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מובילות באקדמיה

ברכות לפרופ' אריאלה גורדון שאג, ראש החוג לאופטומטריה וד"ר שמחה רוזן ראש המנהל 
מנהיגות  פיתוח  "מובילים באקדמיה:  בתכנית  שייצגו את המכללה בשנה האחרונה  האקדמי, 
בכירה בהשכלה הגבוהה". אירוע הסיום החגיגי התקיים החודש בכפר המכביה במסגרת כנס 
בנושא "מנהיגות מובילת שינוי".  בכנס השתתפו נשיא המכללה, פרופ' ברטולד פרידלנדר, סגן 
הנשיא, ד"ר צחי מילגרום , ענבר לוי, ראש מנהל רישום וקבלת סטודנטים וניהול מידע אקדמי 
ויעל קפלין ממונה על תקווה ישראלית. אריאלה ושמחה שיתפו אותנו בחוויותיהן מהתכנית: 
"זו הייתה זכות גדולה להשתתף בתכנית ולהיות חלק מקבוצה נהדרת של סגל אקדמי ומנהלי 
ממגוון מוסדות להשכלה גבוהה. מהחשיפה לנעשה במוסדות אחרים למדנו רבות אך גם ראינו 
שבלא מעט תחומים יש מה ללמוד מאתנו. האירוח של הקבוצה במכללה והתגובות שקיבלנו 

על העשייה אצלנו הסבו לנו גאווה גדולה". 



חוגגים חנוכה 
במכללה

חג  את  לאחרונה  חגגו  המכללה  עובדי 
נשיא  עם  ביחד  הקפיטריה,  ברחבת  החנוכה 
פרופ' ברטולד פרידלנדר שהגיע  המכללה, 
לברך אותם. האירוע, שיזמה מחלקת משאבי 
אנוש, היה מאוד מוצלח וכלל מגוון רחב של 

סופגניות ולביבות טעימות.

המכללה  עובדי  של  הולדת  ימי  חגיגת  של  החדשה  המסורת 
משה  עם  שנפגשו  דצמבר  חודש  ילדי  אלו  היו  הפעם  ממשיכה. 
קליג', מנהל מערכות מידע ועם יוסי ליפשיץ, מנהל תפעול אקדמי 

ומנהל לומדים.

חוגגים לעובדים שנולדו 
בדצמבר יום הולדת במכללה

ברכות חמות ליורם פוני, מרצה בתכנית לתואר ראשון בעיצוב תעשייתי מכליל, החוג ע"ש דן 
 .GOOD DESIGN CHICAGO לעיצוב יצירתי למין האנושי, על זכייתו בפרס העיצוב היוקרתי
עיצוב  שונים בקטגוריה של  פרויקטים  על שני  פוני  יורם  כפולה של  בזכייה  למעשה מדובר 
ANGLECURE, טכנולוגיה של חברת  בגידולים סרטניים  רובוט לטיפול  רפואי. הראשון הוא 
X-RAY בצורה מדויקת ומהווה פריצת דרך בטיפול בסרטן.  Convergent הממקדת קרינת 
המוצר השני שזכה הוא Reverso של חברת Intelis Instruments, המשמש לטיפול בתחום 

הרפואה האסתטית ומציע טיפול אנטי אייג'ינג יעיל המותאם למטופל/ת. 

המרצה יורם פוני זכה בפרס עיצוב יוקרתי



לאופטומטריה  האמריקני  באיגוד  עמית  חברת  אופטומטריסטית  אנדריאה,  טאו  ד"ר 
ובאיגוד של הקולג' להתפתחות ראייתית, הרצתה בחוג לאופטומטריה בקמפוס שטראוס 
בשיעור "ראייה דו עינית" של ד"ר ליאת גנץ, ראשת התכנית לתואר שני במדעי הראייה 
והאופטומטריה במכללה. לאחר מכן, ד"ר טאו סיירה במרפאות והעלתה רעיונות לשיפור 

חווית המטופל במרפאות והצעות ייעול לסטודנטים בעודם מבצעים בדיקה. 

