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  שלום לכולם,

ים חודשם עסקנו במהלך ים בהיבעלון מטה סיכמנו בקצרה את הפעילויות והאירועים המרכז
  .2020אפריל  -מרץ 

 
 אפריל היו חודשים מאתגרים ומלאי עשייה תחת תקנות לשעת חירום, והיערכות -החודשים מרץ

במרץ  15 –הקורונה. פתיחת סמסטר ב' נדחתה מה נגיף להתמודדות עם משבר בכלל המדינה 
מאמץ משמעותי של חברות וחברי הסגל בע"מ לעבור באופן מלא להוראה מרחוק. מרץ  22 –ל 

, המהווים קורסים 500מעל  ה מרחוק שליחה המכללה לעבור להוראהאקדמי והמנהלי, הצל
מכלל הקורסים שתוכננו לסמסטר ב'. המכללה התמודדה עם סגירת הקמפוסים,   90%מעל 

ומעבר לעבודה מרחוק, תוך שמירת הרציפות התפקודית לאורך זמן. יישר כח והערכה רבה לכל 
  יתה מתקשה לשמר רציפות זו.  , המכללה ההרבה חברות וחברי הסגל, ללא תרומתם

 
  בתחילת חודש מרץ נערכה סדנת אסטרטגיה לראשי מחלקות ובעלי תפקידים במכללה. מטרת

להתאים את ויעדי התכנית האסטרטגית של המכללה העמידה בהסדנה היתה לבחון את 
של ד"ר  בהרצאתההתכנית לשינויים שהתרחשו בסביבה ובמכללה פנימה. הסדנא נפתחה 

וז, יועצת אסטרטגית של נשיא הטכניון, בנושא: מגמות עתידיות בהשכלה הגבוהה ליאת מע
בארץ ובעולם. לאחר פעילות חווייתית נחלקו המשתתפים לשלוש קבוצות וכל קבוצה דנה 

תוכנית האסטרטגית, בהנחייתם של נשיאת המכללה, הרקטורית ומנכ"ל תוך הבשישה יעדים מ
 המכללה.

 
  המרכז לקידום הוראה ולמידה פתח אתר ובו חומרי  ,להוראה מרחוקכחלק מההערכות המהירה

תפעול זום, : דוגמאם כוללים הדרכות בסיסיות (להחומרי הדרכה ועזרים למרצים ולסטודנטים.
הנוגעות לפדגוגיה של הוראה מרחוק, וקישורים  ים והעלאתם לשרתים), עצותהקלטת שיעור

 דר מורים מקוון לשירות חברי הסגלופעל חבנוסף, לראשונה, ה למקורות מידע נוספים.
מספר מפגשים מקוונים שבמסגרתם עשרות חברי סגל שיתפו חוויות מתוך בו התקיימו ו

חברי הסגל שאלו שאלות טכניות ופדגוגיות,  ההתנסות החדשה והמורכבת של ההוראה מרחוק.
קים!) מעמיתיהם סיונות הוראה שונים, וקיבלו טיפים (וחיזוישיתפו בקשיים ובהצלחות, בנ

 למכללה ולהוראה.
 

 מחקרים פורצי דרך בתחום הקורונה.  80-משרד המדע והטכנולוגיה משקיע במימון של יותר מ
יים פתרונות הנדסבין הצעות המחקר שזכו במימון, ניתן למצוא גם את סגל המכללה שהגישו 

 :ויצירתיים לבעיית הקורונה
  

 הגיש וזכה במענק בסך  ואלקטרוניקה,וורץ, מהמחלקה להנדסת חשמל ד"ר אריאל ש
ש"ח למחקר בנושא "מערכת אקטיבית לפיצול מכשיר הנשמה למספר  350,000

 דנון יד"ר יוסוגור, מונשמים", חוקרים שותפים למחקר זה הם ד"ר אמיר שמר, ד"ר ערן 
אלקטרוניקה. במסגרת פרוייקט המחקר שלהם יתבצע חשמל ומהמחלקה להנדסת 

 יה"ח "שערי צדק". שיתוף פעולה עם ב
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 ש"ח  350,000זכה במענק מחקר בסך  מהמחלקה להנדסת מכונות "ר היתם קאסםד
למחקר בנושא "כפפה ביומימטית סופר הידרופובית עם תכונות לניקוי עצמי", חוקרים 

ר וד" ,שותפים למחקר זה הם ד"ר איימן אבו עמאר מהמחלקה להנדסה פארמצבטית
 . מל ואלקטרוניקהחשאמיר שמר מהמחלקה להנדסת 

 
 ישראל -לאומית למדעים ארה"ב-ד"ר יעל לצטר זכה במענק היוקרתי מטעם הקרן הביןBSF ,

מקדמת שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים מארה"ב ומישראל על ידי תמיכה ומימון פרויקטים ה
 ים במגוון רחב של תחומים מדעיים.משותפ

  
 במענקי מחקר מקרנות חיצוניות בסך כולל  וחוקרי המכללה זכ ,תחילת שנת הלימודים תש"פמ

ש"ח. אנו מברכים את החוקרים ומאחלים לכלל סגל החוקרים במכללה  1,870,000של 
 בהצלחה בהגשות למענקים בעתיד.

 
  הרמת הכוסית המסורתית לכבוד חג הפסח התקיימה במתכונת מעט שונה דרך הזום. הנהלת

בדים והודתה לכולם על ההתגייסות הנפלאה לעבודה בתקופה המכללה בירכה את סגל העו
 מאתגרת זו. 

  
  היום הפתוח כללבמתכונת מקוונת דרך מערכת הזוםהיום הפתוח השני לשנת תש"פ התקיים . 

