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צמחים ויישומים רפואיים - המחקר לאן?

סמינר החוגים לביוטכנולוגיה ולמדעי המעבדה הרפואית אירח בשבוע שעבר את פרופ' איליה 
מאוד  מעניינת  להרצאה   ,Rutgers, The State University of New Jersey-מ רסקין, 
שעסקה בהתפתחות המחקרית בתחום צמחים עם יישומים רפואיים ומה ניתן לצפות מהמחקר 
המסקרן  המפגש  את  פתח  המכללה,  נשיא  פרידלנדר,  ברטולד  פרופ'  זה.  בתחום  העתידי 
והציג את פרופ' רסקין לאור העבר המחקרי העשיר והמשותף שלהם. פרופ' רסקין היה שותף 
חיצוני לפרויקט ביו-אקספלור אותו הוביל פרופ' פרידלנדר לפני מספר שנים, מחקר שהתקיים 
בישראל ומומן על ידי האיחוד האירופי. יתרה מזאת, פרופ' פרידלנדר היה מרצה אורח במעבדה 
של פרופ' רסקין ב Rutgers במשך כעשור. שמחנו לראות את העניין הרב שההרצאה עוררה 

בקרב אנשי הסגל והסטודנטים שאף פנו לפרופ' רסקין גם לאחר ההרצאה ושאלו שאלות.



במדעי  ושני  ראשון  לתואר  בתכניות  מרצה  רביד-ספיר,  אהובה 
הראייה והאופטומטריה במכללה האקדמית הדסה, העבירה סדנא 
בקורס  כאורחת  פזילות,  אחר  ומעקב  לאיתור  הס  לוח  בנושא 
אופטומטריה פדיאטרית של פרופ' סיימון ברנרד. הסדנא הועברה 
הצטרפו  מישראל,  שני  לתואר  לסטודנטים  שבנוסף  כך  באנגלית 
גם אופטומטריסטים מרחבי העולם שרשומים לקורס בינלאומי זה. 

לסדנא הוזמנו גם בוגרי התואר השני ש"ממשיכים להתעדכן!".

בוגרי המכללה ממשיכים 
להתעדכן!

שנת  לאורך  שיתקיימו  שישה  מתוך  שני  עיון  יום  לאחרונה  קיים  סוציאלית  לעבודה  החוג 
הלימודים. יום העיון עסק ב"עבודה סוציאלית רגישת תרבות" בהנחייתן של צוות קורס קדם 
יום העיון כלל שלוש הרצאות על  יוספון.  וליטל  יניב  גלית קפקא, מאיה  הכשרה מעשית: 
שלושה מגזרים בחברה הישראלית. הגב' וואעד גנטוס הרצתה על האתגרים בחברה הערבית. 
הרבנית, כלת פרס ישראל, עדינה בר שלום פתחה בפני המשתתפים צוהר לעולם החרדי על 
גווניו וההרצאה השלישית, מפיו של ד"ר איל זק, התמקדה בקהילה הלהט"בית. החוג לעבודה 
הסוציאלית רואה חשיבות רבה בחידוד הקשב ויכולת ההכלה כלפי אוכלוסיות שונות ומגוונות 

בחברה הישראלית. 

עבודה סוציאלית רגישת תרבות
לראשונה – תואר שני קליני המותאם הן לצרכים ולאתגרים העומדים בפניכן בעבודתכן,

והן למסלול בניית הקריירה שלכן – טיפולי, ניהולי או מחקרי.

למידה "מחוץ לקופסא" בתואר שני ייחודי שיעניק כלים עכשוויים ויצירתיים לשימוש בקליניקה.

אקדמיה מובילה בעולם משתנה

קליני 
   הרחבת הידע וגיוון הכלים לאבחון וטיפול במגוון לקויות התפתחותיות מולדות ונרכשות.

   שימת דגש על היבטים קוגנטיביים ורגשיים.
   דגש על שיטות טיפוליות המשלבות אומנויות מתחומים שונים.

אפקטיבי 
   למידה משמעותית וחווייתית בקבוצות קטנות     נקודות הזכות לסיום התואר – 36

   יום לימודים אחד בשבוע      שילוב בין למידה פרונטלית למקוונת

גמיש
לצד מערכת לימודים גמישה ונוחה, מתאפשרת הבחירה בין עבודת גמר קלינית לבין עבודה מחקרית –

בהתאם לשאיפות הסטודנטית.

