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  שלום לכולם,

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

 
  סטודנטים 650-כ"א נפתחה עם הלימודים תשפשנת 

שהצטרפו למכללה (מחלקות אקדמיות  חדשים וסטודנטיות
אנו מאחלים בהצלחה רבה לכל הלומדים . ומכינה)

לצערנו, שביתת המורים והלומדות, ולכלל סגל המכללה. 
 מן החוץ נמשכת, וכולנו מייחלים לסיומה המהיר.

 
  100-עם כנפתח לאכלוס  הסטודנטים החדש מעונותבניין 

  .שנרשמו למגורים בבניין ודיירות דיירים
 
 התקיים אירוע שנים לאחר טקס הנחת אבן הפינה,  שלוש

באירוע  קביעת מזוזות וגזירת סרט בבניין המעונות החדש.
 ,המרגש, שהתקיים בנוכחות מצומצמת, נקבעו שתי מזוזות

כניסה הדרומית בראש העיר מר משה ליאון האחת, ע"י 
השר לירושלים והשניה, ע"י הפותחת את הקמפוס לעיר, 

נשיאת  .הרב רפי פרץ, בכניסה הצפונית לבנייןומורשת, 
ה כי דמי השכירות בבניין החדש , ומסר"שהחיינו"בירכה ברכת  ,פרופ' רוזה אזהרי ,המכללה

  .בעיר יסייעו לסטודנטים להתמודד עם יוקר המחייה
 

  את המתחילים החדשים, ימי האוריינטציה לסטודנטים
התקיימו באופן מקוון  ,שנתם הראשונה במכללה

. סטודנטים 250-, בהם נכחו כוהתפרסו על פני יומיים
ביניהן, פגישת התקיימו פגישות רבות,  במהלך היומיים,

פגישה , עם נשיאת המכללה וראשי המחלקות היכרות
כלים ללמידה  הציגש ,וראההעם המרכז לקידום ה

, בפרטקורונה הבתקופת ו כללב באקדמיה ,אפקטיבית
הסטודנטים שהציג את שירותי הייעוץ  דיקנטמפגש עם 
הדרכה לגבי  העבירהמחלקת המחשוב  והתמיכה.

אגודת , שימוש בתחנת המידע והכלים להוראה מרחוק
 למען הסטודנטים ההסטודנטים הציגה את פעילות

את תפקידי המחלקה, הממשק עם הסטודנטים, דרכי הציג והמינהל האקדמי במכללה, 
 גשים לקראת פתיחת השנה.ההתקשרות וד
  

  ימי אוריינטציה ייחודיים עבור סטודנטים לקויי למידה והפרעות קשב שני הדיקנט ערך
הכירו את צוות שסטודנטים,  30-50-ים השתתפו כוסטודנטים מהחברה הערבית. במפגש

: כלים ללמידה מרחוק, התמודדות עם ממגוון סדנאותקנט, למדו על שירותי התמיכה ונהנו הד
 מצבי אי וודאות, התחלה נכונה באקדמיה והיכרות עם סטודנטים משנים מתקדמות.

  

  .פתיחת בניין מעונות הסטודנטים למגורים

  אירוע קביעת מזוזה וגזירת סרט בבניין המעונות החדש.
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 מסגרת סקר שביעות הרצון שנערך בקרב הסטודנטים ב
מחשבים ניידים לסטודנטים שענו  2במכללה, הוגרלו 

הזוכות: נועם כהן, סטודנטית במחלקה  על הסקר.
נעמה שוימר, סטודנטית במחלקה ו, תעו"ן תלהנדס

את הפרס קיבלו . תוכנה, תכנית מח"ר להנדסת
הסטודנטיות הזוכות בטקס שהתקיים בהשתתפות 
מנכ"ל המכללה, מחלקת משאבי אנוש, מחלקת שיווק 

  ונציגת אגודת הסטודנטים.
  

 זו במכללה תנפתח תכנית מנהיגות נשים רב תרבותית ,
תחומי  קידום והנגשת -מטרת התכנית. 11-השנה ה

הטכנולוגיה והמדע לתלמידות תיכון באמצעות העצמה 
סטודנטיות  31 תשתתפנהבתכנית  אישית מגדרית ע"י סטודנטיות להנדסה הלומדות במכללה.

 . ממגוון המחלקות והשנים במכללה לתואר ראשון
  

 בוגרים , סטודנטים ה".יאת תחרות: "הנדסו לנו חנוכי חקר חדשנות ויזמות השיקההרשות למ
ה ההנדסית של יושא: "החנוכילהשתתף בתחרות נושאת פרסים בנ הוזמנו ואנשי סגל אקדמי

 ולהציע חנוכיות הנדסיות המסורתית יהיחנוכלהנדס מחדש את המטרת התחרות היא . "המחר
החנוכיות שיעלו לגמר ועוד).  טיקה, הדפסה בתלת ממד, אלקטרוניקה, כימיהומשולבות רוב(

מידת האפשר, אשר ב יה הזוכהית החנוכ. ועדת שיפוט מקצועית תבחר איוצגו בלובי משרד החוץ
מרגשת בנוכחות שגריר ישראל  ת נרותת שלה יוטסו לטקס במקדוניה להדלק/המפתח

 .שיוזמנו להדליק את הנרות בחנוכיות ומכובדיםמנהל מחלקת הבלקן,  ,במקדוניה
  

 מהמחלקה סטודנטיות  משבר הקורונה.במהלך  אוכלוסיית הקשישים נפגעה משמעותית
אפליקציה ייעודית המתאמת בין  ,פיתחו ביחד עם המיזם "שמחת זקנתי" תוכנהלהנדסת 

האפליקציה המנסים לסייע להם בשגרת יומם.  ,אוכלוסיית הקשישים בירושלים לבין מתנדבים
, שעות, תחומי עניין וכדומה. עד כה נוצרו באמצעות גדרמאפשרת התאמה על בסיס שפה, מ

 .מההפעלה "שידוכים" בתוך כשבוע וחצי 30יקציה יותר מ־האפל
  

  חדש שהצטרף למכללה:  מנהליסגל 
 יועצת לימודים ביחידה ללימודי המשך -גב' מור חזקיהו. 
 רכזת תכניות וקהילה במרכז היזמות  -גב' אופיר קלטיAtoBe. 

  

  חדש שהצטרף למכללה:  יאקדמסגל 
 וניהולהמחלקה להנדסה תעשייה  -ד"ר קובי ענבר. 
 המחלקה להנדסה תעשייה וניהול -גב' לואיז טויטו. 
 המחלקה להנדסת תוכנה -מר אלי אנגלברג.  

  

של  7, פתיחת מחזור תחילת החורף , המשך שנת לימודים בצל הקורונה,נובמברפנינו לחודש 
   וד פעילויות רבות ומעניינות.ועהאקסלרטור, 

 ר שביעות רצון.שהשתתפו בסקיות טקס חלוקת פרס לסטודנט


