, מחלקה לנוירוכירורגיה, ר חיים עוזר"בשיתוף עם ד, גורמים המודינאמיים להיווצרות מפרצת בעורקי המוח .11

 .המרכז הרפואי באוניברסיטת לואיזיאנה

רפי וולדן מהמרכז לכלי ' בשיתוף עם פרופ – LPTמדידות לא פולשניות של תפקודי הלב באמצעות מערכת  .11

ראש  , ר זהבה בלכמן"המרכז הרפואי שיבא וד, פייר שורקי מהיחידה לקרדיולוגיה גרעינית' דם ופרופ

 (.והוא לקראת פרסום 1363-מחקר שהסתיים ב) המחלקה להנדסה רפואית מכללת אפקה

 

 משה ברנד' דר

ר משה "בשיתוף פעולה עם ד. אינטראקציה בין אבי העורקים וסטנט גראפט לטיפול במפרצת ותין בטנית .6

ראש המחלקה להנדסה רפואית , ר זהבה בלכמן"ד, ח תל השומר"סגן מנהל מחלקת כלי דם בבי, חלק

 .ר עידית אברהמי המרכז האוניברסיטאי אריאל"מכללת אפקה וד

סגן מנהל , ר משה חלק"בשיתוף פעולה עם ד. בין סטנטים וכלי דם פריפריאלייםית מכאנאינטראקציה  .1

ר "אביב וד-תל' המחלקה להנדסה ביורפואית אונ, שמואל עינב' פרופ, ח תל השומר"מחלקת כלי דם בבי

 .עידית אברהמי המרכז האוניברסיטאי אריאל

ר גידי זמיר "אליזה בשיתוף פעולה עם דגורמים להיווצרות חסימה בחיבור עורק ווריד במטופלי המודיה .0

ח הדסה עין "יוסי חביב מנהל יחידת הדיאליזה בי' ופרופ, ר ענת גלוברמן המעבדה לכירורגיה ניסויית"וד

 .ר עידית אברהמי המרכז האוניברסיטאי אריאל"וד כרם

מנהל , רונובסקירן קו' בשיתוף פעולה עם פרופ. אינטראקציה מכאנית בין סטנטים וכלי דם עם הסתעפויות .0

ר "סנטה קרוז קליפורניה וד' אונ, ר מירצה טאודורסקו"ר יעקב רוזן וד"ד, ח בלינסון"המכון לצנתורי לב בבי

 .עידית אברהמי המרכז האוניברסיטאי אריאל

מנהל היחידה , שמואל בנאי' בשיתוף פעולה עם פרופ. אינטראקציה מכאנית בין סטנטים וכלי דם כליליים .0

סנטה קרוז ' אונ, ר מירצה טאודורסקו"ר יעקב רוזן וד"ד, ח איכילוב"התערבותית בבילקרדיולוגיה 

 .ר עידית אברהמי המרכז האוניברסיטאי אריאל"קליפורניה וד

ס להנדסה "בי, משה פוקס' בשיתוף עם פרופ .קריטריונים לפתרון בעיית היתירות של תנועת יד אנושית .6

 . סנטה קרוז קליפורניה' אונ, ר יעקב רוזן"אביב וד-תל' מכאנית אונ

בשיתוף עם . הפעלה אופטימאלית של מערכת אקסוסקלטון תוך ניצול אנרגיה בשלבים שונים של ההליכה .7

 .סנטה קרוז קליפורניה' אונ, ר יעקב רוזן"המחלקה להנדסת אלקטרוניקה אריאל וד, גרגורי אגרנוביץ' פרופ

ר "ר מירצה טאודורסקו וד"בשיתוף ד –העורק  השפעת צורת חתך הסטנט על המאמצים הנוצרים בדופן .8

 סנטה קרוז קליפורניה' אונ, יעקב רוזן
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ח תל "בי( ר"מס)בשיתוף עם מרכז סימולציה רפואי . פיתוח ובניית מערכות רובוטיות לסימולציות רפואיות .3

 (לפרויקט₪  0,333 -כ)ר "מתוקצב על ידי מס. השומר

ר "ד. בשיתוף עם חיל הים וחברת אפסילור. ור כלי שיט תת ימיניתוחי חוזק ואמינות של מארזי אנרגיה עב .63

₪  603,333)ת שנה שנייה ברציפות "מתוקצב על ידי מפא. המרכז האוניברסיטאי אריאל, מיכאל בן חיים

