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אפיגנטיקה - הכל צפוי והרשות נתונה

פרופ' חיים סידר התארח במכללה, בחוג למדעי איכות הסביבה, במסגרת סמינריון החוג. נושא 
ההרצאה היה: "אפיגנטיקה - הכל צפוי והרשות נתונה". ההרצאה המרתקת של פרופ' סידר 
כללה הסבר מובן ופשוט על מושג האפיגנטיקה, ומתן דוגמאות תוך שיתוף במחקרים עדכניים 
על תפקיד תהליך המתילציה בבקרת ביטוי גנים בפעילות הביולוגית של בני אדם וחיות מעבדה. 
ניתן לעורר השראה בקרב  50 שנות עיסוק בנושא,  פרופ' סידר הוכיח בהרצאה, שגם אחרי 
מרצים וסטודנטים ולעודד אותם להמשיך לחקור את הנושא. פרופ' ברטולד פרידלנד, נשיא 

המכללה נכח בהרצאה ואף הציג את פרופ' סידר בתחילת המפגש. 



הסטודנטים והסטודנטיות בתוכנית הנשיא למצוינות, השתתפו ביום האולימפי, בו זכו לפגוש 
שנה   50 במלאת  ומוטיבציה.  השראה  מצוינות,  על  מפיהם  ולשמוע  וספורטאים  ספורטאיות 
אסתר  1972, התמקדה הרצאתה של כלת פרס ישראל בספורט,  לאסון אולימפיאדת מינכן 
בקריירה  המנטלי  החוסן  ובתפקיד  טראומה  עם  ספורטאי  של  בהתמודדות  שחמורוב,  רוט 
הספורטיבית. גם הרצאתה של נטע ריבקין, אשר ייצגה את ישראל ב-3 אולימפיאדות בתחום 
היו אורחי הוועד  כן, הסטודנטים שלנו  ההתעמלות האומנותית, התמקדה בחוסן מנטלי. כמו 
האולימפי,  ובוולדרום  יוסף  בהדר  האתלטיקה  באצטדיון  לסיור  יצאו  הם  בת"א.  האולימפי 
ירנין  הוולודרום,  מנהל  של  להרצאתו  והקשיבו  אופניים  למרוצי  בישראל  הראשון  האצטדיון 
פלד, שתיאר את התפתחות הענף, בממשק עם הפיתוחים הטכנולוגיים שבו. מנהל הוולודרום 

הפתיע את הסטודנטים שלנו כאשר סיפר שהוא עצמו למד במכללה, בחוג לניהול.

המצטיינים ביום אולימפי

ודבורה  ווינט  ענבר וונטש, ריקי מרוקו, תמר  פרויקט המחקר של 
ברי, סטודנטיות מהתכנית לתואר השני למדעי הראייה והאופטומטריה, 
בהנחייתה של ד"ר הדס בן-אלי, הוצג בכנס היוקרתי המיקרוכירורגי 
של העין שהתקיים לאחרונה באילת. את המחקר הציג פרופ' אריה 
מרקוביץ, מנהל מחלקת העיניים של בי"ח קפלן, איתו שיתפו פעולה 
"תוצאות רפרקטיביות  היה:   נושא המחקר  זה.  הסטודנטיות במחקר 
מונופוקליות  מולטיפוקליות,  עדשות  השתלת  שעברו  שמטופלים 

