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 נשיא המכללה –פתח דבר 

 .ז"תשע ל"בשנה  כנרת האקדמית המכללה של האקדמית הפעילות מסכמת שלפנייך החוברת

 ובעלי, וועדותיה האקדמית המועצה, קתדרה, המחקר מכוני, הספר בתי של פעילות סיכום למצוא ניתן בחוברת

 .במכללה נוספים תפקידים

בשנה"ל תשע"ז נתבשרנו על קבלת אישור המועצה להשכלה גבוהה לפתיחת המחלקה לניהול משאבי אנוש שתפתח 

זכינו לקבל שלוש הסמכות מל"ג קבועות עוד ערב שנה"ל תשע"ח והמחלקה לכלכלה אשר תפתח בשנה"ל תשע"ט. 

 B.A-בהנדסת תעשיות מים, ו  B.Scבהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה,  .B.Scלתוכניות הבאות: 

 .במדעי התנהגות

(, תכנית אחת .M.Sc -ו  M.Aבמקביל, מקדמת המכללה את כתיבתן ואישורן של תכניות לתארים מתקדמים )

 לפחות לכל מחלקת לימודים שהגיעה לפרקה במסגרת תכנית החומש האקדמית. 

ומלונאות אשר  בינ"ל בניהול תיירות  M.A הלימודים תכנית לפתיחת ג"המל בימים אלו אנו בתהליך לאישור של

 בלימודי ארץ ישראל. M.Aת לימודים לפתיחת תכני ןכו תלמד בשפה האנגלית

מתוך מטרה לסייע לחברי הסגל האקדמי במחקרים נוכחיים מול קרנות וגופים  בנוסף, השנה הקמנו רשות מחקר

מענה לעלייה בהיקף  ההקמת רשות המחקר היווהליך מינוף המחקרים של חברי הסגל. יידוע וחיצוניים והן ל

צעד חשוב ומשמעותי במיסוד ופיתוח תחום בשנים האחרונות והינו הפעילות המחקרית של חברי הסגל במכללה 

 .המחקר במכללה

בשנת תשע"ז המשכנו בתהליך של שאיפה מתמדת לשיפור האיכות האקדמית והמנהלית אותה אנו מציעים 

פר מהלכים כגון משובי הוראה פרטניים לסגל האקדמי, סקר לסטודנטים בקמפוס. במסגרת שאיפה זו נערכו מס

והקצאת משאבים לעידוד ופיתוח תחום המחקר וההשתלמויות. שביעות רצון בקרב הסטודנטים משירותי המנהלה 

 .שבפתח בשנים להמשיך במגמה זו גם מתעתדיםאנו 

ברות בעבותות למשק בישראל המכללה האקדמית כנרת שוקדת מזה שנים על פיתוח תכניות לימודים אשר מחו

 בכלל ולאזור הצפון בפרט, מתוך ראיית הלימודים האקדמיים כפלטפורמה לקידום יעדים חברתיים וציבוריים.

  .AGRO-TECH -זהו היסוד שהיווה זרז לקידום הקמת מרכז כנרת לחדשנות ויזמות בתחום ה

לטובת המהלך, חברה המכללה למועצה האזורית עמק הירדן, לבית החולים פוריה ולצמח מפעלים ומשקי עמק 

הירדן להקמת קואליציית חדשנות אזורית. קואליציה זו הניבה פרי אופרטיבי בצורת מרכז לפיתוח תעשייה עתירת 

 פעולה עם החברות המובילות במשק. ידע בעמק הירדן, במרכז זה יועסקו חברי סגל, בוגרים וסטודנטים בשיתוף

 אני מזמין את הקהלים השונים הבאים בשערי המכללה לקחת חלק במהלך חדשני זה.

בשנה"ל תשע"ז החלה לפעול תכנית "תקווה ישראלית באקדמיה", יוזמה ארצית בהובלת נשיא המדינה, מר ראובן 

-הסדר הישראלי החדש בהיבטים החברתייםריבלין ובשותפות המועצה להשכלה גבוהה. יוזמה זו אשר עניינה 

דמוגרפיים, רואה באקדמיה כפלטפורמה ליצירת שיח חברתי מחודש בין "שבטיה" של החברה הישראלית. המכללה 

גב' הילה  -יה, ממונה מוסדיתד"ר ריקי גל -האקדמית כנרת התגייסה אף היא למהלך הארצי, מינתה יו"ר לתוכנית

שר יחד עם פרופ' עמוס רולידר, דיקן הסטודנטים הנכנס וצוותו יישבו על המדוכה ברקן וועדת היגויי ייעודית א

וישרטטו מתווה עבודה שנתי לתחום זה. כבר השנה זכתה המכללה להקדיש את כנס כנרת השלישי לחינוך, אקדמיה 

 כנתו.ופריפריה לנושא תקווה ישראלית באקדמיה ולהביא את הנושא לקדמת השיח על בימת הכנס ובתהליך ה
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סובלנות, גיוון  -אני מאמין כי נזכה למקסם את הקמפוס ההטרוגני שלנו ולהוות מוסד מוביל בערכי התוכנית

