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  שלום לכולם,

 יםחודשם עסקנו במהלך ים בהיבעלון מטה סיכמנו בקצרה את הפעילויות והאירועים המרכז
  .2020 ספטמבר אוגוסט

 
  ,ככל המכללה ממשיכה להתמודד עם משבר הקורונה תוך שמירה על רציפות תפקודית מלאה

. המחלקות מאפשרות ההנחיות והרצון לשמירת בריאות העובדים, הסטודנטים והמבקריםש
האקדמיות והמנהליות נערכות לפתיחת שנת הלימודים, גמר רישום סטודנטים, השלמת מכינות 
הקיץ, פתיחת מכינת מח"ר, רכש ציוד, השלמת בניין המעונות, שיפוץ היבילים עבור צוערי נציבות 

ות. יישר כוח ה, פתיחת קורסים ביחידה ללימודי המשך, ועוד פעילויות רבות ומגוונשרות המדינ
 !לכל העוסקים במלאכה

 
   טקס הענקת תעודות הערכה לעובדים ומנהלים מצטיינים

ברכות לעובדים המצטיינים: דנית  התקיים השנה בזום.
 רועי ליאני (מערכות מידע ומחשוב)אריאן (פיתוח אקדמי), 

וכן ברכות ), רנס (היחידה ללימודי המשךשמרית בו
 .מצטיינת: ענבל אליהו (רכש ומכרזים)הלמנהלת 

 
  תית לכבוד ראש השנה התקיימה כוסית המסורההרמת

מופע  –נהנו חברי הסגל מ"מופע קומיקזה" במהלכה , בזום
  בידור מאולתר, קליל ומצחיק.

  

  של  50:50תכנית היזמותNORTHEASTERN UNIVERSITY 
וחברת מיקרוסופט, שנפתחה בתחילת מרץ  AtoBe אקסלרטור בבוסטון, בשיתוף פעולה עם

ים שהתקי ערבים, הגיעה לסיומה באירוע דמו דיייזמים ישראלים יהודים ו 27השנה, ואירחה כ 
יצירת מיזמים וחדשנות טכנולוגית להוקמה מתוך כוונה לקיים פעילות משותפת . התוכנית אונליין

נשיאת פרופ' רוזה אזהרי  .בליןישונות, ברוח חזון "תקווה ישראלית" של הנשיא ר של בני דתות
כשופטת בגמר. הזוכים קיבלו פרס כספי לפיתוח המיזמים שלהם בחסות השתתפה המכללה 

את הטקס ליווה בהנחיה  האוניברסיטה מבוסטון ארה"ב והגופים הנוספים התומכים בתוכנית.
 צוות הרשות למח"י.

  

 כנס  -כנס "פרויקט המהנדס"  קיימהמחלקה להנדסת חומרים ה
בנוכחות  הכנס נערך באופן היברידי .מסכם של המחלקהפרויקטים 

 דנטים והמרציםיתר הסטובמכללה, ו חלק מהסטודנטים והמרצים
בתחילת הכנס התקיים טקס הענקת פרס על הצטיינות  .בזום

' סגן שיר חג'אג' אינג, ע"ש בביצוע פרויקט מהנדס, מחזור תשע"ט
, שנרצחה במהלך קורס קצינים בפיגוע מחלקהבוגרת ה ,ז"ל

ערך בנוכחות נש ,טקסב. 2017הדריסה בארמון הנציב, בחודש ינואר 
לאינג' שאנן סאק, בוגר המחלקה פרס , הוענק משפחת חג'אג'

להנדסת חומרים מתקדמים, אשר זכה במילגה על ביצוע פרויקט 
במחזור המים   NDMA (nitrosodimethylamineבנושא "זיהוי מזהם (

  פרופ' דרור אבישר.יעל לצטר ובישראל",  בהנחייתם של ד"ר 

  טקס הענקת תעודות הערכה לעובדים ומנהלים מצטיינים.

להנדסת המחלקה  –קט מהנדס כנס פרוי

  חומרים.
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 התנסו  הסדנה,במהלך  באזור יער בן שמן. סדנת גיבושל ויצא מנהלי המחלקות המנהליות
 .ארוחת צהרייםוסיימו בבמושב גמזו לייזר טאג ב "נלחמו", רייזריםנסיעת שטח על בהמנהלים 

 
  זו סטודנט נפתח תחת מגבלות הקורונה. הפרויקט 'צעד לפני כולם' המופעל על ידי מדור קידום

יתמקד בהכנה לקראת לימודים מקוונים. שבועות ו 3שיימשך  שנה שנייה של הפרויקטה
במכללה.  שנה א'ללמוד המתחילים , תבני החברה הערביסטודנטים  27בפרוייקט משתתפים 

ם שיעורי עברית, היכרות עם גופים במכללה, סיורים בקמפוס הפרויקט מתקיימי מהלךב
כגון:  ות בנושאים שוניםובירושלים, מפגש עם סטודנטים משנים מתקדמות ובוגרים, וכן סדנא

 למידה בסביבה מקוונת, ניהול זמנים, מיומנויות למידה, הצגה עצמית והתנהלות כלכלית נכונה. 
  