ועדשות עם טווח מוקד מוגדל לאחר ניתוח קטרקט".
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הכנס ה-13 של התוכנית לתואר שני בחוג להפרעות בתקשורת
בשבוע שעבר התקיים הכנס ה-13 של התוכנית לתואר שני בחוג להפרעות בתקשורת, 
הצוות  ומבוגרים". ראש  ילדים  ואוכלוסיות של  במגוון שפות  "הפרעות בתקשורת  בנושא 
לרמן  אביבה  ד"ר  אולניק,  דפנה  של  ובהובלתן  קופרסמיט  ג'ודי  ד"ר  הייתה  המארגן 
אנגליה,  קפריסין,  גרמניה,  מארה"ב,  בכירים  מרצים  הגיעו  לכנס  אובלר.  לוריין  ופרופ' 
וחיפה. ביום הראשון של הכנס, אשר עסק בהפרעות בתקשורת בקרב מבוגרים, התקיימו 
הרצאות על התחומים העכשוויים בחקר השפה והמוח. בנוסף, זכינו לשמוע על החוויה 
האישית של מתמודדי אפזיה מחברים במרכז אדלר לאפזיה במכללה, בניהולה של דפנה 
אולניק. היום השני של הכנס עסק בהפרעות בתקשורת בקרב ילדים במגוון אוכלוסיות. 
גם ביום זה השתתפו חוקרים מומחים מחו"ל ומן הארץ, סגל התוכנית, סטודנטים וקהל 
בתקשורת,  ההפרעות  בתחומי  עוסקים  אשר  וחוקרים  מרצים  תקשורת,  קלנאי  של  רב 
הפסיכולינגויסטיקה והחינוך הרב-לשוני. בנוסף, התקיים בכנס מושב פוסטרים עשיר, בו 
הוצגו עבודות מחקר של סטודנטים מתקדמים מהמכללה וממוסדות אחרים. הכנס הוא 
מסורת של התואר השני ושל החוג, אשר מתקיים כבר 13 שנה באווירה אקדמית וחברתית 
וחוקרים ממוסדות שונים, לצד קלינאי  נפגשנו מרצים  יוצאת דופן. השנה, כמו כל שנה, 
וקלינאיות תקשורת, לדון בנושאים רלוונטים לאבחון וטיפול של אוכלוסיות מגוונות, להציג 

מחקרים חדשניים בתחום, ולרקום שיתופי פעולה.



הבינלאומי  הקורס  הסתיים  לאחרונה 
עם  פדיאטרית"  "אופטומטריה  של 
ברנרד,  סיימון  פרופ'  של  נוסף  ביקור 
בבדיקות  שמומחה  מאנגליה  אופומטריסט 
אורח  פרופסור  רשתית,  ובעיות  ילדים  של 
יאמוני  ד"ר  את  אירחנו  בנוסף,  במכללה. 
בראיה  מומחה  מאנגליה  אופטומטריסט 
מדידת  בנושא  הרצאה  שהעביר  עינית,  דו 
)אקומודציה(   והסתגלות  התכנסות  יחס 
התכנית  לבוגרי  גם  פתוחה  ACA, שהייתה 
במסגרת "בוגרי המכללה האקדמית הדסה 
פרופ'  הבא  בסמסטר  מעודכנים".  נשארים 
ברנרד יחזור להעביר קורס בינלאומי נוסף 
בנושא מחלות רשתית, שגם במסגרתו נקיים 

הרצאות אורח שיוצעו לבוגרים. 

סיום הקורס 
הבינלאומי 

באופטומטריה 
פדיאטרית

גאים לבשר על פתיחת המחזור הראשון של 
הסדנא החדשה ״דיפלומטיה והסברה אזרחית 
לפוליטיקה  בחוג  Citizen Diplomacy״ 
מרצה  אטיאס,  שי  ד"ר  בהנחיית  ותקשורת, 
בחוג, ששימש גם כראש המחלקה להסברה 
הסדנא,  במהלך  לשעבר.  רוה״מ  במשרד 
בנושאים  הסברה  ארגוני  הסטודנטים  הקימו 
הסברה  כמו  הישראלית  בחברה  הבוערים 
בבתי  חרמות  ירושלים,  העיר  של  ישראלית 
וגישור פערים תרבותיים בין סטודנטים  ספר 
למעמד  הוזמנו  הסטודנטים  לאחרונה  ועוד. 
הצוות  בפני  הציגו  בו  הנשיא,  בבית  מכובד 
הבכיר של הנשיא יצחק הרצוג בהובלת לירון 
צח, היועץ הבכיר לענייני החברה הישראלית, 
אטיאס,  שי  ד"ר  מהסדנא.  הגמר  תוצרי  את 
אזרחית״  ״דיפלומטיה  של  שהתיאוריה  טוען 
היא הרעיון שלנו, האזרחים ולנו יש את הזכות 
והאחריות לעזור לעצב את החברה ואת יחסי 
בשיעור  בפתח הסמסטר  החוץ של המדינה. 
הראשון, חשוב היה לו לומר בפני הסטודנטים 

שלו: ״ברוכים הבאים לעידן שלכם\ן!״.

