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טל"ח

דבר הנשיא

לאיחוד ש שנה  בסימן  נפתחה  תשע"ד  הלימודים  נת 
המכללות וברוח של המשך תנופת השינוי והאצת תהליכי 
לפיתוחה  יעדים  ניצבים  עינינו  לנגד  ההתחדשות כאשר 
והמעורבות  המחויבות  והעמקת  המכללה  של  והפיזי  האקדמי 

החברתית שלנו בקהילה.
מציעה  שהמכללה  ותיקות  אקדמיות  תכניות  לצד  נפתחו,  השנה 
אישורן  לקראת  ואנו  ראשון  לתואר  חדשות  תכניות  לסטודנטים, 
אחוה  האקדמית  המכללה  נוספות.  לימודים  תכניות  של  הקרוב 
שואפת להקנות לבוגריה השכלה אקדמית מעמיקה במגוון תחומים 
ומעורבות  יכולת מנהיגות  גישה אינטר-דיסציפלינרית, לצד  ומתוך 

בעולם העשייה. 
שיש  חשוב,  חברתי  משאב  שינוי-  סוכני  בתלמידינו  רואים  אנו 
בהם  הטמון  הפוטנציאל  הגשמת  למען  המיטב  את  בו  להשקיע 
ועל-כן מעמידים לרשותם סגל הוראה אקדמי מנוסה, מקצועי ובעל 

מוניטין, תשתיות הוראה מתקדמות ומערך תמיכה וסיוע.
אקדמית  למצוינות  לחתור  ממשיכים  אנו  המכללה,  מחזון  כחלק 
בהוראה ובמחקר- פועלים לעידודם של חברי סגל אקדמי לחקור 
ולפרסם בכתבי עת מדעיים ובעלי שם, מקדמים שיתופי פעולה עם 
מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל וממשיכים להעניק מלגות לזכאים. 
שקבלו  ובוגרים  סטודנטים  של  בהצלחות  השנה  להתגאות  זכינו 

פרסים והציגו את מחקריהם בכנסים.
של  החברתית  הפריפריה  של  ליבה  בלב  השוכן  אקדמי  כמוסד 
את  המסמלים  רבים,  אתגרים  קיומנו  בבסיס  מונחים  ישראל, 
רואים  אנו  האזור.  של  החברתי  למרקם  המכללה  של  חשיבותה 
שותפים  שלנו  הגיאוגרפי  המרחב  את  הסובבת  הקהילה  באנשי 
מלאים לעשייה האקדמית והחברתית  של המכללה ובהתאם לכך, 
ממשיכים לפעול לטובת המעורבות החברתית:  השנה, בין השאר, 
תמורת  לתואר  זכות  נקודות  לקבל  לסטודנטים  מאפשרים  אנו 
פעילות חברתית. במסגרת פעילותנו למען קידום השיח בין מגזרים 
וזהויות שונות, יפתח במאי 2014 "כנס אחוה לשונות ורב-תרבותיות". 
בתחום הפיתוח הפיזי, אנו מתכננים הקמתו של בניין חדש במכללה 
והקמת מעונות בעיר קריית מלאכי, שיאפשרו קליטה של סטודנטים 

רבים מכל רחבי הארץ.
בתנופת  נמצאת  המכללה  מנהלי-  וסגל  אקדמי  סגל  סטודנטים, 
פיתוח וניצבת בפני אתגרים, שיהפכו את השנים הבאות למעניינות 
יחד את דגל הפלורליזם  לכולנו להניף  אני קורא  ומלאות עשייה. 
והרב-תרבותיות, את דגל הנגישות להשכלה גבוהה לכלל הקבוצות 
בחברה, את דגל המעורבות והמחויבות לקהילה ואת דגל החתירה 

למצוינות אקדמית בהוראה ובמחקר. 
אני מאמין שיחד נוכל לאתגרים ונוכל להיות גאים במימוש התכניות 

ובביצוע המשימות, לרווחת המוסד ולרווחת האזור כולו.
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פתיחת שנת הלימודים
מלשכת המנכ"ל, ד"ר זיו חורב

השינוי ה בסימן  עמדה  החולפת  שנה 
בעקבות  שהתרחש  העמוק,  הפנימי 
מאתנו  נדרשו  המכללות.  איחוד 
מערכת  של  ההקמה  בתהליך  רבים  מאמצים 
תקציב  מבנה  הכוללת  מאוחדת,  מנהלית 
מאוחד, הבניית תהליכי עבודה ונהלים חדשים. 
חלקם  שעם  רבים,  אתגרים  בפנינו  עמדו 
על  בהצלחה.  החולפת  בשנה  התמודדנו 
תכניות  ולבנות  קדימה  להסתכל  שנוכל  מנת 
משותפות בעתיד, היה צורך להבנות תהליכים 
משותפות,  יחידות  ולבנות  פעולה  שיתוף  של 
המלגות  הקצאת  ומערך  הבחינות  יחידת  כמו 
שאוחדו. משתי מכללות קטנות הפכנו למכללה 
מחשבתית  גמישות  דורש  וזה  גדולה  אחת 

וגמישות מנהלית. 
אחד מן היתרונות של האיחוד הוא האפשרות 
ללמוד  למדעים  הספר  מבית  סטודנטים  של 
על  לפעול  ממשיכים  אנחנו  הוראה.  לתעודת 
מנת להרחיב את תחומי הפעילות המשותפים 
את  להגדיל  ולמדעים,  לחינוך  הספר  בתי  של 
שני  תלמידי  לומדים  שבהם  הקורסים  מספר 

בתי הספר ולהכניס תחומי לימוד חדשים.
לקראת השנה החדשה, אני מקווה שתכנית 
תכניות  לפתח  ונוכל  תאושר  שהגשנו  החומש 
חמצן  "תזרמנה  אשר  חדשות,  לימודים 
הביקוש  גדל  השנה  המכללה.  של  לעורקים" 
באופן  להוראה  אקדמאים  הסבת  ללימודי 

נאלצנו  אחוזים(.  כעשרים  של  )עלייה  דרמטי 
שהמכסות  משום  מועמדים  מאות  לדחות 
בביקוש  עלייה  השנה  נצפתה  בנוסף,  מולאו. 
ללימודי תואר ראשון .B.A בפסיכולוגיה ותואר 
בהמשך  חינוך.  מערכות  במנהל   M.Ed. שני 
ובצד הפיתוח האקדמי, אנחנו ממשיכים בתכנון 
עמלים  אנו  המכללה-  של  הפיזית  הרחבתה 
על תכנון  בניין חדש של כיתות ומעבדות וכן 
שיפור פני הקמפוס לרווחת הסטודנטים ועובדי 

המכללה.
המכללה  כי  לספר,  שמחה  אני  לסיום 
להסדרת  פיילוט  היוותה  אחוה  האקדמית 
מודל העסקה של הסגל האקדמי הלא קבוע 
לקראת  הוראה".  "עמיתי  שנקרא  במודל 
רבות  מכללות  צפויות  הבאה,  הלימודים  שנת 
זכויות  הענקת  המאפשר  המודל  את  לאמץ 
רציפה  והעסקה  שייכות  תחושת  סוציאליות, 
האקדמי  מהסגל  חלק  עבור  המרצים.  של 
"עמית  תקן  יהווה  החוץ(,  מן  )מרצים  הזמני 
הוראה" מודל העסקה חליפי ויאפשר למרצים 
גם  באחרונה  אקדמי.  בית  במכללה  לראות 
ישירה.  להעסקה  הניקיון  מעובדי  חלק   קלטנו 
בתהליך  ומובילה  יוזמת  להיות  גאה  המכללה 
ההעסקה  תנאי  שיפור  של  עקבי  אך  ארוך 

וטיפול בעובד

מאחלת לכולנו המשך עשייה פורה

ד”ר חורב עם פרופ’ מנואל טרכטנברג, אורח הכבוד 

בערב לציון איחוד המכללה 

צילום: אדי ישראל

ד"ר אתי גרובגלד  צילום: יהודה חביב

תכניות לימודים חדשות ופיתוח ערוצי צמיחה
מלשכת הרקטור, ד"ר אתי גרובגלד

עמדה ש החולפת  הלימודים  נת 
והתאפיינה  המכללות  איחוד  בסימן 
לנו  ספרי  ענפה.  אקדמית  בפעילות 

על התכניות החדשות שנפתחו השנה.
משולבות  תכניות  נפתחו  לאיחוד  "הודות 
להכשרת  ייחודי  מודל  מימוש  לידי  המביאות 
מורים. אחת התכניות מציעה לימודים לתואר 
במדעי   B.Sc. או  החיים  במדעי   B.Sc. ראשון 
הוראה  לתעודת  לימודים  בשילוב  הסביבה 
עם  מורה  להכשיר  נוסף  ערוץ  זהו  במדעים. 
וגם בידע  מצוינות ועומק גם ביכולת ההוראה 

הדיסציפלינרי. 
לתואר  לימודים  מציעה  נוספת,  תכנית 

.B.A בפסיכולוגיה עם אפשרת לשילוב  ראשון 
לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד, שיחד 
ובסיס  נרחבות  תעסוקה  אפשרויות  מעניקים 
בוגרי  הטיפולי.  בתחום  קריירה  לפיתוח  מצוין 
התכנית יוכלו לבחור בין המשך לימודים לתואר 
בפסיכולוגיה,  הקיימים  התחומים  במגוון  שני 
ושיקומיות  חינוכיות  במסגרות  עיסוק  לבין 
מגוונות. כמו כן פותחת התכנית בפני הבוגרים 
 M.Ed. שני  תואר  בלימודי  להשתלב  אפשרות 

בחינוך מיוחד.
לימודים  תכנית  במכללה  נפתחה  השנה 
תואר  הדרום-  באזור  מסוגה  ויחידה  חדשה 
ראשון  .B.Sc במדעי הסביבה. מטרת התכנית 

שנת הלימודים 
החולפת עמדה בסימן 

איחוד המכללות 
והתאפיינה בפעילות 
אקדמית ומנהלית 

ענפה
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להכשיר בוגרים בעלי הבנה מעמיקה בנושאי 
הסביבה, שיוכלו להשתלב במסגרות תעסוקה 
מגוונות ולהשפיע על סדר היום בתחום הגנת 

הסביבה." 
המכללה האקדמית אחוה מבקשת להנגיש 
של  האוכלוסייה  לכלל  הגבוהה  ההשכלה  את 
לידי  באה  הזו  המדיניות  אופן  באיזה  האזור. 

