
 

 ועדת היגוי תקווה ישראלית 
לתוכנית "תקווה ישראלית"  ועדת ההיגוי  של מסכם מפגש 

 .התקיים במכללה
המשיך , תח עם הקרנת הסרט "שא נא עינייך"המפגש נפ

חברה הבשיח מורכב עם יוצר הסרט על האתגרים עימם 
הממונה על  –לאחר מכן הציגה שירה ינאי  .הישראלית

ישראלית", את סיכום שנת הפעילות  התוכנית "תקווה
 לשנה"ל תשע"ט והתוכנית לשנה"ל הבאה.

נציגי  בתום המפגש התקיים פאנל בהשתתפות סטודנטים 
  .תוכנית "שגרירים של תקווה"

 

    

   

 

 

             

                           

                                      

 

 

 

 

 

            נציגי "שגרירים של תקווה"            

               

 במעלות  גיבוש בסוף שבוע מרוכז               
 הסגל המנהלתי של המכללה יצא לסוף שבוע מרוכז            
 לצד ההרצאות  במלון אחוזת אסיינדה במעלות.            
 המקצועיות   השתתפו חברי הסגל ובני משפחותיהם             
 בפעילות חברתית חווייתית במלון וסביבתו.             

 

     

  

בישיבת מל"ג החודש . הסמכת החוג הרב תחומי

ברכות לראשי  תחומי הסמכת קבע.-הוענקה לחוג הרב

 .עובדיםהחוג, לסגל המרצים ול

 הסמכה זמנית ראשונה לחוג לרפואת חירום.

 .ברכות לראשי החוג, לסגל המרצים ולעובדים

מל"ג: הוגשו לאישור השתי תכניות חדשות 

 אופטומטריה וריפוי בעיסוק.

 מרצים חדשים במכללה:

 משפטיםביה"ס ל – פרופ' נלי מונין.א
 משפטיםביה"ס  – פרופ' לרנר פבלו.ב
 משפטיםביה"ס ל – וסנגר-פרופ' רינת קיטאי.ג

 
 :למרצים דרגות חדשות

 
מרצה בחוג למערכות  – פרופ' מאלכ יוסף.א

  .מידע קהילתיות
מרצה בחוג למערכות מידע  – פרופ' איתן הדר.ב

  .קהילתיות
בחוג למדעי  מרצה – יעקב מילרדד"ר .ג

 .מעבדה רפואיתה
בבית הספר מרצה  - ליאת פרנקוד"ר .ד

 .משפטיםל
 
הממונה על שת"פ בינ"ל  "ר מיכל פינקלשטיין,ד

במכללה, זכתה במחקר בינ"ל עם האוניברסיטה 
ד"ר מריה החופשית של ברלין בגרמניה, בשותפות עם 

האוניברסיטה החופשית של ברלין, גרמניה, בוטצ'ה, 
, התחנה הפסיכיאטרית לילד ונוער, וד"ר מרקו וולג

, דיסלדורף, גרמניה. נושא המחקר הוא 'פליטים וופרטל
צעירים מהמזרח התיכון בגרמניה : בחינת 

פסיכולוגית וחוסן בעקבות חשיפתם לטראומה'.  מצוקה
ישתתפו במחקר גם פרופ' כריסטה פאוליני, אוניברסיטת 

HAWKד"ר אביטל לאופר, מכללת נתניה,  ;, גרמניה
, המכללה דותן -וד"ר אנואר חטיב וד"ר כרמל מעוז

 האקדמית צפת.
 

לקידום הסטודנט מנהלת היחידה  לבאן, אביבהד"ר 

, סיימה בימים אלה ראש הקבץ חינוך מיוחד ופסיכולוגיהו

במכללה. שנים ארוכות ופוריות  11את תפקידה אחרי 

במסגרת תפקידיה פיתחה וניהלה את מרכז התמיכה 

סגנית ראש לסטודנט בהצלחה רבה. כמו כן, כהנה כ

. פרופ' שונית רייטרהחוג לחינוך מיוחד ופסיכולוגיה לצד 

מבקשת אני  .זכיתי להכיר חברים מדהימים" ד"ר לבאן:

להודות לכל אחד ואחת מכם באופן אישי על תקופה 

מפקחת למונתה  ד"ר לבאן  ".בישתישאר חרוטה בלי

יו"ר ועדת זכאות ואיפיון של מחוז צפון במשרד החינוך. /

את ד"ר אביבה לבאן נאחל לה הצלחה בהמשך דרכה. 

