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  שלום לכולם,
  

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

  מושב חבר הנאמנים של המכללה התכנס לישיבתו
בקמפוס  –השנתית ונערך לראשונה במתכונת משולבת 

התקיימו סיורים בבניין המעונות החדש, המכללה ובזום. 
הוצגה פעילות המכללה בשנה האחרונה עם דגש על 
ההתמודדות עם האתגרים שהציבה בפני המכללה מגיפת 

, והוצגו פרוייקטים מחקריים של חברי סגל הקורונה
סטודנט לקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה והמח

רכנו בבמהלך המושב  .מהמחלקה להנדסה פרמצבטית
ד"ר יהודה  –חדשים שמונו לחבר הנאמנים החברים את ה

יו"ר חבר הנאמנים,  טו ומר אייל רונן.ויחיים טמר חסין, 
לפרופ' יו"ר הוועד המנהל ונשיאת המכללה הודו בחום 

עם סיום תקופת כהונתה כחברת  רחל בן אליהו זהרי
 הוועד המנהל.

 
  לרטור אקסאירוע הדמו דיי השביעי שלAtoBe  נערך

חברות סטארטאפ חדשות, בוגרות המחזור  9במכללה. 
השביעי של האקסלרטור, עלו להציג את המיזמים שלהן.   
בין הרעיונות שהציגו היזמים: מכשיר המתאים תרופות 

תוכנה להתאמת חולים בצורה לא פולשנית, ביולוגיות ל
פעילות המשמרת קשר בין בני זוג, מערכת המשתמשת 
בלמידת מכונה כדי לעקוב אחרי השמש ולהכניס אור 

מתוחכמת המדפיסה תלת מימדית טבעי הביתה, מדפסת 
באירוע נכחו ועוד.  שני חומרים שונים בעת ובעונה אחת

מקרנות הון סיכון,  יזמים מהארץ ומהעולם, משקיעים
סיסטם וקהילת -ה, חברי האקואנשי התעשיי

הסטארטאפים הירושלמית ונציגי החברות הבוגרות של 
האקסלרטור. במהלך האירוע העניק מר אלי אזולאי מבנק הפועלים, השייך לתוכנית השותפים של 

. הפרס ניתן, כמו בכל שנה, על Simplanלחברת ₪  10,000האקסלרטור מיום הקמתו, צ'ק על סך 
  במהלך תכנית האקסלרציה.מעורבות משמעותית 

  
  סטודנטים וסטודנטיות  150-בו השתתפו כו מכללההתקיים בערב מעורבות חברתית והוקרה למלגאים

 28-שעות עשייה חברתית, ב 13,818-. המלגאים השתתפו בחלק בפעילות חברתית לאורך השנהשלקחו 
 הערב החל בברכה של נשיאת המכללה, ולאחר מכן התקיימה הרצאה של גב' גל לוסקי,  .ארגונים שונים

ארצות שונות להן אין קשרים לאסון  בעתותארגון המסייע  , Israel Flying Aidמייסדת ומנכ"ל ארגון
בסדנת תיפוף  לאחר מכן, השתתפו הסטודנטים ."כשחוק פוגש צדק", בנושא דיפלומטיים עם ישראל

  יגאל פילר. שהועברה על ידי עם כלים מכל העולםאנרגטית 
  

  בתחילת הביקור הציג  .אלאדין ג'אברמר עיסא ג'אבר ומר  –של נכבדי אבו גוש ביקור במכללה התקיים
נערך סיור במכללה ובבניין המעונות החדש. האורחים  ,המכללה והתכניות הנלמדות בהמנכ"ל את ה

 ציינו כי ישמחו לשתף עימה פעולה בהקדם. ו ,התרשמו עמוקות מהמכללה ומפועלה
  

 .מושב חבר הנאמנים תשפ"א

 

 .7דמו דיי מחזור 
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 מנהיגות נשים רב  כניתסיום של ת אירועתקיים ה"
המובלת ע"י מדור קשרי אקדמיה קהילה  תרבותית",

סטודנטיות,  31וכנית, בדיקנט הסטודנטים. במסגרת הת
לומדות יחד מגדר ונושאים הקשורים לצמצום פערים 

