
 

 

 

 

 

  
 

 

 2019 מברדצ

  שלום לכולם,

בעלון מטה סיכמנו בקצרה את הפעילויות  שונות.בפעילויות היה גדוש  2019 דצמבר חודש
  .זה חודשם עסקנו במהלך ים בהיוהאירועים המרכז

 
 אורחים  עשרותללה התקיים במכללה, בו השתתפו ערב הגאלה השנתי של אגודת ידידי המכ

אמריטוס  ', פרופאביגדור שינאן הרצאה מרתקת של פרופ' הועברה ך הערבבמהל .ואנשי סגל
כמו . "כיצד קשור משה רבנו  לימי חנוכה?"בנושא בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית 

הציגה את סיפורה האישי,  אורקם"עובדת ח' " ,אודליה אבגינסהז מהנדסתהמכללה,  תכן, בוגר
   שהוא סיפור הצלחה מכללתי.

 
 נשיאת המכללה, פרופ' רוזה אזהרי, יצאה לסדרת ביקורים 

, בדגש על בניית שיתופי פעולה ה"בבאוניברסיטאות ברחבי אר
 Purdue Northwesternבינלאומיים עם מוסדות אלו. באוניברסיטת 

Hammond  באילינוי נפגשה הנשיאה עם ראש בית הספר להנדסה
-וראשי המחלקות. עם נשיא אוניברסיטת סן Dietmar Rempferפרופ'  

חתמה  Chell Robertsודיקן ההנדסה פרופ'  James T.Harrisדיאגו פרופ' 
על הסכם שיתוף פעולה המרחיב את הקשרים בין שני המוסדות. 

בבוסטון נחתם הסכם שיתוף פעולה בין  Northeasternבאוניברסיטת 
המכללה לבין בית הספר למנהל עסקים, לבניית תכניות בתחום 

נפגשה הנשיאה עם דוד דולב ראש תכנית  MIT-היזמות הטכנולוגית, וב
MISTI לפעילות סטודנטים מ לבדיקת אפשרות- MIT  במכללה. הביקור

מעגל החברים והשותפים של המכללה  להרחבתשימש גם הזדמנות 
ברחבי ארצות הברית ובעיקר בבוסטון, שם ערכו יובל מלינסקי, חבר 
בחבר הנאמנים של המכללה, ורעייתו בביתם מפגש רב משתתפים עם 

 משאבים.ג'ודי סרברו, מנהלת גיוס גב' נשיאת המכללה ועם 
  

 דאטה" של -במסגרת הקורס "מערכות אחסון ביג
במסגרתו לומדים המחלקה להנדסת תוכנה, 

על אתרי שרתים ברחבי העולם וטכנולוגיות הסטודנטים 
סיור בהדרכתו של רועי ליאני  , נערך לניהול  נתוני עתק

 .בחדר שרתי האחסון והתקשורת במכללה
 

 מר אבי בלסברגר , נכ''ל סוכנות החלל הישראליתמ
ה ובאקסלרטור על מנת במכללהגיעו לביקור  ,וצוותו

 להלקידום שיתוף פעולה בין המכל רעיוןאת הלבחון 
במרכז בין סוכנות החלל הישראלית. לותושבי ירושלים 

בששת השנים האחרונות ובשיתופי פעולה  AtoBeשימוש בידע שנצבר במאיץ ההנדסי  –הרעיון 
 מוסדות, כדי לפתח טכנולוגיות המעניינות את סוכנות החלל הישראלית.-חוצי

 
  יצאו דיאלוג בין תרבותי - תכנית הידברותמשתתפי 

הסבר בתצפית באבו טור ו החלש לסמינר עיון בסופ"ש
ם. לאחר מכן התקיים סיור -ימצב הקיים במזרח על ה

ביקור בבית אחת המשתתפות שכלל בבית צפאפא 
שהתקיימה  במהלך השבת ושמיעת סיפור המשפחה.

ביחסי ערבים יהודים סדנא  המשתתפים עברו בצובה,
מחמוד מר כן פגשו את ו ובמכללה בפרטבאופן כללי 

שחאדה, מנכ"ל משותף של עמותת כולנא שמטרתה 
פגיש בין יהודים לערבים בפעילויות תרבותיות וכן לה

   לפעול לשיפור המצב במזרח ירושלים.

