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  שלום לכולם,
  

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

  בשיתוף אגודת מסיבת פתיחת שנה התקיימה במכללה
סטודנטים  600-כהסטודנטים של המכללה. במסיבה השתתפו 

במתחם חניון בניין , לראשונה, קייםהת האירועואנשי סגל. 
פעה מרכזית של הזמר ליאור נרקיס הו המעונות, וכלל

 רחבה. ב הלהיטו את הקהלשלאחריו עלו דיג'ייס מובילים כש
 

  ימי האוריינטציה לסטודנטים החדשים, המתחילים את שנתם
באופן מקוון והתפרסו על פני הראשונה במכללה, התקיימו 

סטודנטים. במהלך היומיים, התקיימו  240-יומיים, בהם נכחו כ
רקטורית ומנכ"ל עם  פגישות רבות, ביניהן, פגישת היכרות

פגישה עם המרכז לקידום , המכללה וראשי המחלקות
בכלל  באקדמיה ,כלים ללמידה אפקטיבית הציגש ,וראההה
מחלקת  הסטודנטים שהציג את שירותי הייעוץ והתמיכה. דיקנטמפגש עם ט, בפרקורונה הבתקופת ו

אגודת הסטודנטים הציגה , הדרכה לגבי שימוש בתחנת המידע והכלים להוראה מרחוק העבירההמחשוב 
את תפקידי הציג המינהל האקדמי במכללה,  למען הסטודנטים האת פעילות

שים לקראת פתיחת התקשרות ודגהמחלקה, הממשק עם הסטודנטים, דרכי ה
, ומנהלת המעונות הציגה את בניין המעונות החדש ואופציית המגורים בו השנה

 .בזמן הלימודים
  

  נחתם הסכם שיתוף פעולה אקדמי בין המכללה לביןCollege of Engineering 
and Management (acem)  אנג'אן שאקיה  ד"רבמעמד שגרירת נפאל בישראל
בטקס המרגש שנערך בזום, חתמו  מר חנן גודר.ושגריר ישראל בנפאל, 

יוביל שיתוף הפעולה  במקביל, נשיא המכללה הנפאלית ונשיאת המכללה.
שיתוף פעולה אקדמי, שיתוף מידע בין מרכזי היזמות, חילופי  לקידום

  דנטים, מחקר משותף ועוד.סטו
  

 מטרת . נפתחה תכנית מנהיגות נשים רב תרבותית לשנת הלימודים תשפ"ב
יצור שינוי חברתי מגדרי שיבוא לידי ביטוי בעליה בשיעור הנשים התכנית ל

כנולוגיה וההנדסה בחברה הרוכשות תואר אקדמי במקצועות המדעים, הט
תחת מדור קשרי אקדמיה קהילה , 12-התוכנית פועלת זו השנה ה. הישראלית

כרות בין יבאירוע הפתיחה הסטודנטיות נהנו ממפגש ה בדיקנט הסטודנטים.
הקבוצה הוותיקה לחדשה ולאחר מכן התפצלו לשתי הרצאות: הקבוצה 

הוותיקה פגשה את לילי פרגמניקוב שדיברה על נשים, כסף וטכנולוגיה יחד עם מירב חדאד שגב, מייסדת 
הקבוצה החדשה פתחה את  אשר מפתחת טכנולוגיה של בינה מלאכותית. ,ריליאנטאורומנכ"לית חברת ב

 השנה בהרצאת השראה של מיכל ברקאי ברודי "מניצוץ לאש שמאירה את העולם".
  

  במסגרת פעילות הנגשת לימודים של מדור קידום הסטודנט, התקיימו לקראת פתיחת שנת הלימודים שני
ערבית. ימי אוריינטציה ייחודיים עבור סטודנטים לקויי למידה והפרעות קשב וסטודנטים מהחברה ה

שירותי התמיכה ונהנו מסדנאות של ו סטודנטים, בהם הכירו את צוות המדור 80-במפגשים השתתפו כ
 גשים עם סטודנטים משנים מתקדמות.התחלה נכונה באקדמיה ומפ

 
 
 

 .מסיבת פתיחת שנה

 .חתימה על הסכם שת"פ עם נפאל



 

 

