
 

                

   

       

   

   

 

                           

 פתיחת שנת הלימודים תש"ף
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 הפנינג לימודים
 , התקיים התקיים השנההפנינג תחילת שנת הלימודים 

בסימן של ספורט ובריאות בארגון משותף של אגודת 
 הסטודנטים והיחידה למעורבות חברתית בדיקנאט

 

 
 הפנינג ובריאות

 
 
 
 

 
 סטודנטים חדשים וותיקים

 

 ברכות 
לרגל קבלת תואר תורג'מן -לד"ר לילך רביבברכות 

  "דוקטור לפילוסופיה" בנושא:
סטיגמת הציבור כלפי אנשים עם מחלת אלצהיימר: האם 

קיימים הבדלים בהבעת עמדות גלויות וסמויות כלפי 
 אנשים בגיל צעיר וזקנה?

 

 רשות המחקר
במכללה.  לראשת רשות המחקר מונתה  ד"ר הדר נוימן

 :מכללהבנועד לתמוך ולרכז את המחקר תפקידה 
תמיכה במרכזי המחקר, סיוע בהקמתו של  לרבות:

המרכז לחדשנות, גיבוש הצעות מחקר, עידוד הגשה של 
  ועוד. בינלאומיים ים הצעות מחקר, שת"פ עם הפרויקט

 
 

תלמידי המכינות הקדם  250-סטודנטים וכ 2,700 -כ

האקדמיות, פתחו השנה את שנת הלימודים האקדמית 

 ה.תש''ף במכלל

 

 
 נציגי מרכז הכוונה קידמו את הסטודנטים החדשים  



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סדנה בנושא תקשורת לא מילולית בשירותי 
 הטיפול

סדנה בנושא סטודנטים מהחוג לפיזיותרפיה השתתפו ב
, שאורגנה ע"י הטיפולתקשורת לא מילולית בשירותי 

 כנאן עסאקלה.מרכז קריירה, בהנחיית 
 

 

 השתתפות בכנסים:
 

 ד" נלי  נלי מונין
 the 8th annualכנס: -: פראג 2019ספטמבר 

conference of EAIS (Europen Association of Israel 
Studies)  שאורגן ע"י אוניברסיטת קארל בפראג

 Europeanization of הצגת המאמר: ואוניברסיטת לונדון
Israel: is it Desirable?  

 International Tax Lawהוראת קורס באלמטי, קזחסטן: 
- the Israeli Case  בAlmaty Business Management 

University (AlmaU בתי הספר הטובים ביותר  3, אחד מ

  למינהל עסקים בדרום אסיה.
הוראת קורס  -: ברנו צ'כיה 2019אוקטובר 

International Tax Law  והשתתפות בכנס

Argumentation 2019  בפקולטה למשפטים

 Teaching הצגת המאמר: -( MUבאוניברסיטת מסריק )
the European Union through Kafka's Story The 

Great Wall of China, Franz Kafka and the European 
Union: Nothing New Under the Sun? 

 
 ד"ר אלונית ברנזון

Social Science and Humanities 
conference,Valencia, Spain 

הצגת המחקר שעסק בסיקור החדשותי של פליטים 
 המבקשים מקלט באירופה

 
 ד"ר פנינה ליפשיץ אבירם

 -יפן הרצאה  באוניברסיטה בטוקיו  - 2019אוגוסט 
 הענקת זכויות מוסריות לעובר

Woman's right v. Fetus Right Does a Fetus Has  
a Moral Personality?  Tokyo University 

 
 
 

 משרד הפנים במכללהצוערי 
צוערות וצוערים לשלטון המקומי בתכנית של משרד  25

וקיימו את ישיבת הסיכום לסמינר בן  במכללהבקרו הפנים, 
יצאו להשמה יומיים שערכו בגליל העליון. בתום לימודיהם 

 . ברשויות המקומיות ברחבי הגליל
 

 
 

 תקווה ישראלית 
עם סטודנטים מבית  "תקווה ישראלית"למשובבת פתיחה 
המרוץ המשעשעת של "פעילות ב למשפטיםהספר 

 התלהבות על הפעילות n. המשתתפים "עפו" "ליוןילמ
 ת הסטודנטים .בתמונה קבוצשאורגנה ע"י שירה ינאי 

 המנצחת.

