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  שלום לכולם,

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

 
  במתכונת לראשונה מושב חבר הנאמנים של המכללה התכנס לישיבתו השנתית והתקיים

חברים מהארץ ומחו"ל. הוצגה פעילות המכללה בשנה  והשתתפו בו מערכת הזוםמקוונת דרך 
האחרונה עם דגש על ההתמודדות עם האתגרים שהציבה בפני המכללה מגיפת הקורונה. 

שמונו לחבר  נפרדנו מחברים ותיקים שסיימו את כהונתם, וברכנו חברים חדשים ך המושבבמהל
עד המנהל מונה כחבר מר ישראל וד ומר גארי ליבלר. לומר שגיא בקשי, מר יונתן ונ – הנאמנים

ם לגב' דפנה פלי עם ו. יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הוועד המנהל ונשיאת המכללה הודו בחאיגרא
 סיום תקופת כהונתה כחברת הוועד המנהל.

 
  כובמהל ,במכללה סיור ים, קייםירפי פרץ, השר לענייני ירושלים מורשת ומיזמים לאומהרב 

 אקסלרטורפעילות לקראת סיום הליכי הבנייה, בניין מעונות הסטודנטים הנמצא  והוצגו בפני
AtoBe  ,במעבדות המחלקה להנדסת מכונותהנמצאת ייחודית הרוח המנהרת והפועל במכללה .

השר רפי פרץ: "מכללת עזריאלי מהווה עוגן משמעותי להכשרת מהנדסים  רבמהלך הסיור אמ
השר, בכירי . רושלים, בכוונתי ללוות את פעילותה מקרוב בשנים הקרובות"ופיתוחה של העיר י

יו"ר הוועד משרדו ואנשי הרשות לפיתוח ירושלים התקבלו חבושים במסכות ברוח התקופה ע"י 
 .מנכ"להו נשיאת המכללה, המנהל

  

  ,התקיים יריד סיום והצגת פרויקטים בקורס הנדסת תוכנה בשירות הקהילה. במסגרת היריד
קבוצות את הפרויקטים הטכנולוגיים שיצרו עבור ארגונים חברתיים  14שהתקיים בזום, הציגו 

ועמותות מרחבי ירושלים וביניהם: נעמ"ת, לוחמים ללא גבולות, מנהיגות עסקית צעירה ועוד. 
יגו את עבודותיהם בפני חבר שופטים מהסגל האקדמי של המכללה, ד"ר יהודה הסטודנטים הצ

שהביעו  ,חסין, ד"ר רוני הורוביץ וד"ר מרים אללוף. יחד איתם צפו בפרזנטציות נציגי העמותות
את שביעות רצונם מן הסטודנטים והפרויקטים וציינו את התרומה המשמעותית שאלו מהווים 

 לעבודתם השוטפת.
  

 מגן הוקרה מיוחד זכו לקבל  ,ומנכ"ל המכללה הנשיאה
! של ארגון ידידי צה"ל IMPACTממנהלת תכנית המלגות 

שנות פעילות של  18), גב' אורנה פסח, לרגל FIDFבארה"ב (
עשייה, הצלחה והשפעה של התכנית בתחומי החינוך 

במטרה  2002נוסדה בשנת  IMPACTוהחברה בישראל. תכנית 
מאז  להוקיר את החיילים ששירתו ביחידות קרביות בצה"ל.

סטודנטים מהמכללה כבר זכו  273הקמתה ועד היום, 
 4.301להתקבל לתכנית וקיבלו מלגות בסכום כולל של 

  מיליון דולר.
 

  אירוע הדמו דיי השישי של האקסלרטורAtoBe  התקיים
משתתפים בפאנל  70-ל צופים אורחים ומעל 150-לוונת, בהשתתפות מעל קבמתכונת מ

 11 האח"מים, ביניהם: משקיעים, אנג'לים, אנשי תעשייה, אנשי אקדמיה ובכירים בתחומם.

