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מיצוב המכללה כמובילה בתחום מדעי הבריאות
חברי הסגל האקדמי והמנהלי, ידידי המכללה וסטודנטים יקרים,

כנשיא  לכהן  חודשים  מספר  לפני  שבתי  ואמונה,  גאווה  מלא  אך  נרגש 
המכללה האקדמית צפת, אחרי תקופת כהונה מאתגרת במועצה להשכלה 
ולהתפתח  לגדול  דינמית הממשיכה  ומכללה  גבוהה. מצאתי אנשים טובים 
אקדמית ופיסית. מכללה, שראשיה הגדירו בחזונם החברתי והתרבותי את 

השתלבותה בחיי קהילת הגליל, וצפת - בה היא ממוקמת. 

שנת הלימודים תשע"ט התאפיינה בפתיחת המחזור הראשון של התוכנית 
לרפואת  בחוג  ראשון  לתואר  הראשון  המחזור  ובסיום  בסיעוד  שני  לתואר 
החוג  ראש  לשעבר  חלאילה,  רביע  פרופ'  מונו  החולפת  בשנה"ל  חירום. 
לסיעוד במכללה לסגן נשיא לעניינים אקדמיים, ופרופ' מוחמד ותד, לדיקאן 

בית הספר למשפטים במכללה. 

השנה החלה במתחם 'בית בוסל' שבמכללה, בנייתו של מרכז לגסי הריטג' 
להוראה רפואית, ומבנים על פני שטח של כ-6,200 מ"ר בעלות של כ-90 
מיליון ש"ח, אשר ישלבו בנייה חדשה לצד שימור ושיפוץ מבנים היסטוריים 
ייחודיים במתחם. הבניה מהווה שלב מכריע בהתפתחות הפיזית של המכללה. הפרויקט יכלול את הקמתם של מבנים 
חדשים לחוגים: לסיעוד, לפיזיותרפיה ולרפואת חירום, הקמת מרכז סימולציה רפואית בצפון שיצויד בטכנולוגיה מתקדמת 

ומרכז שירות לסטודנט. המכללה תמשיך בתכנון להקמת מעונות סטודנטים חדשים ותרחיב בהנגשת פתרונות חנייה.

בשנת הלימודים תש"פ ובשנים הקרובות אני צופה עתיד של אתגרים חדשים העומדים בפניה המכללה, שעיקרם - 
מיצוב המכללה כמכללה מובילה בתחום מדעי הבריאות.

ומאמץ  ועוד,  דיגיטלית  בריאות  בעיסוק,  ריפוי  אופטומטריה,  בהם:  ראשון  לתואר  חדשות  תכניות  פתיחת  בתוכנית 
לפתיחת תואר שני בפיזיותרפיה, עבודה סוציאלית ומנהל מערכות בריאות. הנהלת המכללה עוסקת בימים אלה מול 

המל"ג בגיבוש והגשת התוכניות לאישור. זהו הישג חשוב ומאתגר. 

השבוע אנחנו מציינים את טקסי הענקת תארים לבוגרים שסיימו את לימודיהם במכללה. כמידי שנה גדל מספר הבוגרים 
ולשמחתי גם אלה שסיימו בהצטיינות, ובהצטיינות יתרה ולמרצים מצטיינים הרואים בהוראה שליחות. לבוגרים אני מאחל 
הצלחה בהמשך דרכם, אם בלימודים לתואר שני ושלישי, או לקראת השתלבות מקצועית בשוק בעבודה. לסטודנטים 
במכללה אני מאחל המשך לימודים מעניינים והצלחה במבחנים. המכללה תמשיך להעניק לסטודנטים הבאים בשעריה 
וילווה  ותצייד אותם בידע מרחיב אופקים שיסייע להם להשתלב בתעסוקה,  את כל התנאים המתאימים להצלחתם 

אותם כל החיים.

אני תקווה, כי המכללה תמשיך ותהווה מוקד משיכה לסטודנטים מרחבי הארץ, בני תרבויות ודתות שונות, המגיעים 
אליה כדי ליהנות מיתרונותיה כמרכז השכלה פלורליסטי.

ואת  בלימודים  המצוינות  את  הגבוהה,  דגל ההשכלה  את  מכם  ואחת  אחד  כל  עבור  בגאון  לשאת  תמשיך  המכללה 
המעורבות החברתית בקהילה, לחינוך אזרחים טובים יותר לחברה ולמדינה!

"רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע" – אלברט איינשטיין 

בברכה
 פרופ' אהרן קלרמן
נשיא המכללה האקדמית צפת 
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"בהחלטתכם ללמוד במכללה רתמתם אותנו אל 
המסע הלימודי הפרטי של כל אחת ואחד מכם"

סטודנטים ובוגרים יקרים.

עם סיומה של שנת הלימודים תשע"ט, סגל המכללה מביט בגאווה בבוגריה החדשים 
הכלים  כי  מאמינים  אנו  הפעילות.  שנות   51 לאורך  בוגרינו  לאלפי  המצטרפים 
ולהשתלב בתעסוקה בכל ענפי  יסייעו לכם להתמודד עם אתגרי המחר  שרכשתם 
מחקרים  מתקדמים.  לתארים  האקדמית  הדרך  בהמשך  בבחירה  ובמיוחד  המשק, 
רבים מעידים כי הלימודים באקדמיה בארץ מהווים מאיץ לשינוי מעמד סוציואקונומי 

ולחיזוק הכלכלה, והחברה הישראלית.

הגליל, כמו אזורי פריפריה נוספים עשיר ומשופע בהון אנושי איכותי הראוי להיצע 
רחב של תכניות לימוד, ולתשתיות אקדמיות ברמה האיכותית ביותר. בשנים הבאות 
הגליל  יציבו את  שונים אשר  ופרויקטים  פעולה אקדמיים  מתוכננים מספר שיתופי 
והמכללה בחזית המחקר, וההוראה. מרכז לגסי הריטג' להוראה רפואית אשר בנייתו 
החלה בחודש מרץ 2018, הינו פרויקט הדגל אשר יתרום להנגשת האקדמיה בעיר 

צפת ובסביבתה.

כאן במכללה, חוויתם את הרב גוניות בעוצמתה ובייחודיות המאפיינת את חבל הארץ. בהחלטתכם ללמוד במכללה האקדמית צפת 
רתמתם אותנו אל המסע הלימודי הפרטי של כל אחת ואחד מכם, ועל כך זאת הזדמנות לומר לכם תודה. בשמכם אודה גם לסגל 
האקדמי והמנהלי אשר רואה שליחות בעשייתו החינוכית. מחויבותנו להצלחת הסטודנטים היא ערך מוסף ייחודי לאלו הבוחרים 

ללמוד במכללה האקדמית צפת.

לסיום, בעשר השנים האחרונות הוביל מר שמואל הר נוי כמנכ"ל, את המכללה לשיאים והישגים אשר הטביעו חותמם על העיר, 
והאקדמיה. תודה רבה על עשייתך ובהצלחה בדרכך החדשה. 

מייחלים להצלחתכם-שמרו על קשר.

שלומי בן-נון 
מנכ"ל המכללה

מלגות נשיא המכללה לסטודנטים מצטיינים 
15 סטודנטים וסטודנטיות, הלומדים בחוגים העצמאיים של המכללה, זכו השנה למלגת נשיא המכללה למצטיינים. זהו מספר 
שיא של סטודנטים המקבלים תעודות ההצטיינות ו'מלגות נשיא למצטיינים'. המכללה האקדמית צפת מעודדת הישגיות בקרב 

הסטודנטים ומעניקה את המלגות לאות הערכה על הצטיינותם בלימודים.

תעודות ההצטיינות ו'מלגות נשיא למצטיינים' מוענקות זו השנה ה-15 במעמד טקס הענקת תארים לבוגרי המכללה. הסטודנטים 
זכו ב'מלגת נשיא' על רמת הישגיהם בלימודים וממוצע ציונים גבוה ביותר במהלך לימודיהם לתואר. המלגות מוענקות ע"י פרופ' 

אהרן קלרמן נשיא המכללה.

הסטודנטים המצטיינים השנה הם: כהן נטע - מדעי ההתנהגות; שעאר מייס - מערכות מידע קהילתיות; אלטשולר אליעזר - 
משפטים; שמיר חיים וחבר טל - סיעוד; בראזין אלונה – מדעי המעבדה הרפואית; עזאם נדאא ונפאע יארה - ספרות אמנות 
ומוסיקה; טויטו טלי - עבודה סוציאלית; אברבוך אורטל - פיזיותרפיה; בסקין דמיטרי – רפואת חירום; בודנקין חגית - מיסטיקה 

ורוחניות; בן אבו גיל, ברוך נועה ובלסקי בר – לימודיים רב תחומיים. 
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שמוליק הר נוי:
"אני נפרד מהמכללה בגאווה, בסיפוק 

ובצער - אך גם בשמחה" 
המגזר  ובארגוני  הציבורי  במגזר  ממושך  שרות  לאחר  שנים,  וחצי  תשע  לפני 
התמודד  בירושלים,  הלאומית  הספרייה  כמנכ"ל  תורמת  וכהונה  השלישי, 
שמואל הר נוי לתפקיד מנכ"ל המכללה האקדמית צפת. עם כניסתו לתפקיד 
הר נוי לא היה מודע לאתגרים שבפניהם עומדת המכללה, אך הוא ידע להצביע 
אתגרים  של  שילוב  יהיו  המכללה,  ובפני  בפניו  העומדות  שהמשימות  כך  על 

אקדמיים, ניהוליים וחברתיים.

נבחרת, התבוננת סביב, אילו אתגרים ניצבו בפניך?

במדינת  והחברתית  הגיאוגרפית  בפריפרייה  פועלת  צפת  האקדמית  "המכללה 
ששוכנת  המתוקצבות  הציבוריות  מהמכללות  היחידה  המכללה  היא  ישראל. 
קיימים  שאינם  אתגרים  מעמידים  הדמוגרפי  והרכבה  מיקומה  עיר.  של  הראשי  ברחוב  הפרוסים  היסטורים  מבנים  של  בשורה 

במכללות אחרות, והמכללה עומדת באתגרים אלו בצורה הראויה לציון".

עם כל האתגרים, במהלך העשור החולף היית שותף להתפתחות האקדמית של המכללה.

"ההתמקדות הייתה בפיתוח תכניות עצמאיות בעיקר בתחום מקצועות הבריאות לצד ניתוק מתכניות בחסות בר אילן. למרות 
הירידה בפוטנציאל הלומדים בהשכלה הגבוהה בשנים האחרונות, הצליחה המכללה להגדיל את מספר הסטודנטים הלומדים 
בה ביותר מ- 50 אחוז, יותר מכל מכללה אחרת. ההתפתחות האקדמית לצד הגידול במספרי הסטודנטים חייב אותנו בהערכות 
בתחום התשתיות הפיזיות ותשתיות ההוראה. גם כאן המכללה התפתחה. נרכש מתחם בית בוסל שהכפיל את שטח המכללה 
ואיפשר גידול בשטחי הוראה, ומערכות תומכות הוראה. בית כי"ח ההיסטורי הורחב ונבנו בו מעבדות הוראה מהמתקדמות שיש, 
מבנה "פלטין" הוסב לספרייה מודרנית, מהמובילות בארץ ואודיטוריום המשקיף לנוף גלילי, משמש את המכללה והקהילה. לפני 
שנה הוחל בבניית המרכז להוראה רפואית שיכולל מרכז תרגול וסימולציה למקצועות הבריאות לצד מרחבי למידה לחוגים לסיעוד, 
פיזיותרפיה ורפואת חרום. תהליכי בנייה שלשו את השטח הבנוי של המכללה ומאפשרים היום תשתיות הוראה מהמתקדמים 
שיש. בכל תהליכי התכנון וביצוע הבניה הוקפד על שימור המבנים, סיפורם ההיסטורי של המתחמים, ופיתוח ערכי טבע ונוף 

הקשורים בהם.

לצד הפיתוח האקדמי והפיזי הצבת את מקומו של הסטודנט במרכז !

היום  מונגשים  השירותים  מרבית  שירותים.  לקבל  כדי  למכללה  להגיע  יותר  נדרש  אינו  והוא  שופרו  לסטודנט  השירותים  "אכן 
על  לו להתגבר  לצד מערך מלגות שנועדו לאפשר  וחונכות אקדמית  גם למערך תמיכה  זוכה  באמצעות האינטרנט. הסטודנט 
החסמים האקדמיים והכלכליים. בנוסף לכך, המכללה גם דואגת לשילובם של סטודנטים ובוגרים בתעסוקה. ולכן הוקם לטובתם 

מרכז קריירה המעמיד בפניהם את הכלים הנדרשים להשתלבות בעולם העבודה.

"המכללה, בשיתוף אגודת הסטודנטים, פועלת ומעמיקה את הפעילות החברתית שלהם ובשנים האחרונות נוסד גרעין "אופקים 
למחר" והוקמה קהילת סטודנטים הפועלים בקהילה בצפת ובאזור.

"קצרה היריעה לפרט את כל פעילות המכללה בעשור האחרון, אך התפתחות זו לא הייתה מתאפשרת ללא הנהגה ציבורית )חבר 
נאמנים וועד מנהל( נשיאי המכללה שכהנו בתקופה זו ובעיקר מנהלים, סגל מינהלי וסגל אקדמי מחויב למשימה ומבצע אותה 

במסירות ובהבנת גודל המשימה. 

עם כל ההצלחה הזו למה החלטת לסיים את תפקידך במכללה?

"הגיעה העת ללכת ולהמשיך הלאה. היה לי הכבוד להיות חלק ולנצח על הצוות הזה. עברתי יחד עם קהילת המכללה כברת דרך 
ארוכה, מרובת אתגרים ושזורה מהמורות , אך יכול יכולנו להם, בנחישות במחויבות הדדית והבנה בחשיבות המשימה חתרנו 

לפתח, לחדש ולרומם את המכללה ופעילותה.

אני נפרד, בגאווה, בסיפוק, בצער אך גם בשמחה מהמכללה, ומקהילת צפת, מקווה ומאמין שקיימתי את הציפיות שתלו בי. 

אני נפרד היום בידיעה שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, ואני בטוח שהמכללה תמשיך להתפתח ולתפוס את מעמדה 
האקדמי והחברתי הראוי בנוף המוסדות להשכלה גבוהה בארץ".



5

פרופסור חיים ברייטברט:
"מודה על ההזדמנות שנתנה לי 

לקדם את המכללה האקדמית צפת"
בתום שלוש שנים נפרד פרופ' חיים ברייטברט מתפקידו כנשיא המכללה 
האקדמית צפת. בתקופת כהונתו של פרופ' ברייטברט נפתחה התוכנית 
להשכלה  המועצה  לאישור  חדשות  תוכניות  והוגשו  בסיעוד  שני  לתואר 
במעבדות  הגבר'  'פוריות  בנושא  למחקרו  חוזר  ברייטברט  פרופ'  גבוהה. 
הוא  ושלישיים.  והנחיית סטודנטים לתארים שניים  בר-אילן  אוניברסיטת 

אינו נפרד מהמכללה ויסייע לקידומה בדרכים שונות.

שנים,  שלוש  לפני  בצפת  האקדמית  המכללה  נשיא  לתפקיד  "נקראתי 
ומדעי  7 שנים כדיקן מדעי הטבע  ונעניתי בחיוב. הגעתי למכללה לאחר 
החיים, 4.5 שנים כמשנה לדיקן הפקולטה לרפואה, 7 שנים כראש מערך 
המכללות מטעם אוניברסיטת בר -אילן ויו"ר הועד המנהל של המכללה לפני מספר שנים. באתי למלא שליחות מתוך חיבה למקום, 

בלב פתוח ורצון עז, להביא את המכללה להישגים הראויים, להערכה ולהכרה ע"י המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(.

"קיבלתי את הזכות לפגוש אנשים יקרים, מסבירי פנים מסורים לעבודתם ואוהבים את המכללה, וביחד יצאנו לדרך חדשה של עשייה, 
כדי להביא להרחבת העשייה האקדמית ושיפור תדמיתה של המכללה. "נדרשתי להשקעה רבה בחשיבה, בהכנסת שינויים ארגוניים 
רבים כיאה למוסד אקדמי וכל זאת תוך שמירה על האווירה הטובה במכללה ועל יחסי עבודה תקינים. ואכן, היו אלה שלש שנים של 

עשייה והתפתחות בהן שימשתי כנשיא.

"יאנוש קורצ'ק המחנך הדגול אמר :"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים והדואג לדורות מחנך אנשים". כידוע ,לפי 
ההלכה אין לאכול פירות האילן אלא לאחר 3 שנים, וזאת כדי שהפרי יהיה ראוי למאכל ללא ניצול יתר של העץ.

"שלוש שנים במערכת אקדמאית או כל מערכת חינוכית הן זמן קצר מאד לשינויים, למרות זאת, הגיעה המכללה להישגים משמעותיים 
ביותר: הסמכת קבע לחוגים: עבודה סוציאלית ופיזיותרפיה; פתיחת תכניות לימוד חדשות: תכנית לימודים לתואר שני בסיעוד וכן 
חינוך מיוחד לתואר ראשון במסגרת החוג הרב-תחומי; אושרו להגשה לאישור המל"ג תכניות לתואר ראשון: אופטומטריה, בריאות 
דיגיטלית, הסבה לסיעוד, ניהול ושיווק מערכות, ריפוי בעיסוק. לתואר שני: פיזיותרפיה, עבודה סוציאלית, מנהל מערכות בריאות. 
ועשרות  ופסיכולוגיה התנהגותית; נקלטו פרופסורים חדשים  נוספות לתואר שני בהכנה להגשה: תרפיה במוסיקה  שתי תכניות 
מרצים חדשים בדרגת מרצה ומרצה בכיר; חולקו עשרות מענקי מחקר פנים; הוקמה ועדת הוראה מכללתית, הכוללת שתי תת-

ועדות לשיפור ההוראה. הוקמה ועדת מינויים עליונה וכן חלו שינויים בהרכב ועדת המינויים המכללתית. הוקמו ועדה לפעילות 
נוספות. כמו כן אושררו דרגות  וועדות  וועדה לקורסים מקוונים  בין לאומית, ועדת מחקר בראשותי, ועדת היגוי תקוה ישראלית, 
פרופסורים מן המניין. הוקמו מרכזי מחקר חדשים: מרכז ביו-אתיקה, מרכז קהילתי בין תחומי, מרכז לכתיבה יוצרת בעברית של 
מרצים ערביים ; התקיימו עשרות כנסים במסגרת המכללה ובשיתוף מוסדות מחקר אחרים; שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים 

בבלגיה, גרמניה ואתיופיה ועוד"

"אני מודה מקרב לב, על ההזדמנות שנתנה לי לקדם את המכללה, על השותפות, הנאמנות ,הכבוד והחברות. נעמו לי המפגשים 
החברתיים, בהם למדתי להכיר ולהוקיר את משפחותיכם העומדות לצדכם. וראו ברכה והצלחה בקידומה של המכללה".
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קמפוס בהתרחבות:
איכותי ומתקדם לצרכים ההתפתחותיים 

והאקדמיים של הסטודנטים
המכללה האקדמית צפת נמצאת בימים אלה באחת התחנות החשובות ביותר בהתפתחותה האקדמית והפיזית. 6 תכניות לימוד 

נוספות לתואר שני נמצאות בשלבי פיתוח או בדיונים מעמיקים במל"ג. במקביל המכללה  ו-4 תכניות  חדשות לתואר ראשון 

עומדת בפני גידול והתרחבות חסרי תקדים במבנים חדשים, חדרי הרצאות, מעבדות לימוד, מתחמים מנהלתיים ושטחים ציבוריים 

בסדר גודל של למעלה מ – 20,000 מ"ר – פי 2 מהמצב הקיים היום. פיתוח המכללה מתבצע במסגרת תכנית האב לפיתוח הפיזי 

לעשור הקרוב, שיתנו מענה למספר הסטודנטים העתידי של 3,000 סטודנטים.

