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חשיבה אסטרטגית

החשיבה  תהליך  במסגרת  שניים  מבין  הראשון  המפגש  במכללה  התקיים  שעבר  בשבוע 
האסטרטגית. כידוע, המכללה החליטה, בעצה אחת בין הוועד המנהל והנהלת המכללה, להניע 
תהליך של חשיבה ותכנון אסטרטגי לשנים הבאות. המכללה עברה כברת דרך גדולה בשנים 
תכניות  ופתיחת  הלימוד  תחומי  הרחבת  הסטודנטים,  במספר  ניכר  גידול  לרבות  האחרונות, 
לתואר שני. ממקום זה - מטרת התהליך האסטרטגי היא להעריך את העוצמות ואת ההזדמנויות 
העומדות בפני המכללה, להבין מהם הדברים הטעונים שיפור וכן הסיכונים בסביבה בה פועלת 
המכללה. במפגש הראשון עסקו הנוכחים בהגדרות הייעוד והחזון של המכללה. המפגש השני 
צפוי להתקיים בתחילת חודש פברואר. המפגשים הינם רק חלק מתהליך שמתקיים כבר כמה 
סקרים,  למכללה,  מחוץ  גורמים  מנהלי,  סגל  אקדמי,  סגל  אנשי  עם  ראיונות  הכולל  חודשים, 
קבוצות מיקוד וכיוצא בזה. תודה רבה לכל המרואיינים ולכל המשתתפים שתרמו את חלקם 

לדיון ולכל העוסקים במלאכה.



לאחרונה נפתח המחזור ה-9 של מכינת משלי-תג״ת, להשלמת 12 שנות לימוד. התוכנית הינה 
שיתוף פעולה ותיק של המכללה עם משרד הביטחון, משרד החינוך, משרד הרווחה, תוכנית 
התעודה,  את  הבוגרים  מקבלים  המסלול  ובסיום  חודשים  שבעה  אורכה  ישראל.  וג'ויינט  יתד 
אשר פותחת עבורם אפשרויות רחבות יותר בעולם התעסוקה. בנוסף, בוגרי התוכנית ממשיכים 
למכינות עם הפנים ללימודי תואר אקדמי, למסלול הנדסאים או לקורסים מקצועיים. המכללה 
של  רחב  למנעד  שעריה  ופתיחת  השכלה  בהנגשת  עליונה  שליחות  רואה  הדסה  האקדמית 

אוכלוסיות.

גיטרה,  עם  הנביאים  להקת  חברי  הגיעו  חנוכה,  של  ראשון  בנר 
קשישים   40 בשירה  לשמח  טוב,  רוח  ומצב  סופגניות  מלודיקה, 
במחלקה הסיעודית בבית אבות הוד ירושלים. היה מרגש ומחמם 

את הלב.

להקת הנביאים מבקרת 
קשישים 

לפוליטיקה  בחוג  מרצה  לביא,  דוד  ד"ר 
לציון   ynet-ל מיוחד  טור  כתב  ותקשורת, 
בן-יהודה, שבו  אליעזר  למותו של  100 שנה 
הוא מנפץ את המיתוס הקיים לגבי בן יהודה 
כמחייה השפה העברית. ד״ר לביא מסביר כי 
יש לייחס לבן יהודה תפקיד מרכזי הרבה יותר 
בהנדסת התרבות הלאומית מאשר בהחייאת 

השפה.

 ד"ר דוד לביא 
מנפץ מיתוס 

לטור המלא

שתלים וראייה 
מלאכותית

הראייה  במדעי  שני  לתואר  התכנית 
והאופטומטריה בשיתוף עם הבלנדר, המרכז 
ליזמות וחדשנות, קיים הרצאת אורח עם מר 
אלי אהרוני, מנכ"ל חברת סמסרה ויז'ן בע"מ, 
פתרונות  מלאכותית,  וראייה  שתלים  בנושא 
ההרצאה  מקולרי.  ניוון  למחלת  אופטיים 
לסטודנטים  היברידי  באופן  שהתקיימה 
באולם  שנכחו  סגל  ואנשי  שני  לתואר 
ובעולם  בארץ  מהקהילה  ולאופטומטריסטים 
במשמעות  דנה  ראשון,  לתואר  וסטודנטים 
וביתרונות  מקולרי  ניוון  של  האופטית 
וראיה  טלסקופיים  שתלים  של  והחסרונות 

מלאכותית. 