ניתן מענה מקיף  ,במקביל. לו"ז מחלקתי וקישור פעיל לכל הרצאה לפי מחלקה ולפי נושא
. השתתפו ביום מעונות הסטודנטיםודיקנט הסטודנטים  ,תנאי הקבלהשאים שונים כגון ונב

   מועמדים חדשים. 34 -נרשמו כמתעניינים ו 180-הפתוח המקוון כ
 

  ששודרה  הזמר בניה ברבישל המכללה קיימה הופעה
אמצעי המדיה השונים (אתר המכללה, בשידור חי ב

 10,000-צפו למעלה מפייסבוק, אינסטגרם). בהופעה 
 איש והיא גרפה מחמאות רבות. 

 
 קתי מקוון עבור התקיים מרתון יעוץ אישי תעסו

הייעוץ האישי  הועבר  סטודנטים מהחברה הערבית.
על ידי ברק פיק, פסיכולוג תעסוקתי, תוך התייחסות 
לחיפוש עבודה בתקופת הקורונה, סיוע בהכנה 

החיים ועוד  וונים, שיפור קורותקלראיונות עבודה מ
 נושאים רבים. 
 

  אבירם,  ד"ר רפי ,מנכ"ל המכללהסגן הנשיאה ולקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, קיים
חמאווי  ההקשורות למכללה: אינג' ענבל אליהו, אחות של עליזמשפחות שכולות  3שיחה עם 

ז"ל שנהרגה  יבצלאל, אח של הילה י, אינג' ניב בצלאלבעת שירותה ז"ל שנהרגה בתאונת דרכים
חג'אג', הוריה של מירב והרצל ו בעת ההכנות לטקס הדלקת המשואות, בתאונה בהר הרצל

 אינג' שיר חג'אג' ז"ל שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב. 
  tch?v=RKYyfwd9o9Mhttps://www.youtube.com/wa&t=9s -המרגש  קישור לסרטון

 

  .הופעה של בניה ברבי במכללה
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 ה כולל הסטודנטיות הלומדות של המכלללסטודנטים ח באנגלית התקיימה ו"סדנת כתיבת ק
הסדנה העניקה כלים חשובים לכתיבת קו"ח נכונים לתהליך . באמצעות תוכנת זוםבמח"ר 

 חיפוש עבודה תוך התייחסות למחלקות השונות במכללה. 
  

  לאור המעבר ללימודים מקוונים, רשות המחקר ודקאנט הסטודנטים במכללה התגייסו לסייע
ותנועת הנוער ״צדק״ שסייעו  "תמיד"לסטודנטים נזקקים, בעת המאתגרת הזו וביחד עם עמותת 

מחשבים  סיסטם-רות ותורמים יחידיים באקולמכללה, דאגו לאסוף בשבועות האחרונים מחב
אפשר להם להמשיך את רצף הלימודים מרחוק. סה"כ לו ,דם אינה משגתניידים לסטודנטים שי

 .מחשבים 33נאספו ושודרגו 
 

  תכניתStartup 50/50 בשיתוף  במכללה נפתחה
 NORTHEASTERN תכנית היזמות שלפעולה עם 
UNIVERSITY  מיועדת וחברת מיקרוסופט, ובבוסטון

קמה . התכנית יזמים ישראלים יהודים וערבים 27-לכ
מתוך כוונה לקיים פעילות משותפת של בני דתות 

ישראלית" של הנשיא התקווה השונות, ברוח חזון "
קודם לפתיחה, היזמים השתתפו בהקאתון  .בליןיר

, בו החלו לפתח רעיון ולהתחלק Microsoftשל 
לצוותים. היזמים שהתקבלו ממשיכים בתכנית 

(מחנה אימונים אינטנסיבי עסקי  הבוטקאמפ
כיצד לבצע את  , בו ילמדווטכנולוגי) באקסלרטור

השלבים הכרחיים והחשובים בדרך להפיכת רעיונות 
כנית יבה יצירתית, דרך המודל העסקי, תלחברות מצליחות ומובילות: מפיתוח הרעיון וחש

צאת פיינליסטים להמתוכננים בשלב השלישי,  אסטרטגית ושיווקית ועד לשלב גיוס ההון.
 בוסטון. NORTHEASTERN UNIVERSITYתכנית המשך של חצי שנה ב ל
 

  מר  קרטיס צ'יימברס, מייסד משותף של חברת הענק האמריקאיתUber במכללה לביקור , הגיע
 יחד עם אליסה לורקיס, מנהלת פיתוח וקשרי בוגרים מאוניברסיטת סן דייגו. ,סלרטורובאק

תוכניות האקסלרטור ותוכניות היזמות שלנו. וצ'יימברס חלק את סיפור המבקרים באו לשמוע על 
 היזמות האישי שלו והפליא לעורר השראה.

  
 דיאגו הגיעה בתחילת חודש מרץ לקורס המשותף בנושא מים -קבוצה נוספת של סטודנטים מסן

שניה. הסטודנטים בצעו ניסויים במעבדות המכללה ונסעו לסיורים השנה ההמתקיים זו 
במתקנים לטיפול במים ושפכים בישראל, בהדרכתו של ד"ר יעל לצטר, מרכז ההתמחות 

 דסת חומרים מתקדמים במכללה.בטכנולוגיות סביבתיות במחלקה להנ
 

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

ועוד פעילויות רבות , חג השבועות, חודש הרמדאןהמשך  , מדורגת לשגרת עבודה בקמפוס
   ומעניינות.

  .Startup 50/50  פתיחת תכנית