הריטג'  לגסי  'מרכז  להקמת  העבודות 

להוראה רפואית' נמצאות בתנופה אדירה 

מתוך  לגובה"  "לטפס  מתחילים  והמבנים 

חודשים  לפני  שהוכן  העמוק  החפיר 

ההיסטורי  למבנה  ובצמוד  לצד  ספורים, 

העבודות  האנגליקני.  החולים  בית  של 

האינטנסיביות שינו את קו הרקיע של צפת 

עם הצבתו של עגורן ענק באתר הבניה. 

מיליון  כ-90  של  בעלות  המוקם  המרכז 

ש"ח, יכלול את מבנה בית הספר לסיעוד 

הפעילות  לפיזיותרפיה,  הספר  בית 

שירות  ומרכז  חירום  לרפואת  החוג  של 

וגולת הכותרת המרכז לתרגול  לסטודנט, 

ישולבו  במרכז  רפואיות.  וסימולציות 

והוראה  תרגול  סימולציה,  טכנולוגיות 

בתחום.  היום  שקיימות  מהמתקדמות 

הרפואיות  והסימולציות  התרגול  מרכז 

לצד  במכללה  הסטודנטים  את  ישרת 

הפקולטה לרפואה וגורמי רפואה ובריאות 

מיומנותם  את  לשפר  במטרה  בגליל, 

ובטיחות  הרפואה  צוותי  של  המקצועית 

יפעל  שהמרכז  היא  הכוונה  החולה. 

השומר-  תל  מסר  של  מקצועית  בחסות 

בית חולים שיבא, הארגון המוביל בתחום 

ובעולם.  בארץ  הרפואית  הסימולציות 

מרכז הסימולציה ישמש גם כמרכז מחקר 

לסגל האקדמי בתחומי הוראת מקצועות 

הבריאות. הפרויקט המסקרן הוא שימור 

האנגליקני, שהוקם  החולים  בית  ושיקום 

עתיד  הפרויקט  ה-20.  המאה  בתחילת 

להסתיים בשנת 2020. 

במקביל להקמת המרכז להוראה רפואית, 

הבא  השלב  של  בתכנון  המכללה  החלה 

במספר מוקדים: הקמת מבנה רב תכליתי 

במתחם בו היה בית החרושת שחל. המבנה 

יכלול שתי קומות אקדמיות, קומת מסחר, 

שתוכל  נרחבת  וחניה  סטודנטים,  מעונות 

במקביל,  חניה.  מקומות   400 כ-  להכיל 

מתיחת  יקבל  וואהל  בית  הספרייה  מבנה 

פנים ותוספת של קומה לצרכים אקדמיים. 

הלימוד  למרחבי  מ"ר   20,000 כ-  עוד 

שעלותם נאמדת בכ-188 מיליון ש"ח. לצד 

המכללה  תקים  החדשים  המבנים  הקמת 

מופלא  נופי  גן  שיכלול  עדן,  גן  פארק  את 

בית  במתחם  נופי-תרבותי  ציר  והנגשת 

גן העדן. את  לחורשת  בוסל, מבית השער 

כמנכ"ל  כהונתו  בשנות  הוביל  הפרויקטים 

בימים  המסיים  נוי,  הר  שמואל  המכללה 

אלה את תפקידו.

המנהל,  הועד  יו"ר  הרמלין,  אריה  עו"ד 

המלווה שנים רבות את המכללה האקדמית 

נזקפת  המנהל  הועד  עם  ולפעילותו  צפת 

"החזון  והאקדמית.  הפיזית,  ההתפתחות 

השכלה  את  להנגיש  להמשיך  הוא  שלנו 

הגבוהה לתושבי צפת והגליל, ולתת מענה 

לתושבי  אקדמיים  ללימודים  ואיכותי  ראוי 

אנחנו  יותר.  רחוקים  קהלים  לצד  האזור, 

נמצאים בפני פרק נוסף של מימוש והעמקה 

המכללה.  של  האסטרטגית  בהתפתחות 

המבנים החדשים, שהם שילוב מרהיב של 

לגידול  ופיזי  אקדמי  צורך  הם  בחדש,  ישן 

במספר הסטודנטים. אני מאמין כי בעקבות 

קמפוס  ייהפך  ההיסטוריים  המהלכים 

המכללה האקדמית צפת המתרחב, לאחד 

מהמקומות היפים והמרתקים בארץ". 

עד כה, השלימה המכללה את הסבתו של 

אולם השמחות 'פלטין' לספרייה מודרנית 

כ-20  של  בעלות  מרהיב  ואודיטוריום 

מיליון ש"ח. בשנת 2017 שיקמה המכללה 

שנבנה  היסטורי  מבנה  השער',  'בית  את 

לפני למעלה מ-100 שנה.

לפני מספר שנים השלימה המכללה את 

היהודי  החולים  בית  מבנה  של  שיקומו 

הדסה",   - "רוטשילד  בצפת  הראשון 

בתכנון  ש"ח.  מיליון  כ-14  של  בעלות 

נשמרים  והפיתוח  הבניה  ובביצוע 

והנוף  הטבע  ההיסטוריה,  ערכי  וישמרו 

של מתחם המכללה. כל המבנים ישמשו 

כחדרי הרצאות, מעבדות לימוד, מרחבים 

את  ישרתו  והם  ותרבותיים,  חברתיים 

ועובדי  ההוראה  סגל  הסטודנטים, 

המנהלה. 

עו"ד אריה הרמלין
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ברכות ל-620 בוגרים חדשים שסיימו בהצלחה 
את לימודיהם במכללה האקדמית צפת

620 בוגרים מקבלים השנה תואר ראשון לאחר שסיימו בהצלחה את לימודיהם במכללה האקדמית צפת. בין הבוגרים השנה למעלה 
מ- 100 סטודנטים שסיימו את לימודיהם בהצטיינות ובהצטיינות יתרה. כמו כן, 'מלגת נשיא למצטיינים' מוענקת ל- 15 סטודנטים 

מצטיינים על רמת הישגיהם בלימודים עם ממוצע ציונים גבוה במיוחד במהלך לימודיהם לתואר.

התארים מוענקים השנה לבוגרים בארבעה טקסים רשמיים נפרדים של המכללה והתוכניות שבחסות אוניברסיטת בר-אילן, באחד 
עשר חוגים עצמאיים לתואר ראשון: ביה"ס למשפטים; פיזיותרפיה; סיעוד; מדעי המעבדה הרפואית; לימודים רב תחומיים; עבודה 
סוציאלית; מדעי ההתנהגות; ספרות, אמנות ומוסיקה; מערכות מידע קהילתיות; והחוג למיסטיקה ורוחניות, ותוכנית אחת לתואר 

שני בסיעוד. 

השנה המכללה מציינת את סיום המחזור הראשון בחוג לרפואת חירום. התארים יוענקו לבוגרי החוג במהלך הטקסים שיתקיימו 
בשנה הבאה. 

בדבריו לבוגרים אומר פרופ' אהרן קלרמן, נשיא המכללה: "לבוגרים אני מאחל הצלחה בהמשך דרכם, אם בלימודים לתואר שני 
ושלישי, או לקראת השתלבות מקצועית בשוק בעבודה. לסטודנטים במכללה אני מאחל המשך לימודים מעניינים והצלחה במבחנים. 
המכללה תמשיך להעניק לסטודנטים הבאים בשעריה את כל התנאים המתאימים להצלחתם ותצייד אותם בידע מרחיב אופקים 

שיסייע להם להשתלב בתעסוקה, וילווה אותם כל החיים".

הטקסים הנערכים באולם התרבות 'בית יגאל אלון' בצפת, מתקיימים במעמד ראש עיריית צפת שוקי אוחנה, אישי ציבור, חברי 
הועד המנהל של המכללה, ראשי המכללה, בוגרים ובני משפחותיהם. 

במעמד הענקת התארים, המכללה מוקירה תודה והערכה לחמישה מרצים מצטיינים: ד"ר ג'נט כהן- מדעי ההתנהגות; ד"ר אפרת 
קנולר - החוג ללימודים רב תחומיים; ד"ר לימור מלול - סיעוד; ד"ר ירון דקל - מדעי המעבדה הרפואית ולילך לוטן - פיזיותרפיה.
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"עתיד הכירורגיה טמון בכירורגיה הרובוטית" 
בכנס מקצועות הבריאות ה-6

"עתיד הכירורגיה טמון בכירורגיה הרובוטית" 
מנהל  סולומונוב  יבגני  ד"ר  סיכם  כך 
המחלקה הכירורגית של המרכז הרפואי זיו 
'כנס צפת למקצועות הבריאות  בצפת את 
ה-6' שהתקיים בבית יגאל אלון בצפת. הכנס 
- "בינה מלאכותית, רובוטיקה ומידע דיגיטלי 
למכללה  המשותף   - העתיד"  ברפואת 
ע"ש  לרפואה  והפקולטה  צפת  האקדמית 
עזריאלי - אוניברסיטת בר אילן, עסק בעולם 
מהפכה  העובר  והמחשוב  הרובוטיקה 
ולשדות  הרפואי  המחקר  לעולם  שחדרה 
המופעלים  רפואיים  רובוטים  הקליניים, 
הסייבר  סכנות  ניתוח,  לצרכי  רחוק  בשלט 
במוסדות ממשלתיים, אקדמיים, ובתעשייה, 

ונושאים מרתקים נוספים. 

אקדמיה,  אנשי  חוקרים,  השתתפו  בכנס 
רגולטורים  סטארט-אפיסטים,  רופאים, 
אחד  כל  שסקרו  הבריאות,  משרד  ונציגי 
בתחומו, את ההתפתחויות לצד האתגרים 
ובעולם.  בישראל  לרפואה  נכונו  שעוד 
מהמכללה  סטודנטים  בהשתתפות  בכנס 
והפקולטה לרפואה, הוכתר בהצלחה רבה. 

אוחנה  שוקי  אמר  בכנס  ברכתו  בדברי 
כיום  מהווה  "צפת  צפת  עיריית  ראש 
הפעולה  שיתוף  קידום  של  אימפריה 
בתחום הבריאות, ועיר בעלת אוריינטציה 
של רפואה וחדשנות. עצם זה שמקצועות 
צפת  האקדמית  במכללה  המרכזיים 
הבריאות,  במקצועות  הם  המתקדמת 
לרפואה  המוצלחת  הפקולטה  לצד 
הרפואי  והמרכז  בצפת,  שנמצאת  בגליל 
בריאות  של  עיר  ועכשיו  כאן  יוצרים  זיו, 
ברמה  חותמם  ומטביעים  וחדשנות, 

הלאומית והבין לאומית". 

המכללה  נשיא  קלרמן  אהרן  פרופ' 
והבריאות  הרפואה  "עולם  צפת  האקדמית 
מבוססות  טכנולוגיות  על  ונסמך  הולך 
מידע, ובמיוחד ביג דאטה. על כן, המכללה 
דיגיטלית  בבריאות  לימודים  מסלול  תפתח 
במסגרת החוג למערכות מידע. הכנס הזה 
לפקולטה  בין המכללה  בסימן שת"פ  עמד 
לרפואה. בכוונתנו ליצור שת"פ בין המכללה, 
הפקולטה ובי"ח זיו, במסגרת חזונו של ראש 

העיר לבסס את צפת כעיר הבריאות.

הפקולטה  דיקן  סרוצקי,  קרל  פרופ' 
"בינה  אילן  בר  עזריאלי  ע"ש  לרפואה 
חדשה  טכנולוגית  גישה  הנה  מלאכותית 
והמכללה  לרפואה  הפקולטה  שבכוונת 
בכדי  במשותף,  לקדם  צפת  האקדמית 
הבריאות  כבירת  צפת  העיר  את  להציב 
כלים  באמצעות  ולעולם.  ישראל  למדינת 
מעולם  לומדות  רשתות  על  המתבססים 
המלאכותית  הבינה  המחשב,  מדעי 
את  משמעותיים  גודל  בסדרי  מרחיבה 
היכולת לאבחן ולטפל באדם החולה ביתר 
מכל,  וחשוב  אישית  מותאם  באופן  דיוק, 

למנוע התפתחות מחלה מבעוד מועד.

 ד"ר סלמאן זרקא, מנהל המרכז הרפואי 
זיו בצפת ברך את באי הכנס, איחל הצלחה 
רבה בתפקיד החשוב לפרופ' אהרן קלרמן, 
"אני  ואמר:  צפת  האקדמית  מכללה  נשיא 
העיר  בתוך  הפעולה  שיתופי  על  מברך 
לקדם,  שנמשיך  ובטוח  צפת  המיוחדת 
הכנס  עתידיים.  פעולה  שיתופי  ולחזק 
ובמורכבויות של  השנה עסק במשמעויות 
ביצוע תהליכים בעידן הדיגיטלי והסייבר". 

ראובן אליהו מנהל תחום CTO במשרד 
הסייבר  במרחב  "האיומים  הבריאות 
הינו רחבים ומשמעותיים ולהם השפעה 
אחד  כל  ועל  במשק  המגזרים  כלל  על 
אלו  איומים  המדינה.  מאזרחי  ואחד 
הבריאות  למגזר  במיוחד  משמעותיים 
מוכנות קבועה במתכונת של  ומצריכים 

24/7 שתיתן מענה למצבי חירום". 

ד"ר פיטר גילבי, מרצה בפקולטה לרפואה 
אמר בהרצאתו כי אנו נמצאים בתחילת 
מלאכותית  בינה  שילוב  מבחינת  הדרך 
וכי יש להישמר גם מפוטנציאל  ברפואה 
ברפואה.  המלאכותית  הבינה  של  הנזק 
לייעל  הפוטנציאל  המלאכותית  "לבינה 
ולמנוע טעויות אך היא בעיקר  תהליכים 
תאפשר יותר זמן למפגש אנושי בין מטפל 
למטופל. אין עדיין בינה מלאכותית כללית 
צוות רפואי אך  המסוגלת להחליף אנשי 
צרות  משימות  בביצוע  התקדמות  ישנה 

ומוגבלות. 

הרצאתה של ד"ר שירי חסיד, מהמחלקה 
הבריאות  במשרד  דיגיטלית  לבריאות 
של  צפויות  הלא  בתוצאות  עסקה 
בסביבה  מידע  טכנולוגיות  הטמעת 
שחשוב  הוא  המרכזי  המסר  הרפואית. 
והמשתמשים  להכיר היטב את הסביבה 

אותם הטכנולוגיה אמורה לשרת". 

מחלקה  מנהל  סולומונוב,  יבגני  ד"ר 
כירורגית במרכז הרפואי זיו בצפת, סיכם 
הכירורגיה  "עתיד  כי  ואמר  הכנס  את 
הרובוטיקה  הרובוטית.  בכירורגיה  טמון 
מסיעת למנתחים להתגבר על מוגבלותם 
היא  מורכבים.  לפרוסקופיה  ניתוחי  של 
בהם  ניתוחים  לבצע  להם  מאפשרת 
מסוימים  לאיברים  המנתח  של  הגישה 
לקיים  ועוזרת  מאוד,  קשה  האדם  בגוף 
עיקריות  כירורגיות  ומשימות  ניתוחים 
תוך  עצמאי  באופן  להם,  המתלוות 

מיומנות רבה". 

משתתפי הכנס
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"נשים בפוליטיקה"
כנס הדן בהישגי נשים לאחר הבחירות לרשויות המקומיות 

במכללה האקדמית צפת
הכנס "נשים בפוליטיקה - לאחר הבחירות לרשויות המקומיות" 
נערך במכללה האקדמית צפת, בצל שני מקרי הרצח המזעזעים 
הגיבו  המשתתפים  אביב.  ובתל  חלב  גוש  בכפר  נערות  של 
בתמיכה גורפת על הודעתה של ח"כ עאידה תומא-סלימאן, יו"ר 
הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בכנסת, כי בכוונתה 
להשתמש בוועדה שהיא עומדת בראשה כוועדת חקירה למקרי 
חקירה  ועדת  להקמת  ההתנגדות  בעקבות  נשים,  של  הרצח 

פרלמנטרית שתחקור את הנושא. 

סגן  חלאילה,  רביע  פרופ'  של  ברכתו  בדברי  נפתח  העיון  יום 
נשיא לעניינים אקדמיים במכללה שהביע זעזוע עמוק מתופעת 

רצח הנשים בחברה הישראלית.

הכנס, ביוזמתה של פרופ' אסתר הרצוג, אנתרופולוגית חברתית, 
האקדמית  במכללה  ההתנהגות  למדעי  בחוג  בכירה  מרצה 
וערביות  יהודיות  נשים  בייצוג  ובשינויים  במגמות  עסק  צפת, 
להפיק  שניתן  ובתובנות  האחרונות,  בשנים  המקומי  בשלטון 
האחרונות.  המקומיות  בבחירות  נשים  של  מההתמודדות 
בולטים  המקומי  בשלטון  ייצוגן  בקידום  נשים  של  "ההישגים 
בישובים היהודים והערבים, אך באופן מיוחד ביישובים הערביים". 

אורחות הכבוד בכנס היו ח"כ עאידה תומא-סלימאן, "מקרי הרצח 
אמורים לזעזע ולהעיר את כולנו שלא עשינו מספיק כדי להגן על 
ייצוג נשים אינו מטרה בפני עצמה אלא  הדור הבא של הנשים. 
חשוב שנשים יהיו מעורבות במוקדי קבלת ההחלטות כנציגות של 

מיעוט, אך לא כמטרה אישית אלא כשליחות ציבורית". 

ח"כ יעל גרמן, ראשת עירית הרצליה לשעבר, ושרת הבריאות 
לשעבר הודתה למכללה על קיום הכנס החשוב ואמרה. "נשים 
צריכות לפרוץ את הגבולות. לרצות ולהעז, וזאת למרות הקשיים 
שהחברה מציבה בפניהן. ריצה לראשות עיר ובכלל לפוליטיקה 

היא מסע אדיר ליצירת שינוי בסדר היום החברתי".

ד"ר יפה מושקוביץ, ראשת החוג למדעי ההתנהגות מסרה, כי 
חוקרת  סוציולוגית  יחיא-יונס,  תגריד  ד"ר  גם  השתתפו  בכנס 
על  הרצתה  המשולש  ובמו"פ  אביב  תל  באוניברסיטת  ומרצה 
"נשים ערביות בפוליטיקה – מה השתנה בעשור האחרון". ד"ר 
מיעוט  את  והסבירה  יחיא  תגריד  ד"ר  לדברי  הגיבה  מושקוביץ 
של  הפטריארכלי  במבנה  בפוליטיקה  נשים  של  השתתפותן 
לנשים  מתירים  הערבית  בחברה  הגברים  הערבית.  החברה 

ללמוד ולעבוד, אך עדין לא ויתרו על מוקדי הכוח והשליטה. 