ביטוי בפועל?
לקבוצות  תכניות  שלוש  כך  לשם  "בנינו 
מורה  תואר  עם  בפועל  למורות  ייחודיות: 
שני  נפתחו  סמינר  ובוגרות  בכיר  מוסמך 
 B.Ed. מסלולי לימודים: תכנית להשלמת תואר
בחינוך מיוחד זהו מסלול של ארבעה-חמישה 
הכשרתן  בסיום  למורות,  שיאפשר  סמטרים, 
לתואר ראשון, להתקדם בעתיד ללימודי תואר 
בקהילות  טיפולי  כגורם  לעבוד  ולחזור  שני 
מכינה  נפתחה  אלה  ללימודים  כהכנה  שלהן. 
באוגוסט האחרון, שמטרתה הייתה להכין את 
הסטודנטיות ללימודים אקדמיים, וכתה של כ- 
באוקטובר  הכשרתן  את  החלו  סטודנטיות   50
הארץ,  מרחבי  נשים  לומדות  בכיתה  השנה. 
ברק(,  ובני  גן  )רמת  המרכז  אזור  ועד  מערד 
ביניהן גם עולה חדשה ממרוקו ועולות מחבר 
שעות  את  התאמנו  נוסף,  במסלול  העמים. 
בעלות  נשואות,  ללומדות  והאווירה  הלימוד 

משפחה.  
תכנית  פתחנו  האתיופית,  הקהילה  לבני 

בלימודי  להשתלב  להם  המציעה  ייחודית 
אישי  ליווי  תוך  ובמדעים,  בחינוך  ראשון  תואר 
ואקדמי. התכנית מתייחסת לסטודנטים בצורה 
הוליסטית- עוזרת להם בכל מה שדרוש, סיוע 
מקבלים  לכך  בנוסף  ואישי.  לימודי  כלכלי, 
משתתפי התכנית במהלך השנה הראשונה שני 
למידה  אסטרטגיות  קורס   - ייחודיים  קורסים 
זהות אישית, שמטרתו להעצים  וקורס בנושא 
את זהותם התרבותית. הקבוצה כשלעצמה היא 
וחונכים.  רכזת  אותה  ומלווים  מעצים,  אלמנט 
הסטודנטים  שהוזכרו,  הקורסים  שני  למעט 
לתואר  הקיימות  בתכניות  משתלבים  בתכנית 

ראשון.
הוליד  "צוות"  ארגון  עם  פעולה  שיתוף 
תכנית מיוחדת להנדסאים - הכשרה אקדמית 
להוראת מדעים או מתמטיקה. התכנית מיועדת 
הטכנולוגיים,  המקצועות  מכל  להנדסאים 
המעוניינים בהכשרה להוראה במערכת החינוך 
כוחות  ופורשי  "צוות"  חברי  צה"ל,  לפורשי  וכן 
הביטחון. לימודי התואר ראשון בחינוך ותעודת 
במקצוע  הידע  בהעמקת  מתמקדים  הוראה 
הוראה- מיומנויות  הדגשת  לצד  המתמטיקה, 

הייחודיים  לצרכים  מותאמת  התכנית  למידה. 
של המשתתפים, שלומדים כקבוצה ומקבלים 
התכנית  מטרת  לצורך.  בהתאם  תגבורים 
להעשיר את מערכת החינוך במורים איכותיים 

בעלי בשלות אישית וניסיון מקצועי קודם. 

בתחום המכינות נפתחה תכנית בשם "צעד 
לבוגרי  מואצת  הכנה  תכנית   - כולם"  לפני 
לימודים  לקראת  הבדואית  החברה  בני  תיכון 
בקיץ,  המתקיימת  במכינה  מדובר  אקדמיים. 
ומטרתה להוות קרש קפיצה לצעירים מהחברה 
הבדואית להמשיך ללימודים אקדמיים, על ידי 
חיזוק  היכולות האקדמיות, סיוע בלימודים ומתן 

יתרון."
מה צפוי להתחדש בתחום הכשרת מורים?

בדצמבר האחרון הצטרפתי למשלחת של 
אנשי חינוך מישראל- מורים, מנהלים ומרצים 
במכללות, אשר יצאה לסן דייגו במטרה לבקר 
 (High tech ברשת בתי ספר בשם היי טק היי 
תכנית  מופעלת  אלו  ספר  בבתי   .High –HTH)
לימודים ייחודית, שחלק מן העקרונות המנחים 
קשר  בתלמיד,  הממוקדת  גישה  הם  אותה 
למורה  אוטונומיה  מתן  המבוגרים,  לעולם 
לימודים.  אליו כאל מעצב תכניות  והתייחסות 
אינטר- בצוותים  עובדים  בתכנית  המורים 

על  לומדים  והתלמידים  דיסציפלינאריים 
 project based learning) (PBL). ה-  גישת  פי 
התרשמתי מאוד מהתכנית ומבתי הספר הללו, 
ניתן  כיצד  שיבחן  צוות  נקים  הקרוב  ובעתיד 
לשלב אלמנטים מהתכנית בהכשרה להוראה 

במכללה.

ביקור ברשת בתי הספר "הייטק היי", סן דייגו
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מגיעים גבוה הישגי סטודנטים במחקר ויזמות
איל ונונו -  זכה בפרס ראשון לעבודה הטובה 
ביותר, במסגרת מושב הכרזות )פוסטרים( של 

הוועידה השנתית למדע וסביבה 2013.
 באוקטובר האחרון ערכה האגודה הישראלית 
לאקולוגיה ומדעי הסביבה את הוועידה השנתית 
החקלאות,  למדעי  בפקולטה  וסביבה  למדע 
המזון ואיכות הסביבה ברחובות. מדובר בכינוס 
הדגל  לאירוע  שנחשב  האגודה,  של  ה-41 
בתחומי  והאקדמית  המקצועית  הקהילה  של 
הסביבה בישראל, ומהווה את הבמה המרכזית 
המדע  מחזית  חדשניים  מחקרים  להצגת 
במשך  הוועידה  התקיימה  השנה  בישראל. 
מ-300  למעלה  וכללה  רצופים  ימים  שלושה 
סביבתיים,  ותחומים  סוגיות  במגוון  הרצאות 

הניתנות על ידי מיטב החוקרים בארץ ומומחים 
מהעולם. בוועידה בין השאר התקיימה תחרות 
גבי  על  המוצגות  לעבודות  פרסים  נושאת 
הראשון  בפרס  ונונו  איל  זכה  שבה  פוסטרים, 

על הפרויקט שלו "מן השדה".
מדעים  והוראת  מיוחד  חינוך  לומד  ונונו  איל 
האתר  במכללה.  המצוינים  תכנית  במסגרת 
מערכת  למעשה  הוא  השדה"  "מן  שהקים 
בבעלי  תצפיות  של  שיתופית  גיאוגרפי  מידע 
חיים. המערכת מספקת מסגרת לאיסוף, ארגון 
והצגת נתונים שלא נדגמו במסגרת מחקר ולא 
על ידי חוקרים, לצורך ניטור רציף ורחב היקף. 
בר  חיית  שרואה  אדם  כל   - פשוטות  במילים 
כלשהי יכול לסמן על המפה האינטראקטיבית 
של המערכת את סוג בעל החיים ואת המיקום 

שלו. המערכת פתוחה לכל מי שרוצה להוסיף 
היא  שנאספו,  בנתונים  להשתמש  או  נתונים 
ושינויים  מגמות  אחר  ומעקב  זיהוי  מאפשרת 
רבים.  גילויים  חשפה  וכבר  מינים  בתפוצת 
ומאפשרים  למחקר  בסיס  מהווים  הממצאים 
לבסס הערכת איומים על מגוון המינים, לרבות 
ומינים  דרכים  סלילת  חדשות,  התיישבויות 
שיתוף  המדעית,  לתועלת  בנוסף  פולשים. 
חינוכי  ערך  בעל  הוא  המידע  באיסוף  הציבור 
ושימור  הסביבה  להגנת  בדרך  הכרחי  וצעד 
בישראל  הראשונה  המערכת  זוהי  הטבע. 
ומאפשרת  ביולוגי,  מגוון  אחר  שעוקבת 
לציבור להיות שותף פעיל ומשמעותי באיסוף 
המידע. בימים אלה עובד איל על האפליקציה 

הסלולרית שלה. 

השלישית  השנה  כסטודנט  מזוז,  כפיר 
את  להציג  הוזמן  החיים,  למדעי  במחלקה 
התקיים  אשר   SENS6 בכנס  שלו  הפרויקט 
 Queens( קמברידג'  קולג',  בקווינס  השנה 
השנה  סיים  כפיר   .)College Cambridge
החיים  במדעי  ראשון  תואר  מרובה  בהצלחה 
באוניברסיטת  שני  לתואר  בלימודיו  וממשיך 
גוריון. פרויקט המחקר שלו החל במסגרת  בן 
הקורס "פרויקט מחקר" כחלק מלימודי התואר 

במכללה, ונעשה בשיתוף פעולה עם המעבדה 
גוריון   בן  באוניברסיטת  ההזדקנות  לחקר 
המנחה  פריפלד.  ואדים  פרופסור  בהנחיית 
ליווה  בודובסקי,  אריה  ד"ר  המכללה,  מטעם 
בהנחייתו  ניכר  מאמץ  והקדיש  אישי  באופן 
הנוכחי:  בגלגולו  הפרויקט  שם  הסטודנט.  של 
 Healthy aging displays similar gene expression
 signatures with various pathological conditions
הזדקנות.  במצב  גנים  של  בביטוי  עוסק  והוא 

עיקר ממצאי העבודה מצביע על זהות בביטוי 
מצבים  ובמספר  הזדקנות  במצב  הגנים 

פתולוגיים שנבחנו.
בקונגרס  כפיר  של  המחקר  הוצג  בארץ 
)מדעי  לביו-גרונטולוגיה  השמיני  האירופאי 
הזקנה(- כנס בינלאומי שנערך בפברואר 2013 
בעיר  שיערך  אילנית  בכנס  עבודתו  תוצג  וכן 

אילת בפברואר 2014.