 2020ינואר 

  דיקנט הסטודנטים במכללה בשיתוף פעולה עם מנהל חינוך ירושלים בעיריית ירושלים פתח את שנת
נוער, במטרה לאפשר לבני ובנות נוער חשיפה נעימה ללימודים אקדמיים ולתחום תשפ"ב עם שתי תכניות 

בני נוער  70-תכנית הנדסת אל ג'ד, היא תכנית אשר נפתחת זו השנה השלישית, במסגרתה כ ההנדסה.
במפגש הראשון, פגשו  מגיעים למכללה ללמוד קורסים אקדמיים, עברית ותכנית העשרה.ה 'יב-'בכיתות י

של  ותנמצאת בכל מקום וכן, ביקרו במעבדמוד ספדי שהציג את המכללה וסיפר כיצד הנדסה את ד"ר מח
 תכנית רחבת היקף,הינה כנית השנייה, קולג' ירושלמי, הת הנדסת חומרים.ו להנדסה פרמצבטית ותהמחלק

ובנות נוער  בני נפתחת לראשונה במכללה ומתקיימת במספר מוסדות אקדמיים במקביל ובמסגרתהש
לרגל פתיחת התכנית התקיימה הרמת  וון בתי ספר בירושלים התחילו ללמוד את קורס יסודות התכנות.ממג

  .נשיאי המוסדות המשתתפיםלקחו חלק כוסית במעמד ראש העיר ומכובדים נוספים בו 
 

 הסגל המנהלי יצא ליומיים טיול באזור הצפון, 
ל משלל פעילויות במסגרתו נהנו חברי הסג

סיור בעכו , ביניהן התקיים מגוונות ועשירות
יחיעם, סיור  בצרחדר בריחה בממשחק העתיקה, 

חווייתית בסגנון קרב רגלי בעין חרדלית, פעילות 
 ., מסיבת קריוקי וריקודים ועודאגטרובי לייזר 

  
  התקיים כנס לקידום שיתופי פעולה אקדמיים בין

ישראל לאיטליה מטעם המועצה להשכלה 
טרת הכנס הייתה לייצור פלטפורמות גבוהה. מ

לקידום שיתופי פעולה בין מוסדות אקדמיים 
המכללה, מטעם משלחת בשתי המדינות. 

 ר"ת, פרופ' דבי שלו, כללה גם את דבראשות יו"ר וועדת בינלאומיות וראש המחלקה להנדסה פרמצבטי
ר אריאל "ר נועה כהן, ד"אללוף, ד ר מרים"ר גבי פינטו, ד"ר פנחס דורון, ד"ר אמיר שמר, ד"ילון, דתמר ג

עמיתים עם  בזוםפגישות אישיות לחברי הסגל נפגשו . נבר, מיכאל מזרחי ואודליה טולדנוקובי ע ר"שוורץ, ד
 .איטלקיים מובילים ללימודי הנדסה מוסדותמ

  
  ,תבראשומשלחת מטעם המשרד לענייני ירושלים והתפוצות 

והרשות לפיתוח ירושלים ביקרה  JVPסמנכ"ל המשרד, קרן 
המשלחת הגיעה להתרשם מהפעילות  במכללה.

-באקסלרטור ולשמוע על השפעת התוכנית על האקו
המשתתפים במשלחת שמעו על פתיחתו של  .זמיסיסטם הי
, על הסטרטאפים בוגרי התוכנית, ההשקעות 8-המחזור ה

המרשימות שגייסו, ועל המתחם החדש הייעודי 
 לאקסלרטור.

 
 חדש שהצטרף למכללה:  מנהליגל ס  

 שיווק מחלקת מנהלת  - גב' אורלי הרמן גרונוולד
  .ודוברות

 ממלאת מקום מזכירת  - גב' ארנה מגדסי רומנוב
  .תוכנה ומדעי המחשב תבית הספר להנדס

 עובד מעבדה, המחלקה  - מר גארו קבושיאן
  .להנדסה תעשייה וניהול

  
מחזור מיונים ל פתיחתטקס הענקת תארים לבוגרי מחזור תש"פ, חג הסיגד,  עם, 2021 ברנובמפנינו לחודש 

   פעילויות רבות ומעניינות.עוד ושל האקסלרטור, חג החנוכה,  8

 .טיול גיבוש סגל מנהלי

 .והרל"י במכללה JVPביקור משלחת קרן 