כמו כן השתתפו סמירה עזאם, פעילה חברתית ופוליטית, מעספיא; 
קרן דרוקמן אדיב, שהתמודדה על ראשות מועצת כפר ורדים, מול 
ארבעה גברים ושרון רופא אופיר, עיתונאית שהתמודדה על ראשות 
המועצה בקרית טבעון ותכהן כחברת מועצה "אמנם לא השגתי 
את המטרה לשמה יצאתי לדרך אך אני מרגישה שניצחתי, ולו בשל 

העובדה שעל כולנו מוטלת החובה להוביל לחברה שוויונית יותר".

בתקשורת  נשים  בייצוג  שעסק  מרגש  בדיון  הסתיים  האירוע 
בפוליטיקה,  נשים  ייצוג  על  משפיעה  היא  וכיצד  האמריקאית 

בהשתתפות עו"ד )ומלכת היופי לשעבר( אילנה שושן. 

משתתפי הכנס
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פרופ' מוחמד ותד:
"חזוני להפוך את בית הספר 

למשפטים למוסד אקדמי מרכזי 
במרחב המשפטי בארץ"

הפכה  למשפטים,  בית-הספר  ראש  לתפקיד  ותד  מוחמד  פרופ'  של  כניסתו  עם 
המכללה מוקד עליה לרגל של משפטנים בכירים בעולם המשפט בארץ, שופטים, 
התקיימו  הלימודים  שנת  במהלך  הראשונה.  השורה  מן  דין  ועורכי  אקדמיה  אנשי 
מיזמים של שיתופי פעולה אקדמיים בין בית-הספר למשפטים לבין אגפים שונים של 
משרד המשפטים, מערכת בתי המשפט ולשכת עורכי-הדין, והישגי בוגרי בית-הספר 

במבחני ההסמכה של לשכת עורכי-הדין בישראל החלו להתייצב.

רבים  שנת הלימודים תשע"ט בבית-הספר למשפטים התאפיינה השנה באירועים 
ומגוונים והחלה עם השתתפותו של פרופ' אהרן ברק, נשיא בית-המשפט העליון )בדימוס(, אשר נשא את משנתו על תפקידו של 
ונציגי משרד  ושלום בצפון  שופט בחברה דמוקרטית. במהלך השנה ביקרו בבית-הספר למשפטים, שופטי בתי משפט מחוזיים 

המשפטים שחלקם השתתפו 'במשפט המבוים' השנתי.

פרופ' מוחמד ותד "מיד עם כניסתי לתפקיד גיבשתי, יחד עם ד"ר יעל עפרון, סגנית ראש בית-הספר למשפטים, הנמנית עם מייסדי 
בית-הספר, תכנית לימודים חדשה, מגוונת ועשירה. לראשונה אנחנו מציעים מגוון רחב מאוד של קורסי בחירה, קליניקות, סדנאות 
וסמינרים החולשים על רוב תחומי המשפט. בכך זוכים הסטודנטים להעשיר את הידע המשפטי שלהם, דבר המסייע בידם לאחר 
סיום הלימודים במכללה להמשיך בלימודים אקדמיים גבוהים ולהתקבל להתמחות במשרדי עורכי דין מובילים בישראל, לא-כל-שכן 

באגפים השונים של משרד המשפטים.

לחברה  חלקם  את  הסטודנטים  תורמים  במסגרתם  וסדנאות  קליניקות  של  שלם  מקבץ  לסטודנטים  מציעים  אנחנו  "לראשונה, 
הישראלית בעיקר בקהילות חלשות. הסטודנטים עוברים הכשרה מעשית בתחומי משפט מגוונים, כסדנה לזכויות החולה, סדנת 

ליטיגציה אזרחית, פלילית ועוד, ונחשפים למלאכת השיפוט."

מקיימים  אנחנו  קומה.  שיעור  ובעל  מקצועי  רחב,  סגל  ופדגוגית,  מחקרית  במצוינות  המאופיין  הבכיר  ובסגל  במרצים  גאה  "אני 
סמינר מחלקתי שבועי, במסגרתו נפגשים חברי הסגל ומציגים את מחקריהם. אנחנו מעודדים אותם לקיים מחקר ולפרסם עבודות 

אקדמיות, וכן לטפח את איכות ההוראה, בעזרתו של מר גדעון טרן."

"עיצבנו את תנאי הקבלה של הסטודנטים למשפטים בצורה המאזנת בין השגת ייעודו של בית-הספר כמוסד ציבורי אשר הוקם 
ביטוי,  לידי  באו  תוצאותיו  אקדמית.  למצוינות  השאיפה  לבין  הצפונית  בפריפריה  האוכלוסייה  אל  המשפטי  הידע  הנגשת  לשם 
בקליטתו של מחזור סטודנטים המאופיין, כולו כאחד, במחויבות מלאה ללימודים; מחויבות הנדרשת, כתנאי הכרחי לשם הצלחה 

בלימודים ולאחר מכן בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי-הדין." 

"במקביל לכך קיימנו שיתופי פעולה מוסדיים ביריד התמחויות בשיתוף נציגים של האגפים השונים במשרד המשפטים; שיתופי 
הפעולה עם הרשות השופטת במהלכם שופטים מבתי המשפט השונים בצפון מתארחים בקורסים מגוונים של בית הספר; שיתוף 
פעולה עם לשכת עורכי הדין במחוז הצפון בא לידי ביטוי, בין היתר, בימי עיון משותפים עם לשכת עורכי-הדין; רוב גדול של המכסות 
למשרות התמחות באגפים השונים של משרד המשפטים במחוז הצפון מאוישות על-ידי בוגרי בית הספר; שילוב תכנים ושיטות 

הוראה במסגרת הקורסים הקיימים, כאלה המכשירים את הסטודנטים לקראת בחינת הלשכה."

"אני רואה בכל הפעילות הישג, אבל לא ניתן היה לבצע את כל זה לולא תמיכתם והתגייסותם של כל חברי הסגל, הבכיר והזוטר, 
הפנים והחוץ, ושל מזכירות בית הספר ציפי כהן ורינה שריד."

"בית-ספר למשפטים צועד במסלול בטוח אל עבר עתיד שבו יתפרסם במצוינות תלמידיו בלימודים ובקרירה שלאחר מכן, כמו גם 
במצוינות מרציו במחקר ובהוראה אקדמיים. חזוני הוא להפוך את בית הספר למוסד אקדמי מרכזי במרחב המשפטי בארץ."

פרופ' מוחמד ותד
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פרופ' אהרן ברק פתח את שנת המשפט תשע"ט 
שופטים,  הצפון:  במחוז  המשפט  צמרת  השתתפו  באירוע 

פרקליטים, סנגורים ועורכי דין 

נשיא בית-המשפט העליון )בדימוס( פרופ' אהרן ברק השתתף 
בטקס פתיחת שנת המשפט תשע"ט, בבית-הספר למשפטים 
של המכללה האקדמית צפת. פרופ' ברק נענה להזמנתו של 
במכללה,  למשפטים  בית-הספר  ראש  ותד,  מוחמד  פרופ' 
אשר מונה השנה לתפקידו. יחד עמו הגיעה רעייתו השופטת 

)בדימוס( אלישבע ברק, סגנית בית-הדין הארצי לעבודה.

פרופ' חיים ברייטברט, לשעבר נשיא המכללה האקדמית צפת, 
קדם בברכה את פרופ' ברק ורעייתו. בדברי ברכתו להנהלת בית 
הספר למשפטים אמר "בית הספר קלט בשנים האחרונות וממשיך 
לקלוט מרצים טובים שפעילים במחקר ונותנים הוראה טובה. אין 
ספק כי המרצים הטובים וסטודנטים הטובים, יביאו לחיזוק שמו 
של בית הספר ושמה של המכללה, דבר שיביא סטודנטים טובים 

מכל הארץ ושיפור המערך המשפטי הכולל בצפון".

במהלך האירוע, נשא פרופ' מוחמד ותד דברים והציג את משנתו 
המקצועית בתחום המשפט בישראל וחזון בית-הספר למשפטים. 
"שאיפתו העיקרית של בית-הספר חייבת להיות זו של הטמעת 
והשרשת חינוך משפטי ערכי בקרב תלמידיו, חינוך הדרוש לשם 
ותוך  מוסרי  אתי,  מקצועי,  באופן  השונים  תפקידיהם  את  ימלאו 
אנו  אלו  ערכים  בין  מהותיים.  דמוקרטיים  יסוד  לערכי  רגישות 
צריכים להקנות לסטודנטים מודעות לשלטון החוק ולזכויות אדם". 

בהמשך התקיים טקס הוקרה לפרופ' תמר גדרון, אשר סיימה את 
כהונתה כראשת בית-הספר למשפטים, והוענקו תעודות הוקרה 

למצטייני הדיקאן לשנת הלימודים תשע"ח.

פרופ' ברק נשא את ההרצאה המרכזית באירוע. בדבריו בפני 
עיקריים  נושאים  בשלושה  ברק  פרופ'  התמקד  סטודנטים 
שלדעתו יעלו בפני הסטודנטים במהלך הלימודים והציג בהם את 
עמדתו: מה זו דמוקרטיה, מהו תפקידו של שופט בדמוקרטיה 

ומה תפקידו של סטודנט למשפטים, ועו"ד בדמוקרטיה". 

בדברים לזכרו של עו"ד יעקב וינרוט ז"ל אמר פרופ' אהרן ברק: 
"בתפר שבין מדע המשפט לבין הפרקטיקה המשפטית עו"ד יעקב 
וינרוט העדיף את הפרקטיקה – ובזה המדע הפסיד. הערכתי אותו 
את  היטב  המכיר  כאיש  שלו  האינטלקטואליות  היכולות  מבחינת 

התרבות התורנית מצד אחד, ואת התרבות החילונית מצד שני". 

בית-הספר  ראש  סגנית  עפרון,  יעל  ד"ר  הנחתה  הטקס  את 
מבתי- שופטים  בהם  משפטנים,  הגיעו  לאירוע  למשפטים. 

המשפט בצפון, פרקליטים במחוז הצפון ועורכי דין.

עו"ד מירית מהדקר בוגרת משפטים:
"הידע שרכשתי 'במשפט המבויים' מסייע לי היום בחיי המקצועיים"

במכללה  למשפטים  בבית-הספר  הלימודים  "תקופת 
האקדמית צפת, זכורה לי כחוויה מהנה ומלמדת המלווה 
אותי עד היום. הכרתי חברים טובים וגם כיום, אנו קבוצה 
מגובשת של עורכי דין, בוגרי המכללה, המשתפים בחוויות, 
מתייעצים ומייעצים בנושאים מקצועיים, ומסייעים זה לזה 
בדרכנו המקצועית". מספרת עו"ד מירית מהדקר, בוגרת 

המכללה, בת 29, המתגוררת בקרית ביאליק. 

"עם סיום לימודי המשפטים במכללה ב-2015 בהצטיינות 
יתרה, המשכתי את הלימודים לתואר שני במסלול מנהלי-
וסיימתי מצטיינת דיקן. כיום,  אזרחי באוניברסיטת חיפה, 
משפט  בית  שופט  של  משפטית  כעוזרת  מועסקת  אני 
השלום בקריות. במהלך שנתיים הועסקתי כעו"ד שכירה 

בבימ"ש  והתמחתי  בחיפה  איזיק-רוזקובסקי  במשרד 
השלום בחיפה.

אחד  לכל  שנתנו  מרצים,  הכרתי  בצפת  הלימודים  "במהלך 
מסטודנטים יחס אישי ואכפתי והם ממשיכים ללוות ולסייע 
לנו גם כיום כבוגרי המכללה. למדנו בכיתות קטנות, איכותיות 
ובאוירה תומכת. אחד האירועים הזכורים לי ביותר מתקופת 
לכיתה  מחבריי  שלושה  עם  יחד  השתתפותי,  הוא  לימודיי 
'במשפט המבויים השנתי', שהיה אירוע ראווה בו לקחו חלק 
משפטנים מכובדים ומוכרים במערכת המשפט הארצית. יחד 
ובליוויו המסור של פרופ' מוחמד ותד, היום ראש בית הספר 
ובייצוג  תיק,  בניהול  והתנסינו  למדנו  במכללה,  למשפטים 

משפטי. ידע זה מסייע לנו רבות כיום בחיינו המקצועיים".

פרופ' ברק, פרופ' ותד וד"ר עפרון
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מרכז צפת לביו-אתיקה, משפט וחברה במקצועות הבריאות:
כנס לציון יום הביו-אתיקה העולמי 2018 

שהתקיים   2018 העולמי  הביו-אתיקה  יום  לציון  הכנס 
אונסק"ו  קתדרת  בשיתוף  נערך  בצפת,  זיו  הרפואי  במרכז 
והפקולטה  צפת  האקדמית  המכללה  חיפה,  באוניברסיטת 

לרפואה של בר אילן בגליל. 

אנשי  רופאים,  בזיו,  מחלקות  מנהלי  בהשתתפות  הכנס 
אקדמיה, אחיות וסטודנטים משלל מוסדות האקדמיים ברחבי 
הגליל ועוד, נערך במסגרת הפעילות של המרכז לביו-אתיקה, 
בבית הספר למשפטים,  וחברה במקצועות הבריאות,  משפט 
המרכז  באודיטוריום  נערך  והוא  צפת,  האקדמית  במכללה 
לבריאות הילד, במרכז הרפואי זיו. יום העיון דן בסוגיות אתיקה 

ומשפט במקצועות הבריאות. 

ההסתדרות הרפואית  הדין,  בית  יו"ר   - רכס  אבינועם  פרופ' 
בישראל )הר"י( היה אורח הכנס עם הרצאתו המרתקת: שבועת 
היפוקרטס בשוק החופשי - האם תיתכן סולידריות כלכלית בין 
הישראלית  בחברה  החיסון  לסוגית  בהתייחסו  למטופל.  הרופא 

אמר כי "בריאות החברה מותנית בכך, שכולם יהיו מחוסנים". 

את  ברך  בצפת  זיו  הרפואי  המרכז  מנהל   – זרקא  סלמאן  ד"ר 
המשתתפים וציין, כי שיתוף הפעולה בין גופי הבריאות וההשכלה 
באזור מבורך ותורם לקידום המחקר, האקדמיה ושירותי הבריאות 
בצפון. "האתיקה והמשפט נרתמים לסייע לצוות הרפואי בקבלת 
וכן  בידע  אותנו  שמעשיר  בתחום  מדובר  פשוטות.  לא  החלטות 

במטען ערכי ותובנות שאנו נזקקים להם במהלך הדרך לצד הידע 
המקצועי הרפואי". 

בכנס ציינו סיום שש שנות הסיוע ההומניטרי שהוענק במרכז 
בסוריה  האזרחים  ממלחמת  וחולים  לפצועים  זיו  הרפואי 
והועלו דילמות אתיות שמדינת ישראל לא נתקלה בהן בעבר, 
או  יטופלו  כרוניים  יועבר לטיפול, האם חולים  מי  כמו למשל 

רק פצועי מלחמה ועוד. 

מר"פ צפון - אל"מ ד"ר נועם פינק- אמר בכנס כי ב-17 ביולי 
הסורים  לפצועים  ההומניטרי  הסיוע  באחת  הסתיים   2018
אסד  צבא  כי  העובדה  בשל   , טובה"  "שכנות  פרויקט  ואתו 
מתן  אודות  בעולם  תקדים  "אין  המורדים.  למובלעת  נכנס 
עוד  הנושא  וכי  מלחמה,  שבוי  שאינו  לאויב  הומניטרי  סיוע 

ילמד וייחקר רבות" .

לביו-אתיקה,  צפת  מרכז  ויו"ר  הכנס  יו"ר  גדרון,  תמר  פרופ' 
למשפטים  הספר  בית  הבריאות,  במקצועות  וחברה  משפט 
במכללה האקדמית צפת סכמה את הכנס: "אין ספק שהתכנים 
שנדונו בכנס משקפים את חשיבות פעילותו של המרכז לביו-
אתיקה. מדובר בתכנים שהרלוונטיות שלהם לחיי היומיום של 
כל אחד מאתנו כאן ועכשיו היא גדולה. השילוב של ההתפתחות 
ושיקולים  וחברה,  תרבות  ערכי  שינוי  המהירה,  הטכנולוגית 

כלכליים, כפי שבאו לידי ביטוי בהרצאות". 

משתתפי הכנס



13

רגולציה ורפורמה 'בכנס משילות בחברה דמוקרטית'
'כנס משילות בחברה הישראלית' התקיים במכללה האקדמית 
צפת על רקע הבחירות לכנסת והוא דן בשני נושאים הקשורים 

במשילות ומטרידים את הציבור: רגולציה ורפורמה.

לשני  נחלק  במכללה,  וואהל  בית  באודיטוריום  שהתקיים  הכנס 
מושבים עיקריים: חלקו הראשון של הכנס דן במשילות והתמקד 
ושיווק  אורן הלמן, סמנכ"ל רגולציה  ברפורמות. הדיון נפתח ע"י 
המשמעותית  ברפורמה  נגע  שבהרצאתו  החשמל  בחברת 
המתקיימת בימים אלה בחברת החשמל. ח"כ ד"ר יפעת שאשא-
יו"ר הוועדה לזכויות הילד הציגה את הרפורמה במעונות  ביטון 

היום ובפעוטונים בישראל.

בועז ארד, דובר העמותה הליברלית החדשה, הציג את עמדתו 
חופשית.  ובתחרות  חופשי  ותומכת בשוק  לרגולציה  המתנגדת 

את טיעוניו הוכיח בעזרת דוגמאות מהדיור, המזון והכלכלה.

חלקו השני של הכנס עסק במשילות והתמקד בערך הדמוקרטי, 

השוויון. אורן הלמן הציג את הבעיה של שילוב בעלי מוגבלויות 
בחברה ובעבודה ואת המאבק למען שילובם. 

האחת,   - הרפורמות  בנושא  סוגיות  שתי  הועלו  הכנס  במהלך 
המשפטי  היועץ  של  בתפקידו  רפורמה  נערכת  לא  מדוע 
לממשלה, על כך הרצתה ד"ר אפרת קנולר, מומחית בפוליטיקה 

הישראלית, מרצה במכללה האקדמית צפת. 

את הכנס סיכם שמואל הר-נוי, לשעבר מנכ"ל המכללה האקדמית 
צפת, שהיה חבר בוועדות ממשלתיות שהכינו תכניות לרפורמה 

והתמקד בהרצאתו בשאלה, מדוע נכשלות הרפורמות בישראל.

ד"ר אפרת קנולר מארגנת הכנס מסרה, כי הכנס נגע השנה במספר 
הרפורמות  המשילות,  בעיית  שהיו:  לבחירות  המשיקים  נושאים 
במשק והזכות של כל אדם לשוויון. "כדי להרגיע את הציבור, מקימים 
ועדות רפורמה, הן דנות מגישות המלצות שמתקבלות, מאושרות 

על ידי הממשלה ונכנסות למגירה. והציבור, נבוך מההבטחות". 

