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  שלום לכולם,

 מאי חודשם עסקנו במהלך ים בהיבעלון מטה סיכמנו בקצרה את הפעילויות והאירועים המרכז
2020.  

 
  במתכונת לשנת תש"פ התקיים היום הפתוח השלישי

לו"ז  . היום הפתוח כללמקוונת דרך מערכת הזום
מחלקתי וקישור פעיל לכל הרצאה לפי מחלקה ולפי 

שאים שונים כגון ונבניתן מענה מקיף  ,במקביל. נושא
. מעונות הסטודנטיםודיקנט הסטודנטים  ,תנאי הקבלה

נרשמו מתעניינים ו 120-כהשתתפו ביום הפתוח המקוון 
  מועמדים חדשים. 42
 

 בשילוב  בתוכנית מח"ר התקיים יום פתוח מקוון ראשון
במקביל . עמדותומ 5ונרשמו  תעניינותמ 17-לבנות החרדיות, בו השתתפו כ "תמורה" סמינר

-עד כה, נרשמו לבניין המעונות כ .את תשפ"ות לטובת מידע ורישום לשנהתקבלו פניות נוספ
 סטודנטים. 110

 
  מפגשZOOM ד"ר רפי  ,חיית מנכ"ל המכללהבהנהתקיים  עונות הסטודנטיםגדל בנושא מ

 85-כ מפגשהשתתפו ב מרכז ייעוץ ורישום, סמנכ"ל כספים ואגודת הסטודנטים. ,אבירם
 מכל רחבי הארץ. מדים וסטודנטיםעומ

  

  עם צוות המדור סטודנטים תמיכה וליווי הל סדרה של מפגשי זום התקיימהבמהלך החודש
: בניית חוסן במפגשיםבין הנושאים שעלו . םואנשי מקצוע מהטובים בתחולקידום הסטודנט 

 סטודנטים נרשמו למפגשים. 150רגשי, ארגון סביבת למידה נכונה, ניהול זמן ועוד. מעל 
 

 עלה הצורך מצוקהשנקלעו לסטודנטים לסייע ל להמשיך על מנתמשבר הקורונה  תקופתב ,
ע"י מח' גיוס  בעקבות פרסום הצורך. של המכללה וועדת החריגים לשתרת הקרן בחידוש י
(סכום היעד ₪  50,000-בסכום של למעלה מ , התקבלו תרומותבקרב תורמי המכללה משאבים
 זו.  מאתגרת  שנרתמו לסייע בתקופה ,לתורמים ה ומודהמעריכהמכללה . שנקבע)

  

  בנוסף לחדרים  .למחלקות הנדסה לתלמידי המכינה הקדם אקדמית יום חשיפה מקווןהתקיים
, נציג במחלקה להנדסת חומרים לדוברי השפה הערבית. ZOOMחדרי  הוקצובשפה העברית, 

ר המחלקה להנדסת בוג בית היה אינג' אוסאמה אבו עסבה,המחלקה לדוברי השפה הער
 מורה מן החוץבחברת שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ, וכמהנדס חומרים ובד העחומרים במכללה, 

לימודים הבאה במכללה, נאחל להם סיום תלמידי מכינה נרשמו לשנת ה 110מעל  במכללה.
 .מכינה מוצלח

  

 המוגדר כנוער בסיכון, שיצאה לדרך בשת"פ עם דיקנט  תכנית "קידום נוער" לקידום נוער
מטרתה כש ,יזמות, החלה זה מכבר את פעילותההסטודנטים ועם הרשות למחקר חדשנות ו

 לניעות חברתי והתקדמות בחיים.לחשוף את בני הנוער הללו לתכנים של הנדסה ויזמות ככלי 
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, אינג' מיכאל מזרחי, מנהל הרשות למחקר חדשנות ויזמות והועבר ע"י מפגש שהתקיים החודשב
 .פתרון בעיות והמצאת מוצרים חדשיםעל צורות לחשיבה יצירתית ב משתתפיםה שמעו

  

  מאגד החדשנות הירושלמיJLM Impact תחרות  הפיק
" הבוקר שאחרי הקורונהאתגר "נושאת פרסים בנושא: 

לחשוב, להבין ולהגדיר מחדש את המרחבים במטרה 
ש האתגר השנתי דבהם אנחנו חיים ופועלים. הפעם, הוק

לפיתוח פתרונות הנוגעים למושג המרחב,  JLM Impactשל 
בהתייחס למרחבי החיים שלנו: המרחב האישי והביתי, 

ם צוותי 91מרחבי העבודה והלימודים והמרחב הציבורי. 
סטודנטים ממוסדות אקדמיים שונים  300-הכוללים כ

בירושלים השתתפו בתחרות שנערכה באופן מקוון על ידי 
מרכז החדשנות והיזמות של  JLM Impactמוסדות המאגד 

, מרכז החדשנות HUJI innovateהאוניברסיטה העברית 
החדשנות והיזמות של " ומרכז 212של בצלאל "מעבדה 

ח זכה צוות בראשותו של ד"ר "ש 15,000בפרס הראשון על סך  .AtoBe, אקסלרטור המכללה
, מכללהב WAMDA TECHיוסף פראג', כימאי מהאוניברסיטה העברית ומנהל תכנית היזמות 

ויראליות. -שפיתח תהליך להדפסה דיגיטלית של דיו נחושת ייחודי המקנה לבד תכונות אנטי
להפחית מסייע המוצר ניתן להלבשה על מושבים ומוקדי סיכון נוספים בתחבורה ציבורית ובכך 

 סגן הנשיאההם שופטים, ביני 16-בשיפוט בגמר השתתפו כ משמעותית את הסיכון להידבקות.
 רפי אבירם. ר", דמנכ"ל המכללהו

  

  קטים אישרה תשעה פרוי כללהשל המהוועדה לבינלאומיות
כנית וות"ת מל"ג לקידום בינלאומיות במסגרת תהלקידום 

הפרויקטים יתוקצבו בסך  סדות האקדמיים.והבינלאומיות במ
י על ידי הסגל האקדמי והמנהל ש"ח וימומשו 146,000כולל של 

  במכללה שהגישו אותם.
פיתוח מיומנויות בינלאומיות בקרב  -יקטים מטרת הפרו

סטודנטים, סגל אקדמי ומנהלי וקידום עתידי של ערוצים שונים 
 לשיתוף פעולה בין המכללה ומוסדות אקדמיים בעולם.

  

 
  חדש שהצטרף למכללה:  מנהליסגל 

  'פיתוח אקדמירכזת  -אליה גלזרגב.  
 

  
  
חזרה , בתקווה להמשך התמתנות היקף התחלואה מנגיף הקורונה, יוניחודש המשך פנינו ל

 6מחזור  , דמו דיימוגברת שנייה פתיחת מכינת מתמטיקה, מדורגת לשגרת עבודה בקמפוס
   .עוד פעילויות רבות ומעניינות, סיום סמסטר ב' באקסלרטור


