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ומועצת  הבינלאומית  היחידה  בשיתוף  לאופטומטריה  החוג 
האופטומטריסטים, אירחו בשבוע שעבר במכללה את פרופ' מיטשל 
סאלוס,  באוניברסיטת  מתקדמים  לימודים  תוכניות  ראש  שיימן, 
הרצאות  מספר  שיימן  פרופ'  העביר  הביקור  במסגרת  פילדלפיה. 
בינ"ל  ולמשתתפים  באופטומטריה  ושני  ראשון  מתואר  לסטודנטים 
היברידית.  במתכונת  במכללה,  לראשונה  העוברו  הקורסים  מחו"ל. 
בזום  מועברות  ובמקביל  קהל  מול  פרונטליות  הרצאות  כלומר, 
למשתתפים בארץ ובחו"ל. נשיא המכללה, פרופ' ברטולד פרידלנדר, 
וברך את  והסגל  הצטרף לארוחת צהריים משותפת עם הסטודנטים 

הנוכחים. 

יום בינלאומי בחוג לאופטומטריה

מסע אל האופק
האופק".  אל  "מסע  מתכנית  וצעירים  צעירות  ארחנו  שעבר  בחודש 
תכנית המסייעת לצעירים לאחר שירות לאומי וצבאי, לדייק לעצמם 
פרופ'  המכללה,  מנשיא  לביקור  זכו  הצעירים  בחיים.  כיוונם  את 
ברטולד פרידלנדר, שקפץ כדי להגיד שלום, נפגשו עם אחיה אלפי, 
לביוטכנולוגיה,  סטודנט  זקן,  בן  ואביתר  ההתנהגות  ממדעי  סטודנט 
שסיפרו להם על חוויות הלימודים שלהם. מיכאל נחמני, אחראי צוות 
יועצי לימודים סקר בפניהם את מסלולי הלימוד במכללה, ולבסוף, קרין 
חפוטה, יועצת מרכז אתגרים, דיברה איתם על המוטיבציה ללמוד ועל 

התמיכה בסטודנטים.

למידע נוסף באתר

http://bit.ly/3ubZwvf


סטודנטים מהחוג 
לפוליטיקה 

ותקשורת בספרד

שבו  ותקשורת  לפוליטיקה  בחוג  הסטודנטים 
הקורס  במסגרת  שנערך  במדריד  מהביקור 
"מסע לימודי בין לאומי". שם הם חקרו סוגיות 
ולהווה  הפוליטית  להיסטוריה  הקשורות 
הקשורות  סוגיות  וכן  ספרד  של  הפוליטי 
בתקשורת,  הציבור  אמון  כגון  לתקשורת, 
חדשות כזב בספרד ועוד. הסטודנטים נפגשו 
וביצעו  ספרדים  ופוליטיקאים  מומחים  עם 
ראיונות שטח לפרויקטים אישיים שיפורסמו 

בהמשך במגזין "שומרי הסף" של החוג.

וליטל  יובל  מאיה  קפקא,  רז  גלית 
לשנה  מעשית  הכשרה  מתאמות  שמש, 
עיון  יום  ארגנו  סוציאלית,  לעבודה  בחוג  א' 
הגיל  עם  סוציאלית  עבודה  בנושא  מרתק 
בהתמודדויות  התמקדו  במפגש  השלישי. 
עם האתגרים וההזדמנויות שמביאה איתה 
עלייה  ואיתה  החיים  בתוחלת  העלייה 
התקיימה  השלישי.  בגיל  האנשים  במספר 
של  אסטרטגית  תכנית  בנושא  הרצאה 
ניהול  השלישי,  לגיל  ירושלים  עיריית 
על  הפרישה,  בגיל  החדשה  החיים  תקופת 
האוכלוסייה בסיכון ועל התוכניות המגוונות 

לטיפול במצב.

