יום עיון על משנתו של האר"י הקדוש
יום העיון עסק בסוגיות מורכבות מתוך משנתו של
האר"י שפתח את הידע הקבלי לציבור הרחב .משנתו

דרגות חדשות לסגל האקדמי
דרגת פרופסור חבר הוענקה ליפה מושקוביץ
ראשת החוג למדעי ההתנהגות.

של האר"י זוכה בשנים האחרונות להתעניינות הולכת
וגוברת של חוקרים ופרשנים המנסים לפרש ,ולפענח את
כתביו של גדול המקובלים.

תרומת קרן הלמסלי לרכישת ציוד
למרכז להוראה רפואית
הקרן הפילנתרופית ע"ש ליאונה והארי הלמסלי
העניקה תרומה נדיבה של $2,207,828
שנועדו לממן את רכישת הציוד למרכז לסימולציות
והוראה רפואית ,המוקם בימים אלה במתחם בית
בוסל במכללה האקדמית צפת .הציוד שאת רכישתו
מממנת קרן הלמסלי ישמש להוראה ,לאימון ולשיפור
היכולות המקצועיות של כל העוסקים במקצועות
הבריאות בתקופת רגיעה ובזמן חירום.
נאמן הקרן מר סנדור פרנקל אומר" :קרן הלמסלי
מחויבת לשיפור ההנגשה לשירותי בריאות באיכות
גבוהה בפריפריה של מדינת ישראל .אנחנו גאים
לתמוך במרכז החדש לסימולציות רפואיות והוראה
רפואית של המכללה האקדמית צפת משום שהוא
יחזק את יכולות העוסקים בתחום הרפואה והבריאות
באזור הצפון של ישראל".
פרופ' אהרן קלרמן ,נשיא המכללה" :אנו מודים מאוד
על האמון שקרן הלמסלי נתנה במכללה ועל התמיכה
המתמשכת של הקרן בפריפריה הצפונית ועל
השקעתה הנדיבה במכללה האקדמית צפת".

מינויים חדשים:
משתתפי יום עיון במשנת האר"י הקדוש

פרופ' עפר עציון מונה לראש החוג למערכות מידע
קהילתיות במכללה האקדמית צפת.

מאות מחוגגי פסטיבל הכליזמרים ה ,32-אורחים
ותושבים ,נהנו גם השנה מסדרת הרצאות מרתקת על
צפת ,מורשתה וקסמיה ,במסגרת פרויקט 'צפת שלפני
הפסטיבל'.

פרופ' עפר עציון ,יליד ותושב חיפה והוא מוותיקי
ההייטק בישראל .במשך שנים רבות מילא תפקידים
מקצועיים וניהוליים בתחום ,החל מיחידת המחשב
של חיל האוויר ,וכלה בחטיבת המחקר של  ,IBMבה
כיהן בדרגה מקצועית גבוהה .פרופ' עציון מחליף
את ד"ר דלית לוי ,שהקימה את החוג בשנת .2010
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דב ואיטה זילברמן כליזמרים אותנטיים בניגוני צפת

המכללה מקיימת פעילות התנדבותית ענפה של
הסטודנטים ,הסגל האקדמי וצוות המנהלתי למעורבות
בקהילה בצפת והגליל ,תוך יצירת דיאלוג עם
התושבים ,בהם גם פרויקטים לעידוד הקהילה
לרכישת השכלה .שעות עבודה רבות של התנדבות
סטודנטים מופעלים בשנה במוסדות שונים רק בצפת
ועוד אלפי שעות ביישובי הסביבה.

השתתפות מרצים בכנסים:
ד"ר אפרת קנולר
International Conference on
& Multidisciplinary Academic Research
Global Innovation
שהתקיים בבייג'ין ,סין בתאריכים  24-25באוגוסט
2019

פעילות קיץ לילדי העובדים במכללה

ד"ר אתי בהם -טביב
Academic International Conference on
Social Sciences and Humanities.
שהתקיים באוקספורד ,בריטניה ב תאריכים 12-14
באוגוסט 2019

הנהלת המכללה וועד העובדים בשיתוף המרכז
האקדמי לנוער ,ארגנו פעילות קיץ מרוכזת לילדי
ונכדי עובדי המכללה .בקייטנה שנמשכה  4ימים
נהנו הילדים מפעילות חווייתית ומגוונת בנושאים
שונים בתחום המדעים .הפעילות התקיימה ע"י
מדריכים מנוסים של המרכז האקדמי לנוער.

