
News
חדשות המכללה האקדמית הדסה

ד׳ כסלו תשפ״ג  28 בנובמבר 2022

תכנית  באקדמיה,  אקלסנטים  תכנית  של  הראשון  המחזור 
במהלך  הסתיימה  המחשב,  במדעי  ג'  שנה  לסטודנטים  מצטיינים 
הקיץ האחרון בהצלחה רבה. 26 סטודנטים מצטיינים למדו בשנת 
תשפ"ב שני קורסים בנושאי תכנות מתקדמים ובמהלך הקיץ הגיעה 
שכלל  שבועות   5 בן  קיץ(  )מחנה  בוטקמפ  עם  לשיאה  התוכנית 
תכנית מנטורינג אישית, הכנה לשוק העבודה ופרויקטים בהובלת 
וצ'קפוינט.  גוגל, מובילאיי  היי-טק כדוגמת,  צוותים מחברות  ראשי 
תודות מיוחדות לעמותת scale up velocity שיזמה והפעילה את 

התכנית.

להקת המצטיינים של מדעי המחשב

 מסורת חדשה 

חגיגות ימי הולדת משותפות
המנהליים  העובדים  את  אנוש  תזמין מחלקת משאבי  חודש  מידי 
במכללה לחגוג את יום ההולדת שלהם במפגש חגיגי שיכלול את 
החדשה  המסורת  את  פתחו  נובמבר  חודש  ילדי  ההנהלה.  נציגי 
פרופ'  המכללה,  נשיא  עם  מזמן  לא  ממש  שהתקיים  במפגש 
העובדים  זיו.  לביטל  אנוש,  משאבי  ומנהלת  פרידלנדר  ברטולד 
התפנקו במטעמים, שיתפו בחוויות וקיבלו תו קנייה מתנה. ��



 מפגש עם 
נאמני קרן 

גילברט

קרן  נאמני  עם  מפגש  התקיים  לאחרונה 
גילברט, בהשתתפות נשיא המכללה, פרופ' 
ברטולד פרידלנדר. מדובר בקרן התומכת 
רותם,  עפרה  שנים.  מספר  מזה  במכללה 
ולשילוב  למגוון  עזריאלי  מרכז  מנהלת 
המרכז  את  הציגה  ובתעסוקה  באקדמיה 
המכינות  רכזת  דאהר,  ראיה  ופעילותו. 
שלה  החוויה  על  דיברה  הערבית,  לחברה 
במכללה, ועל שילוב של סטודנטים ממזרח 
ברהי,  סיסאי  איוב  ולבסוף,  במכללה.  י-ם 
סטודנט שנה ג' למדעי המעבדה הרפואית, 
ההסתגלות  שלו,  העלייה  תהליך  על  סיפר 
במכללה, ההתנסות המעשית במעבדות של 
בית החולים שערי צדק ועל הצעת העבודה 

שהוא קיבל שם. ☺

אוניברסיטת  נשיא  מיטלמן,  מיכאל  פרופ' 
מליסה  וד"ר  ארה"ב(  )פילדלפיה,  סלוס 
לבינלאומיות  נשיא  וסגנית  דיקנית  ויטק, 
שבועיים  לפני  ביקרו  באוניברסיטה, 
של  הוקרה  אות  העניקו  השניים  במכללה. 
פרופ'  המכללה,  לנשיא  האוניברסיטה 
הרצאות  העבירו  פרידלנדר,  ברטולד 
עם  נפגשו  באופטומטריה,  לסטודנטים 
ביקרו  במכללה,  שונות  מחלקות  נציגי 
ד"ר  עזריאלי.  ובגלריה  שטראוס  בקמפוס 
ויטק העבירה בנוסף סדנא מוצלחת לצוות 
הביקור  תרבותית.  ענווה  בנושא  המינהלי 

התקיים בליווי היחידה הבינלאומית.  