מכינת משלי-תג"ת
 מחזור מס' 9 

https://bit.ly/3Wn03H6


לשיחת  אירחה  למצוינות  הנשיא  תוכנית 
דן  פרופ'  לכימיה,  נובל  פרס  חתן  את  זום 
לסטודנטיות  סיפר  שכטמן  פרופ'  שכטמן. 
ולסטודנטים המצטיינים על הקריירה שלו 
מיקרוסקופים,  חובב  סקרן  ילד  מהיותו 
תחביב שהחל לאחר שסבו העניק לו זכוכית 
מגדלת ועד זכייתו בפרס נובל בכימיה. הוא 
להתבונן  נהנה  הוא  כיום  גם  כי  התוודה 
הרכב  את  לנתח  בעיקר  במיקרוסקופ, 
האבק שבביתו. הסטודנטים שאלו את פרופ' 
ובעיקר  וכישלונותיו,  שכטמן על הצלחותיו 
המחקר  בממצאי  לדבוק  שלו  היכולת  על 
המרכזי שלו שממצאיו הגדירו מבנה גבישי 
)קוואזי- כמו-מחזוריים  גבישים  של  חדש 

גילוי שבתחילה עורר התנגדות  מחזוריים(, 
בקהיליה המדעית.

מזכוכית מגדלת ועד 
פרס נובל

הבא  ברוך  החדש.  אנוש  משאבי  מנהל  וירצר,  לקובי  ברכות   
למכללה.

ברכות ליעל לזמי על מינויה כדיקנית הסטודנטים.   
ברכות  לפרופ' דינה שחר, על מינויה כממונה על שוויון מגדרי   

ויועצת הנשיא לקידום נשים.
מניעת  על  כממונה  מינויה  על  ביברמן,  יעל  לד"ר  ברכות   

הטרדה מינית.
על  כממונה  מינויה  על  שעבאני-חייט,  רימה  לד"ר  ברכות   

הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית. 
ברכות לד"ר סימו קראוני, על מינויו כנציב תלונות.      

מינויים חדשים במכללה

מצאתי את המקום שלי

ברחבי  גשרים  קמפיין  הקרובה.  השיווק  לשנת  ראשון  חוצות  קמפיין  העלנו  שעבר  בשבוע 
ירושלים. אנחנו ממשיכים עם המסר: "מצאתי את המקום שלי". בקרוב גם באוטובוסים.

סדנת משגיחי 
בחינות חווייתית

הכשרת  סדנת  התקיימה  השבוע  בתחילת 
בחלקו  וחווייתית.  מקיפה  בחינות  משגיחי 
קיבלו  המשגיחים  הסדנה,  של  הראשון 
מנהלת  מזור,  מלימור  מקיף  תדרוך 
מחלקת בחינות ותשתיות, לגבי נהלי עבודה 
ודגשים בנושא ההשגחה והקפדה על טוהר 
הבחינות. התדרוך שילב בתוכו גם סדנאות 
עם מנחים ממרכז אתגרים בהן עלו דוגמאות 
מול הסטודנטים  לסוגיות שעולות בעבודה 
 3 כן, הועברו  ודרך ההתמודדות איתן. כמו 
משמעת,  ועדת  בנושא  הרצאה  הרצאות: 
הדרכות על הטרדה מינית והרצאה בנושא 
זה  יום  של  הייחוד  לסטודנטים.  התאמות 
היה בכך שהפעם הוזמנו שחקנים מתאטרון 
פלייבק, שהופיעו על הבמה והציגו מקרים 
היום  עבודתם.  בתוך  המשגיחים  שהעלו 

הסתיים בארוחת צהרים טעימה.



אל תפספסו

המרכז לניהול קריירה יקיים סדנת הכנה למבחני מיון בהנחיית ניר טל, פסיכולוג ומדריך במכון 
נועם. הסדנה תתקיים ביום רביעי ה - 4.1, 20:00-21:30. 

career@hac.ac.il :לרישום

סדנת הכנה למבחני מיון

פרידה משנה ד'
 החוג להפרעות בתקשורת 

save the date החוג להפרעות בתקשורת יקיים "מפגש שולחנות 
יתקיים  המפגש  בחוג.  ד'  שנה  מסטודנטים  פרידה  אירוע  עגולים", 

במכללה ב-7.2.2023, 13:30-19:30 .

yaelda@hac.ac.il :לשליחת מידע  עיצוב: אתי ועקנין  תוכן: יעל דאובר ורמי חזן  ניהול והפקה: יעל דאובר
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ד׳ משנה  פרידה  אירוע 

מפגש שולחנות עגולים
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