 .תרבותי ושותפות

 

 

 
 

 בברכת שנה טובה ופורייה

 
 שמעון גפשטיין' פרופ

 
 נשיא
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 בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב

 אברהם שיצר' פרופ: דיקן בית הספר

 אל חלי-בתגב' גב' בילי גנור / : ראש מנהל בית הספר

 דבר הדיקן

פרופ' גליל, שהתמודד בגבורה עם  ז נפתחה על רקע מחלתו של דיקן ביה"ס, פרופ' נח גליל ז"ל."תשע הלימודים שנת

מחלתו הקשה, המשיך להנהיג את בית הספר עד יומו האחרון ובכך אפשר לצוות המינהל, לרכזות המחלקות ולחברי 

רכוב. זכרו של פרופ' גליל, שהטביע  אחי ש"ע להנדסה הספר בית מחלקות בכל סדירה הוראה פעילות הסגל לקיים

 את חותמו על בית הספר להנדסה, ינון לעד.

בתקופה קשה זו מונה פרופ' רם שפינר, ראש המחלקה להנדסת תעשיות מים, פרופ' שפינר,  הדיקן מקום כממלא

המינהל גב' בילי גנור. שילוב זה הבטיח ניהול אקדמי ומנהלתי תקין של  הסתייע בפרופ' גליל ככל שיכול ובראשת

מחלקות בית הספר והצוות הניהולי. על כך מגיעים שבחים והוקרה לרם ולבילי על מילוי התפקיד בנאמנות ובהפגנת 

 יכולות. לתפקיד הדיקן נבחר פרופ' אברהם שיצר שנכנס לתפקידו בחודש פברואר השנה.

מחלקות. בבית הספר  לימדו  5 –סטודנטים ב  550 –במהלך שנת הלימודים תשע"ז למדו בבית הספר להנדסה כ 

מורים מו החוץ. המחלקה להנדסת אנרגיית גז ונפט קלטה את מחזור הסטודנטים  72 –חברי סגל, ו  31בתשע"ז 

בלת אישור המל"ג לפתיחת הראשון בתחילת השנה האקדמית תשע"ז, לאחר עיכוב של שנה בשל האיחור בק

סטודנטים. סטודנט אחד נשר במהלך הלימודים עקב סיבות  20הלימודים. במחזור הראשון החלו את לימודיהם 

אישיות ומקומו התמלא ע"י סטודנט שעבר ממחלקה אחרת. פתיחת הלימודים במחלקה חייבה תכנון והקמת 

עבדות: מעבדה לכימיה אורגנית ומעבדה למכניקת מעבדות הוראה חדשות. לקראת השנה הקרובה מוקמות שתי מ

 זורמים. מעבדות נוספות יוקמו במהלך השנה הקרובה.

ראש המחלקה להנדסת איכות ואמינות הקודם, פרופ' עמוס נוטע, הודיע בשלהי תשע"ו על פרישתו. לתפקיד ממלאת 

לקראת סוף שנת הלימודים  מקום ראש המחלקה מונתה דר' שלהבת צור לייבוביץ שביצעה את תפקידה כהלכה.

הנוכחית נבחר לתפקיד ראש המחלקה פרופ' אבנר הלוי מאוניברסיטת חיפה לשעבר. פרופ' הלוי, שהכיר את 

המחלקה מזמן היותו סוקר מטעם מל"ג, החל בביצוע התאמות ושינויים בתוכנית הלימודים ובאיוש תפקידי 

 ההוראה במחלקה. 

ות: הנדסת תעשיות מים, הנדסת איכות ואמינות והנדסת תוכנה. שתי מחלק 3במהלך השנה נסקרו ע"י מל"ג 

המחלקות הראשונות נסקרו לצורך גיבוש המלצה להסמכה קבועה והשלישית להארכה שניה של ההסמכה הזמנית. 

צוותי בית הספר והמכללה טרחו והכינו דוחות מפורטים עבור הסוקרים שרובם גם ביקרו בבית הספר, עודכנו, 

ם סגל ההוראה וסטודנטים ועם הדיקן ונשיא המכללה. בסיום תהליך הסקירה, ולאחר העברת הבהרות נפגשו ע

למספר נושאים, המליצו הסוקרים על הענקת הסמכה מלאה למחלקות להנדסת תעשיות מים ולהנדסת איכות 

וועדת המשנה  ואמינות והארכת הסמכה לשלוש שנים למחלקה להנדסת תוכנה. המלצות אלה אומצו לאחרונה ע"י

. בכך עולה מספר מחלקות בית 18.7.2017להנדסה וטכנולוגיה של מל"ג ואושרו ע"י מליאת מל"ג בישיבתה ביום 

 ת.והספר שלהן יש הסמכה קבועה לשלוש: הנדסת אלקטרוניקה וחשמל, הנדסת תעשיות מים והנדסת איכות ואמינ
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 תעשיות: עם וקשרים מפגשים וארגנה יזמה, גנור בילי' גב, להנדסה הספר בית מנהל ראשת

 השונות במחלקות בתעשייה סיורים 17 השנה התקיימו 

 מחלקתיות אורח הרצאות 13 התקיימו. 

