
 

 

 

 

 

  
 

 

 2020ינואר 

  שלום לכולם,

בעלון הסתיים הסמסטר הראשון של שנת הלימודים תש"פ, והחלה תקופת הבחינות.  חודשה
  .2020ינואר  חודשם עסקנו במהלך ים בהימטה סיכמנו בקצרה את הפעילויות והאירועים המרכז

 
  10-שישי, ה הראשון לשנת תש"פ התקיים ביוםהיום הפתוח 

מתעניינות ומתעניינים, מתוכם  233-ינואר, בו השתתפו כ
מועמדים. במהלך היום, התקיים פאנל  67נרשמו ללימודים 

של בוגרי המכללה מכל מחלקות הלימודים, שחלקו 
מניסיונם בלימודים ובעבודה בתעשייה. תודה רבה לכל 

המעורבות באירוע בהובלת המשתתפים על ההתגייסות ו
  מחלקת השיווק ומדור ייעוץ ורישום.

 
  ערב המעורבות החברתית של מדור קשרי אקדמיה קהילה

-בהשתתפות כ התקיים החודש ורווחת הסטודנט במכללה
 מטרת הערבמלגאי המכללה ממגוון התכניות השונות.  200

זמות חברתית. לקחו חלק כדוברים: מעורבות וי הסטודנטים ללמידה משותפת עלהיתה חשיפת 
סמנכ"ל להיות שחורה במרחב לבן, ד"ר יוני וכסלר,  ל החוויהעסיפרה  ,עו"ד שלומית בהרנו

לסיום, שמעו הסטודנטים  .Wazza, אינג'  אמאני אבו טיר מייסדת ומנכ"לית Orcamמחקר ופיתוח 
 ,סטנדאפיסטית כבדת שמיעה שסיפרה עם תכלת גינס, OFF -ל ONהרצאה קומית על החיים בין 

 איך מקשיבים באמת בלי לשמוע.
 

  התקיים סיור של סטודנטים שנה ד' של המחלקה להנדסת
במסגרת . אופיר אופטרוניקס, בהר חוצבים חומרים במפעל

למדו הסטודנטים על שיטות ייצור מתקדמות של  ,הסיור
הסיור הדריכו  חומרים לאופטיקה וציפויים אופטיים. את

 –, ואינג' איתמר ישראליIRמנהל הנדסה  אינג' אמי יופה,
 יוגרבשניהם , צוות הנדסת תהליך ציפויים באופירראש 

 .המחלקה להנדסת חומרים במכללה
 

 משישה בתי ספר תלמידי י"ב  400-המכללה אירחה כ
 Bac Blue Blancבמסגרת משלחת צרפת, שהגיעו ארצה ב

של הסוכנות היהודית. במהלך הביקור, סיירו התלמידים 
במעבדות המכללה בהנחיית ד"ר רותי ספז וכן שוחחו עם 

 סטודנטים מהמכללה אשר עלו מצרפת.
  

  2אירוע ההאקתון מספר Time to Start  .התקיים במכללה
קידום עסקי וטכנולוגי של עסקים במזרח , מטרת ההקאתון

או  במכללההלומדים הנדסה  ,המקוםירושלים, ע"י תושבי 
במזרח  זמות [מט"י]ייפוח טרכז בתוכניות ההכשרה של מ

סטודנטים, אקדמאים  120בהאקתון השתתפו  ירושלים.
שעות רצופות בפיתוח  30עבדו כמעט אשר  ,ובעלי עסקים

כנולוגיים לאתגרי בעלי עסקים רעיונות ופתרונות עסקיים וט
את המשתתפים ליוו מנטורים מקצועיים  במזרח ירושלים.

והוענקו ובסיום האירוע הוצגו תוצרי העבודה  ,ממגוון תחומים
להמשיך  ע"מ ,שלושה צוותים מנצחיםפרסים כספיים ל
בעסקים  וולהטמיע, שגובש בהאקתון, ולפתח את הרעיון

ים בתמיכת מט"י הרשות למח"י במכללה, אגודת הסטודנט ההאקתון אורגן ע"י במזרח העיר.
  . יישר כח לכלל המארגנים ומפיקי האירוע!JLM-Impact -ירושלים, ומאגד ה

 יום פתוח תש"פ.