 פתיחת המחזור הראשון של 
 הסדנא 

"דיפלומטיה 
והסברה אזרחית"
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בחוג לפוליטיקה  בכירות  וד"ר אורנית קליין-שגריר, מרצות  ידלין  ד"ר איה 
גיוון  בנושא  השביעית"  ה"עין  לאתר  דעה  מאמר  כתבו  במכללה,  ותקשורת 
בתקשורת. במאמר הן דנות באיום המרחף לסגור את תאגיד השידור הציבורי 
בעבר  שהתבטא  קרעי,  שלמה  ד"ר  החדש,  התקשורת  שר  של  מינויו  לאור 
ש"לא צריך להיות שידור ציבורי". לדעתן סגירת התאגיד רק תפגע בציבור. יש 
מקום למתוח ביקורת על איכות התכנים שמייצר התאגיד, ויש עוד הרבה מקום 
לשיפור גם בסוגיית הגיוון. אבל בתקופה של פילוג אזרחי ומאבקים פוליטיים 
)בישראל,  התקשורת  באמצעי  הציבור  ושיסוי  ערעור  של  ומחריפים,  הולכים 

את  לסגור  הקריאות  מקיים.  וגם  שותפות,  שמבטיח  ציבורי  מרחב  מקדם  התאגיד   – ובכלל( 
התאגיד ולתת לשוק החופשי לעשות את שלו אינן תורמות לגיוון בתקשורת. הן עושות את 

ההפך הגמור. 

למאמר המלא

הסכנה הכרוכה בסגירת 
תאגיד השידור הציבורי

https://www.the7eye.org.il/474802


יין קדוש - 
 סרטו הבינלאומי של רון "סנואו" שי

הבמאי  קדוש", של  "יין  מלא,  באורך  הבינ"ל  הדוקומנטרי,  הקולנוע  סרט  כי,  לבשר  גאים 
יוקרן החודש  רון ״סנואו״ שי,  הישראלי ומרצה בכיר בחוג לתקשורת צילומית במכללה 
במסגרת פסטיבל מיאמי היוקרתי לסרטים יהודיים בפלורידה, בתאריכים 13-25 בינואר. 
והתרבות,  אותו  העושים  הייננים  של  חושפנית  פנימי  מבט  דרך  ישראלי  יין  מציג  הסרט 
ומסורת  קדומה  בהיסטוריה  עשיר  הישראלי,  היין  של  סיפורו  לסכל.  יצטרכו  אולי  אותה 
היין העולמית. בתקופה המודרנית,  עתיקה, מתחיל במזרח הים התיכון, המקור לתרבות 
כשהייננים  התרבותית.  ולמורשת  העמוקים  לשורשיה  שבוייה  נהייתה  שלמה  תעשייה 
נאבקים ליצור תרבות יין חדשה, הם חושפים כח פנימי בינהם, המסבך את מלאכתם עם 
הגבלים בלתי נתפסים ובאותו זמן, מכשיל את הצלחת היינות המשובחים שלהם בעולם. 

כשהעולם החדש מתמזג עם מסורת עתיקה, שום דבר לא קדוש.

 לאתר הסרט וצפייה בטריילר
www.holywinemovie.com

להזמנת כרטיסים לצפייה בסרט 
אונליין בזמן הפסטיבל

]מומלץ להזמין כרטיסים מראש[

הסטנדאפיסטית 
יונה קפח הופיעה 

במכללה

במכללה  הופיעה  שעבר  בשבוע 
קפח.  יונה  הרשת  וכוכבת  הסטנדאפיסטית 
אגודת  עם  בשיתוף  שהתקיים  האירוע, 
מצחוק.  וקורע  מוצלח  היה  הסטודנטים, 
עד  גלר  אולם  את  מילאו  סטודנטים   300
אפס מקום ונהנו מכל רגע. בעקבות הצלחת 
"אירועי  סדרת  את  לקיים  נמשיך  האירוע, 

