ישיבת המועצה האקדמית
ישיבה המועצה האקדמית הראשונה לשנת 2020
התקיימה במכללה .במהלך הישיבה הציגו פרופ' אהרן
קלרמן ,את התוכנית האסטרטגית של המכללה; פרופ'
רביע חלאילה סנל"א ,הציג את תוכנית העבודה
האקדמית ,ושלומי בן נון ,מנכ"ל המכללה ,הציג את
מגוון הפרויקטים שמתקיימים במכללה ושהמכללה
מקדמת.

ביקור מנכ"ל הביטוח הלאומי
מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגל והיועצת שלו,
נפגשו עם נשיא המכללה פרופ' אהרן קלרמן ,במהלכה
סוכם על שת"פ במגוון תחומים.

זכו בפיס
מספר שיא של  300מלגות מפעל הפיס חולקו
לסטודנטים בני צפת בהם  150סטודנטים הלומדים
במכללה האקדמית צפת על תרומה לקהילה
והשתתפתם בעשייה החברתית .טקס משותף לעיריית
צפת ,מרכז צעירים ודיקנאט הסטודנטים התקיים
במכללה.

פרופ' אהרן קלרמן מארח את מאיר שפיגל
ישיבת המועצה האקדמית

מקדמים בריאות
פרופ' אהרן קלרמן נשיא המכללה השתתף בפגישה
בנושא עיר מקדמת בריאות שהתקיימה בלשכת ראש
העיר צפת שוקי אוחנה ,במהלכה סוכם לקדם את
הפיכתה של צפת לעיר מקדמת בריאות.

החקירה נמשכת

ראשי המכללה מציגים את תכניות המכללה העתידיות

מפקד משטרת צפת סנ"צ שלומי הרצוג ,נפגש עם
נשיא המכללה פרופ' אהרן קלרמן ,במהלכה דווח על
המשך חקירת המשטרה על הפגיעה ברכבי הסטודנטים
לפני כחודשיים במעונות.

כנסים:
כנס החוג הישראלי לבלשנות
מובילי ובלשני השפה העברית ,התכנסו במכללה
האקדמית צפת ,כדי לדון בחידושים ובמחקרים שנושאם
השפה העברית ,בכנס ה 36-של החוג הישראלי
לבלשנות ע''ש חיים רוזן .חשיבותו של הכנס היא בהיותו
אחת הבמות החשובות למחקרי בלשנות בישראל.

תקווה ישראלית
במסגרת הפעילות התקיים סיור רב תרבותי לסגל מנהלי
בחיפה ,להכרות עם תרבויות שונות ומפגש עם עדת
האחמדים ועדת הדרוזים בגליל.

מעבדות המכללה האקדמית צפת
תלמידים ותלמידות מבתי ספר בצפת וחורפיש ,הגיעו
למעבדות המכללה והמרכז האקדמי לנוער .בהדרכת
צוות 'גליליום' עסקו בפעילות מיצוי ויטמין  cובחדרי
הסימולציה של החוג לסיעוד במכללה למדו על פעילות
מצילת חיים .בחווה ההירדרופונית בחוקוק חקרו את
תכונות הצמח.

משתתפי הכנס לבלשנות באודיטוריום 'בית וואהל'

סיור רב תרבותי

מפגש פתוח לסיעוד
העולם מציין את שנת האחות הבינלאומית במטרה
להוקיר את פועלן של האחיות והאחים .במכללה התקיים
מפגש פתוח לגיוס סטודנטים לתואר ראשון ושני במהלכו
הגיעו מועמדים מכל רחבי הגליל.

התלמידים בפעילות מחקר במעבדות המכללה

משתתפי הכנס בסיור במתחם העבודות להקמת המרכז
להוראה רפואית בבית בוסל
הצלחת בוגרי החוג לסיעוד במכללה

כנס מרצים שנתי
סגל ההוראה של המכללה התכנס לסדרת הרצאות
ודיונים ,שנועדו להרחיב את הידע והשיח בנושא
ההוראה במרחב הרב תרבותי ,המלווה את העשייה
והחזון של המכללה .הכנס התקיים השנה בעכו במסגרת
סדנא מסורתית בת יומיים שמקיימת המכללה מידי
שנה ,להעשרת הידע של הסגל האקדמי בנושאים
אקדמיים מגוונים .הכנס בוצע במסגרת פרויקט תקווה
ישראלית.

צוות החוג לסיעוד בסיור במרכז להוראה
רפואית
עם סיום סמסטר א' נפגש צוות החוג לסיעוד בראשותה
של ד"ר סלאם חדיד עם נשיא המכללה פרופ' אהרן
קלרמן ,במהלכו הוצגו בפניהם תכניות עתידיות של
המכללה והחוג לסיעוד .בהמשך ערך שי סרוגו ,סמנכ"ל
למנהל האקדמי ,סיור למשתתפים במרכז להוראה
רפואית והמרכז לסימולציה ,המוקם בימים אלה במתחם
בית בוסל.

ברכתו של פרופ' אהרן קלרמן למרצים

מפגש הצוות לסיעוד עם פרופ' אהרן קלרמן

מפגש מרתק עם ג'לאל סעד מנהל תיכון בית ג'אן
התלמידים בפעילות סימולציה בחוג לסיעוד

סיור בהדרכת שי סרוגו במרכז לסימולציה

מפגש מרצי החוג הרב תחומי
כלל מרצי החוג הרב תחומי התכנסו למפגש מקצועי ,עם
פרופ' נמרוד שתיל ראש החוג הנכנס וד"ר אלונית
ברנזון ,סגנית ראש החוג ,שהציגה בהרצאתה את
"האתגרים מול הסטודנטים" .בהמשך התקיימה הרצאה
מפי גדעון טרן על "תובנות הוראה".