בית הספר המשיך במסורות של קיום הרצאות אורח לכלל הסטודנטים בצהרי יום ד'. השנה קוימו ההרצאות 

 הבאות:

 .קבוצת גבעסול -גדעון ידין  .1

 . צפון מחוז התעשיינים התאחדות ר"ויו טרלידור קבוצת ר"יו - צימרמן הנרי .2

, סטודנטים -אורחים  300 מעל השתתפו ליזמות וחדשנות. בפורום 8 -מיוחד: פורום כנרת  ה  כנס כמו כן התקיים

שונים.  בתחומים חדשניות טכנולוגיות חשפו אשר חברות מגוון של הרצאות התקיימו ובמסגרתו, ויזמים תעשיינים

ם בנוסף לכנסים וימי עיון שנערכו ע"י מחלקות בית הספר ומדווחות על ידן בנפרד. קוימו סיורים לימודיים רביזאת 

 בתעשייה שאף הם מדווחים בנפרד ע"י המחלקות.

 במכללה להנדסה הספר בית שבוגרי לכך גורמים שונות ברמות פעולה ושיתופי התעשייה עם ההדוק הקשר

 הבוגרים עם הקשר אחר מעקב נתוני. הארץ רחבי בכל עבודה במקומות רבה הבהצלח נקלטים כנרת האקדמית

 בוגרים בית הספר פועל לסיוע בהשמת .המחלקות בכל 90% -מ למעלה, ביותר גבוהים השמה אחוזי על מצביעים

 לראיונות והכנה חיים קורות כתיבת -לעבודה  הכנה בנושא המסיימים לכל סדנא התקיימה בין היתר. בתעשייה

 .  עבודה

מחקרית של חברי הסגל. הוקמה במכללה רשות מחקר  ועידוד פעילות בית הספר אימץ מדיניות של פיתוח

שמתפקידיה לסייע ביזום, פיתוח וניהול מחקרים, אם ע"י מימון ממקורות פנים )מצומצמים( ואם ע"י סיוע בגיבוש 

לקן הניבו פרסומים מדעיים, אם כי המלאכה וכתיבת הצעות מחקר. ניתן כבר להבחין בפעילויות מחקריות, שח

 עדיין מרובה. 

 

 במהלך השנה הוקמו במסגרת המחלקה לתעשיות מים שתי מעבדות מחקר: 

מחקרים יישומיים בתחום של טיפולי מים ושפכים, בדגש על ייעול לביצוע המעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית  .1

מט"שים(, המאפשרים חסכון אנרגתי ותשתיתי. בראש תהליכי עיכול ביולוגיים במפעלים לטיפול בשפכים )

 המעבדה עומד : ד"ר אופיר מנשה.

תוח חומרים חדשים יהמעבדה תעסוק בפ. רוכביםמ-המעבדה לפולימרים, חומרים מרוכבים וחומרים ננו .2

מענה לבעיות בעת ייצור פולימרים, לדוגמא: לשלב פולימרים ידידותיים לסביבה, כגון  תתןותהליכים ו

poly(lactic acid)  יחד עם פולימרים קלאסיים ותוספים על מנת לקבל חומרים חדשים עם תכונות משולבות

 בראש המעבדה עומד דר' רן סוצקוורין. ומשופרות.

 

בתערוכה הוצגו שלושה עשר פרויקטים . בוגרינו של גמר קטייפרו תערוכת ביום טקס הענקת התארים התקיימה

ורחי טקס הבוגרים יחד עם מנחים מהתעשייה נחשפו לפוסטרים שהציגו פרויקטים של בוגרי המחלקות השונות וא

 שונים ומגוונים. 
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 המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 אבי מנדלסון' פרופ: ראש המחלקה

 גב' אלונה כהן/  אל חלי-בתגב' : רכזת המחלקה

  המחלקה אודות

 32סטודנטים משנה שעברה( ועוד  10מן המניין )גידול של  סטודנטים 104 במחלקה למדו ז"תשע הלימודים בשנת

 בוגרי 19 לימודיהם מוסיי השנהסטודנטים(.  6סטודנטים חיצוניים בתכנית ההשלמה למערכות הספק )גידול של 

 התשיעי של המחלקה.  המחזור

 בארץ ומובילים מומחים שהם, החוץ מן וריםמ 15 -ו מכללתיים סגל חברי 10, גרעין סגל חברי 5 מונה ההוראה סגל

 . בארץ האלקטרונית בתעשייה בכירים מהנדסים או ל"רפא יוצאי ברובם – בתחומם

 :חברי הסגל במחלקה הם 

 ראש המחלקה, בעל ניסיון הן אקדמי )טכניון( והן תעשייתי )אינטל, מיקרוסופט(. מומחה –אבי מנדלסון ' פרופ 

במערכות מחשב, החל מרמת התכנון של המעבד, וכלה ברמת התוכנה הרצה עליו, קרי מערכת הפעלה, 

 אפליקציות וכו.

