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  שלום לכולם,
  

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

 יסט אורי חזקיה, בה סמסטר ב' נפתח עם הופעה בזום של הסטנדאפ
 .בוגרים וסגל המכללהסטודנטים,  330-כהשתתפו 

  
 השני לשנת תשפ"א התקיים במתכונת מקוונת דרך  פתוחהיום ה

בהשתתפות  הרצאות מחלקתיותהיום הפתוח כלל מערכת הזום. 
תנאי  בנושאימענה מקיף  בנוסף, ניתן. במקביל, בוגרים וסטודנטים

ביום הקבלה, דיקנט הסטודנטים ומעונות הסטודנטים. השתתפו 
 מועמדים חדשים. 70-מתעניינים ונרשמו כ 220-הפתוח המקוון כ

  
 שבועות, נחתם  8שביתה בת ו שנים 3 –וך בן כרמשא ומתן א לאחר

  .של המכללה הסגל הזוטרעם קיבוצי הסכם בשעה טובה 
  

  ד"ר רפי אבירם, סגןנטיעת עץ, ע"י מרגש של התקיים במכללה טקס 
גריר ישראל במקדוניה, לזכרו הנשיאה ומנכ"ל המכללה ומר דן אורין, ש

שנספה יחד  ,של אברם נחיין, מהנדס יהודי, בן לקהילת יהודי מקדוניה
זכתה לתיעוד בוידאו,  ת העץנטיע בשואה. רוב קהילת צפון מקדוניה עם

ויחד עם סרטונים אחרים של גופים ואישים רבים שנוטעים לזיכרון של 
  נספים מקרב הקהילה, יהפכו לסרטון קצר שיערך ע"י משרד החוץ ויופץ לקראת יום זיכרון מיוחד.

  
 ומנהלים מצטיינים  חברי סגלטקס הענקת תעודות הערכה ל

 חברי הסגל המנהליברכות ל יים גם השנה בזום.התק
המצטיינים: רונית שושני (מינהל אקדמי), הדר לב (משאבי 

ברכות למנהלת אנוש), חרות חן (מרכז ייעוץ ורישום) וכן 
(מערכות למר יאיר נווה אקדמי) ו נהלימצטיינת הדר דר (מה

על פעילות  תעודת הערכה מיוחדתשקיבל  מידע ומחשוב)
בנוסף, הוענקו תעודות הצטיינות  מחלקתו בתקופת הקורונה.

לחברי הסגל האקדמי הבאים: ד"ר נועה כהן (מצטיינת 
בתחום ההוראה), פרופ' היתם קאסם (מצטיין בתחום 
המחקר), ד"ר גבי פינטו (מצטיין בתרומה למוסד), פרופ' 

 היתם קאסם וד"ר יהודה חסין (מצטיינים כלליים). 
 

 תחה תכנית הידברות, תכנית הדיאלוג של המכללה, בפעם פנ
בתמיכת המרכז האמריקאי והקרן  מתקיימתמטעם דיקנט הסטודנטים  מוצעתשהשישית. התכנית, 

לירושלים והיא חלק מפרויקט להעשרה שפתית לסטודנטים בני החברה הערבית. את הקבוצה מובילים 
סטודנטים יהודים וערבים, עבור השתתפות פעילה  22-מנחים מעמותת מבט, ובמסגרתה יוענקו מלגות ל

לאורך הסמסטר. כבר במפגש הפתיחה הצליחו מנחי הקבוצה, על אף מגבלות הזום, לחשוף ולהכיר 
 . בין הסטודנטים בקבוצה, תוך הכוונה לגיבושה והעמקת הדיאלוג בהמשך התכנית

 
  מעבדת החדשנות מטעם מאגדJLM Impact ,עסקה במציאת פתרונות , ובשיתוף עם בי"ח שערי צדק

גמר באירוע הלפיתוח חלופות לכבילת עצורים ואסירים בעת קבלת טיפול רפואי בבתי החולים. 
ש״ח זכו ד״ר רוני  50,000הוצגו הרעיונות המובילים. במקום הראשון, עם מענק מחקר בגובה שהתקיים 

 Movingפרויקט ״העומרי דויד וד״ר גבי פינטו, עם  אליהו, וייצמן, ד״ר אינסה איינבינדר, נעמה בן
Handcuffs.במקום השני זכו ד״ר אמיר שמר, ד״ר אריאל שוורץ, ד״ר אלון שוורץ, ד״ר יוסי דנן ומר יצחק  ״