כון צעירות מבתי וקידום נשים, ואף חונכות תלמידות תי
ספר בעיר. בערב הסיום נהנו הסטודנטיות מסדנת 
פוטותרפיה (צילום רגשי) בהנחייתה של דנה בירן, בה הן 
תרגלו צילום ועריכת תמונות בעזרת תוכנה ייעודית, 

  .לסיכום השנה וחוויותיהן בתוכנית והשתמשו בכך ככלי
 

  התקיים בקמפוס יום פתוח לבני החברה הערבית
מועמדים. במהלך  60-של מעל ל בהשתתפותהמכללה 

עמאר וד"ר מחמוד -אימן אבו רד"ניתנו הרצאות של היום 
ספדי, הוצגו התוכניות והשירותים הניתנים לבני החברה הערבית והוצגו סיפורי הצלחה של סטודנטים 

 .במכללה מועמדים ללימודים 30-כ ביום הפתוח נרשמו .הערבית ובוגרים בני החברה
 

  מפגשים שמטרתם הייתה העלאת המודעות לנושא הנגישות במכללה.  שניבמהלך החודש התקיימו
סטודנטים ואנשי סגל. במפגש הראשון התקיימה שיחה פתוחה בין סטודנטים  70-מפגשים השתתפו כב

 לבין עו"ד סיגל דקל בנושא מיצוי זכויות של סטודנטים עם הפרעות קשב ומגבלה רפואית. במפגש המרכזי
אירחנו את יובל שמלא, זוכה נינג'ה ישראל, ששיתף את סיפורו האישי כילד "בעייתי" עם הפרעות קשב 

  שהפך לספורטאי מצטיין, מפוקס וחדור מטרה. המפגשים היו מלמדים ומעוררי השראה.
  

  המחלקה להנדסת תוכנה אירחה את ד"ר יונתן וכסלר להרצאה במסגרת הסמינר 'הראשון הראשון'. ד"ר
וכסלר, משמש מנהל המחקר והפיתוח בחברת 'אורקם' וחבר הוועד המנהל של המכללה. ד"ר וכסלר 

. לאחר של חברת אורקם) משתלבת ומאפשרת את היכולות Deep Learningהדגים כיצד למידה עמוקה (
ההרצאה נפגש ד"ר וכסלר עם סטודנטים הלומדים במחלקה לשיחה על תעסוקה ועבודה בעולם ההייטק 

  יב על שאלותיהם.והש
  

  מדור קידום הסטודנט קיים ערב גיבוש חברתי שבו
משנים  בני החברה הערביתסטודנטים/ות  50-השתתפו כ

של סינמה סיטי  VIPד'. הפעילות התקיימה באולמות -'א
  .צפייה בסרט נבחר וארוחהוכללה 

  
  פאנל שיפוט לפרויקטים שבוצעו במסגרת הקורס

בהובלת התקיים  "הנדסת תוכנה בשירות הקהילה",
המרצה ד"ר נועה קרניאל, המתרגל מר רועי מדמון 

חודי זה, סטודנטים משנה ודיקנט הסטודנטים. בקורס יי
עמותות  14הנדסת תוכנה פיתחו עבור ל הג' במחלק

פעילותם השוטפת. ירושלמיות מוצר טכנולוגי שיסייע ב
מיזם שמטרת לגבש קהילה  -: "לעוף על התואר"לדוגמא

ארצית של סטודנטים עם מוגבלויות שונות ולקויות למידה 
ולסייע להם בלימודים האקדמיים וכן עמותת "מחשבה טובה" שפועלת לצמצם את הפערים החברתיים 

פני באמצעות הנגשת טכנולוגיה. בפאנל השיפוט, הוצגו תוצרי עבודתם המושקעת של הסטודנטים ב
 נציגי העמותות השונות.פרופ' יהודה חסין, ד"ר מרים אללוף וד"ר רוני הורוביץ. כמו כן, הצטרפו למפגש, 

  
, אירוע המשך בחינות סמסטר ב'היום הפתוח הרביעי והאחרון לשנת תשפ"ב,  עם, 2021 ייולפנינו לחודש 

עוד ופתיחת סמסטר קיץ, , Aspireדמו דיי של תכנית סיום של ירושלים של דיגיטל, מסיבת סוף שנה לסגל, 
  פעילויות רבות ומעניינות.

 .אירוע סיום תכנית מנהיגות נשים רב תרבותית

 

 .ערב גיבוש חברתי לבני החברה הערבית

 


