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קמפוס

 ¥שנת הלימודים במוסדות
האקדמיים הצפוניים נפתחה
השבוע באופן שונה לחלוטין
ממה שהיינו רגילים עד כה
ובצורה מקוונת לגמרי (בשלב
זה) .את כיתות הלימוד ורחבת
הדשא ההומה בסטודנטים
נרגשים החליפו מסכי המחשב
והזום ,ואנו מקווים שהמצב
ישתנה בהמשך.
 ¥באקדמית עמק יזרעאל
הכינו סרטון מיוחד לטובת
הסטודנטים אשר פותחים
את השנה באופן מקוון ,כדי
להעביר מסר שסגלי האקדמית
עמק יזרעאל מאמינים
בסטודנטים ושיחד נצלח את
התקופה המאתגרת בצורה
הטובה ביותר ,וכמובן גם כדי
לאחל שנה אקדמית מוצלחת.
 ¥אגודת הסטודנטים של
הטכניון מחלקת את מתנות
פתיחת השנה ותיקוף כרטיסי
הסטודנט בקומה  0בבית
הסטודנט ,אולם השנה בתיאום
מראש בלבד .יש להזמין תואר
לשעה שנוחה לכם ,להגיע
לקמפוס ולאסוף את המתנה
במזכירות האגודה .ומה עם
הסטודנטים שגרים במרכז?
האגודה פועלת בימים אלו
על מנת לפתוח נקודת חלוקה
ותיקוף גם בקמפוס הטכניון
בשרונה בתל אביב.
 ¥ואילו אגודת הסטודנטים
של מכללת אורנים החליטה
שאם הסטודנטים לא באים
לקמפוס ,הם יגיעו לביתם
של הסטודנטים ...במקום
דוכני החלוקה של מתנות
תחילת השנה ,נציגי האגודה
ייצאו בקרוב לשטח ויחלקו
לסטודנטים החדשים והוותיקים
את המתנות ליד הבית,
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בנקודות החלוקה הבאות :חיפה,
טבעון ,קריית מוצקין ,עפולה,
נהריה וכרמיאל.

וזיכרון ,ונחשב למרצה מעניין,
מתחשב וחביב במיוחד על
הסטודנטים בחוג .כל הכבוד!

 ¥חברת המידע העסקי
 Pitchbookפרסמה את
רשימת  50האוניברסיטאות
המובילות בעולם ביזמות,
המבוססת על מספר חברות
הסטארטאפ שהקימו בוגריה.
בין  2019ל 2020-שיפר
הטכניון את מקומו ברשימה
בשני מקומות והתברג למקום
ה 12-בעולם .בין היתר,
הוקם בטכניון מרכז היזמות
והחדשנות ,הפועל בשיתוף
פעולה עם התעשייה ומקנה
כלים לחשיבה יזמית ויצירתית
לקהילת הטכניון.

 מזל טוב  :1יוסי
מזרחי ,לשעבר יו"ר אגודת
הסטודנטים של האוניברסיטה,
חגג את יום הולדתו בשבת
האחרונה .בתמונה תוכלו
לראותו בתקופת כהונתו כיו"ר
האגודה עם שתי סטודנטיות
ברחבת הדשא המרכזית
בקמפוס.

 ¥רגע ,יש המשך .השנה
משיק הטכניון את תוכנית
מנהיגי שוליך ליזמות ,שתקבל
 15סטודנטים חדשים בכל שנה.
התוכנית תעניק לסטודנטים
תמיכה כלכלית משמעותית
והעשרה אקדמית ומעשית
במנהיגות וביזמות.
 ¥שיתוף פעולה בין היחידה
למעורבות חברתית לבין
עיריית חיפה הוביל לפרויקט
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¥

מירון חירותי (בתמונה) ,השחיין המוכר ,אלוף יש־
ראל ושיאן ישראל במשחה ל 50-מטר פרפר ו50-
מטר חופשי ,חגג ביום שני השבוע את יום הולדתו.
מירון ,במקור מקריית טבעון ,מתאמן בקבוצת מכבי חיפה ומ־
כון וינגייט ובימים אלה משחק בהונגריה במסגרת ליגת הש־
חייה הבינלאומית .מזל טוב ובהצלחה!