אלינה מלמד, לירון טוקר, 
שירן בזאז, דנה אברהם וענבר 

קירשוויג   זכו במקום שני בתחרות כתיבת 
תכנית עסקית "מרעיון לעסק" 2013 במסלול 

של פיתוח כלכלי–חברתי.  

המחלקה  במסגרת  התקיימה  התחרות 

הייטק  ולניהול  ליזמות  בנג'יס  ומרכז  לניהול 
שלמדו  הסטודנטים  גוריון.  בן  באוניברסיטת 
במכללה,  לניהול  במחלקה  שנתיים  במשך 
ופיתוח  מיתוג  בנושא  עסקית  תכנית  הציגו 
עם  התמודד  שלהם  הפרויקט  ברהט.  עסקים 
השאלה, כיצד ניתן למשוך קהל יעד פוטנציאלי 
לרהט ולמנף את היתרונות היחסיים של העיר, 
רהט.  לעיריית  אסטרטגית  תכנית  בניית  וכלל 

מתוך תמצית המנהלים של הפרויקט: "תרומתו 
בשיפור  ביטוי  לידי  באה  זה  פרויקט  של 
תדמיתה של רהט וביצירת הזדמנויות עסקיות 
עבור העיר אשר יביאו בתורן לצמיחה כלכלית 
של  כלכליים   - החברתיים  הפערים  ולצמצום 
הקבוצה  את  בנגב."  הבדואית  האוכלוסייה 
אבו  איברהים  העיר  ומהנדס  כספי  טל  הנחה 

סהיבאן סייע כאיש קשר.

פוסטר  את  להציג  נבחר   - חורש  ספי 
המחקר שלו בכנס ה - 50 של החברה הישראלית 
למדעי  התכנית  בוגר  הוא  ספי  לזואולוגיה. 
לימודיו לתואר  החיים במכללה, הממשיך את 
שני במכון לחקר המדבר של אוניברסיטת בן 
גוריון בשדה בוקר. הפרויקט, בהנחיית ד"ר חיים 
 Cerastes(  סיון, עוסק בתנועתו של העכן הקטן

vipera( ביחס לעונות השנה.

בוגר המכללה ספי חורש
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מכללת אחוה מברכת את 
פרופסור יוסף גרנות על מינויו

לראש בית הספר למדעים

בין פ היה  התא.  של  וביולוג  ביוכימאי  הוא  גרנות  יוסף  רופסור 
בן  באוניברסיטת  החיים  למדעי  במחלקה  החוקרים  ראשוני 
גוריון ובהמשך, בין השאר, כיהן כראש המחלקה למדעי החיים 
ויו"ר ועדות הוראה ותלמידים במחלקה. כיום הוא פרופסור אמריטוס 
הוא  לזכותו,  הנזקף  החשוב  המחקרי  ההישג  גוריון.  בן  באוניברסיטת 
הקשורים  בחלבונים  למעכבים  הא.ת.פ-  אתר  של  הייחודיות  הגדרת 

למעבר אותות ביוכימיים במחלת הסרטן.
“החזרה למכללת אחוה מהווה עבורי סגירת מעגל.” מספר פרופ’ 
גרנות. בשנת 1956 הגיע לקריית גת עם משפחתו והיה מבין מקימיו של 
בית הספר התיכון בעיר. אחרי ארבעים שנות עבודה באוניברסיטת בן 
גוריון, לקח חלק בהקמת המחלקה למדעי החיים במכללה האקדמית 
אחוה, שהחלה דרכה תחת אחריותה של אב”ג ובהמשך הפכה למסלול 
העצמאי הראשון של המכללה. השנה חזר פרופ’ גרנות לכהן כראש 
בית הספר למדעים, המציע בנוסף לתואר .B.Sc במדעי החיים, תואר 
.B.A בפסיכולוגיה* ותואר .B.Sc במדעי הסביבה* ותואר .B.Sc בכימיה 

יישומית.*
מהם היעדים המרכזיים העומדים בפניך כראש בית הספר למדעים?

 “האתגר המרכזי של המכללה האקדמית אחוה הוא לתת הזדמנות 
ראויה לאוכלוסייה המצויה בפריפריה להשתלב בחיים האקדמיים בארץ. 
במכללה,  לסטודנטים  ותומכת  איכותית  הוראה  לשלב  יש  זה  לצורך 
תואר  לקבלת  הנדרשים  הגבוהים  הסטנדרטים  על  להתפשר  מבלי 
ולטפח את אותם  לי מאוד לאתר  אקדמי בתחומים המדעיים. חשוב 
אנשים מוכשרים, שיש להם קשיים או צרכים מיוחדים והם זקוקים ליחס 
אישי כדי לממש את הפוטנציאל האדיר שלהם. בעבר איתרתי כעשרה 
סטודנטים מאחוה שהפכו להיות דוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטת 
ביותר  הנחשבים  המדעיים  העת  בכתבי  מאמרים  ופרסמו  גוריון  בן 
ואנחנו  אחרות  ממסגרות  נפלטו  האלה,  מה"כוכבים"  רבים  בעולם. 

השכלנו לתת להם את ההזדמנות שהם כה ראויים לה."  
מה עתיד להתחדש בבית הספר למדעים?

השנה בעקבות האיחוד ישנם שיתופי פעולה בין בית הספר למדעים 
ובית הספר לחינוך. לסטודנטים לתואר ראשון בתחומי המדעים אנחנו 
מאפשרים, בנוסף לתואר, לשלב לימודי תעודת הוראה במדעים. אני 
האקדמי  פועלן  בשילוב  נמשיך  צפוי שבעתיד  וגם  הראוי  שמן  חושב 
  B.A. של המחלקות. בנוסף לכך אנחנו עובדים על תכניות חדשות של

כללי, מתמטיקה ומדעי המחשב ומערכות מידע. 

*קבלת התואר מותנית באישור המל”ג

חובה שהיא זכות
החל מתשע"ד אחד מקורסי החובה של 
הסטודנטים יהיה פעילות למען הקהילה

דיקנית הסטודנטים ד"ר מיכל רביבו שטיינר 
מסבירה על מה ולמה

נהלת המכללה האקדמית אחוה הציבה את התרומה לקהילה ה
שלנו  באחריות  הכרה  מתוך  המכללה,  בחזון  מרכזי  כציר 
כמוסד אקדמי לא רק לפיתוח מצוינות אקדמית ומחקר, אלא 

גם לפיתוח מודעות אזרחית ומנהיגות חברתית בקרב הסטודנטים. 
מה חדש?

פעילות חברתית המקנה נקודות זכות אקדמיות מיושמת כבר בחלק 
מהמוסדות להשכלה גבוהה, והמועצה להשכלה גבוהה אף מעודדת 
שבמכללה  בכך,  הוא  החידוש  בקהילה.  האקדמיה  מעורבות  את 
אינטגרלי  כחלק  הקהילתית  הפעילות  את  הגדרנו  אחוה  האקדמית 
זוהי אמירה  מתכנית הלימודים של כל סטודנט כחובה ולא כבחירה. 
חזקה המעידה על המחויבות שלנו לקהילה ולתפיסת האחריות שלנו 
כמוסד, להוות מנוף לצמיחה של מדינת ישראל בכלל ושל יישובי האזור 

בפרט.
אבל מדוע תמורת נקודות זכות?

חלק ניכר מהסטודנטים שלנו פעילים במסגרת דיקנט הסטודנטים 
תקופת  טרם  עוד  אחרות  במסגרות  וגם  מלגה  תמורת  בפרויקטים 
יכולים  כולם  לא  זאת,  עם  יחד  בהתנדבות.  אפילו  חלקם  הלימודים, 
להרשות לעצמם פעילות בקהילה; ישנם רבים שעבורם להתנדב יום 
בשבוע משמעו משמרת אחת פחות בעבודה וקושי לשלם שכר לימוד 
לתת  המכללה  של  וחובתה  זכותה  זוהי  משפחה.  לפרנס  קושי  ואף 
נקודות  אמצעי-  בכל  אותה  ולאפשר  הסטודנטים  של  לפעילות  גיבוי 
לפעול  יוכל  סטודנט  טווח,  ארוך  פרויקט  של  במקרה  ומלגות.  זכות 
מלגה.  תמורת  להמשיך  השני  ובסמסטר  נק"ז  תמורת  אחד  סמסטר 
הניסיון שלנו מראה, שחלק ניכר מהסטודנטים, לאחר שהשתלבו פעם 
אחת בפעילות קהילתית, בוחרים להמשיך בה בהתנדבות טהורה, גם 
לאחר תום הפרויקט הפורמאלי. לפעמים מספיק לתת את הדחיפה 

הראשונה.
כיצד נערכים?

לקראת המהלך אנו שוקדים על פתיחת פרויקטים חדשים, שיתנו 
מענה למגוון צרכים בקהילה ומנגד יתאימו למגוון של כישורים ויכולות, 
לחנוך  יכול  אחד  כל  לא  עצמם.  הסטודנטים  של  אילוצים,  גם  כמו 
ילד עם צרכים מיוחדים או ללוות נוער בסיכון. כמו כן חשוב לנו גם 
שהפרויקטים יהיו רלוונטיים לתכניות הלימוד כגון בתחומי הפסיכולוגיה, 
מרכזיים  שותפים  עם  לעבוד  לנו  חשוב  וכדומה.  המדעים  החינוך, 
בתחילת  חלשים  וארגונים  עמותות  לצמיחת  לסייע  גם  כמו  בקהילה 

דרכם, במידה והמטרות תואמות לחזון המכללה.
מה היעד?

