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  שלום לכולם,
  

ים אוגוסט חודשם עסקנו במהלך ים בהיבעלון מטה סיכמנו בקצרה את הפעילויות והאירועים המרכז
   .2021 ספטמבר

 
  ערב הבוגרים השנתי התקיים במכללה באווירה נעימה

של בוגרים מכל מרשימה . באירוע הייתה נוכחות מרגשתו
המחלקות ומכל המחזורים, וכן של חברי הסגל האקדמי 
והמנהלי במכללה. הערב נפתח בקבלת פנים קלילה על 

של  התקיים מופע ה, ולאחריבגן עוזי ארוחת ערב קלהבירה ו
  מודריק. פרופ' ליעד חוקרת המח גורי אלפי ו הקומיקאי

 
  במכללה, יום המרצה לכלל הסגל האקדמי התקיים

חברי סגל. במסגרת יום המרצה חולקו  80-כת של השתתפוב
תעודות לסגל מצטיין בהוראה לשנה"ל תשפ"א, והועברו  

מגוון רחב של הרצאות שעסקו בנושאים הבאים: סקירה אודות 
פלקס ונגישות בלימודי  –היי  התהליך האסטרטגי לחדשנות בהוראה, הוראה במודל "כיתה הפוכה", שיטת

 הנדסה לסטודנטים עם מוגבלות.
 

  ד"ר יעל לצטר, ראש ההתמחות למשאבי טבע וסביבה במחלקה
להנדסת חומרים, ביקר ביחד עם סטודנטים מההתמחות 
באוניברסיטת סן דייגו. הביקור נעשה במסגרת הקורס המשותף 

יה יהשנעל אתגרי המים בישראל וקליפורניה, שנערך זו השנה 
קטי יברציפות. במהלך הביקור הציגו הסטודנטים מחקרים ופרוי

 .םים מקומיים וסיירו באתרים רלבנטימהנדס, נפגשו עם סטודנטי
 

  כניות 'צעד לפני כולם' ות 2במהלך חודשי הקיץ התקיימו-"Boost 
Camp" בהובלת מדור קידום הסטודנט ובמימון הקרן לירושלים, 
מטרת ממזרח ירושלים.  בני החברה הערביתסטודנטים  45עבור 

לאפשר השתלבות מוצלחת בלימודים האקדמיים  יאהתוכניות ה
והכנה לשוק התעסוקה הישראלי. התוכניות כללו שיעורים 

ת ם דמויוכישורי השפה העברית ומפגשים מגוונים עלשיפור 
ערבים, סיורים -יהודים יבוגרים, הקניית מיומנויות למידה, מפגשוסטודנטים , מובילות במכללה, יזמים

קציה בעברית, מוכנות אבירושלים ועוד. בסוף התוכניות מרבית הסטודנטים הביעו שיפור ביכולת האינטר
עולם ת בההשתלבות העתידילקראת שנת הלימודים הקרובה והפחתת חששות לקראת יותר גבוהה 

 .התעסוקה
 

  כחלק מתוכנית "מנהיגות נשים רב תרבותית" הפועלת במכללה
מטעם מדור קשרי אקדמיה קהילה בדיקנט הסטודנטים, 

זם", בה נפגשנו עם שבת עיון בנושא "מגדר ואקטיביהתקיימה 
לקדם נשים ועלות, כל אחת בדרכה, נשים ממגוון תחומים שפ

. המשתתפות פגשו לשיחה את י שיווין בין גברים לנשיםולצמצם א
ת נתיבות לקידום מעמד האישה, גב' דבי נגר, יועצת ראש עיריי

גב' אילנה בן גיגי, מנהלת מחלקת ההדרכה בעמותת מסל"ן. ואת 
גב' ראדיר האני, פעילה חברתית אה ע"י הועברה הרצבנוסף, 

עו"ד אינסאף אבו  ע"ילמען נשות הנגב מהחברה הערבית, ו
משפטי כנגד תופעת -פרה על פועלה בתחום החברתיישארב, שס
  הפוליגמיה.

 ערב בוגרים תשפ"א.

 .ן דייגוביקור סטודנטים באוניברסיטת ס

 ."מנהיגות נשים רב תרבותית" שבת עיון במסגרת



 

 

 2020ינואר 

  התקיים סיור תקווה ישראלית באקדמיההתכנית "במסגרת "
בסיור, בחנו חברי סגל מנהלי ואקדמי.  20-בו השתתפו כ ביפו

פת במציאות המשתתפים רב תרבותיות כפי שהיא משתק
בנמל יפו, בבתי הקפה, בשכונת היוקרה גבעת  -היפואית

בית אירוח  -המשתתפים התארחו ב"דה יאפאאנדרומדה ועוד. 
צהריים ונפגשו לשיחה מרתקת עם ארוחת יפואי" בו אכלו 

יזמית ופעילה חברתית.  ספא יונסגב' מייסדת ומנהלת המקום, 
ים המפגש היה מעניין ומשמעותי במסגרתו התנסו המשתתפ

בחשיבה על פרקטיקות לסובלנות והכלה מחיי העיר לחיי 
 המכללה.