ראש עיריית צפת:
"המכללה האקדמית צפת מהווה נדבך משמעותי עבור צפת 

ופיתוחה"
צפת  עבור  נדבך משמעותי  "המכללה האקדמית צפת מהווה 
ופיתוחה יתרום רבות, הן בפן החינוכי-ערכי והן בפן הכלכלי. 
גשר  ליצור  ונפעל  עליון  עדיפות  בסדר  החינוך  את  רואה  אני 
חינוכי בין בתי הספר בעיר למכללה", אמר שוקי אוחנה, ראש 

עיריית צפת, בתום ביקור במכללה האקדמית צפת. 

לפגישת  אוחנה  שוקי  הגיע  צפת  עיריית  לראשות  היבחרו  עם 
סגן  שלמה חדד,  אליו  נלוו  ראשי המכללה.  ראשונה עם  עבודה 
ראש עיריית צפת, רוני בן אבו, מנכ"ל העירייה ומוטי כהן, מנהל 
אגף החינוך בעירייה. הפגישה נפתחה בסקירה של פרופ' חיים 
הלימוד  תכניות  על  שדבר  המכללה  נשיא  לשעבר  ברייטברט, 
לתואר  התכניות  ל-11  בנוסף  להיפתח  שעתידות  האקדמיות 
הר  שמואל  במכללה.  היום  הפועלות  שני,  לתואר  ואחת  ראשון 
של  הפיזית  התפתחות  את  תאר  המכללה,  מנכ"ל  לשעבר  נוי, 
המכללה והציג את התוכניות להקמת מרכז לגסי הריטג' להוראה 
המכללה  הרחבת  בנייה,  בתנופת  אלה  בימים  הנמצא  רפואית 
בחדרי הרצאות ומבנים ייעודיים, והקמת מאות חניות לסטודנטים 

מעורבות  של  הרבים  בפרויקטים  התמקד  בהמשך  ותושבים. 
המכללה בצפת ובקהילה - חברתית, תרבותית וכלכלית. סיכם 
את הדברים עו"ד אריה הרמלין, יו"ר הועד המנהל, שהציג את 
מבחינה  המכללה  של  החשוב  האסטרטגי  האקדמי  מיקומה 
אזורית לגליל בכלל, ולצפת בפרט. לפגישה נלווה סיור במתקני 
המכללה. בתום הפגישה הועלו רעיונות לשיתופי פעולה נרחבים 
תשתית  הכנת  על  המכללה,  להנהלת  אוחנה  שוקי  בין  וסוכם 

לקידום פרויקטים חברתיים, תרבותיים וכלכליים משותפים.

המדעי  לחינוך  נחשף  הוא  אוחנה,  שקיים  נוסף  ביקור  במהלך 
לביקורו  המכללה.  של  הלימוד  במעבדות  המתקיים  טכנולוגי, 
דיקאנית  פרטובי,  דורית  המכללה,  מנכ"ל  נוי  הר  שמואל  נלוו 
הסטודנטים, חמוטל לשם, מנהלת המרכז האקדמי לנוער ואנשי 
אמי"ת  אולפנית  תלמידות  של  מדעי  בשיעור  צפו  אשר  חינוך, 
במעבדות המתקדמות. בתום הסיור התקיימה בספריית המכללה 
ישיבה בין הגורמים השונים השותפים לפרויקט, בסיומה הוחלט 

על שילובם של בתי ספר נוספים בפרויקט. 
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 ’Syber 19W‘ :מיזם
לקחת חלק במלחמת הסייבר של המחר 

בקורס ייחודי 'למיישמות הגנה בסייבר' במכללה
'מיישמות   - בגליל  וסטודנטיות  לנשים  וחדש  ייחודי  קורס 
 Syber‘ החברתי/תעסוקתי  המיזם  ע"י  יפתח   - בסייבר'  הגנה 
19W’ במכללה האקדמית צפת. הקורס יקנה למשתתפות ידע 
אותן  ויכשיר  בארגון,  סייבר  להגנת  יישומית  ויכולת  תיאורטי 
וארגונים. בפני  סייבר במוסדות,  ותקיפות  איומי  להתמודד עם 
מרתקות  תעסוקה  אפשרויות  מגוון  נפתחות  הקורס  בוגרות 
ההייטק,  בתחום  ציבוריים  ובמוסדות  בארגונים,  והשתלבות 
הציבורי.  ובמגזר  הפיננסים  בתחום  הביטחונית,  בתעשייה 
במכללה   ,2019 יולי-ספטמבר  בחודשים  יתקיים  הקורס 
יהיה פתוח  האקדמית צפת. הקורס הוא בעדיפות לנשים אך 

גם לגברים בפריפריה.

מיזם ‘Syber 19W’ הוקם כחלק מיוזמה חברתית לקידום נשים 
בתחום  שונות  במשרות  לעבודה  הטכנולוגי,  בעולם  והכשרתן 
יזמית  רדו,  חנה  הן  המיזם  ומובילות  הרעיון  הוגות  הסייבר. 

וסיון תהילה אלוס, מומחית אבטחת מידע  ובעולם,  חברתית סדרתית אשר פועלת לקידום נשים בצמתי השפעה במשק בארץ 
וסייבר הפועלת לקידום נשים במקצועות טכנולוגיים, ובתחום הסייבר בפרט. צוות היזמים מורכב ממומחי סייבר מובילים בתחום. 
כולם אנשי מקצוע בעלי הכשרות וניסיון בתחום הסייבר, תשתיות תקשורת ומערכות מידע אשר מרצים בתחום ומייעצים למגזר 

הפרטי, הציבורי והביטחוני. 

חנה רדו: " הדבר הכי חשוב לי הוא שאני משנה מציאות לנשים אמיתיות. פרויקט ‘Syber 19W’ משקף באופן מובהק את הערכים 
בפריפריה  לנשים  גם  הזדמנות  יש  בפרט,  וסייבר  טכנולוגיים  מקצועות  רכישת  דרך  כלכלית.  עצמאות  לעבר  נשים  לקידום  שלי 

להשתכר בכבוד".

בפרויקט  גברים.  ורובם  הצבאי  השירות  במהלך  המקצוע  את  רכשו  בארץ  הסייבר  בתחום  העוסקים  "רוב  אלוס:  תהילה  סיון 
הנוכחי אנחנו מנגישים היום את מקצוע המחר לנשים שלא קיבלו הזדמנות, מכל מיני סיבות, לשרת בצבא או להיחשף למקצוע 

המרתק הזה". 

הקורס מתקיים מטעם פרויקט ‘Syber 19W’ ובשיתוף המכללה האקדמית צפת ומרכז קריירה במכללה. מנהל הקורס הוא עמי 
)עמיחי( ניסימוב, בעל ניסיון רב כמנהל בכיר ומרצה בתחום מערכות מידע וסייבר. יחד עמו ילמדו בקורס מומחי סייבר ותשתיות 

תקשורת מובילים בתחומם. 

בין הנושאים העיקריים שילמדו במהלך הקורס: ניהול, תפעול ותחזוקה של מוצרי הגנת סייבר; יישום תהליכי אבטחה שגרתיים; זיהוי 
וטיפול באירועי אבטחה בהסתמך על הכרת סוגי איומים ותקיפות, ואופן הטיפול בהם. במסגרת הקורס ישולבו לימודים תיאורטיים 
ולמגמות,  הלאומי'  הסייבר  'מערך  לדרישות  מלא  באופן  תואמת  המוצעת  בנושא. ההכשרה  והתנסויות מעשיות  סימולציות  לצד 

ומודלים בינלאומיים בתחום הסייבר.

המטרה היא להקנות כניסה לשוק העבודה לסטודנטיות וסטודנטים ללא ניסיון מעשי בתחום הסייבר. הפרויקט מספק הכשרה 
ובמקביל אליה יוקם מרכז שירותי סייבר אשר יספק שירותי הגנה וייעוץ מרחוק לגופים בארץ ובעולם. במסגרת זו תיבחן האפשרות 

להעסקה של חלק מבוגרות הקורס במרכז.

שמואל הר נוי, מנכ"ל המכללה האקדמית צפת, "במסגרת מערכת הקשרים הענפה של המכללה והקהילה הסובבת אותה, מעודדת 
התושבים,  לרווחת  ותעסוקתיות  אקדמיות  חברתיות,  פעילויות  ליישם  כדי  שונים,  פרויקטים  למינוף  יזמים  של  פניות  המכללה 

והסטודנטים". 

חנה רדו | צילום: עדי כהןסיון תהילה אלוס | צילום: ניצן זוהר
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מאות השתתפו בוועידת הגליל לעסקים ויזמים 
ביוזמת ארגון חסדי ל"ב ו'מעוף' 

ביוזמת  ה-1"  ויזמים  לעסקים  הגליל  "לוועידת  הצלחה 
לעסקים  הסוכנות  'מעוף',  ובהשתתפות  ל"ב  חסדי  ארגון 
במכללה  התקיימה  אשר  הכלכלה,  במשרד  ובינוניים  קטנים 
אנשי  עם  המפגש  כי  ציינו,  המשתתפים  צפת.  האקדמית 
רבות להעלאת  להם  והכלכלה תרם  היזמות  מקצוע בתחום 
המודעות לעסקיהם, הקנה להם ידע מקצועי רב וגרם ליצירת 
בלטו  המשתתפים  בין  העסקים.  בעלי  בין  והיכרות  קשרים 
של  שונים  בשלבים  הנמצאות  שונים,  ממגזרים  רבות  נשים 

הקמת והרצת עסקיהן. 

עשר  חדשות  של  הכלכלי  הפרשן  חודורוב,  מתן  בהנחיית  בכנס, 
עסקיים,  יועצים  הפיננסי,  בתחום  מנהלים  כלכלנים,  ובהשתתפות 
מנטורים ומאמנים בתחום המכירות עסק בהקניית כלים שימושיים 
שינויים  כלכליות  תמורות  של  בעידן  עסקית,  דרך  פריצת  לצורך 

בתחום השיווק העסקי. 

בדברי  אמר  ל"ב  חסדי  ארגון  מנכ"ל  ביסטריצקי,  זלמי  הרב 
יזמים  ע"י  מהשטח  עלה  אשר  כצורך  נולד  הכנס   כי  ברכתו 
ובעלי עסקים מצפת והגליל, שהארגון מלווה כבר מספר שנים. 

"לצורך קידום חזון הארגון אנו מפעילים מספר תכניות לשיקום 
ויצירת הזדמנויות  פיננסי, הקמת עסקים קטנים  כלכלי, חינוך 

תעסוקה איכותנית". 

"הועידה  גולן:  שמונה  קריית  'מעוף'  סניפי  מנהל  כהן  רועי 
היוותה הזדמנות מצוינת עבור בעלי העסקים להכיר את מגוון 
מעמיד  והתעשייה  הכלכלה  שמשרד  והמענקים  השירותים 
תחרותי.  בשוק  עסק  לניהול  חיוני  מידע  לקבל  וכן  לרשותם 
אנו מברכים את ארגון חסדי ל"ב והמכללה האקדמית צפת, 

על שיתוף הפעולה". 

הועידה  את  ארחה  אשר  צפת  האקדמית  המכללה  בשם 
של  פעולה  "שיתוף  אקדמי:  למינהל  סמנכ"ל  סרוגו,  שי  ברך 
הכנסה   מקורות  יצירת  תאפשר  נכונה,  ויזמות  הגורמים  כלל 
ביטוי  לידי  שיביאו  בתחומים  להתפתח  למעוניינים   נוספים  
כנס  נכונה.  הכוונה  ע"י  זאת  כל  ויכולותיהם,  כישוריהם   את 
יכול להוות מנוף לשיתוף פעולה בין האקדמיה לגורמים  זה, 

הפועלים בשטח, ועל כך המכללה מברכת". 

משתתפי הכנס



16

ביקור צמרת בר אילן במכללה האקדמית צפת
המכללה  להקמת  שנים  יובל  לציין  כדי 
ע"י האוניברסיטה ושיתוף פעולה אקדמי 
המשולבים  בוגרים  אלפי  שהניב  פורה, 
היום בתחומים מגוונים במשק הישראלי, 

בציבוריות ובאקדמיה.

במפגש המרגש נכחו נשיא האוניברסיטה 
האוניברסיטה  רקטור  צבן,  אריה  פרופ' 
ינון,  זהר  המנכ"ל  פאוסט,  מרים  פרופ' 
הפקולטה  דיקן  סקורצקי,  קרל  פרופ' 
ונועם  בגליל  עזריאלי  ע"ש  לרפואה 
הפקולטה,  מינהל  ראש  רשלבך,  דוד 
המכללה  נשיא  ע"י  רב  בחום  שהתקבלו 
חיים  פרופ'  לשעבר  צפת  האקדמית 
אקדמיים  לעניינים  נשיא  סגן  ברייטברט, 
המכללה  מנכ"ל  חלאילה,  רביע  פרופ' 
למינהל  וסמנכ"ל  נוי  הר  שמואל  היוצא 
הציג  שי סרוגו. במפגש  אקדמי במכללה, 
של  הלימוד  תכניות  את  ברייטברט  פרופ' 
המכללה והתוכניות העתידיות. שמואל הר 
נוי הציג בפני האורחים המופתעים מצגת 
היסטוריים  ונתונים  נדירים  מסמכים  ובה 
של  שנה   50 שלב  אחרי  שלב  הסוקרים 

בהקמת  אילן  בר  אוניברסיטת  מעורבות 
המכללה. האורחים התרשמו מהתפתחות 
האחרונות  בשנים  שזינקה  המכללה 
ושני,  ראשון  לתואר  הלימוד  בתוכניות 
מספר  על  בפניהם  שהוצגו  ומהנתונים 
סיירו  בהמשך  והבוגרים.  הסטודנטים 
במתקנים השונים של המכללה, בהם גם 
אתר הבניה של הקמת 'מרכז לגסי הריטג' 

להוראה רפואית' במתחם בית בוסל.

הכנת  על  הוחלט  הביקור,  בתום 
פעולה  לשיתוף  ממוקדת  תשתית 
מגוונים,  בתחומים  משמעותי  אקדמי 
הפקולטה  אילן,  בר  אוניברסיטת  בין 
לרפואה והמכללה, כדי לקדם את תחום 
לימודי הבריאות בצפון עבור סטודנטים 

ובוגרים, ולרווחת תושבי צפת והגליל.

ד"ר רן נוימן:
"לאפשר לאנשים עם מוגבלות לחיות 

חיים מלאים ומשמעותיים"
עם  בוגרים  אנשים  של  וחייהם  עולמם  הנו  נוימן  רן  ד"ר  של  עיסוקו  תחום 
מוגבלויות. הוא מרצה בחוג לעבודה סוציאלית ובחוג ללימודים רב תחומיים- 
חינוך מיוחד ופסיכולוגיה, במכללה האקדמית צפת. במקביל הוא חבר בצוות 
המנהל של 'כפר תקוה' )בית וקהילה עבור בוגרים עם מוגבלויות( ומנהל את 

מרכז הידע והמחקר של הכפר.

ד"ר רן נוימן בחר לשלב בין עבודת השדה לבין עולם האקדמיה, מתוך אמונה 
כי בחיבור בין השניים ישנה הזדמנות חשובה לחולל שינוי של ממש. הוא מציע 

להתבונן בשלוש סוגיות מרכזיות העולות משילוב זה:

"כבר בתחילת דרכי המקצועית הבנתי, כי הידע בכל הקשור ל'מסע חייהם' של בוגרים עם מוגבלויות לוקה מאד בחסר. 'אנשי השדה' 
העובדים איתם כמהים לעזרה בכדי שיכלו לספק טיפול, תמיכה וליווי 'נכונים יותר'. הם טוענים כי קיים פער בין התיאוריה לבין 
החיים הלכה למעשה וכי בסיכומו של דבר אינטואיציה וניסיון חיים אישי הם הכלים המרכזיים והכמעט יחידים העומדים לרשותם. 

"לאורך השנים אני מתרשם כי קיים כשל בסיסי בהבנה ובהתייחסות לאנשים עם מוגבלויות. אנשי המקצוע והצוותים התומכים 
נוטים להתמקד בשני תחומים מרכזיים: האחד- להגן על אנשים עם מוגבלות ושמירה עליהם והשני- ללמד אנשים עם מוגבלות 
מיומנויות לעצמאות שיאפשרו להם לתפקד באופן 'נורמאלי' יותר בחברה. העיסוק בשני תחומים אלה חשוב ורלוונטי, אך נשאלת 

צמרת בר אילן, הפקולטה לרפואה והנהלת המכללה 

ד"ר רן נוימן
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נוימן עלינו להתמקד  השאלה האם הוא מהווה מענה לשאיפות, לרצונות ולצרכים של האדם עם המגבלה? לטענתו של ד"ר רן 
במאמצים לסייע לכל אדם באשר הוא ליהנות מחיים מלאים, תוך שניתנת לו האפשרות לשמור על שונותו וייחודיותו. 

"בתקופה האחרונה ניכרת תנופה אדירה בכל הקשור להגדרה של זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות למגורים בקהילה, לחיי זוגיות 
ואפילו לחיי משפחה. המאבק כנגד אפליה הנו מאבק סוחף וחוצה גבולות, אך הוא אינו מספק מענה לשאלות ולדילמות המורכבות 
המתלוות לזכויות אלה. בחיי היום יום עלינו לחפש דרכים להכין, ללמד וללוות אנשים עם מוגבלויות במסע חייהם כבוגרים. אלינו 

לסייע לכל אדם לזהות את רצונותיו, לבחור את דרכו הייחודית, להתמודד עם תוצאות בחירותיו ולשוב ולבחור מחדש. 

"לסיכום" אומר ד"ר רן נוימן "לפנינו עבודה רבה, תיאורטית ויישומית על מנת שנוכל לתת מענה ולאפשר לאנשים עם מוגבלות 
לחיות חיים מלאים ומשמעותיים. נקודת המוצא צריכה להיות כי לכל אדם הזכות לשאוף ולמצוא 'סיבה טובה לקום בבוקר".

גרעין אופקים למחר:
"לתרום מיכולותיי ולהשפיע על החברה"

זוהי השנה השלישית בה פועל גרעין סטודנטים ייחודי במכללה 
האקדמית צפת. 

עזרא  יוחאי  של  בניהולו  במכללה  למחר'  'אופקים  בגרעין 
משתתפים סטודנטים מכל הארץ, הזוכים לשלב לצד הלימודים 
ותרומה  וחוויתיות  ייחודיות  פעילויות  חברה,  חיי  האקדמאים 

משמעותית לחברה.                                            

צפת  תושבי  לטובת  למחר'  'אופקים  גרעין  השנה  פעל  כך,   
חנוכה  נרות  הדלקת  לילדים,  בשבט  ט"ו  פעילות  בהפקת 
כל  לאורך  ועוד.  בפורים  תחפושות  להשאלת  יריד  משותפת, 
השנה פועלים הסטודנטים במקומות התנדבות שונים ומגוונים: 
נוער  עם  פעילות  טיפולית,  סוסים  חוות  לילדים,  למידה  מרכז 

בסיכון, מרכז קליטה לעולי אתיופיה ועוד. 

