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גאווה גדולה. טלי קיים, אוצרת גלריה עזריאלי של המכללה, נבחרה 
עולם  "בנוף  מרקר.  דה  מגזין  של  המבטיחים  הצעירים  מ-40  כאחת 
האמנות הפלסטית המקומי היהיר והמסוגר, היא דמות מרעננת ויוצאת 
דופן. קיים לא מגדירה היררכיות של מותר ואסור באמנות, כפי שעשו 
אוצרים בני הדורות שקדמו לה. תחת זאת, היא מציגה אמנות מטכניקות 
וסגנונות מגוונים ומתקופות שונות, וזאת מנקודת מבט שפונה לקהל 

הרחב". כך נכתב עליה בדברי ההסבר. 

היא משלנו

מערכת הבריאות בישראל - 
ערוץ 13

פרופ' ניסים אלון, ראש החוג לניהול מערכות בריאות במכללה, התראיין 
לסדרת הכתבות שמשודרת בימים אלו בערוץ 13 אודות העומס הגדול 
שקישרה  בכתבה  ישראל.  במדינת  הבריאות  מערכת  מתמודדת  איתו 
מאיר  בין לימודי הרפואה למצוקת כוח האדם סיפר פרופ' אלון לכתב 
מרציאנו: "צריך להבין שיש מצוקה גדולה שתלך ותחריף בגלל הזדקנות 
האוכלוסייה וצריך לעשות מהפכה של ממש בהכשרת כוח אדם רפואי. 
קופות החולים הן מעצמות רפואיות, הוכחנו את זה בקורונה וגם בעניין 
הזה. אם ייתנו לקופות את הכוח להכשיר בקהילה רופאים, אתה תראה 

את השינוי".

לכתבה המלאה בדה מרקר
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קישור לכתבה

https://www.hac.ac.il/media/mh1lvita/%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A8.pdf
https://bit.ly/3FJ8tm8


משנים איכות 
חיים

הכירו  למאושרים.  אותנו  שהופכים  הרגעים 
ניוון  עם  מטופלת  אנסבכר,  אסתר  את 
לאופטומטריה  החוג  במרפאות  מקולרי 
משמעותית  ירידה  הייתה  לאסתר  במכללה. 
בראייה עד כדי כך שהיא כבר לא יכלה לנהוג. 
יניב אלדד, מרצה ומנחה מעבדות ומרפאות 
דייה  אבו  והסטודנטית  לאופטומטריה  בחוג 
אסראא משנה ד' בחוג, הצליחו לשפר לה את 
הראייה מעל המינימום הנדרש לנהיגה. בסיום 
משקפיים  הזמינה  הנרגשת  אסתר  הבדיקה, 
שמותאמות לה, חיבקה את אסראא והודתה 
לצוות שהשפיע על איכות החיים שלה מקצה 

לקצה. 

חלוקת הפרס לזוכי ההאקאתון

את  עשתה  קריסטין  קומב.  קריסטין  ד"ר  את  לאחרונה  אירחה  הבינלאומית  המחלקה 
כל הדרך מדובאי על מנת להעביר אצלנו הרצאה על מצוינות אקדמית בכלל ומצויינות 
אנגלית  בהוראת  שנים   30 מעל  ניסיון  בעלת  כריסטין  בפרט.  האנגלית  השפה  בהוראת 
 Spaan פרס  ביניהם,  רבים,  בעיטורים  וזכתה  הפרסי(  במפרץ  )בעיקר  העולם  ברחבי 
למחקר, פרס TOFEL להצטיינות ופרס TESOL James E. Alatis. ניסיונה וכישוריה תרמו 

רבות להצלחת אירוע זה.

