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לכבוד -ציבור המרצים ,העובדים והסטודנטים במכללה.
ציבור יקר,

הנדון :פניה אישית בנושא -תרבות אקדמית במכללה וטוהר המידות
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בכל מוסד המכבד את עצמו מתגבשת מסורת תרבותית לאורך שנים .מסורת תרבותית-אקדמית חשובה שבעתיים
במוסד להשכלה גבוהה כשלנו המכשיר מורים .המסורת צריכה להיות מבוססת על מערכת הבנות הנותנת למוסד את
הצביון הייחודי שלו .ישנם כללי התנהגות ,שאנו כבני אדם חפצי תרבות ,נדרשים ליישם אותם ושהם מעל ומעבר
לתקנון משמעת ,או קוד אתי ,או תוכנית הלימודים .תרבות אקדמית-תרבותית וטוהר מידות הם נושאים חשובים מאוד
שיש להתחנך וללמד לאורם כדי שינחו את הסטודנטים להתפתח לבני אדם משכילים ונאורים .אנו חייבים לעודד
סטודנטים ,מרצים ועובדי מינהל ,להוות דוגמא אישית ומצוינות בהתנהלותם.
אנו מחויבים לטפח בתלמידינו סקרנות אינטלקטואלית ,חשיבה ביקורתית ויצירתית ,רגישות לצרכים של יחידים
וקבוצות שונות בחברה ,להיות אזרחים תורמים בחברה דמוקרטית ,שערכיה הם חירות ,צדק ,שוויון ,יושרה אישית
ואחריות חברתית .כול זאת ,כדי שנוכל להקנות ערכים אלה באווירה תרבותית ,אקדמית נאורה .הנביא מיכה סכם
ִשׁפָּט ,וְאַ ֲהבַת ֶחסֶד וְ ַה ְצנֵ ַע ֶלכֶת עִם
וּמה ה' דּוֹרֵשׁ ִמ ְמּ ָך ,כִּי אִם עֲשׂוֹת מ ְ
זאת באופן נפלאִ -הגִּיד ְל ָך אָדָם מַה טּוֹב ָ
אֱלֹהֶי ָך )מיכה ו'  .(8שלושה נדבכים בפסוק זה -עשה צדק ,עשה חסד לפנים משורת הדין ואל תתנשא.
חשוב שנתאחד מאחורי אמנת תרבות וטוהר המידות ,שבבסיסה ההסכמות שלהלן:
אנו ,הנהלת המוסד ,סגל העובדים והסטודנטים ,מתחייבים לנהוג במכללה על פי מערכת של כללים תרבותיים
ואתיים שעיקרם אחוה ,טוהר מידות וצניעות ,תוך הסכמה הדדית שתכבד את המקום ותעניק למכללה צביון
אקדמי תרבותי וערכי .להלן רשימת נושאים וכללי התנהגות ראויים לאימוץ בין כתלי המכללה ומחוצה לה:
 .1הצנע לכת -כבד את הזולת ,רדוף צדק וחסד ואל תתנשא.
 .2לבוש הולם -מוסכם שסטודנטים ועובדי המכללה יופיעו בלבוש צנוע והולם כיאה למורים ולאקדמאים.
 .3אמהות -תלמידות רבות הן אמהות .אבל כניסה לחדרי הרצאות עם תינוקות מפריעה למהלך התקין של
השיעור .ככלל ,רצוי למצוא סידור מתאים שימנע הבאת תינוקות למכללה .רק במקרים קיצוניים ורק באישור
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מראש של המרצה ,ניתן להכניס תינוק כאשר הוא ישן לשיעור ,אבל הטיפול בתינוק יעשה מחוץ לכיתה .בכול
מקרה ,מטעמים של ביטוח ובטיחות ,חל איסור חמור להביא תינוקות לסיורים או להכניסם למעבדות.
 .4התנהגות במהלך השיעור -השיעור מחייב ריכוז גבוה אצל המרצה והסטודנטים .לכן ,שיחות והפרעות למהלך
התקין שלו אינן ראויות ,ודאי לא במוסד אקדמי .כך גם שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור )כולל קבלת
והעברת שיחות או מסרונים(.
 .5מבחנים -מי שמתעתד להיות מורה ,ראוי לו שידע כי יושרה היא תכונה הכרחית נדרשת מכול אדם ,בייחוד
ממחנך .לכן ,העתקה בבחינה ,העתקה מהאינטרנט ,שימוש בחומרים שנכתבו ע"י אחרים מבלי לתת להם את
הקרדיט ,היא עבירה אתית ועבירה משמעתית.
 .6ציוד ותשתיות המכללה -הללו הושגו בעמל רב במשך שנים רבות ובהשקעה כספית ניכרת .הציבור נדרש
לשמור עליהם.
 .7עישון -אמנם העישון אסור בתוך הבניינים ,אבל ציבור המעשנים מתבקש להתרחק מדלת הכניסה של הבניין
ולא לזרוק בדלי סיגריות בחצר ,או כל אשפה אחרת ,אלא בפחי האשפה בלבד.
 .8חינוך -חינוך הוא מעל לכול ,בודאי במכללה לחינוך! החינוך אינו נגמר בשער המכללה ,התובנות הנ"ל
צריכות לשמש נר לרגלי הסטודנטים ועובדי המכללה בכול אשר ילכו.
בברכה,
אלי זמסקי,
נשיא המכללה
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