
 

 

 

 

 

  
 

 

 2019 אוקטובר

  שלום לכולם,

בעלון מטה סיכמנו בקצרה את  שונות.בפעילויות בחגי תשרי וגדוש  היה 2019אוקטובר  חודש
 .זה חודשם עסקנו במהלך ים בהיהפעילויות והאירועים המרכז

  וסטודנטיות סטודנטים  580-כשנת הלימודים תש"פ נפתחה עם
 . [מחלקות אקדמיות, מכינה, מח"ר] חדשים שהצטרפו למכללה

ל סגל לכל, ולומדותהו אנו מאחלים בהצלחה רבה לכל הלומדים
 המכללה.

 
 המתחילים את שנתם  ,יום אוריינטציה לסטודנטים החדשים

סטודנטים.  230-התקיים בנוכחות של כ ,הראשונה במכללה
ם נפגשו עם נשיאת המכללה וראשי במהלך היום, הסטודנטי
שמעו הרצאה מטעם המרכז לקידום המחלקות האקדמיות, 

ההוראה והלמידה, דיקנט הסטודנטים, אגודת הסטודנטים, 
בתום ההרצאות נפגשו עם  הספרייה והמנהל האקדמי.

המחלקות המנהליות השונות, ערכו סיור במכללה, קיבלו את 
   מאגודת הסטודנטים.כרטיסי הסטודנט, וקיבלו מתנות 

 
  נשיא אוניברסיטת של ר וביקהתקיים במכללהHandong 

Global University פרופ'  ,הקוריאניתPresident Soon 
Hyung Jang  'ופרופJin Sang Yoo נציג האוניברסיטה ,

ללה קיבלה את פניהם נשיאת המכ הקוריאנית בישראל.
והעניקה להם שי בשם המכללה. לאחר  ,אישיתלשיחה 

מכן התקיים מפגש של האורחים עם ראשי המחלקות 
האקדמיות והמנהליות הרלוונטיים לנושא הבינלאומיות 

סקירה כללית אודות המכללה ה צגוהו ,במכללה
 ופעילותה בתחומי ההנדסה, המחקר, היזמות והחדשנות.
הביקור עסק במציאת הערוצים הרלוונטיים ביותר 

 שיתוף פעולה בין האוניברסיטה הקוריאנית והמכללה.ל
בקוריאה ובין  יום חילופי מתמחים בין האקסלרטוריבחנו אפשרויות לק סוכם כיבמפגש 

כמו כן נבחנו ערוצים שונים לקידום מחקר משותף וחילופי סטודנטים  המכללתי. האקסלרטור
 .Handongבמגוון מחלקות ההנדסה הנלמדות במכללה ואוניברסיטת 

  
  במסגרת סקר שביעות הרצון שנערך בקרב הסטודנטים

לסטודנטים שענו על  מחשבים ניידים 2במכללה, הוגרלו 
' ב שנה סטודנטית, צביטמן טוהר -הסקר. הזוכים 

 המכינה בוגר, משריקי תוכנה,  ועידן להנדסת במחלקה
 .תוכנה להנדסת במחלקה' א בשנה לימודיו את ומתחיל

את הפרס קיבלו הסטודנטים הזוכים בטקס שהתקיים 
בהשתתפות מנכ"ל המכללה, מחלקת משאבי אנוש, 

  מחלקת שיווק ויו"ר אגודת הסטודנטים.
 

 ה תש"פ.יום אוריינטצי

 Handong Global University  ביקור נשיא אוניברסיטת

 .קוריאנית במכללהה

 טקס חלוקת פרס לסטודנטים שהשתתפו בסקר שביעות רצון.



 

 

 

 

 

  
 

 

 2019 אוקטובר

 כעשרים תרמה המכללה  ,כבכל שנה גם השנה
של עמותת  Eco-Techמחשבים וציוד היקפי לפרויקט 

עוסקת בפעילויות הקשורות לקידום , המחשבה טובה
רב אוכלוסיות החינוך הטכנולוגי והיזמות בקתחום 

 המחשבים שנתרמו יועברו .מוחלשות ובפריפרייה
אקונומי נמוך שאין -למשפחות ממעמד סוציו
שיתוף הפעולה בין  באפשרותן לרכוש מחשב.

לאורך כל מתקיים המכללה לעמותה הוא רציף ו
השנה, במסגרתו מסייעת המכללה במגוון פעילויות 

החינוך והיזמות ואף מארחת בכל הקשורות לתחום 
שנה את אירועי השיא של העמותה כדוגמת אירועי 

'הסרת הלוט' בהם מציגים בני הנוער פרויקטים של מיזמים טכנולוגיים עליהם עמלו ואיתם 
  הם עתידים להשתתף בתחרות העולמית השנתית נושאת פרסים.

  

  אירועMeetHer  של קהילתFemJLM – בשיתוף 27/10בירושלים, נערך ( נשים יזמיות בטק (
, המקדמת יזמות נשים טכנולוגיות בתחילת דרכן AtoBeמבית האקסלרטור  Aspireתוכנית 

האצה, לקראת הגשת מועמדות להאצה בתוכנית הפעילה במכללה. הדוברת -בתוכנית פרה
 האווירונאוטיקמהנדסת , Aisha Bowe, היא JVPהמרכזית במפגש שהתקיים במתחם המדיה 

שהוזמנה ע"י השגרירות  ,מארה"ב STEMBoardלית של חברת "היזמת והמנכ וחלל,
 סיונה העשיר ולעורר השראה בקרב יזמיות ירושלמיות וישראליות.יהאמריקאית לשתף מנ

  

  בקמפיין לבניין המעונות בשעה טובה ומוצלחת המכללה החלה
 העתיד להיפתח בתחילת שנת הלימודים הבאה, תשפ"א. 

  
 

 חדש שהצטרף למכללה:  אקדמיגל ס 
 ה.המחלקה להנדסת תוכנ - ד"ר נועה כהן 
 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול - ד"ר רוני וייצמן. 
 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול - ד"ר דוד אבישי. 
 המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים - מר מאיר רזווג. 
 תחום אנגלית - גב' חנה לנדיס. 

  
  איחולי הצלחה לכולם !!

  
  
  
  

  AtoBeשל האקסלרטור 6פתיחת מחזור ערב הבוגרים השנתי,  עם נובמברפנינו לחודש 
  ועוד פעילויות רבות ומעניינות.

  , מלאה בעשייה פורה ומהנה !!ומוצלחת טובה תהיה לכולנו שנת לימודיםש

 .בהתרומת מחשבים לעמותת מחשבה טו

   -קמפיין בניין המעונות
 על בניין גלר.שילוט 


