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כ״ה כסלו תשפ״ג  19 בדצמבר 2022

 יצירה עיתונאית תיעודית 
תחת אש

ברכות לאדי ג'רלד, מרצה ובוגר החוג לתקשורת צילומית על הזכייה 
איתי אנגל.  בפרס פורום היוצרים הדוקומנטריים יחד עם העיתונאי 
כתבה  של  בקטגוריה  זכה  קייב",  על  "הקרב  יחד,  שצילמו  הסרט 
תיעודית. בסרט שאורכו 66 דקות מתואר כיצד בחרו להיכנס לאזורי 
מלחמה נגד כיוון זרם האזרחים הבורחים ממנה, על מנת לספר עליה. 
22 ימים היו העיתונאי אנגל והצלם ג׳רלד תחת אש עם חיילים שנלחמו 
מול הצבא הרוסי. השופטים נימקו את זכייתם בפרס: "מאמץ עיתונאי 
יוצא דופן עם אומה שנלחמת על חייה, ותוצאה חד פעמית – מסמך 

דוקומנטרי מטלטל ואותנטי, על גבורה ואנושיות".

קישור לסרטון המלא

 שנה שישית 
לתכנית הנשיא למצוינות

המחזור השישי של תכנית הנשיא למצוינות, נפתח באופן רשמי באירוע 
חגיגי שהתקיים במכללה. 30 המצטיינים החדשים לשנת תשפ"ג יצאו 
למסע בו הם יפגשו עשרות מצוינות ומצוינים, יקבלו השראה, יקבלו 
האישית  שלהם  הדרך  להמשך  כלים  עם  וייצאו  להצלחה  טיפים 
והמקצועית. פרופ' ברטולד פרידלנדר, נשיא המכללה ופרופ' יורם 
עדן, ראש בית הספר לחברה וקהילה, ברכו את המשתתפים. ד"ר דוד 
לביא העומד בראש התכנית, הפתיע את הנוכחים והזמין לבמה את 
ברכה ביטי דויטש, אישה חרדית, אמא ל-5 ילדים שזכתה במרתון 

טבריה שהתקיים החודש.

לסרטון מסכם של טקס הפתיחה
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https://bit.ly/3HyU25H
https://www.youtube.com/watch?v=KFkELlh4DFM


הראשונה באיכות
גאווה גדולה, ד"ר רויטל אזולאי, מרצה בחוג 
בתחום  מומחית  הרפואית,  המעבדה  למדעי 
איכות  ומנהלת  במעבדה  איכות  אבטחת 
מעבדות ארצית, זכתה במקום הראשון בפרס 
מנהל מצטיין מטעם האיגוד הישראלי לאיכות 
2022. בזכייה נאמר כי רויטל מובילה  לשנת 
אגף  של  והמחקרית  הלימודית  העשייה  את 
ושמירה  האיכות  מתפיסת  כחלק  המעבדות 
רויטל  האגף.  של  המקצועית  ההובלה  על 
אילמ"ר  מטעם  איכות  פורום  כיו"ר  משמשת 
)האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית( 
במקצועיותה.  אותה  לסובבים  דוגמא  ומהווה 
ד"ר איילת ארבל-עדן, ראשת החוג למדעי 
על  רויטל  את  מברכת  הרפואית  המעבדה 
זוכים  בחוג  "הסטודנטים  ומוסיפה  הזכייה 
במעבדה  איכות  של  זה  חשוב  תחום  ללמוד 

מהטובה ביותר וברמה הגבוהה ביותר". 

כשבוגר ומרצה נפגשים באולפן

ד"ר  של  ביוזמתה  ייחודי  מפגש  הרפואית  המעבדה  למדעי  בחוג  התקיים  לאחרונה 
איילת ארבל-עדן, ראשת החוג. בוגרי החוג שהתקבלו ללימודי רפואה הגיעו לחלוק עם 
"במסע".  שלהם  האישית  הדרך  את  הליבה,  בקורסי  ותלמידים  ראשון  לתואר  סטודנטים 
ה-4 שנתית,  אודות השלבים בתהליך הקבלה ללימודי רפואה בתכנית  הבוגרים הסבירו 
סטודנטים   120 מ-  למעלה  מוצלח,  מאוד  היה  האירוע  וההצלחות.  האתגרים  על  סיפרו 

השתתפו )פרונטלית ובמקוון( במפגש.