 

 המכללה להנדסה שיתוף פעולה בין המכללה ובניית פגישה ל
, בנוכחות כבוד שגרירת נפאל בישראלהתקיימה  נפאלוניהול ב

. חנן גודר, מר כבוד שגריר ישראל בנפאלושאקיה, אנג'אן  ד"ר
, Kapil Dev Regmiמר  בראשות  יהול בנפאלנציגים מהמכללה להנדסה ונ שהתקיימה בזום, נכחו ,בפגישה

ראש  ,מנכ"ל, פרופ' דבי שלוסגן הנשיאה ו ,רפי אבירם ר"דייצגו בפגישה  את המכללה .מנכ"ל המכללה
מנהל הרשות למח"י אינג' מיכאל מזרחי, המחלקה להנדסה פרמצבטית ויו"ר הוועדה לבינלאומיות, 

כיוונים אפשריים לשיתוף נו ודנבפגישה . רכזת תחום מחקר ובינלאומיות ברשות למח"יואודליה טולדנו, 
 בשבועות הקרובים.שתתקיים . נקבעה פגישה נוספת כלים ללמידה הדדית בין המוסדותפעולה ו
 

 שראלים. ייסדים, יזמים פלסטינים וימסייעת למיזמים המורכבים ממ 50:50אקסלרציה -הפרה כניתת
של  מרכז היזמות ביןכנית ייחודית, פרי שיתוף פעולה צה, היא תאת המחזור השני להאהתכנית, שסיימה 

-בבוסטון ארה"ב. אירוע ה North Eastern Universityובין המחלקה למנהל עסקים של  AtoBe המכללה
 DEMO DAY שסיים בחגיגיות את המחזור השני, כלל  הצגת הסטרטאפים הצעירים, בוגרי המחזור, בפני  

במסגרת המחזור הנוכחי בו  צוות שופטים ומשקיעים, יזמים ויזמיות ממחזורים קודמים ואורחים נוספים.
גו לוועדת שיפוט. הוועדה כללה נציגים מהאקדמיה מיזמים שהוצ 6משתתפים, הוקמו  12לקחו חלק 

 Shiratוהתעשייה ובין המשקיעים שנכחו באירוע ושימשו כשופטים למיזמים היו אליעזר מנור, נשיא חברת 
Enterprises Ltd שחר רון ומעוז מטרסו מקרן הון הסיכון ,Launch It Capital Ltd פאדי סווידאן מקרן הון ,

פרופ' רוזה אזהרי. במקום , ייצגה בשיפוט, נשיאת המכללה המכללהנוספים. את  , ורביםTakwinהסיכון 
שפיתחה פלטפורמה דיגיטלית המסייעת ליועצים  Quantum –זכתה חברת  10,000$הראשון ובפרס של  

: Food Chainזכתה חברת  5,000$במקום השני ובפרס של  פיננסיים להשקיע במטבעות וירטואליים.
 פלטפורמה המחברת בין נותני שירותים וארגוני צדקה המסייעת לנזקקים בסיוע בתרומות ומזון.שפיתחה 

  

  
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 .סיור ביפו במסגרת תקווה ישראלית באקדמיה

 .50:50של תכנית  DEMO DAY-אירוע ה
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  במסגרת סקר שביעות הרצון שנערך בקרב הסטודנטים
 בים ניידים לסטודנטים שענו על הסקר.מחש 2במכללה הוגרלו 

ואוראל  ,הזוכים: גיא סוכי, סטודנט במחלקה להנדסת תעו"נ
הוענק  הפרס עטיה, סטודנטית במחלקה להנדסת תוכנה.

סטודנטים הזוכים בטקס שהתקיים בהשתתפות מנכ"ל ל
המכללה, מחלקת משאבי אנוש, מחלקת שיווק ונציגת אגודת 

 הסטודנטים.
  
  
  
  
  
 

 טקס הענקת לראשונה התקיים  הבמהלכ, תית לכבוד ראש השנה התקיימה בזוםכוסית המסורהרמת ה
אשר נועד להוקיר ולהעריך את עבודתם המסורה של חברות וחברי הסגל , מענקי הצטיינות ותמרוץ

 המנהלי. 
  ברכות לזוכים:

 (מעונות) ברוך אביב  
 (מחלקות אקדמיות) מריה אושקוב  
 (מערכות מידע ומחשוב) יהודה בורץ  
 (דיקנט הסטודנטים) רחלי בן דוד נקר   
 (מינהל אקדמי) בלה בן שימול  
 (היחידה ללימודי המשך) שמרית ברנס  
 (מערכות מידע ומחשוב) דוד חזן  
 (דיקנט הסטודנטים) לינה סאלח  
 (מינהל אקדמי) תמר עוז  
 (מרכז ייעוץ ורישום) דבורית פריד שם טוב 
  אקדמיות)עינת צברי (מכינות קדם  
 (כספים) נטלי שטיינברג  
  

  וכן ברכות למנהלות המצטיינות: 
 (מעונות) ענבל אליהו  
 (דיקנט הסטודנטים) אור חוסקי 
 (מרכז ייעוץ ורישום) שרון מויאל  
 

  חדש שהצטרף למכללה:  מנהליסגל  
  'רכזת משאבי אנוש - דור צרפתיגב.  
 מסייעותממלאת מקום רכזת נגישות וטכנולוגיות  - גב' רות עטיה. 
 טכנאית מעבדות פארמה - גב' טל רפופורט. 

  
  

תחילת אכלוס בניין ימי אוריינטציה, פתיחת  שנת הלימודים תשפ"ב,  עם, 2021 אוקטוברפנינו לחודש 
פעילויות עוד וטיול גיבוש לסגל המנהלי  ,לכלל קהילת המכללה מסיבת פתיחת שנההמעונות לשנת תשפ"ב, 

   רבות ומעניינות.
  
  

 .טקס הענקת פרסים במסגרת סקר שביעות רצון סטודנטים