התשתית  ותבנה  בהדרגה  פרויקטים  יפתחו  הקרובה  בשנה 
מתנדבים  הם:  ב'  בסמסטר  לפיילוט  ראשונים  פרויקטים  התפעולית. 
עם  פעולה  שיתוף  סדאקה-רעות,  סדנת  נגב,  עלי  השיקומי  בכפר 
עמותת אנוש ושיתוף פעולה ייחודי עם משטרת קריית מלאכי בקהילת 
תלמידים, קשישים ונוער בסיכון. אנו מאמינים שכך ניצור שינוי חברתי 
את  ישלים  שהסטודנט  אחרי  הרבה  יורגשו  שהשפעותיו  קיימא,  בר 

לימודיו לתואר.
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תיאבון להצלחה
תכנית "בגרות ועתיד"– שיתוף פעולה עם המועצה האזורית באר טוביה

הכיתה ללמידה פעילה - לדבר את שפת הדור

פעולה ה שיתוף  ועתיד"–  "בגרות  תכנית  בהצלחה  נערכה  שנה 
האקדמית  המכללה  של 
האזורית  המועצה  עם  אחוה 
שעריה  פתחה  המכללה  טוביה.  באר 
או  אחת  בבגרות  שנכשלו  לתלמידים 
שיעורי  לקבל  להם  ואפשרה  שתיים 
תגבור במסגרת מכינה מיוחדת עבורם. 
התכנית שיזם ראש מועצת באר טוביה, 
דרור שור, בשיתוף המכללה האקדמית 
טוביה,  באר  התיכון  הספר  ובית  אחוה 
התיכוניסטים  להצלחת  להביא  נועדה 
את  להפוך  ובעיקר  הבגרות  בבחינות 
הצלחה.  לחוויית  שלהם  הכישלון  חוויית 
קורס המכינה ארך 17 שבועות )סמסטר 

אחד( והתקיים בקבוצות לימוד קטנות של 
בין ארבעה לשישה תלמידים.  להצלחת התכנית תרם שיתוף פעולה 
אחוה;  במכללה האקדמית  לבגרות  והמכינה  האזורי  התיכון  בין  ייחודי 
מורי  בתיכון,  המקצוע  רכזי  עם  תואמו  הבחינות  ורמת  הלימוד  תכני 

המכינה, המתמחים בהוראת מקצועות לימוד בפרקי זמן קצרים, יישמו 
את שיטות הלימוד שמובילות להצלחת 
סטודנטים במכינה על מנת להוביל את 
לכל  העניקו  הם  להצלחה.  התלמידים 
וחזקו  ומהיר  ישיר  אישי,  מענה  תלמיד 
הלימוד  בנוסף,  העצמי.  בטחונו  את 
"לראות"  לתלמידים  אפשר  האינטנסיבי 
רמת  על  ושמר  הסיום  נקודת  את 
הפתיעו  התוצאות  גבוהה.  מוטיבציה 
ביותר  האופטימיים  את  אפילו  לטובה 
שלמדו  מהתלמידים   85% מ  למעלה   -

במכינה עברו בהצלחה את הבגרויות. 
את  עוררה  המיזם  של  הצלחתו 
את  ולקיים  להמשיך  והרצון  התיאבון 
עם  בהמשך.  גם  לתיכוניסטים  המכינות 
המבט קדימה אומר נשיא המכללה, פרופ' אלקרינאוי: "הפרויקט חושף 
תיכוניסטים לאקדמיה ובכך מגביר אצלם את התיאבון להמשך לימודים 

אקדמיים."

ללמידה ב כיתה חדשנית  נפתחה השנה  צד התכניות החדשות, 
פעילה. הכיתה ממוקמת בבניין 6 חדר 610-611, מצוידת במיטב 
עגולים.  שולחנות  סביב  אינטראקטיבי  ללימוד  ובנויה  המחשוב 

ד"ר אתי גרובגלד מספרת כיצד קרם החלום שלה עור וגידים: 
ולמעשה  דומה  בפורמט  הפועלת  בכיתה  ביקרתי  שנים  כמה  "לפני 

סביבת  ליצור  הרצון  בי  קינן  מזמן  כבר 
לעידן  שונה, המתאימה  למידה  הוראה- 
קוק  יפה של הרב  ישנה אמרה  הנוכחי. 
ללמוד  צריך  ודור  דור  שבכל  שאומרת, 
המשפיעים  בכלים  השימוש  דרכי  את 
ובעידן  טכנולוגי  דור  בהיותנו  הדור.  על 
בודק  הרצאה,  כדי  תוך  הסטודנט,  שבו 
המרצה  שציין  הנתונים  אם  באינטרנט 
ללמד  להמשיך  אפשר  אי  כבר  נכונים, 
הכיתה  פרויקט  הפרונטלית.  בכיתה  רק 
הודות  לפועל  יצא  פעילה  ללמידה 
עם  יחד  זכתה,  אחוה  שמכללת  לכך 
מימון  לקבל  נוספות,  מכללות  שמונה 
חלקי ממשרד החינוך, אשר יצא במכרז 

להתאמת המכללות למאה ה-21. 
מה כוללת הכיתה ללמידה פעילה? 

לחבר  שניתן  וטאבלטים  ניידים  מחשבים  עם  עבודה  מזמנת  "הכיתה 
אותם למסכים שנמצאים ליד כל אחת מקבוצות הלמידה. ליד שולחן 
המרצה נמצא לוח אינטראקטיבי שמאפשר להציג את עבודת הקבוצות 
האינטראקטיבי  הלוח  אחד.  נושא  סביב  משותפת  עבודה  לבצע  וגם 
אדווה  ד"ר  מספרת  מגע."  מסך  עם  ודינמית  גמישה  עבודה  מאפשר 
מרגליות, האחראית על הכיתה, ומוסיפה: "היינו רוצים שבכיתה הזו ייבנו 
להוראה  הסטודנטים  יקחו  שאותם  וללמידה  להוראה  חדשים  מודלים 

לעבודתם בבתי הספר." 
של  התפקידים  חלוקת  על  החדשה  בכיתה  החלל  ארגון  משפיע  כיצד 

מורה-תלמיד? 
ישנה  מעגלים:  בשלושה  למידה  מאפשרת  פעילה  ללמידה  הכיתה   "
הלמידה  ישנה  בכיתה,  הקיימים  האמצעים  בעזרת  העצמית  הלמידה 
הלמידה  וישנה  הקבוצתית-שיתופית 
הכיתתית בעזרת המרצה, שמקומו כאן 
מסבירה  מלמד."  מאשר  כמתווך  יותר 
תקשוב  יחידת  ראש  לשם,  בקי  ד"ר 

בהוראה ובלמידה.
ועוד מוסיפה ד"ר אתי גרובגלד: "הכיתה 
ללמידה פעילה שוברת את הפורמט של 
יושבים  הסטודנטים  פרונטלית,  הרצאה 
סביב שולחנות עגולים מודולריים אשר 
תפקיד  לצרכים.  בהתאם  מתפרקים 
פורמט  שינוי  עם  יחד  משתנה  המורה 
הלמידה  את  הופכת  והכיתה  הלמידה 

לחווייתית ומשמעותית יותר."
מהם האתגרים שמציבה כיתה מסוג זה?

שינצלו  להוראה  מודלים  לבנות  הוא  זה  מסוג  בכיתה  הגדול  "האתגר 
בצורה מיטבית את מבנה הכיתה והטכנולוגיה להשגת מטרות ההוראה-

למידה הייחודיות לכל מקצוע ומקצוע" טוענת ד"ר גרובגלד. "לדוגמא, 
כיצד נלמד בכיתה זו קורסי מבוא במקצועות מדעיים כמו כימיה ופיזיקה 
בדרך שהלמידה תהיה משמעותית יותר עבור הסטודנטים. חשוב לזכור 
שהכיתה הפעילה היא כלי המשרת את הפדגוגיה ולא ההיפך. לכן אנחנו, 
בתור מכללה שיש בה בית ספר גדול להכשרת מורים, חייבים להכשיר 
את הסטודנטים שלנו להשתמש בטכנולוגיה העדכנית ביותר כדי שהם 

יוכלו לדבר את שפת הדור."

"תפקיד המורה משתנה יחד עם שינוי פורמט הלמידה, הכיתה הופכת את הלמידה לחווייתית ומשמעותית יותר"
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השלם הגדול מסך כל חלקיו
ביוני 2013 התקיים ערב חגיגי להשקת חוג ידידי המכללה  

ערב היה פרי חזונו של נשיא המכללה, פרופ' עליאן אלקרינאוי,  ה
אשר במהלך השנה האחרונה פעל ללא לאות למען קידומה של 
המכללה הן במישור הבינלאומי והן במישור הארצי. באירוע נכחו 
אנשי עסקים, פעילי חברה, אנשי תעשייה: מאיר ניסנזון – יו"ר IBM, אשר 
גרינבאום – משנה למנכ"ל כי"ל, דניאל אונגר – מנכ"ל קומפוסטאור, ד"ר 
דב קנר - מנכ"ל ביוטכנולוגיה כללית, חברי הכנסת לשעבר: הגב' נדיה 
חילו, מר אחמד דבאח ראשי, מר רן כהן, ראשי רשויות וראשי מועצות: 
דרור שור – ראש המועצה האזורית באר טוביה, אלי אסקוזידו – ראש 
המועצה האזורית נחל שורק, אבירם דהרי - ראש עיריית קריית גת, יוסי 
המועצה  ראש   - נסראלדין  כרמל  מלאכי,  קריית  עיריית  ראש   - חדד 
המקומית דליית אל-כרמל. כמו כן הביעו את נכונותם להצטרף לחוג 

הידידים פרופ' שלמה בן עמי, איתן הבר, אבי דיכטר ואחרים. 
בחזון  והתומכים  השותפים  כל  את  לחבר  נועד  ידידי המכללה  חוג 

המכללה כדי שישמשו רוח גבית להגשמת יעדיה, כל אחד על-פי יכולתו, 
סינרגיה  לייצר  הכוונה  חלקיו,  כל  מסך  הגדול  כשלם  וקשריו.  כישוריו 
אזורית וכלל ארצית; מינוף המכללה עתיד להיטיב עם האזור ותושביו 

ועם החברה הישראלית כולה.

במהלך הארוע החגיגי הוצגו סיפוריהם המרגשים של כמה מבוגרי 
ההזדמנות  את  וקיבלו  המקצועית  דרכם  את  החלו  כולם  המכללה, 
צעירים עם  אנשים  אחוה.  כסטודנטים, במכללה האקדמית  הראשונה 
תקוות וחששות, קשיים וגם מוטיבציה עזה, שהגיעו להישגים מפליגים 

בתחומי המחקר והחינוך. 

בשיאו של ערב השקת חוג הידידים, חתמו האורחים על אמנה:  

חוג ידידי המכללה נועד 
לחבר את כל השותפים 

והתומכים בחזון המכללה כדי 
שישמשו רוח גבית להגשמת 
יעדיה, כל אחד על-פי יכולתו, 

כישוריו וקשריו.
מתוך ערב השקת חוג ידידי המכללה צילום: שי אשכנזי. 