אשר נכנסה לתפקידה הגב' לאורה קוקיאר מחליפה 

 .2019בתחילת חודש אוגוסט 

 
 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אחרי  ,סיימה בימים אלה את תפקידה, גב' אורית רוגה   
  במכללה ויצאה לגמלאות.  מנהלת הספרייהשנים כ  13   
 החלה את תפקידה כמנהלת הספרייה  ,גב' אורית רוג   
 שותפה היתה לפני כחמש שנים הישנה בבנין כי"ח ו   
  בית וואהל.בה יספרילעבר מהבתכנון, והובלת    

             היתה זו תקופה פעילה מאד, ", רוגגב' אורית    
 ה לנדבך מאד ישאתגרה אותי להפיכת הספרי   
  באופן תמלא את מקומה  ."משמעותי בחיי המכללה   
  מנהלת ספרייה עד למינויה של  ,גב' שרית ערב מני ז   

  .קבועה   

 

 השתתפות מרצים בכנסים:

 ד"ר דלית לוי
HCI International 2019 

 2019ביולי  26-31התקיים באורלנדו, ארה"ב בתאריכים 
  

 ד"ר דניאל רייזר
Annual International Conference on Jewish 

Studies  
 2019ביולי  14-16התקיים במוסקבה, רוסיה בתאריכים 

  
 ד"ר הדר נוימן
Microbiome 

 2019ביולי  18-21בתאריכים התקיים בניו יורק, ארה"ב 
  

 ד"ר יוסי כורזים
International Conference on Interdisciplinary 

Social Science Studies 
ביולי  22-24התקיים בקמבריג' , אנגליה בתאריכים 

2019 
  

 יוסף מאלכ פרופ'
ISMB/ECCB 2019 

 2019ביולי  21-25התקיים בבאזל, בשוויץ בתאריכים 
  

 יר שמועד"ר ליפז נ
The XVI European Congress of Psychology 

 2019ביולי  2-5התקיים במוסקבה, רוסיה בתאריכים 
  

 מדבר -ד"ר מריאנה רוח
Western Esotericism and Consciousness: 

Visions, Voices, Altered States 
 2019ביולי  2-4התקיים באמסטרדם, הולנד בתאריכים 

  

 

 יום גיבוש של סגל החוג לסיעוד בעכו.

  

 

 

 

 סדנה בנושא איכות השירות בחברה רב תרבותית

סיור  במרכז אסנט צפת והיא כללה  ההכשרה התקיימה 
 . "מנהרות צפת"בעיר העתיקה של צפת ובפרויקט 

מהמגזר החרדי אשר הציג את מרצה היה המרצים בין 
הקשיים העומדים בפני גברים ונשים מהמגזר החרדי 

לאחר מכן התקיימה סדנה  המבקשים להשתלב באקדמיה.
הסדנה אורגנה  בנושא אסטרטגיות לניהול קונפליקטים.

פרויקט "תקווה ישראלית"   על  הממונה  ע"י שירה ינאי
  במכללה.

 



 

                                                                                                                                                                                      
  

 

 

 

      

 

 

 סדנה ה לאיכות השירות בסביבה רב תרבותית

 

 

 

 במסגרת הסדנה סיור בעיר העתיקה בצפת

 

 

 השתתפות מרצים בכנסים:

 ד"ר לילה מור, 
7th International Conference of the European 
Society for the Study of Western Esotericism  

