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  שלום לכולם,
  

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

  מסיבת סוף השנה לסגל המכללה נערכה בגן עוזי
ערב הבמהלך  בנוכחות חברי הסגל ובני/בנות זוגם.

לפרופ' איתן מנור ערך טקס הערכה והוקרה המרגש, נ
בנוסף נהנו חברי הסגל ממופע  לגמלאות.אשר פורש 

לאחריו התקיימה מסיבת וסטנד אפ של יאיר ניצני 
  ריקודים חגיגית.

 
  התקיים בפעם לשנת תשפ"א היום הפתוח הרביעי

בגן עוזי באופן פרונטלי הראשונה מאז פרוץ הקורונה, 
מתעניינים  107-מתוך כ 44. נרשמו המכללה בקמפוס

מועמדים נרשמו בסופ"ש  9שהגיעו ליום הפתוח ועוד 
  הצמוד.

 
  ירושלים של "אירוע סיום פרוייקט התקיים במכללה

רחב  מדובר בפרוייקט .בשיתוף עיריית ירושלים. "דיגיטל
הן  , בו סטודנטים של המחלקה להנדסת תעו"נהיקף 

 ,כחלק מפרוייקטי הגמר שלהם והן במסגרת קורס שיווק
) אתרי מכירות 50-בנו לעשרות עסקים בירושלים (כ

באינטרנט יחד עם פיתוח עסקי ופרסום האתר. הפרויקט 
מבוצע יחד עם חטיבת העסקים בעיריית ירושלים 

שהסטודנטים בונים את האתרים  webillyובשיתוף חברת 
באירוע נכחו הסטודנטים ובעלי  בעזרת המערכת שלה.

העסקים שהשתתפו בפרוייקט. בערב המרגש הוקרנו 
דנטים ובעלי העסקים שלקחו חלק סרטונים של הסטו

בפרוייקט, נשיאת המכללה, הרקטורית וראש המחלקה 
להנדסת תעו"נ בירכו על המיזם הנפלא וחולקו 

לסטודנטים ולבעלי העסקים תעודות הוקרה ושי צנוע. 
ם, תיק קידום העסקים בעיריית ירושלימחזיק  -מר יהודה בן יוסף מכובדים מהעירייה שהשתתפו בערב, 

מנהל האגף  -מר אמיר חכימיאן ם, וראש מנהל אסטרטגיה וחדשנות בעיריית ירושלי -ני רוזנהיים מר ר
  .לקידום עסקים בעיריית ירושלים

  

  אירוע הדמו דיי של תכניתASPIRE , צגו והבאירוע  .נערך במכללה פרה אקסלרציה לנשים יזמותהתכנית
 הציגו את המיזמים. היזמות Well being-החינוך והמיזמים בתחומי השירותים הרפואיים בדיגיטל, תשעה 
לן לוסוס. עוד השתתפו באירוע גב' פלר חסן  ר"ודפרופ' רוזה אזהרי  - נשאלו שאלה ע"י השופטות ובסיום

 המשנה לראש העיר, ופרופ' תמר רז נחום. ,נחום
 

 "תכנית התקיים במכללה.  אירוע הסיום של תכנית "אקוטק" של עמותת "מחשבה טובהEco-tech  הינה
כנית ייעודית לבני נוער המחנכת ליזמות טכנולוגית. באירוע הציגו בני הנוער את המיזמים שלהם בפני ת

ראש המחלקה להנדסת מ"מ ר אמיר שמר, "חבר שופטים מכובד. באירוע השיפוט ייצגו את המכללה ד
 אלקטרוניקה ומיכאל מזרחי מנהל הרשות למח"י. חשמל ו

 
 

 ."ירושלים של דיגיטל" פרוייקט אירוע סיום

 

 .טקס הערכה והוקרה לפרופ' איתן מנור לקראת פרישה לגמלאות
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 צפון מקדוניה, מר פאטמיר ביטיקג'י,  סגן ראש ממשלת
ראש החדשנות של צפון מקדוניה מר קוסטה פטרוב, 
שגריר ישראל בצפון מקדוניה ומנהל מחלקת הבלקנים 
במשרד החוץ, מר דן אורין, יחד עם דיפלומטים ויועצים 

וני, ערכו סיור כלכליים בכירים מהממשל הצפון מקד
העשייה  מכללה, לצורך למידה הדדית שלמקצועי ב

 במכללה בתחומי היזמות, החדשנות והמחקר.
 

