
 

                                                                                                                                         

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 יום מנהלים שובר שגרה
שהתקיים  של המכללה האקדמית צפת ום מנהליםי

ותוכנית באתר 'חצר כנרת',  יועד לגיבוש אסטרטגיה 
  .היה מגוון ושובר שגרהעבודה לשנה הקרובה, ו

 
 
 
 

 
 יום מנהליםהצגת תכניות ב

 חמש שנים לספריית המכללה
ספריית המכללה האקדמית צפת מציינת בימים אלה חמש 
שנים לפתיחתה. הספרייה, המשמשת בעיקר את סגל 
המרצים והסטודנטים במכללה, הפכה ברבות השנים למוקד 

לציון  . חברתי ותרבותי של קהילת תושבי צפת והסביבה
ריה אירועים תרבותיים וחברתיים שהיו האירוע התקיימו בספ
 פתוחים לקהל הרחב. 

 

 

 

 

 ברכות חמות על קידום אקדמי
החוג ספרות, אמנות  ראשת - פרופ' אסיקה מרקס

חבר" -ומוסיקה, עם קידומה האקדמי לדרגת "פרופסור
על ידי הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי הרוח 

 והאמנויות של המועצה להשכלה גבוהה.
 –המלמדת בחוג לעבודה סוציאלית  - ד"ר טל בוסתנאי

  .קודמה לדרגת מרצה במסלול המקביל
קודמה  –המלמדת בחוג לסיעוד  - ד"ר לימור מלול

 .לדרגת מרצה במסלול הרגיל 
  

 תכניות לימוד חדשות 
במנהל הוגשה למל״ג תכנית לתואר שני בימים אלה 

ההגשה של תוכנית לימודים זו מהווה  .מערכות בריאות
 . נקודת ציון עבור התפתחות המכללה

 
 השתתפות בכנסים

השתתפה בפאנל בהנחיית פרופ׳  פרופ׳ תמר גדרון
אבינועם רכס בנושא הזכות לקבל טיפול רפואי והחובה 

 כויות החולהזכנס השנתי של האגודה ל, בלטיפול רפואי
 .כפר המכביהב
 

השתתפה בכנס בבנגקוק בנושא :  פרופ' תמר גדרון
 היבטים משפטיים ורגולטוריים של הנדסה גנטית".

The Center for Bioethics Chulalongkorn 

University Bangkok Thailand 

 
 בכנס בבנגקוק



 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 סיור בחצר כנרת 

 
 

 סיפור גבורה לחנוכה –אופקים למחר 
ייחד השנה את הדלקת הנר הראשון  "גרעין אופקים למחר"

 אנושות שנפצע  יגל לגטיוי,של חנוכה לסיפור הגבורה של 
חברי תיאר בהתרגשות רבה בפני לגטיוי יגל . טרור בפיגוע

את שלבי החלמתו מעוררי  הגרעין וסטודנטים מהמכללה
 , וחזרתו לחיים רגילים.ההשראה

 
 

 חג החגים במשפטים
, חידש פרופ' מוחמד ותדבראשותו של בית הספר למשפטים 

, במסגרתו מציינים הסגל והסטודנטים חג החגיםאת מסורת 
  את חג החנוכה, חג המולד וחג הקורבן.

 

 

 שנה להולדתו של מהאתמה גנדהי 150
ראש החוג למיסטיקה ורוחניות  ר איתמר תיאודור"ד

מהאתמה "ארגן יחד עם אחרים כנס רב משתתפים  
 שהתקיים באוני' בר אילן. שנה להולדתו" 150  -גנדהי 

שגרירות הודו ניין את ע, בחסות מרכז דנגור, הכנס
את סגל  וארחההתכנים שנידונו ביום העיון את  השיבחש

 .המרצים

  
 אירוח בשגרירות הודו

 סיור לימודי
בית הספר למשפטים סטודנטים והסגל האקדמי של 

סיור לימודי בבתי הדין הדתיים בעכו ובחיפה. השתתף ב
במסגרת פעילות פרויקט שהתקיים הסיור הלימודי, 
, סגנית ראש ד"ר יעל עפרוןואורגן ע"י  "תקווה ישראלית"

 , החל בבית הדין השרעי בעכולמשפטים בית הספר
בית הדין של הכנסיה ב ,בית הדין הדרוזי בעכוונמשך: ב