ד"ר דוד בן טולילה
6th Global Entrepreneurship and
Innovation Conference (GEIC).
שהתקיים בבייג'ין ,סין בתאריכים  22-23באוגוסט
2019
ד"ר יעל עפרון
פגישת קבוצת מחקר
religion and conflict research group
שהתקיימה בונקובר ,קנדה בתאריכים 8-9
באוגוסט 2019
ד"ר סמדר פלג
International Federation of the Associations
of Anatomists 2019.
שהתקיים בלונדון ,אנגליה בתאריכים 8-11
באוגוסט 2019

ילדי עובדי המכללה בפעילות הקיץ

מינויים חדשים:

השתתפות מרצים בכנסים:

הגב' לאורה קוקיאר ,מונתה לראש היחידה לקידום
הסטודנט במכללה והיא נכנסה לתפקידה בימים אלה.
לאורה ,תושבת קיבוץ אדמית בגליל המערבי ,כהנה
בתפקידה האחרון  13שנים כמנהלת המרכז לאבחון
וטיפול בסטודנטים לקויי למידה ,במכללה האקדמית
גליל המערבי.

ד"ר שחר מרנין דיסטלפלד
IUAES 2019 Inter-Congress World
Solidarities.
שהתקיים בפוזנן ,פולין בתאריכים 27-31
באוגוסט 2019
פרופ' אסתר הרצוג
שני כנסים:
אנתרופולגיה של המזה"ת והאגודה הבינלאומית
של אנתרופולוגיה ומדעים אתנולוגיים.
התקיימו בקרקוב ,פולין בתאריכים 24-26
באוגוסט ( 2019כנס מס' )1
ובפוזנן ,פולין בתאריכים  27-31באוגוסט 2019
(כנס מס' )2

-----------------------------------------------------------

סימולציה בקורס קה"ל

עובדי המכללה ובני משפחותיהם ,יצאו לנופש 'בחוף
גיא' על שפת הכנרת  -במסגרת יום המשפחה.

במסגרת קורסי קה"ל להכנה לאקדמיה ,נפגשו צוותים
ממחלקות שונות במכללה עם סטודנטים חדשים
והדריכו אותם בפעילויות של סימולציה ,המדמות
מצבים בהם יתקלו במציאות  -במהלך לימודיהם.
תודות לעובדים שהירתמותם תרמה לשיפור מיומנות
התקשורת והשפה העברית של הסטודנטים.

פרופ' תמר גדרון
25th Annual WAML World Congress
Role of Medical Law in 21st Century.
התקיים בטוקיו ,יפן בתאריכים  6-8באוגוסט
2019
ד"ר פנינה ליפשיץ אבירם
25th Annual WAML World Congress
Role of Medical Law in 21st Century
התקיים בטוקיו ,יפן בתאריכים  6-8באוגוסט
2019

השתתפות מרצים בכנסים:
ד"ר טל מלר
Meler, T., "Economic violence towards
Palestinians women who are citizens of
Israel". Equality, Diversity and Inclusion
International (EDI) Conference. Rotterdam

סיור אל עולמם של הדרוזים בכרמל
במסגרת תוכנית תקווה ישראלית
עובדי מנהל של המכללה יצאו לסיור בעוספיא,
הכפר הדרוזי השני בגודלו בישראל ,על מנת ללמוד
מקרוב על עולמם המרתק של בני העדה הדרוזית.
במסגרת הסיור ביקרו בבית משפחה מקומית ,סיירו
ברובע העתיק של הכפר עוספיא ,ולמדו על החיבור
בן הדרוזים לישראל.

סימולציה בקורס קה"ל

ברכות לד"ר ניקולא יוזגוף-אורבך על ספרו החדש 'גטו
צפת' אשר יצא בימים אלה לאור .זהו ספר שירה שישי
של ד"ר אורבך המורכב מ 64-שירים ,שהמשותף לכולם
הוא התבוננות פואטית על עיר ,תולדותיה ,אורחותיה
ומנהגיה הייחודיים.

School of Management, Erasmus
University, Netherlands. 23nd July 2019.
Meler, T., "Underemployment vs.
Relocation: Coping Mechanisms of
Palestinian Women in Israel with
Patriarchal and Spatial Impositions". ESA
conference 2019
Manchester 23nd August, 2019.

השתלמות לסגל האקדמי:
 15מרצות ומרצים נטלו חלק בהשתלמות שעסקה
ב"סמכות וסוגיות משמעת בכתה" שקיים גדעון טרן
ראש היחידה לקידום ההוראה.
בין הנושאים שנידונו :זיהוי האלמנט המאיים
בסיטואציות של אתגר לסמכות ,הבחנה בין תגובות
אפקטיביות לבלתי אפקטיביות במצבי אתגר
לסמכות ,ניסוח תגובות אפקטיביות לאתגרי סמכות
שונים ועוד.

עובדי המכללה בעוספיא

