
בדרכי 1

בדרכי
גליון מס' 9 | תשרי-חשוון | אוקטובר 2021

ברכות לפתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב
تهنئة مبناسبة افتتاح العام الدرايّس 2022-2021.

החצבים כבר פורחים בשולי הדרכים 
ואנחנו בפתחה של שנה אקדמית חדשה.

נקווה ששנה זו תפרוש
 "על כל בית שמי זיו ואורה".

מי ייתן ותהא זו שנה של ְׁשלֹומּות, בריאות 
טובה ושגשוג אקדמי לכולנו כפרטים 

וכחברי קהילת מכללת קיי.

الَعناِصُل قد أزهرت عىل جوانب الّدروب 

ونحن حيال بداية عام أكادميّي جديد.
نتمّنى أن ينرش هذا العام "َعىل كُلِّ بيٍت َسامًء 

ُمرْشَِقًة َونُوًرا".

نترّضع أن يكون هذا العاُم عاَم رفاهية وصّحة 
جّيدة وازدهار أكادميّي لنا جميًعا أفراًدا 

وأعضاء أرُسة كلّية يك.



בדרכי 2

סטודנטים במכללה

בעלי תפקידים חדשים

השנה ילמדו במכללת קיי 2,317 סטודנטים לתואר ראשון,
לתואר שני ולתעודת הוראה, ועוד כ – 2,000 מורים שישתלמו במסגרת הפיתוח המקצועי.

הסטודנטים ילמדו במסגרות הבאות:

כ - 1,894 סטודנטים 
לתואר ראשון, 

מהם כ- 458 סטודנטים
שיתחילו את לימודיהם 

הסדירים בשנה א'.

כ - 143 סטודנטים 
שילמדו בתוכניות השונות 

להסבת אקדמאים 
להוראה.

 כ - 400 מתמחים 
בהוראה, המשולבים כבר 

במערכת החינוך.

כ - 280 סטודנטים 
לתואר שני 

בשש תוכניות שונות.

ראש לימודי ההכשרה: דינה בן יעיש.

ראש תוכנית ההכשרה לחינוך המיוחד במגזר היהודי: ד"ר גילת טרבלסי.

ראש תוכנית ההכשרה לביה"ס העל־יסודי: ד"ר ורד יפלח.

ראש תוכנית ההכשרה לגן במגזר היהודי: סופי בן יאיר.

ראש לימודי החינוך: ד"ר רז שפייזר.

ראש ההתמחות בספרות: ד"ר נעמה רשף.

ראש תוכנית רג"ב )ראש גדול בהוראה(: ד"ר ורד פלפל- קיסר.

ראש היחידה לכניסה להוראה: ענת קסלר.

ראש אכסניית לשון: גב' איה סגל.

ראש בית הספר ללימודים מתקדמים: ד"ר מירב אסף.

ראש ההתמחות במתמטיקה: ד"ר לאוניד קוגל.

ראש המרכז ליוזמות חינוכיות מתוקשבות )מיח"ם(: ד"ר שמעון פוגל.
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בונים ומתחדשים

פרויקטים שהסתיימו
הסתיימה בניית המרכז לסימולציה של מכללת קיי, 
והוא כבר פעיל ומעניק שירות לגורמי הפנים והחוץ 

של המכללה. המרכז כולל שני חדרי סימולציה וחדרים 
לצוות האחראי והמפעיל.

הודות לתרומתה הנדיבה של קרן פיירס הסתיימה 
בניית שני חדרי כיתות מרווחים ומצוידים היטב )בגודל 

של 100 מ"ר כל אחד( בבניין אומנות. 

פרויקטים בשלבי סיום
ממש בימים אלו מסתיימת התקנת מערכות בטיחות 
וכיבוי אש מתקדמות הכוללות מתזים –  בכל בנייני 

המכללה.

בשלבי סיום גם החלפת התקרות בכיתות, כולל 
התקנת תאורת לד תקנית וחסכונית.

פרויקטים חדשים
התחלנו בפרויקט הקמת לשכת מנכ"ל ולידו מטבחון 

ושירותים )שיוקמו מעל מטבחון שישופץ( לטובת עובדי 
המכללה.