יקור במסגד של העדה בב, והסתיים הקתולית בחיפה
 .האחמדית בחיפה

 
  הקאדית הראשונה בישראלעם בעכו בפגישה 



 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביקורים במכללה:
משלחת של הפדרציה  ה המכללה באוקטובר אירח 24-ב

ליאור סולומון מר היהודית של מחוז פאלם ביץ' בהובלת 
' בישראל ומנהל שותפות צח"ר נציג קהילת פאלם ביץ –
, פרופ' אהרן קלרמןפאלם ביץ'. המשלחת נפגשה עם  -

סגן נשיא לפיתוח  לשם, אמנוןד"ר ו נשיא המכללה
 משאבים וקשרי חוץ. 

 
( Baderמקרן ביידר ) מר רוברט טובוןבאוקטובר  27-ב

הגיע לביקור במכללה כדי לבחון אפשרות לשיתוף 
פעולה בתכנית מנהיגות ופיתוח מקצועי לסטודנטים 

עם נפגש   הוא יוצאי אתיופיה בלימודי עבודה סוציאלית. 
טים מהעדה האתיופית הלומדים בחוג לעבודה סטודנ

 .סוציאלית
 
 Jonathanג'ונתן ובוורלי פיואר )באוקטובר,  29-ב

and Beverley Feuer) ,תורמים של מגבית בריטניה ,
נציג מגבית  – מר ספטון ברגסוןביקרו במכללה, יחד עם 

מנכ"ל  בן נוןשלומי נפגשו עם האורחים בריטניה בגליל. 
 ועם סטודנטים.המכללה 

 

 "במצחקחוצ" צוחקים ונהנים
לילך דה למעורבות חברתית בדיקנאט בהובלתה של היחי

במסגרתו יוצאים  "מצחקחוצ",את פרויקט חידשה  הדסי
"אופקים למחר" "ותוצרת בקהילות סטודנטים המתנדבים 

לשכונות השונות של צפת ומקיימים עם ילדי  העיר  ,הארץ"
 פעילויות ספורט ושעשוע. 

 

 
 צוחקים ונהנים

 

 לומדים על המשבר האקולוגי
תחומי -הרב בבית הספרתלמידי כיתה י' במגמה המדעית 

ופיתוח תמונת חיבור לתעשייה " בתכנית , המשתתפיםצפת
המרכז האקדמי ', , בהדרכת צוות 'גליליום"עתיד במרחב

, השתתפו ביום למידה לנוער במכללה האקדמית צפת
חווייתי ועשיר בנושא איכויות מים ובעיות האקלים 

 הגלובליות. 

 
 לומדים על בעיות אקולוגיות גלובליות

 כנסים וימי עיון
 עריכה גנטית"ו"אאוגניקה חדשה  

"אאוגניקה חדשה )השבחת הגזע יום העיון בנושא 
התקיים השנה בפקולטה  האנושי( ועריכה גנטית",

לרפואה ע"ש עזריאלי, על רקע הפיתוח המתמיד של 
הבדיקות הגנטיות לזיהוי מומים מולדים ותסמונות גנטיות 
בעובר והיכולת להשתמש בהן, כדי לברור עוברים בלתי 

 פרופ' תמר גדרוןאורגן ע"י רצויים מבחינה גנטית. הכנס 
 וד"ר מירי בנטואיץ'מהמכללה האקדמית צפת, 

 מהפקולטה לרפואה. 

 
המשותף למכללה  מארגני ומשתתפי הכנס

 ולפקולטה לרפואה
 

 
 

 'זהויות גליליות, אז והיום'
המשותף למכללה  'זהויות גליליות, אז והיום' כנס

 עסק בזהויות גליליות בעבר ובהווהולרשות העתיקות 
 שלא זכו עד כה לתשומת לב מחקרית. 

פרופ' אסיקה מרקס וד"ר ינון שבטיאל הכנס אורגן ע"י 
במסגרת והוא התקיים  ,בשיתוף נציגי רשות העתיקות

 .פת לחקר תרבויות וקהילות בגליל""מרכז צפעילות 

 
 



 

                                                                                                                                         

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביקורים במכללה:
 
נציגת קרן וואהל,  הגב' מיכל הרצוג,בדצמבר,  12-ב

פרופ' הציג סיור בבית וואהל במהלך ביקרה במכללה. 
תכניות הוצגו ולסטודנטים שיבות הספרייה חאת   קלרמן

 המכללה למרכז להוראה רפואית.
 