 במערכות רוניאלקט רעש תופעות של  הסתברותי בניתוח מומחה, ל"רפא יוצא -נמירובסקי עמיקם' פרופ 

 חשמליים וברכיבים

 בפני הגנות בתחום מומחה -אהרוני אפרים' דר ElectroStatic Discharge (ESD) עוסק. משולבים במעגלים 

 .TowerJazz בחברת לקוחות ותמיכת בפיתוח

 ומיקרואלקטרוניקה במעגלים מומחה, בטכניון חוקר -ברוק איגור' דר. 

 בו העיקרי התחום ,שבבים תכן, משולבים מעגלים: א"ת באוניברסיטת וחוקר אינטל וצא -אפרתי אבי מר 

 .(VLSI מעגלי של מחשב בעזרת תכנון) -VLSI CAD באינטל סקע

 

 ית הלימודים ושינויים בחברי הסגלתכנ

יותם פלד, אשר גם עובד ברפא"ל במחלקה. את עבודתו סיים היה ראש המחלקה בעבר אשר פרופ' מיכה ורנר, 

  הצטרף למחלקה כמרצה מהחוץ. 

 

 תעשייה קשר עם גורמי חוץ/

השנה נעשו מאמצים רבים לקשר את המחלקה עם התעשייה. פרופסור אבי מנדלסון נפגש עם גורמי תעשיה שונים 

 :כגון

  חברה המתמחה בתכנון מנועים ופתרונות ע"פ דרישות צרכן. החברה תרמה השנה מלגה מלאה  –גבעסול

 לסטודנט שנה ג' עבור פעילות במפעל החברה והדרכת ילדים במרכז עידן טכנולוגי בבית שאן.

  עוזרת לנו בקיום סיורים ובהנחיית סטודנטים לפרויקטים בתחום מערכות הספק. –חברת חשמל 

 הציגו אותו גם בפני יימו צוות סטודנטים את פרויקט הגמר בשיתוף החברה בהצלחה רבה והשנה ס -רפא"ל

 החברה.

 



 

  

 

 

 

9 
 

 סטטוס מול מל"ג 

 הסמכה קבועה מתשע"ד.

 

 פעילות מחקרית

 ד"ר אפרים אהרוני הציג עבודת מחקר אשר עשה בעזרת סטודנטים במכללה בכינוס מדעי
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 המחלקה להנדסת תוכנה

 עמיר תומר' פרופ: ראש המחלקה

 יעל יואליגב' : רכזת המחלקה

  המחלקה אודות

בשנה ג'  15בשנה ב',  22מכינה(,  )לאחר 'א בשנה 30מתוכם סטודנטים,   90בסוף שנה"ל תשע"ז לומדים במחלקה 

 בשנה ד'. 23-שהורחקו לשנה בגלל עברת משמעת( ו 4)לא כולל 

 שנים נוספות. 3-הוחלט על הארכת ההסמכה הזמנית להמחלקה עברה סיקור של שני סוקרים מהמל"ג, בעקבותיו 

 
 

   ז"בתשע הסגל חברי

 פרופ' עמיר תומר )ראש המחלקה(:  הנדסת מערכות עתירות תוכנה ונושאים מתקדמים

 ד"ר דן אהרוני: תכנות ומדעי המחשב

 ד"ר מייקל מיי: מערכות הפעלה ותקשורת

 ד"ר ענת אהרוני: מערכות מידע

 
 

 ז"בתשע פעילות

 לות אקדמיתפעי

 ;הוראת תכנית הלימודים הבסיסית, בכל מחזורי הלימוד 

  הכנסת נושאים מתקדמים חדשים )כגון פיתוח יישומי אינטרנט( ושדרוג נושאים קיימים )כגון מערכות זמן

 אמת(

 התמודדות עם קשיים של תחלופת מרצים בלתי מתוכננת 

 
 פעילות מחקרית

  פרופ' עמיר תומר: הרצאת אורח בכנסECSEE 2016  בגרמניה, פרסום והצגת מאמר בכנסEDUCON 2017 ,

 ת.ע-שת"פ עם מחקר באוניברסיטת חיפה, כולל פרסום מאמר )פרק בספר( ושליחת מאמר נוסף לכתב

 ד"ר מייקל מיי: המשך מחקר באספרנא 

 )ד"ר ענת אהרוני: המשך מחקר באספרנא )במינון נמוך עקב בעיות בריאות 

 
 

 גוניםאר עם קשרים טיפוח

  המשך שת"פ עםOTH-Regensburg ו-HS-Kempten בגרמניה 

 המשך שת"פ עם אילטם )איגוד משתמשי תעשיות מתקדמות( בתמיכה באורחים מחו"ל לכנסים 

  חידוש ההסמכה של הלשכה לטכנולוגיות המידע לתוכנית הלימודים של המחלקה )כל בוגר מקבל תעודת

 "מנתח מערכות מתמחה"(
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 גורמי חוץ / תעשייהקשר עם 

 שלימו הסטודנטים  11-המשך שת"פ עם חברת אספרנא: ד"ר מייקל מיי מרכז את פעילות המחקר בחברה ו