 2-4התקיים באוניברסיטת אמסטרדם בתאריכים 
 2019ביולי 

 
 ד"ר לילה מור

EVA London: Electronic Visualisation and the 
Arts 

התקיים באגודה הבריטית למחשבים בלונדון 
 2019ביולי  8-12בתאריכים 

 
 ד"ר אינה לוי

British Society of Criminology Annual 
Conference 2019 

 2019ביולי  3-5התקיים בלינקולן, אנגליה בתאריכים 
 

 ד"ר אלכס רוזנבלט
The 45th ICTM World Conference 

ביולי  11-17בבנגקוק, תאילנד בתאריך התקיים 
2019 

  
 ד"ר אסיקה מרקס

The 45th International Council for Traditional 
Music World Conference  

 2019ביולי  11-17התקיים בבנקוק, תאילנד בתאריך 

 

 ד"ר ניר אטמור
Political Resources: Autonomy, Legitimacy, 

Power: A Multidisciplinary Conference on the 
Role of Economic Resources for Political 

Organization, Södertörn University, Sweden, 
May 17, 2019 

 זו שנהאחרון ליום פתוח 

ברכות לסטודנטים החדשים שהצטרפו 

 למכללה.

 

 



 

 השתתפות מרצים בכנסים:

 ד"ר סלאם חדיד
The 30th International Nursing  Research 

Congress 
 2019ביולי  25-29התקיים בקלגרי, קנדה בתאריך 

 
  יובב עשת "רד

International Conference on Teacher  thThe 7
Education  

     במכללת לוינסקי תל אביב, בתאריכים התקיים
  2019 ביוני  24 - 26

 
 יובב עשת ד"ר

IUCEL thThe 17 - Integration of technology 
in higher education 

 ביולי 9 בתאריך במרכז רבין תל אביב, התקיים
2019  

 
 ד"ר רתם לוז 

The Annual Conference of the Israeli 
Musicological Society 

-לחינוך בתל אביב ב התקיים במכללת לווינסקיש
8.7.2019 

 

ה במלגת תזכ, מרצה לסיעוד ד"ר אמירה עוסמאן

 .החברה הערביתמעוף לקליטת מרצים מצטיינים בני 

 היחידה לקידום הוראה
מרצות ומרצים נטלו חלק בהשתלמות הוראה  18

'כתיבת מבחנים בדגש על חיבור שאלות שעסקה ב
 .10.7.2019 –שהתקיימה ב ברירה' 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתיחת קורס קה"ל לסטודנטים מהמגזר הערבי

 

 סטודנטים המשתתפים בקורס קה"ל

 
 מצטיינים "בתוצרת הארץ"

סטודנטים מצטיינים של התאחדות הסטודנטים  15מתוך  2
הארצית הם מפרויקט "תוצרת הארץ" במכללה האקדמית 
צפת. תעודות ההצטיינות הוענקו לסטודנטים שריי ביטון, 

שיזמה והקימה בחצור סטודנטית לעבודה סוציאלית 
ולי אזולאי,  לילדים עם צרכים מיוחדיםקבוצת אימהות 

שיזם סטודנט בפקולטה לרפואה מתוצרת הארץ במכללה 
ליין אירועים איכותיים, הפונים הן לקהל הצפתי והן 

  לקהל הסטודנטיאלי.

 

 מצטייני תוצרת הארץ""

 

 



 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השתתפות מרצים בכנסים:

 ד"ר יורם גרינשטיין
International Neuropsychological Society 

(INS)  
 2019ניו יורק, פברואר 

 
 ד"ר יורם גרינשטיין

The Story of Innovation in Teacher 
Education  

 2019תל אביב, מכון מופ"ת, יוני 

 

סגן נשיא לעניינים אקדמיים  – פרופ' רביע חלאילה

 לילך רביב תורגמן -)סנל"א( יחד עם הצוות שלו 

(, סנל"א ראלשי"ת)  ואחינועם ארמן)מזכיר אקדמי( 

מטפלים במכלול העניינים האקדמיים של המכללה, 

לרבות תכנון ופיתוח תכניות לימוד, קידום תכניות 

והגשת דוחות למל"ג, פיתוח שיטות הוראה, בניית 

נהלים אקדמיים, בקרת איכות, פיתוח סגל אקדמי 

פרופ' ומינויים, הרחבת הנגישות לחברה הערבית. 

ותכם בכל והצוות שלו שמחים לעמוד לרש חלאילה

 עניין אקדמי או פיתוח אישי.

 

 

 

 

 


