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  שלום לכולם,
  

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

  וכהוקרה והערכה למדינה של מדינת ישראל 73 -לקראת יום העצמאות ה ,
הקורונה, תלתה  מאתגרת בהתמודדות עם מגיפתותושביה, על שנה 

מ"ר  300-ל ישראל ענק בגודל של כגדהמכללה, במבצע הנדסי מורכב, 
המעונות  הדגל יהיה תלוי על בנייןעל בניין מעונות הסטודנטים החדש. 

, בה חדשהית תמכללמסורת למשך חודש ימים. מדובר בתחילתה של 
 לקראת יום העצמאות. ,שנה בכלעל בניין המעונות דגל ישראל ייתלה 

 
  המכללה ציינה וזכרה את יום הזיכרון לשואה ולגבורה והתייחדה עם זכרם

תקיימו של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה בשני טקסים שה
, ושודרו בשידור "התו הירוק" הנחיותפי על במכללה במתכונת מצומצמת, 

בערב יום הזכרון לשואה ולגבורה התקיים סגל. החי לסטודנטים ולחברי 
בזום ארוע של "זכרון בסלון" שבו שיתפה נשיאת המכללה פרופ' רוזה 

לחללי מערכות במהלך טקס יום הזיכרון אזהרי את סיפורם של הוריה. 
כיבדו את המכללה בנוכחותם הוריה של ישראל ונפגעי פעולות האיבה, 

, אשר נרצחה בפיגוע רכהה לבשיר חג'אג, זכרסגן  ,בוגרת המכללה
 .2017בארמון הנציב בשנת 

  

  חברתSkinTelligence  אקסלרטור של 7#מהמחזור הנוכחי AtoBe  התקבלה
חברת  ליון ושלוש מאות אלף שקלים.יוגייסה השקעה משמעותית של למעלה משני מ - MindUpלחממת 

ור, בצורה לא פולשנית, מרקרים הנמצאים בע-סקינטליג׳נס מפתחת מכשיר רפואי קטן המזהה ביו
ע טעויות, כאב, המרקרים הללו מאפשרים להתאים תרופות ביולוגיות לחולים הזקוקים להן באופן שמונ

 ברכות לצוות ולמאיץ!. נזק גופני וכלכלי
  

  ,מחלקה להנדסת חומרים הבמסגרת החזרה לשגרת הסיורים
יציקות איכות ליציקות במפעל תירוש דוד  סיור לימודי קיימה

למדו הסטודנטים על סוגי יציקות שונים, טיפולים  בסיור .אלומיניום
תרמיים ובדיקות שונות. הסיור התקיים בשני חלקים, קבוצה 

ברברה קזנסקי ביקרה  סטודנטים בלווי ד"ר 10ראשונה של 
סטודנטים בלווי ד"ר רקפת  10, וקבוצה שניה של החודשבתחילת 

 היה מרתק ומעשיר. אופק אלמוג ביקרה בסוף החודש. הסיור
 

 יעקב שמביק, בוגר  אינג' המחלקה להנדסת תוכנה אירחה את
המחלקה, להרצאה במסגרת הסמינר "הראשון הראשון". יעקב 
סיים בהצטיינות תואר ראשון בהנדסת תוכנה במכללה. בשנה 
הרביעית לתואר החל לעבוד כסטודנט בחברת מובילאיי, בצוות 

Production Softwareיים תואר שני באוניברסיטה העברית, עבר למחלקת אלגוריתמים כמפתח . לאחר שס
בצוות זיהוי מכוניות, ושם החל להתמחות בעיבוד תמונה ולמידה ממוחשבת. כיום יעקב מנהל בכיר של 

). הרצאתו של יעקב שמביק Senior Director of Object Detectionהקבוצה לזיהוי אובייקטים במובילאיי (
, סקירה קצרה על מובילאיי ועל אתגר הרכב האוטונומי Machine Learningוחזרה על כללה היכרות 

)Sensing, REM - Road Experience Management  ,הפתרון לבעיית המפהPolicy –  הדרך שבה הרכב
וכן סקירת מקרים מעניינים שפתרונם קשור בלמידה. ההרצאה  Object Detectionיתנהג), הצגת בעיית 

  סטודנטים וחברי סגל. 70-הועברה בזום מכיתה היברידית במכללה, והשתתפו בה כ

 .על בניין המעונותתלוי דגל ישראל 

 

 .להנדסת חומרים המחלקה -סיור לימודי 
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  מר אבי ויזל, אחראי קשרי אקדמיה בחברתIBM ביקר ,
והעביר הרצאה  ,במכללה, נפגש עם הנהלת המכללה

 IBMלסגל הבכיר, שבה הציג את הפעילות של חברת 
 IBMבתחומי המחקר והפיתוח  ותחומים מובילים בהם רואה 

את העתיד. מר ויזל הציע למרצים ולסטודנטים במכללה 
 Lifeגישה ללא עלות לשירותי הענן ולקורסים בפלטפורמת 

Long Learning  שלIBM. 
 

 בהובלת ד"ר פנחס דורון,הסמינר המכללתי החמישי , 
 העבירור מהטכניון, ד"ר אביב צנז .באפריל 28 –התקיים ב
בשאלה "מה צופן העתיד למקצוע  העסקשהרצאה 

המרצה?". ד"ר צנזור הציג דוגמאות מאלפות מפרי עמלו 
להוראה מתקדמת מרחוק בעזרת סרטונים, מצגות ודרכי 

 עניינות בתחום היתה ערה ודינמית.חברי סגל וסטודנטים, וההת 60 –הוראה חדשניות. בסמינר השתתפו כ 
  

  2#אירוע חשיפה לתכנית הפרה אקסלרציה לנשים יזמות, מחזור התקיים Aspire כלל הסבר על . האירוע
יזמות בוגרות המחזור הראשון של  3פאנל שאלות ותשובות עם ו, התכנית ממובילות ומייסדות התכנית

אירוע  התוכנית. הבוגרות סיפרו על החוויה מזווית ראותן, כיצד התוכנית תרמה להן ולמיזם שלהן היום.
 . 2.5.2021-יתקיים בפתיחת התכנית 
  

  אירוע אמצע התוכנית של המאיץAtoBe ה- Mini Demo-Day 
תוצרת הארץ (תוה״א)  WeWorkבמתחם התקיים  7#מחזור 

נציגי קרנות הון סיכון  22המרהיב בהשתתפותם של 
שלמדו עד כה בתכנית   היזמים יישמו אתומשקיעים פרטיים. 

בפני החברות את ה הציגו בצורה מקצועיתו צייההאקסלר
בין פגישות המשך קהל משקיעים. בעקבות האירוע, נקבעו 

   .הקרנות השונותהיזמים ו
 

  
  
  
 
 
 

  חדש שהצטרף למכללה:  מנהליסגל 
  'חשבת. – רוית רימרגב 
  ממלאת מקום רכזת וועדת מינויים וועדת המחקר. –גב' מיטל צרויה 
  רכזת קשרי אקדמיה קהילה. –גב' חן רחל אברהמי 

  
  

חזרה ללימודים בקמפוס המכללה, יום ירושלים, סיום חודש הרמדאן, חג  עם, 2021 מאיפנינו לחודש 
  .תקנות הקורונה)שיאפשרו  ככל( פעילויות רבות ומעניינותועוד  השבועות, יום פתוח

  

 .במכללה IBM ביקור מר אבי ויזל מחברת

 

 .של האקסלרטור 7מחזור  Mini Demo-Day-ה אירוע

 


