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מתאימים את הלימודים 
להתפתחות נגיף קורונה
על רקע התפשטות הזן החדש, האקדמית אחוה הודיעה כי תערוך בשבוע הבא יום פתוח ללימודים לתואר שני 

"אנחנו  במכללה גם הודיעו כי בוצעו שינויים בתכניות לתואר שני וחלק מהקורסים יילמדו מרחוק ZOOM-ב
מתאימים את עצמנו כל הזמן למציאות החדשה", אמר פרופ' גבי שפלר, דיקן בית הספר לתארים מתקדמים באחוה

 - שני  לתואר  להרשמה  פתוח  יום 
באמצעות ה-ZOOM. המכללה האקדמית 
פתוח  יום  הבא  בשבוע  תקיים  אחוה 
באופן   - שני  לתואר  ללימודים  להרשמה 
יאפשרו  הפתוח  היום  במהלך  וירטואלי. 
לתואר  המסלולים  לכלל  הרשמה  באחוה 
שני במכללה, כאשר הבשורה היא שינויים 
במס'  הקלה  הלימודים,  בתכניות  שנערכו 
ובמטלות  הלימודים  במערכות  השעות 

ומעבר ללמידה היברידית.
מציעים  אחוה  האקדמית  במכללה 
שני:  תואר  ללימודי  מסלולים  של  שורה 
חינוכי,  ייעוץ  המתמטיקה,  בהוראת  החל 
מינהל  מיוחד,  חינוך  חינוך,  מערכת  מינהל 
מערכות חינוך לגיל הרך, תרבות עם ישראל, 
קלינית.  ופסיכולוגיה  בהוראה  מאסטר  ועד 
לאחרונה, נפתח גם מסלול חדש לתואר שני 
לגיל הרך שמטרתו  חינוך  במינהל מערכות 
התואר  במהלך  במרכז.  הגננות  את  לשים 
יקבלו מנהלות הגן כלים שיעשירו אותן הן 
והן  והחדשנות  היזמות  המנהיגות,  בתחום 

בסוגיות ניהול צוות, רכש, תקציב ועוד.
גדולה עבור  יש חשיבות  "לתואר השני 
אנשי מקצוע שרוצים להיות הטובים ביותר 

בתחומם", אומר פרופ' גבי שפלר, דיקן בית 
הספר לתארים מתקדמים במכללה. "התואר 
השני מאפשר התמקצעות מעמיקה בתחום 
הוראה  ושיטות  מודלים  הכרת  מסוים, 

מתקדמות וחדשניות".
הוא  שינויים  שעברו  מהמסלולים  אחד 
השני  "התואר  בחינוך.  שני  לתואר  מסלול 
יותר,  ואיכותי  טוב  למורה  אותך  הופך 
הוראה  שיטות  להתאים  גם  לך  ומאפשר 

"מורים  שפלר.  פרופ'  מסביר  לכיתה", 
מומחים בתחומם הם גם מורים טובים יותר, 
מעמיקים יותר ובקיאים יותר". יש לציין כי 
באמתחתם  שיש  החינוך  במערכת  מורים 
תואר שני נהנים גם משכר גבוה משמעותית 
לעומת מורים שברשותם תואר ראשון בלבד. 
כמה גבוה? לפי הנתונים, תואר שני מקפיץ 
מורים  לעומת  בכ-16%  המורים  שכר  את 
בעשרות  מדובר  ראשון.  תואר  עם  אחרים 

אלפי שקלים בשנה במצטבר, ומאות אלפי 
שקלים לאורך הקריירה.