  מנהלי במכללה. משתתפי ההדרכה נחשפו הסגל ההתקיימה הדרכה לשירות נגיש עבור
לדרישות חוק הנגישות, הכירו סוגים שונים של מוגבלויות ולמדו כיצד להעניק שירות נגיש 

אסיה חנימוב, יועצת גב' ומותאם תוך התייחסות לתקופת קורונה. ההדרכה הועברה על ידי 
 מכינות ומורשית נגישות השירות.

  

  "לסמסטר נוסף ואחרון בקמפוס. תכנית "המסלול", המהווה  חזרותלמידי תכנית "המסלול
שיתוף פעולה של דיקנט הסטודנטים במכללה עם החטיבה לקידום נוער בעיריית ירושלים, 

, שמגיעים נערים הנחשפים לעולמות ההנדסה, היזמות והאקדמיה. הנערים 12מונה קבוצה של 
בלימודי קורס מבוא לפיתוח דפי  חלווה התרגשו לחזור לקמפוס ,אקונומי מורכב-מרקע סוציו
 ם מיומנויות פרקטיות להמשך דרכם., אשר יקנה להHTML-אינטרנט ב

  

 עדה המייעצת למחלקה להנדסת חומריםופגישה של הו 
, פ"ק צדוק צח מהמז"פר-. חברי הועדה התקיימה במכללה

אופיר  מח', טה מאינטל, ואינג' אמיליאנו יופהד"ר איגור סירו
עדה פרופ' וחברי הוו הגיעו לפגישה במכללה, ,אופטרוניקס
, העבריתא' ' אבנר עדין מהתל אביב, פרופ א'יוסי שחם מ

 הצטרפו דרך הזום. AVXואינג' אריה לוין, לשעבר מנכ"ל 
דה עם חברי המחלקה ועובמסגרת הביקור נפגשו חברי ה

סיירו במעבדות חומרים, כימיה והנדסת  ,להנדסת חומרים
ת הלימודים והציעו הצעות שמטרתן סביבה, דנו בתכני

לשוק התאמה של תכנית הלימודים לדרישות התעשייה ו
 העבודה.

  

  במסגרת התוכנית לקידום שיתוף פעולה בין המכללה
רפי אבירם, ראשי מחלקות ומנהלי  ר"זה אזהרי, דלתעשייה, משלחת, בראשות פרופ' רו

המתקדמות לפוטוניקה של הקרייה במעבדות קרה המחלקות האקדמיות, ביפרוייקטים של 
דונו רים מודרכים במעבדות המתקדמות ונבפגישה התקיימו סיו למחקר גרעיני בנחל שורק.

המרכז לקבל סיוע דונה הבקשה של הנהלת נ ,כןכמו יות לשיתוף פעולה מחקרי. האפשרו
בדים האקסלרטור שהם מעוניינים להקים, למייזמים מתוצרי המחקר של המדענים העובפיתוח 

 יישומיים במרכז.על פיתוח פתרונות 
 

וועדה המייעצת למחלקה להנדסת חומרים סיור ה

  במעבדות המכללה.
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  הגמר הארצי הישראלי של התקייםFalling Walls תחרות ,
  . בברלין בכל שנהחדשנות ויזמות בינלאומית המתקיימת 

כרון לנפילת חומת ברלין יהתחילה כז Falling Wallsתחרות 
קונספציה, את החומות שנופלות הומדגישה את שינויי 
עשרות יזמים  מדעיות. פריצות דרך באופן תודעתי לצד

ויזמיות, חלקם מהמכללה, הגישו מועמדות לתחרות, 
מתוכם העפילו לגמר הרעיונות והמייזמים המשפיעים 

  יה הרחבה ביותר בעולם. יביותר על האוכלוס
הצוותים הנבחרים הציגו את המיזמים שלהם בפנים חבר 

המחלקה , ראש השופטים שלנו, ביניהם פרופ' דבי שלו
וחבר חבר הנאמנים, מנהל שותף  להנדסה פרמצבטית

  מר חנן ברנד. – Cornerstoneבקרן הון סיכון 
  
  

  חדש שהצטרף למכללה:  מנהליסגל 
 מנהל רכש ומכרזים - מר עדו בקרמן. 
 ממלאת מקום מנהלת דיקנט הסטודנטים - גב' ארנה מגדסי רומנוב. 
 ממלאת מקום רכזת מדור רווחת הסטודנט - גב' ירדן ראובני. 
 ממלאת מקום יועצת אקדמית - גב' נטע לנגרמן. 
 מזכירת מחלקה אקדמית - גב' עינת כסלו.  

  

 טקס חנוכת בניין המעונות, ימי אוריינטציהחגי תשרי,  השלמתם של עם אוקטוברפנינו לחודש 
   רבות ומעניינות. עוד פעילויותו, פתיחת שנת הלימודים תשפ"א, לסטודנטים חדשים

  שתהיה לכולנו שנה טובה, בריאה ומבורכת, מלאה בעשייה פורה ומהנה !!

  

  .Falling Wallsהזמנה לגמר הארצי של תחרות 