 או משלימים פרויקטים בחברה

 שיתופי פעולה עם החברה הכלכלית של המכללה: השתתפות ביוזמות 

 פרויקט סטודנטים ברפאל 

 רכות רפואיותסיור מקצועי בחברת "ביוסנס" ביקנעם, המפתחת מע 

 

 הרצאות אורח / עיון מיי / כנסים

 כנס כנרת החמישי להוראת הנדסת תוכנה 

  מנהל פיתוח תוכנה בחברת "פיליפס מערכות רפואיות" –הרצאת אורח מחלקתית של זאב קופל 
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 המחלקה להנדסת תעשיות מים

 רם שפינר' פרופ: ראש המחלקה

 אנה עמירגב' : רכזת המחלקה

  אודות המחלקה

 בשוק ברובו והשתלב לימודיו את סיים הסטודנטים של השלישי והמחזור סטודנטים  186במחלקה למדו ז"בתשע

 מים פלגי,עמיעד, GES, מקורות כמו המים בתחום מובילות בחברות היתר בין, תווחבר תפקידים במגוון העבודה

 מחזור כל עם סמסטר כמידי נערכות מחלקה שיחות. השמיני המחזור בלימודיו להתחיל עתיד הקרובה בשנה. ועוד

 . האפשר במידת ןפתרונ על ותובא הצוות להתייחסותזוכות  אשר בעיות הצוות עם מעלים הסטודנטים בהם

שתה מהתפקיד ואת יעבר שינוי השנה כאשר מנהלת המעבדה גברת נועה שגיא תורג'מן הודיעה על פר המעבדה צוות

נקלטו לבורנטים חדשים והלבורנטית ג'סיקה סימלר חזרה ונקלטה  מקומה ממלאת הגברת מירי אופיר. בנוסף,

 במקביל ללימודיה לתואר שני.

  .והמחקר וזאת במטרה להמשיך ולקדם את ההוראה, חדשים מרצים מספר נקלטו ההוראה בצוות

ד"ר מהטכניון,  הבתהליך קליטה של חברת סגל חדש נמצאת המחלקהבעקבות פטירתו של פרופסור נח גליל ז"ל, 

 ימיים במים.כ-ליאת בירנהק, אשר הינה מומחית בכימיה של המים וטיפולים פיזיקו

 

          בתשע"זחברי הסגל 

 .ובקולחים בשפכים טיפול, השפכים הולכת מערכות בתחומי מתמחה, שפינר רם' פרופ

     .מרוכבים וחומרים בפולימרים מתמחה, סוצקוורין רן ר"ד

 .ושפכים מים של במיקרוביולוגיה מתמחה, מנשה אופיר ר"ד

 

 פעילות בתשע"ז

 פעילות אקדמית

סמסטר במהלך הלימודים של  מידי ומתחזק הולך אשר התעשייה עם הדוק קשר כוללים במחלקה הלימודים

 ונעשה הולך הסיור אופי כאשר ללימודיהם השנייה מהשנה החל בתעשייה סיורים עורכים הסטודנטים. הסטודנטים

 ימי מספר גם כיום מקיימים ואנו השנים עם התהדק הקשר. בלימודיהם מתקדמים שהם ככל ויותר יותר מקצועי

 . שונים בקורסים ההעשרה מתכנית כחלק שונות בחברות מרוכזים הכשרה

 להלן רשימת ההרצאות של אורחים מן התעשייה שהתקיימו השנה במחלקה:

 ובבוצה בשפכים טיפול טכנולוגיות של מהקורס כחלק, G.E ארביב רועיע"י  אורח הרצאת

 'א בשנה לסטודנטים רקע הרצאת – ברמד בחברת אסיה תחום מנהל, בנימיני אהרוןע"י  אורח הרצאת

 'א בשנה לסטודנטים רקע הרצאת – מקורות ירדן חבל מנהל מלול אביע"י  אורח הרצאת

 וניקוז ביוב, מים מערכות תכן הקורס במסגרת "מים הלם" בנושא י.ר.א ברונר יפתחע"י  אורח הרצאת

במסגרת הקורס לתחנות שאיבה ואביזרי , "בקרה מגופי" בנושא ד"ברמ מחברת באר מיכה ע"י אורח הרצאת

 מים

 ג שנה עבור בפסלאון היישומית והסדנא הסיור לקראת פלסאון טוב אבן אמירע"י  אורח הרצאת
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 וברמד מיכאל שבמעגן פלסאון, חרוב בכפר י.ר.א  בחברת, התעשייה עם הקשר הרחבת במסגרת,  לעיל כאמור 

 של זו הכשרה. החברות במעבדות אישית התנסות הכוללים העשרה לימי הסטודנטים זכו עברון שבקיבוץ

hands-on כפי חדישות לימוד בתכניות מקום תסותופ הולכת אולם להנדסה ספר לבתי כך כל אופיינית אינה 

 .שנתיים לפני ברלין של המים בתערוכות בביקורו המחלקה ראש לדעת שנוכח

 וברשימת המחלקה של הגמר פרוייקטי במסגרת התעשייה עם הפעולה שיתוף גם התרחב השנה, כן כמו 