עבודה סוציאלית עם הגיל השלישי

למידע נוסף באתר

במסגרת הקורס "תיעוד דיגיטלי של מורשת תרבותית" בחוג לתקשורת צילומית בהנחייתו 
של פרופ' משה קן, התקיים ביקור מרתק ומרגש של יוצרות הסרט "ניצחה הרוח", סיור 
משתדל  חרדיות,  נשים  שלוש  שכולל  המיזם   .jvr360.co.il אושוויץ:  במחנה  וירטואלי 
המונגש  מעלות   360 וידאו  סרט  בעזרת  ההשמדה  במחנה  הביקור  חוויית  את  להעביר 
סגור  היה  המחנה  שבה  הקורונה,  בתקופת  נולד  הפרויקט  מדומה.  מציאות  במשקפי 

למבקרים, וכן מתוך הכרה שאין ביכולתם של רבים מבני הנוער להגיע לשם. 

ביקור יוצרות הסרט "ניצחה הרוח"
 במסגרת קורס דיגיטלי של מורשת תרבותית 

https://bit.ly/3itqpZ5
http://jvr360.co.il


אבו-סעיד  גדעון  אריז  של  חדש  פרסום 
לאופטומטריה  מהחוג  שניאור  עינת  וד"ר 
 Ophthalmic and היוקרתי  העת  בכתב 
פעולה  בשיתוף   Physiological Optics
עוסק  מספרד,  פינרו  דויד  פרופסור  עם 
קרטוקונוס.  לאיתור  חדש  כלי  בתיאור 
החוקרות מצאו שהכלי טוב לאבחון חולים 
לאבחון  כלי  להוות  ויכול  במחלה  וחשודים 

ומעקב אחר חומרת המחלה.  

לקריאת המאמר - לחץ כאן

כלי חדש לאיתור 
קרטוקונוס

הסיגד  חג  את  חגגה  הסטודנטים  אגודת 
בחצר הקפיטריה במכללה עם עמדת קפה 
תמונות,  תערוכת  פופקורן,  דוכן  מסורתי, 
הפתעות.  מלא  ועוד  שירים  צמות,  קליעת 
חג הסיגד הוא חג עתיק יומין שנקבע ונחגג 
ואף  מאות  מזה  אתיופיה  יהודי  במסורת 
אלפי שנים. משמעותו של החג היא חידוש 
הברית בין העם ובין אלוהים, כיבוד וחידוש 

של מעמד הר סיני וקבלת התורה.

חוגגים את חג 
הסיגד במכללה

 הסטודנטים מתכנית הנשיא למצוינות 

נפגשו עם ד"ר דוד הררי
שתוכנית  שתדעו  חשוב  ובינתיים  בעיצומם  נמצאים  למצוינות  הנשיא  לתכנית  המיונים 
ממשיכה  )תשפ"ב(,  בתכנית  החמישי  המחזור  על  שנמנו  סטודנטים  הכוללת  ההמשך 
ד"ר דוד הררי, שזכה בפרס ישראל על פיתוח המזל"ט היה אורח תוכנית  בפעילויותיה. 
ההמשך. ד"ר הררי שיתף את הסטודנטיות והסטודנטים בדרך המפותלת שהביאה בסופו 
עולמית. ההצלחה  כלי הטיס הבלתי מאוייש, שהיווה פריצת דרך  של דבר לפיתוחו של 
הישראלית, סיפר ד"ר הררי, גרמה לארה"ב לבטל פרויקט מתחרה דומה שניהלה ולרכוש 

כתחליף את המטוסים הבלתי-מאוישים הישראלים.

למידע נוסף באתר

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/opo.13066
https://bit.ly/3OV5Qkf


אל תפספסו

 סמינר החוגים של ביוטכנולוגיה ומדעי המעבדה הרפואית 

מארח את פרופ' איליה רסקין
במסגרת סמינר החוגים של ביוטכנולוגיה ומדעי המעבדה הרפואית יתארח פרופ' איליה 
רסקין, נשיא Global Institute for BioExploration מ – Rutgers University וירצה 
על Botanicals and Human Health. ההרצאה תתקיים ב–4.1. באודיטוריום גלר, בניין 

הלמסלי, בשעה 14:00. ניתן גם לצפות בהרצאה בזום. 