חוויתי  להווי  הסטודנטים  זוכים  בקהילה  המעורבות  לצד 
במכללה,  השונים  מהחוגים  סטודנטים  עם  והיכרות  ומגבש 
וביחד יוצאים הסטודנטים בגרעין לערבי גיבוש מהנים, טיולים, 

שבתות משותפות והרצאות מרתקות ומעצימות.

תהילה טהר סטודנטית למשפטים שנה ג' "בגרעין יש לי את היכולת 
להגיע לקהילת צפת, לתרום מיכולותיי ולהשפיע על החברה, אבל 
לא פחות חשוב זכיתי להכיר חברים טובים לדרך שתמיד יהיו שם 

אחד בשביל השני. החברים בגרעין הם יותר ממשפחה". 

הסטודנטים שפועלים בגרעין זוכים אף במלגת לימודים ייחודית 
אשר מסייעת להם לממן עד 100% משכר הלימוד. לצד הפעילות 
ובפעילות  תורה  בשיעורי  להשתתף  נהנים  הסטודנטים  בגרעין 

חברתית ותורנית בבית מדרש של המכללה הפועל מדי שבוע. 

משתתפי שבת גרעין
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"בזכות מרכז קריירה הצלחתי להתקבל 
לעבודה שרציתי - ובזמן קצר"

קריירה מתחילים במכללה האקדמית צפת
במכללה  לסיעוד  החוג  בוגר  הוא  ז'מצ'וגוב,  יבגני 
האקדמית צפת. עם סיום לימודיו הוא פנה למרכז קריירה 
כדי לבחון אפשרויות תעסוקה. "התקבלתי בחום רב ע"י 
קריירה  מרכז  רכזות  שתי  עסלה,  אבו  וערין  סגל  רחלי 
אשר ליוו אותי בכל התהליך של הכניסה לתפקיד. עברתי 
קורות  והגשת  כתיבה  אופן  על  מפורט  והסבר  הדרכה 
עבודה.  ראיון  לקראת  והכנה  משרות  חיפוש  החיים, 
התהליך,  כל  ובמהלך  פנים  אל  פנים  היו  המפגשים 
הרגשתי כי ההצלחה שלי חשובה מאוד לצוות של מרכז 
קריירה. בזכות מרכז קריירה הצלחתי להתקבל לעבודה 
שרציתי, ובזמן קצר. כיום אני עובד בקופת חולים באזור 

המרכז וממשיך את לימודי בתחום הבריאות".

ובוגרים  סטודנטים  עבדאללה,  אור,  שפיקה,  יבגני, 
תהליך  עברו  צפת,  האקדמית  המכללה  של  נוספים 
סיומם,  ולאחר  לימודיהם  בזמן  קריירה  במרכז  דומה 

והיום הם מועסקים בתחום לימודיהם. 

קריירה  מרכז  ומנהלת  שיווק  מנהלת  מלניקוב,  יאנה 
"הפעילות של מרכז קריירה משתלבת בצורה טבעית עם 
גבוהה  ברמה  אקדמאים  להכשיר  המכללה  של  האג'נדה 
ולקדם את ההון האנושי המקצועי באזור הגליל, ובישראל. 
אנחנו מקבלים הרבה פידבקים חיוביים מסטודנטים ובוגרים 
להיות  טובה  הכשרה  להם  מספקים  שהלימודים  שלנו 
עבורנו  גדולה  זכות  זוהי  ואיכותיים.  רציניים  מקצוע  אנשי 
כמכללה בכלל, וכמרכז קריירה בפרט, להמשיך ללוות את 
עבודה התואמת את  והבוגרים בחיפוש אחר  הסטודנטים 

כישוריהם עד להשתלבות מוצלחת בתעסוקה". 

לפיתוח  בחשיבות  הכרה  מתוך  הוקם  קריירה  מרכז 
ולבוגרים,  לסטודנטים  ואיכותי  תעסוקתי  אופק 
עומדת  המרכז  בראש  הלימודים.  לתחום  בהתאם 
שיווק במכללה. שתי הרכזות:  מנהלת  מלניקוב,  יאנה 
וערין אבו עסלה, משתתפות בהשתלמויות  סגל  רחלי 
לפונים  מייעצות  ובכנסים מקצועיים בנושא תעסוקה, 
הרלוונטיות,  למשרות  בהתאמה  חיים  קורות  בכתיבת 
אנשי  אישי עם  ייעוץ מקצועי  עבודה,  לראיונות  הכנה 
בתהליך  יישומיים  כלים  להקניית  סדנאות  מקצוע, 
של  השירותים  בסל  ועוד.  הקריירה  מסלול  תכנון 
רבים  מקצועיים  קורסים  מתקיימים  קריירה  מרכז 
ויהודים  ערבים,  לסטודנטים  שנועדו  והשתלמויות 
המעניקים להם כלים המכינים אותם לעולם העבודה. 
עובדים  לאיתור  למעסיקים  כתובת  גם  מהווה  המרכז 

איכותיים, מקצועיים ובעלי רקע אקדמי מתאים.

גישה חדשה בחוויית המשתמש
אתר אינטרנט חדש למכללה האקדמית צפת

השנה עלה לאוויר אתר האינטרנט החדש 
האתר,  צפת.  האקדמית  המכללה  של 
לסטודנטים  מרכזי  ביקור  כרטיס  המהווה 
ומועמדים ללימודים, נבנה ועוצב בהתאמה 
אישית לצרכי המכללה וקהלי היעד השונים.

'רספונסיבי',  אינטרנט  באתר  מדובר 
אוטומטית  עצמו  את  ומתאים  המגיב 
התקנים  מגוון  של  המסכים  סוגי  לכל 

כדוגמת: למחשב, לטאבלט, לסמרטפונים 
ולרזולוציות שונות. עבור כל אחד מחלקי 
האתר בוצע אפיון ועיצוב המותאם לאופי 

המכללה והתכנים הנדרשים באתר.

מחשוב  מחלקת  מנהל  אוטמזגין,  נסי 
במכללה מסר כי "באתר הושם דגש מרכזי 
מבחינת  החדשים  המתעניינים  קהל  על 
הנגשת מידע על מסלולי הלימוד השונים, 

והרשמה  אישי  ייעוץ  לקבלת  אפשרות 
מענה  למתן  במקביל  וזאת,  מקוונת 
מנהלי  וסגל  אקדמי  לסגל  לסטודנטים, 
דגש  עבורם.  הנדרש  המידע  את  הכולל 
נוסף הושם על יתרונות המכללה, הסביבה 
בה.  והאווירה הסטודנטיאלית  החברתית 
בקרוב  המכללה,  אתר  מהחלפת  כחלק 
של  המכללתיים  הפורטלים  גם  יוחלפו 

רחלי סגל וערין אבו עסלה
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הסטודנטים, הסגל האקדמי והמנהלי". 

ושדרוג  נוספת  החלפה  מתוכננת  בקרוב 
למכללה שתכלול  אפליקציה חדשה  של 
הניתנים  האקדמיים  לשירותים  בנוסף 
שירותים  גם  ולמרצים,  לסטודנט  כיום 
בין  אינטראקציה  שיאפשרו  חברתיים 
מידע  לשתף  שיכולו  הסטודנטים  כלל 
שירותים  על  מידע  כולל  וחברתי,  לימודי 

סביבתיים כדוגמת בעלי עסקים, פעילויות 
חברתיות, הצעות עבודה וכדומה.

ללמידה  הסביבה  שודרגה  חודש  לפני 
העדכנית  לגרסה   )Moodle( מתוקשבת 
למשתמש.  ידידותי  ממשק  בעלת  ביותר 
בדיקת  תאפשר  זו  גרסה  היתר  בין 
כהמשך  סטודנטים,  למטלות  מקוריות 
בשנה  שהחל  נייר  ללא  למשרד  המעבר 
הקודמת, הושק השנה תהליך מקוון נוסף 
לסטודנטים  תואר  לסיום  בקשה  להגשת 
המתועדים לסיים את לימודיהם במכללה. 
האישי  במידע  בקשה  מגיש  הסטודנט 
אוטומטית  בצורה  המועברת  בפורטל 
אקדמי,  יועץ  התהליך:  למשתמשי 
דיקאנט, ספרייה, מחשוב, חשבות ולבסוף 

למזכירות האקדמית.

בתחום הטכני, המכללה מספקת שירותי 
גבוהה  זמינות  ברמת  ומידע  מחשוב 
הסגל  משתמשים,  לכ-4,000  ורציפה 
הנדרשים  והסטודנטים  האקדמי  מנהלי, 

ובכל  מקום  מכל  זמנית  בו  למידע  לגשת 
פתרון  הטמיעה  המכללה  לפיכך  זמן, 
שתי  הכולל  מסוגו  מתקדם  טכנולוגי 
דיסקים  המבוססות  אחסון  מערכות 
ביצועים  המספקים   SSD מסוג  מהירים 
מהירה  גישה  המאפשרים  גבוהים  מאוד 
מערכת  במקביל,  המשתמשים  לכלל 
הראשי  השרתים  באתר  הוטמעה  אחת 
השנייה  והמערכת   )Production(
הוטמעה באתר המשני )DR(, דבר שנועד 
והמשך  מקסימלית  יציבות  להבטיח 
כשל.                                     נקודות  של  מצבים  גם  פעילות 
הדרגתי  שדרוג  תהליך  ממשיך  כן,  כמו 
ברחבי  נוספות  מולטימדיה  עמדות  של 

המכללה.

המכללה  שנה,  "כבכל  אוטמזגין  נסי 
ממשיכה להשקיע תשומות ומאמצים רבים 
במטרה להנגיש את כלל המידע והשירותים 
מכל  וידידותי  פשוט  באופן  הממוחשבים 
מקום וכל התקן, בדגש על חווית משתמש 

עצמאית לכלל קהלי המכללה".

סדנת מחקר של העמותה למשפט ציבורי 
20 חוקרים וחוקרות השתתפו בסדנת מחקר 
שהתקיימה  ציבורי  למשפט  העמותה  של 
הצעירים  החוקרים  סדנת  זוהי  במכללה. 
התקיימה  )הראשונה  העמותה,  השנייה 
לה  ששמה  בהרצליה(,  הבינתחומי  במרכז 
למטרה לקדם את המשפט הציבורי בישראל 

באמצעות כנסים וימי עיון. 

פרופ'  של  ברכתו  בדברי  נפתח  האירוע 
למשפטים  הספר  בית  ראש  ותד,  מוחמד 
לגבש  היו  במכללה. מטרותיה של הסדנה 
המשפט  בתחומי  צעירים  חוקרים  קהילת 
וחוקרים  לחוקרות  ולאפשר  הציבורי, 
משוב  לקבל  בסדנה  הוצגו  שמחקריהם 
מעמיק ומקצועי בסביבה תומכת וידידותית. 
השתתפו חוקרים וחוקרות צעירים וצעירות, 
שהוענקו להם תואר דוקטור בחמש השנים 
לתואר  ותלמידים  תלמידות  וכן  האחרונות, 
שני ושלישי למשפטים במוסדות אקדמיים 

בארץ או בחו"ל.    

כל המחקרים שהוצגו בסדנה קשורים לאחד 
מהתחומים המובהקים של המשפט הציבורי 

)חוקתי, מנהלי, בינלאומי ופלילי(. 

נבחרו מחקרים של שישה חוקרים  לסדנה 
צעירים אחרי הליך שיפוט אנונימי. החוקרים 
במהלך  הציגו  לסדנה  שנבחרו  הצעירים 
הסדנה את עבודתם, וקיבלו משוב מחוקרים 
לעומקה  נדונה  עבודתם  בתחום.  בכירים 
בדיון  הסדנה.  משתתפי  שאר  עם  בדיאלוג 
על המחקרים בהשתתפות חברי סגל מבית 

הספר למשפטים במכללה,  הציגו החוקרים 
והחוקרות מאמרים,  הגיבו למאמרים אחרים.

הסדנה אורגנה ע"י ד"ר מיטל פינטו, מרצה 
במכללה  למשפטים  הספר  בבית  בכירה 
של  מזכירה  המשמשת  צפת,   האקדמית 

העמותה למשפט ציבורי. 

חוקרים וחוקרות מרחבי הארץ - משתתפי סדנת המחקר  

נסי אוטמזגין 
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פסיפס של אנשים, תרבויות ודתות בגליל, 
בסדרת הרצאות וסיורים במכללה האקדמית צפת

ההרצאות  בגליל.  שונות  עדות  בני  עם  במפגשים  השנה  עסקה  ודתות"  תרבויות  אנשים,  של  פסיפס  "הגליל,  הרצאות  סדרת 
בהשתתפות מיטב מרצים וחוקרים, לוותה בסיורים מאורגנים באתרים ארכיאולוגיים, דתיים ותרבותיים ברחבי הגליל. 

החידוש בתוכנית השנה היה בסיורים מודרכים שליוו את ההרצאות, במהלכם ביקורו המשתתפים בישובים שונים בגליל ונפגשו 
עם תושבי עדות שונות המרכיבות את הפסיפס הרב תרבותי בצפון, בהם דרוזים, מוסלמים, נוצרים, צ'רקסים ועוד. 

בגליל לאחר  וביהדות  'ביהודים  וחוקר מערות שעסקה  בכיר במכללה  ינון שבטיאל, מרצה  ד"ר  ע"י  נפתחה  סדרת ההרצאות 
חורבן ירושלים' והיא לוותה בסיור בבית שערים. הרצאתו של ד"ר יקי אשכנזי עסקה בראשית הנצרות בגליל, בהמשכה סיירו 
המשתתפים באתרי הנצרות בגליל. סנא טורק ספרה את תולדות הקהילה הצ'רקסית המרתקת ומנהגיה, והמשתתפים סיירו 
עולמה המסקרן של העדה  על  שיח קאסם באדר, מנהל מרכז ההסברה הדרוזי הרצה  בריחניה.  למורשת הצ'רקסים  במרכז 
ז"ל  נביא מרעי  אל"מ  בין המשתתפים לבין אנשי חינוך בכפר חורפיש. בהמשך סיפר על הנצחתו של  וקיים פגישה  הדרוזית 

שנהרג ברצועת עזה מירי פלסטיני והסתיים במפגש עם נשים דרוזיות בתעשייה, וטעימות של אוכל דרוזי מסורתי. 

דיאב שיבלי שסיייר עם המשתתפים בכפר שיבלי דיבר בהרצאתו במוזיאון הבדואים על תרבותם של הבדואים בעבר ואורח 
חייהם בעתיד. יוסי סטפנסקי, לשעבר הארכיאולוג מחוזי הרצה על 250 שנים של עליות ומורדות בהתפתחותם ההיסטורית של 
הישוב בחסידי בצפת וד"ר רפי לואיס, ארכיאולוג, הציג את אחד הקרבות הדרמטיים בגליל בקרני חיטין, שילווה בסיורים בעיינות 

ציפורי, שדה הקרב בקרני חיטין והסביבה. 

שמואל הר נוי לשעבר מנכ"ל המכללה האקדמית צפת "המכללה מעורבת ופועלת בתחום החברתי והקהילתי בעיר צפת ורואה 
בכך את החיבור הנכון המקשר בין תושבי העיר לאקדמיה. סדרת ההרצאות מרתקת והיא נועדה לחלוק את ממצאי מחקריהם 

של המרצים עם הציבור הרחב".

'מהיחידה  הדסי  לילך  ע"י  מאורגנת  והיא  סמלית  בעלות  צפת  האקדמית  במכללה  וואהל  בבית  מתקיימת  ההרצאות  סדרת 
למעורבות חברתית' בדיקנאט הסטודנטים במכללה.

תושבי צפת והגליל המשתתפים בסדרת ההרצאות בביקור בריחניה
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הראש באקדמיה הלב בקהילה
עשרות פרויקטים, מאות סטודנטים, עשרות 
המתרכזים  בקהילה  פעילות  שעות  אלפי 
במכללה  הסטודנטים  דיקאנט  בפעילות 
האקדמית צפת, כל אלה מהווים היום כוח 

מניע עצום בגליל בכלל, ובצפת בפרט.

המכללה האקדמית צפת רואה עצמה חלק 
היא  כך,  ומתוך  פועלת  היא  בה  מהקהילה 
משלבת זרועות עם גופים ציבוריים, חברתיים 

וקהילתיים רבים במרחב הגליל כולו.

הלימוד  "חוויית  דיקאנית  פרטובי,  דורית 
במכללה לא מסתיימת בהרצאות ומבחנים. 
במגוון  פעיל  חלק  לוקחים  הסטודנטים 
הם  במסגרתם,  הקהילה  למען  פרויקטים 
מביאים לידי ביטויי גם את הכלים הניתנים 
את  נותנים  ובעיקר  הלימוד.  בחדרי  להם 

רחוב  בהפעלות  הלמידה,  במרכזי  הלב, 
הקליטה,  במרכזי  'מצחקחוץ',  ,בפעילות 
במועצות,  ובמתנ"סים  הספר  בבתי 
ובבתי החולים. הם פותחים את  העיריות 
וקשישים,  נוער  ילדים,  של  לעולמם  ליבם 
מלמדים ולמדים יחד בהתאמה". בתמורה 
הסטודנטים  זוכים  בקהילה  לפעילותם 
למלגות לימוד ומלגות קיום, כל אחד על פי 
תנאיו ובהתאם לקריטריונים של המכללה. 

הלומדת  שללשוילי  שמחה  סטודנטית 
בחוג לעבודה סוציאלית שנה ב' "ההכרות 
שלנו עם הקהילה, החוויה שאנו עוברים 
עם הילדים, היכולת להרגיש רוממות רוח 
למען  ולתרום  להשפיע  שלנו  היכולת  על 
האחר, הם אלה שיוצרים בעבורנו חווית 

לימוד אחרת, שונה ומיוחדת".

חוקרים צעירים בירידי מדע במכללה האקדמית צפת
מאות ילדים ובני נוער נלהבים מצפת והגליל 
השתתפו בירידי המדע שהתקיימו במהלך 
השנה במכללה האקדמית צפת. הירידים, 
שהתקיימו במסגרת אירועי מדע הפתוחים 
לקהל הרחב, נערכו ביוזמת ובמימון משרד 
בן  רפאלי  יחזקאל  והטכנולוגיה.  המדע, 
אחיו  שלושת  עם  יחד  שהגיע  מצפת   10
לי  הייתה  כי  מהיריד  מאוד  "נהניתי  סיפר 
חוויה מעניינת ליצור בעצמי ולהבין כל מיני 

תהליכים בטבע. מתי יהיה עוד יריד?"

תחנות הירידים הופעלו ע"י מדריכי גליליום 
- המרכז האקדמי לנוער בדיקאנט, בהנהלת 
חמוטל לשם, וסטודנטים הלומדים בחוגים 
הנה  גליליום  במכללה.  הבריאות  למדעי 
מזרחי,  גליל  באשכול  אזורית  שותפות 
להעשרת ילדים ובני נוער במרחב, בתחום 
חשיפתם  תוך  והטכנולוגיה,  המדעים 

לאקדמיה ולתעשייה בצפת, והסביבה.