שונות אשר בעקבותיהם קלטו חלק  תעשייתיות בחברות תוחיופ מחקר פרוייקטי מספר נכללים הפרוייקטים

 .מהחברות את בוגרי המחלקה לשורותיהם

 המים: במשק מפתח במוקדי רבים מקצועיים סיורים נערכו שנה כמידי 

 'ג שנה חשמל הנדסת מהקורס חלק - אשכול לאתר סיור

 'ג שנה גיאולוגיה מהקורס חלק – ג"רמה לדרום סיור

 'ד שנה סיכום סיור –נתניה ומכון הטיהור של , שפד"ןלמפעל ההתפלה בפלמחים סיור

 'ג שנה מקצועי סיור –פלמחים ומכון הטיהור של נתניה, מתקן התפלה מקורות שחם בחברת  סיור

 'ב שנה ושפכים מים של מיקרוביולוגיה מהקורס חלק – השטה למעבדה סיור

 'א שנה אקולוגיה מהקורס חלק – החולה ואגמון ספיר לאתר סיור

 'ג שנה רועב בפלסאון ריתוך סדנת+  סיור

 'ג שנה י.ר.א לחברת סיור

 'באתר אשכול במסגרת הקורס טיפול במים לשנה ג סינון למתקן סיור

 ג' שנה ברמד בחברת הדרכה יום

 

 ב הנוער פעילות את המרכז לנוער האקדמי המרכז ובין המחלקה בין הפעולה שיתוף הועמק, ז"תשע במהלך-

 צפויה הפעילות. כינרת במכללת נלמדים בפרט המים והנדסת בכלל ההנדסה תחומי כאשר שותפות רשויות 14

 י"ע מודרכים ולהיות ללמוד, המכללה את לפקוד עשויים מצטיינים נוער בני עת ח"בתשע מאד להתרחב

 .   המחלקה ובוגרי סטודנטים

 הולכת התבססות של מחזון כחלק ההוראה בצוות המחלקה מבוגרי מספר המשיכו להשתלב ז"תשע בשנת 

 .המגמה בקורסי כמתרגל ד משנה סטודנט להשתלב צפוי ח"תשע בשנת. המקומית" תוצרת"ה של וגוברת

 

 פעילות מחקרית

 מדובר. בפעילות מחקרית שוטפתכבר ת והושלמה נמצא ןת המחקר אשר בנייתומעבד כי לעדכן שמחים אנו

 בתחום מחקר וכן ,המים תעשיית שבשימוש ,מרוכבים וחומרים הפולימרים בתחום למחקר במעבדות

 של האקדמי תוחיהפ בהמשך תסייע אלו מעבדות פעילות כי משוכנעים אנו. ושפכים מים של המיקרוביולוגיה

 .ופיתוח משותפים מחקרים בביצוע התעשייה עם הקשרים והידוק המחלקה

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

14 
 

 ימי עיון/ הרצאות אורח /כנסים

  ל."ז גליל נח' פרופ ש"ע מים הנדסת בתחום ופרויקטים לטכנולוגיה השלישי כנרת כנס התקיים 12/12/16 בתאריך

 משרדי, בורייהצ מהמגזר והן הפרטי מהמגזר הן המים במשק מהנדסים שכללו אורחים 350 -כ השתתפו בכנס

 מסקטור םלבאי בנוסף. ל"והבינ הארצי בשוק המובילות מים תעשיות הנדסת מתחום וחברות מים תאגידי, תכנון

 מתקדמים בשלבים נמצאים אשר מים תעשיות להנדסת מהמחלקה סטודנטים שמוניםכ גם בכנס השתתפו המים

                                                     .                     המים לסקטור אמצעית בלתי וחשיפה מקצועית להעשרה הזדמנות גם הכנס מהווה ועבורם בתואר

 וטכנולוגיות יםפרויקט המתארים רבים תקצירים והוגשו קודמיםה יםכנסה הצלחת לאור רב עניין עורר הכנס

 הכנס. הרצאות 13 עם מושבים 3 הכנס לכל השנה גם לפיכך. הקהל של המקצועי לידע לתרום העשויים ניםימעני

                                                                                 . ושפכים במים וטיפול הולכה במערכות הקשורות טכנולוגיות של ושילוב םייחודיי בפרויקטים עסק

 מוצריהם את שונות טכנולוגיות חברות 14 הציגו ובה מים תערוכת גם לישיתהש השנה זו נערכה הכנס לצד

  .והשפכים המים בתחום ותהליכים מערכות ולייעול לבעיות הטכנולוגיים ופתרונותיהם

 

  ג"מל מול סטטוס

דו"ח זה ותכנית הלימודים להנדסת תעשיות מים  .קבועה הסמכה לקראת התפתחות ח"הגישה את דו המחלקה

כנרת זכה לביקורות טובות מאוד מצד הסוקרים כאשר אחד מהם המליץ על הסמכה קבועה ה האקדמית במכלל

 והשני על הסמכה זמנית נוספת, למרות תמיכתו בתכנית.