  פרויקט: ״מערכת שליטה ובקרה מתקדמת לאסירים בבית חולים״.העובדיה עם 

  אפ של-עם הופעת סטנדב' פתיחת סמסטר 
 .אורי חזקיה 

 טקס הענקת תעודות הצטיינות.
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  "דיקנט הסטודנטים,  קיימובמסגרת אירועי "יום האישה
שני אירועים פתוחים לכלל  ,ודנטיםבשיתוף אגודת הסט

המרכז ראשון, שהתקיים בשיתוף ב :ציבור המכללה
אינג' האמריקאי, התקיימה הרצאה ושיחה פתוחה עם 

מהנדסת חלל ותעופה לשעבר בנאס"א, יזמת  - איישה באו
לפתרונות טכנולוגיים לגורמי ממשל ומייסדת של חברה 

את  וחברות פרטיות בארה"ב. איישה סיפרה למשתתפים
איך הגיעה מילדות בשכונת מצוקה לעבודה , סיפור חייה

בתקופת  וההתמודדות, הדרך שלה להצלחה א"בנאס
רן גבריאלי, מרצה ומומחה  הרצה באירוע השני,הקורונה. 

ען נפגעי סחר בתחום המיניות השוויונית ואקטיביסט למ
 בבני אדם וזנות. 

  

 מפגש בלתי פורמלי בין מתעניינים בלימודי הנדסה לבין "שני בזום", שני, מתקיים  מיאחת לשבוע,  בי
המפגש מתחיל בהסבר  המפגש מתקיים בזום, ואורך כשעה. ., גב' שרון מויאלמנהלת מרכז יעוץ ורישום

, מבחני כניסה, שכר לימוד, הסברים על מכינותקבלה, הלימוד, תנאי המסלולי קצר על המכללה, 
 ת לשאול שאלות כלליותאפשרוושונה עם המכללה, מעט היכרות המפגש מאפשר  .ועוד, מעונות מלגות

ניתנת  ,בנוסף וכד'. בין תואר בהנדסה לתואר כלליההבדל ההבדל בין מכללה לאוניברסיטה,  כגון
  שיח משותף בין כולם. ויצירת מתעניינים נוספיםכרות אישית בין יאפשרות להה

  

  התקיים שיתוף  "יום המעשים הטובים"במסגרת אירועי
, במבצע איסוף "שכן טוב"ו "כולנא"פעולה עם העמותות 

מזון למשפחות נזקקות בשכונות במערב ומזרח ירושלים. 
בשלב הראשון של הפעילות נערך איסוף מזון של הסגל 
המנהלי והאקדמי במכללה עבור העמותות ובשלב השני 

עם סטודנטים שהתנדבו קשר של הפעילות יצרו העמותות 
כחלק מהפעילות  ,לפעילות של איסוף וחלוקת סלי מזון

  פת של העמותות.השוט
  

  התקיים יריד עמותות מקוון שציין את פתיחתו של קורס
הנדסת תוכנה בשירות הקהילה. במסגרת  :משלב עשייה

מהמחלקה להנדסת תוכנה  ,בשנה ג' ,הקורס סטודנטים
עמותות וארגונים  14תוכנה עבור מבוססי יבצעו פרויקטים 

מחשבה "ללא מטרות רווח מרחבי ירושלים כגון המרכז הירושלמי לבריאות הנפש כפר שאול ועמותת 
ארגונים שונים שהגישו את מועמדותם לתכנית, שוחחו  20 -. במהלך היריד נחשפו הסטודנטים לכ"טובה

 .השוניםעם נציגיהם, בחנו את פעילותיהם, מטרותיהם והפרויקטים 
 

 

  חדש שהצטרף למכללה:  מנהליסגל 
  'ממלאת מקום רכזת רכש ומכרזים – חוה מובשוביץגב. 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה, טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל,  טקס עם, 2021 אפרילפנינו לחודש 
שיאפשרו התחלואה  ככל( פעילויות רבות ומעניינות יום העצמאות, תחילת חודש הרמדאן, ל"ג בעומר ועוד 

  .ותקנות הקורונה)
  

 הרצאה של אינג' איישה באו.

 

  איסוף מזון למשפחות נזקקות במסגרת 
 "יום המעשים הטובים".

 