הדרך שלי לרפואה
כתבה: ד"ר איילת ארבל-עדן. צילום: בדור גבארה

לראיון המלא

ד"ר עומר עינב, מרצה בחוג לפוליטיקה ותקשורת, מחבר הספר "עומדים בשער" התראיין 
לסולימאן מסוודה, בוגר החוג, ב"כאן 11", על ענף הכדורגל בישראל לפני קום המדינה. 
לדבריו, "הבריטים ששלטו בארץ ישראל לפני קום המדינה ניסו לקדם לא מעט מטרות 
הם  שאם  אמר  הבריטים  של  הבכירים  הפקידים  אחד  הכדורגל.  באמצעות  כאן  שלהם 
ייתנו למקומיים פה כדור הם יהיו קצת פחות פוליטיים ויירגעו יותר. כאשר נחנך מועדון 
הכדורגל ירושלים, הם הזמינו את צ'רצ'יל, שבסוף לא הגיע, ויזמו משחק ראווה בין נבחרת 
אזרחית לנבחרת צבאית בריטית. במבחן התוצאה הניסיונות שלהם להשתמש בכדורגל כדי 

להרגיע את הרוחות לא צלחו".  

כתבה: ד"ר איילת ארבל-עדן. 
צילום: ד"ר רויטל אזולאי.

https://bit.ly/3hp8vqg


ד"ר  עם  בינלאומי חשוב  ועין עצלה", התקיים פאנל  "פזילה  במסגרת הקורס הבינלאומי 
 NECO מאוניברסיטת  מור  ברוס  פרופ'  באנגליה,  קרדיף  מאוניברסיטת  וודהאוס  מגי 
גנץ, ראשת התכנית  וד"ר ליאת  בחוג לאופטומטריה,  ד"ר רחל אייכלר, מרצה  בארה"ב, 
לתואר שני במדעי הראייה והאופטומטריה. מנחת הפאנל הייתה גב' ג'ודי ווילקס, מרצה 
בחוג שגם ניהלה את הקורס. הפאנל התקיים הודות לעזרתם של ג'ודי ווילקס, יעל קטלן, 
ראשת המחלקה הבינלאומית, תום כהן, רכזת היחידה הבינלאומית ואליסה גניה, מנהלת 

אדמיניסטרטיבית של תכנית המוסמך במדעי הראייה והאופטומטריה.

פאנל בינלאומי על פזילה ועין עצלה

דן  ע"ש  החוג  מכליל,  תעשייתי  בעיצוב  ראשון  לתואר  מהתכנית  סטודנטים  לראשונה, 
לעיצוב יצירתי למין האנושי, יצאו לסיור מקצועי במעבדות החדשנות בטכניון, חיפה. הסיור 
התקיים במסגרת קורס טכנולוגיה, שנה ב' בהנחיית עטר ברוש ואליה אוחנה. הם ביקרו 
והטכנולוגיה. הסטודנטים  ועל החדשנות  על מחקרם  ושמעו מהחוקרים  מעבדות   3  - ב 
נחשפו לפרויקטים טכנולוגיים בהובלת עיצוב ולמדו כיצד ניתן להשפיע בעזרת שילוב של 

כלים טכנולוגיים וחשיבה עיצובית על מנת לעשות שינוי בעולם.

SPOT לאתר פרויקט

סיור מקצועי במעבדות החדשנות בטכניון

הסביבה,  למדעי  מהחוג  שנייה  שנה  סטודנטים  סיירו  לאחרונה 
קורס  במסגרת  כרם,  שבעין  מרים  במעין  גון,  ג'ני  ד"ר  בהנחיית 
את  להכיר  המים,  מקורות  את  לבדוק  כדי  מים",  של  "כימיה 
את  למדוד  וכדי  שתייה  מי  באפיון  הכרוכים  האספקטים  כל 
עמוסים  לסיור  יצאו  הסטודנטים  והשפכים.  השתייה  מי  איכות 
המעין.  מי  של  פייקוכימיים  פרמטרים  לבדיקת  שדה   בערכות 
הסיור בקורס לבדיקת מקורות המים נועד להדגים לסטודנטים כיצד 

לימודי התיאוריה משתלבים הלכה למעשה.

"כימיה של המים"
 למידת מעשית 

וחברת  לניהול  בחוג  תיירות  מסלול  ראשת  שמואל,  עירית  ד"ר 
 Horizon ייצגה את המכללה בכנס סיום של פרויקט ,SPOT צוות
פרי  הפרויקט,  דצמבר.  בתחילת  בווינה  שהתקיים   ,2020 SPOT
פותח  יורו,  מיליון  כשלושה  של  בהיקף  האירופי  האיחוד  מימון 
האירופאי  מהאיחוד  מדינות   14 ידי  על  שנים  כשלוש  במשך 
וישראל.  מטרת הפרויקט היתה לפתח גישה חדשה לקידום וטיפוח 
תיירות, תרבות ולקדם בעזרתה פיתוח של אזורים פריפריאליים או 

מוחלשים במדינות.

