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מצטיינים? מכללת אחוה מציעה
מסלול לימודים לשני תארים -
בפטור מלא משכר לימוד

תכנית מצויינים בחינוך במכללה האקדמית אחוה מאפשרת לסטודנטים ללמוד תואר ראשון ושני בחינוך ותעודת
הוראה  -במימון מלא בנוסף ,הסטודנטים שמתקבלים לתכנית מקבלים מלגת קיום בסך  5,000ש״ח בכל
שנה "אנחנו מעניקים לסטודנטים שלנו את התנאים הטובים ביותר כדי שיהפכו להיות המורים המובילים של
המחר" ,אומרת ד"ר חנה שטיין ,מובילת התכנית באחוה
תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה
בשלוש שנים ,תואר שני בחינוך בשנתיים,
תעודת הוראה ,התמחות בתחום המקצועות
ופטור מלא משכר לימוד בשווי מצטבר
של עשרות אלפי שקלים – אלו רק חלק
מהתנאים וההטבות שבמכללה האקדמית
אחוה מציעה לסטודנטים בתכנית מצוינים
בחינוך.
בית הספר לחינוך ,בהובלת פרופ' אורית
אבידב-אונגר במכללה האקדמית אחוה,
נחשב ליוקרתי ולמבוקש במיוחד ,וזוכה
מדי שנה להתעניינות רבה בקרב אלפי
סטודנטים .גולת הכותרת של המחלקה
היא תכנית רג"ב (ראש גדול בהוראה),
המאפשרת לסטודנטים מצויינים שעומדים
בתנאי הקבלה להתקבל אליה וליהנות
ממגוון של אפשרויות ויתרונות יוצאי דופן.
התכנית ,שיזם משרד החינוך ובו לוקחת
חלק מכללת אחוה ,מיועדת לסטודנטים

"הדבר הבולט ביותר במסגרת
התכנית הוא היחס האישי
שמקבל כל סטודנט" ,אומרת
ד"ר חנה שטיין ,רכזת התכנית
במכללת אחוה" ,אנחנו
מעניקים לסטודנטים שלנו
את התנאים הטובים ביותר
כדי שיהפכו להיות המורים
המובילים של המחר"
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השואפים להשפיע על עתיד החינוך,
המדינה והחברה.
אחד היתרונות העצומים בתכנית הוא
קבלת תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה
בתוך שלוש שנים במקום ארבע .בנוסף,
סטודנטים שעומדים בתנאי הסף יכולים
להמשיך לתואר שני בחינוך למשך שנתיים
נוספות ,כך שבתום חמש שנים הם יסיימו
את המסלול עם שני תארים בחינוך ותעודת
הוראה.
כמו כן ,כדי לאפשר לסטודנטים
ולסטודנטיות 'ראש שקט' ויכולת להתמקד
בלימודיהם ,מציעה התכנית פטור מלא
משכר לימוד הן עבור התואר הראשון

והן עבור התואר השני .מדובר בהטבה
המצטברת לסכום לא מבוטל של עשרות
אלפי שקלים מדי שנה .אם זה לא מספיק,
מוצעת לסטודנטים גם מלגת קיום בסך
 5,000ש"ח בכל שנה.
לדברי ד"ר חנה שטיין ,רכזת תכנית
המצוינים באחוה ,הסטודנטים והסטודנטיות
נהנים ונהנות גם מקבוצות לימוד קטנות
המסייעות להישגיות ,ועם סיום לימודי
התואר הראשון מעניקה המכללה ליווי
וסיוע בשיבוץ במערכת החינוך כסטאז'רים,
כחלק מהליך ההכשרה .הסטודנטים גם
מקבלים הטבה מעניינת ויוצאת דופן :הם
בוחרים בעצמם חלק מהקורסים המועברים

