
 
 

 

 צעירים מנציחים
סטודנטים מהמכללה האקדמית צפת והפקולטה 

לרפואה, הכינו סרטוני הנצחה לזכרם של חללי מערכות 
ישראל בני צפת, וילדי אסון מעלות אשר הוקרנו במכללה 

 בערב מרגש. ליוצרים הצעירים הוענקו תעודות הוקרה. 

 
 

 

 ברכות
וראש בית  , מומחה למשפט חוקתיפ' מוחמד ותדפרו

הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת, הוכרז כזוכה 
. הפרס 2020לחוקר צעיר לשנת היוקרתי  בפרס צלטנר

 וכאות הוקרה על פועלו ופרסומי  לפרופ' ותדוענק י
עשרות רבות של ם ומספר ספרי תבית, כאקדמייםה

התפרסמו בבמות שמאמרים מובילים, ופורצי דרך 

 כבוד !          אקדמיות בינלאומיות יוקרתיות.

 
 

 סדר דין אזרחי

 
התארח  אחסאן כנעאן ם בחיפהושופט בית משפט השל

 בהגשת בבית הספר למשפטים בקורס 'סדר דין אזרחי' 

  .ד"ר יעל עפרון

 מלגת בנק הפועלים לאימהות יחידניות
סטודנטיות  12-בנק הפועלים העניק מלגות לימוד ל

הלומדות במכללה האקדמית צפת. את הטקס כיבד 
המלגות  עודד ערן. עו"דבנוכחותו יו"ר בנק הפועלים, 

הוענקו לסטודנטיות, אימהות יחידניות הלומדות בחוגים 
מדעי ההתנהגות, מערכות  לעבודה סוציאלית, משפטים,

  מידע קהילתיות ובמסלולים של החוג הרב תחומי.
 

 
 מסורת של מצוינות

 
 

 
 ועדת היגוי תוצרת הארץ

התכנסה כדי לשמוע על הפעילות בקהילה בשנה 
החברתית והתרבותית החולפת ונערכה לפעילות 

 לקראת השנה הבאה.

 
 

 



 
 

 

 יללהעמיק ללמוד ולטי
ארץ הבזלת הנושבת"  –סדרת הרצאות "הגולן היהודי 

עוסקת השנה ברמת הגולן. ההרצאות, בהשתתפות 
מיטב מרצים וחוקרים מהמכללה ומוסדות אחרים, יילוו 

בסיורים מאורגנים שיתקיימו באתרים ארכיאולוגיים 
 בגולן. ותרבותיים

 
 הפרעות קשב

 
מקופ"ח כללית  גלי שני"נזרקת לצדדים" הרצאה של 

 בנושא שפת הפרעות הקשב לסטודנטים ולציבור הרחב.

 חילופי סטודנטים
שתי סטודנטיות מהחוג  ננסי רודשובסקי ונסרין ברהם,

 Crossingלעבודה סוציאלית יצאו ללמוד בתוכנית 
Borders באוניברסיטת לעו"ס , במסגרת החוגKDG 

ערב יציאתן נפגשו לשיחה עם  בעיר אנטוורפן , בבלגיה.
וקבלו את ברכת  פרופ' אהרן קלרמןנשיא המכללה 

 הדרך.

 
 

עם מכללה אקדמיים התווית קשרים 
 הונגריהב

 John Wesley של ראשי מכללת משלחת 
Theological College בקרה  מבודפשט, הונגריה

 ד"ר מיכל פינקלשטיין,, שאורגן  ע"י במכללה.  הביקור
נועד לבחון הקמת במכללה,  הממונה על שת"פ בינ"ל

לסיכום הביקור התקיים קשר אקדמי בין שתי המכללות. 
 דיון להתוויית תכניות ראשוניות להמשך שיתופי הפעולה

 .במספר תחומים
 

 

 מסכמים סמסטר בבית הספר למשפטים
לישיבת סוף התכנסה מועצת בית הספר למשפטים 

שלומי בן ונפגשו לשיחה עם מנכ"ל המכללה  סמסטר
העוסקים בסגל  במהלכה הועלו לדיון מגוון נושאים נון,

 ההוראה והמכללה. 