הנביאים 37, ת.ד. 1114, ירושלים
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 < לפרטים ולהרשמה 

קליני,
אפקטיבי

וגמיש!
המכללה האקדמית הדסה גאה להציג את

התואר השני המתחדש בהפרעות בתקשורת

החוג להפרעות בתקשורת שקד בחודשים האחרונים בעריכת שינויים 
במטרה לשפר  זאת  בתקשורת,  בהפרעות  שני  לתואר  בתכנית  רבים 
משמעותית את התאמתה לצורכי השדה הקליני. בהובלתו של פרופ' 
אבי בסר, ראש החוג, ומרצות הליבה )ד"ר אביבית בן-דוד, ד"ר עתליה 
וד"ר ג'ודי קופרסמיט( הוטמעו שינויים  ד"ר הילה יעקבי  חיי-וויס, 
רבים בתכנית כדוגמת, תכנים קליניים המותאמים לצרכים ולאתגרים 
העומדים בפני קלינאי תקשורת בעבודתם, שימת דגש בתכני הלימוד על 
היבטים קוגנטיביים ורגשיים והתמקדות בשיטות טיפוליות המשלבות 
אומנויות מתחומים שונים. יתרה מזאת, בוצעו שינויים במספר נקודות 
הזכות הנדרשות לסיום התואר )36(, מעבר ליום לימודים אחד בשבוע, 
גמישה  לימודים  מערכת  לבניית  אפשרות  מקוונת,  הוראה  שילוב 
 ובחירה בין עבודת גמר קלינית לעבודה מחקרית, בהתאם לשאיפות 

הסטודנט/ית.

 התואר השני המתחדש 
בהפרעות בתקשורת

למידע נוסף באתר

https://bit.ly/3YUFvYr


אירועים  התקיימו  במכללה,  השנתי  הנגישות  שבוע  במסגרת 
שנבחר  הנושא  הנגישות.  לנושא  המודעות  את  להעלות  שנועדו 
השנה היה מוגבלות פיזית. את הצורך להעלות את המודעות לנושא 
זה העלתה ענבל שלום, רכזת הנגישות במרכז אתגרים, שמטפלת 
במהלך כל השנה בסטודנטים עם מוגבלויות ובצרכיהם האקדמיים, 
ביחד עם סימה שרי, שאחראית על ההתאמות הפיזיות הנדרשות. 
הסטודנטים במכללה שיתפו בקשייהם כיצד להעלות את המודעות 
והרגישות לנושא. התקיימה הרצאה של עמיטל כהן, מרצה בחוג 
מוגבלות  עם  אנשים  כולם  סטודנטים,  ופאנל  סוציאלית  לעבודה 
התקיימה  כן,  כמו  מתמודדים.  הם  עמם  באתגרים  ששיתפו  פיזית 
פעילות חווייתית עם צוות של בית הגלגלים שהדגימו לכולנו את 
של  ורגישות  בהבנה  הצורך  ואת  מתמודדים  הם  איתם  הקשיים 
כלל הציבור לקשיים אלו. שני האירועים התקיימו בשיתוף אגודת 

הסטודנטים.

שבוע הנגישות במכללה

בשבוע שעבר התקיים יום 
ומרוכז  ראשון  צילומים 
טיקטוק  סרטוני  לסדרת 
שעברה  בשנה  חדשים. 
הטיקטוק  דף  את  פתחנו 
בהובלת  המכללה  של 
והשנה  דאובר,  יעל 
המתמחה  חיצונית  בחברה  נעזרים  אנחנו 
בצילום, הפקה וקידום סרטוני טיקטוק כדי 
להעמיק את הפעילות. הסרטונים יפורסמו 

בתקופה הקרובה.

מצלמים סרטוני טיקטוק במכללה

מודים לצוות האחזקה והניקיון

שמחים לבשר כי מחלקת האחזקה השלימה את כל הנדרש לקבלת 
אינטגרציה  רבה.  בהצלחה  המכללה  למבני  אינטגרציה  אישורי 
של  במקרה  מופעלות  החירום  מערכות  רכיבי  שכל  משמעותה 
שריפה באופן אוטומטי. תודה רבה לזהר נהרי, מנהל תשתיות ובינוי 
צוות  ולכל  ביותר  הטוב  הצד  על  הפעילות  את  שהוביל  במכללה, 
בהזדמנות  הנושא.  בקידום  שתמכה  התפעול  ומחלקת  האחזקה 
זו המכללה מודה לצוות האחזקה והניקיון על פעילותם השוטפת 
בעיצוב  9, שיפוץ  ברחוב החבצלת  בניית המשרדים  על  וכן  בכלל 
בקרה  תהליכי  חיזוק   ,5 בניין  במסדרונות  חדש  ריצוף  תעשייתי, 

שוטפים בתחום החשמל ועוד.
ולכבוד החדשים שביננו – 

 .service request א. הודעה על בעיות אחזקה יש להעביר  למייל
053- 20:00 טלפון לתורן תפעול  ועד השעה   15:00 החל משעה 

7797497. בימי שישי 7:00-13:00.
ב. טלפון חירום למקרים רפואיים 02-6291333.

ג. טלפון חירום כללי )פנימי( – 6020.