 
 

 תרומות:
 25עבור £  297,000מגבית בריטניה תרמה 

שנים לסטודנטים מהחוג לסיעוד,  4-ות למלג
 על בסיס סוציואקונומי. 

 

2עבור ₪  10,000טפחות תרם -בנק מזרחי 
סטודנטים הלומדים במסלול  2-מלגות ל

. בתמורה למלגה יעבירו הסטודנטים כלכלה
הדרכות בנושאים פיננסיים במסגרות חינוכיות 

 בצפת והסביבה.

 

תיעוד ותיקי צפת במכללה במיזם 
 ה'אוטוגרפרס'

,  נפתחה 'האוטוגרפרס'תערוכת מיזם התיעוד הבינלאומי 
במכללה האקדמית צפת.  המיזם המשותף  'בבית וואהל'

לעיריית צפת ומפעל הפיס, מתאר בצילום ובכתב  את סיפור 
חייהם של וותיקי צפת, שהשאירו חותם בתחומי החינוך, 

 תרבות, דת וחברה. 

 

 
 המונצחים בתערוכהותיקי צפת 

 
 

 
סטודנטים מהחוג לעבודה סוציאלית בסיור בתערוכת 

 ותיקי צפת

 
 זהויות גליליות אז והיום

 
 

בחיי  והקוגניטיביתהפסיכולוגיה החברתית "
 "היום יום

"הפסיכולוגיה כנס בנושא ארגן חוג למדעי ההתנהגות ה
עסק והוא   בחיי היום יום" החברתית והקוגניטיבית

ביישומי ממצאים ותאוריות מהמעבדה החברתית 
והמעבדה הקוגניטיבית לפיתוח תובנות בהתנהגות 

שתתפו הפרופ' יהושע צאל,  . הכנס שאורגן ע"י יומיומית
 ה האקדמיתמכללהמרצים מאוניברסיטת תל אביב ו

 צפת.
 

 
 מעבדה חברתית



 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "לגרש ךבאנו חוש"
לציון החנוכה, התכנסו הסגל המנהלי של המכללה 

מסורתית של  סעודהלהדלקת נרות חנוכה ו ,והעובדים
מנכ"ל  יהל דהאןסופגניות החג. בהדלקת הנרות התכבד 

 המכללה האזורית. 

 

 
 יהל דהאן התכבד בהדלקת נרות חנוכה

 רצים למיליון עם תקווה ישראלית
ל שירה במסגרת פרויקט תקווה ישראלית בראשותה ש

ינאי, התקיימה גם החודש פעילות חברתית מאחדת 
ומגשרת  במסגרת תקווה ישראלית. הפעם יצאו למרוץ 

 תלמידי המכינות הקדם אקדמיות 
 

 
 יד ביד לחברה מתוקנת

 
 
 

 :במכללה 2019אירועי חודש דצמבר 

בבית היוצר לאירועים מפגשי סטודנטים 
 חברתיים.

היוצרבית  – מועדון דיבייט 
 אודיטוריום –עודד מנשה ועדן הראל 

אודיטוריום - מופע סטנד אפ של מני עוזרי 

 במסגרת  ,אסף לשםמפי מר לקהילה הרצאה
 אודיטוריום – "פורום נאמני שימור"

 אגודת לסטודנטים בארגון מסיבת סוף שנה
קצה " –וקהילת תוצרת הארץ הסטודנטים 

  "הנוף
 
 
  

 

 חקירה משטרתית 
נערך בבית הספר "החקירה המשטרתית" כנס 

לצד  ,למשפטים במסגרתו הרצו מומחים מהאקדמיה
פרקליטה בכירה וסניגור בכיר על החקירה המשטרתית 

. בין היתר נדונה הפרקטיקה של שקרי שוטרים ואתגריה
ולחצים על נחקרים; ויתור כפוי על זכויות בחקירה; 

ות התופעה המסוכנת של הודאות שווא; חקירות רגיש
פרופ' רינת גן ע"י רומורכבות של ילדים ועוד. הכנס או

  וד"ר אסף הרדוף. סנג'רו -קיטאי
 

 
פרקליטה בכירה וסניגור בכיר על החקירה 

 המשטרתית

 
 

 סמינר מקצועי בבית הספר למשפטים
 בהשתתפות סגל המרצים שלבסמינר המחלקתי השבועי 

את  סנג׳רו-פרופ׳ רינת קיטאיהציגה  ,ביה״ס למשפטים
״השתרעות החיסיון מפני הפללה מאמרה בנושא: 

עצמית על בדיקות גופניות ועל חיוב במסירת 
האוטונומיה לבחור את אופן ההגנה והזכות   :מסמכים

ד"ר אסף  הגיבולדיון שהתפתח למאמר . לפאסיביות״
 הרדוף. 