 



 

]השג את תשומת הלב של הקוראים באמצעות 

מהמסמך, או השתמש בשטח ציטוט משמעותי 

זה כדי להדגיש נקודת מפתח. כדי למקם תיבת 

 טקסט זו בכל מקום בעמוד, פשוט גרור אותה.[

   

 

 

 

 

 

 

 תוצרת הארץ
חברי תוצרת הארץ המכללה האקדמית צפת קיימו השבוע 

את סמינר פתיחת השנה, הסטודנטים הגרים ולומדים 
ה בצפת נערכים לאירועים מרגשים שיקיימו במהלך השנ

 יחד עם הקהילה המקומית.
 

 
 

 

 מתנדבים בפעילויות חברתיות ותרבותיות בקהילה

 תיאום אקדמי בין המכללה לקהילה
מרצה בכיר ללימודי ארץ ישראל  ד"ר ינון שבטיאל

במכללה מונה למתאם אקדמי בין המכללה לקהילה, 
הסטודנטים. במסגרת הפעילות יתקיימו  בשיתוף דיקאנט

קורסי חשיפה לאקדמיה, הרצאות ופעילות "נאמני שימור 
 העיר צפת" ועוד.

 

 

 לבורות המים במכללה בגלישהד"ר ינון שבטיאל 

 'פתיחת שנת המשפט'
היה  עוה"ד דן מרידורלשעבר וח"כ שר המשפטים 

בבית  בטקס 'פתיחת שנת המשפט'אורח הכבוד 
ראשי בטקס השתתפו הספר למשפטים במכללה. 

ואורחים  סטודנטים למשפטיםו סגל מרציםהמכללה, 
במהלך הטקס  .מכובדים ממערכת המשפט בישראל

ראש בית הספר  פרופ' מוחמד ותד,העניקו 
תעודות הוקרה  ,ד"ר יעל עפרוןוסגניתו  למשפטים

 ,שרית כץ -מצטיינת שנה א  :לסטודנטים מצטיינים
יצחק  -מצטיין שנה ג  ,רוזית יעקב -מצטיינת שנה ב

 דרוקמן

 

 יום עיון מדריכים
בהשתתפות של החוג לעבודה סוציאלית יום העיון 

התמקד ברמת  מורי קורס התערבות וסגל החוג,
 . התערבות הקבוצתית בתהליכי ההדרכה

קבוצות הרצאות ומפגשים של התקיימו במהלך היום 
 .מהשטח וניתוחם שכללו הצגת מקרים  ,דיון

 



 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

מו"מ לקראת הסכם קיבוצי עם הסגל 
 המנהלי:

עובדי הסגל המנהלי של המכללה שבתו יומיים 
מעבודה. בימים אלה מתנהל מו"מ בנושא הסכם 

 קיבוצי בין הנהלת המכללה לוועד העובדים.
 
  
 

 פעילות תרבותית וחברתית "בבית היוצר" 
'בית הסטודנט' ב'בית , מונה לאחראי של עידו עגיל

וירכז את הפעילות התרבותית והחברתית של   ,היוצר'

בוגר המכללה  עגיל,עידו הסטודנטים שתתקיים במקום. 

בחוג הרב תחומי,  מונה גם לרכז החדש של הגרעין 

    , המתגבש בימים אלה.'אופקים למחר'החברתי 

 

 עידו עגיל

 כנס מרצים לקראת פתיחת
 שנת הלימודים תש"ף

פרופ' הכנס נפתח בדברי פתיחה וברכות מפי 
פרופ' רביע  נשיא המכללה,  – אהרן קלרמן

סגן נשיא לנושאים אקדמיים  - חלאילה
מנכ"ל המכללה, שסיכמו את  - ושלומי בן נון

ההערכות האקדמית   שנת תשע"ט והציגו את
 שנה"ל תש"ף. לקראת והפיזית במכללה 

מונתה לראשת רשות  ד"ר הדר נוימן,
 המחקר

הרצה על הטכנולוגיות  ד"ר יובב עשת
 .המשמשות להוראה

הרצה על שרותי המחשוב  נסי אוטמזגין,
 .במכללה בעידן של מתקפות סייבר

דמי, מארגן אק  למינהל  סמנכ"ל - ושי סרוגו
עדכן את המרצים בהערכות  ,הכנס עם צוותו

 .לפתיחת שנה"ל תש"ף
 

 

 תש"פוהערכות לשנה"ל   טסיכום שנת תשע"

 
 
 
 


