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הלימודים  שנת  לב,  שמנו  שממש  בלי 
הבאה,  הלימודים  ושנת  הסתיימה  תשפ"א 
לפינה.  מעבר  נמצאת  כבר  תשפ"ב, 
המרכזית  בלשכה  דיווחו  הקורונה,  בשנת 
במספר  גדולה  עלייה  על  לסטטיסטיקה 
האקדמיים  במוסדות  הלומדים  הסטודנטים 
תירשם  השנה  גם  כי  היא  והערכה  בישראל, 
הסטודנטים  במספר  משמעותית  עלייה 

החדשים.
במקרה של שרון בן לולו בת ה-24 ממושב 
בחודש  לסיים  צפויה  שהיא  הרי  עזריקם, 
למדה  אותו  שלה,  הראשון  התואר  את  הבא 
האקדמית  במכללה  לפסיכולוגיה  במסלול 
אחוה. עם סיום לימודיה היא תשתלב בשוק 
כבר  היא  כאשר  מפתח,  בתפקידי  העבודה 
מתכננת להירשם ללימודי תואר שני. "האמת 
היא שבכלל לא התכוונתי להירשם ללימודי 
הצעד  היה  זה  בדיעבד  אבל  פסיכולוגיה, 
חשוב שעשיתי בחיים", היא אומרת. "אחרי 
שהשתחררתי מהצבא שקלתי מה לעשות, עד 
אותי  רשמה  שהיא  לי  הודיעה  שלי  שאימא 
לבחור מסלול.  ללכת  צריכה  ואני  ללימודים 
זאת  עושה  הייתי  אחורה,  מסתכלת  כשאני 
שקיבלתי  הידע  הדרך.  באותה  ובדיוק  שוב 
החברות  שעברתי,  המסלול  התואר,  במהלך 

שהכרתי, - הכל היה פשוט תענוג".
בן לולו מתארת את שנותיה כסטודנטית 
היו  הסטודנטיאלים  "החיים  גדול.  חיוך  עם 
כיף גדול, את החברות הכי טובות שלי הכרתי 
"מבחינה  נזכרת.  היא  התואר",  במהלך 
לימודית, כל מה שהיינו צריכים כסטודנטים 
קיבלנו. ליווי צמוד מהמרצים, סיוע ותמיכה 
זה  נדבר על  בקורסים שהתקשנו בהם, שלא 
אותנו  הכינו  הראשון  התואר  במהלך  שכבר 
לתואר השני, מבחינתי זה חלק חשוב מאוד 

בתואר וזה יאפשר לי להתקבל לתואר שני דיי 
אפשרויות  יותר  עוד  לי  שיפתח  מה  בקלות, 

בעתיד".
כבר  שני  לתואר  תירשם  לא  אמנם  שרון 
בשנת הלימודים תשפ"ב - "אני חייבת שנה 
אבל   - מסבירה  היא  התרעננות",  של  אחת 
ליום הפתוח  סטודנטים רבים צפויים להגיע 
בעוד  אחוה  האקדמית  במכללה  שיקיימו 
יוצגו  היום,  במהלך  ליולי(.   15( כשבועיים 
בפני הצעירים מסלולי הלימוד מהם הם יוכלו 
להתרשם, ומיד לאחר מכן גם להירשם לאחד 
מהמסלולים הרבים שמציעה המכללה. אחד 
ביותר  והמבוקשים  העיקריים  המסלולים 
למדה  בו  הפסיכולוגיה,  מסלול  הוא  באחוה 
שנה  מידי  ומרכז  ליוקרתי  שנחשב  לולו,  בן 

עניין רב בקרב הנרשמים.
"ייחודה של התכנית הוא לימוד התחום 
מתמקדים  הקורסים  כאשר  מעלות,  ב-360 
ארגוניים  בתהליכים  אישית,  בהתפתחות 
ובתהליכי חשיבה", מסביר פרופ' יוני גז, ראש 
המחלקה לתואר שני בפסיכולוגיה באקדמית 
היכרות  לסטודנטים  מקנה  "התכנית  אחוה. 
מצוין  רקע  להם  ומעניקה  ומקיפה  מעמיקה 

בפסיכולוגיה  שני  לתואר  לימודים  להמשך 
קוגניטיבית,  התפתחותית,  ארגונית,  קלינית, 
ארגוני  חינוכי,  ייעוץ  בתחומי  וגם  חינוכית, 

ותחומים נוספים".
הכלים  וארגז  הרחב  "הידע  לדבריו, 
הראשון  התואר  לבוגרי  הניתנים  הפרקטי 
קפיצה  קרש  להם  מספקים  בפסיכולוגיה 
להשתלב  להם  ומאפשרים  תחרותי  ויתרון 
בשוק התעסוקה כבר עם סיום התואר בצורה 
אירוע,  תיאורי  משלבים  הקורסים  מיטבית. 
בשדה  סיורים  מקרה,  ניתוחי  סימולציות, 
ומרצים אורחים שמגיעים מהשטח ומחברים 