 .א אחידות פנינו למל"ג בבקשה לאשר לנו הסמכה קבועהבעקבות ההמלצות הל

 .לתכניתאישרה הסמכה קבועה  18/07/17 -מליאת המל"ג בישיבתה ביום
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 המחלקה להנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה

 אבנר הלוי' פרופ :ראש המחלקה

 / גב' איריס לוי יעל יואליגב' : רכזת המחלקה

 המחלקה אודות

תלמידים חדשים בשנה א' ותקווה מחודשת לקידום המוניטין וההשפעה של המחלקה על  35עם  תשע"ז נפתחה

 סטודנטים. 90-הנדסת איכות ואמינות במשק, בעיקר בצפון הארץ. בסך הכול לומדים במחלקה כ

 בוגרים של המחזור הרביעי לקבל את התואר.  13בחודש מאי, בטכס הענקת התארים, עלו על הבמה 

 

   ז"בתשע הסגל חברי

, מ"מ ראש המחלקה בסמסטר א' תשע"ז. תחומי התמחות: מערכי תקינה ורגולציה; תרבות ד"ר שלהבת צור

 ארגונית והתנהגות ארגונית; מערכות לניהול איכות; יישום מערכות איכות בארגונים.

ת: מערכות לניהול , הצטרף למכללה בתפקיד ראש המחלקה בסמסטר ב' תשע"ז. תחומי ההתמחופרופ' אבנר הלוי

איכות; ניהול איכות ברמה לאומית; ניהול איכות בארגונים גלובאליים; הטמעת תרבות איכות בארגוני ייצור, 

שירות, רפואה, חינוך והשכלה גבוהה; סטטיסטיקה תעשייתית; בקרת תהליכים; תכן סטטיסטי של ניסויים; תכן 

 לאיכות. 

חומי התמחות: תכן סטטיסטי של ניסויים; שיטות טאגוצ'י ותכן , מרצה בכירה. תד"ר ג'קלין אדריאנה אשר

לאיכות; סטטיסטיקה תעשייתית; דגימה וסקרים; יישומי שיטות סטטיסטיות בתעשייה; שימושי מחשב במערכות 

 איכות.

, מרצה בכיר. תחומי התמחות: שימושי מחשב בתעשייה; שיטות ממוחשבות וסימולציות ד"ר לאוניד בורשטיין

 ויישומיה בהנדסת איכות;   MATLABה; מערכת מידע בתעשיי

ומי ניהול ואבטחת איכות תהליכים; ייש-, מרצה. תחומי התמחות: הנדסת איכות בביוגרינהוט-גב' אילה קובו

 בבתי חולים בפרט ובארגוני תעשייה בכלל; שיקול דעת לעומת הנחיות והוראות; מדדים ואיסוף מידע בשאלונים.

 

 ז"בתשע פעילות

 פעילות אקדמית

צירת קשרים עם ארגונים במשק כדי ליישם שיטות מתקדמות בהנדסת תשע"ז הוא בי-עיקר המאמץ האקדמי ב

 איכות ובניהול איכות. ראה להלן. 

פעילות אקדמית אחרת היא בארגון מחדש של כל מערך ההוראה במחלקה, ארגון שאסור שיטלטל את המערכת 

שינויים רק בלימודי שנה א', ואלה ישליכו על יתר  תשע"ח יבוצעו-שנה )למשל, בולכן ייעשה בזהירות ויקודם מדי 

 השנים בהמשך(.

עדיפות ודגש הושם, מרגע כניסת ראש המחלקה החדש לתפקיד, על קבלת הסמכה קבועה למחלקה מהמל"ג. נערכו 

הנקודות. במסמך זה  כמה סבבי סקירה מטעם המל"ג, ולדוחות הסוקרים נערך מסמך תשובה מפורט וענייני לכל

הוצגו עובדות לפיהן הלימודים במחלקה להנדסת איכות ואמינות נעשים בדיוק לפי הנחיות המל"ג, ובפרט הנחיות 

מליאת המל"ג ועדת המשנה שלה לטכנולוגיה ולמדעים, והנחיות שבאו מטעם ועדת המל"ג המלווה את המחלקה. 

 .ניתלתכה קבועה אישרה הסמכ 18/07/17 -בישיבתה ביום
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 פעילות מחקרית

, ספורות התחלותמהפעילות האקדמית המחקרית הייתה מוגבלת מדי, לא נערכו מחקרים מתקדמים במחלקה לבד 

רת סגל שעורכת מחקר מסוים במשותף עם חוקרות תשע"ח. יש חב-ולכן מחקרים הם יעד ביצוע מרכזי המתוכנן ל

 נוספות באוניברסיטה אחרת.