 



 

                                                                                                                                           

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכוונההדרכה מקצועית לנציגי מרכז 
קיימו נציגי מרכז הכוונה והרשמה החנוכה "במהלך 

לצורך הגברת הידע והמיומנות  ,הדרכה מקצועית
 תהדלקת נרות חנוכה וטעימו לציון החג שולבלתפקידם. 
ת נציג עו"ס ציפי בן עמיכמו כן,  מסורתיות". סופגניות 
השתתפו מרכז הכוונה  נציגת  ובת אל סבןהמכינות 

 שהתקיים בנהריה".קדם אקדמיות ביריד מכינות 
 
 

 
 הדרכה מתוקה 

 

כנס האגודה הגאוגרפית מרצים מהמכללה ב
 הישראלית

התקיים בחיפה.  ,60-האגודה הגאוגרפית הישראלית הכנס 
הוצע לקהל ( 60)בין המושבים הרבים והמרתקים שהתקיימו 

בנושא תפיסת המרחב בספרות, באמנות מיוחד מושב 
ובמוסיקה שכלל נבחרת חוקרים מהמכללה האקדמית צפת: 

ד״ר ינון שבטיאל, ד״ר יעל שפירא, -ד"ר מריאנה רוח מדבר
וד״ר  דיסטלפלד, ד״ר רתם לוז-ארנון, ד״ר שחר מרנין

, שגם שימש כיו״ר המושב ויזם את אורבך-ניקולא יוזגוף
 המכללה לכנס הגאוגרפי.החיבור המיוחד בין חוקרי 

 

 
 בכנס ד"ר רתם לוז

 

 
מפגש של וועדת הספריה לעידוד הפעילות 

 האקדמית
ד"ר יהודית קוזניצקי, ד"ר סלאם וועדת הספריה הכוללת את 

התכנסה לישיבתה הראשונה  חדיד וד"ר דניאלה אסרף, 
. בישיבה הוצגו אלונה קביסההשנה עם מנהלת הספריה 

ה בשנת יופן פעילותה בשיתוף ובקידום הספרהיעדים וא
 הלימודים החדשה. 

 

 סדרת הרצאות בתוכנית לקרימינולוגיה
הקרימינולוגית " היה נושא הרצאתה של התמכרויות"

הסטודנטים ממקבץ המסלול  . הרצאתה בפנירעות ביתן
, סוגי ההתמכרויותלקרימינולוגיה ואכיפת החוק, עסקה  ב

ועוד.  התמכרותבטיפולי , סיבות להתמכרות, סוגי הסמים
, מרצה וראש ד"ר סרג'יו הרצוגע"י  ההרצאה אורגנה

 ההקבץ לקרימינולוגיה.

 
 סוגי סמים והסיבות להתמכרויות

 

 מפגש עם עובדים סוציאליים מהשטח
בחוג לעבודה  "שיטות התערבות"שיעור הבמסגרת 

עובדים סוציאליים מפגש עם  סוציאלית, התקיים
יגו . העובדים הצהעוסקים בתחומים שונים , מהשטח

סוגיות הנוגעות להערכה, אבחון והתערבות עם לקוחות 
ד"ר האירוע אורגן ע"י  בהקשר של רגישות תרבותית.

ברי סגל מרצה בחוג בהשתתפות ח טלי בוסתנאי,
 אקדמי. 

 
 אבחון והתערבות בהקשר של רגישות תרבותית.



 

                                                                                                                                         

                                                                                                               

 

 

 

 

 

   

 
 בגליל המערביידה מכר יבג'ד השכלה גבוההיריד 

  

 
ד"ר הוא ספר השירה החדש של  "דם תפוזים"

שיצא בימים אלה לאור. זהו ספר  ,אורבך-ניקולא יוזגוף

, הנמנה עם הסגל הבכיר אורבךד"ר השביעי של השירה 

 של החוג לספרות, אמנות ומוסיקה במכללה. 

 