התחלנו להקים שירותים ומטבחונים בשתי הקומות 
העליונות של הבניין הראשי במטרה לאפשר לסגל 

האקדמי נוחות ונגישות.

גם בבניין מדעים אנחנו עמלים על הקמה ועל הרחבה 
של שירותים.

פרויקטים מתוכננים
< בניית שלוש כיתות נוספות בבניין אמנות.

< אדריכלות נוף כוללת למכללה.
< שיפוץ משרדים בבניין הראשי.

-< בניית מחסן לציוד ספורט ליד מגרש האתלטיקה.
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האקדמיה של המח"ר
הוראה  לקידום  נוסד  המח"ר  של  האקדמיה  מרכז 

משמעותית, חדשנית ורלוונטית. 
המרכז הוקם בעזרת קול קורא כחלק מתוכנית ארצית בשם 
פריזמה מטעם משרד החינוך – האגף לישראל דיגיטאלית ומכון 

מופ"ת. 
כוחות פנימיים של המכללה שולבו יחדיו ובמהלך שנת תשפ"א 

הם הובילו מספר מהלכים מערכתיים במכללה:
< ארבעה ימי סגל להכשרה וחשיפת דגמי הוראה היברידיים 
המשלבים הוראה פרונטאלית בזום או במכללה לצד הוראה 

מקוונת סינכרונית וא־סינכרונית.

< שתי  הרצאות השראה תחת המותג "טלסקופ" –  לסגל 
המכללה, לסטודנטים ולמאזינים נוספים. 

< הופץ קול קורא לראשי תוכניות והתמחויות המעוניינים לקבל 
ליווי ותמיכה בשינוי לקראת הכנת המערכת לשנת תשפ"ב. 

עשרה ראשי תוכניות או התמחויות נענו לקול הקורא ועדכנו 
את התוכניות שלהם ביום גמיש אחד לפחות במערכת.

< המרכז מלווה מרצים המעוניינים לכתוב סילבוסים חדשניים, 
סילבוסים  והגשת  ג'ינאלי  בעזרת  חדשני  באופן  אריזה  כולל 

כעבודה מסכמת להשתלמות לגמול. 

המנטורים,  ובה שותפים  רחבה,  היגוי  ועדת  מלווה  את המרכז 
הנהלת המכללה וראשות המרכז:

ד"ר אינה אוקנין סמינרוב וד"ר דפנה גרנית דגני.

היערכות לשנת תשפ"ב
לקראת שנת הלימודים החדשה נערכה פעילות למרצים החדשים – "להשלמת הפערים" ולחשיפה לדגמי ההוראה.

בהמשך הוזמנו כל המרצים ליום למידה ובו התמקדו בנושא "היום הגמיש".
ראשי התוכניות וההתמחויות התבקשו  ליצור שני ימי שיא עבור הסטודנטים –  שניים בכל סמסמטר 

בשנה זו צפויות גם הרצאות "טלסקופ" מרתקות ואף שילוב פודקאסטים )הסכתים( בכמה מן הקורסים. 
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ביום שלישי, 5 באוקטובר 2021 התקיים טקס הענקת התואר B.Ed  ותעודת הוראה לבוגרי תש"ף –
על פי הנחיות התו הירוק, כמובן.

הטקס נערך בנוכחות ראש העיר מר רוביק דנילוביץ, נשיאת המכללה פרופ' לאה קוזמינסקי, סגל המרצים וכמובן 
הסטודנטים הנרגשים ובני משפחותיהם. את הטקס הנחה מגיש הטלוויזיה אלעד זוהר.

.M.Teach ולתואר מוסמך בהוראה M.Ed למחרת, 6 באוקטובר 2021, נערך הטקס  לבוגרי תואר שני
אנו מאחלים לבוגרות ולבוגרים הצלחה רבה בהמשך דרכם!

חלוקת תארים לבוגרי תואר ראשון ושני

תקותנו
גלריית מכללת קיי תציג 

את תערוכתו של 
ישראל רבינוביץ

"ִתְּקָוֵתנּו" )אוצרת: גבריאלה קליין(.

התערוכה תפתח 
ביום ראשון, 24 באוקטובר 2021 

ופתוחה לסטודנטים, למרצים ולסגל המכללה.