¥

יעל רז ,לשעבר סיו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה
ורכזת תרבות במעונות ,חגגה ביום חמישי השבוע את
יום הולדתה .בתמונה תוכלו לראותה עם ליהי ענת־
בי (לשעבר רכזת חברתית במעונות גם כן) ועם מאיה פייביש
(בוגרת החוג לפסיכולוגיה) בצילום משותף באחת ממסיבות סוף
השנה של המעונות .שיהיה במזל טוב!

¥

אלעד עזראן ,בוגר החוג לכלכלה באוניברסיטה (שה־
ספיק לאחר מכן ללמוד גם לתואר שני באוניברסיטת
תל אביב) ולשעבר דמות בולטת בקמפוס החיפאי,
חוגג ממש היום (בשישי) את יום הולדתו .בתמונה תוכלו לראותו
עם חיים חלפון (לשעבר נציג החוג להפרעות בתקשורת בקמפוס)
באירוע חתונה שהתקיים בשנה שעברה.
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"שומרים על קשר" במטרה
להעניק תמיכה לאנשים
מבוגרים בצל משבר הקורונה.
הפרויקט הוקם בשנה שעברה
על ידי הסטודנטיות תמר נגלר
מהחוג לסיעוד וליאת אפשטיין
מהחוג לריפוי בעיסוק ,במטרה
לסייע לאוכלוסיית הזקנים
בעיר.
 ¥למרות הסגר בשבוע
שעבר ,במעונות של
האוניברסיטה יש ריח של
התחלה חדשה באוויר .שלושה
ימים של קליטות סטודנטים
חדשים למעונות הגיעו
לסיומם ,ובהזדמנות זו תגידו
שלום ובהצלחה לשתי הדיירות
החדשות מתכנית פסגה
(בתמונה) ,שנקלטו בשבוע
שעבר למעונות פדרמן.
 ¥החזרה האיטית לשגרה
נותנת את אותותיה ומעוררת
שאלות רבות .בין היתר ,האם
המדינה מעודדת חרדים להפר
את החוק בזמן סגר הקורונה

על ידי מחדל באכיפה? ממצאי
המחקר בעניין זה של ד"ר לטם
פרי-חזן מהפקולטה לחינוך
באוניברסיטה ,שנערך כבר
בגל הראשון של הקורונה,
פורסמו השבוע בכתבה בעיתון
"הארץ".
 ¥רונית ויצמן (בתמונה)
החלה ללמוד השבוע בחוג
החדש שנפתח באקדמית עמק
יזרעאל לתואר שני בסיעוד,
שבו מכשירים אחים ואחיות
לתפקידי מנהיגות קלינית
וניהולית במערכת הבריאות.
נאחל לה בהצלחה רבה!
 ¥בפינת המרצה המצטיין
אנו מציינים השבוע את
פרופ' גל ריכטר-לוין מהחוג
לפסיכולוגיה באוניברסיטה
וראש המעבדה לחקר
מוח ורגשות בחוג סגול
לנוירוביולוגיה בקמפוס.
פרופ' ריכטר-לוין מלמד
קורסים בנושא מוח והתנהגות
ונוירוביולוגיה של למידה

 מזל טוב  :2גל מלר ,בוגר
לימודי כלכלה וחשבונאות
באוניברסיטה ולשעבר פעיל
מרכזי באגודת הסטודנטים,
שחגג אף הוא את יום הולדתו
בשבת האחרונה.
 מזל טוב  :3גיא
הרשקוביץ ,בוגר תואר
ראשון ושני במשפטים
מהאוניברסיטה ,חגג את יום
הולדתו ביום חמישי השבוע.
המדור מאחל המון מזל טוב
לכל החוגגים השבוע.
 ¥הרשת החברתית
הפופולרית אינסטגרם מציינת
עשור של פעילות .ד"ר שרון
רינגל מהחוג לתקשורת
באוניברסיטה התראיינה
בנושא בתוכנית " 24היום
שהיה" בגלי צה"ל ,והסבירה,
בין היתר ,כי "הרשתות
החברתיות הן מקום שאנחנו
מכורים אליו ושיש אינטרסים
כלכליים מאוד ברורים
שאנחנו נהיה שם ותמיד.
צריך לזכור מי הם בעלי
האינטרסים".
 ¥סוף שבוע נעים ובהצלחה
בשנת הלימודים החדשה!