 סיור סטודנטים באופיר אופטרוניקס.

  במכללה. Time to Startהאקתון 
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  ארגון חברתי  ,קרן "אייסף"המכללה אירחה מפגש של
וקרן מלגות מהוותיקות בישראל הפועלת במטרה ציוני 

באמצעות הגדלת , בישראללצמצם פערים חברתיים 
-הנגישות להשכלה גבוהה, פיתוח מנהיגות חברתית

אקדמית, עידוד מצוינות ותמיכה בסטודנטים מבטיחים 
סטודנטים  40-במפגש השתתפו כ. מהפריפריה

המפגש כלל שיחה עם  מהמכללה וממוסדות אחרים.
אחר ל הנדסה, טכנולוגיה ומגדר.בנושא לילי פרגמניקוב 

תפצלו לקבוצות לעבודה ופיתוח מכן המשתתפים ה
עוסק בנושאים שונים, כגון: יוזמות ה ,הפרויקט השנתי

 חברתיות, הנגשת השכלה לנערי בסיכון ועוד. 
  

  מחלקת שיווק ומרכז ייעוץ ורישום השתתפו בכנס
משתחררים בסינמה סיטי בראשון לציון, שנמשך 

 12,000-נחשפו למעלה משלושה ימים, במהלכו 
 וון מסלולי הלימוד במכללה.משתחררים למג

  
  אירוע הדמו דיי של המחזור השני של תכנית

WamdaTechה לסטודנטים אקסלרצי-, תכנית פרה
קרן ומהאונ' העברית בתמיכת  הכללמהערבים מ

בסיוע הרשות לפיתוח , , התקיים במכללה"שירת"
הציגו שלושת קבוצות היזמים  ,ירושלים. במהלך האירוע

קיבלו תעודות ו כנית את המיזמים שלהם בפני הקהלבת
סיום ופרסים כספיים על השתתפות מוצלחת בתכנית. 

והדגישה את החשיבות שרואה המכללה ביזמות ככלי  ברכה את המשתתפים,ה אזהרי פרופ' רוז
  .בייחוד במכללה ובירושלים - יעות חברתית בקרב כל האוכלוסיותלנ
 

 ה להנדסה פארמצבטית זכתההחוקרת ד"ר טלי תבור ראם מהמחלק 
: ה בסרטן" לטובת ביצוע מחקר בנושאבמענק מטעם "האגודה למלחמ

"תפקיד ביוליפידים בתהליך הפרשת אקסוזומים וביצירת הנישה 
בשנה  ד"ר תבור ראם ל סרטן השחלה". המענק ישמש אתהמטאסטית ש

בהצלחה ד"ר תבור ראם הקרובה בביצוע מחקרה. אנו מאחלים ל
המקדם אותנו צעד נוסף לא רק במחקר  ,במחקרה החשוב והמשמעותי

 המתקיים במכללה אלא בעיקר במלחמה בסרטן.
 

  ,המכללה בהנדסה פרמצבטית, בוגרת בוגרת אינג' מאיה אוטמזגין
ובוגרת התכנית למנהיגות נשים, המחזור השלישי של האקסלרטור, 

לייצור פורמולות משופרות לתחליף  MAO FOOD TECHדת חברת מייס
 30נכנסה לרשימה היוקרתית של חלב אם, עם מרכיבים אימיונולוגים, 

ואף  FORBES של מגזין העסקים היוקרתי 30היזמים המבטיחים מתחת גיל 
 נאחל לה ולחברתה הצלחה גדולה. נבחרה להופיע על השער של המגזין.

 
 חדש שהצטרף למכללה:  מנהליגל ס 

  'רכזת מדור שכר לימוד, מחלקת כספים -עדי ביוקטוגב.  

פעילויות ועוד  , מפגש תקווה ישראלית באקדמיה3-ה מחקרהכנס  עם פברוארפנינו לחודש 
   בהצלחה רבה לסטודנטים בתקופת הבחינות.נאחל  רבות ומעניינות.

 .מפגש קרן אייסף במכללה

 .כנס משתחררים בסינמה סיטי ראשל"צ

אינג' מאיה אוטמזגין על שער מגזין 

 .FORBESהעסקים 