ברחבת  הוקם  המרכזי  הפעילות  מתחם 
הופעלו  במסגרתו  במכללה,  וואהל  בית 
והטכנולוגי  המדעי  בדגש  שונות  תחנות 
בתחנות  וחנוכה.  לפורים  בהקשר  וחלקם 
אלו למדו הילדים על 'אנמורפוזה'- אשליה 
)לב( והשתמשו  אופטית, מערכת ההובלה 
בסטטוסקופים, סביבונים בהקשרם המדעי, 
מבנה  מולקולרי,  בישול  תוססים,  ניסויים 
שלד האדם, פורים- צבעי הסוואה ואזהרה 

אצל בעלי חיים ועוד. בכל התחנות, מלבד 
לימוד וצפייה, הילדים התנסו, יצרו וחוו.

"הילדים  צפת  תושבת  שלם,  פיליס 
והפעילות  מהאירוע  מאוד  התלהבו 
המגוונת עוררה את סקרנותם לדעת יותר. 
נכדיי היו מאושרים לבדוק אחד לשני את 

לחץ הדם ולהאזין לדופק".

נכדיה  הצטרפו  אליה  מצפת,  ריפל  לורי 
נהנתה  ממעלות,  וקרובים  מכרמיאל 
"הפעילות  ביריד  היוצרת  מהאווירה 
לראות  תענוג  ומחכימה.  מהנה  הייתה 
כיצד הילדים מרותקים לפעילות שקשרה 
בין חג החנוכה למדע, כימיה ולטכנולוגיה, 

ובסופו של יום זכו גם בסופגניה".

שבקר  והטכנולוגיה  המדע  משרד  נציג 
מהרמה  רצונו  שביעות  את  הביע  ביריד 
הערה  ומההשתתפות  הפעילות  של 

והפעילה של המבקרים.

התקיימו  ההפעלה,  תחנות  מלבד 
מדע  מופעי  וואהל  בית  באודיטוריום 
של  המשפחה  לכל  ומלמדים  משעשעים 
למבוגרים  מולקולה'.  ו'ד"ר  המדען'  'גיא 
ומעשירה  מרתקת  הרצאה  התקיימה 
תושב  פרמקולוג,  דבור-  זיאד  ד"ר  של 
צפת,  האקדמית  במכללה  ומרצה  הגליל 

ובפקולטה לרפואה. 

נותנים את הלב

להבין כל מיני תהליכים בטבע
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שאפיה בדארנה:
"ללמוד במכללת צפת זו לא חוויה 

לימודית אקדמית בלבד, אלה תהליך 
של עיצוב אישיות" 
במקצוע  מותק...  תירגעי  "שאפיה, 
אנשים  אלייך  יפנו  לא  לרוב  שבחרת, 
בעיקר  אלא  בחיים,  להם  שטוב 
ורואים  אותם  טלטלו  שהחיים  אלה 
כעובדים  אנחנו  אבל  המושיעה;  בך 

מקל  עם  מסתובבים  לא  סוציאליים 
קסמים והופכים גורלות - אנחנו מנסים 
כמיטב  ולעזור  לסייע  כוחותינו  בכל 
יעל  פרופ'  של  דבריה  אלה  יכולתנו". 
סוציאלית  לעבודה  החוג  ראשת  גירון, 

שיתוף הפעולה בין החוג לעבודה סוציאלית 
לאוניברסיטת KDG בבלגיה

שיתופי פעולה וחילופי מידע אקדמיים בין החוג לעבודה סוציאלית 
סוציאלית  לעבודה  הספר  לבית  צפת,  האקדמית  במכללה 
באוניברסיטת KDG שבאנטוורפן בלגיה, התרחבו השנה בעקבות 
ביקורי גומלין הדדיים בין אנשי סגל של שני המוסדות האקדמיים. 

KDG ד"ר סטיבן גיבנס וד"ר פסקל וריק מאוניברסיטת
)Karel de grote college( התארחו במכללה האקדמית צפת. 
חיים  פרופ'  המכללה  של  היוצא  נשיאה  עם  נפגשו  השניים 
ברייטברט, עם פרופ' יעל גירון, ראשת החוג לעבודה סוציאלית 
ד"ר  במכללה.  סוציאלית  לעבודה  החוג  של  המרצים  סגל  ועם 
גיבנס העביר הרצאה בבית הספר למשפטים בנושא הנגישות 
לצדק וד"ר וריק העבירה הרצאה לקציני מבחן לנוער של מחוז 
הצפון, בהשתתפות של 13 מנהלי הנפות של הצפון. הרצאתה 

עסקה בנקודות של המפגש בין עבודה סוציאלית למשפט. 

ד"ר כרמל מעוז-דותן, מרצה בחוג לעו"ס ואחראית קשרים אקדמיים 
בינלאומיים, ליוותה את האורחים לסיור בכלא צלמון ובכפר הנוער 
נירים. בסיור בכלא צלמון נפגשו האורחים עם מספר אסירים אשר 
למעורבות  אותם  שהוביל  המרגש  חייהם  בסיפור  אותם  שתפו 
בעבריינות, בגינה הם מרצים את עונשם בכלא, ובטיפול שהם עוברים. 

בהמשך, נסעו ד"ר סטיבן גיבנס וד"ר פסקל וריק לכפר הנוער נירים, 
נוער בסיכון החיים בתנאי  אליו נשלחים בצו של בית משפט בני 
עם  ונפגשו  הסוציאליים  העובדים  עם  שוחחו  האורחים  פנימייה. 
לטיפול  הייחודי  מודל העבודה  את  בפניהם  מנהל הכפר, שחשף 
באוכלוסייה זו. האורחים ציינו את התרשמותם העמוקה מהפעילות 
שינה  הביקור  שבו  האופן  ואת  בנירים,  שנעשית  המשמעותית 

ממדים בתפיסת עולמם המקצועית ביחס לעבדה עם בני נוער.

ודרור נצר.  ד"ר טלי בוסתנאי  יצאו  לביקור הגומלין באנטוורפן 
בשיעורים,  פעילה  תצפית  הבלגי,  בקמפוס  סיור  כלל  הביקור 
בעיקר בכיתות רב לאומיות המורכבות מסטודנטים מכל העולם 
תכניות  היכרות עם מסגרות המפעילות  בקולג',  ללמוד  הבאים 
המרצים  של  הידע  בתחומי  ומסקרנות  מעניינות  התערבות 
מצפת: ביקור במרכז לטיפול באלימות במשפחה, העובד במודל 
ומרכז  הלקוחות,  לטובת  וארגונים  פרופסיות  בין  שותפות  של 
ומתן  בקהילה,  שלהם  השיקום  בתהליך  מין  עברייני  המלווה 

הרצאה כל אחד בנושא המומחיות שלו:

ד"ר טלי בוסתנאי הרצתה על: 'הכשרה, אבחון וטיפול בעברייני 
מין מתבגרים: זיהוי עמדות המטפלים כלפי המיניות'.

- תרבותי באלימות במשפחה  בין  'טיפול  על:  נצר הרצה  דרור 
)DV( הערכת סיכונים תרבותיים'.

הרצאותיהם זכו להתעניינות רבה של המשתתפים.

טלי בוסתנאי: "הבלגים היו מאד אדיבים וקבלו אותנו בסבר פנים 
ושכר  מיון,  ללא  לכולם!  פתוחה  בבלגיה  גבוהה  השכלה  יפות. 
הלימוד הוא כרבע ממה שסטודנט משלם אצלנו בארץ. באשר 
כדי  אנטוורפן  של  המרקם  את  לראות  צריך  תרבותיות!?  לרב 
להבין למה הכוונה. אנחנו מודים על ההזדמנות שניתנה לנו לייצג 
את המכללה ומקווים כי היחסים יורחבו גם לחילופי סטודנטים".

שאפיה בדארנה

מפגש המרצים בבלגיה
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נחמיה מוסקוביץ:
"ראיית החיוב בתוך הקושי העשירו את עולמי והרגשתי 

כשותף ביצירת עולם טוב יותר, מכיל ומקבל" 

לשבעה,  אב   ,35 מוסקוביץ,  נחמיה 
גר בצפת כבר 8 שנים. הוא נולד בבני 
עד  ולמד  אדמו"רים,  למשפחת  ברק 
חרדיים.  לימוד  במוסדות  לנישואיו 
ולמרות  בצפת  להתגורר  עבר  הוא 
שחי בשכונה חילונית הוא שומר על 
החסידית  הקהילה  עם  הדוק  קשר 

בעיר ומשתתף בפעילות תורנית. 

אקדמיים  בלימודים  שלי  "הבחירה 
הייתה בראש ובראשונה לגרום לשינוי 
חברתי בקהילה ממנה אני בא.  תמיד 
בשימוש  לאקדמיה,  בפניה  האמנתי 
בידע המושתת על ניסיון ועל מחקרים 
גם  נבעה  שלי  ההחלטה  מבוססים. 
ובאופן  בכבוד  להתפרנס  מהרצון 
עצמאי, במטרה להעשיר את הידע שלי 

בתחום הטיפולי. בחרתי ללמוד עבודה 
הידע  את  לרכוש  בכדי  סוציאלית  
האוריינטציה  ואת  הדרוש  המקצועי 
אלי  הפונים  עם  שתיטיב  הטיפולית, 

לעזרה בעתיד".  

במכללה  ללמוד  שהחלטתי  "הסיבה 
המיקום  הייתה  צפת,  האקדמית  
והנוחות להגיע אליה. הידיעה כי בעבר 
היה מסלול לעבודה סוציאלית שהיה 
הפיג  החרדי,  מהמגזר  לנשים  מיועד 
שהבנתי  מכיוון  חששותיי,  את  במעט 
מכירה את המגזר החרדי  שהמכללה 
לאחר  המתלוות.  הרגישויות  ואת 
בחרתי  תורה  דעת  עם  התייעצות 
אסתיר  לא  ללימודים.  להצטרף 
במכללה  כחרדי  שלי  שהתמודדות 
רגילה ובכיתה רגילה לא הייתה קלה, 

כי זה לא  מקובל מהיכן שאני בא. 

ההתמודדות  קשה:  הייתה  "ההתחלה 
אקדמיים  לימודים  של  חיים  אורח  עם 
העמקה  המשלבים  אינטנסיביים, 
עבודה  בלימודי  כמו  פנימית  והתבוננות 
סוציאלית, מציבה  אתגרים מיוחדים כבר 

את  קיבלה  המכללה  הדרך.  בראשית 
לי בכל עזרה שנזקקתי  וסייעה  לימודיי 
תחושה  לי  נתנה  גירון  יעל  פרופ'  לה. 
לי  והייתה  ייעצה  שווים,  בין  שווה  של 
לכל  פתוחה  תמיד  דלתה  קשבת.  אוזן 
פנייה והיא עזרה לי להשתלב באקדמיה 
בי  הצוות תמך  גם שאר  טובה.  בצורה 
בלבוש המסורתי  לבוא  שלי  וההחלטה 
אדרבה  בשלילה,  נענתה  לא  שלי 
מהשאלות שנשאלתי קיבלתי משוב של 

הבנה וכבוד". 

מוסקוביץ  יצא  הלימודים  במהלך 
לפעילות  והתנדב  מעשית  להכשרה 
הרפואי  במרכז  קהילתית   - חברתית 
בפעילות  "התעניינתי  ובקהילה.  'זיו' 
עזרה  של  מטרה  מתוך  התנדבותית 
לזולת, והתנסות ביצירת קשר עם בני 
אדם שנמצאים במצבי מצוקה למיניהם. 
המפגש עם המצוקה והכאב, הכשירה 
סוציאלי.  כעובד  לעתידי  ותרמה  אותי 
במהלך התנדבותי היו לי חוויות רבות, 
שיחד עם הפעולה הפשוטה של עשיית 
רבות  תרמו  לזולת,  אור  והפצת  הטוב 

לעיצוב אישיותי לעתיד". 

לשליחות  המקצוע  את  בעייני  שהפכו 
העבודה  לתחום  אהבתי  את  והעצימו 

הסוציאלית.

מעראבה,   ,34 בת  בדארנה,  שאפיה 
בוגרת  היא  לשלושה,  ואם  נשואה 
במכללה  סוציאלית  לעבודה  החוג 
גם  היא  שאפיה  צפת.  האקדמית 
בסוציולוגיה  ראשון  תואר  בעלת 
ולימודי  בגאוגרפיה  ואנתרופולוגיה, 
ערבית  בשפה  ראשון  ותואר  סביבה, 
אבל  חיפה.  מאוניברסיטת  והוראה 
מכל התארים שלמדה החליטה לבחור 
ולהגשים  סוציאלית  בעבודה  דווקא 

את חלומה במכללה האקדמית צפת.

צפת  האקדמית  במכללה  "בחרתי 
צפוי  שהיה  למרות  הסגל,  אנשי  בגלל 
שאמשיך את דרכי באוניברסיטת חיפה 
בה התחלתי את דרכי האקדמית. את 
המכללה  בוגר  דברי  העצימו  החלטתי 
שאמר לי - הלוואי ואחזור לשם.  כיום, 
אומרת  אני  המרתק,  המסע  אחרי 
חוויה  לא  זו  צפת  במכללת  שללמוד 
לימודית אקדמית בלבד, אלה תהליך של 
עיצוב אישיות. בחוג לעבודה סוציאלית 
שוררת הרגשה של משפחה, אחד דואג 
ועוזר  תומך,  מבין,  קשוב,  הסגל  לשני, 
בכל מה שאפשר. כמוסלמית, הרגשתי 

מציינים  אחרות  מדתות  שהסטודנטים 
מציינת  ושאני  שלי  החגים  את  איתי 
היחס  את  אהבתי  שלהם.  החגים  את 

האנושי והמקצועי כאחד.

סוציאלית  כעובדת  עובדת  אני  "היום 
תחנה  במשגב,  המשטרה  בתחנת 
על שלושה עשר  אזורית, שאחראית 
והמועצה  התחתון  בגליל  ישובים 
ע"י  מועסקת  אני  משגב.  האזורית 
ואחראית  פנים,  לביטחון  המשרד 
בעיקר על תיקי אלימות במשפחה בין 
כאשת  אני משמשת  כן,  כמו  זוג.  בני 
בכל  והרווחה  המשטרה  בין  קשר 

המקרים האחרים". 

נחמיה מוסקוביץ
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אריה נאה:
תואר  לימודי  פתיחת  עם  וראשוניות  חלוציות  "תחושה של 

שני בסיעוד"
לימודיו  את  סיים  לשישה,  ואב  נשוי   ,38 בן  נאה,  אריה 
 7 לפני  צפת  האקדמית  במכללה  בסיעוד  ראשון  לתואר 
שנים. היום הוא עובד כאח אחראי טיפול  נמרץ לב ואחראי 
והחל  בצפת,  'זיו'  הרפואי  במרכז  הקרדיאלי  המערך  על 
השנה את לימודיו לתואר שני בסיעוד במכללה. בעקבותיו, 

החלה רעייתו ללמוד אף היא סיעוד.

מתוך  הזה  הנפלא  ולמקצוע  הסיעוד  ללימודי  "הגעתי 
לאורך  שונים.  מקצוע  בענפי  שהתנסיתי  לאחר  בשלות, 
עבודתי במקצוע ובתפקידים השונים, תמיד שאפתי ללמוד 
ולהתפתח מבחינה מקצועית, וכעת החלטתי שהגיע הזמן 
גם להתפתח מבחינה אקדמית. בחרתי ללמוד לתואר שני 
התואר  בלימודי  לי  טובה שהיתה  חוויה  לאחר  במכללה, 

הראשון.  יש לנו תחושה של חלוציות וראשוניות בפתיחה 
הכרוכים  האתגרים  אף  על  שני,   לתואר  התוכנית  של 
לכך,  בנוסף  ראשוני.  ובהיותו  החדש  המסלול  בפתיחת 
מתקדמים  לתארים  אקדמיה  לעידוד  רבה  חשיבות  יש 
משתתף  הרפואי  המרכז  בפרט.  ובצפון  בפריפריה 

בהוצאות הלימוד ואף העניק לי מלגה משמעותית". 

"הלימודים לתואר הראשון התנהלו בצורה מיטבית ביותר 
והקליניקות  מהסקטורים  מרצים  של  למגוון  חשיפה  עם 
השונות, עם דגש על רב תרבותיות המאפיינת את האזור בו 
אנו חיים. חווית  הלימודים זכורה לי כתקופה יפה ומאתגרת 
כאחת. הלימודים במכללה סללו לי את הדרך להתקדמות 

והתפתחות מקצועית מהירה".

לראשונה:
'עמית מחקר' מצטרף לחוג למערכות מידע קהילתיות 

במכללה האקדמית צפת

מחקר  כעמית  צפת  האקדמית  למכללה  מצטרף  בר-נוי  אביב 
המחקר  פרויקט  במסגרת  קהילתיות,  מידע  למערכות  בחוג 
עדויות", שזכה במענק הקרן הישראלית למדע.  לגבי  "ספקנות 
בר נוי יבצע את המחקר במשותף עם שני החוקרים הראשיים 
מידע  למערכות  בחוג  בכיר  מרצה  מילר,  בועז  ד"ר  בפרויקט: 
קהילתיות במכללה האקדמית צפת, וד"ר ארנון קרן, מרצה בכיר 

בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. 

לתקשורת  במחלקה  בוצע  אשר  בר-נוי,  אביב  של  הדוקטורט 

בידע  עוסק  רייך,  צבי  פרופ'  בהנחיית  גוריון  בן  באוניברסיטת 
שבהם  ובנסיבות  באופנים  עיתונאית,  במומחיות  עיתונאי, 
עיתונאים מאמתים מידע. בר-נוי עבד כעשור בתחום התקשורת 

לפני שהחל את עבודת הדוקטורט שלו.

בר-נוי,  עדויות" שאליו מצטרף  לגבי  "ספקנות  פרויקט המחקר 
מתוך  ידע  לרכישת  ומעשיים  תיאורטיים  אתגרים  בזיהוי  עוסק 
שאנחנו  מאמונות  להבדיל  לנו,  מוסרים  אחרים  שאנשים  מידע 
מגבשים על סמך מה שראינו במו עינינו. חלק מרכזי בפרויקט 
כגון  חברתיות  ברשתות  מטעה  או  כוזב  מידע  בהפצת  עוסק 
מושגית-אנליטית,  חקירה  משלב  המחקר  ופייסבוק.  וואטסאפ 
בר-נוי  פיתח  שחלקן  כמותיות,  ושיטות  איכותניות,  שיטות 
במהלך הדוקטורט שלו. תחום הידע שבו ממוקם המחקר הוא 
בממדים  העוסק  בפילוסופיה  ענף   - חברתית  אפיסטמולוגיה 

החברתיים של הידע האנושי.

נורמות חברתיות,  של  בזיהוי  בפרויקט מתמקד  הנוכחי  השלב 
ושל  לפיהן אנשים משתפים פוסטים ברשתות חברתיות  אשר 
טעויות מכוונות ובלתי מכוונות של קוראי פוסטים, המתרחשות 
הבא  השלב  למשנהו.  אחד  מהקשר  עוברים  הפוסטים  כאשר 
כוזב  מידע  בהפצת  למלחמה  דרכים  לזהות  ינסה  של המחקר 
או מטעה ברשתות חברתיות, כגון תיקון נורמות שיתוף על ידי 

שינויים בממשק המשתמש. 