פרופ' עליאן אלקרינאוי עם מאיר ניסנזון – יו"ר IBM צילום: שי אשכנזי.
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ביקורים ושיתופי פעולה בינלאומיים
פועלים למען הפיכתה של המכללה האקדמית אחוה לשחקן בזירה האקדמית הבינלאומית

אלקרינאוי ע פרופ'  קיבל  המכללה,  נשיא  לתפקיד  בחירתו  ם 
אקדמים,  וקשרים  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לפיתוח  מנדט 
לטובת הפיכתה של המכללה האקדמית אחוה לשחקן בזירה 
האקדמית הבינלאומית. במהלך השנה האחרונה, בצד שיתופי פעולה 
עם מוסדות אקדמים בארץ, נעשו מאמצים לפתח קשרים עם מכללות 

ואוניברסיטאות בחו"ל. במסגרת זו התקיימו מספר אירועים:
השתתפה  בו  כנס  התקיים  בוסטון   )Wheelock College( קולג'  בווילוק 
משלחת מטעם המכללה. המשלחת כללה את אנשי הסגל הבאים: ד"ר 

פלביאן,  היידי  ד"ר  גרובגלד,  אתי 
ריינגולד, ד"ר ארז מילר  רוני  ד"ר 
וד"ר שרה זמיר. מטרתה העיקרית 
לפתח  הייתה  המשלחת  של 
ולעבוד  המכללות  בין  קשרים 
וכתב  קורסים  בניית  על  יחד 
הביקור  במהלך  משותפים.  עת 
מוסדות  עם  פגישות  התקיימו 
אקדמיים נוספים בבוסטון, לטובת 

עבודה משותפת בעתיד.
 La Salle( לסלה  אוניברסיטת 
University( פילדלפיה – המכללה 
פרופ'  עם  שוטף  בקשר  נמצאת 
אשר   (Robert Vogel( ווגל  בוב 
השנה.  ביוני  במכללה  ביקר 
ווגל מפעיל תכנית כתיבה  פרופ' 
במספר בתי ספר יהודים וערבים 
בארץ. מטרת התכנית היא לעודד 
יצירתית  לכתיבה  את התלמידים 

וליצור שיתופי פעולה בין תלמידים יהודים וערבים באמצעות התכתבות. 
השנה, החוג לאנגלית במכללה ייקח חלק בפרויקט בשיתוף עם בי"ס 

מקיף קריית מלאכי ובי"ס רב-תחומי אלנג'אח ברהט. 
אוניברסיטת ממוריאל )Memorial University( קנדה – בהמשך לביקורו 
קירק  הפרופ'  האוניברסיטה,  של  לחינוך  ביה"ס  דיקאן  של  במכללה 
קן סטיבנס  נוסף של פרופ'  ביקור  , התקיים   )Kirk Anderson( אנדרסון 
מתמחה  סטיבנס  פרופ'   .2013 יולי  חודש  במהלך   )Kenneth Stevens(
בתחום התקשוב בהוראה ונפגש עם מספר אנשי סגל מתחום התקשוב 
במכללה, לבחינת אפשרויות לשיתוף פעולה. במהלך ביקורו הוא התרשם 

מאוד מרמת התקשוב במכללה ומהכיתה ללמידה פעילה.
במהלך חודש אפריל אירחה 
דניס  פרופ'  את  המכללה 
 )Dennis Kimberley( קימברלי 
מאוניברסיטת ממוריאל בקנדה 
ואת   )Memorial University(
 )Naj Wikoff( וויקוף  נאג'  פרופ' 
 Lesley( לזלי  מאוניברסיטת 
השניים  בבוסטון.   )University
תרפיות  בנושא  סדנה  העבירו 
חווייתיות ופעילות, אליה הוזמנו 
מתחום  וסטודנטים  סגל  אנשי 

החינוך המיוחד.
השנה  של  סגירתה  טרם 
שנת  של  סיפה  ועל  האזרחית 
2014 הושג שת"פ אקדמי נוסף 
סנטיאל  מכללת  עם  וחשוב 
מטורונטו   (Centennial College) 
ביקור  במסגרת  וזאת  קנדה 
והרקטור.  הנשיא  שם  שערכו 
שיתוף הפעולה המדובר מתבסס על חילופי סגל וחילופי סטודנטים כמו 

גם על התוויית תכניות אקדמיות משותפות ללמידה מרחוק. 

היחידה לפיתוח משאבים 
יחידה ה האחרונה  בשנה  הקימה  אחוה  האקדמית  מכללה 

של  מטרתה  אמזלק.  נמרוד  ד"ר  בראשות  משאבים  לפיתוח 
היחידה לאתר ולגייס משאבים עבור פרויקטים לימודיים חדשים 

וייחודיים, בהתאם לחזון המכללה.
במסגרת פעילותה הקימה היחידה את האתר באנגלית והחלה לנהל 
ובחו"ל.  את חוג הידידים, שעתיד לסייע בפיתוח שיתופי פעולה בארץ 
"הגשנו שתי בקשות גדולות לקרנות הבינלאומיות של האיחוד האירופי 
והממשל הפדראלי בארה"ב" מספר ד"ר אמזלק "ובימים אלה אני עוסק 

בעיקר בבניית קשרים עם מספר גורמים פילנתרופיים, שיש סיכוי גבוה 
לשתף עמם פעולה בהמשך. במסגרת זו אני עובד מול קרנות וגם מול 

אנשים פרטיים". 
השנה ינוסח מחדש חזון המכללה, לנוכח השינויים המבניים, ותגובש 
לפיתוח  היחידה  עבור  גם  מאוד  חשוב  צעד  "זהו  אסטרטגית.  תכנית 
את  להציג  שיש  מאמין  שאני  "משום  אמזלק  ד"ר  מציין  משאבים" 
את  שיודע  מגובש  כמוסד  כמכלול,  הפוטנציאלים  לתורמים  המכללה 

דרכו וניתן להזדהות אתו ועם מטרותיו החשובות."
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גייסו את כל הציניות שלכם ולא תצליחו 
לעמעם את העיניים הנוצצות שלהם

שיחה עם הסטודנטים של אחוה, שחזרו מסמינר על צילום וזהויות תרבותיות בגרמניה, מחזירה לסדר 
היום מילים כמו פיוס, שיתוף ואחוה

המכללה ב מטעם  יצאה   2013 אוגוסט 
עשרה  של  משלחת  אחוה  האקדמית 
למפגש  וערבים  יהודים  סטודנטים 
תרבותי, לימודי וחוויתי בעיר מגדבורג בגרמניה. 
הסטודנטים נפגשו עם עשרה צעירים גרמנים, 

יצירתי  באופן  והתמודדו  חקרו 
לזהות  הנוגעות  שאלות  עם 
המעסיקות  סוגיות  ועם  תרבותית 
והתרבות  הגרמנית  התרבות  את 
תוצר  הוא  הסמינר  הישראלית. 
המכללה  בין  פעולה  שיתוף  של 
 IJGD עמותת  אחוה,  האקדמית 
החדש  השחר  ועמותת  מגרמניה 

מישראל.
את הפרויקט הובילו  ד"ר מיכל 
וד"ר  הסטודנטים,  דיקנית  רביבו, 
אתי גרובגלד, רקטור המכללה. את 
המשלחת ליוותה מטעם המכללה 
אמירה בסול. עשרות פונים הגישו 
למשרד הדיקן מועמדות להתקבל 
חפשו  הפרויקט  מנהלי  לסמינר. 
בנושאים  כללי  ידע  בעלי  אנשים 
אקטואליים, בעלי יחסי אנוש טובים 
אזרחות  תפיסת  עם  ביטוי,  וכושר 

"לא  קהילתית.  במעורבות  וניסיון  מפותחת 
הלכנו על בטוח כדי לא לקבל סמינר "פרווה". 
הראיונות  את  שערכה  רביבו,  ד"ר  מסבירה 
דווקא  בחרנו  "לא  הממליצים.  עם  ודיברה 
תרבותיים  רב  במפגשים  הניסיון  בעלי  את 
ובמשלחות לחו"ל, אלא את אלו שגילו פתיחות 
היה  בנוסף,  חדשים.  אופקים  ולפתח  ללמוד 
חשוב לנו גיוון ברקע האישי, למשל סטודנטית 
וסטודנט שמוצאו מחברון,  דור שלישי לשואה 
בדואי  דתייה,  עצמה  שהגדירה  סטודנטית 

מהצפון ובדואית מהדרום."
למשלחת נבחרו לבסוף פאטמה אבו פריח, 
אבו  ג'יהאד  עג'אג',  אבו  ח'אלד  לוגן,  ליאור 
בן  חופית  גריצבסקי,  אליסה  ממן,  זהר  עלו, 
ושהנאז  סיאם  ישראל, אמאני אבו  מורדי  חנן, 
מהמגזר  סטודנטים  חמישה   - אלקרינאוי 
הערבי,  מהמגזר  סטודנטים  וחמישה  היהודי 
בנים ובנות, מתוכניות לימודים שונות במכללה.

המשלחת,  של  המלווה  בסול,  אמירה 
להכין  שלא  המודעת  הבחירה  על  מספרת 

יותר מדי את המשתתפים, כדי שהחוויה שלהם 
תהיה אותנטית. "היה רק מפגש היכרות אחד 
חגיגי שכלל גם שיחת סקייפ עם גרמניה. משם 
קבוצת  נפתחה  ומיד  טבעי  באופן  זרם  הכול 

וואטסאפ ופייסבוק.

