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זכינו להשתתף במסיבת הפרידה של 
פרופ' חיים וקסמן מתפקיד ראש החוג 

למדעי ההתנהגות במכללה. פרופ' וקסמן 
הקים וייסד את החוג ועמד בראשו 

מראשית הדרך לפני 6 שנים. בעזרת 
אישיותו הקסומה, צניעותו ומקצועיותו 

כבש חיים את כולנו ובנה חוג בצלמו 
ובדמותו. אנחנו מודים לו על שנים אלו 

ועל תרומתו הרבה למכללה ושמחים לומר 
שהוא ימשיך ללמד כאן והסטודנטים 

ימשיכו ללמוד ממנו בהווה ובעתיד. 
בהזדמנות זו נאחל הצלחה רבה לד"ר 

שני אופנהיים ולר, ראשת החוג החדשה 
למדעי ההתנהגות.

מסיבת הפרידה לפרופ' חיים וקסמן
ראש החוג למדעי ההתנהגות

 עובדים מצטיינים
לשנת תשפ"ב

גאים בעובדים שלנו שמעון מור מצוות הסיסטם ומנהל מערכת 
מודל, ענבל שלום, רכזת נגישות חונכויות ותגבורים ובלה 

אהרונוב, פקידת שכר לימוד שנבחרו להיות העובדים המצטיינים 
של המכללה לשנת תשפ"ב. בטקס החגיגי שיזמה מחלקת משאבי 
אנוש חולקו תעודות ההצטיינות, מתנות והעובדים שמעו הרצאה 

מרתקת של יוסי ואסה, מסדרת הטלויזיה, "נאבסו".



ביקור המשלחת 
של נשות הדסה 

 )CHW( ויצו קנדה
במכללה

ביום ראשון של שנת הלימודים האקדמית 
 Journey 4 Impact ארחנו את משלחת

 .)CHW( של נשות הדסה-וויצו קנדה
הארגון שתומך במכללה מזה מספר שנים. 
פרופ׳ ברטולד פרידלנדר, נשיא המכללה, 

קיבל את המשלחת ונשא דברי ברכה. 
הצוות האקדמי של החוג ע״ש דן לעיצוב 

יצירתי למין האנושי הציג את העשייה 
העשירה בחוג. בנוסף, חברי המשלחת 

שמעו אודות הפעילות של הבלנדר, מרכז 
היזמות והחדשנות שלנו, נפגשו עם בוגר 

המכללה, סולימאן מסוודה, הכתב לענייני 
ירושלים בכאן 11, ואף שמעו סקירה 

פוליטית מרתקת מראש החוג לפוליטיקה 
ותקשורת, פרופ׳ דורון שולצינר, בנושא 

הבחירות.

למידע נוסף

בהובלתן של ד"ר דבורה בראנד וד"ר 
כהתיה אדלמן, החוג להפרעות בתקשורת 

ובשיתוף המכון להפרעות בתקשורת, 
המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, 

הושקה סדרה בת שלוש הרצאות אורח על 
ידי חוקרים ומרצים בעלי שם עולמי אשר 

עומדים בחזית המחקר על טנטון, זאת 
כחלק מהרצון של המחלקה לעודד המשך 

הכשרות ולימוד ולהוות מרכז ידע לכלל 
קלינאי התקשורת בארץ. שתי ההרצאות 

הראשונות כבר מאחורינו ובקרוב, תתקיים 
ההרצאה האחרונה.  

ההרצאה הראשונה הועברה על ידי פרופ' 
ג'יימס הנרי, והרצאה שנייה ע"י פרופ' 

ריצ'ארד טיילר. בסוף החודש  תתקיים 
ההרצאה השלישית והאחרונה בסדרה.

סדרת הרצאות 
בנושא טנטון

למידע נוסף

השר יועז הנדל מדבר עם סטודנטים

שר התקשורת, ד"ר יועז הנדל, התארח 
לאחרונה בחוג לפוליטיקה ותקשורת 
במסגרת קורס "פוליטיקה, תקשורת 

וחברה" אותו מנחה ד"ר ניסים כץ. 
בהרצאתו, סקר השר את האתגרים של 
החברה הישראלית כיום לאור השינויים 

הפוליטיים ותוצאות הבחירות, את 
הרפורמות שביצע במשרד התקשורת ואת 

החזון שלו למפת התקשורת העתידית 
בישראל.

http://bit.ly/3Ol3Rpi
https://hac-ac-il.zoom.us/j/81183956544#success
http://bit.ly/3gjGS13
https://hac-ac-il.zoom.us/j/81183956544#success


מפגש עם עובדי המטה של מינהל 
סטודנטים עולים

עובדי המטה של מינהל סטודנטים עולים התארחו אצלנו במכללה. המפגש כלל שיחה 
מרגשת עם סטודנטים עולים )אבי לורי ממדעי ההתנהגות ורויטל שקורי מביוטכנולוגיה( 

שסיפרו להם על חוויות מהלימודים במכללה ועל מסלולי הלימוד שלהם. לאחר מכן, 
הצגנו להם את המכללה את תחומי הלימוד ולבסוף, הם נפגשו עם קארינה לינצקי, 

מנהלת המכינות, שסיפרה להם על המכינות ועל מעטפת הסיוע הניתנת לסטודנטים 
במכללה.

