
  
 

 

 2020ינואר 

  שלום לכולם,

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

 
  במלון ישרוטל התקיים המכללה כנס המחקר השלישי של

חברי וחברות הסגל  40-גנים בים המלח, בהשתתפות כ
חברי הסגל חמישה לחולקו כנס בהאקדמי במכללה. 

. תעודות על הצטיינות בהוראה, תרומה למוסד ומחקר
מקבילים בשני אולמות, בהם הציגו חברי  התקיימו מושבים

כנס שולבה בהאחרונה.  מהתקופההסגל תוצרים מחקריים 
טיול מודרך באתר מצדה בו פעילות חברתית מגבשת ו

 המשתתפים לצוותי החפירות הארכיאולוגיות באתר. נחשפו
 

  בנושא התקיים מפגש למידה של תקווה ישראלית באקדמיה
 21-. המפגש דן בצרכים המשתנים של עולם התעסוקה במאה ה"אקדמיה מוכוונת תעסוקה"

 לעידן הזה.והאופן בו האקדמיה יכולה להתאים את אופן הכשרת המהנדסים 
  

 ("הנדסת המחר") "רדאל "תכנית הנדסת במסגרת ה ,
תכנית לנוער מצטיין ממזרח ירושלים המגיעים למכללה 

הועברו שני מפגשים ע"י אינג'  ,ללמוד קורס מבוא להנדסה
בוגר המחלקה להנדסת חומרים , אוסאמה אבו עסבה

ה בע"מ עובד בחברת שפיר הנדסה ותעשייהבמכללה, 
המפגשים מתרגל קורסים בהנדסת חומרים במכללה. ו

כללו מבוא קצר על הנדסת חומרים, ביקור במעבדת 
  חומרים וצפייה בניסוי בנושא יציקה של אלומיניום. 

  
  אקדמיתמחזור א' של תכנית תק"א (תכנית קדם נפתח( ,

פרי שת"פ של המכללה עם מנהל סטודנטים עולים במשרד 
ד"ר רפי אבירם, בהשתתפות בטקס חגיגי  ,העלייה והקליטה

איציק אוחנה סמנכ"ל חטיבת פרט, סגן הנשיאה ומנכ"ל, 
משרד העלייה והקליטה, יהודית גיגי מפקחת מחוז דרום 

מירי כהן  ,וירושלים באגף חינוך מבוגרים במשרד החינוך
נוספים בדים כוומאדלשטיין, ראש מנהל לסטודנטים 
את התכנית החלו  מהסוכנות היהודית, עיריית ירושלים ועוד.

משתתפים, עולים חדשים ממגוון מדינות בעולם אשר  40-כ
שבועות במכללה: עברית, אנגלית, קורס אקדמי  19ילמדו 

 "ז.ללא נ HTMLכללי מזכה בנ"ז וכן, קורס יישומי מחשב 
התוכנית מרוכזת ע"י דיקנט הסטודנטים ומלווה אקדמית ע"י 

  ד"ר מרים אללוף.
 

  הכשרת מדריכי קיימות ותעסוקה עתידית של המשרד להגנת הסביבהלכנית תבמסגרת ,
כלים בנושא ממשתתפי התכנית, תושבי מזרח ירושלים, בו קיבלו  30-התקיים סיור במכללה לכ

 .טכנולוגיה סביבתית

  כנס המחקר השלישי של המכללה.

 מפגש במכללה במסגרת התכנית הנדסת אל רד.

 פתיחת מחזור א' של תכנית תק"א.
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  ,חבר סגל במחלקה להנדסה מחלקת שיווק ומר אהרון בסקין
בכנס לחיילים משוחררים בני  והשתתפ, המכללהנציג פרמצבטית, 

 .חיילים משוחררים 500-בו לקחו חלק כהחברה החרדית בלטרון, 
 

 בכירים מלשכת הסחר בבלגיה ביקרה במכללה  30-משלחת של כ
ופן שבו המכללה המשלחת הגיעה כדי ללמוד על הא. ובאקסלרטור

שהמשתתפים  ,מקדמת יזמות וחדשנות מתוך מוסד אקדמי. המשלחת
, התרשמה מאוד מהפעילות ה אחראים על עידוד חדשנות בבלגיהב

ומחומר האנושי המגוון במכללה והבטיחה לפעול לקידום שת"פ עתידי 
  עם אנשי התעשייה והיזמות בין המדינות.

  
  הסגל המנהלי יצא לאירוחVIP .חברי חברות וחברי  בסינמה סיטי

 ."הג'נטלמנים"והקרנת הסרט  צהרים תהסגל נהנו מארוח
 

 בכנס של זמי המחזור השישי השתתפו צוות האקסלרטור וי
סטרטאפים כנס המשקיעים וה, OurCrowdקרן ההון סיכון 

אלפי  אליו מגיעיםמידי שנה אשר הגדול ביותר בישראל, 
משקיעים, אנשי תעשייה וחדשנות מכל רחבי העולם. 

משלחות משקיעים ובכירים במסגרת שבוע הכנס הגיעו 
כרות עם יממרכזי חדשנות בעולם לביקור באקסלרטור, לה

ולפגישות עם היזמים של המחזור  AtoBe-תכניות היזמות ב
 השישי.

  
 בכנס  מנהל הרשות למחקר חדשנות ויזמות השתתף

ברואנדה ששודר בוידאו מישראל לאפריקה, זאת כדי להציג 
מודל מוצלח של תכנית יזמות ממוסד אקדמי ולסייע ליזמות 

 וללמוד ממנו כלים ויכולות. ,נדה לאמץ את מקרה הבוחן הירושלמירואויזמים מ
 

  ללוות את קבוצת הפועל ירושלים שיווק המכללה ממשיך
 גמר וגמר גביע המדינה בכדורסל.-בכדורסל במשחקי חצי

מבטחים -בהיכל מנורה ריחף מעל הקבוצותענק הצפלין ה
 -עד כה לא הכזיב במסגרת התמיכה המקומית, בת"א, ו

זו השנה השנייה  ,קבוצת הפועל ירושלים, זכתה בגביע
  ברציפות.

  
  
 

  
 

 חדש שהצטרף למכללה:  מנהליגל ס 
 רכזת חברה ערבית, מדור פיתוח קריירה ובוגרים -גב' נארמין אבו הווה.  

  
סדנת אסטרטגיה מנהלים, מסיבת פורים מכללתית, פתיחת סמסטר ב',  עם מרץפנינו לחודש 

   ועוד פעילויות רבות ומעניינות. וח שני לשנת תש"פיום פת

 החברה החרדית.כנס לחיילים משוחררים בני 

  סיכון ביקור באקסלרטור במסגרת כנס של קרן הון
 Our Crowd.  

 גביע המדינה בכדורסל.צפלין המכללה בגמר 