  .IMPACT-קבלת מגן הוקרה מ
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, CELLOSדקות) וביניהם היזם של  4צוותים הציגו את הסטראטאפ ב"פיץ" (מצגת קצרה בת 
הצוות המצטיין של המחזור, חברת . נולוגיתדים לתואר שני ביזמות טכסטודנט מתכנית הלימו

DASE  ש''ח מתנת  10,000הבונה פלטפורמה ייחודית ללמידה מהירה במיוחד, זכה בפרס של
על מעורבות עמוקה במיוחד בתוכנית  ,בנק פועלים הייטק –הפרטנרים של האקסלרטור 

 ההאצה.
  

  הנלמד מליחיםהתפלת מי ים ומים 'במסגרת הקורס '
במחלקה להנדסת חומרים מתקדמים בהתמחות 

במתקן ההתפלה  בטכנולוגיות סביבתיות, נערך סיור
במעגן מיכאל. מתקן זה הוא הגדול מסוגו בארץ, 

 ומתפיל מי תהום מליחים לרמת מי שתייה.
 

  מפגש סיכום מרגש של משתתפות התכנית
בגן הבוטני. התקיים  תרבותיתים רב למנהיגות נש

הסטודנטיות, שלא נפגשו פנים מול פנים בחודשים 
בזום, התרגשו לקחת חלק במפגש. פרופ'  והפעילותהאחרונים, והמשיכו את מפגשי התכנית 

רוזה אזהרי הגיעה לומר דברי ברכה ואף חלקה עם הסטודנטיות את סיפורה האישי וטיפים 
 לסיכום השנה עברו הסטודנטיות סדנת נשים חווייתית. בהמשך הערב להצלחה בדרך

 בהנחייתה של חגית בן שמואל, מנחת קבוצות ומאמנת אישית, ואף קיבלו שי צנוע למזכרת.
  

 לרוקחות ביה"סבקמפוס התקיים  ם פרופ' יאיר אבני וד"ר רות אבניטקס הענקת מלגות על ש 
פרופ' אבי  כללה, ראש ביה"ס לרוקחות ויוזם המלגהנכחו נשיאת המ בו ,העברית וניברסיטהבא

יחד עם חברי המחלקה להנדסה פרמצבטית וצוות  ,, ד"ר אהד אבני ובני משפחת אבנידומב
לשני בוגרי המכללה, הלומדים  ₪ 10,000טקס הוענקו מלגות על סך ב מדור רווחת הסטודנט.

זוכי המלגה העבירו  אסתר פורמן.נג' טובי ינג' מיכאל מזרחי ואיא .לתואר שני בבית הספר
אסתר שהמי העבירה הרצאה בנושא גלגולה של א התזה שלהם וכן פרופ' הרצאה קצרה בנוש

 תרופה: מאיידס לחבלת ראש, דרך שיפור תהליכי זיכרון.
  

  .'שטחו בשעה טובה הסתיים שיפוץ מתחם מרצים ג
 המתחם, ששימש בעבר כספריית המכללה,של 

משרדי  4משרדים זוגיים,  5כולל מ"ר ו 180-הוא כ
  יחיד, מטבחון ושירותים.   

 
  חדש שהצטרף למכללה:  מנהליסגל 

  'פרויקטים רכזת  –עומר מורג גב
 .חברתיים

  חקר מהנדסת מ –גב' הילה הויזמן
  .ומנהלת מעבדת טכנולוגיות מים

  

 ביקור של נשיא המדינה, בתקווה להתמתנות היקף התחלואה מנגיף הקורונה, ייולפנינו לחודש 
עוד פעילויות ויום פתוח למח"ר ולבני החברה הערבית, יום פתוח רביעי לשנת תש"פ, במכללה, 

  רבות ומעניינות.

  סיור במתקן ההתפלה במעגן מיכאל.

  מתחם מרצים ג' לאחר השיפוץ.


