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  שלום לכולם,

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

 
  יום פתוח  -מספר ימים פתוחים  במתכונת מקוונת דרך מערכת הזוםבמהלך חודש יולי התקיימו

(תואר שני  למגזר הכללי, ויום פתוח לתארים מתקדמיםיום פתוח רביעי לבני החברה הערבית, 
ו מתעניינים ונרשמ 150-ה"כ השתתפו בימים הפתוחים כ. סביזמות טכנולוגית ובהנדסת תוכנה)

 מועמדים חדשים.  40-כ
 

 מח"רהתקיים בקמפוס  במהלך החודש האחרון, בימי שלישי 
"זום בשלישי", בו ניתן מידע על מסלולי הלימודים ותנאי 

 . ללימודי הנדסה בשילוב עמותת "תמורה"הקבלה 
  

  כותרת תחת ה בצל משבר הקורונהיום המרצה התקיים השנה
האירוע הוקדם השנה כדי . "ארגז כלים להוראה מקוונת"

הבאה.  "לקדמי להיערך טוב יותר לשנהלאפשר לסגל הא
, שהובל ע"י ד"ר איתי פורמן, ר' המרכז לקידום במהלך היום

ן רחב של נושאים בדגש על מגוו והוצג הוראה ולמידה,
על הלמידה ות של סקר הסטודנטים תוצאות ראשוני ,פדגוגיה

, דגמי הוראה, שימוש בשאלונים מקוונים ועוד. בזמן קורונה
מרבית ההרצאות ניתנו ע"י חברי סגל;  70 -כ  בכנס השתתפו

 חברי סגל המכללה.
  

 כנית ״צוערים לשירות המדינה״לארח את תללה החלה המכ, 
שלב בהמכשירה את דור העתיד של נציבות שירות המדינה. 

תשמש המכללה בית , האורך כשנה וחצי הראשוני, ההכשרה
מתארחים הצוערים במתחם  ,. כרגעלצועריםהלימוד הקבוע 

התאמה בהקבע שלהם במכללה  מתחם סיום שיפוץעד  ,זמני
לצרכיהם. זהו המשך שיתוף פעולה מבורך בין הנציבות 

את ״המדרשה שנים  3-כמזה מארחת בתחומה ה ,למכללה
הסגל  תות, ממשל וניהול״ האמונה על הכשרהלאומית למנהיג

את הקשר בין  נות.יר של נציבות שירות המדינה למצויהבכ
המכללה למדרשה ולתכנית הצוערים מנהלת ״הנדסית״ חברת 

 הבת של המכללה.
  

 " נערך סמינר במחלקה להנדסת חומרים, בנושאdirected materials assembly בסמינר הרצה ."
חומרים הנדסת בר אילן, בוגר המחלקה ל 'אודי גרינברג, דוקטורנט מהמחלקה לכימיה בא

בה  ,מהנדס במעבדה יהאפשרויות לביצוע פרויקטובמכללה. אודי הציג את נושאי המחקר שלו, 
לסטודנטים  ,ZOOM -בותואר שני בבר אילן. הסמינר הועבר בו זמנית פרונטלית והוא חוקר, 

 שנבצר מהם להגיע למכללה.
  

  מברך את הצוערים בפתיחת התוכנית. ד״ר רפי אבירם,

  .למידההוראה והיום המרצה בהובלת המרכז לקידום ה



 

 

 2020ינואר 

  להנדסה במסגרת תכנית "הנדסת אל רד". בתכניתהתקיים יריד סיום של הקורס מבוא, 
תלמידים  30-משתתפים כ ,המשותפת למכללה ולמנהל חינוך ירושלים בעיריית ירושלים

בתי ספר במזרח העיר. באירוע, שהתקיים בזום, הציגו התלמידים את  19-מצטיינים בכיתה י',  מ
ספים ממנהל חינוך ירושלים, עבודות הסיכום של הקורס בפני מנהלי בתי הספר ומכובדים נו

והתרשמו מעבודותיהם של התלמידים. את עבודות  ,אשר הביעו שביעות רצון גדולה מהתכנית
הנגשת השכלה גבוהה לחברה העברית  לעהתלמידים בחנו דר' הייתם קאסם, הממונה 

עמר, מרצה במחלקה להנדסה -במכללה ומרצה מהמחלקה להנדסת מכונות ודר' איימן אבו
 ית.פרמצבט
 

  שהתקיים לראשונה במכללה, הגיע לסיכומו)תק"אהקדם האקדמית ( תכניתהשל  36מחזור , 
נהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה מלהמשותפת למכללה,  בטקס סיום מרגש. התכנית

להשתלבות בעולם האקדמיה  סטודנטים עולים 33-כל מהווה תשתיתמשרד החינוך, לוהקליטה ו
שיעורים בעברית, אנגלית, מוסיקה ישראלית . במסגרת התכנית, למדו הסטודנטים בישראל

התוכנית הובלה ע"י ד"ר מרים אללוף, ששימשה יועצת אקדמית,  .HTML-והקמת דפי בית ב
, השתתפו בזוםבטקס, שנערך קהילה בדיקנט, בראשות אור חוסקי. -ומדור קשרי אקדמיה

 ,מנכ"ל המכללהד"ר רפי אבירם,  .ותפיםהארגונים הש הסטודנטים המסיימים, המורות ונציגי
 ,המפקחת על אזור הדרום וירושלים ,יהודית גיגיונהל לסטודנטים עולים, סגן ראש המ ,אייל ניצני

באגף לחינוך מבוגרים של משרד החינוך, ברכו את מסיימי התכנית. נציגי הסטודנטים ברכו את 
דנטיות, מצגת של תמונות ופרויקטים שביצעו צוות המורות, הציגו שיר שכתבה אחת הסטו

 במהלך התכנית.
  

 'תכנית חשיפה לאקדמיה, תלמידי תכנית 'המסלול, 
מחלקה לקידום נוער בעיריית משותפת למכללה ול

, חגגו את הצלחה לנערים בעלי פוטנציאלירושלים, 
סיכום הסמסטר 'מרעיון למיזם', השני מבין שלושה 
הנלמדים במכללה במסגרת התכנית, במפגש מיוחד. 

עליהם עבדו  ,הציגו את הרעיונותבמפגש, התלמידים 
בפני נציגי המכללה ונציגים ממחלקת קידום  ,בקורס

נוער בעיריית ירושלים. כל קבוצה הציגה את המיזם 
של דקה אחת, על בסיס  Pitchשלה באמצעות 

אביטל גב'  בטקס, בירכו טר.שנלמדו בסמס העקרונות
מיכאל אינג' ו ,גולדברג, מנהלת מקב"ץ בעיריית ירושלים

ליווה את תהליכי היצירה של התלמידים אשר מזרחי, 
התכנית  לאורך הסמסטר. בתום הצגת רעיונות המיזמים, חולקו לתלמידים תעודות ושי קטן.

 בסיום הקיץ. HTML-לישי בו ילמדו מבוא לתשוב לסמסטר ש
 

  לאורך החודש, מחלקת משאבי אנוש, דואגת לפנק את חברי הסגל במכללה במגוון הפתעות
 .HAPPY HOURטעימות, אחת לשבוע, במסגרת  

  
המשך תקופת , בתקווה להתמתנות היקף התחלואה מנגיף הקורונה, אוגוסטפנינו לחודש 

עוד פעילויות רבות והבחינות, תכנונים מעמיקים של שנת העבודה הבאה, חופשה שנתית מרוכזת 
  ומעניינות.

  .טקס סיום תוכנית "המסלול"