 פרויקט 

Horizon 2020 SPOT

http://www.spotprojecth2020.eu/


אל תפספסו

ברכות לבדור גבארה, סטודנטית שנה ד' מהחוג לתקשורת צילומית ולטל חרס בוגר החוג, 
מקומית״  ״עדות  ועיתונאי  תיעודי  לצילום  השנתית  בתערוכה  עבודתם  את  להציג  שנבחרו 
במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. שתפתח ב - 22 בדצמבר. בדור תיעדה סרט וידאו קצר בשם  
"The Street” העוסק ברחוב יפו בירושלים ובאנשים ברחוב. פרויקט זה נעשה במסגרת קורס 
הינו  עצמי מחדש״  את  ״להמציא  טל  הפרויקט של  בלבן.  שרון  המרצה  בהנחיית  ארט  וידאו 
סדרת פורטרטים שצולמה במשך שנתיים, העוסק בקהילת הצעד הבא, קהילת הקטועים של 

ישראל. החוג לתקשורת צילומית גאה בסטודנטים ובבוגרים שלו ומאחל להם בהצלחה. 

תקשורת צילומית על המפה התיעודית

הכנה לראיונות עבודה בהייטק
טק,  ההיי  בתחום  עבודה  לראיונות  הכנה  סדנת  יזם  קריירה,  לניהול  המרכז 
מומחה  טמבור,  אשר  של  בהנחייתו  ג',  משנה  החל  המחשב,  ממדעי  לסטודנטים 
ומנהל. כמהנדס  התוכנה  בתעשיית  שנים  רב  ניסיון  ובעל  עבודה  לראיונות   בהכנה 
אשר טמבור הציג בפני הסטודנטים מספר רב ומגוון של שאלות הנשאלות בראיונות עבודה. 
הוא אפשר קודם לתת לסטודנטים הזדמנות  לענות בכוחות עצמם ולאחר מכן הראה ולימד 
אותם כיצד ניגשים ועונים על כל שאלה בראיון. לקראת סוף הסדנה, ניתנו טיפים כיצד לתקשר 

עם המראיין. הסטודנטים העבירו משובים חיוביים  על הסדנה שהשאירה טעם של עוד.



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

  פסק זמן מכללתי בנושא  

אתגרים במחקר 
 עקבות 

נעליים כראייה 
פורנזית 

ויעל קפלין, ממונה תקווה ישראלית, אחת לחודש  לביטל זיו  ביוזמת מנהלת משאבי אנוש, 
מציג איש סגל אקדמי ו/או מינהלי את העשייה שלו בתוך ומחוץ למכללה. זאת הזדמנות שלנו 
חדשים.  דברים  ללמוד  כדי  לשעה  הראש  את  להרים  היומיומית,  העבודה  את  לרגע  לעצור 
נעליים כראייה  "אתגרים במחקר עקבות  זמן מכללתי בנושא  יתקיים פסק  29.12 ב-12:00  ב 

פורנזית" עם יורם יקותיאל, ראש התכנית לתואר שני במדעי המחשב.

קישור למפגש

הזמנה לסמינר
 החוג לעבודה סוציאלית

סמינר  במסגרת  תציג,  כוכבא  סתווית  ד"ר 
ואת  היחידה  את  סוציאלית,  לעבודה  החוג 
מערך ההכשרה המעשית של לימודי התואר 

הראשון לעבודה סוציאלית לשנת תשפ"ג. 
ההרצאה תתקיים ביום חמישי ה - 22.12.2022, 

10:30 - 12:00 בזום.

קישור להרצאה

אקדמיה מובילה בעולם משתנה

 סמינר החוג 
לעבודה סוציאלית

תשפ"ג

*2292
הנביאים 37, ת.ד. 1114, ירושלים

zoom יום חמישי ׀ 22.12.2022 ׀ 10:30 – 12:00 ׀

ד"ר סתווית כוכבא

הצגה של היחידה ומערך ההכשרה המעשית של לימודי התואר 
הראשון בעבודה סוציאלית לשנת תשפ"ג 

קישור לזום

יום נגישות
חודש דצמבר הוא חודש הנגישות הבינלאומי 
המכללה   29.12 ב  מוגבלויות.  עם  לאנשים 
יום  תקיים  הסטודנטים,  אגודת  עם  בשיתוף 
בנושא  המודעות  להגברת  שיוקדש  נגישות 

מוגבלות פיסית. 

mailto:yaelda@hac.ac.il
https://hac-ac-il.zoom.us/j/87418718753#success
https://us02web.zoom.us/j/88443886705#success