אביב בר-נוי
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מור קליגר-טנדלר:
"התחלתי לעבוד מיד עם סיום לימודיי 

בשתי עבודות שרציתי לשלב - 
בבית חולים ומכון לפיזיותרפיה"

הגיעה  קליגר-טנדלר,  מור  כאשר 
ראשת  פלג,  סמדר  ד"ר  עם  לראיון 
קבלה  לקראת  לפיזיותרפיה,  החוג 
צפת,  האקדמית  למכללה  ללימודים 
הירוקים,  ההרים  אותה  הרשימו 
מכל  שנשקף  הקסום  והנוף  הטבע 
זה הזכיר לה מאוד את הטיול  עבר. 
לפני  קצר  זמן  חזרה  ממנו  החוויתי 
"הרגשתי  ואוסטרליה.  מהודו  כן 

שהגעתי למקום שנועד בשבילי".

לילדה,  ואימא  נשואה   ,30 בת  מור, 
המתגוררת בחיפה. היא בוגרת המחזור 
מהמכללה.  בפיזיותרפיה  הראשון 
בעבודה  השתלבה  לימודיה  סיום  עם 
כפיזיותרפיסטית והיום היא  מועסקת 
ומדריכה  קלינית  הדרכה  כרכזת 
קלינית בתחום האורתופדי והנשימתי 

האקוטי, במרכז הרפואי לגליל בנהריה, 
לפיזיותרפיה  במכון  וכפיזיותרפיסטית 

בקרית ים.

בתחום  לעבוד  רציתי  ומתמיד  "מאז 
ללמוד.  מה  רבות  התלבטתי  הטיפול, 
הוא  אבי  כי   התחום  את  הכרתי 
פיזיותרפיסט.  בחרתי ללמוד במכללה 
לאחר התלבטויות רבות. זאת הייתה 
השנה הראשונה בה נפתח החוג והיו 
הרבה חששות, אך כשהגעתי ופגשתי 
את ד"ר סמדר פלג וסטודנטים נוספים 
לראיונות, שמחתי מאוד  כמוני  שבאו 

שהתקבלתי.

שלה,  בחמימות  הוא  במכללה  "הקסם 
בכל מה שקשור ללמידה. צוות מקצועי 
המרצים,   - הכיוונים  מכל  עוטף  וחם 
המזכירות, האגודה, כמו משפחה גדולה. 
בחוג יש את כל הציוד חדש המתקדם 
פגשתי  נוחות.  וכיתות  בתחום  ביותר 
אנשים  כולם  לחיים,  מדהימים  חברים 

שמעוניינים לטפל באנשים אחרים. 

הקליניות  ההתנסויות  "בתקופת 
מגוון  על  למקצוע  לראשונה  נחשפנו 
בתואר  ביותר  המיוחד  היום  תחומיו. 
היה היום הראשון של ההתנסות בשנה 
על  הידיים שלי  את   הנחתי  ג', כאשר 
מטופלים אמיתיים והתחלתי באמצעות 
שלהם.  החיים  על  להשפיע  הטיפול 
את  לי  נתנו  במכללה  התואר  לימודי 
מקסימום הכלים המקצועיים והביטחון 
חבריי  העבודה.  לשוק  לצאת  מנת  על 
במסגרת  שונים  בתחומים  עובדים 
להתייעץ  ממשיכים  ואנחנו  המקצוע 

באופן קבוע ולתרום ידע האחד לשני. 

ובקידום  קלינית  בהדרכה  רואה  "אני 
ולשמחתי  עליון,  ערך  סטודנטים 
כרכזת  עובדת  אני  האחרונה  בשנה 
הדרכה קלינית במרכז הרפואי לגליל, 
יחד עם מנהלת שירותי הפיזיותרפיה, 
15 מדריכים. אנחנו עושים  וצוות של 
את  להעניק  מנת  על  כלילות  ימים 

ההדרכה ברמה הגבוהה ביותר".

בבית  הקרדיאלי  המערך  על  כאחראי  משמש  אני  היום 
ומחלקת  לב  נמרץ  טיפול  יחידת  כולל  המערך  החולים, 
שיקומית  מסגרת  וכן  הלב,  ומכון  צנתורים  יחידת  ביניים, 
לחולים לאחר אירועי לב שונים.  במהלך השנים הוכשרתי 
בקורסים ובהשתלמויות  נוספות, כמו טיפול נמרץ משולב 
וקורסים ייעודיים נוספים כמו צנתורים, קוצבים ועוד. הרצון 
ללמוד ולהתפתח הוקנה לי בזכות אווירת  הלימודים של 

התואר הראשון". 

"בחרתי במקצוע שיש בו הכי הרבה אינטראקציה בין אנשים, 
כולל מטופלים, משפחות ואנשי צוות שונים, יש במקצוע הזה 
לזולת  מעצמך  ולהעניק  לתרום  ביותר  הגדולה  היכולת  את 
יפים  בזמנים  גם  כמו  ומאתגרים,  ברגעים קשים  אתו  ולהיות 

יותר של החלמה ושיקום."

של  ממושך  מאמץ  פרי  הוא  בסיעוד  השני  התואר  לימודי 
צפת  האקדמית  במכללה  מקצועיים  ושותפים  גורמים 
ומחוצה לה. המשותף לכולם הוא הרצון להנגיש השכלה 
כולל  התואר  והצפון.  הגליל,  לתושבי  ואיכותית  גבוהה 
קורסים במנהל ומדיניות בסיעוד, בניהול מערכות בריאות, 
חווייתיים  בחירה  וקורסי  וסטטיסטיקה,  מחקר  שיטות 
ומעניינים. בראש התוכנית עומדת ד"ר רות קפלן ובמחזור 

הראשון לומדים 24 סטודנטים מכל רחבי הארץ. 

בראש החוג לסיעוד עומדת ד"ר ציפי אברהם. מרבית בוגרי 
התואר הראשון, השתלבו בעבודה מקצועית קלינית במוסדות 
הספיק  הגדול  וחלקם  הארץ,  רחבי  בכל  שונים  בריאות 
להתקדם לתפקידי ניהול, להתמקצע ולהשתלם בקורסים על 

בסיסיים, והשתלמויות מקצועיות בתחום הסיעוד.

מור קליגר | צילום: אלי כהן
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תוצרת הארץ:
"באנו להתחבר לשותפות עם תושבי צפת ולתרום 

לעשייה התרבותית והחינוכית"
חבורת צעירים דינמית הפועלת ומפעילה אירועים חברתיים ותרבותיים ברחבי צפת, הפכה בחודשים האחרונים לחלק בלתי 
נפרד מהווי העיר המשנה את פניה. הפעילות כוללת התנדבות בקהילה, הפעלות חינוכיות, יוזמה וביצוע של אירועי תרבות בהם 
שותפים צעירים בני העיר והסטודנטים. הצעירים והצעירות, סטודנטים הלומדים במכללה האקדמית צפת ובפקולטה לרפואה, 
היחידה  עם  פעולה  בשיתוף  הפועלת  צפת,  של  הראשונה  הסטודנטים  לקהילת  והתגבשו  הארץ'  'תוצרת  לפרויקט  הצטרפו 

למעורבות חברתית בדיקנאט הסטודנטים במכללה, מרכז צעירים צפת ועיריית צפת. 

עסקה  בצפת  הסטודנטים  קהילת 
בחודשים האחרונים בגיבוש חברתי, זהות 
ובניית תכנית למשימות בהן הסטודנטים 
 22 בתכנית  משתתפים  כיום  יפעלו. 
מהמכללה,  וסטודנטיות  סטודנטים 
וגם   ₪  16,000 של  ממלגה  גם  הנהנים 
מהנים,  קהילה  ערבי  חברתית,  מעשייה 
סמינרים פעילים, שבתות משותפות ועוד. 
חברי הקהילה גרים ברחבי העיר ופועלים 
השונות.  ובשכונות  העתיקה,  בעיר 
על  הוחלט  בעקבות ההצלחה האחרונה 
הלימודים  לשנת  נוספת  קהילה  הקמת 
הבאה. המשמעות המידית היינה גיוס של 
הסטודנטים  לתכנית,  סטודנטים   50 עד 
גרים בעיר ומקיימים פעילות חברתית יחד 

עם ארגונים שונים הפועלים בעיר.

המכללה  מנכ"ל  לשעבר  נוי,  הר  שמואל 
סטודנטים  "קהילת  צפת:  האקדמית 
תוצרת הארץ – המכללה האקדמית צפת 
הקהילתית  לפעילות  החנית  חוד  תהווה 

המכללה  של  ערכי  וחיבור  המכללה  של 
עם הקהילה ועם עיריית צפת".

בצפת  התכנית  מנהל  תשובה,  רונאל 
במרכז  ופריסתה  המכללה  של  "מיקומה 
העיר והשותפות הקיימת היום בין המכללה 
מגזרים  לארגונים,  המכללה  ובין  לקהילה, 
טבעי  באופן  הביאו  המקומית,  ולרשות 
לחיבור מפרה עם פרויקט תוצרת הארץ. 
או  לשנות  לא באים  לציין שאנו  לי  חשוב 
לעבוד למען משהו. אנחנו רוצים לפעול יד 
ביד ובשותפות עם ארגונים, ותושבים. צפת 
כבית.  בה  רואים  ואנו  מאוד  לנו  חשובה 
למרחב  האחריות  תחושת  באה  מכאן 
תרבות,  סביב  העשייה  וקידום  המשותף 
חינוך, ואחריות חברתית שתתרום ישירות 
פוליטית  אג'נדה  מקדמים  איננו  לקהילה. 
ולא רעיון דתי או חילוני. אנו רוצים לקבל 
ערך מוסף בשנים בהם נשהה כסטודנטים 
חלק  ולהרגיש  להתחבר  להכיר,   - בצפת 

מהקהילה המקומית". 

לסיעוד  סטודנטית  פונומרנקו,  קטי 
שתוצרת  "מאז  בתכנית:  המשתתפת 
האקדמית  במכללה  פועלת  הארץ 
מכול  לחיים  חברים  להכיר  זכיתי  צפת 
הפעילויות  הישראלית.  החברה  גווני 
רובד  עבורי  מהוות  יחד  והעשייה 
שמעבר  כך,  כסטודנטית.  משמעותי 
לעשייה האקדמית יש לי גם את הזכות 
אני  וערכית.  חברתית  בעשייה  לעסוק 
"לעורר  אתנו  יחד  כולכם  את  מזמינה 
לתוצרת  וקנאה  וחיבה,  וכבוד,  אהבה 

הארץ".

הקהילה פועלת במסגרת תכנית ארצית - 
"תוצרת הארץ", שהחלה את דרכה בשנת 
היום  החברתית.  במחאה  בלוד,   2011
סטודנטים   700 בתכנית  חלק  לוקחים 
וסטודנטיות מכל רחבי הארץ בהשתתפות 
רבים  הארצית.  הסטודנטים  התאחדות 
שונות  ביוזמות  פועלים  התוכנית  מבוגרי 

ונשארים בעיר בה הם למדו.

תוצרת הארץ- להכיר, להתחבר ולהרגיש חלק מהקהילה המקומית
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קרינה לאונה יו"ר אגודת הסטודנטים:
אגן על זכויותיהם, מעמדם ורווחתם של הסטודנטים

במכללה  ההתנהגות  למדעי  בחוג  סטודנטית  לאונה,  קרינה 
האקדמית צפת נבחרה השנה לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים. 
קרינה היא היו"ר הראשונה במכללה מאז נוסדה. מרגע כניסתה  
שהקימה,  האגודה  חברי  עם  יחד  קרינה,  מקפידה  לתפקידה 
האישיות  בבעיות  לטפל  ונוצרים,   דרוזים  מוסלמים,  יהודים, 
מחסומים  על  להתגבר  להם  ולסייע  הסטודנטים  של  השונות 
בלימודים. מסייעת בידה לימור ביטון, מזכירת האגודה המוכרת 
חברתיים  אירועים  ליזום  החלה  במקביל  הסטודנטים.  כל  ע"י 

ותרבותיים לסטודנטים יחד עם דיקנאט הסטודנטים. 

המכללה  הנהלת  עם  יחד  שיזמה  הראשונים  האירועים  אחד 
היתה עצרת מחאה ברחבת הקמפוס, כדי לבטא את הזדהות 
נשים.  כנגד  אלימות  למניעת  הארצי  המאבק  עם  המכללה 
מושיטה  במכללה  הסטודנטים  "אגודת  אמרה  בעצרת  בדבריה 
יד לכל אישה או סטודנטית הרואה עצמה נפגעת, ואנחנו נעשה 

ככל שיעלה בידנו על מנת לסייע ולתמוך במקרים אלה". 

מאז קיימו הפנינג תחילת שנה ותחילת סמסטר, מסיבת פורים, מופעי 

אמנים ועוד. כל זאת לצד פעילות חברתית ותרבותית בקהילה. 

את  נלווה  לתפקידי.  רבה  מחויבות  רואה  "אני  לאונה  קרינה 
במגוון  במכללה  ללימודים  הראשון  מיומם  החל  הסטודנטים 
מעונות  חברתית,  מעורבות  אקדמיים,  שירותים  תחומים: 
הסטודנטים, אירועי תרבות וספורט, מלגות וייעוץ בכל עניין או 

בעיה סטודנטיאלית -  עד לנקודת סיום התואר".

שגרירים של תקווה, תקווה של שגרירים
“אני מרגיש שיצאתי אדם אחר מהסיור שערכנו בגליל. הרבה יותר 
יותר מוכן להיאבק למען זכויות של אחרים, מבין  סובלני, הרבה 
יותר את החברה שחיה פה, ובעיקר למדתי שיש לי עוד הרבה 
מה ללמוד וללמד אחרים". אמר נועם אסיף, סטודנט שנה א' בחוג 
בסיור  השתתף  אשר  צפת,  האקדמית  במכללה  לפיזיותרפיה 
המרחב הגלילי שנערך בישובים שונים ומגוונים במסגרת פרויקט 

- 'שגרירים של תקווה' שהוא חלק מתוכנית "תקווה ישראלית". 

מחוגים  לסטודנטים  השנה,  אפשרה  צפת  האקדמית  המכללה 
השונים, עדות ודתות שונות, הזדמנות לצאת למסע. מסע העובר 
חוויות  המשלב  מסע  ואנשים,  נופים  מקומות,  עם  מפגש  דרך 
אטרקטיביות יחד עם עולמות תוכן של מנהיגות, אחריות, סובלנות, 

שיח ומרחבים מחברים.

חיובית,  להכרות  בבניית המרחב המשותף  הפרויקט מתמקד 
הארץ  אהבת  האחריות,  השותפות,  ערכי  בו  ומוטמעים 
והמעורבות, תוך שמירה על כבוד הדדי והקשבה לשונה. כמו 
כן, פועל להכשרת הסטודנטים לחיי אזרחים אחראיים, פעילים 

ומעורבים בקהילה ובמדינה.

שירה ינאי, הממונה על תכנית 'תקווה ישראלית' במכללה ציינה 
כי, "בתוך מארג התרבויות והאמונות השונות של הסטודנטים 
בקרב  השינוי  סוכני  את  ולאתר  לזהות  בקשנו  המכללה,  באי 
כדי  תוך  וחברתי  אישי  העצמה  במסע  ולהובילם  הסטודנטים 
)בסביבתם  בישראל  החברה  על  שישפיעו  במטרה  לימודיהם 

הקרובה והרחוקה( גם לאחר סיום הלימודים".

הפרויקט,  משתתפי  סטודנטים  עשרים  יצאו  התוכנית  במסגרת 
יהודים,  של  המשותפים  והחיים  בגליל  הקהילה  חיי  את  לגלות 
הקייס  עם  נפגשנו  הסטודנטים  ועוד.  דרוזים  נוצרים,  מוסלמים, 
על  שסיפר  מכולם,  והצעיר  בארץ  שנולד  הראשון  הקס  אפריים, 
במסגד  מע'אר  בכפר  ומנהגיהם.  אתיופיה  יהודי  של  ההיסטוריה 
יוסף שיניי שדיבר  והשייח׳  האימאם  עם  הצפוני התקיים מפגש 
על יסודות דת האסלאם ועל חיים של דו קיום בכפר מגוון. בבית 
מהם  ושמעו  וח׳טאר חמוד,  בנזיה סאלח  הסטודנטים  פגשו  ג'אן 
אודות העדה הדרוזית, אמונתם, וחיבורם לחברה בישראל. "מכלל 
ואהבה  לסובלנות קבלת האחר  למדנו שערכי הדתות  המפגשים 
ייסוד שעל פיהם יש לנהוג. ושדרך ארץ ומוסר קודמים  הם ערכי 
ותקווה  רוח  אנשי  היו  שפגשנו  האנשים  וכללים.  הלכות  למצוות, 

אמיתית לחברה מתוקנת וטובה יותר", הוסיפה שירה.

הזדהות עם מאבק הנשים למניעת אלימות

הזדמנות לצאת למסע המשלב עולמות ומנהיגות
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מסתרי בית בוסל:
בורות מים עתיקים נחשפו מתחת ליסודות 

בית החולים האנגליקני בן 115 שנים
במהלך סיור במתחם העבודות להקמת 
בית  במתחם  רפואית  להוראה  המרכז 
בוסל, שמע  קבלן השימור דרדור אבנים 
המלווה בהד עמום. כשבדק את מהות 
הרעשים נחשף לעיניו פתח צר של בור 
העתיק  המבנה  ליסודות  בסמוך  חשוך 

של בית החולים האנגליקני. 

בדיקה עם שמואל הר נוי, לשעבר מנכ"ל 
מתחם  תולדות  את  שחקר  המכללה, 
האנגליקני  החולים  ובית  בוסל  בית 
לספר  מחקר  עבודת  כתיבת  במסגרת 
מדובר  כי  העלתה,  קרובים"  "רחוקים 
באחד משני בורות מים עתיקים שנכרו 
ארכיטקט  שומכר,  גוטליב   ד"ר  בעצת 

שתכנון את בית החולים ההיסטורי.

התגלע  הבניה  במהלך  נוי,  הר  לדברי 
בית  בנין  מתכנני  בין  הנדסי  ויכוח 
החולים לגבי מיקום בורות המים. חלק 
שכרית  חששם  את  הביעו  מהמתכננים 
עלול  הבניין  יסודות  ליד  מים  בורות 
שומאכר  גוטליב  יציבותו.  את  לערער 
הוחלט  דבר  של  ובסופו  עליהם,  חלק 
הקפדה  תוך  המים  בורות  את  להקים 

על דיפונם ובדודם. 

ד"ר  למקום  הוזעק  החשיפה  בעקבות 
במכללה,  בכיר  מרצה  שבטיאל,  ינון 
בערכת  מצויד  הגליל.  מערות  וחוקר 
תאורה  אבטחה,  ציוד  גלישה,  חבלי 
מבעד  השתחל  רבה,  ותעוזה  תואמת 
לפתח הראשון כשהוא מאובטח בחבל 
הראשון.   לבור  מ'   5 כ-  וגלש  ביטחון 
הסכנות  את  היטב  שוקל  כשהוא 
השונות האורבות לו בדרך, המשיך וגלש 
לבור השני, כשהוא מלא התפעלות  גם 

ממצבם הטוב של הבורות. 

הרבה  "להפתעתי  שבטיאל:  ינון  ד"ר 
בורות המים התגלו שמורים באופן יוצא 
מלבנית,  בצורה  בנויים  הם  הכלל.  מן 

מקושתים בחלקם העליון ובעלי קיבולת 
את  המצפה  הטיח  מ"ק.   180 כ-  של 
ובאחת  טובה  בצורה  שמור  התקרות 
התקרות נשמר גם הצבע הלבן, למרות 

שחלפו מעל 100 שנים מאז נבנה". 

