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  שלום לכולם,
  

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

 היום הפתוח כלל לשנת תשפ"א התקיים במתכונת מקוונת דרך מערכת הזום.  השלישי היום הפתוח
תנאי  בנושאימענה מקיף  בנוסף, ניתן. במקביל, הרצאות מחלקתיות בהשתתפות בוגרים וסטודנטים

מתעניינים ונרשמו  180-הקבלה, דיקנט הסטודנטים ומעונות הסטודנטים. השתתפו ביום הפתוח המקוון כ
 מועמדים חדשים. 44-כ
 

  אירוע הפתיחה של תכנית התקייםASPIRE , תכנית פרה
יזמיות יצאו  20ים יזמיות בתחילת דרכן. אקסלרציה לנש

אפים וללמוד ממנטורים -לדרך להכיר את עולם הסטארט
כדי במומחים בתחומם את כל מה שיזמת צריכה לדעת ה

להפוך רעיון למיזם בתחילת דרכו. התכנית נפתחה 
, שלאחריה פרופ' רוזה אזהרי ,בברכות חמות של הנשיאה

 Startup Nation-וונדי זינגר מ מפיהרצאה התקיימה 
Central  . 
  

 יצא  "נשים, טכנולוגיה וביטחון"אקתון בינלאומי בנושא ה
מרכז היזמות והחדשנות של המכללה  -בשיתוף פעולה עם "הבלנדר"  ,AtoBe קסלרטורלדרך בא

 3שגרירות ישראל בפראג, , משרד החוץ הישראלי, ESDהאקדמית הדסה,  ארגון "אל הלב", 
ים אוניברסיטאות בפראג, עמותות וגופים חברתיים בצ'כיה. הנושא הישראלי היה מיגור אלימות כלפיי ילד

הלומדים במחלקה להנדסת תוכנה, במקום הראשון זכו צוות סטודנטים בדגש על פגיעה והטרדה מינית. 
טה למשטרה ולשירותי ביטחון. הבוט בוט תומך החל ,״Fishermanפיתוח מערכת בשם ״שנה ג', עם 

משתמש במאגרי שיחות קיימים, מדמה ילד/ה ומצליח באמצעות למידת מכונה ואינטליגנציה מלאכותית, 
לזהות פדופילים ברשתות חברתיות, ״לדוג״ אותם ולמנוע ביצוע עבירות מין בילדים. המערכת שולחת 

 התראה לרשויות וממליצה להם על פעולה.
 

 לקה להנדסת חומרים השתתפו סטודנטים שנה ד' מהמח
, יחד עם ראש בחברת אופיר אופטרוניקס בסיור

. המחלקה, ד"ר רקפת אופק אלמוג וד"ר נח טרייטל
ייצור של עדשות למדו הסטודנטים על במהלך הסיור 

ערכו  . בנוסףשיטות ייצור של ציפויים אופטייםו מתקדמות
בחדר הנקי  והשתתפו בניסוי למדידת תכונות  ורסי

  אופטיות של הציפויים.
  להנדסה פרמצבטית קיים מפגש חברתי סגל המחלקה

 לסטודנטים ,ראשון מאז פרוץ מגיפת הקורונה ,פרונטאלי
לפגוש הוזמנו  הסטודנטים של המחלקה לכלמהמחלקה. 

ראש נכחו גם מפגש ב .שנה א' שלאת הסטודנטים 
 וסגל המחלקה. המחלקה, פרופ' דבי שלו, 

  

  המחלקה להנדסת תוכנה אירחה את נעם אבני, מנכ"ל
מרכז הפיתוח באינטל ירושלים, מנהל קבוצת פיתוח גלובלית לרכיבי תקשורת מהירה במעבדי אינטל, 

בהרצאה עסק נעם אבני בהפרדת אות מרעש, בתכנון צ'יפ  ".The story of SERDESלהרצאה בנושא "
  רלוונטי ובשימושים רלוונטיים בתעשייה ובאינטל ישראל.