  התקיים במכללה מפגש סיום קורס משלב עשייה
עושים דיבור אחר", בהנחיית מר ברי  -"לחיות יחד ברשת

רוזנברג ובשיתוף מדור קשרי אקדמיה קהילה בדיקנט 
למדו הסטודנטים  במסגרת הקורס, הסטודנטים.

והסטודנטיות על שימוש בכלי המדיה החברתית 
לתקשורת בונה ומחברת בין חלקי החברה הישראלית 

השונים, ויצרו בקבוצות קמפיינים העוסקים בסוגיות חברתיות שונות הנוגעות לחיים משותפים בישראל, 
מנקודות מבט שונות, "לצאת  על חווית ילדות בישראל -כדוגמת: "להיות אתיופי בישראל", "נוף ילדותי"

  על דמויות שעשו מהפך משמעותי באורח חייהן, ועוד. -מאזור הנוחות"
 

 הגיע ם, מר הראל הורוביץראש מנהל חינוך מעלה אדומי ,
יחד עם צוותו ומספר מנהלי בתי ספר לביקור במכללה ב

מהעיר. מטרת הסיור הייתה לבחון שיתופי פעולה 
ים בנושא תכניות חשיפה אפשריים עם דיקנט הסטודנט

במהלך הביקור פגשו המשתתפים את ד"ר רפי  לנוער.
ואת אינג'  ,אבירם אשר הציג את המכללה ואת חזונה

עם  רךוע "מהי הנדסה"מיכאל מזרחי שסיפר על 
המשתתפים סיור במכללה כולל במעבדה להנדסה 

הביקור היה מוצלח ונוצרו בו חיבורים  פרמצבטית.
ו מקווים שאת פירותיהם נראה כבר לשיתופי פעולה שאנ

 בשנה הבאה.
  

  מדור פיתוח קריירה ובוגרים קייםonline career meetup 
הלומדים עבור סטודנטים  Applied Materialsעם חברת 

. חברת אלקטרוניקה, הנדסת מכונות והנדסת חומריםחשמל ובשנה ד' ובוגרים מהמחלקות להנדסת 
Applied Materials ייצור. החטיבה -לאומית אמריקאית, הפועלת בתחום טכנולוגיות הננו-היא חברה בין

במהלך המפגש נציגי  וממוקמת בפארק המדע ברחובות. PDCהעסקית הממוקמת בישראל נקראת  
 החברה הציגו את החברה, מחלקותיה השונות, המשרות שאליהן הם מגייסים, תהליך הגיוס ואפשרויות

נוכחות והשתתפות נרשמה  כמו כן נתנו מענה חופשי לשאלות שעלו מכלל המשתתפים. .הקידום בחברה
  מרשימה של סטודנטים ובוגרים ולמשתתפים ניתנה האפשרות להגיש קורות חיים ישירות לחברה.

  
  חדש שהצטרף למכללה:  מנהליסגל  

 ראש מדור פיתוח קריירה ובוגרים - גב' ירדן זך ישראלי.  
 'ממלאת מקום רכזת מינהל אקדמי - תרצה ברומברג גב.  
 עובד ניקיון ותחזוקה - מר אזמראו טפרה.  
 רכז מכינות קדם אקדמיות - מר מוחמד מטר.  

  
פתיחת מכינת חרדיות, שבת עיון בנושא מגדר ואקטיביזם, סיום סמסטר קיץ,  עם, 2021 אוגוסטפנינו לחודש 

   פעילויות רבות ומעניינות.עוד ויום כייף לילדי העובדים, חופשת קיץ מרוכזת 

 .ביקור סגן ראש ממשלת צפון מקדוניה במכללה

 

 היום הפתוח בקמפוס המכללה.

 