את  אלה  בימים  חוקר  שבטיאל  ד"ר 
האופן בו פתרה העיר צפת את המחסור 
מתקופות  עוד  בעיר  במים  החמור 
קדומות. שבטיאל מסר, כי מצא שבתת 
נחצבו  העתיקה  העיר  של  הקרקע 
תת-קרקעיות  נקבות  בורות,  מאות 
ואמות להובלת מים. "תכנונם וחציבתם 
מהמאה  עוד  נודעו  מים,  בורות  של 
הצלבנים  חצבו  אז  כבר  בצפת.  ה-11 
 13 ה-  במאה  הממלוכים  ואחריהם 
בורות אגירת מי גשמים ענקיים במצודה 

של צפת. התקנתם של בורות מים היו 
והכרחיים  ידועים,  ופרטי  ציבורי  מפעל 
ביותר בעיר בה מקורות המים היו דלים 
מזקני  כהן,  מנחם  לדברי  בולט.  באופן 
העיר צפת, הצילו בורות המים את העיר 
במלחמת העצמאות". לאתר הוזמן צוות 
מיפוי מהמרכז לחקר מערות כדי להכין  

תיעוד  מקצועי של הבורות הנדירים.

בית  ושיקום  "שימור  נוי  הר  שמואל 
החולים ההיסטורי הוא חלק מפרויקט 
להוראה  הריטג'  לגסי  מרכז  הקמת 
לצד  חדשה  בנייה  שמשלב  רפואית, 
היסטוריים.  מבנים  ושיחזור  שימור 
אוקטובר-  – לפרויקט  משוער  סיום 

נובמבר 2020".

ד"ר ינון שבטיאל גולש לבורות המים
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עומר להב:
"הלימודים בצפת היוו 
תשתית להתפתחותי 

המקצועית ותרמו לביטחון 
לעסוק בתחום שאני אוהב"

"החלטתי ללמוד בחוג למיסטיקה ורוחניות במכללה האקדמית 
תחום  את  התואמים  לימודים  אחרי  שבחיפושי  מכיוון  צפת, 
התעניינותי, מצאתי תכנים מסקרנים הנוגעים לשאלות מהותיות 
וקיומיות. חשבתי שלנסות לבחון אותם  מנקודת מבט אקדמית 
יוכלו להעשיר את עולמי הפנימי ולהפנות אותי לכיוונים שלא 
שלימדו  החוקרים  של  ההדרכה  ללא  קודם  עליהם  חשבתי 

אותי", מספר עומר להב, בוגר החוג למיסטיקה ורוחניות. 

ועד לאחרונה, הועסק עומר  לימודיו בצפת  סיים את  מאז 
להב כעוזר מחקר ועוזר הוראה אקדמי שם היה  גם שותף 
לכתיבת ספרים ומאמרים שזכו לצאת לאור, ולפרסום. היום 

הוא לומד לתואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. 

"בזכות זה שלמדתי את התואר הזה במכללה האקדמית 
ואולי  שני  לתואר  ללמוד  האפשרות  בפני  נפתחה  צפת,  
אף להמשיך לדוקטורט. אחת מחוויות הלימוד הזכורות לי 
ביותר מלימודי במכללה היא הדרך לצפת. מסע המלווה 
בשלל  ויערות  טבע  של  היפיפה  מהנוף  נעימים  ברגשות 
צבעי הקשת, בכל עונות השנה. התרגשותי התעצמה כל 
סמוך  סבי  קבור  שם  במירון,  חלפתי  כאשר  מחדש  פעם 
את  שחיבר  התנא  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  של  קברו  לציון 
ספר הזוהר, ששמו יוזכר כל פעם מחדש באחת ההרצאות 

שהשתתפתי בהן על הקבלה והמיסטיקה היהודית. 

"האווירה במכללה ובחוג למיסטיקה ורוחניות, תרמו רבות 
לעמוד  שלי  והשאיפה  ללימודים,  הרצינית  להתייחסותי 
בכל המטלות האקדמיות והאחרות שהוטלו עלי כסטודנט. 
מרתקים  חוקרים  עם  להיפגש  לי  יצא  הלימודים  במהלך 
במיסטיקה, בקבלה בדתות, מהשורה הראשונה בתחומם 
לשאול,  שלי  העז  לרצון  ותרמו  שלי  הידע  את  שהרחיבו 

להבין, ולהגיע לתובנות שבגללן באתי ללמוד". 

דניאל פלוטקין:
"המטרה שלי בלימודים הייתה להיות מטפל מקצועי וטוב 

יותר"
עולים  למשפחת  בן  הוא   ,32 בן  פלוטקין,  דניאל 
והתיישבו   1989 בשנת  לישראל  שהיגרו  מרוסיה 
של  תקופה  עבר  שנים  מספר  לפני  תרשיחא.  מעלות- 
שינויים בחייו וחיפש נושא שיקדם ויפתח אותו בתחום 
החוג  של  והתכנים  המכללה  של  פרסום  התעניינותו. 
עם  מפגש  ולאחר  אותו,  עניינו  ורוחניות  למיסטיקה 
הגיע  החוג,  ראשת  שפירא,   - מדבר  רוח  מריאנה  ד"ר 

למסקנה שזה מה שהוא הולך לעשות.

"העולם האקדמי היה לי זר, אבל כבר בתחילת הלימודים 
להתפתחות  כאמצעי  אותי  שעניינו  לקורסים  התחברתי 

שלי  הידע  את  העשרתי  הלימודים  באמצעות  אישית. 
ורוחניות  והתפתחתי מקצועית כמטפל. החוג למיסטיקה 
יותר  טוב  להבין  כלים  לי  והקנה  סקרנותי  את  העצים 
אוכלוסיות מגוונות איתן אני נפגש במסגרות שונות, ולהכיר 
בכלים  גם  אותי  ציידו  הלימודים  חדשות.  רוחניות  דעות 
אשר שיפרו את יכולת הכתיבה שלי מתוך מטרה לפרסם 

מאמרים הערוכים בצורה מקצועית". 

ורוחניות  למיסטיקה  החוג  בוגר  פלוטקין,  דניאל  היום, 
ועוסק  בגליל  קדיתא  האקולוגי  בכפר  מתגורר  במכללה, 
כמטפל ברפואה משלימה הרפואה ההודית  - האיורוודה.  

נפתחה בפני האפשרות לתואר שני
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ד"ר ירון דקל 
ד"ר ירון דקל הוא מרצה 
בעיקר  המרצה  בכיר 
בחוגים למדעי המעבדה 

ורפואת חרום.

הוא  תפקידיו  במסגרת 
מכהן כרכז החוג למדעי 
ההכשרה  על  ואחראי  רפואית  המעבדה 
במעבדות  החוג  תלמידי  של  המעשית 
הרפואיות, בבתי חולים ובמעבדות מרכזיות 
של קופות החולים: שירותי בריאות כללית 
בוועדת  חבר  הוא  הוא  כן,  כמו  ומכבי. 
הסטטוס של החוג למדעי המעבדה רפואית 

ובוועדת המחקר של המכללה. 

ד"ר ירון דקל הוא מרצה מצוין במקצועות 
ביוכימיה  בהם:  במיוחד  מאתגרים  לימוד 
כללית, ביוכימיה קלינית וכן אנדוקרינולוגיה, 
והוא עושה זאת במקצועיות ואחריות רבה.

'כנס  את  דקל  ירון  ד"ר  ארגן  השנה 
מטעם  השישי'  הבריאות  מקצועות 
מחקריו  רבה.  להצלחה  שזכה  המכללה, 

של ד"ר ירון דקל נעשים במכון שמיר.

ד"ר אפרת קנולר 
קנולר  אפרת  ד"ר 
בחוג  מרצה  היא 
ומרכזת  תחומי  הרב 
הלימודים  הקבץ  את 
במסלול למשאבי אנוש. 
שנים  מלמדת  היא 
וזוכה  במכללה  רבות 
להערכה רבה של הסטודנטים והעמיתים 
להנגשת  מזמנה  רב  זמן  ומקדישה  שלה, 
חומר הלימוד לסטודנטים  ולשיפור איכות 

ההוראה  במכללה. 

 הדרישות האקדמיות של ד"ר קנולר הינן 
ברמה  גבוהה והן מקנות לסטודנטים כלים 
לתארים  לימודיהם  את  להמשיך  נאותים 
רבים  בוגרים  יעידו  כך  על  מתקדמים. 
במקביל   מתקדמים.  לתארים  שהמשיכו 
היא  פועלת לארגן כנסים מדעיים של החוג 
הרב תחומי, הזוכים להערכת הסטודנטים 

והמשתתפים.

ד"ר קנולר  מוכרת כאחת המומחיות בארץ 
לפוליטיקה ולא אחת התבקשה לייצג את 
המכללה בתכניות רדיו וטלוויזיה  בתחום 
וספר  בנושא  ספר  פרסמה  היא  הפוליטי. 

נוסף בהכנה. 

הסגל  ארגון  כיו"ר  משמשת  קנולר   ד"ר 
סגל  מול  מזמנה,  תורמת  והיא  האקדמי 
לקידום  המכללה,  והנהלת  המרצים 
תוך שהיא משתמשת  ביניהם,  הקשרים 
והפרקטי,  האקדמי  הרב,  בניסיונה 

לקידום הנושאים.

ד"ר לימור מלול 
מלול,  לימור  ד"ר 
היא בוגרת בית ספר 
במכללה  למשפטים 
ואת  צפת  האקדמית 
שלה  הדוקטורט 
בפקולטה  עשתה 
עם  חיפה,  באוניברסיטת  למשפטים 
התמחות בדיני בריאות וביו-אתיקה.

לילך לוטן
היא  לוטן,  לילך  הגב' 
בחוג  סגל  חברת 
במכללה,  לפיזיותרפיה 
מיום הקמתו. הגב' לילך 
כמרצה  נבחרה  לוטן 
מצטיינת בשל יכולותיה 

האקדמיות, הקליניות והאנושיות. 

היא  לוטן  הגב'  כמרצה,  בתפקידה 
הכול,  ומעל  נעימה  סבלנית,  אכפתית, 
שלה,  ההוראה  בכישורי  משתמשת 
באופן המאפשר לכל סטודנט למצות את 

הפוטנציאל הטמון בו.

הקליניות,  ההתנסויות  כרכזת  בתפקידה 
ההתנסויות  מערך  את  לוטן  גב'  בנתה 
למעלה  עם  מקיימת קשר  והיא  הקליניות, 
 100  – ל  וקרוב  הדרכה  מרכזי   70 מ- 
ומדריכות קליניים. סגנון עבודתה  מדריכים 
של  שימור  מאפשרים  הייחודית  ואישיותה 
לכל  אישי  מענה  מתן  תוך  אלו,  מקומות 
מדריך ולכל סטודנט, והתאמה אופטימאלית 
שאליו  ההתנסות  למקום  סטודנט  כל  של 

הוא משובץ.

גב'  זה, השכילה  תפקידה  מתוקף  כן,  כמו 
לוטן לתווך בין השדה הקליני לבין המערכת 
במערך  שינויים  מספר  והובילה  האקדמית 
ההוראה בחוג, מתוך הבנת הצרכים של שני 

הצדדים, וראיית הסטודנט במרכז.

ד"ר ג'נט כהן
היא  כהן  ג'נט  ד"ר 
בעלת  נמרצת,  מרצה 
ותושייה.  יוזמה 
משבחים  הסטודנטים 
את עבודתה האקדמית 
ומציינים, שהיא מרצה 
עניין  ומעוררת  רבה,  מחויבות  בעלת 
היא  שלה.  הלימוד  בתחומי  והתלהבות 
אישיים  קשרים  ליצור  יכולת  בעלת 

משמעותיים עם הסטודנטים והמרצים. 

ד"ר ג'נט כהן היא מסורה ונדיבה. היא 
בכל  ועזרה  חריצות  אחריות,  מגלה 

תחום שבו היא מתבקשת.

מאז שסיימה את עבודת הדוקטורט שלה, 
המדעי  בתחום  חיל  עושה  כהן  ג'נט  ד"ר 
בפרסומים ובהופעה על במות אקדמיות 
ברחבי הארץ. מעבר לכך, ד"ר כהן דבקה 
אנושית  רגישה,  אקדמית,  במצוינות 
וקשובה לצרכי החוג והמכללה האקדמית 
להצטיינות  זכתה  היא  כך  ועל  צפת, 

בעבודתה.

אחריות  מחויבות  מגלה  מלול  לימור  ד"ר 
ומעורבות רבה בחוג לסיעוד ובמכללה. 

מקצועיים,  בכישורים  התברכה  היא 
אקדמיים ואישיים, מעמיקה את ידיעותיה, 
סמינרים  מנחה  ומפרסמת,  חוקרת 
לסטודנטים,  כלים  הקנית  תוך  מחקריים 

בחשיבה ביקורתית ומדעית.

לסטודנטים  פתיחות  מגלה  מלול,  ד"ר 
המתקשים ומפתחת פתרונות לכל בעיה 
העיוני  במישור  הסטודנט  אצל  המתגלה 

ובהתנסויות שלו בשדה הקליני.

המצטיינים בהוראה
חמישה מרצים הוכתרו השנה "כמרצים מצטיינים" של המכללה האקדמית צפת לשנה"ל תשע"ט. המרצים נבחרו ע"י הוועדה לבחירת 

מרצה מצטיין, ותעודות ההוקרה ופרס המרצה המצטיין, מוענקים להם במסגרת טקסי הענקת תארים תשע"ט המתקיימים השנה.
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במכללה שלנו לומדים ומלמדים, זה לצד 
וערבים,  יהודים  ומרצים  תלמידים  זו, 
וילידי  עולים  וחילונים,  דתיים  חרדים, 
המזמן  במיטבו,  ישראלי  מעורב  הארץ. 
מובן  ולא  מורכב  הוראה  אתגר  לפתחנו 
רב  במרחב  ולמידה  הוראה  כלל.  מאליו 
תרבותי המייצג הכרה בתרבויות השונות 
ושאיפה לקיים יחסים שוויוניים וסובלניים 
שונות,  תרבותיות  מקבוצות  אנשים  בין 
הנה חלק מהחזון הארגוני של המכללה.

סטודנטים  שבה  כזו  היא  מכילה  כיתה 

לקדם  כדי  ביחד  פועלים  ומרצים 
לכלל  ותמיכה  בטחון  שמעניקה  סביבה 
סטודנט  כל  בה  סביבה  הסטודנטים, 
דעותיו,  את  להביע  יכול  שהוא  מרגיש 
סביבה שבה כל הסטודנטים ממצים את 
באופן  משתתפים  שלהם,  הפוטנציאל 
אקדמית  חוויה  וחווים  בשיעור  פעיל 

משמעותית. 

הזדמנות  זוהי  אדירה.  הזדמנות  זוהי 
לשמוע את מגוון הקולות ונקודות המבט 
שונות.  חשיבה  דרכי  ולהכיר  בכיתה 
מזמנת  המכללה  הישראלית  במציאות 

מפגש נדיר בין קהילות.

טומן  שכזאת  הטרוגנית  בכיתה  הוראה 
מקור  ייחודיות,  למידה  הזדמנויות  בחובו 
להפריה הדדית עשירה ומגוונת, אך מאידך 
למרחב  רבה  לב  תשומת  דורשת  היא   -
המגוונים  ולצרכים  לפערים  תרבותי,  הרב 
ולעתים הסותרים השונים של הסטודנטים.

וליהנות  מכילות  כיתות  לקדם  מנת  על 
במכללה  האנושי  שהמגוון  מהעושר 
מאמצים  המכללה  משקיעה  לנו,  מזמן 

רבים של השתלמויות, הכשרות וימי עיון. 
במכללה  ההוראה  לקידום  היחידה  כך, 
במהלך  קיימה  טרן,  גדעון  בהובלת 
יומיים  בו  כנס  הסמסטרים  בין  החופשה 

בו נטלו חלק כחמישים מרצות ומרצים. 

תרבותי  הרב  במרחב  "ההוראה  על  בכנס 
למדנו  בעכו,  השנה  שהתקיים  במכללה" 
מפי מומחים ונפגשנו עם מחקרים שנעשו 
במכללה, שהעמיקו את ההכרות עם אתגרי 
זימן  ההוראה במרחב הרב תרבותי. הכנס 
מרחב מיטבי לשיח וללמידת עמיתים חוצה 
חוגים, ולבירור נקודות המבט השונות בנוגע 

למרחב הרב תרבותי המתקיים במכללה.

במרחב  הטוב  המרצה  הוא  "מי  לשאלה 
 – היא  שנתנה  התשובה  תרבותי?"  הרב 
"הוא מרצה שמעריך גיוון, מרצה שיודע על 
הרקע החברתי של הקבוצות החברתיות 
שמהם הסטודנטים שבכתה באים. שיודע 
מבנים  שונות  מקבוצות  סטודנטים  איך 
ידע בצורה הטובה ביותר. שחשוב שיהיו 
לקבוצות  מהשייכים  גבוהות  ציפיות  לו 
תמיד  נמוכות  ציפיות  כי  גם,  מיעוט. 

מתגשמות בסופו של דבר."

הלך לעולמו פרופ' משה אדד ז"ל, מגדולי הקרימינולוגים 
בישראל וחתן פרס ישראל לקרימינולוגיה 

מגדולי  ז"ל,  אדד  משה  פרופ' 
פרס  וחתן  בישראל  הקרימינולוגים 
לשנת תש"ע,  לקרימינולוגיה  ישראל 
בשנותיו   .80 בגיל  לעולמו  הלך  
כראש  אדד  פרופ'  כיהן  האחרונות 
צפת  האקדמית  במכללה  אקדמי 
והיה  אילן  בר  אוניברסיטת  מטעם 
ואנשי  הסטודנטים  ע"י  אהוד 
הרבה  אדד  פרופ’  האקדמי.  הסגל 
למען  התנדבותית  בפעילות  לעסוק 
נושא  והוא אף החדיר את  הקהילה 
מהלימודים  כחלק  ההתנדבות 

האקדמיים.

אקדמי  למנהל  סמנכ"ל  סרוגו,  שי 
עבד  צפת,  האקדמית  במכללה 
שנים  אדד  פרופ'  של  במחיצתו 
את  ליווה  אדד  משה  "פרופ'  רבות: 
כראש  רבות  שנים  במשך  המכללה 
איש  להכיר  הזכות  לי  הייתה  אקדמי. 
של  לבעיותיהם  שדואג  הליכות   נעים 
רמה  על  הקפדה  לצד  הסטודנטים 
בחסות  שהיו  הלימודים  של  אקדמית 
בחלקי  נפלה  אילן.  בר  אוניברסיטת 
רעייתי  עם  יחד  להשתתף  הזכות 
שהוסיף  ישראל  פרס  הענקת  בטכס 

כבוד לפרופ' אדד וגאווה למכללה".

                 כתיבה, צילום ועריכת החוברת: יוני לובלינר | עיצוב והפקה:

גדעון טרן

פרופ' משה אדד ז"ל בטקס הענקת תארים תשס"ח
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