ביקור בינלאומי במרפאות אופטומטריה

הקבוצה  עזריאלי.  בגלריה  לאחרונה  ביקרה  השרון,  ברמת  אלון  מתיכון  האמנות  מגמת 
רישומי בעקבות חלומות, במסגרת  אבשלום סולימן לסשן של קולאז'  פגשה את האמן 
אוצרת  קיים,  טלי  חיים'.  'שיעורים  מהתערוכה  כחלק  שמתקיים  הנמה'  'הכיתה  השיעור 
הגלריה, מציינת שהביקור היה עבורה סגירת מעגל מדהימה, מפני שתיכון אלון הוא התיכון 

שבו היא למדה ושם התחילה לחלום על עתיד בתחום האוצרות. 

ביקור תלמידים מביה"ס תיכון אלון 
בגלריה עזריאלי

 ד"ר איציק אלפסי בראיון לתכנית 
"משחקי הכיס" - כאן 11

לראיון המלא

במסגרת תכנית "משחקי הכיס" בכאן 11, התראיין ד"ר איציק אלפסי, פסיכולוג חברתי, מהחוג 
בראיון, שהאופנה החדשה  ד"ר אלפסי אמר  ביוקר".  "ימי ההולדת  בנושא  למדעי ההתנהגות 
של הפקת ימי הולדת לילדים באלפי שקלים היא סממן של תרבות השפע, דרך להפגין את 
העושר והסטטוס החברתי של ההורים. המשמעות היא שהילד הופך ל"סמל סטטוס", סוג של 
Accessory. לטענת ד"ר אלפסי, יתכן שההשקעה החומרית הגדולה היא בעצם ביטוי לחוסר 
ביטחון הקיים אצל ההורים, כתוצאה מריבוי "מדריכי הורות" וציפיות חברתיות מוגזמות, וסוג של 

פיצוי על רגשות אשמה מחוסר היכולת להתמסר באופן מוחלט לתפקיד ההורות.

https://bit.ly/3FbYRyQ


הרצאת השראה 
 לסטודנטים מהחוג למדעי המעבדה הרפואית 

ד"ר נטלי יבגי אוחנה התארחה בחוג למדעי המעבדה הרפואית להרצאת השראה, שניתנה 
עם המרכז  )בשיתוף  תכנית המתמחים  במסגרת  במחקר,  מצטיינים שמשתלבים  לסטודנטים 
 Minovia Therapeutics ומייסדת חברת  היא מנכלי"ת  איבגי-אוחנה  ד"ר  לניהול קריירה(. 
על  נטלי  סיפרה  במפגש,  מיטוכונדריאלי.  פגם  עם  בחולים  מיטוכונדריה  בהשתלת  המתמחה 
המסע האישי שלה, מהתואר הראשון כסטודנטית בחוג למדעי המעבדה הרפואית באונ' בן-

גוריון ועד הקמת החברה, על המעבר מאקדמיה לעולם העסקי והאתגרים בדרך לפיתוח מוצר 
רפואי. המפגש אפשר העצמה ופתיחת אופקים לסטודנטים, בשלב חשוב בחייהם המקצועיים. 

כתבה: ד"ר איילת עדן-ארבל צילום: רום אליעז

כיצד לכתוב קורות חיים 
מעולים?

קורות  "כתיבת  בנושא  סדנה  לאחרונה  יזם  קריירה  לניהול  המרכז 
קו"ח  את  ותיקנו  ערכו  הסטודנטים  הסדנה,  במהלך  מעולים".  חיים 

שלהם בהתאם להנחיות ולמשוב 
אדוה  המנחה  בסדנה.  שקיבלו 
ומנחת  תעסוקה  יועצת  צור, 
קריירה,  פיתוח  סדנאות 
להבליט  כיצד  אותם  לימדה 
המועמדים  משאר  קו"ח  את 
הפוטנציאליים ולהפוך אותם 

לייחודיים. 