הדסה פינת הרב קוק".
צילום: שחר רגב

ערן פרנקו, מרצה בתכנית לתואר ראשון בעיצוב תעשייתי מכליל 
בינלאומי  בכנס  למין האנושי, הרצה  יצירתי  לעיצוב  דן  ע"ש  בחוג 
 MOME באוניברסיטת  התקיים  הכנס   .Metaverse בנושא 
ואירח מומחים מכל העולם. ערן, פיזיותרפיסט מומחה  בבודפשט 
הרופא,  אסף  הרפואי  במרכז  פיזיותרפיה  מנהל  וסגן  לארגונומיה 
ניבא בהרצאתו את הנזקים הבריאותיים הצפויים להתלוות לחיינו 
בעידן המטאוורס, והציג דרכים עיצוביות לניטרול הסיכון הבריאותי 
זו, על מנת להגן על המשתמשים בה.  הגלום בטכנולוגיה עתידית 
מהיחידה  כהן  ותום  קטלן  וליעל  האירוח  על   MOME ל  תודות 

הבינלאומית של המכללה.

 MOME ערן פרנקו מרצה בכנס
בבודפשט 

Doro Novác :צילום

www.holywinemovie.com
https://miamijewishfilmfestival.org/films/2023/holy-wine


אל תפספסו

למידע נוסף ולהרשמה

 ההרצאה השלישית בנושא 

הערכת טנטון
המרכז  בתקשורת,  להפרעות  המכון  בשיתוף  במכללה,  בתקשורת  להפרעות  החוג 
הרפואי האוניברסיטאי הדסה, השיקו סדרת הרצאות בנושא טנטון בעזרתם של חוקרים 
ואודיולוגיים מובילים בעלי שם בין-לאומי בתחום. לאחרונה התקיימה ההרצאה השלישית 
והאחרונה בסדרה של פרופ' ריצ'ארד טיילר מאוניברסיטת Iowa, שבה השתתפו כ-50 
בקרב  דיון  התקיים  ההרצאה  בסיום  מישראל.  גרון  אוזן  אף  ורופאי  תקשורת  קלינאי 
ד"ר דבורה בראנד, מרצה בחוג. כמו  המשתתפים בנושא היישום הקליני בארץ, בהנחית 
כן, התקיים שיח מעניין בין קלינאי תקשורת ורופאי אא"ג ממרכזים שונים בארץ. לבקשת 
זו  בישראל.  הקליני  ביישום  הדיון  להמשך  כחודשיים  בעוד  עדכון  מפגש  יתקיים  הקהל, 
הזדמנות להודות לכל מי שטרח וסייע לקיומו של האירוע. תודה לפרופ' כהתיה אדלמן 

ולד"ר דבורה בראנד על היוזמה וההובלה וכן ליחידה הבינלאומית של המכללה.

הזמנה ליום חשיפה 
 לתואר בהפרעות בתקשורת

http://bit.ly/3XwTiTn


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

יום מחקר

למידע נוסף והרשמה

ביום ראשון � 29 בינואר � 09:00 - 16:15  
יתקיים במכללה יום מחקר, 

בו יציגו מרצים ומרצות ממגוון חוגים את מחקריהם העדכניים.

המפגש יתקיים במתחם החוג לעיצוב תעשייתי מכליל ובשני חדרים במקביל.
חדר 2208, 2209

 ברחבת החוג תתקיים במקביל תצוגת עבודות של מרצי החוג לעיצוב תעשייתי מכליל. 

mosheca@hac.ac.il  :אשמח לראותכם ואודה לאישור הגעתכם במייל
משה קן

 להלן תוכנית היום:  

הקדמה וברכות: פרופ' ברטולד פרידלנדר, נשיא המכללה09:00-09:15

יו"רמושב בוקר - חדר 2208

יצירת קשרים בין אישיים עם אנשי מקצוע: ערכים אישיים, ערכים שני ולר, מדעי ההתנהגות09:20 - 09:40
יצחק אלפסינתפסים וערכים סטריאוטיפים

)מדעי 
ההתנהגות(

”The Making of “Holy Wineשי-רון סנו, תקשורת צילומית09:40 - 10:00

Effectiveness of Volunteer First Responders networksמיכאל חלמסקי, ניהול10:00 - 10:20