סמינר בנושא שפעת ונגיפי דרכי הנשימה 
פרופ' מיכל מנדלבוים, מנהלת את המרכז הלאומי לשפעת ונגיפי דרכי הנשימה 
במעבדה המרכזית לנגיפים של משרד הבריאות וחברת סגל בבית ספר לרפואה 

באוניברסיטת תל אביב, התארחה בסמינר של החוג לביוטכנולוגיה ומדעי המעבדה 
הרפואית. בסמינר סיפרה על פיתוח שיטות חדשות לזיהוי, אבחון, טפול, חיסון, וניטור 

של נגיפי נשימה, על ביצוע חקירות אפידמיולוגיות ובנוסף, הציגה מחקר בסיסי על אופן 
ההדבקה של נגיפי הנשימה והפתוגנזה שלהם. 

יום צילומים 
לקמפיינים שיווקים

כמידי שנה אנחנו רותמים את הסטודנטים 
שלנו לטובת הקמפיינים הפרסומיים 
והפעילות השיווקית במכללה. השנה 

צילמנו ואף נמשיך לצלם אותם לשלטי 
חוצות, באנרים וסרטוני אינסטגרם/

טיקטוק. הנה טעימה קטנה מיום הצילומים 
שהתקיים לפני כשבועיים. 



דיינה פריצקי, 
מנהלת 

אדמיניסטרטיבית 
של החוג 

לאופטומטריה

מוזמנים להרצאת זום באנגלית בנושא:  
 What’s Hot in Optometry and

Optics. במסגרת שעה אקדמית של ארגון 
 European Academy of Optometry

Optics & . ההרצאה תתקיים ב - 22 
לנובמבר ב - 18:30. 

לקישור לזום

קורס בינלאומי של החוג לפוליטיקה 
ותקשורת 

בשיתוף עם אוניברסיטת קמילו חוזה סלה בספרד

במסגרת הקורס הבינלאומי יצאו הסטודנטים בסוף חודש נובמבר לשבוע מרוכז במדריד, 
שם ייפגשו עם סטודנטים מהמחלקה המקבילה ויילמדו יחדיו על מדיה, דיפלומטיה 

והיבטים פוליטיים בשתי המדינות. 

אל תפספסו

https://hac-ac-il.zoom.us/j/81183956544#success


"הדרך שלי ללימודי 
רפואה"

פאנל בוגרים
החוג למדעי המעבדה הרפואית יקיים 

ב-8.12 ב-16:00, באולם גוטסמן, מפגש  
"הדרך שלי ללימודי רפואה – פאנל 

בוגרים" בו יגיעו בוגרי החוג ובוגרי התכנית 
של קורסי הליבה למכללה, ויפגשו 

סטודנטים המעוניינים להתקבל לרפואה.

המרכז לניהול קריירה מזמין את 
הסטודנטים לסדנת נוודות דיגיטלית 

בהנחיית נמרוד דין קיכל. בסדנה 
יסקרו את היתרונות, חסרונות, אתגרים, 

והזדמנויות של עבודה מרחוק, צורות 
עבודה והעסקה )שכיר, עצמאי, יזם(, איך 

מתראיינים למשרות מרחוק, עשה ואל 
 תעשה ועוד.

הסדנה תתקיים ביום שלישי 29.11 | 
zoom | 20:00-21:30

סדנת נוודות 
דיגיטלית

בוגרי תואר שני במדעי 
הראייה והאופטומטריה 

נשארים מעודכנים!

החוג לאופטומטריה יארח במהלך הסמסטר הקרוב את פרופ' 
מיטשל שיימן, את בוגרת התכנית גב' אהובה רביד-ספיר ואת 

ד"ר רוברט יאמוני לסדרת הרצאות בנושא פדיאטריה. ההרצאות 
ניתנות בשפה האנגלית במסגרת קורס בינלאומי ופתוחות לבוגרי 

התוכנית של התואר השני ללא-עלות ומותנית בהרשמה מראש.

להרשמה

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

https://forms.gle/qNSXdFzHvBB8tusd8
mailto:yaelda@hac.ac.il

