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  שלום לכולם,
  

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

 תה"לתכנית ובהנדסת תוכנה  ות מחזור תש"פ מח"רטקס הענקת תארים לבוגר 
 בוגרות. בטקס המרגש 26התקיים במכללה, בהשתתפות  ,בהנדסה פרמצבטית

, "תמורה"מנכ"ל  ,חבר הנאמנים הוועד המנהל, הנהלת המכללה, חברי נכחו יו"ר
ומשפחות הבוגרות. במהלך הטקס הרב ישראל  ,"תמורה"סמינר דת ייסמ

ם "מנהלת פיתוח עסקי במלבירך את הבוגרות והגב' חדווה עובדיה,  ווסרדגול
 , נשאה דברים. קהילת המפתחות החרדיות, HWDC בילה אתמוה ,מערכות

  
  הדלקת הנרות המסורתית של המכללה לרגל חג החנוכה התקיימה בנוכחות

 . המנהלי והאקדמי חברי הסגל
  

  לפיתוח ₪ מיליון  6זכו במענק בהיקף של  ,והמרכז הרפואי "שערי צדק"המכללה
הרפואה. המענק ניתן במסגרת הקול הקורא "מאיצי מדע" סטרטאפים בתחום 

כוללת שערי צדק המכללה והצעת  של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.
תכנית בת שני שלבים הנשענת על יכולות פיתוח הטכנולוגיות הרפואיות של 

המכללתי בית החולים באמצעות חברת "מדעית", ועל פעילותו של המאיץ 
 .AtoBeלסטרטאפים 

  
  מאגדJLM Impact  המכללה, של הזמין את הסטודנטים

בצלאל  אקדמיה לאמנות ועיצובוההאוניברסיטה העברית, 
ולפתח פתרונות לאתגרים ולצרכים , להאקתון קיימות להצטרף

קיומיים בתחום הסביבה והקיימות ובפרט בתחום המזון 
והתחבורה: צמצום בזבוז וזריקת מזון והפחתת השימוש ברכבים 

מר משה  ,האירוע נפתח בברכות של ראש העיר ירושלים טיים.פר
ברסיטה פרופ' רוזה אזהרי, נשיא האוניהמכללה, ליאון, נשיאת 

צוותים  פרופ' עדי שטרן. ,פרופ' אשר כהן ונשיא בצלאל, העברית
מעורבים משלושת המוסדות האקדמיים הגו רעיונות ופיתחו 

 באיכות הסביבה.פתרונות לטיפול בבעיות מגוונות שפוגעות 
באירוע השיפוט הסופי, לצד מנכ"לים ומנהלי חדשנות של 

שפטה גם רקטורית המכללה, פרופ' תמר , -GROSSו VIAשטראוס, 
 רז נחום.
  

 של אקסלרטור  8-המחזור הAtoBe ,חגיגי  פתיחהאירוע נפתח ב
שפיתחה דיו ייחודי  Cuverבין החברות שהתקבלו חברת ומרגש. 

שפיתחה מערכת לניהול מלאי עבור עסקים  Hashukדוחה חיידקים המשמש לצביעה של אריגים, חברת 
החלטה לגבי הגעה שמפתחת מגבון לח שמזהה מי שפיר ומסייע לנשים לקבל  Preg-Wipeקטנים, חברת 

מהמשקיע בן וינר , והתקיימו הרצאות של בירכה את החברות הצעירות נשיאת המכללה לחדר לידה ועוד.
שסיפרה על  Startup Nation Centralענבל הלפרין גוטסמן מטעם ו JumpSpeed Venturesמנכ"ל קרן  ,לו
 הסטרטאפ וסצנת האקו סיסטם בירושלים. מתאו

  
 סטודנטים ערבים השתתפו במופע סטנדאפ של הקומיקאי המפורסם עדי ח'ליפה. מטרת האירוע  120-כ

  שפע צחוק ומצב רוח טוב לקראת תקופת מבחנים., י דיקנט הסטודנטים, גיבוש חברתיהיא חשיפה לשירות

 הדלקת נרות חנוכה מכללתית.