ביקור בינלאומי מדובאי

למידע נוסף באתר

בתחילת נובמבר קיים הבלנדר, המרכז ליזמות וחדשנות, האקאתון לפתרון בעיות לאנשים 
 Canadian עם אפזיה בשיתוף עם מרכז אדלר לאפזיה במכללה. הודות לתמיכתן של נשות
)Hadassah-WIZO )CHW זכו שלושת הצוותים שדורגו במקומות הראשונים בפרסים 
כספיים נדיבים. במפגש חגיגי שהתקיים בבלנדר, הודתה ד"ר טלי הדסה-בלנק, ראש תחום 
CHW על תמיכתן הנדיבה ועודדה את הסטודנטים  החדשנות והיזמות במכללה, לנשות 
להמשיך ולפתח פתרונות פורצי-דרך. פרופ' ברטולד פרידלנדר, נשיא המכללה, העניק 
לפתרונות  שיש  הרב  הפוטנציאל  את  וציין  המאושרים  לזוכים  הכספיים  הפרסים  את 
הזוכים  הצוותים  משלושת  שניים  אפזיה.  עם  באנשים  הטיפול  איכות  בשיפור  שהוצעו 
מקבלים כיום ליווי ותמיכה מד"ר ירון עמיר, מנהל הפיתוח העסקי של הבלנדר, במטרה 
להפוך את הרעיונות שהגו, למציאות עיסקית. הצוותים הזוכים, סטודנטים ובוגרי המכללה 

משתתפים בתוכנית ייחודית המיועדת לקדם רעיון ליזמות. 

https://bit.ly/3UALZbm


עומר סנש,  ד"ר איה ידלין, התארח  במסגרת מיזם הפקת הפודקאסטים בהנחייתה של 
בגלצ,  ועורך  ושדרן  הסכתים(  להפקת  )חברה  פודקסטי.קו  חברת  של  והמפיק  הבעלים 
שהרצה על עריכה והקלטת סאונד בתהליך הפקת פודקאסטים. בן אביטל, סטודנט שנה 
ג' במסלול ההצטיינות, מספר על המפגש: "במפגש השבוע למדנו עם עומר על הצד הטכני 
בהפקת פודקאסטים. הוא העניק לנו טיפים ליצירת פודקאסט - תוך שילוב מושגים חדשים 
מעולם הסאונד. בשיעור למדנו מה זה אומר בכלל להקליט, מה התנאים שנדרשים לכך, 
וכן איך משתמשים במכשיר  מה ההבדל בין סאונד של פודקאסט לסאונד אחר במדיה, 
התנסינו  ואף  סאונד,  עריכת  יחד  תרגלנו  בנוסף,  אולפן.  תנאי  שאינם  בתנאים  הקלטה 

ביצירת ג׳ינגל קצר".

מיזם הפקת 
פודקסטים

 החוג לפוליטיקה ותקשורת 

תעשייתי  בעיצוב  ראשון  לתואר  בתכנית  מרצה  ליטמן,  אריאן 
אמש  הציגה  האנושי,  למין  יצירתי  לעיצוב  דן  ע""ש  החוג  מכליל, 
צילומית,  לתקשורת  החוג  של  נחמיאס  יוסי  ע"ש  לצילום  בגלריה 
את התערוכה שלה "למפות את הפצע -מעשי ריפוי במרחב -2010
ומבצע   )2006( השנייה  לבנון  מלחמת  עד  אריאן,  עבור   ."2022
עופרת יצוקה בעזה )2009(, היא הרגישה צורך לבטא את 'הפצע' 
מדרגה  מכוויות  סבלה  הצעירה  בתה  ב-2009,  סמלית.  בצורה 
תחבושות  עם  יומיומית  וחבישה  עור  השתלות  שדרשו  שלישית 
בהן  משתמשת  אריאן  אירוע,  אותו  מאז  סטריליות.  רפואיות  גזה 
רגשיות  טראומות  של  סימבולי  לריפוי  מושלם  חומר  מהוות  והן 
וטופוגרפיים  אקולוגיים  היסטוריים,  פוליטיים,  פצעים  של  תוצר 
את  מהדהדת  ה"לבוש"/"כיסוי"  פעולת  והגוף.  המפה  הנוף,  של 
 תפקידן ההיסטורי של נשים כמטפלות בבתי חולים ובשדות הקרב.