הענקת 
אות הוקרה 

מאוניברסיטת 
סלוס

ביקור תלמידי 
התיכון לאומנויות 

בגלריה עזריאלי

אירחה  עזריאלי,  גלריה  מנהלת  קיים,  טלי 
בתיכון  אמנות  ממגמת  ח'  כיתות  תלמידי 
התערוכה  במסגרת  בירושלים,  לאמנויות 
"שיעורים חיים". התלמידים התנסו בשיעור 
אבשלום  האמן  בהנחיית  הנמה'  'הכיתה 

סולימן והראו כשרון רב ויצירתיות.



סטודנטים לתקשורת צילומית במפגשי 
שימור מורשת תרבותית

סטודנטים לתואר ראשון בתקשורת צילומית, בהנחייתו של פרופ' משה קן, ביקרו לאחרונה 
במגוון מוסדות מורשת ותרבות, במטרה לחשוף אותם לתחומי פעילות הדמייה דיגיטליות 
שעל פי רוב נסתרים מהעין והמשמשים בשימור, באוצרות מוזיאולוגיה, ארכיולוגיה, מחקר וכו׳. 
 במהלך הקורס מתקיימים מפגשים שבועיים עם אוצרים, משמרים חוקרים ואנשי דיגיטציה.
בין המוסדות נכללים: רשות העתיקות, הספרייה הלאומית ומפעל הדיגיטציה, אוספי הטבע 
ישראל,  מוזיאון  השברים",  את  "לאסוף   – ושם  יד  העברית,  האוניברסיטה  של  הלאומיים 

מוזיאון האיסלם, מוזיאון ארצות המקרא, פרויקט המגילות הגנוזות, ועוד. 

  סטודנטים לניהול מערכות מידע מבקרים בכנס 

״וועידת ישראל לטכנולוגיות מידע״

למידע נוסף באתר

הלומדים  לניהול  מהחוג  סטודנטים 
בהנחיית   מידע,  מערכות  ניהול  במסלול 
עמירה- וטל  חלמסקי  מיכאל  ד"ר 

״וועידת  בכנס  לאחרונה  ביקרו  מימון, 
שארגנה  מידע״,  לטכנולוגיות  ישראל 
הסטודנטים  מידע.  לטכנולוגיות  הלשכה 
בדוכני  ביקרו  מיקצועיות,  מהרצאות  נהנו 
ב-networking. שמחים  והתנסו  החברות 
עבודה  להצעות  הוביל  שהביקור  לעדכן 
והתמחויות לסטודנטים שלנו  ולפרויקטים 

משותפים.

 סיור סטודנטים לעיצוב תעשייתי מכליל 

 synergy3dmed בחברת
במסגרת קורס "טכנולוגיה", שנה ב' בתכנית לתואר ראשון בעיצוב תעשייתי מכליל, החוג 
סיור  ואליה אוחנה, התקיים  עטר ברוש  בהנחיית  האנושי,  למין  יצירתי  לעיצוב  דן  ע"ש 
בסטודיו של חברת synergy3dmed, המייעלת ניתוחים ופרוצדורות רפואיות באמצעות 
הדפסה תלת מימדית. הסיור חשף את הסטודנטים לאפשרויות הגלומות בחיבור של תחום 
העיצוב לדיסציפלינות השונות בדגש על תהליכים של עיצוב בתחום הרפואי. הסטודנטים 
נחשפו למגוון רב של טכנולוגיות ייצור שונות ותהליכי פיתוח ולמדו איך מעצבים יכולים 

להשפיע על בריאותם של אנשים ולתרום לבריאות כלל החברה.

https://www.hac.ac.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/2022/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA/


אל תפספסו

ערבי הדרכה לסטודנטים 
מלגאים

הדרכה  ערב  במכללה  הסטודנטים  דקנאט  קיים  לאחרונה 
רמת  הרווחה של  בן הרוש, משירותי  ורדה  מלגאים.  לסטודנטים 
ונתנה  קשישים  שמבקרים  לסטודנטים  הדרכה  העבירה  אשכול, 
לעשות,  לא  או  לעשות  מה  הראשוני,  הקשר  ליצירת  טיפים  להם 
סייעו  שכבר  סטודנטים  ועוד.  שונים  במצבים  להגיב  יש  כיצד 
האישיות  בחוויות  הנוכחים  את  שיתפו  שעברה,  בשנה  לקשישים 
שביקרו.  הקשישים  ועבור  עבורם  הפעילות  ובמשמעות  שלהם 
חינוכיות במנח"י הרצתה סטודנטים  רנאן עליאן, מנהלת תכניות 
מנהלים  גם  הגיעו  למפגש  ירושלים.  ממזרח  ספר  בבתי  שחונכים 

ורכזים של בתי הספר שאליהם שובצו הסטודנטים. 