 (בכל שנה

ר אפרים "ר מיכאל בן חיים וד"בשיתוף עם ד, בדרכים התנהגותם על ילדים של סביבה נתוני השפעת .66

מתוקצב על ידי קרן מחקר של המרכז האוניברסיטאי אריאל . האוניברסיטאי אריאלהמרכז , שמרלינג

(03,333 ₪) 

לצורך בחינת מודלים אנליטיים של תמרון בעת הופעת מכשול בנתיב , נהיגה מצבי המדמה מערכת פיתוח .61

ל ר מיכאל בן חיים המרכז האוניברסיטאי אריאל מתוקצב על ידי קרן מחקר ש"בשיתוף עם ד. הנסיעה

 (₪ 03,333)המרכז האוניברסיטאי אריאל 

 :שמעון לינייקין' דר

6.   (Miniature Low Power Sensor ( MLPS :סנסור אלקטרומגנטי למדידת שדה מגנטי ברזולוציה גבוהה 

 גוריון -עבודה משותפת עם התעשיה האווירית ואוניברסיטת בן, לפרויקט מגנטון .מאוד      

 עבודה משותפת עם התעשייה , פרויקט מגנטון(: Optical magnetometry)חיישנים מגנטיים אופטיים    .1

 גוריון -האווירית ואוניברסיטת בן 

 חשמליים מכילי מוליכים -י ממירים טרמו"איסוף אנרגיה מתחדשת מהפרשים קטנים של טמפרטורה ע   .0

 הוגשה למשרד התשתיות הלאומיות בקשה למענק מחקר ופיתוח ,למחצה 

 .קופרמן מהמחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה' שיתוף פעולה עם דר, ים סולרייםמודל של תא   .0

 .מערכות קירור אקטיבי של מערכות אלקטרוניות   .0

 

 מיכאל בן חיים' דר

The influence of environmental data on children behavior in road and definition an 

appropriate curriculum of road safety education according it.  [30,000 NIS] 

Driving Simulator    [30,000 NIS] 

Reliability analysis of Battery Pack  [150.000 NIS]  

 

 :ניר שוולב' דר

 :תיאורטי

 חקר סינגולריות טופולוגית במרחבי קונפיגורציה של גרפים -טופולוגיה אלגברית . 6

גולריות קינמטית כסינגולריות של העתקות בין מרחבי קונפיגורציה למרחבי חקר סינו -טופולוגיה אלגברית . 1

 אקטואציה

 .לכל המשולשים מסלולים מחזוריים -גיאומטריה פרוייקטיבית . 0
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 03733, מרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרוןה, לשכת נשיא
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 :מעשי רובוטיקה

 (מאמרים 0, עבודת תואר שני)תקציב מתגלגל , שח 633,333ט "בתקציב משהב   -רובוט מטפס יתיר. 6

 תקציב מתגלגל , ח"ש 603,333 ט "תקציב משהב  -אויב בשדה הקרב-דה לחייל למצב עמיתמערכת הצגה רבו. 1

בשיתוף עם הדסה בשלבי )תקציב פנימי שהסתיים זה מכבר לפני שנה  -רובוט יד זעיר לניתוחים לפרוסקופיים . 0

 (מסחור

 לצרכים רפואיים  guide-wireג "להחדרה ע MSMרובוט זעיר על בסיס . 0

 (בשלבי מסחור)סטית אקטיבית לשימושים רפואיים גרב אל. 0

 .שליטה באמצעות רשת נוירונים -רובוט מהלך על ארבע . 6

 .חקר משוואות שחייה של נחש מים במספרי ריינולדס גבוהים -באוויר " שוחה"רובוט . 7

 .חקר משוואות שחיה של מדוזה -רובוט מדוזה . 8

 (.ודת דוקטורטעב( )slime)רובוט נפחי , רובוט משטחי. 3

 (.6מאמר )מערכת להשבת ראיה לעיוור . 63

 (בשלבי מסחור)מקל נחייה דיגיטלי   .66

  

 :מעשי שונות

 .בשטח אורבני RFמודל התפשטות . 6

 .מחקר על חיכוך שיניים סמוכות. 1

 H264דחיסת וידאו אפקטיבית לשימוש בפרוטוקול . 0

  

, פועלים הן ליישום האסטרטגיה, אש המחלקה להנדסת מכונותהנהלת המרכז יחד עם דקן הפקולטה ור, לסיכום

 .להעמקת המחקר ולאפשר תשתיות הולמות
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