אומרים  הווירטואלי,  הפתוח  היום 
שמטרתו  נוסף  צעד  הוא  אחוה,  באקדמית 
להתאים את העולם אקדמי לתקופת הפוסט-

ההתנהגות  דפוסי  השתנו  בה  קורונה, 
באחוה  רבים.  חיים  בתחומי  וההתנהלות 
כאשר  ללימונדה,  הלימון  את  להפוך  בחרו 
אלא  מרחוק,  יתקיים  הפתוח  היום  רק  לא 
את  "שידרגנו  הלימודים.  מתכנית  חלק  גם 
את  וביצענו  שלנו  הלימודים  תכניות  כל 
לימי הקורונה", אומר  ההתאמות הנדרשות 
את  בחשבון  לוקחים  "אנחנו  שפלר.  פרופ' 
ההתמודדויות של הסטודנטים עם המציאות 
נשלב  הקרובה  ובשנה  כולנו,  על  שנכפתה 
יחד  בכיתות  פרונטלית  הוראה  במכללה 
עם הוראה מרחוק. הצלחנו להפיק מהמצב 
מרחוק  ההוראה  של  מסוימים  יתרונות  גם 

ולאמץ אותם מעתה ואילך", הוא מסכם.
מהנחה  ייהנו  הפתוח  ביום  הנרשמים 
בדמי הרשמה, שיעמדו על 200 ש"ח בלבד. 
המכללה  לבוגרי  תיתנן  מיוחדת  הטבה 
שימשיכו לתואר שני ודמי ההרשמה יעמדו 

על 100 ש"ח בלבד.
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יצאו  האלה  נחל  מלאכי  קריית  הקהילתי  היער  נאמני 
בשבוע שעבר להיכרות עם יער קהילתי עין כרם.

במהלך הסיור, נפגשו נאמני היער ובני משפחותיהם עם 
רכזת יער קהילתי עין כרם, נהנו מסיור ליקוט, למדו להכין 

קרם הגנה אקולוגי ונהנו מהנוף המדהים בעין כרם. 
בתוך כך, התקיימו השבוע נטיעות של עצי פרי בגבעת 
חלק  ומהווה  הסביונים  בשכונת  הנמצא  שטח  הפרפרים, 
בזכות  התקיימו  הנטיעות  האלה.  ונחל  הקהילתי  מהיער 

קק"ל, העיריה והתושב רמי אליאס. 
גבעת הפרפרים הינה יוזמה של קבוצת תושבים, מנהל 
אגף שפ"ע לשעבר ניסים גלעם והיחידה לעבודה קהילתית. 
הסביבה  להגנת  המשרד  של  קורא  בקול  בזכייה  מדובר 
גבעת  כיצד  חלם  ה"בוסתן"  מיזם  אשקלון.  ערים  ואיגוד 

הפרפרים שבעברה הייתה גבעה מלאה בפסולת תעשייתית- 
בין  לתושבים.   הנגיש  פרי  עצי  של  בוסתן  להיות  הופכת 
פעיל  חלק  לקחת  ממשיך  אליאס  רמי  התושבים,  קבוצת 

בפיתוח הגבעה והיה אחראי על קניית עצי הפרי הנוספים 
שניטעו השבוע. 

גם  משפחותיהם.  ובני  היער  נאמני  השתתפו  בנטיעות 
ראש העירייה אליהו זוהר כיבד בנוכחותו. 

את  לחבר  שואף  יער  נאמני  קורס  מלאכי,  בקריית 
של  לשיקום  וחיבור  הסביבה  על  לערכי שמירה  התושבים 
נחל האלה. לקורס זה שותפים קק"ל, רשות נחל ניקוז שורק 
לכיש, משרד להגנת הסביבה, צעד ירוק והיחידה לעבודה 
"אנו  חברתיים.  לשירותים  באגף  והתנדבות  קהילתית 
הקהילתי  ביער  ולטייל  להכיר  בעיר  תושב  לכל  ממליצים 

קריית מלאכי נחל האלה שלנו", אמרו בעירייה.
רוצים לקחת חלק ולהיות נאמני יער קהילתי? יש לפנות 

לשירן וורסולקר, עו"ס קהילה, בטלפון: 0503555518.

שבוע פורה לקבוצת נאמני היער הקהילתי קריית מלאכי: אחרי שיצאו לסיור ליקוט ביער הקהילתי עין כרם, שבו 
התושבים לנטיעות של עצי פרי בגבעת הפרפרים, הנמצאת בשכונת הסביונים. מדובר ביוזמה ברוכה, שמטרתה 

להפוך את הגבעה, שהייתה בעבר מלאה בפסולת תעשייתית, לבוסתן של עצי פרי הנגיש לתושבים
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