להקת הנביאים, מתחילה 
בחזרות לטקס מצטייני דיקן

כבכל שנה, עם פתיחת שנה"ל התקיימו אודישנים ללהקת הנביאים. 
זמרות חדשות להרכב הקיים. הלהקה התחילה  בסיומם הצטרפו 
בחזרות שבועיות בהרכבה החדש וכבר נערכת לטקס מצטייני דיקן 
גם השנה הלהקה מגוונת מבחינת  ינואר.  שיתקיים במהלך חודש 
יצירתי  לעיצוב  דן  ע"ש  וכוללת סטודנטים מהחוג  לחוגים,  חלוקה 
המחשב  מדעי  ביוטכנולוגיה,  צילומית,  תקשורת  האנושי,  למין 
ופוליטיקה  ההתנהגות  מדעי  מהחוגים  ובוגרים  סוציאלית  ועבודה 

ותקשורת.

סיור  יתקיים   11:00 בשעה   14.12  - ב 
חשיפה לתלמידי י"ב מצרפת מטעם "החוויה 
הישראלית, שירותי תיירות חינוכית", חברת 
יתקיים  היהודית. המפגש  בת של הסוכנות 
עמנואל  בחוג לאופטומטריה, בעזרתה של 
דמרי בן ארי מרצה מהחוג ודוברת צרפתית.

ביקור של תלמידי 
תיכון "אורט 

דניאל מאיר" 
מפריז במכללה
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 מפגש שיא של התכנית הייחודית:  

"הפרייה חוץ גופית – ממדע למעשה"
הכשרת  המשלבת  בארץ,  היחידה  חדשה,  תכנית  פתח  הרפואית  המעבדה  למדעי  החוג 
עובדי מעבדות הפרייה חוץ גופית )IVF(, עם האגודה הישראלית לחקר הפוריות. הקורס 
כולל 38 משתתפים, סטודנטים מצטיינים שעברו מיונים קפדניים ועובדי מעבדות פוריות. 
בזום, אולם הוחלט לערוך מפגש פרונטלי  קורס ה-IVF היוקרתי של החוג מועבר בד"כ 
ולהפגיש את כל משתתפי החוג פנים אל פנים ולחגוג יחד את שיתוף הפעולה הייחודי. 

המפגש יתקיים ביום חמישי ה-12.1.23 בין השעות 15:00-19:00.

פתיחת "מרכז 
כתיבה" לסטודנטים

הדסה  האקדמית  במכללה  אתגרים  מרכז 
חדש  כתיבה  מרכז  פתיחת  על  לבשר  גאה 
שיסייע לסטודנטים לתואר ראשון בכתיבת 
מראשית  יפעל  המרכז  ומטלות.  עבודות 

חודש דצמבר 2022 בימים ראשון ורביעי.

למידע נוסף

אירוע פתיחה 
של תכנית הנשיא 

למצוינות
למצוינות,  הנשיא  תוכנית  של  ו'  מחזור 
בקרוב  ייצא  לביא,  דוד  ד"ר  של  בניהולו 
לדרך. בימים אלה נערכים המיונים לתוכנית. 
המכללה  נשיא  בהשתתפות  הפתיחה,  טקס 
׀  א'  ביום  ייערך  הטריים,  המתקבלים  ו-30 

11.12.22 ׀ 14:15 ׀ אודיטוריום 0311.

הכינוס ה - 13 בנושא הפרעות בתקשורת במגוון שפות ואוכלוסיות של ילדים ומבוגרים, 
יתקיים בשני מושבים שונים: ב-10.1 וב-12.1, בין השעות: 13:00-19:00 במסגרת התכנית 

לתואר שני בהפרעות בתקשורת.
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