את הסטודנטים לתחום".
מסלולים  שני  גם  מציעים  באחוה 
פסיכולוגיה  הראשון,  בפסיכולוגיה:  נוספים 
פסיכולוגיה  והשני,  אנוש,  משאבי  במסלול 

פרופ'  של  לדבריו  מיוחד.  חינוך  במסלול 
לסטודנטים  מעניקים  האלו  המסלולים  גז, 
משהו  "ללמוד  בחירה  אפשרויות  מגוון 
ההתמחות  אליו".  ומתחברים  אוהבים  שהם 
מגוון  גם  פותחת  המיוחדים  במסלולים 
אפשרויות תעסוקה נוספות לבוגרי התארים, 
מוסמך  עבור  הישראלי  בשוק  השכר  כאשר 
בפסיכולוגיה עם ניסיון של 5 שנים עומד על 

כ-14,000 ש"ח בממוצע.
הנרשמים  כי  הודיעו  אחוה  באקדמית 
ייהנו  הפתוח  ביום  הלימוד  ממסלולי  לאחד 
"אנחנו  ההרשמה.  בדמי   %50 של  מהנחה 
מזמינים את כולם להצטרף למשפחת אחוה, 
הראשונה  מהשורה  מקצועי  מסגל  ליהנות 
וממסלולי לימוד איכותיים ומגוונים", אמרה 

נשיאת האקדמית אחוה, פרופ' יפעת ביטון.
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בוגרות תואר ראשון באקדמית אחוה. הנרשמים יקבלו 50% הנחה בדמי ההרשמה |

שרון בן לולו ממושב עזריקם |

בעיר  התקיים  השבוע  שני  ביום 
ומשטרה",  קהילה  "יום  מלאכי  קריית 
של  למסורת  האחרונות  בשנים  שהפך 
הגיעו  וילדים  הורים  עשרות  ממש. 
לפגוש  כדי  העירוני  הפארק  לרחבת 
גם  נכחו  במקום  מקרוב.  את השוטרים 
יס"מ,  סיור,  שוטרי  כלבנים,  חבלנים, 
לתושבים  ומד"א, שאיפשרו  אש  כיבוי 
על  מעט  וללמוד  עולמם  אל  להיחשף 
מבצעים  אותה  היומיומית  הפעילות 
על  לשמירה  הביטחון  כוחות  אנשי 

ביטחונם של אזרחי ישראל.
על  תוכנן  הפעילות  של  היום  סדר 
בקפידה  המקומית  התחנה  ראשי  ידי 

במשך מספר שבועות, ונעשה בשיתוף 
הרשות המקומית.

הגיעו  העיר  מתושבי  גדול  חלק 
השוטרים  את  לפגוש  ילדיהם  עם  יחד 
שהוכנו  במיצגים  מקרוב  ולצפות 
שולבו  גם  שבחלקם  עבורם,  במיוחד 
התושבים. כך למשל, במיצג השתלטות 
ישבו  בו  אוטובוס,  על  יס"מ  לוחמי 
נוספים  ובמיצגים  עצמם,  התושבים 
לטיפול  רובוט  מפעיל  חבלן  שדימו 
השוטרים  הציגו  בנוסף,  חשוד.  בחפץ 
לאתר  שיודעים  המשטרה,  כלבי  את 
חפצים שונים העלולים לפגוע בציבור, 
רכובים  שהיו  המשטרה,  פרשי  את 

רב,  עניין  גילו  התושבים  סוסים.  על 
מערכות  את  מקרוב  לבחון  יכלו  ואף 
גבי  על  המוצבות  השונות  המשטרה 

הניידות ואופנועי המשטרה.
הצלחה  הייתה  זו  "מבחינתנו 
קריית  תחנת  מפקד  סיכם  גדולה", 
"הורים  אברהם,  מבורך  סנ"צ  מלאכי, 
למתחם  הגיעו  העיר  מרחבי  וילדים 
על  השוטרים  עם  שוחחו  שהקמנו, 
נשכחת  בלתי  חוויה  וקיבלו  עבודתם 
וכוחות  השוטרים  של  לעולמם  והצצה 
דגלנו את  על  וההצלה. חרטנו  החירום 
מתכוונים  ואנו  הקהילה,  עם  הקשר 

להמשיך ולחזק אותו".

מי רוצה להיות פסיכולוג?
המכללה האקדמית אחוה תערוך בעוד כשבועיים יום פתוח להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב. לפי ההערכות, 

אלפי סטודנטים לעתיד כבר התעניינו בכל המסלולים שמוצעים במכללה, בהם תואר ראשון בפסיכולוגיה, הנחשב 
למבוקש מאוד בישראל. הנרשמים ייהנו מהנחה בדמי ההרשמה |