אירוח תלמידי תיכון מצרפת 
במכללה

דניאל  "אורט  היהודי  מהבי"ס  י"ב  תיכון  תלמידי   40  - כ  של  קבוצה 
מאיר" בפריז, הגיעו להתארח במכללה. הביקור נערך במסגרת ארגון 
"החוויה הישראלית, שירותי תיירות חינוכית", חברת בת של הסוכנות 
עמנואל דמרי בן ארי, מנחה במעבדות ובמרפאות ומרצה  היהודית. 
בחוג לאופטומטריה, הנחתה את המפגש בצרפתית. עמנואל הרצתה 
להם על המכללה ועל החוגים במכללה ושיתפה אותם בחוויה האישית 
מקיף  סיור  להם  ערכה  היא  המפגש  בסוף  מצרפת.  כעולה  שלה 

במרפאות החוג. 

למידע נוסף באתר

סטודנטים משנה א׳ בחוג ע"ד דן לעיצוב יצירתי למין האנושי, ביקרו 
בסטודיו Mishmaacool של המעצב והיוצר, אוהד בנית, בוגר החוג. 
הסדנה התקיימה במסגרת קורס יצירתיות בהנחיית לירון פרץ ואורני 
ליצירת  מעשיים  וכלים  טכניקות  הסטודנטים  את  לימד  אוהד  בלוך. 
צילום איכותי המספר סיפור אודות אובייקט נבחר. אנו גאים בבוגרים 

שלנו, ונהנים לארח ולהתארח אצלם. 

 ביקור בסטודיו של המעצב והיוצר 

בוגר המכללה, אוהד בנית
לסיור  יצאו  תיירות,  במסלול  לניהול  מהחוג  ב'  משנה  סטודנטים  
אורחים-מארחים  "יחסי  הקורסים  במסגרת  חיפה  בעיר  לימודי 
ביקרו  הסיורים  במהלך  עירונית".  התיירות  ו"ניהול  בתיירות" 
חיפה  בעיר  שמואל,  עירית  ד"ר  המרצה  עם  ביחד  הסטודנטים, 
ופגשו אנשי/נשות מפתח בכירים מתוך תעשיית התיירות בחיפה 

ובסביבתה.

 סטודנטים שנה ב' מהחוג לניהול, מסלול תיירות 

מארגנים סיורים בחיפה

https://bit.ly/3WNrxpn


אל תפספסו

בקרב  גוד  הנובי  חווית  על  לשמוע  מוזמנים 
וחג  חנוכה  חווית  ועל  רוסית  דוברי  יהודים 

המולד של יהודי ארה"ב בעבר ובהווה. 
וקסמן,  חיים  פרופ'  ברם.  חן  ד"ר  מנחה: 
יציג את הקהילה של יהדות ארה"ב ומנהגיה 
בחנוכה וחג המולד. קארינה לינצקי, תציג את 
קהילת ברית המועצות לשעבר ומנהיגיה בנובי 
 ,28.12  - ה  רביעי  ביום  יתקיים  האירוע   גוד. 

ב - 12:30-14:00 בזום.

מה בין חנוכה
לנובי גוד?

חברות סגל יקרות, חברי סגל יקרים,

מוזמנות ומוזמנים לשמוע על חווית הנובי גוד 
בקרב יהודים דוברי רוסית ועל חווית חנוכה וחג 

המולד של יהודי ארה"ב בעבר ובהווה.
זאת הזדמנות להיחשף לחוויה בשתי קהילות 

יהודיות בעבר ובהווה דרך מנהגי חגיגת חגי החורף.