יריד לימודים במרכז הקונגרסים חיפה -לחיילים
משתחררים בני החברה הערבית אזור צפון

הרצאות ופעילות בקהילה
מפגש מס'  2של קורס חשיפה לאקדמיה " -הגולן היהודי
– ארץ הבזלת הנושבת" מפי המרצה אורן זינגבוים.

הרצאה לדוברי השפה האנגלית בצפת במסגרת פורום
נאמני שימור העיר צפת בנושא "מצבות מהמאה ה16--
 17בבית העלמין העתיק בצפת" מפי הארכיאולוג יוסי
סטפנסקי.
במסגרת פורום נאמני שימור צפת ,אילן מזרחי ראש
צוות שימור המנהל לשימור ברשות העתיקות הרצה על
פרויקט הסקר והתיעוד של העיר העתיקה צפת.

ראשי ומרצי החוג הרב תחומי

תרגיל אר"ן בהשתתפות סטודנטים לסיעוד
סטודנטים לסיעוד מהחוג לסיעוד במכללה ,השתתפו
בתרגיל אר"ן (אירוע רב נפגעים) שערך צוות חדר המיון של
המרכז הרפואי זיו ,בהדרכת צוות מקצועי ממסר תל השומר.

יריד לימודים במעאר וכסרא סמיע

החוג הרב תחומי קיים יום אוריינטציה לקראת פתיחת
מסלולי הלימוד החדשים בסמסטר אביב.

סטודנטיות מגרעין אופקים למחר השתתפו פרויקט
"מצחקחוצ" במסגרת יום המשפחה

סטודנטיות לסיעוד בתרגיל אר"ן

נפרדים:
משה אסף ,סיים את תפקידו כמנהל משאבי אנוש
של המכללה אחרי  15שנים .נאחל לו הצלחה
בדרכו החדשה.

השתתפות בכנסים:
פרופ' רביע חלאילה ,סנל"א ,השתתף בכנס הדו-שנתי
ה 23-של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה בתל אביב,
שם הציג את מחקרו "אי שוויוניות אתנו גיאוגרפית
באיכות חיים ובתחושת בדידות בקרב זקנים המקבלים
גמלת סיעוד ומבקרים במרכזי יום לקשיש".
פרופ' רביע חלאילה ,סנל"א ,השתתף בעקבה בכנס
שנושאו 8th Annual Middle Eastern Nurses and
Partners in Caring

פרופ' רביע חלאילה בכנס לגרונטולוגיה
ד"ר אלונית ברנזון סגנית החוג הרב תחומי ,השתתפה
בלונדון בכנס שנושאו ICSML 2020: International
Conference on Social Media and Language
ד"ר אברהים מחאג'נה מהחוג לעבודה סוציאלית
אשקלון הצטלבותיות ומדינת הרווחה :זהות אתנית,
מעמדית ומגדרית.
פרופ' מוחמד ותד ,ראש בית הספר למשפטים ,ד"ר
יעל עפרון סגנית בית הספר ,פרופ' נלי מונין וד"ר
דניאלה אסרף מבית הספר למשפטים ,השתתפו
בנתניה בכנס השנתי הרביעי של החינוך המשפטי
בישראל :חינוך קליני ואוכלוסיות מוחלשות".

פרופ׳ מוחמד ותד ,ד״ר יעל עפרון וד״ר מיטל פינטו
השתתפו במועצת ההסכמות של הקונגרס הישראלי
ליהדות ודמוקרטיה שליד המרכז ללימודי יהדות
ודמוקרטיה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר
אילן .במסגרת המפגש הם נטלו חלק בדיון בסוגיות יסוד
אודות האיזון העדין שיש לקבוע בין אופייה היהודי לבין
אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.

מועצת ההסכמות של הקונגרס הישראלי

פרופ' תמר גדרון מבית הספר למשפטים הרצתה
בהשתלמות בדיני נזיקין שערכה לשכת עורכי הדין
בירושלים בנושא :מסגרת ההגנה שמספקים דיני
הנזיקין ו"חלוקת התפקידים" בתוכה.
פרופ' איריס קנאור מבית הספר למשפטים השתתפה
בגרמניה בכנס בינלאומי שנושאו משפט בינלאומי
פרטי.

ד"ר בועז מילר מרצה בכיר בחוג למערכות מידע,
השתתף בסדנא באוניברסיטת איסלנד תחת הכותרת
"סימפוזיון נילס קלים  -קונצנזוס ומחלוקת:
פרספקטיבות מאפיסטמולוגיה חברתית" .ד"ר מילר
הציג את מאמר שכותרתו "אני יודע ,אנחנו יודעים :ידע
אינדיבידואלי וידע קבוצתי מאוחדים".

המכללה האקדמית צפת בסדנא באוניברסיטת איסלנד

חילופי תפקידים:
ברכות לפרופ' נמרוד שתיל לרגל כניסתו לתפקיד
החדש כראש חוג הרב תחומי .הוא מחליף
את פרופ' אוריאל שפיגל שסיים את תפקידו כראש
החוג הרב תחומי.

נפרדים:
גדעון טרן ,ראש היחידה לקידום הוראה סיים בימים
אלה את תפקידו" .אלה היו  5שנים מלאות עשייה
לקידום ההוראה במכללה .ראיתי אתכם 'שם'
במסירותכם עם חלקכם יצא לי לעבוד – זכיתי" !

כתיבה עריכה וצילום :יוני לובלינר