 

 
 
 
 

  פיתוח משאבים וקשרי חוץ
תורם של מגבית בריטניה, יחד  אלן ברקלי,מר ביקור 

 .מנכ"ל מגבית בריטניה בישראל נייטי שבלמר עם 
סטודנטים ממשפטים , ד"ר אמנון לשם שנפגשו עם 

 וממדעי המדינה, וערכו סיור בבית בוסל.
 

חבר בכיר בקהילה  מייקל טרייסוןעוה"ד ביקור 
שלומי בן היהודית בשיקגו שנפגש עם מנכ"ל המכללה 

 ונפגשו עם סטודנטים.  נון וד"ר אמנון לשם
 

הענקת מלגות עו"ד עודד ערן ביקור יו"ר בנק הפועלים 
 .לאימהות יחידניות

 
משלחת של אנשי חינוך ומתנדבים מקנדה ביקור 

נפגשו עם נשיא . האורחים ליאור המאיריד"ר בהובלת 
המכללה וצפו בדיון שעסק ברב תרבותיות במכללה,  

, חדידסלאם ד"ר , ותדמוחמד פרופ' שכלל את 
 וסטודנטים מסיעוד, עו"ס ומשפטים.



 
 

 

 במרכז האקדמי תחוקרים צעירים קרוב לבי
 במכללה האקדמית צפתלנוער 

אשכול  - ום גלילילמשותפות 'סדנאות מחקר במסגרת 
מרכז האקדמי לנוער במכללה הרשויות בגליל מזרחי', וה

ים תלמידי בתי ספר מצפת מגיע ,האקדמית צפת
 .מעבדות המכללהוהסביבה לפעילות חקר ב

 

 
 

כיצד ניתן  חקרותלמידי כיתות ו' בבית הספר ביר"ב 
 לעודד בעלי חיים להגיע לבריכות המים בעמק התכלת

  בצפת.

 פרויקטים יצירתיים
פרויקטי גמר  להצגתהחוג למערכות מידע קיים מפגש 

ע"ט ( האירוע נפתח -של סטודנטים מחזור ו' )תשע"ז
ראש והרצאה של , מד"ר דלית לויבטקס פרידה מרגש 

פרויקטים  10באירוע הוצגו  .פרופ' עפר עציון החוג
 שזכו במספר הנקודות הרב ביותר. 3מהם נבחרו 

 הזוכים:

 
 עדי אלול, דותן אריאל, נהרי מור

 
 דפרוש אסנת, לוין יהלי

 
 עיראן חבקה, האייתם עראידה

 

חודש נפתחה הרשמה לשנת הלימודים ה
 תשפ"א

 בהצלחה !
 
 

 לקראת סמסטר אביב
'במדעי החדשות לתוכניות יום פתוח מיוחד התקיים 

'במשאבי אנוש וניהול' המותאמות לאנשים ו ההתנהגות'
 עובדים.

 
 

 
 
 

 מרכז קריירהבתקשורת בין אישית 
סדנאות לחוג לסיעוד  2בחסות מרכז קריירה התקיימו 

בנושא שפת גוף ועמידה מול קהל, והרצאה בנושא 
 לסטודנטים מכלל החוגים. 

 
 

 



 
 

 

 במרכז האקדמיובריאות לומדים על רפואה 

 
תלמידי כיתה י' ממגמת ביולוגיה בתיכון האזורי "בית 

במכללה לנוער המרכז האקדמי  - ירח" הגיעו לגליליום
כדי ללמוד ולהתנסות בתחום הרפואה  ,האקדמית צפת

 .בצורה מקצועית וחווייתית

 
 

התלמידים ערכו ניסויים, התנסו בהוצאת דם מזרוע 
 מדומה ועברו התנסות בהחייאה בסיסית.  