מנחה ומגיב: ד"ר חן ברם

 פרופ' חיים וקסמן 
 יציג את הקהילה של יהדות ארה"ב 

ומנהגיה בחנוכה וחג המולד

 קארינה לינצקי 
תציג את קהילת יוצאי ברית המועצות לשעבר 

ומנהגיה בנובי גוד 

zoom | 12:30-14:00 | 28/12/2022 | יום רביעי
 

 משב רוח ומצב רוח חורפי: 

 מה בין חנוכה 
לנובי גוד

קישור למפגש

קישור למפגש

הרצאות פרויקטים ביוטכנולוגיה
מוזמנים  בחוג.  שלהם  הגמר  פרויקטי  של  הרצאות  יעבירו  לביוטכנולוגיה,  ג'  שנה  סטודנטים 
לשמוע את ההרצאות ב - 27 וב - 29 לדצמבר. ביום שלישי ה- 27.12 האירוע יתקיים באולם 
במכללה  נערכות  ההרצאות  כל   .0527 בחדר  יתקיים  האירוע   ,29.12 ה-  חמישי  ביום   .2506

ומשודרות גם באופן מקוון בזום.

קישור לזום

SCIENCE
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ביוטכנולוגיה
  הרצאות פרויקטים

דצמבר 2022

שלישי וחמישי | 27 ו-29 בדצמבר 2022
קישור לזוםהרצאות נערכות במכללה ומשודרות גם באופן מקוון 

אקדמיה מובילה בעולם משתנה

יום שלישי 27.12.22 אולם 2506 ׀ 09:00-15:30
זיהוי ואפיון התפקוד של החלבון - Elav המתבטא בהתפתחות עוברי וברקמות דג הזברה רנאא דוויק09:00-09:25 

באמצעות מוטגנזה

תפקיד מנגנון האוטופאג׳י בנביטת זרעיםאסלאם ווהדאן09:25-09:45

שיטות זיהוי ובידוד חיידק ליסטריה יזן גית 09:45-10:10

בדיקת מוטציות שונות בגן Galc הגורמים למחלת קראבההאלה גמל10:10-10:30

בדיקת מעורבות אפשרית של וואבאין אנדוגני בהתפתחות מחולת נוירוגנרטיביותמלאק מחיסן10:30-10:50

הפסקה10:50-11:10

בדיקת תפקוד חלבון CELF1 המתבטא בדג הזברה במהלך ההתפתחות העובריתהאלה אבוטיר 11:10-11:30

Detection of founder mutations in sequencing results of tumors using עומר אבו גנאם11:30-11:50
 somatic panel sequencing

אנטומיה של שורש גפן גייד עומר11:50-12:15

אפיון תפקיד חדש ל- MicroRNA ספלייסוזומלי בתאי סרטן נויירונלירזאן גראדאת 12:15-12:35

הפסקה12:35-13:30

השפעת הידרוקסלציה של פרולין על הרכב קומפלקס hif-1 צפא אבו סנינה 13:30-13:50

בדיקת פעילות תאי מקרופאג בהעדר ובנוכחות תאי Tמאמון אעסילה13:50-14:10

מאפייני צמחי עגבנייה בעלי מוטציה בגני קרוטנואידיםנעם וייל14:10-14:30

ניהול והפקה: יעל דאובר  תוכן: יעל דאובר ורמי חזן  עיצוב: אתי ועקנין  לשליחת מידע: yaelda@hac.ac.ilשיפור דיוק ואיכות עריכה גנטית בטכנולוגית קריספרגולדי בארי14:30-14:55

תומכים בסטודנטים עולים
מרכז אתגרים וצוות דיקנט הסטודנטים נפגשו לאחרונה עם המינהל לסטודנטים עולים וביחד 
דנו בנושא התמיכה לסטודנטים עולים חדשים במכללה. המנהל לסטודנטים עולים עדכן את 
המכללה אודות פעילותם עבור העולים ובמרכז אתגרים ובדיקנט סיפרו להם על הקשיים בהם 

נתקלים הסטודנטים העולים וכיצד כמרכז תמיכה הם נותנים מענה לבעיות ומסייעים להם.

https://hac-ac-il.zoom.us/j/88482655560#success
https://hac-ac-il.zoom.us/j/88061645694#success
mailto:yaelda@hac.ac.il

