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שינויים במכללה
שלום לעובדי הסגל המנהלי ,לחברי הסגל האקדמי ולסטודנטים במכללה,
סיום שנה“ל תשע“א בפתח ,וברצוני לידע אתכם בעניין השינויים המנהליים שחלו בתקופה
האחרונה במכללה.
השנה התברכנו בשינויים מהותיים בפעילות המנהלית במכללה .באיגרת זו אדווח על
שינויים ותהליכים חדשים שהתרחשו לאחרונה:

יחידת
רישום וקבלה

.1

יחידת רישום וקבלה  -בתחילת סמסטר ב‘ החלה לפעול במכללה במתכונת
חדשה יחידת הרישום והקבלה .בראש היחידה עומד רן טייכר ,מורה לשעבר ואיש
שיווק ומנהל בהווה .רן מביא עמו ניסיון רב בתחומים אלו ,וכבר בחודשי עבודתו
הראשונים ניכרים שינויים והתקדמות בהרשמה .במקביל לטיפול השוטף בהרשמה
)תוך ארגון מחדש של דרך העבודה והתאמתה לכלים המודרניים( ,רן עובד עם
צוותים שונים במכללה על שיפור השיווק ,כגון :ניסיונות ראשונים לפתיחת מכינה
ייעודית )שתכוון את המסיימים ללימודים במכללה( ,פתיחת קורסים פסיכומטריים,
פתיחת הרשמה לציבור ולקהלי יעד חדשים ועוד .התהליך עדיין בראשיתו ,ואנו
מקווים להמשך פורה.

יחידת הכספים

.2

שינויים ביחידת הכספים -בימים אלו נכנס לתפקידו מנהל כספים חדש למכללה.
משה שולץ יחליף את אפרת קדמה בתפקיד .בהזדמנות זו אנו מודים לאפרת
על שנים רבות של השקעה ומסירות למכללה וליעדיה .אפרת ליוותה וקידמה
פרויקטים רבים במהלך שנות עבודתה ,ותרומתה לקידום המכללה רבה.
משה שולץ ,כלכלן ורו“ח ,ייכנס לתפקידו ב .15.5.11-בין תפקידיו יהיה לבחון
דרכים לשיפור מצבה הכספי של המכללה על פי צרכיה המתרחבים והולכים
ולבנות אסטרטגיה כספית עבור ההנהלה.

מחשוב
המכללה

.3

מחשוב המכללה  -בימים אלו הסתיים סבב שני בשנה זו של הכנסת מחשבים
חדשים למכללה .השנה הוכנסו  60מחשבים חדשים ,למעבדות הלימוד של
הסטודנטים ולמשרדי הסגל האקדמי ,ואנו מקווים להמשיך בתהליך ההצטיידות.
כמו כן ,שודרגו מחשבים על ידי טכנאי המחשבים והוכנסו לפעילות במקום
מחשבים ישנים.
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.4

עזרי הוראה  -מקרנים  12 -מקרנים הוכנסו לכיתות לימוד שונות במכללה במחצית
השנה )לקראת סיום סמסטר א‘ .

.5

לוחות אלקטרונים  2 -מסכים הותקנו במכללה לפני חג הפסח .מסך אחד נמצא
על קיר הספרייה ליד ממו“ש ומסך נוסף  -בכניסה לבניין החינוך הגופני .בתכנון -
להוסיף עוד  2מסכים בכניסה לבניין המדעים? ובבניין האמנות .בימים אלו יושבת
ועדה ודנה בתכנים ,בעיצוב ובדרכי ההפעלה של הלוחות ..הכוונה היא כי הלוחות
ישמשו הן את מזכירויות בתי הספר )היעדרות מרצים ,שינויים בתכניות הלימודים
וכו‘( ,הן את מרכז המידע )מהנעשה במכללה ,אירועים( ,וכן ,פעולות שהמכללה
מבצעת לצורכי שיווק פנימי )קטעי פעילות ,סרטונים מודעות(.

עזרי הוראה:
* מקרנים
* לוחות
אלקטרוניים

.6

השתלמויות עובדי מנהל -בחודש יוני יתחילו עובדי המנהל בתהליך של למידה
ודיונים בנושא ”איכות השירות“ ,ו ”בניית תרבות של שירות“ .בתהליך נעזר בגורמי
חוץ מיומנים .התהליך ימשיך בתקופת הקיץ ובשנת תשע“ב .

השתלמויות
עובדי מנהל

 .7בחודש מרץ התקיים במכללה כנס בנושא :חינוך בחברה רב תרבותית ברצוני להודות
מכל הלב לכל השותפים במלאכה ,חברי הסגל המנהלי וחברי הסגל האקדמי כאחד .נראה,
כי שיתוף פעולה טוב בין הצוותים יכול להביא להצלחות למען כולם ולהאדיר את שם
המכללה.

בהצלחה לכולנו ,וסיום נאה לשנה“ל תשע“א.
בברכת חברים,
ד“ר טלי בן ישראל
סמנכ“לית למנהל
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