Enhanced mutaginicity during meiosisאיילת ארבל, מדעי המעבדה הרפואית10:20 - 10:40

הפסקה10:40 - 11:00

העין הטובה. מסע בין צילום להדמיהיורם רשף, תקשורת צילומית11:00 - 11:20

סימו קרואני
)ביוטכנולוגיה(

Objective Quantification of Viewing Behaviors During דורון רביד, מדעי הראיה ואופטומטריה11:20 - 11:40
 Printed and Electronic Tasks in Emmetropic and

Myopic Ultra-Orthodox Jewish Men

Shape Analysis in Forensics and Archaeologyיורם יקותיאלי, מדעי מחשב11:40 - 12:00

The Influence of Firm Location Strategy and CEO on טלי הדסה בלנק, ניהול12:00 - 12:20
Growth Potential: The Case of Music Startups

מושב אחר צהריים - חדר 2208

קולנוע ניסיונייוסי גלנטי, תקשורת צילומית13:20 - 13:40

גדי סטרוזברג
)אנגלית(

רות ליט - אשרת זביב, הפרעות 13:40 - 14:00
בתקשורת

עמדות סטודנטים על ה-ICF לאחר הטמעתו באמצעות קורס 
קליני

description of the various ways for lecturers to initiate יעל קטלן-הימלבלאו, בינלאומיות14:00 - 14:20
  or participate in international activities

טל מורס, תקשורת צילומית-פוליטיקה 14:20 - 14:40
ותקשורת

 Digital necromancy: Users’ perceptions of digital
 afterlife and posthumous communication

technologies

הפסקה14:40 - 15:00

בין היצר ליוצר - על המתח שבין האמונה הדתית לנטייה החד איל זק, עבודה סוציאלית15:00 - 15:20
ראובן משכיל מינית

לייטן
)מדעי איכות 

הסביבה(

תמציות אתאנול של Inula viscose להדברת מחלת הכימשוןסימו קרואני, ביוטכנולוגיה15:20 - 15:40

Understanding emotions in educational dialogues on אפרת פירר, הפרעות בתקשורת15:40 - 16:00
civic and social issues

יו"רמושב בוקר - חדר 2209

The New Jerusalem - the pilgrimage from medieval דורון אלטרץ, תקשורת צילומית09:20 - 09:40
Jerusalem to London's City Island

אנה חלמסקי
)ניהול(

התייחסותם של סטודנטים חרדים לעבודה סוציאלית לפגיעה דניאל ווייסהוט, עבודה סוציאלית09:40 - 10:00
מינית

Assessing depth perception under conditions ליאת גנץ, מדעי הראיה ואופטומטריה10:00 - 10:20
 simulating cataract and unequal prescriptions in the

two eyes

איילת גולדשטיין – יונתן לוין, 10:20 - 10:40
מדעי המחשב

 Machine learning techniques for classification of Renal
 Profiles and Diabetic Eye Disease in Latino and African

American Cohorts

הפסקה10:40 - 11:00

Analysis of severe and fatal micro-mobility injuries אנה חלמסקי, ניהול11:00 - 11:20
using semi-supervised classification method

שלמה אגוז
)פוליטיקה 
ותקשורת(

A Photographer’s Place in Conflict and Disaster Zonesאדי ג׳ראלד, תקשורת צילומית11:20 - 11:40

 חן ברם, מדעי ההתנהגות - עבודה 11:40 - 12:00
סוציאלית

האם הצ'רקסים זכאים להיסטוריה?

 Is interaction between Artificial Intelligence (AI) andנורית בן צבי, ניהול12:00 - 12:20
Emotional Intelligence (EI) possible?