קישור לזום

 התמחות בינלאומית בנושא 

"תעסוקה בעולם החדש"
את  הזמין  קריירה  לניהול  המרכז  בשיתוף  הבינלאומית  היחידה 
הסטודנטיות והסטודנטים להשתתף בקורס ייחודי וחדשני בנושא 
תעסוקה בעולם החדש עם סטודנטים מאוניברסיטת קמילו חוזה 
התמחות  חודשי   2-3 משלבת  התכנית  במדריד.   )UCJC( סלה 
מעשית בחברות גלובאליות באיזור מדריד בחודשי קיץ-סתיו 2023. 

לתכנית היוקרתית יתקבלו 5 סטודנטים מהמכללה. 

למידע נוסף באתר

יום הצגת נושאי 
מחקר על ידי חברי 

הסגל במכללה
להרשמה ומידע נוסף באתר

לינואר  ב-29  יתקיים  במכללה  מחקר  יום 
תחומי  את  ולהכיר  להציג  מטרתו   .2023
העשייה של עמיתינו, לעודד שיתופי פעולה 
אינטרדיסציפלינרי,  באופן  מרצים  בין 
פלטפורמה  צעירים,  לחוקרים  ולאפשר 
שלהם.  המחקר  וקידום  עמיתים  לייעוץ 
לפרטים  להירשם.  מוזמנים  סגל  חברי 
קן,  משה  לפרופסור  לפנות  ניתן  ושאלות, 

ראש רשות המחקר.

https://zoom.us/s/87553155406#success
http://bit.ly/3VA85vr
http://bit.ly/3gKu2JE


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

במסגרת סמינר החוג למדעי איכות הסביבה 
ב-7.12,  תתקיים  קריירה,  לניהול  והמרכז 
הרצאה   )0311 )אולם   ,12:00-13:00
בנושא אופק תעסוקתי לבוגרי החוג למדעי 
אפשרויות  יוצגו  בהרצאה  הסביבה.  איכות 
התעסוקה המגוונות בתחום מדעי הסביבה, 
השכר  בוגרים,  תעסוקת  לגבי  עדכון  יוצג 
וחברות  מפעלים  של  ודוגמאות  הממוצע 

שבהם מועסקים בוגרי החוג.

אופק תעסוקתי 
לבוגרי החוג 
למדעי איכות 

הסביבה

 בקרוב 

תערוכה ייחודית בגלרייה עזריאלי 
בשיתוף החוג לאופטומטריה

במגוון  התנסו  ואמנים  אמניות  קבוצת 
הויזואלית,  התרפיה  בחדר  ראייה  בדיקות 
בחוג לאופטומטריה, כשלב מקדים ליצירת 
'תרגילי  התערוכה  עבור  חדשות  עבודות 
 - ב  עזריאלי  בגלריה  שתיפתח  עיניים' 
אייכלר  ד"ר רחל  ליוו  היום  את   .8.2.2023
לאופטומטריה  מהחוג  דורון,  רביד  וד"ר 
במכשירי  בשימוש  האמניות  את  שהנחו 
הבדיקה השונים וחלקו איתן מידע בנושא. 
התערוכה, שאוצרת אותה טלי קיים, נעשית 
לאופטומטריה.  החוג  עם  פעולה  בשיתוף 
סטודנטים שנה ב' מהחוג כותבים הסברים 
ג'  שנה  וסטודנטים  בתערוכה  מוצגים  על 
ראייה  לבעיות  הקשורים  פוסטרים  מכינים 
בערב  הגלריה.  בחלונות  שייתלו  שכיחות, 
הפתיחה, הסטודנטים והסגל יערכו בדיקות 

סקר ראייה למבקרי התערוכה. 

mailto:yaelda@hac.ac.il

