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עיתון הסטודנטים המכללה הטכנולוגית הדסה נעורים

סוגרים מחצית בסדר טו בשבט 

סטודנטים יקרים, בנימה אישית – ממני אליכם.
 

מספרים על איכר אחד שהצליח לגדל בשדה הקטן שלו יותר חיטה מכל שכניו. למרות שלאיכרים סביבו

היו שדות גדולים הרבה יותר משלו. 

האיכרים טענו כי הוא משתמש בכישוף וביקשו מהמלך להעמיד אותו למשפט. 

 האיכר הגיע לבין הדין של רומא והביא עימו גם את 2 השוורים שלו, את המחרשה וכליי העבודה. 

 מכיוון שהוא חשש שיוציאו אותו להורג, רגע לפני שנכנס לבית הדין הוא צעק לקהל:

 "הנה הבאתי את הכישוף שלי אליכם, כי אני לא יכול להראות לכם את עייפותי, זעתי ושעות עבודתי

הרבות". מיד הבינו כולם שהקסם וההצלחה של האיכר טמונה בחריצותו, התמדתו ועבודתו הקשה.

 (על פי הסופר הרומי פליניוס הזקן, 23-79 לספירה)

 

אנו באמצעו של השליש השני, בעוד כשלושה חודשים יחלו בחינות ההגנה וההסמכה.
 מטרת גיליון הערכה זה לשקף ולשמש לכם כמראה למידת השקעתכם ועשייתכם. זאת על

מנת שתוכלו לשפר ולהגיע להישגים טובים יותר ולמיצויינות אישית - בשליש הבא. 
אני מאמינה כי העבודה והמאמץ שאתם משקיעים בלימודיכם הם "מעשה הקסם" הגדול

ביותר. כל אחד יכול להגיע להרבה יותר אם יבחר להשקיע זמן ומאמץ בעבור מטרותיו.
 
 
 

 

עמוד 1 

2 0 2 2 אר  ו נ י  3 1  
 

ב התשפ" בשבט  ט  " כ  
 

תמונות מהחודש שחלף...

סופת אלפיס הרבה בדיקות קורונהסדר טו בשבט



 

עמוד 2 

ם י ר ו ע נ ה  ס ד ה ל  ש ת  י ג ו ל ו נ כ ט ה ה  ל ל כ מ ב ם  י מ ק ר נ ם  י א ל פ נ ם  י ר ב ד

כשקר ורטוב בחוץ...  צוות המטבח דואג לחמם את יומנו!

ם רי עו נ הדסה   - חשמל  במגמת  מרצה   , ן  י י שט י  צ ו ל ו  סל י לד

בחיים אנו נתקלים ביחידות מידה שונות לדברים דומים. הסיבות לכך
 היסטוריות וגיאוגרפיות. בעבר לכל כפר ולכל עיר היו יחידות מידה משלהן
וההמרה הייתה מסובכת. לזכותו של נפוליאון ייאמר, שבכיבושיו את אירופה
הוא יצר אחידות. מהאימפריה האנגלית עדיין נשארו היחידות שלהם כמו
אינצ', רגל, פאונד וכד'. מאחר ויחידות המידה השונות מתארות דברים
זהים, הרי שכדי להשוות בין מכשירים המספקים צורך דומה, למשל חימום,
אנרגיה או הספק צריך להשוות ביניהם על בסיס אחד. אז מה הקשר לסוס?

במאמר שבקישור?!

קישור  

מה הקשר בין "כח" ל..."סוס"?

ההצלחה מגיעה לפתחו של מי שבכל יום

אומר לעצמו: 

(פאולו קואלו, 2012)

 
 
 

אתן מעצמי את המיטב!

מסר של המרצה:  פליציה קלרמן

https://drive.google.com/file/d/1dsZ90dNwTgf3lc7-stQGeWQRqCIurW0O/view?usp=sharing


עשיתם בחירה חכמה! 

 

עמוד 3 

BIRTHDAY

Happy
קול אבבה   בורין מיכאל                 צ'

פהימה אביהו              שאואט חננאל

למה כדאי ללמוד במסלול הנדסאים???
קישור  

בשנה האחרונה חל גידול של 21% במספר המשרות הפנויות בסקטור ההנדסאים,
כמו גם גידול של ארבעה אחוזים במספר התלמידים במכללות הטכנולוגיות. "יותר

ויותר צעירים מבינים שהטכנולוגיה משנה את שוק העבודה"

בבחינות מועדי ב' נתפסנו!

ד"ר עופר בודק גם את הצוות

https://www.ynet.co.il/economy/article/rjmvjx2ty?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://www.ynet.co.il/economy/article/rjmvjx2ty?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://www.ynet.co.il/economy/article/rjmvjx2ty?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp


עשו           לנו לייק!  
אתכם           בכל מקום!

ינואר 2022

עמוד 4

בוגרים ממליצים עלינו:

תכירו את אביגיל כהן: 

"למדתי במגמת רכב - סיימתי כהנדסאית מכונות. 
כיום אני עובדת במחלקת דיאגנוסטיקה במוסך של חברת

טויוטה.
משמשת כמאבחנת תקלות ברכב.  

אוהבת מאד את המקצוע שלי ונהנת מאוד! 
צריך עוד נשים בעולם הרכב! ויש לאן להתקדם! 

https://www.facebook.com/neurimcollege/?ref=pages_you_manage
https://neurim.org.il/technological_college/
https://www.instagram.com/neurimcoollage/