מושב אחר צהריים - חדר 2209

חוויותיהם ותפיסותיהם של הילדים שגדלו בכת של גואל רצוןאיה אלמוג-זקן, עבודה סוציאלית13:20 - 13:40

עינת שניאור
)מדעי הראיה 
ואופטומטריה(

Detection and Characterization of the Replication לאה בראז, מדעי המעבדה הרפואית13:40 - 14:00
Cycle of the Israel Turkey Meningoencephalitis Virus

־השוואת מאפיינים עיניים וכוח העדשה המושתלת בניתוחי קטרהדס בן-אלי, מדעי הראיה ואופטומטריה14:00 - 14:20
קט בין מכשירי ביומטריה וטופוגרפיה של הקרנית

"אתה איתנו או נגדנו": הקשר בין סגנון חשיבה דיכוטומי לקיצוניות יצחק אלפסי, מדעי ההתנהגות14:20 - 14:40
פוליטית בקרב מצביעים בישראל

הפסקה14:40 - 15:00

־זיכרון ביוגרפי- סיפורי קריירה ובחירות תעסוקתיות בפרספקטיאוהלה גרוס אביניר, ניהול15:00 - 15:20
טל מורסבה היסטורית

)תקשורת 
צילומית(

Pilot study to identify genes that cause monogenetic עינת שניאור, מדעי הראיה ואופטומטריה15:20 - 15:40
keratoconus in Israel

Identifying the genetic basis of Type 1 Diabetesדני זאבי, ביוטכנולוגיה15:40 - 16:00

דברי סיכום: פרופ' ברטולד פרידלנדר, נשיא המכללה

נשתדל להתנהל בדיוק על פי לוח הזמנים. זאת על מנת לאפשר למאזינים מעבר מחדר לחדר ומהרצאה להרצאה.

)טל״ח( 

29.01.2023
יום מחקר במכללה

אקדמיה מובילה בעולם משתנה

אקדמיה מובילה בעולם משתנה

פסקת ההתגברות - על מה כל 
הרעש?

למידע נוסף באתר

  פאנל מומחים בהובלת אגודת הסטודנטים 
  ובשיתוף החוג לפוליטיקה ותקשורת 

 במכללה אקדמית הדסה 

22.1.2023 | יום א' | כ"ט בטבת | 14:00-15:30
אולם גוטסמן, המכללה האקדמית הדסה, רח' הנביאים 37 

כיבוד והתכנסות 13:45

דברי פתיחה וברכות: 14:00
יו"ר אגודת הסטודנטים עומר לוי וראש החוג לפוליטיקה ותקשורת, פרופ' דורון שולצינר.

פאנל מומחים מיוחד בהשתתפות:14:10
ח"כ שמחה רוטמן )הציונות הדתית(, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט 

ח"כ גלעד קריב )העבודה(, יו״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט לשעבר 
ד"ר מיטל פינטו, המזכירה הכללית וחברת הוועד המנהל של העמותה למשפט ציבורי בישראל 

ד"ר אביעד בקשי, מרצה בכיר למשפט ציבורי וראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת
 בהנחיית: ד"ר עמיר פוקס, חוקר בכיר בתוכנית להגנה על ערכים ומוסדות דמוקרטים, 

המכון הישראלי לדמוקרטיה

 על מה 
כל הרעש?

פסקת
ההתגברות

 Happy Hour
 בבניין הלמסלי 

ליוון?  חודשים  לשלושה  וטסים  מהמירוץ  הפסקה  עושים  איך 
הסיפור  את  מציגה  אתגרים,  מרכז  רכזת  אלחרר,  פרידמן  גילי 
 שלה במפגש הראשון בסדרת happy hours שיתקיים ב - 30.1

12:00-13:00, בבניין הלמסלי, קומה שישית.

אקדמיה מובילה בעולם משתנה

  החוג להפרעות בתקשורת
שמח להזמינכם לסמינר

סמסטר א' תשפ״ג

"

 יום שני
16.01.23 
19:30-20:30
ם ו ז ת  א צ ר  ה

 השפעת איפיונים פיזיולוגיים שונים 
OAE על רישום

שפתם של משתמשי תת"ח )המביעים את 
עצמם באמצעות לוחות מבוססי סמלים( 

בהשוואה לשפה הדבורה

"
ד"ר אופיר אילן

קישור לזום

ד"ר הדס שטסמן
"

"

קישור לזום

mailto:yaelda@hac.ac.il
http://bit.ly/3gKu2JE
http://bit.ly/3H3mvQl
https://hac-ac-il.zoom.us/j/87873846167

