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 שלום לכולם,

החודש אנו חוצים את רף השנה להתמודדות עם מגיפת הקורונה. המכללה שמרה, וממשיכה לשמור, 
על רציפות תפקודית, על אף הקשיים שמערימה המגיפה. כל זאת, לא היה ניתן לביצוע ללא התמיכה 

ות וחברי אקדמי ומנהלי. הערכת כולנו נתונה לכל חבר –והמסירות העצומה של כלל סגל המכללה 
ביחד, ונמשיך  הסגל. אנו מייחלים לבואם של ימים קלים יותר, אך גם אם יתמהמהו, נחזיק מעמד

 לפעול לקידומה ושגשוגה של המכללה שלנו.
 

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

 
מאחר והנחיות משרד הבריאות  ,מיוחדת לתקופת הבחינות משבר הקורונה דרש מהמכללה היערכות •

מהקורסים עברו למתכונת של  50% מעלאסרו על קיום מלא של בחינות פרונטאליות בקמפוס. 

הערכה חלופית. ביתר הקורסים, בהם נדרשה הערכה סופית במתכונת של בחינה, בחנה המכללה 

מאפשרת ביצוע וניהול המערכת . "תומקס"של ח'  את הסטודנטים באמצעות מערכת בחינות מקוונת

מבחנים מרחוק, תוך שמירה על טוהר הבחינות ומתן הגנה מירבית לפרטיות הסטודנטים. המכללה 

נדרשה לספק מענה לסטודנטים, אשר אין באפשרותם להיבחן באמצעות המערכת מרחוק, לאור 

וקיבלו אישורים מיוחדים להיבחן  ,יםיקנט הסטודנטדבעיות טכניות ואישיות. סטודנטים אלו, טופלו ע"י 

מירב הסטודנטים נבחנו באמצעות מערכת "תומקס", כאשר . להנחיות משרד הבריאותבקמפוס, כפוף 

אשר ביקשו שלא להוריד את התוכנה למחשבם האישי, נבחנו בקמפוס , אחוז קטן מהסטודנטים

 התוכנה.באמצעות 

 

עם הסטודנטים, התקיים של רקטורית ומנכ"ל המכללה שיח פתוח  •
בנושאים שונות שאלות אשר העלו  סטודנטים 25-בו השתתפו כ

 אקדמיים ומנהליים.
 

אופטיקה במחלקה להנדסת -אלקטרו מעבדת איבזורבמסגרת  •
 1.5חשמל ואלקטרוניקה, הועבר שולחן אופטי מתקדם במשקל 

אוניברסיטה ב, כתרומה ממעבדת ד"ר מיקי לונדוןטון, שהתקבל 
המעבדות במכללה, במבצע הנדסי מורכב,   לבניין, העברית

 בשילוב מחלקות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הרכש והאחזקה.
אופטיקה -המעבדה המוקמת מיועדת להתמחות באלקטרו

  אופטיים, חיישני לייזרים ועוד.-במחלקה, בשילוב מערכים אלקטרו
 

בנושא כלים התקיים  "תקווה ישראליתתוכנית "מפגש למידה של  •
סגל מנהלי  חברי 60-במפגש נכחו כ. ולהוראה נגישים לשירות

ואקדמי. בחלק הראשון, לאחר הצגת תמונת המצב של הנגישות 
במכללה והשירותים הניתנים על ידי יועץ המכללה וראש מדור 

 בעלי את סיפורם האישי שלקידום הסטודנט, שמעו הנוכחים 
חלק זה נוהל  .ם המוגבלות במהלך הלימודיםההתמודדות עועל חוויותיהם באקדמיה  מוגבלויות שונות

החלק השני של המפגש אשר עסק בהוראה נגישה, התקיים בשיתוף עם . והועבר על ידי נגישות ישראל
המרכז לקידום ההוראה והלמידה. ד"ר יעל שרגא רויטמן, מרפאה בעיסוק ומורשית נגישות שירות וד"ר 

הציגו את העקרונות המרכזיים  ,חשמל בטכניוןמיכאל שלפמן, מהנדס חשמל, מרצה בחוג להנדסת 
 .ונתנו למשתתפים כלים יישומיים להתאמת קורסים ללומדים מגוונים UDIהעומדים בבסיס מודל 

