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  שלום לכולם,

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

 
  ן יצוי המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשיםשבוע

, בהובלת צוות הדיקנט ובשיתוף האקסלרטור. במכללה
ימים של אקטיביזם,  16זה מציין את פתיחתם של שבוע 

תחת הכותרת: "במיוחד במסגרתם הושק קמפיין דיגיטלי 
מצטרפת  העכשיו שמים לזה סוף! מכללת עזריאלי להנדס

ם את בו הוצגו נתונים המשקפי, למאבק באלימות כלפי נשים"
 .ים בארץמצב האלימות כלפי נש

  
  אקסלרטור השל  #7לכבוד פתיחת סבבAtoBe נערך אירוע ,

. ליו הזמנו כלל הסטודנטים במכללהאונליין, אחשיפה 
סטודנטים ששמעו הרצאה אודות  60-באירוע השתתפו כ

 הרצאה. בנוסף התקיימה כנית היזמותכלים שמעניקה תה
ומייסד  AtoBeבוגר המחזור הראשון של פי נמרוד קרמר, מ

ומאיה אשכנזי אוטמזגין,  "The Elegant Monkeys"חברת 
ומייסדת   AtoBeבוגרת המכללה, בוגרת המחזור השלישי של 

 ,שהפליאו וריתקו בסיפורי היזמות האישיים שלהם, "Mao Food Tech"-ו "MaoLac"החברות: 
 .על תחילת דרכם במאיץ ההנדסי במכללה אישי מבטפקו לסטודנטים יוס

 
  ,השתתפה, פרופ' רוזה אזהרינשיאת המכללה 

תשולב בצילומים של הדלקת הנר השמיני לחנוכה ו
הסרטונים צולמו . בסרטון לזכר יהודי מקדוניה

החנוכיות של משרד החוץ,  1000כחלק מפרויקט 
את זכר קהילת יהודי מקדוניה במטרה להנציח 

וקרן כחלק לא שרדה את השואה. הסרטון י רובהש
תפו בו זוכי פרסי נובל, מהפרויקט הייחודי וישת

  שרים, דיפלומטים ומכובדים רבים.
  

 בשיתוף אגודה הסטודנטים ,דיקנט הסטודנטים, 
אפ בזום עבור -טנדיזמו הופעה ייחודית של ס

 מהתקופה המאתגרת.קלה הפוגה מסטודנטים צחקו ונהנו  90-כ .תערביהבני החברה סטודנטים 
  

  עולים ועולות ממדינות שונות  34המחזור השני של תכנית תק"א לסטודנטים עולים נפתח עם
בעולם. התכנית נפתחה בטקס פתיחה מרגש בזום, בהשתתפות מנכ"ל המכללה וסגן הנשיאה 
ד"ר רפי אבירם, דיקן הסטודנטים ד"ר אריאל שוורץ ומכובדים נוספים ממשרד העלייה והקליטה 

הה. זהו שיתוף פעולה בין דיקנט הסטודנטים במכללה, מנהל סטודנטים והמשרד להשכלה גבו
  האגף לחינוך מבוגרים.  -עולים במשרד העלייה והקליטה והמשרד להשכלה גבוהה

 

קמפיין המכללה לשבוע המאבק הבינלאומי באלימות 

  כלפי נשים.

  נשיאת המכללה מדליקה נר שמיני של חנוכה.
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  אוניברסיטת תל אביב  שלמחקר משותף
עדן אינג' : במכללה נדסת חומריםוהמחלקה לה

ששר, בוגרת המחלקה להנדסת חומרים 
במכללה, שלומדת כעת לקראת תואר שני 
בהנדסת חומרים באוניברסיטת תל אביב, הגיעה 

 SEM -למכללה בכדי להשתמש במיקרוסקופ ה
ד"ר רקפת  ה עםשלהמשותף מחקר עבור ה

 , ראש המחלקה להנדסת חומרים.אופק אלמוג
 ,הנדסת חומריםאינג' ינאי וולוך, מהנדס מעבדת 

 .SEM-סייע לה בשימוש ב
 

 תח את תכניות החונכות ופ, היום הכשרת חונכים
. למכללה שלוש תכניות חונכות: לתלמידי שנה א', , נערך במכללהבמכללה לשנה הקרובה

כוללות  ,קויי למידה ולבני החברה הערבית. התכניות, אשר פועלות תחת דיקנט הסטודנטיםילל
 רוח התקופה,התאם לב בזום, חניכים. במהלך יום ההכשרה, שהתקיים 160-כחונכים ו 80-כ

אתגרים , יים בלמידה וחונכות מרחוק: כלים כמותשונים למידתם בנושאיםהחונכים את העמיקו 
 אנו מאחלים הצלחה מרובה לחונכים ולחניכים! .ועוד ודגשים בחונכות בזמן קורונה

  

  ,תחת בכנס בינלאומי  השתתףכאל מזרחי, אינג' מימנהל הרשות למחקר חדשנות ויזמות
מכוון להחלפת ה, The Emerging Landscape of Higher Education Shaping New Waysהכותרת 

ידע בין מדינת ישראל ומדינות אפריקה. בכנס הדיגיטלי לקחו חלק מאות משתתפים ממדינות 
ועל מקרה הבוחן  ,יישומיתרבות ביבשת אפריקה ושמעו ממיכאל על המכללה כמרכז לאקדמיה 

  המוצלח של הקמת מרכז יזמות באקדמיה.
  

  חדש שהצטרף למכללה:  מנהליסגל 
 רכזת חברה ערבית, מדור פיתוח קריירה ובוגרים – גב' רזאן עבד אלרחמן.  
 טכנאית מעבדות פארמה – גב' רינה פישמן.  
  רכזת תכנית מעטפת, דיקנט הסטודנטים –גב' שוהם בן מובחר כהנא.  

  

  

חג החנוכה, פתיחת מחזור שני של  ,לימודים בצל הקורונהההמשך שנת עם , דצמברפנינו לחודש 
   וד פעילויות רבות ומעניינות.וע ASPIREתכנית 

  ולוך במעבדת הנדסת חומרים.ואינג' עדן ששר ואינג' ינאי 