 .להנדסת חומרים המחלקה - בחברת אופיר אופטרוניקססיור 

 

 .ASPIREאירוע הפתיחה של תכנית 
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  של  ,"ות ארגוניתמתודולוגיות למצוינ"קורס הבמסגרת
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, יצאה קבוצת סטודנטים 

, ביחד עם ד"ר גיא לסיור בחברת מדינולהלומדים בשנה ג' 
. במהלך הסיור נכנסו קשי, חבר סגל המחלקה

הסטודנטים לחדר הנקי במפעל הייצור ולמדו על פרויקטים 
בוגרי המכללה, אירחו את הסיור שנעשו בארגון. מגוונים 

אלי ואינג'  ,ות ארגוניתדירקטור מצוינ ,גדי רפאליאינג' 
 . יתמנהל קבוצת בינה עסק ,אילוז

  

  התכנית לתואר שני ביזמות טכנולוגית אירחה מספר מרצים
אסטרטגיה של "במסגרת הקורס  מובילים מהתעשייה

מר גבי ר גיורא שלגי, מנכ"ל רפא"ל לשעבר, : מ"יזמויות
זליקסון, מנכ"ל נובה מכשירי מדידה וקורנית דיגיטל 

מר אקי אלדר, מנכ"ל חברת הסטארט אפ לשעבר, 
 שי.המפתחת מערכת לניהול סיכוני צד שלימיראטו, 

  

 מפגשים קבוצתיים שני מדור קידום הסטודנט , קיים במבצע "שומר החומות" על רקע המצב הביטחוני
. במסגרת המפגשים הסטודנטים שיתפו ערביםיהודים ועבור סטודנטים להתמודדות עם חרדה ומצבי לחץ 

כניקות מעשיות להתמודדות במחשבות וחוויות שעוברות עליהם בתקופה הנוכחית, וכן נלמדו ותורגלו ט
 .עם המצב

  

 לפוטוניקה  בהמשך לביקור הנהלת המכללה בליווי ראשי החוגים, חוקרים ואנשי סגל המכללה במכון
התקיים סיור גומלין של חוקרים בכירים מהמכון לפוטוניקה , ר גרעיני בנחל שורקלמחקשבמרכז 

פגשו החוקרים את נשיאת המכללה, פרופ' רוזה אזהרי וסגל המכללה, וסיירו  ובמכללה, במסגרת
 במעבדות של המחלקות השונות.

  

  כמו  יזמות טכנולוגית.בוגר הנדסת תעו"נ ומסיים התוכנית איתן חסיד באינג' סמינר עם הסטודנט התקיים
 .II SPCE ILפרוייקט בראשית ראש  ,תא"ל שמעון שריד אירח את ות טכנולוגית אשרכן נערך כנס יזמ

  

  יהנתנבסטודנטים מהמחלקה להנדסת חומרים, התמחות משאבי טבע וסביבה, ערכו סיור לאתר פסולת ,
 א באופן מעשי.. הסיור היה מרתק והסטודנטים למדו הרבה על הנוש"זיהומי קרקע"במסגרת הקורס 

 
  ראש  את הביקור ליוו במוזיאון ישראל בירושלים. קיימו ביקורסטודנטים של תכנית המצטיינים המכללתית

התכנית. במהלך הביקור התבקשו הסטודנטים לעבור במסלול לאורך  התכנית, פרופ' יעקב אקסמן ומרצי
 המוזיאון ולהביט במוצגים בעיניים אחרות. 

 
 חדש שהצטרף למכללה:  מנהליגל ס 

 עובד ניקיון ותחזוקה - מר טקלה מאלדה.  
  עובד ניקיון ותחזוקה - דגו דמקהמר.  
 עובד ניקיון ותחזוקה - מר טמסגן אסרס.  

  
  

, 7מושב חבר הנאמנים של המכללה, ערב מעורבות חברתית, דמו דיי מחזור  עם, 2021 יוניפנינו לחודש 
פעילויות רבות עוד ו סיום סמסטר ב' ותחילת תקופת הבחינות ,סיום תכנית מנהיגות נשים, יום נגישות

  ומעניינות.

 .המחלקה להנדסת תעשייה וניהול –סיור בחברת מדינול 

 