 סום "שיח פתוח"פר
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חצה את רף מכסת  ".101"מבוא לחדשנות ויזמות  לקורסהרישום  •
בן סינכרוני -קורס מקוון אה למכללה. מדובר בתהסטודנטים, שהוקצ

 JLMמטעם מאגד תשפ"א במהלך סמסטר ב' שיתקיים נ"ז  2
IMPACTאוניברסיטה ל ,המכלל. הקורס פותח ע"י צוות משותף ל

מאפשר לסטודנטים לתואר ראשון והוא בצלאל, להעברית ו
אינטראקטיבי לעולמות  באופןיחדיו ולהציץ ממוסדות אלו לחבור 
מעולם  ושם דגש מיוחד על כליםהקורס תכנון ההחדשנות והיזמות. ב

, תוך דשנות ויזמות וידע פרקטי ורלוונטי לעולם העבודה העתידיחה
, לזהות ולפתור בעיות יום לשפר, לפתחהקניית כלים שיאפשרו 

קריירה יומיות אמיתיות בעולם העבודה והיזמות, במטרה לפתח 
 . בעולם משתנהעמידה ורלוונטית 

 
ות יליזמים ויזמ Design Thinkingסדנאות כלי  3סדרה של התקיימה  •

בהובלת ד"ר שרון אריאלי, מבית , AtoBe Startup accelerator at Azrieli Collegeבוגריממהמחזור הנוכחי ו
במהלך הסדנא  הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית והגב' שיינדי באב"ד, יזמת סדרתית.

זיהוי האתגרים  על האקסלרטור , עבדו המרצות עם היזמים מהמחזורים השונים שלווייתיתהייחודית והח
 והעניקו להם כלים אפקטיביים לפתרון בעיות בזמן אמת. ,המרכזיים עמם הם מתמודדים

 
סדנא בנושא חידוד מסרים והכנתם לתסריט לקראת  •

למטה המנהלי  צילום יעיל של סרטוני תדמית, הועברה
המומחית לחידוד מסרים והצגת  המורחב במכללה.

  Messageחברת פרזנטציות, דפנה גולד מלכיאור מ
Experts חידדה והציגה עקרונות חשובים בהעברה של  ,

מסר, במצגת, בזום ובסרטון. לסיום, לימד אלירן מחברת 
Chuchi Creative  עקרונות חשובים בתכנון סרטון תדמיתי

 חד ומקצועי.
 

, התקיים החודש JLM Impactבמסגרת פעילות מאגד  •
חוקרים ולמרצים שהציע ל ,שבוע המיומנויות הטכנולוגיות

הזדמנות לחשיפה וללמידה של טכנולוגיות  במכללה
חדשות באמצעות הרצאות וסדנאות מעוררות השראה, לצד היכרות מהירה עם תחומי ידע חדשים וכלים 

, סגל אקדמי מהמכללהצר סדרת סדנאות במיוחד עבור , יJLM Impactמאגד  להמשך למידה עצמאית.
 .Startup Nation Centralיתוף ובמימון ארגון , בשומבצלאלהאוניברסיטה העברית מ

 
 

 חדש שהצטרף למכללה:  מנהליסגל  •
 , הרשות למחקר, חדשנות ויזמות.רכזת קשרי אקדמיה תעשייה – נעמי טלגב'  ✓
 הרשות למחקר, חדשנות ויזמות. ,רכזת תחום בינלאומיות ומחקר -אודליה טולדנו גב'  ✓
 .מיותרכזת מכינות קדם אקד – גב' רים חטיב ✓

יום פתוח שני לשנת תשפ"א, הופעה בזום של אורי חזקיה, פתיחת סמסטר ב', עם , 2021 מרץפנינו לחודש 
  .שיאפשרו התחלואה ותקנות הקורונה( ככל) מעניינות וד פעילויות רבות וועבחירות, חג פסח 

 סדנא בנושא חידוד מסרים

 "101הקורס "מבוא לחדשנות ויזמות  פרסום