העצירה  כולל  לגרמניה,  עצמה  הטיסה 
מגדבורג  לעיר  ברכבת  והנסיעה  באיסטנבול 
אותנו  שהפכה  אינטנסיבית  חוויה  הייתה 
ומסבירה  אמירה  נזכרת  מגובשת."  לקבוצה 
קומיים- מצבים  שלל  לנו  זימן  הזה  "המסע 

בין  המחסומים  כל  את  ששברו  טרגיים, 
גלגלי  נשברו  הבנות  לאחת  למשל,  החברים. 
המזוודה באמצע שדה התעופה וכל החברים 
אותו  וחילקו  הציוד שלה  את  הוציאו  התגייסו, 

בין המזוודות שלהם."  
הסמינר  אבל  אפשרי  שזה  חשבתי  "לא 
סטודנט  ג'יהאד,  לחברים" מסכים  אותנו  הפך 
שנתה  את  שהחלה  חופית,  גם  לפסיכולוגיה. 
השלישית בלימודי ספרות במכללה, לא תיארה 
אותה  תזכה  לגרמניה  שהנסיעה  לעצמה 
לקחת  חשוב  לי  “היה  לחיים.  חדשה  בחברה 
חלק ביוזמה שמקדמת פיוס. כמעט פספסתי 
ביום  מועמדות  הגשתי  כי  ההזדמנות  את 
האחרון ולמזלי המנחות שלי בלימודים המליצו 
עליי” היא מספרת. “זה לא היה המפגש הראשון 

עם  שלי 
המגזר הערבי. 
ריכזתי בעבר פעילות של עמותה 
בישובים  ילדים  גני  שמפעילה 
ואני מבינה ערבית, אבל  בדואים 
שהתחברתי  הראשונה  הפעם  זו 
כל כך למישהי מהמגזר הבדואי.”

הקשר של חופית עם שהנאז 
אלקרינאוי, תושבת רהט שלומדת 
היסטוריה במכללה, החל בסמינר 
מול  מיטה  ישנו  כאשר  בגרמניה 
מכנים  ביניהן  שיש  וגילו  מיטה 
חברות  הן  מאז  רבים.  משותפים 
צמודות ומשתתפות יחד בפרויקט חדש נוסף 

בקמפוס, המקדם דיאלוג בין יהודים וערבים. 
פורה  שיח  ליצור  הייתה  הסמינר  מטרת 
בין המשתתפים, להסיר את מחסומי התרבות 
לאנשים  ולגרום  השפה  מחסומי  את  ואפילו 
לפיכך  הזולת.  של  תיוג  ללא  לחשוב  להתחיל 
יהודים  גרמנים,  מעורבים-  היו  השינה  חדרי 
וערבים ובכל בוקר היו קבוצות דיון משותפות 
עסקו  השיחה  נושאי  מרבית  שונים.  בנושאים 
דווקא בפרטים הקטנים המרכיבים את רקמת 
סגנון  ומה  להתחתן  נהוג  מתי  שלנו-  החיים 
הלבוש. החברים בשלו יחד וערכו ארוחת שבת 
צילום  קורס  נערך  בנוסף  משותפת.  חגיגית 
צילומים  תערוכת  הוצגה  שבסיומו  מעשי, 
באוניברסיטת  המשתתפים  של  נבחרים 

מגדבורג.
במסגרת  רבים  חלומות  שהגשימה  מי 
תלמידת  סיאם,  אבו  אמאני  הייתה  הסמינר 
ביקורה  וזה   19 בת  בפסיכולוגיה,  שנייה  שנה 
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הראשון באירופה. הנערה השאפתנית חששה 
אבל  לסמינר,  לצאת  לה  ירשו  לא  שהוריה 
החליטה לא לוותר על החוויה. "לפני הנסיעה 
חששתי שלא יבינו ולא יקבלו אותי. אני מדברת 
קצת אנגלית אבל מהר מאוד הבנתי שהשפה 
הייתה  מסתבר,  לגרמנים  חשובה.  ממש  לא 
אנגלית פחות טובה משלנו. החברים בסמינר 
תקשרו בעיקר עם הלב, בשפת הגוף, בהומור, 
בציור ובמה לא. הם הפכו להיות  כמו משפחה 

בשבילי." 
אמאני מצאה את עצמה מובילה תרגיל של 
הגרמניות  הבנות  הקבוצה.  בנות  עם  הזדהות 
היא  )חיג'אג(,  שלה  הראש  בכיסוי  התעניינו 
הצבעוניות  המטפחות  כל  את  הוציאה 
יהודיות,  הבנות-  כל  את  והלבישה  מהמזוודה 
לבושות  מהחדר  יצאו  הן  וגרמניות.  ערביות 
והחברים  המסורתית  הערבית  בתלבושת  כולן 
שהסתכלו עליהם מרחוק לא ידעו להבחין מי 

זאת מי. 
של  מהקבלה  מאוד  התרגשה  אמאני 
הדעות  רוב  למעשה  אבל  שלה,  התרבות 
הקדומות הופנו כלפי החברים הגרמנים. "חשבנו 
שהם אנשים קשים ופדנטיים, אבל גילינו שהם 
נחמדים ולוקחים אחריות על ההתמודדות עם 
אלה  "אנחנו  חופית.  מספרת  השואה".  זיכרון 
לכללי  שלנו  המודעות  בחוסר  בושות,  שעשו 
הגרמנים"  של  התרבותיים  והקודים  הנימוס 

הצבענו  ולא  בזמן  הגענו  "לא  ג'יהאד,  מוסיף 
לפני שדיברנו..."

חברי  את  ביותר  שריגש  המפגשים  אחד 
גרמניה  פרויקט,  מנהלת  עם  היה  המשלחת 
גזים  תאי  בבניית  חלק  לקחו  וסבה  שאביה 
בתקופת מלחמת העולם השנייה. היא הציגה  
הזיכרון  פרויקט  את  הסמינר  משתתפי  בפני 
שהיא מובילה, המבוסס על אבני זהב המפוזרות 
שמות  מוטבעים  ובהן  מגדנבורג  העיר  ברחבי 

תושבי העיר אשר נרצחו בשואה. 
אמאני מונה בעיניים נוצצות את החלומות 
לחו”ל,  ראשונה  נסיעה  בסמינר:  שהוגשמו 
הצילום  באמנות  אופניים, התנסות  על  רכיבה 
חברי  בקרו  בברלין  לכותל.  בקשה  ו...שליחת 
המשלחת, הגרמנים, הערבים והיהודים במוזיאון 
אמאני,  ווירטואלי.  בכותל  נתקלו  שם  השואה, 
שתמיד רצתה לבקר בכותל, שלחה בקשותיה 

עם הרבה תקווה בלב. 
יש דברים שצריך לראות כדי להאמין. טוב 
שהשכילו מארגני הסמינר על זהויות תרבותיות 
ממילים  יותר  מיטיב  אשר  צילום,  בו  לכלול 

להנציח זיכרון, חוויה ותקווה. 
של  מסורת  לייסד  שואפת  "המכללה 
היהודים  הסטודנטים  בין  המחברות  פעילויות 
והערבים באופן משמעותי, לא די בכך שישבו זה 
לצד זה בהרצאות. בנוסף חשוב לחשוף אותם 
באמצעות  נוספים  רב-תרבותיים  להיבטים 
ד"ר  מסכמת  בין-לאומיים."  פעולה  שיתופי 
מיכל רביבו. "כבר בשנה הקרובה אנו נערכים 
לסמינר  הגרמנית  המשלחת  חברי  להבאת 
גומלין במכללת אחוה ופותחים סדנה לפעילות 
חברתית משותפת לסטודנטים ערבים ויהודים, 
שבסיומה יופק קמפיין חברתי ציבורי בנושא." 

אתר בעיר מגדבורג, גרמניה- מתוך תערוכת הצילומים של משתתפי הסמינר לזהויות תרבותיות. צילום: חופית בן חנן.
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חינוך מיוחד
סיפורה של סטודנטית

נטע גל ב נפגעה  וחצי  גיל שבע עשרה 
בתאונת דרכים קשה, בעקבותיה הייתה 
התעוררה  היא  ממושכת.  בתרדמת 
ועברה שיקום ארוך ומורכב, היה עליה ללמוד 
שנעלם  הזיכרון  את  ולשקם  מחדש  ללכת 
כמעט לחלוטין. חבריה לכיתה סיימו את מבחני 
והתחזיות,  הסיכויים  כל  כנגד  והיא,  הבגרות 
והמשיכה  הבגרויות  את  להשלים  התעקשה 
את  וסוציולוגיה.  בחינוך  ראשון  לתואר  ללמוד 
בשני  נטע  פגשה  אחוה  האקדמית  המכללה 
למדה  היא  הראשונה  בפעם  במסע:  צמתים 
השנייה  ובפעם  בגרויות  להשלמת  במכינה 
להוראה,  ההסבה  לתכנית  כאקדמאית  חזרה 
חינוך  ללמוד  הישן  חלומה  את  להגשים  כדי 
ללימודי  והאחרונה  השנייה  זוהי השנה  מיוחד. 
ההסבה ונטע כבר מצטיינת בלימודיה ומחכה 

לצאת אל העבודה בשטח. 
ממה את סובלת עקב התאונה ובאיזה אופן 

קבלת מענה לצרכיך במכללה? 
עקב  קוגניטיביים  מקשיים  סובלת  "אני 
פגיעת הראש ויש לי גם מוגבלות פיזית. למשל 
לפני שנה התעוררו אצלי קשיי כתיבה. המכללה 
בלפטופ,  להשתמש  לי  אפשרה  לשמחתי 

רשאית  אני  בנוסף,  במבחנים.  וגם  בהרצאות 
להקליט את ההרצאות או להשתמש בארסנל 
ההרצאות המוקלטות של המכללה. לאחר שיש 
בכל  לקבל הקלות  ניתן  לקויות מסודר  אבחון 
מוסד אקדמי, אבל באחוה אני מקבלת תמיכה, 
הבנה  וסיוע לאורך כל הדרך, החל מהמרצים 
ועד לאנשי דקנאט הסטודנטים. לפעמים יש לי 
הראשונה  בפעם  שנאמר  משהו  לקלוט  בעיה 
לי.  ולהסביר  לחזור  מוכנים  תמיד  והמרצים 
שאינם  ופרגון  להערכה  זוכים  שלי  המאמצים 

מובנים מאליהם".
הגבוהים  ההישגים  את  מסבירה  את  כיצד 

אליהם הגעת?
ומשקיעה  "אני מאוד שאפתנית, משתדלת 
בלימודים. יחד עם זאת לא הייתי מצליחה אם 

לא היו מתחשבים בצרכים המיוחדים שלי." 
מה התכניות שלך לעתיד?

