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שלום לכולם,
דפי קיי מתפרסמים השנה בתקופה לא פשוטה עבור המכללה .בעיות של תת
תקצוב ממשרד החינוך מעיבות על היכולת לפעול בתחומי הרכש והבינוי.
למרות הכול ,תנופת העשייה נמשכת! מחמם את הלב לראות כיצד העובדים
משנסים מותניים וממשיכים בעשייה ,הפעילות בתוך המכללה ממשיכה
כסדרה ונעשית חשיבה על העשייה שלנו כארגון וכפרטים.

מכללה ירוקה

• התחלנו השנה תהליך שמטרתו יצירת אורח חיים והתנהלות התואמים מכללה ירוקה.
לצורך זה הוקמה במכללה 'מועצה ירוקה' שבראשה עומדת ד"ר ורד יפלח ושותפים בה
סטודנטים ,חברי סגל אקדמי וחברי סגל מנהלי .ההשתתפות בוועדה פתוחה לכל המעוניין.
במסגרת פעילותה של המועצה הירוקה נערכו השנה נטיעות עצים בט"ו בשבט בשטח
המכללה ופעילויות שונות בשיתוף הסטודנטים כגון :חידון אקולוגי ,סימון שמות לעצים
במכללה בעברית ובערבית ועוד ,להגברת המודעות בנושא .בשלב זה אנו עוסקים בעיקר
בחשיבה ובתכנון .התהליך יהיה איטי וממושך אך ניצניו כבר נראים בשטח.

הרשמה

• מצב ההרשמה למכללה מעורר הערכה לעבודתן של כל היחידות העוסקות בקבלת
הנרשמים החדשים .רק בשנה שעברה פתחנו את יחידת הרישום והקבלה בה יצקנו תפיסה
מקצועית חדשה ואכן ,לקראת תשע"ב עלה מספר הנרשמים ב .38%-נכון להיום ,מספר
הנרשמים כבר הכפיל עצמו (ויותר) .אנו מקווים להמשך פורה.

דפי משוב

• בפורום ראשי היחידות המנהליות במכללה נבנים והולכים במשותף דפי משוב פנימיים
לצורך הערכתן של יחידות המנהל.

אתר המכללה

• בסוף יוני נכנס לפעולה אתר המכללה בפורמט חדש ועל פלטפורמה שתאפשר לנו
הפעלה נוחה ויעילה יותר .האתר משלב גם תפיסות חדשות ,כגון "כיכר הידע" .בנוסף לכך
צרפנו השנה את הפייסבוק המכללתי .היכנסו והיו שותפים גם ברשת!

נהלים חדשים

• נהלים חדשים נבנים ונהלים ישנים מעודכנים בעיקר בתחום הכספים וועדות המכללה
הנוגעות לסטודנטים .בתקופת הקיץ נביא את הנהלים לידיעת הציבור במכללה.
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• בחודש מרץ אירחנו במכללה מנכ"לים ממכללות שונות מרחבי הארץ .הצגנו בפניהם
את העשייה בתחום הרישום ,את הפעילות בעמותה ודנו עמם בבעיות משותפות .זכינו
לשבחים על העשייה ,על הניקיון והסדר השוררים במכללה ,על עבודתן הטובה של יחידות
המנהל ועל הרעיון לאחד את כל השירותים למרצים במקום אחד (ממו"ש).
• בסוף מאי ביקרו אצלנו גם המתמחים בניהול אקדמי ממכון מופ"ת ,תכנית שבה
מלמדים שלושה ממרצי המכללה :ד"ר עדנה בנשלום ,מועין פחראלדין ואנוכי .גם הפעם
התקבלו רשמים חיוביים מהביקור .צריך כנראה לראות את עצמנו מבעד לעיני
האורחים (מתי לאחרונה ראינו את הדשאים ואת הגינה המטופחת ,את השלווה שהמקום
מקנה ואת הציפורים המקננות מתחת לחלון?) .בסיור זה הצגנו את העשייה האקדמית
מההיבט הניהולי :פרופ' לאה קוזמינסקי ,נשיאת המכללה ,הציגה את החזון ואת התפיסה
הייחודית של המכללה בהקשר למקום ולסביבה .רועי אמנו ,מנהל העמותה ,הסביר כיצד
העמותה משרתת את חזונה של המכללה לפעילות בתוך הקהילה .ערכנו סיור בבנייני
המכללה ושמענו את ד"ר רינה שטלמן שהציגה בפניהם את בניין האמנות (המבקרים לא רצו
לעזוב את שתי התערוכות המוצגות בבניין) .בבניין חנ"ג-מדעים הציג ד"ר פכרי בסול את
העשייה במרכז לשפה הערבית וכן ביקרנו במעבדות החינוך הגופני .בבניין הראשי הציגה
ד"ר עידית שר את אכסניית הלשון שהוקמה לאחרונה בקומה השנייה בספרייה ,וד"ר
אנט כהן ורונית יחזקאל הציגו את העשייה במת"ל ובאתר מת"ל .בנוסף שמעו המבק־
רים על התכנית ליצירת תחושת שייכות של סטודנטים אל המכללה מפי ד"ר תרצה לוין
(הלומדת בשנה ב' בהתמחות בניהול) ,על פעילות המרכז למוטיבציה – מפי ד"ר חיה קפלן
וד"ר אינה אוקנין (הלומדות בשנה א' בהתמחות ניהול) ,ועל היחידה לרב תרבותיות מפי מרים
שילדקראוט ומועין פחראלדין.

אורחים
במכללה:
מנכ"לים
ממכללות,
מתמחים
בניהול
אקדמי

תודה לכל חברי הסגל האקדמי והמנהלי שנטלו חלק בהצלחת האירוע.
המתמחים יצאו מהביקור כשגרירי רצון טוב .בתקווה שיביאו שמענו למקומותיהם.
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• לא ניתן לסיים פרק של עשייה ללא ברכות מכל הלב לעובדות המנהל שלנו שסיימו
השנה את לימודי התואר הראשון בהתמחות ב'בלתי פורמאלי' וקיבלו את תעודות הגמר
לשמחת כולנו:
ורדה בלילה -סיימה בהצטיינות יתרה
יפית פרץ -סיימה בהצטיינות

לימודי התואר
הראשון

תמי אבוטבול
שולי אלון
אנה בונדר
איריס עוז
בכך הן מצטרפות לקבוצה נכבדה של עובדי מנהל בעלי תואר אקדמי .סה"כ מניינם 24
עובדים מתוך  70עובדים במכללה.
בתקווה להמשך עבודה פורייה ומשותפת בין כולנו :הסגל האקדמי ,הסגל המנהלי והסטודנטים,

וברכת יישר כוח לכל העוסקים במלאכה,
ד”ר טלי בן ישראל
סמנכ”לית למינהל
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