ביקור נציגות מכון ויצמן למדע 
 בחוג למדעי המעבדה הרפואית 

בשבוע שעבר, התקיים ביקור של צוות המשרד לגיוון והכללה ממכון ויצמן למדע, בחוג למדעי 
המעבדה הרפואית. מטרת הביקור היתה יצירת חיבורים והידוק הקשרים לניתוב סטודנטיות 
וסטודנטים מקבוצות מיעוט להכרות מעמיקה יותר עם האפשרויות ללימודים ותעסוקה במכון 
שרון דיאמנט- ורכזת המשרד  ד"ר מיטל עירן-יונה  ויצמן, עם סיום התואר. ראש המשרד, 
ועם  פרינדלנדר  ברטולד  פרופ'  המכללה  נשיא  עם  נפגשו  הנביאים,  בקמפוס  סיירו  פיק 
עם  לפגישה  שטראוס,  קמפוס  עם  להכרות  המשיך  הביקור  קריירה.  לניהול  המרכז  רכזות 
רבקי ירוסלבסקי, מנהלת הקמפוס וצוותה. האורחות ביקרו בשיעורים והתוודעו לאוכלוסיית 
הסטודנטים המגוונת שיש בחוג, מכל הסקטורים בחברה הישראלית. בשני המוסדות מאמינים 
כי הגיוון האנושי הוא מרכיב מרכזי בעשיה ארגונית ומדעית. לכן, חיזוק הקשרים יהווה גשר, 

הזדמנות להשכלה גבוהה ותעסוקה לקבוצות מגוונות בחברה הישראלית.

כתבה: ד"ר איילת ארבל-עדן • צילמה: ד"ר טלי מלקמן-זהבי



אל תפספסו

לאור עניין גובר בקורס "הפרייה חוץ גופית - ממדע למעשה", יזמה ראשת החוג ד"ר איילת 
ארבל-עדן, מפגש הכרות עם התכנים והמבנה של הקורס. הקורס כיום נלמד בחוג למדעי 
)אוקטובר,  הבאה  הלימודים  שנת  של  א'  בסמסטר  שוב  ויועבר  במכללה  הרפואית  המעבדה 
2023(. במפגש תהיה נוכחת לירון בר-נוי, בוגרת החוג שהשתלבה במעבדת IVF, אשר לומדת 
בקורס השנה ותספר עליו מהזוית של סטודנט. המפגש יתקיים מפגש זום של שאלות ותשובות 
על מנת לתת מענה למתעניינים בכל מה שקשור לתכני הקורס. המפגש יתקיים: ביום שלישי 

ה-24.1. בין השעות 17:00-17:45.

 מפגש הכרות הקורס:  

"הפרייה חוץ גופית - ממדע למעשה"

קישור למפגש

https://hac-ac-il.zoom.us/j/85367793463


yaelda@hac.ac.il :לשליחת מידע  עיצוב: אתי ועקנין  תוכן: יעל דאובר ורמי חזן  ניהול והפקה: יעל דאובר

 ערב חשיפה 
 התכנית לתואר שני במדעי הראייה והאופטומטריה 

ערב חשיפה של התכנית לתואר שני במדעי הראייה והאופטומטריה, יתקיים ב - 30.1.2023 
בשעה 20:00 בזום. ד"ר ליאת גנץ, ראשת התכנית, תנחה את המפגש. יוצגו למועמדים ניתוח 
מקרים קליניים ע"י ד"ר הדס בן אלי, מנהלת שירות האופטומטריה והביומטריה במערך העיניים 
 ,M.Optom וגב' ורוניקה צור הלפרין,  של המרכז הרפואי הדסה ומרצה בכירה במכללה 
מנהלת מרפאת ראייה ירודה במכללה ומנהלת מרכז מבט, לרפואת עיניים ואופטומטריה. כמו 
כן, המועמדים ידברו עם בוגרת התכנית, גב' מאירה זירוף, אופטומטריסטית בעולם עין הילד 
 SEE STYLE בירושלים ועם סטודנטית הלומדת בתכנית גב' אולגה רובינוב, בעלת אופטיקה

.OPTICA

קישור לזום

 הרצאת אורח בנושא 

מחקרים בניהול מיופיה, בחוג 
לאופטומטריה

החוג למדעי הראיה ואופטומטריה מזמין להרצאת אורח את אורטל 
המיופיה  ניהול  תחום  את  המובילה  אופטומטריסטית  סבג,  פלטשי 
מהם  מיופיה-  בניהול  "מחקרים  בנושא  בישראל,  קופרויז'ן  בחברת 
הנתונים שעוזרים לנו לבחון את יעילות הטיפול?". ההרצאה תתקיים 

ב - 10.1.2023, 13:00-14:00.

קישור לזום

mailto:yaelda@hac.ac.il
https://hac-ac-il.zoom.us/j/89451402825#success
https://hac-ac-il.zoom.us/j/89337450235#success