פרופ' רוזה אזהרי עם נשיא אוניברסיטת 

 ה.דיקן הנדסו דיאגו-סן

תוכנה בחדר שרתי סיור סטודנטים מהמחלקה להנדסת 
 .האחסון במכללה

 .סמינר עיון למשתתפי תכנית הידברות
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  ד"ר איימן אבו עמר, חבר סגל במחלקה להנדסה
פרמצבטית, העביר מספר הרצאות עבור בני החברה 

רואד" גבוהה בחסות תכנית "ההשכלה הביריד הערבית, 
הרצאה ו להורים בבי"ס מקיף מושירפה, ,ועיריית טמרה

במסגרת תכנית אלבשאיר, תכנית למצוינות והובלה 
תגרים . ההרצאות עסקו באלתלמידים ממזרח ירושלים

העומדים בפני התלמידים בדרכם להשתלב בהשכלה 
 דוברודרכי התמודדות עם אתגרים אלו. בנוסף,  ,הגבוהה

יה ככלי למחקר ופיתוח בעולם על השימוש בננוטכנולוג
ישה להשראה ופתרון התרופות, ותחום הביומימיקרי כג

  .בעיות הנדסיות
  

  ם מנהלי הרכש של ירושלים פורוהמכללה אירחה את
בין  עיריית ירושלים ומשרד הכלכלה. שיתוףב

החולים של בתי  רכש ימנהל בפורום, המשתתפים
, ...)רהשגיחון, יד (הציבוריים  םגופיומלונות בעיר, 

בפתיחת הפורום,  חברות הייטק ועוד.ומכללות אקדמיות 
מנכ"ל המכללה העביר סקירה קצרה על המכללה 

. לאחר מכן הועברה מזוית תהליך הרכשוהנעשה בה, 
ענבל  מהנדסתסקירה על מבנה הרכש במכללה ע"י 

יימה סדנא תקוה ,ם במכללהאליהו, מנהלת רכש ומכרזי
כיצד למקסם את יכולת בנושא " מיוחדת של דייל קרנגי

  ."ההשפעה והשכנוע שלנו?
  

 חברות חדשות עם מיזמים מתחומים  12. נפתח בשעה טובה של האקסלרטור שישיהמחזור ה
, ברכות רות עם צוות המאיץ, הרמת כוסיתשונים של הנדסה הגיעו למפגש הפתיחה שכלל היכ

והרצאה מפי  TEM,נמרוד קרמר, מייסד ת אורח של , הרצאד"ר רפי אבירם ,מנכ"ל המכללהשל 
 .ת טכנולוגיותויוהצגת הסמינר ביזמ בנושא פרופ' אלון דומניס

  
  להקמת  עם צ'כיה ולתהליךבהמשך לשיתוף הפעולה

הצ'כית הטכנית אקסלרטור הנדסי משותף לאוניברסיטה 
הגיע לביקור במכללה במכללה,  AtoBeבפראג ולמאיץ 

כשהוא סגן נשיא הרשות הלאומית הצ'כית לחדשנות, 
מרכז מלווה באנשי השגרירות הצ'כית בארץ, מנהלי 

שגריר בנוסף, . ועוד רשות החדשנות הצ'כית בפראג
, במכללההגיע לביקור , מר דניאל מירון, שראל בצ'כיהי

ולהכיר את  ,לשמוע על המכללה מפי הנשיאה כדי
 בתוך המכללה. וופעילותהאקסלרטור 

  
  ד"ר יעל לצטר וד"ר אסף שפיינר זכו במענק מחקר

המחקר יעסוק בשימוש בלמידת  מטעם רשות המים.
יישר כח ליעל  שנים. 3מכונה לחיזוי היווצרות פאולינג ממבראנלי בתהליך התפלה ויתפרש על 

  ואסף ובהצלחה במחקר!
  

 חדש שהצטרף למכללה:  מנהליגל ס 
 יועצת אקדמית, מרכז ייעוץ ורישום -גב' שרון אלמוג.  
 יועצת אקדמית, מרכז ייעוץ ורישום (החלפה לחל"ד) -גב' רוני סלומון. 

ערב מעורבות חברתית, האקתון  ,2020היום הפתוח הראשון לשנת  עםינואר פנינו לחודש 
   פעילויות רבות ומעניינות.תחילת תקופת הבחינות ועוד מז"י, סיום סמסטר א', 

  .AtoBeשל האקסלרטור  6פתיחת מחזור 

 .ביקור שגריר ישראל בצ'כיה במכללה

 ד"ר איימן אבו עמר לבני החברה הערבית.הרצאה של 