 .JLM IMPACT –האקתון קיימות 
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  מפגש חשיפה לאקדמיה עבור הסטודנטים במכינה
בהרצאה התקיים במכללה. המפגש החל  השנתית

דגשים ועקרונות הציג ובה , מרתקת שהעביר יובל שפיר
לבצע את הבחירה המושכלת  סטודנטיםשיסייעו ל

מחלקה. לאחר מכן הבבחירת  והנכונה ביותר עבורם
הרצאות קצרות הציגו את מחלקתם ב ראשי המחלקות

ת חנושול מפגשבהמשך היום התקיים  .TEDבסגנון 
 ה/עגולים שאלות ותשובות, כאשר בכל שולחן ישב

, אשר ענו מהמחלקה המחלקה ונציגי סטודנטים ת/ראש
  על שאלות של סטודנטים מהמכינה.

  
 ד"ר גבי  , בליוויסטודנטים שנה א' מהמחלקה להנדסת תעו"נ

וד"ר תמי גילון ערכו סיור במפעל סודה סטרים. במהלך  ופינט
שיטות  שהציגה ,פגשו הסטודנטים מנהלת צוות במפעלהסיור 

תוך הדגשת מעורבות הייצור, הפיתוח והשיווק במפעל, 
ה. הול בשלל התפקידים והמחלקות בחברמהנדסי תעשיה וני

כלל מעבר על תחנות הייצור, סיור במפעל שבנוסף, נערך 
לאחר מכן ערכו הסטודנטים סיור  ההרכבה, ההזרקה ועוד.

, שהועבר ע"י אינג' קרוליין, בוגרת HP Indigoבמפעל 
המחלקה להנדסת תעו"נ ויזמות טכנולוגית, ומנהלת קו ייצור 

 במפעל. 
 

 סגרת חיזוק הקשר בין הסטודנטים לתעשייה, התקיים במ
עומר סת חומרים, עם אינג' דסמינר מחלקתי של המחלקה להנ

, בוגר המחלקה להנדסת חומרים, העובד כמהנדס צדוק
נדסת תהליך ואיכול ה :הסמינר נושא. חברת  אינטלתהליך ב

פרויקט  העבודה במפעל ייצור,, יך זה להיות מהנדס תהליך באינטלאטודנטים על סיפר לס יבש. עומר
 .ל יבשתפקידו היום  כמהנדס בתחום האיכומהנדס באינטל  ועל 

  
 וק ערכי הגיוון, במסגרת פעולות רבות הנעשות במכללה לחיז

ים בשיתוף אגודת דיקנט הסטודנט, ציינו השוויון וההכלה
את יום השפה הערבית הבינלאומי המצוין ברחבי הסטודנטים 

מטרת האירוע הייתה לאפשר חשיפה  העולם ביוזמת האו"ם.
הנכיח חיבור לשפה ששורשיה הינם גם של קבוצות תרבותית ול

ינות המזרח התיכון וצפון יהודים רבות אשר הגיעו ממד
האירוע כלל מופע של מוסיקה ערבית קלאסית עם  אפריקה.

 100פעילות של לימוד שיר בערבית. ביום זה השתתפו 
 סטודנטים ואנשי סגל.

  
  ברכות לסגל המחלקה להנדסת מכונות ולראש המחלקה

  רופ' היתם קאסם, עם קבלת הסמכה קבועה למחלקה.פ
  

 שנה אזרחית חדשה, יום פתוח עם, 2022ינואר פנינו לחודש 
פעילויות עוד ו, סיום סמסטר א', חנוכת מתחם האקסלרטור החדש בבניין המעונות, ראשון לשנת תשפ"ב

   רבות ומעניינות.

 .כינהמשל המפגש חשיפה לאקדמיה לסטודנטים 

 חגיגות יום השפה הערבית במכללה.

 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול. –סיור לימודי 


