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היחידה למעורבות חברתית
בחודש מאי ,כחלק ממטרות היחידה למעורבות חברתית ,התקיימו פעילויות מגוונות
לטובת הקהילה ,הסטודנטים והחיילים המשוחררים מהאזור.

ההרצאות ,הסיורים מהארגון והסדר ,מהיחס האישי של לילך הדסי רכזת היחידה ובקשו כבר
להירשם לתוכנית בשנה הבאה.
כמו כן  ,בתחילת החודש התקיים כנס חשיפה לאקדמיה בו נכחו כ 80 -חיילים שעברו במהלך
השבוע סדנת הכנה לאזרחות במסגרת מרכז הצעירים בצפת .בכנס שאורגן על ידי היח' למע"ח,
נחשפו החיילים לעולם האקדמיה ,התנסו במקצועות הפיזיותרפיה והסיעוד וזכו להרצאה
מעניינת של ד"ר אביבה לבאן בנושא הפרעות קשב וריכוז .שביעות הרצון של החיילים הייתה
רבה וגב' נעמי פרוינד מנכ"לית קרן גרוס ,המתקצבת ומפעילה את סדנאות החיילים ברחבי
הארץ ,הביעה את שביעות רצונה כבכל שנה מהארגון והמקצועיות של המכללה הנערכת
למפגשים אלו מס' פעמים בשנה.

ניכר כי התוכנית הייתה הצלחה פנומנלית ,כולם הביעו שביעות רצון גדולה מאיכות

רכזות היחידה אינן שוקדות על שמריהם וכבר החלו בתכנון ובבניית התוכנית לשנה"ל הבאה.

במסגרת תוכנית אקדמיה – קהילה ,הסתיימה החודש תוכנית "לימוד פרשיות
ומעשיות – טבע ומורשת בין ירדן לחרמונים" בה לקחו חלק כ  60משתתפים בני הגיל
השלישי .בחודש מאי ,שסגר את התוכנית לשנה זו ,התקיימה הרצאה מפי רפי מלכה
בנושא "מה עושה עוג מלך הבשן בצפת ו  2סיורים אזוריים – הראשון בהדרכת אסתר
שמואלי בנושא "סבוטניקים ואהבות בגליל" והשני בהדרכת שמוליק הר נוי ואלי בן
טובים בנושא " :בין בתי חולים ובתי עלמין בצפת" .מהמשובים שמלאו המשתתפים

מרכז אקדמי לנוער
המרכז האקדמי לנוער הפועל  ,זו השנה השנייה ,במדור הדיקנט במסגרת תוכנית
"גליליום" של אשכול גליל מזרחי ,ממשיך בפעילותו השוטפת בבתי הספר באזור
כאשר החודש התקיימו מספר אירועי שיא:
יום שיא לילדי כיתות ה' בבית הספר הממלכתי ב' ובית ספר נועם אשר עסק ביצירת
גבישים ,אירוח של תלמדי בית ספר אורט טבריה ליום סיור בבית החולים זיו צפת
שכלל הכשרת עזרה ראשונה בנושא הנשמה וכן הרצאה על חשיבות הבריאות
בקהילה ויום סיור לתלמידי בית ספר חמד ממרום גליל ,במפעל עמיעד אשר כלל
הרצאות על חשיבות סינון המים ועל התפקיד של מדפסת תלת מימד בתעשייה.
התוכנית ממשיכה לפעול בפועלה המגוון והעשיר למען קידום תחום המדעים בקרב
תלמידי בתי הספר היסודיים באזור ותסכם את פועלה לשנה"ל הנוכחית בסוף
חודש יוני.

הידעת? "ערברית" הינה שפה חדשה – לחצו על הקישור בכדי לצפות בסרטון הקצר בו
מספרת מעצבת המילים על התהליך :ערברית

תקווה ישראלית
בחודש אפריל החלה לפעול במכללה תוכנית "תקווה ישראלית באקדמיה" מבית היוצר של בית
הנשיא והות"ת .מטרת התוכנית להשתמש בקמפוס כמרחב ליצירת מפגש משמעותי ובונה בין
הקבוצות השונות בחברה הישראלית.
לתוכנית התמנתה ממונה חדשה ,שירה ינאי ,בוגרת החוג לעבודה סוציאלית במכללה ויועץ
לנשיא ,ד"ר ליאור המאירי.
מאז החלה לפעול התקיימו עשרות שיחות וראיונות עם אנשי סגל אקדמי ,מנהלי וסטודנטים
ממגזרים שונים על מנת ללמוד את הנושא לעומקו ולייצר רעיונות ותוכניות משמעותיות אשר
יגשימו את מטרת התוכנית וחזונה.

קצת הומור :התייחסות הנשיא לנאום  4השבטים בתוכנית גב האומה
הנשיא מתארח בגב האומה
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