 

 

 פריפריה לאן?!
במסגרת קורס: " פריפריה לאן?" הנלמד בחוג למדעי 
 ,ההתנהגות, התקיים מושב בו נטלו חלק מספר יזמים

אשר הטיבו בצפון, הגרים  ועיתונאים פעילים חברתיים
 .לשתף בין היתר בחוזקות של הפריפריה

 

 
 

 משנתו המדינית של הרמב"ם
ק עיון שעסשתתפו ביום הרבנים, אנשי הגות ואקדמיה 
מגדולי הפוסקים בעם  -  במשנתו והגותו של הרמב"ם

תקיים במכללה האקדמית צפת. הכנס ההיהודי, ש
שהפך מסורת מתקיים במסגרת הפעילות התורנית של 

בניהו בראשותו של הרב ד"ר  בית המדרש במכללה
 .ברונר

 

 

 איש לאוהלו !
במכינות הקדם אקדמיות הוצב אוהל רב ממדים אשר 

 ישמש את התלמידים בהפסקות מהשיעורים.

 
 
 
 
 

 לחבוט בכדור
לרווחת  (פינג פונגשל טניס שולחן )ות נשולח

 הסטודנטים הוצבו במכינות הקדם אקדמיות ובית כי"ח

 



 
 

 

 ובצפתפעילות סטודנטים בבית היוצר 

 
 קבוצת הריצה של המכללה במרתון טבריה

 

 
על מעברת  "פורום נאמני שימור" -הרצאה לקהילה 

 פרוד
 

 הזדמנות אקדמית
במכינות הקדם תוכנית משל"י נפתח של המחזור חדש 

 אקדמיות

 
 

 אורחים מארה"ב 
בית הספר למשפטים אירח משלחת של סטודנטים 

המלין בארה"ב לסמינר -מבית הספר למשפטים מיצ'ל
 בנושא דת וקונפליקט. 

 
 

 
 

 תביעה ייצוגית של צרכני תרופות
הציגו במסגרת  ד"ר אלעד שילדופרופ' תמר גדרון 

סמינר מחלקתי של בית הספר למשפטים את מאמרם: 
בשולי פרשת  –תביעה ייצוגית של צרכני תרופות 

 האלטרוקסין

 

 משחק המלכים
לוח ענק של שח מט הוצב בחצר בית וואהל והפך 

 אטרקציה לסטודנטים. 

 
 
 
 

 יום חשיפה לחיילים משתחררים מעכו 
מפגש ראשון של חיילים משתחררים ביום חשיפה 

במכללה. ביקורם והרשמים שיצאו מהמכללה מהווים 
, שקבל את והסגלהאקדמית צפת הבעת אימון במכללה 

 פניהם להרצאות ופעילות מגוונת.

 
 
 



 
 

 

 בית הסטודנט –בית היוצר 
החודש נחנך רשמית בית היוצר בטבורה של העיר צפת 
המהווה מקום התכנסות לפעילות חברתית ותרבותית 
בשעות הפנאי של הסטודנטים במכללה. עשרות 
סטודנטים הגיען במזג אוויר סוער, ונהנו מקריוקי, בירות 

אחד האירועים הפותחים היה טורניר ואווירה חמימה. 
 ,מוטי מאירסוןרניר הטומט בסיומו זכה  בגביע -שח

אופקים גרעין 'הוא מלגאי של סטודנט לפיזיותרפיה ש
 'אופקים למחר', רכז קהילת עדו עגיל'. בצילום למחר

 למוטי.ומנהל בית היוצר, מעניק את גביע הניצחון 

 

  
 

 :בבית היוצר אירועיםפעילויות ומגוון 
 מועדון הדיבייט

 סדנא בנושא האישה במעגל החיים
 סדנת ציור

 סדנא להכנת נרות
 סדנת טיפול בפרחי באך

 סימולציה מסכמת בדיני מסים
שנה ג' בבית ו סטודנטים מלקראת סיום סמסטר א' קיימ

הספר למשפטים תרגיל סימולציה המסכם את חלקו 
פרופ' בהנחיית  הראשון של הקורס השנתי דיני מסים

 .התרגיל השנה עסק באירוע אמיתי נלי מונין.

