
 

 

 

 

 

  
 

 

 2019 נובמבר

  שלום לכולם,

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

  במכללה באווירה נעימה ערב הבוגרים השנתי התקיים
. באירוע הייתה נוכחות מרשימה של בוגרים מכל מרגשתו

המחלקות ומכל המחזורים, וכן של חברי הסגל האקדמי 
פתח בקבלת פנים קלילה על והמנהלי במכללה. הערב נ

 הולאחרי, בלובי בניין גלר ארוחת ערב קלהבירה ו
 אקוסטי מרגש של הזמר והיוצר חנן בן ארי, התקיים מופע

  .ידי הבוגרים-ברוב קולות על אשר נבחר בסקר מקדים
 

  במסגרת סדרת מפגשי הכוון תעסוקתי לסטודנטים
במטרה לסייע בהכנה  , התקיימו שתי סדנאות'ד-'בשנים ג

הסדרה  יעילה לחיפוש עבודה ראשונה בתחום לימודיהם.
אשר עסק  ,במפגש ייעודי לסטודנטים מהחברה הערבית בהנחיית נועה אפשטיין נפתחה

 ח.כתיבת קו"ל הסדנ גם בהכוונה להצגה עצמית והגשת מועמדות יעילה. בהמשך התקיימה
 

 בדיקה והכרת  היתה מטרת התרגילהתקיים במכללה.  תרגיל כניסה למרחבים המוגנים
 מוכנות המכללה לפעולה בזמן אמת.א ודיובים המוגנים הקיימים והמרח

 
 סטודנטים וסטודנטיות  42תארחה במכללה קבוצה של ה

של אחד מבתי הספר החשובים  MBAלתואר אקזקיוטיב 
 | IAE Business Schoolוהמובילים בדרום אמריקה 

Escuela de Negocios | Universidad Austral.מארגנטינה , 
הקבוצה הגיעה ללמוד על הדרך הייחודית בה אנו 

ועל סיפור ההצלחה  ,משלבים יזמות וחדשנות באקדמיה
. AtoBe Startup Accelerator at Azrieli collegeשל 

אינג' במסגרת הביקור פגשו המנהלים המובילים את 
וסיירו  ,מיכאל מזרחי, מנהל רשות המחקר חדשנות ויזמות

הקבוצה לוותה  במעבדות המתקדמות להנדסת תרופות.
כלית אופרצייה בעמותת "יג, סמנע"י רייצ'ל רונזנצוו

Made In JLM  המקדמת את סצנת הטק והסטרטאפים
בעיר ירושלים, ע"י שיתוף פעולה בין מנהיגי הקהילות 

 השונות של טכנולוגיה בעיר.
 

  בתחילת חודש נובמבר השתתפה הרקטורית, פרופ' תמר
מרכזי מחקר של הלמהולץ  4-כרות בינחום, בסיור ה-רז

מטרת הסיור, אשר אורגן על ידי משרד  במזרח גרמניה.
ישראל, היתה לקדם פעילות מחקרית  –הלמהולץ 

ויישומית עם גופי ממשל ומחקר  בישראל ומוסדות 
 םלהשכלה גבוהה. השתתפו בסיור נציגי

 מהאוניברסיטאות, ממכוני מחקר ומהמכללה. 
  

 ערב בוגרים תש"פ.

 מארגנטינה במכללה.ביקור של משלחת סטודנטים 

 נחום בסיור במרכזי מחקר בגרמניה.-פרופ' רז



 

 

 

 

 

  
 

 

 2019 נובמבר

  מעבר הנגישות בשעה טובה ולאחר עבודה מאומצת נחנך
 . מרצים ב'החדש בין מתחם מרצים א' למתחם 

 
  ,התקיים במכללה סיור לתלמידות מבית ספר ענבר

מסלול בית ספרי חדשני שמטרתו לקדם בנות לממש את 
מלוא הפוטנציאל שלהן, להצליח ולהצטיין בהיבט 

במהלך הסיור התקיימה שיחה והחברתי. הלימודי, הערכי 
לילי פרגמניקוב, מנהלת פרויקטים ברשות למחקר עם 

אקסלרטור ועל תכנית חדשנות ויזמות על המכללה, על ה
Aspire ים.במעבדות פארמה וחומר ונערך ביקור  

 
  מפגש חשיפה לתכנית נוער בשיתוף המכללה ומתנ"ס

תלמידי כיתה  100 -. כספר זיוההתקיים בבית  בית הכרם
מספר על מיכאל מזרחי, אינג' י' הגיעו לשמוע את 

מהי הנדסה ואיך היא מקיפה את כל תחומי המכללה, 
חיינו ועל אילו כלים יקבלו בתכנית הנוער במסגרת 

 12התכנית עצמה תכלול  ."מרעיון למיזם"הקורס 
מפגשים עיוניים בהם יקבלו המשתתפים את כלל הכלים 

שעות בשטח בפיקוח המתנ"ס  30-להקמת מיזם ואז עוד כ
 על.בהם יוציאו בני הנוער את הפרויקט לפו

 
 בהובלת חגיגות חג הסיגד במכללה התקיימו לראשונה ,

הדיקנט ואגודת הסטודנטים. באירוע החגיגי נהנו 
הסטודנטים והסגל ממאכלים וקפה מסורתיים, עמדת 

 צילום ועלוני מידע אודות החג ואודות יהדות אתיופיה.
  

  30-כ עם(הנדסת המחר) תכנית הנדסת אל ר׳ד נפתחה 
ממזרח ירושלים, בשיתוף האגף  מצטיינים נוער ובנות בני

תכנית תכנית זו היא הערבי של מנהל חינוך ירושלים. 
ייחודית דו שנתית שבמסגרתה התלמידים לומדים קורסים 

 .מכללה, עברית ותוכן מעשיר ומעציםאקדמיים ב
  

  מנהלת קהילת מרכז היזמות של המכללהJLM IMPACT 
את המכללה ואת  מכללה, נועה יפה, ייצגהמטעם ה

המאגד הכולל גם את האוניברסיטה העברית ובצלאל 
את הזוכה  יוותהבברלין ול Breaking Walls 2019בכנס 

 100בכנס הציגו  הישראלית להצגתה בכנס הבינלאומי.
  .מדינות שונות 60-סטארטאפים מ

 
 חדש שהצטרף למכללה:  מנהליגל ס 

 יועצת מכינות, מדור קידום הסטודנט -גב' אסיה חנימוב. 

  
 לששנתי הגאלה הערב של האקסלרטור,  #6פתיחת מחזור  עם דצמברפנינו לחודש 

  ועוד פעילויות רבות ומעניינות. חג החנוכהיום נגישות, אגודת ידידי המכללה, 
  

 חנוכת מעבר נגישות בין מתחם מרצים א' למתחם מרצים ב'.

 בי"ס ענבר במכללה.מסיור לתלמידות 

 .חגיגות חג הסיגד במכללה