להם במהלך התואר .כך ,בשנה החולפת
נהנו הסטודנטים מקורסים בתחום שפת גוף,
קורס מנהיגות וקורס 'מורה כשחקן'.
רק לאחרונה זכה ילון חמו ,בן  26מקריית
מלאכי ,בפרס המועצה להשכלה גבוהה
לאור המצוינות הרבה שהפגין בלימודיו וכן
מעורבותו החברתית בקהילה .חמו ,בוגר
מצטיין של מכללת אחוה בתואר ראשון
בחינוך ,היה חלק מתכנית רג"ב במכללה
והוא אחד מ 10-סטודנטים וסטודנטיות
בלבד מכל רחבי הארץ שזכו בפרס היוקרתי.
"לכל מי שמתלבט ,אני ממליץ מאוד לנסות
להתקבל לתכנית המצוינים במכללת אחוה.
זו לא רק חוויה אקדמית מצוינת ,אלא גם
יכולת להשפיע על החברה הישראלית
בעתיד" ,אומר חמו.
"הדבר הבולט ביותר במסגרת התכנית
הוא היחס האישי שמקבל כל סטודנט",
אומרת ד"ר חנה שטיין ,רכזת התכנית
במכללת אחוה" .הסטודנטים מרגישים
את המעטפת הזו וקבוצת המצוינים שלנו
מהווה קבוצת שייכות מבחינה אקדמית,
חברתית ורגשית ,שנותנת המון כוח לכל
אחד מחבריה .כל זה כמובן עוזר לשמר
מצוינות אקדמית וחברתית בלימודים,
בקהילה וגם לאחר מכן ,בחיים המקצועיים
של כל אחד ואחת מהם .אנחנו מעניקים
לסטודנטים שלנו את התנאים הטובים ביותר
כדי שיהפכו להיות המורים המובילים של
המחר".

הפנים החדשות של העיר
יותר מחמישה עשורים חלפו מאז הקים ראש העירייה הראשון של קריית מלאכי ,דוד עבודי ז"ל ,את המרכז
המסחרי הסמוך לרחבת העירייה .רגע לפני פסח תשפ"א ,הסתיימו עבודות השדרוג של המרכז ,ששינה את פניו

רגע לפני חול המועד פסח ,הסתיימו עבודות חידוש
המרכז המסחרי בקריית מלאכי .אחרי למעלה מ 50-שנה
מאז הקים ראש העירייה הראשון דוד עבודי ז"ל המרכז
החדש מציג מראה עדכני ומזמין.
המרכז המסחרי מאובזר בפינות ישיבה ,ריהוט רחוב
יוקרתי ,שביל אופניים ,עצים וגינון ומזרקת מים הכוללת
תאורה משתנה בצבעים .בקרוב למזרקה תלווה גם מוזיקה
ושירים משתנים .זהו רק השלב הראשון בפרויקט רחב
שיכלול גם את רחבת החנויות הסמוכה (כלבו מתן) ,רחבת
מרכז הצעירים ,ודוד סנטר.
עלות חידוש שלב א' של המרכז עומד על  5.3מיליון
שקלים .סך הכל צפוי הפרויקט לעלות כ 9-מיליון שקלים.
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השותפים למימון הפרויקט הם משרד הפנים ,המשרד
לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,JNF ,ועיריית קריית
מלאכי .העבודות בוצעו על ידי חברת יד אריה בע"מ.

חידוש המרכז כבר החל למשוך תושבים רבים לאזור
ולהניע את המסחר במקום .הסוחרים הודו לראש העיר
אליהו זהר על חידוש המרכז לאחר שנים רבות כל כך.
ראש העיר קריית מלאכי אליהו זהר" :המרכז המסחרי
הוא לב ליבה של העיר ואני מברך על סיום העבודות
של השלב הראשון והמשמעותי בפרויקט .המרכז החדש
יניע את המסחר מחדש במיוחד אחרי תקופת הקורונה
הקשה שעדיין מרחפת מעל ראשנו .לאחר שכל העבודות
יושלמו ,נמשיך להניע את פרויקט בינוי פינוי במרכז יחד
עם הסוחרים ,כדי להפוך אותו למקום ער ושוקק חיים .אני
מודה לשר הפנים והפריפריה הרב אריה דרעי וליו"ר קק"ל
אנגליה JNF -שמואל חייק".