אוצרת: יהודית גואטה, ראשת החוג לתקשורת צילומית. 
למידע נוסף באתר

  תערוכה חדשה בגלריה לצילום 
 ע"ש יוסי נחמיאס של החוג לתקשורת צילומית 

בריל  אלכס  פרופ' 
ברמינגהם  מאוניברסיטת 
רביעי  ביום  הרצה   ,UK
שעבר, בפני הסגל האקדמי 
של החוגים מדעי המעבדה 
וביוטכנולוגיה,  הרפואית 

ד''ר לאה בראז.  במסגרת הסמינר המדעי השבועי, בהזמנתה של 
 deep vein  thrombosis פרופ' בריל, חוקר מחלות לב וכלי-דם
)DVT(, גילה במחקרו מרכיבים ומאפיינים חדשים של קרישי דם 
טיפולים  לפתח  יאפשרו  אלו  תגליות  לכן.  קודם  ידועים  היו  שלא 
ייעוד מחודש של תרופות שכבר  ואף להתאים   DVT נגד  חדשים 
מוגברת  נטייה  של  זה  מסוכן  במצב  לטפל  כדי  בשוק  קיימות 

להיווצרות קרישי-דם. 

גילוי מאפיינים חדשים של 
קרישי דם

המכללה  של  יוזמה  הגמר,  שמינית  שלבי  של  המונדיאל  הקרנות 
בשיתוף אגודת הסטודנטים, עברו בהצלחה מרובה. מרכז הלמידה 
בקומה 6, בניין הלמסלי, התמלא בסטודנטיות וסטודנטים שניצלו 

את ההפסקות והחלונות בין השיעורים כדי לצפות במשחקים. 

מונדיאלללללללל

https://bit.ly/3Uvg0sZ


אל תפספסו

טקס מצטייני דיקן 
 save the date 

שיתקיים  תשפ"ב,  לשנה"ל  טקס  דיקן  מצטייני  לטקס   מוזמנים 
ב 17.1.2023 באולם גוטסמן,  בשני סבבים. 

 10:00-11:00 – סבב ראשון  לחוגי ביה"ס הבינתחומי לבריאות, חברה ומדע
וקהילה. לחברה  הבינתחומי  ביה"ס  לחוגי  שני  סבב   –  11:30-12:30 

כמו כן ניתן יהיה לצפות בטקס בפייסבוק לייב.

הרצאה של פרופ' חיים סידר
במסגרת סמינר החוג למדעי איכות הסביבה

הרצאה בנושא  "אפיגנטיקה - הכל צפוי והרשות נתונה" של פרופ' 
ב-8/1/2023  הסביבה  איכות  למדעי  בחוג  תתקיים  סידר  חיים 
בשעה 17:00-18:00, באולם גלר. חיים סידר, פרופסור לביוכימיה, 
ישראל  פרס  חתן  למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  חבר 
לחקר הביולוגיה, פרס וולף, פרס א.מ.ת, פרס גרדנר ופרסים נוספים.

למידע נוסף באתר

החוג להפרעות בתקשורת במכללה פותח קורס הדרכה למדריכים קליניים בסמסטר ב' 
לשנת הלימודים תשפ"ג. המפגשים יתקיימו בין השעות 8:15 - 13:00. מטרת הקורס לפתח 
מיומנויות הדרכה ומתן כלים להדרכה, תוך היכרות עם מודלים שונים בדגש על המודל 

הרפלקטיבי. 

החוג להפרעות בתקשורת 
פותח קורס 

הדרכה למדריכים 
 קליניים 

בסמסטר ב' 

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

http://bit.ly/3ORAw6a
mailto:yaelda@hac.ac.il