 

 
 

 מועצת המחקר
במסגרת מועצת רשות המחקר התקיימה הרצאתם של 

 פרופ' מאלכ יוסף וד"ר מוחמד ח'טיב
לניבוי התנהגות   Machine Learningשימוש ב"

עישון נרגילה כדוגמא מנתונים שנאספו בסקר   סיכונית:
 ."הבריאות והסביבה בחברה הערבית

 

 
 

 

 מרכז הכוונה והרשמה יום כיף
 

 



 
 

 

 

 'מסטר שף'בסדנת טבח האיטלקי מ מבשלים

 
 

 מעלית תרבותית

 
 יוצרת הסרט "המעלית" איילת בכרךשיחה עם הבמאית 

 

 שיח משותף בעקבה ירדן
, סנל"א במכללה האקדמית צפת פרופ' רביע חלאילה

עסקה  תוהרצאירדן. בהשתתף בכנס בינלאומי בעקבה 
 ,בתשישותם  הרגשית והנפשית של בני משפחה

המטפלים בהורה מבוגר בשל החמלה והמסירות שהם 
בכנס השתתפו אחים ואחיות מישראל,  .מעניקים להורים

ת הברית ומאירופה. המטרה וארצ, מהרשות הפלסטינית
הייתה יצירת שיח משותף והחלפת ידע וחוויות בתחומי 

 הטיפול השונים.

 
 

 חשיבות ההתנסות בעו"ס
מפגש הכנה לקראת יציאה קיים חוג לעבודה סוציאלית ה

לשדה של שנה א', בהשתתפות מדריכים וסטודנטים. 
לביבה עו"ס היום התקיים פאנל בהשתתפות  במהלך
מדריכה של שנה א' וסטודנטים משנה ב', בו  אדריס

הודגשה חשיבות ההתנסות והיציאה לשדה והתרומה 
 גלמידי. ד"ר נטע בהנחיתה של , לתהליך הלמידה

 

 
 
 

 



 
 

 תוצרת הארץ

 
 פעילות חברתית של קהילת תוצרת הארץ

 

ו "טהתנדבותית של פעילות בסטודנטים  –מצחקחוצ 

 בצפת. ס ארזים"במתנ בשבט עם ילדי הקהילה

 לחדד את האתגרים ולהציע פתרונות 
במסגרת סמינר המחלקתי בית הספר למשפטים, ניהל 

 היחידה לקידום ההוראה, אש, רגדעון טרן
בנושא חיבור ובדיקת מבחנים עם שאלות  שתלמות ה

 פתוחות. 
 

מפגש היכרות של  גדעון טרןקיים  בחוג לסיעוד
המרצים עם מודל ה"כתה הפוכה": מהוראת הרצאה 

מסורתית להוראה המשלבת מפגשים מקוונים וכיתתיים 
בית הספר , סגנית ראש ד"ר יעל עפרוןפעילים. 

 שתפה מניסיונה במודל. ,למשפטים

 
 קליניקה להגנת הצרכן

סטודנטים בקליניקה להגנת הצרכן בביה"ס למשפטים, 
הדרכה במרכז היום קיימו  אלעד שילדד"ר בהנחיית 

פעילות היא חלק ממאמצי . הלקשיש "סביונים" בצפת
הקליניקה להנגיש את זכויות הצרכנים לאוכלוסיות 

 רגישות ולסייע במניעת ניצולן.

 
 קול ההמון

ביוזמתו ועריכתו של  קול ההמון בימים אלה יצא לאור
מרצה בחוג לספרות אמנות  אורבך,-ד"ר ניקולא יוזגוף

כתב עת מקוון לספרות, הגות,  הוא  קול המוןומוזיקה. 
אמנות ותרבות, שכולל רפרנטורה ומיועד ליוצרים 

 ולחוקרים בתחומי הרוח והאמנות.

 
במכללה,  מרצה בכירה ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי

הוקדש לזכרו שנתניה  תבכנס אקדמי במכללהשתתפה 
"יחסו  :ה בכנסנושא הרצאת. ז"ל פרופ' משה ארנסשל 

 .לערביי ארץ ישראל" זאב ז'בוטינסקישל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתיבה עריכה וצילום: יוני לובלינר