החינוך  בתחום  להצליח  רוצה  מאוד  "אני 
עצמי  את  ממצה  שאני  להרגיש  המיוחד, 
ומביאה לידי מימוש את הפוטנציאל ואת הידע 
הרחב שרכשתי במכללה. מעניין אותי במיוחד 

לעבוד עם ילדים הלוקים בפוסט טראומה." 

מעוף ומעשה זה כאן
פעילותה של רשות המחקר

שנת הלימודים תשע"ג הוקמה במכללה האקדמית אחוה רשות ב
המחקר, אשר פועלת לקידום התפתחותו המקצועית של סגל 
ומשרתת את שלושת בתי הספר: בית  המכללה דרך המחקר 

לתארים  הספר  ובית  למדעים  הספר  בית  לחינוך,  הספר 
מתקדמים. 

המחקר  תרבות  את  לקדם  הרשות,  מטרות 
מחקרים  ולבצע  ליזום  סגל  חברי  לעודד  במכללה, 
ייחודיים וחדשניים בתחומי התמחותם, ליצור תשתית 
מחקרית הכוללת יעוץ, הכוונה וסיוע לקידום המחקר, 
לעודד שיתופי פעולה במחקר עם מוסדות וחוקרים 
בארץ ובעולם, לרכז ולהפיץ מידע על קרנות מחקר, 

לקיים כנסים וימי עיון. 
ברשות פועלת ועדת מחקר המורכבת משישה חברי 

ד"ר  )יו"ר(,  אונגר  אבידב  אורית  ד"ר  במכללה:  בכירים  סגל 
אתי גרובגלד, ד"ר אפרת קס, פרופ' איתן בן דב, ד"ר בתיה שמעוני, 

פעמים  כחמש  נפגשת  הועדה  ריינגולד.  רוני  ד"ר  מנדלר,  דפנה  ד"ר 
בשנה לטובת גיבוש מדיניות המחקר, קבלת החלטות וקביעת נהלים.

עסקו  סגל  חברי  יותר  הרבה  שהשנה  בביטחון,  לומר  יכולה  "אני 
במחקר" אומרת ראש רשות המחקר, ד"ר אורית אבידב אונגר. "אני גם 
רואה חשיבות בחשיפה ובפרסום של פעילות המחקר ולכן הכנסנו את 

כל המידע לאתר המכללה המתעדכן באופן שוטף."
מה עתיד להתחדש השנה בתחום המחקר במכללה?

בית  חברי  של  תכניות   33 אישרה  המחקר  "ועדת 
הספר לחינוך ובית הספר לתארים מתקדמים ועוד 9 
חברי סגל מבית הספר למדעים, אשר יקבלו השנה 
עם  הפעולה  שיתופי  בתחום  למחקר.  ישיר  תקציב 
מוסדות מחו"ל, עתידים לצאת לאור שני גיליונות של 
כתב העת האקדמי "מעוף ומעשה"- האחד עם ווילוק 
 Lesley( 'והשני עם לסלי קולג )Wheelock College( 'קולג

College( בבוסטון.
בנוסף, הייתי רוצה לקדם את נושא קרנות המחקר, לנסות 
ואפילו  לעודד חברי סגל להגיש בקשות לקרנות  ניתן  כיצד  ולראות 

לתגמל חברי סגל שיזכו בהן."   

נטע גל צילום: יהודה חביב. 
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מחקר נולד
גוברמן, ח ראיסה  ד"ר  המכללה  וקרות 

קס  אפרת  וד"ר  ברבש  מריטה  ד"ר 
הראשי  המדען  של  מימון  קיבלו 
תחושת  בין  הקשרים  את  הבוחן  למחקרן, 
רכיבי  לבין  למתמטיקה  מורים  של  מסוגלות 

התובנה המתמטית שלהם.
עם  מעמיקה  היכרות  מתוך  נולד  המחקר 
והוא  למתמטיקה,  מורים  של  ופיתוח  הכשרה 
מפגיש את ד"ר ברבש וד"ר גוברמן המתמחות 
בתחום הוראת המתמטיקה עם ד"ר קס שתחום 
בהוראה.  מסוגלות  תחושת  הוא  התמחותה 
בארץ.  כאוב  נושא  הוא  המתמטיקה  "לימודי 
רבים חשים רמה נמוכה של תחושת מסוגלות 
את  להם  שיש  למרות  המתמטיקה,  בתחום 
היכולות הנדרשות וביניהם גם אני. לכן המחקר 
לבוא  בשבילי,  תיקון  של  סוג  להיות  יכול  הזה 
ולחקור את התחום הזה בהקשר של מסוגלות." 

מספרת ד"ר קס על ההיבט האישי.
מהי תחושת מסוגלות?

אדם  של  תחושה  היא  מסוגלות  "תחושת 
כלשהי,  משימה  עם  להתמודד  צריך  כשהוא 
בדרך כלל משימה חדשה ומאיימת. אותו אדם 
לבצע  הוא מסוגל  כמה  עד  עצמו,  שואל את 
בהצלחה את המשימות הנדרשות, כדי להגיע 
היכולת  שיפוט  אליה.  שואף  שהוא  לתוצאה 
יקבע עד כמה ישקיע מאמץ באותה משימה, 
יתמיד מול קשיים שיצוצו וכן מה יהיו ההישגים 
"תחושת  ומוסיפה  קס  ד"ר  מסבירה  שלו." 

וגם  בעולם  מאד  נחקר  נושא  הוא  מסוגלות 
בין  קשר  שישנו  מראים  המחקרים  וכל  בארץ 
ההצלחה  לבין  מורה  של  המסוגלות  תחושת 
של התלמידים, מכיוון שתחושת המסוגלות של 
של  המסוגלות  תחושת  על  משפיעה  המורה 

התלמידים." 
למעלה ממאתיים מורים בעלי תואר ראשון 
או שני ישתתפו במחקר, והוא יתבסס על אפיון 
עומק הידע המתמטי של המורים, באמצעות 
שני  ועל  המתמטית  התובנה  של  הפרמטרים 
כן  כמו  למורים.  מסוגלות  שאלוני  של  סוגים 
יאספו נתונים מניתוח מערכי שיעורים שתוכננו 

על ידי המורים במהלך השנה.
מהי נקודת המוצא של המחקר?

שהתפיסה  בכך  ספק  אין  לאיש  "כיום 
מורים  ושל  בכלל  מורים  של  העצמית 
למתמטיקה בפרט, על כל היבטיה, הינה גורם 
חשוב מאד לתפקודם הפרופסיונלי." מסבירה 

ד"ר ברבש.
"בשל חשיבות זו, הקשר הזה ראוי למחקר 
את  לנתח  מאמץ  נעשה  שבמהלכו  מעמיק 
של  העצמית  התפיסה  של  השונים  ההיבטים 
המורים למתמטיקה, מחד גיסא, ושל תפקודם, 
מרכיבים  לזכך  לנסות  מנת  על  גיסא,  מאידך 
את  ולחקור  מהגורמים  אחד  בכל  חשובים 

הקשר ביניהם."
מהי תובנה מתמטית של מורים?

"אחת משלוש הנחות היסוד עליהן מתבסס 

"קשורה לאופן  גוברמן,  ד"ר  המחקר" מספרת 
למורים.  שנדרש  המתמטי  הידע  הערכת 
האחרונות,  השנים  בשלושים  רבים  במחקרים 
החוקרים צפו בהוראה בכיתה, ביקשו מהמורים 
לפתור משימות, לענות על שאלונים ועוד. כל 
מהו  להגדיר  מנת  על  הופעלו  הללו  הכלים 
בהתאם  למתמטיקה  למורים  הנדרש  הידע 

לשכבת הגיל בה הם מלמדים.
איננה  נושאים  שרשימת  מאמינות  אנו 
על  "מה  השאלה  על  כתשובה  מספקת 
המורה  כמה  עד  גם  חשוב  לדעת?",  המורה 
על  ללמד.  שעליו  התכנים  את  לעומק  מבין 
את  לבדוק  מתכננות  אנו  המוצע,  במחקר  כן 

התובנה המתמטית של המורים."
ממה מורכבת התובנה המתמטית?

יכולות  שלוש  של  למיזוג  היא  "הכוונה 
עיקריות: יכולת להתמודד עם מצב מתמטי לא 
מוכר אך תואם את רמת הידע הפורמלי, יכולת 
מיומנויות  ומספקת  נכונה  בצורה  להפעיל 
ויכולת לפתח  מתמטיות שהסיטואציה דורשת 
שיטה שתפתור את הבעיה הנתונה. מכאן תובנה 
מתמטית היא בעצם מידתה של ההבנה "מה 
מסבירה  מתמטית."  מבחינה  ומדוע"  לעשות 
לנו  נראית  כזו  "בדיקה  ומסכמת,  גוברמן  ד"ר 
רלוונטית יותר לנדרש מהמורים, מצד מתכנני 
וגם  במתמטיקה  עכשוויות  לימודים  תכניות 

לאיכות הוראת המתמטיקה בכיתה."

אנו מאמינות שרשימת 
נושאים איננה מספקת 
כתשובה על השאלה 

"מה על המורה לדעת?", 
חשוב גם עד כמה 

המורה מבין לעומק את 
התכנים שעליו ללמד.
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הוקרה למצטיינים
מצטייני נשיא

מצטיינים

שושי גרינבאום תואר שני - חינוך מתמטי לבית הספר היסודי
לימודים רב תחומיים  אילה לוי 

מדעי התנהגות   הדר נחמני  
מזרח תיכון, לימודים רב תחומיים טל אבידן 

אלינור לוין טלי הוראה לחינוך מיוחד 
הוראה לגיל הרך נופר דקל 

הוראת אנגלית לירון כץ  
הסבת אקדמאים יסודי טבע שרון מרדכי  

תואר שני - תרבות עם ישראל והוראתה לב איזקוביץ 
תואר שני – מינהל מערכות חינוך אתי חיים 

תואר שני – חינוך מיוחד סברינה שליכטר 
גיאוגרפיה, לימודים רב תחומיים יבגני חמלינצקי 

כלכלה, נהול   רם עבודי 
כלכלה   גל נעים 

לימודים רב תחומיים סיגלית צרפתי 
לימודים רב תחומיים עדי דרור 
לימודים רב תחומיים  אביבית עבאדי סעדי 
לימודים רב תחומיים דניאל גרשון  
לימודים רב תחומיים אורלי סלמי 
לימודים רב תחומיים תמי אירזר 
  B.Sc מדעי החיים נופר שושנה 
  B.Sc מדעי החיים מיתר אלימלך 
מדעי המחשב   נתן אלול 
ספרות, לשון   הילה מורידן 

מדעי התנהגות, לימודים רב תחומיים   מיכל טבת 
מדעי התנהגות, לימודים רב תחומיים   אלינועם לוגסי 
מדעי התנהגות, לימודים רב תחומיים   ליפז אסרף 
מדעי התנהגות, לימודים רב תחומיים   עמית ברגר 

מדעי התנהגות, לימודים רב תחומיים   זמרת אברמוביץ 
ניהול   לירון קרואני 

פסיכולוגיה   אור בן יצחק 
לשון, מזרח תיכון   אלה ניר 
חינוך מיוחד לגננות   אלין חכמון 
חינוך מיוחד לגננות   אנה גרוזד 
הוראה לגיל הרך   בת אל נאורי 
הוראה לגיל הרך   שרית נחום 

הוראת מתימטיקה לבי"ס יסודי  ענבר שורני 
הוראת טבע לבי"ס יסודי   דנה פוקס 
הוראת טבע לבי"ס יסודי   הילה רוימי 
הוראת טבע לבי"ס יסודי   מירב רוטמן-תורגמן 

הוראת לשון עברית וספרות לעל יסודי  דניאלה)דנה( רטנר 
הוראה לגיל הרך   נסרין אבו גאנם 
הוראה לגיל הרך   מרים אלנברי 
הוראה לגיל הרך   היבא אלעסיבי 

הוראת טבע לבי"ס יסודי   אמל אבו עסא 
הוראת טבע לבי"ס יסודי   שאקר אבו ריאש 
הוראת טבע לבי"ס יסודי   מונתהא אלקרינאוי 

מצטיינים בתרומה לקהילה

הוקרה לאנשי הסגל האקדמי

מזרח תיכון    רחמה סאנע 
לשון, לימודים רב תחומיים    הוזאם אבו גויעד 

הוראה לגיל הרך   בת אל נאורי 
מדעי החיים יעל תורג'מן גרזון 

פרופסור שחר הוד, מדעי החיים, הצטיינות בהוראה   
פרופסור שלמה נחמיאס, מינהל מערכות חינוך, הצטיינות בהוראה
ד"ר אורית אבידב-אונגר, מינהל מערכות חינוך, הצטיינות בהוראה

ד"ר אורנה לוין, ספרות, הצטיינות בהוראה  
ד"ר ארז מילר, חינוך מיוחד, הובלה ותרומה לפרוייקטים רבים במכללה 

ד"ר בקי לשם, חינוך מיוחד, קידום פרוייקט המחשוב במכללה   

ד"ר ברק אטקין, הסטוריה, הצטיינות בהוראה  
ד"ר יוסי צביאלי, גאוגרפיה, הצטיינות בהוראה 

ד"ר מלודי רוזנפלד, אנגלית, הובלה ותרומה לפרוייקטים רבים במכללה 
ד"ר קרני שלף, פסיכולוגיה, הצטיינות בהוראה    

מר אהוד ראובן, כלכלה, הצטיינות בהוראה   
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ספרים חדשים
Literary School Textbooks 
As Peace Agents

Sara Zamir

  Studies examining the content 
of textbooks show that textbooks 
have a major role in peace 
education, especially during 
transitional periods between war 
and peace, in regions of intense 
conflicts. Studies examining 
the content of textbooks show 
that they have the potential to 
construct social reality for pupils, 
to impart values, beliefs, norms 
and ideologies as well as to 

transfer the chosen social ethos from one generation to another. 
Textbooks, especially on subjects such as History, Citizenship and 
Literature, have an important role in creating the national narrative 
and the collective memory of a society; they deal with the past but, 
in fact, help to construct future consciousness.

Psychosocial impact of 
Polygamy in the Middle 
East

Alean Al-Krenawi

From the Back Cover:

Psychosocial Impact of 
Polygamy in the Middle East 
is the first scholarly volume to 
deal with plural marriage in the 
region in a comprehensive way. 
Its mixed-method research 
offers a new template for 
examining family structures 
including father-mother, father-

children, and mother-children relationships, as well as those between 
the offspring of different mothers. Detailed findings and excerpts 
from interviews with family members illustrate the psychological and 
social toll of polygamy not only on women and children, but also on 
men. The author’s innovative guidelines for therapy give practitioners 
contextual cultural perspective for working with this population. 

The Intersubjectivity of 
Time: Levinas and Infinite 
Responsibility

Yael Lin

The essential theme of my research 
is the deformalisation of the notion 
of time, asserted Emmanuel 
Levinas in a 1988 interview, toward 
the end of his long philosophical 
career. But while the notion of time 
is fundamental to the development 
of every key theme in Levinass 
thought -- the idea of the infinite, 
the issue of the alterity of the 

other, the face of the other, the question of our ethical relations with 
other people, the role of fecundity, speech and language, and radical 
responsibility -- his view of time remains obscure. Yael Lins exhaustive 
look at Levinass primary texts, both his philosophical writings and his 
writings on Judaism, brings together his various perspectives on time. 
Lin concludes that we can, indeed, extract a coherent and consistent 
conception of time from Levinass thought, one that is distinctly political.

The Nixon 
Administration and 
the Middle East Peace 
Process, 1969-1973: 
From the Rogers Plan 
to the Outbreak of the 
Yom Kippur War

Boaz Vanetik, 
Zaki Shalom

The Yom Kippur War was a 
watershed moment in Israeli 
society and a national trauma 

whose wounds have yet to heal some four decades later. Classified 
documents from that period have recently become available and it 
is now possible to examine in depth a crucial period in Middle East 
history generally and Israeli history in particular. The authors provide 
a penetrating and insightful viewpoint on the question that lies at the 
heart of the Israeli polity and military: Was an opportunity missed to 
prevent the outbreak of the Yom Kippur War? The book provides 
surprising answers to longstanding issues, such as, how did National 
Security Adviser, Henry Kissinger, succeed in torpedoing the efforts of 
the State Department to bring about an interim agreement between 
Israel and Egypt in 1971?  Did Golda Meir reject any diplomatic 
initiative that came up for discussion in the years preceding the war?  

Literary School Textbooks As Peace Agents -
Changes And Diversity Of Peace Education 
Perspectives In Israel
Any educational system considers imparting the heritage 
of the past as a target, while preparing the individual for 
future society.
Therefore, it seems as if there is nothing more natural 
than educating towards the value of peace, which unifies 
both past and future: the value of peace is not only 
rooted within the scriptures but it is also an inseparable 
part of the aspiration for a better future
Dr. Sara Zamir received her Ph.D degree in 
Administration and Policy of Education from Ben-Gurion 
University of the Negev.
She currently serves as the Head of the B.Ed. - 
Educational Administration program, at Achva Academic 
College of Education and teaches at Ben-Gurion 
University at Eilat.
She participates in international academic conferences 
and publishes articles in the fields of peace education, 
political socialization, communication and educational 
evaluation.
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כנס אחוה לשונות ורב-תרבותיות   22 במאי 2014

ושונות על רקע  בין אזרחיה: שונות חברתית, כלכלית, אתנית-עדתית, לאומית, דתית  ובשונות רבה  זהויות  בריבוי  החברה הישראלית מאופיינת 
מוגבלות וצרכים מיוחדים. המתחים הנוצרים כתוצאה מהשונות עשויים לגרום להדרתן של אוכלוסיות רבות מהמרחב הציבורי. במכללה האקדמית 
אחוה סבורים כי נדרשת פעולה מקיפה ורוחבית מצד הרשויות, שתהפוך את השונות וריבוי הזהויות המאפיינות את החברה הישראלית, מחסם 

למשאב.

המכללה האקדמית אחוה מטפחת ערכים של רב-תרבותיות, סובלנות, הכרה בשונה ומתן כבוד לאחר, ופועלת הלכה למעשה לקידום הנושא, 
באמצעות שילובו כקורס אקדמי בתכניות הלימוד. במסגרת הקורס מקבלים הסטודנטים כלים העשויים לתרום לפיתוחו של שיח ציבורי אחר. גולת 

הכותרת של פעילות המכללה למען סובלנות היא קיומו של "כנס אחוה לשונות ורב-תרבותיות" שעתיד להתקיים במאי 2014.  

בהיותה מוסד המכשיר בוגרים במגוון תחומי דעת, מבקשת המכללה להוביל תהליך של שינוי השיח הציבורי בחברה הישראלית, ולהניח פלטפורמה 
עליה יפגשו אנשי אקדמיה, קובעי מדיניות ואנשי מקצוע. הכנס נועד לעורר דיאלוג בין הקבוצות והזהויות השונות בחברה, במטרה לקדם את 
ההכרה ב"אחר" ואת הכבוד ל"שונה", לעורר דיון ער וביקורתי בנושא רב-תרבותיות ולסייע להעלאתו לראש סדר העדיפויות הציבורי-לאומי. במושבי 
יוצעו דרכי פעולה קונקרטיים להתמודדות עם האתגרים שהוא מציב לפתחה של החברה  יידונו היבטיו ומשמעויותיו של הנושא, ובסופו  הכנס 

הישראלית. הנהלת המכללה מביעה תקווה, שיחד ומתוך הפרייה הדדית, יניעו משתתפי הכנס את גלגלי השינוי. 

הנושא  נוספים של  היבטים  יידונו  שנתיים, שבמסגרתם  כנסים  בסדרה של  ראשון  יהיה  יתקיים השנה,  ורב-תרבותיות, אשר  לשונות  אחוה  כנס 
והשלכותיהם על החברה הישראלית ועל חוסנה הלאומי. בנוסף, תסקרנה הפעולות שנעשו מאז הכנס הקודם ותוערך מידת הצלחתן לחולל שינוי. 

בהתאם לממצאים, תעודכן תכנית הפעולה שיפיק הכנס, ובמידת הצורך יוצגו קריאות פעולה עדכניות לצד קריאות פעולה חדשות.

תרבות יום ג' 
 14.1.14
מופע חורף
ברי סחרוף

4.3.14

הפנינג פתיחת סמסטר ב' 

מופע של ירמי קפלן

צילום: דניאל יוסופוב
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