 ל שני חברי סגל ושני מרצים מבחוץ.מחקרי משותף שלשנת תשע"ח מתגבש גרעין 

 ארגונים עם קשרים טיפוח

ף פעולה הדוק עם המחלקה לתועלת כל הצדדים. הארגונים גם יספקו ותילכמה ארגונים בצפון יש אינטרס לש

ייצור נתונים ומידע למחקרים משותפים ביישומי שיטות הנדסת איכות בשטח. ביניהם יש בתי חולים בצפון, מפעלי 

 מועמדים. וממשיכים להוסיף עוד ועוד ארגונים רלוונטיים  ואלקטרוניים וביטחוניים, ואנ

חלק מהארגונים מבקשים לקלוט לעבודה בוגרים שלנו. באחד מהם, חברת פלקס הבינלאומית במפעלה במגדל 

כנן ומאורגן במכון העמק, ייערך כבר הקיץ סיור של סטודנטים שלנו. במשך סמסטר הקיץ ייערך גם ביקור מתו

 התקנים ברמת אביב, תל אביב. הביקור יכלול הרצאות וסיורים במעבדות.

 קשר עם גורמי חוץ / תעשייה

נכנסה  קשר אקדמי נוסף נוצר עם האיגוד הישראלי לאיכות, איגוד שנושבת בו רוח חדשה מאז שד"ר סיגלית מודחי

לתפקיד היו"ר. אחת הפעילויות של האיגוד ש"נרכשו" מהאיגוד האמריקני לאיכות הוא הענקת תעודות "מהנדס 

למי שעבר בהצלחה בחינה של האיגוד. למרות שמות התעודות והתארים,  (CQM)ו"מנהל איכות"  (CQE)איכות"

נה ניתק הקשר בין האיגוד הישראלי התארים האלה  בפירוש אינם אקדמיים, למעשה רחוקים מזה מאד. לאחרו

בגלל ואקום מקצועי בשטח )היעדר תארים מוכרים ונפוצים בהנדסת איכות . לאיגוד האמריקני בנושא זה 

נחשב לדרישת סף מקובלת להיקלט כמהנדס איכות  CQEבאקדמיה בארץ(, בעשרות השנים האחרונות "תואר" 

י קה יודרכו וייבחנו מועמדים לתואר זה. גוף הידע יוגדר כך שבוגרבתעשייה. על בסיס גוף הידע שאנחנו נגדיר במחל

 בלי ללמוד שום חומר נוסף.  CQE-המחלקה שלנו יוכלו לגשת לבחינת האיגוד ולקבל את תעודת ה

 ואני נכין הגדרה ומפרט של גוף הידע המבוקש עד אמצע אוגוסט ואז נקיים  דיון נוסף עם הנהלתלייבוביץ ד"ר צור 

לגוף מוביל מרכזי באקדמיזציה של מקצוע הנדסת איכות ואמינות  המכללהתהפוך כך המשך הפעילות. האיגוד ל

 בארץ.

 הרצאות אורח / עיון מיי / כנסים

לקראת תשע"ח אנו מתכננים בצורה עניינית, יחד עם בעלי תפקידים בכירים בתעשייה בהנדסת איכות ואמינות, 

בפועל של החומר הנלמד ועל ההליכים הנכונים להטמעתם בשטח. אנו הרצאות אורחים שיתנו מבט על היישום 

 מקפידים על כך שהמרצים האורחים יהיו ברמה מקצועית גבוהה ויתרמו לידע הכללי ולהבנה של הסטודנטים שלנו.

בימים אלה אנו מתארגנים לקראת שנת הלימודים הבאה, תשע"ח. זימנו מפגש של כל סגל המחלקה שיתקיים לפני 

לת תשע"ח; זימנו מפגש עם סטודנטים שנרשמו לשנת הלימודים תשע"ח; גיבשנו את מערכת הקורסים ושיבצנו תחי

  בתקווה לגייס עוד נרשמים.מרצים; נשתתף בעוד שני ימים פתוחים של המכללה 
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 אנרגיית גז ונפטהמחלקה להנדסת 

 אברהם שיצר' פרופ :ראש המחלקה

 אלונה כהןגב'  /אל חלי-בתגב' : רכזת המחלקה

  המחלקה אודות

 20המחלקה להנדסת אנרגיית גז ונפט פתחה את המחזור הראשון בסמסטר א', תשע"ז. החלו את לימודיהם 

סטודנטיות. ההקפדה על פרופילי קבלה נדרשים באה לידי ביטוי בהישגי הסטודנטים  2סטודנטים, ביניהם 

לך הסמסטר הראשון נשר אחד הסטודנטים עקב בסמסטר הראשון ובהערכות החיוביות של סגל ההוראה. במה

 בעיות אישיות ובמקומו התקבל סטודנט שעבר ממחלקה אחרת.

 
  ז"בתשע הסגל חברי

מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ומדעי  –כנהוג בשנת הלימודים הראשונה, כללה תכנית הלימודים קורסים במדעי יסוד 

המחשב. קורסים אלה הורו חברי סגל של התחומים הנ"ל. בנוסף, לימד מר גד מנדלסון, שהתמחותו העיקרית היא 

בנושאי אנרגיה ודלקים, את הקורס: "מבוא לאנרגיה." דר' רן סוצקוורין, מהמחלקה להנדסת תעשיות מים, לימד 

חומרים." השתלבות של חברי סגל המחלקה בהוראה תתבצע בהדרגה עם  בסמסטר ב' את הקורס "מבוא להנדסת

 התפתחות תכנית הלימודים.

 
 בתשע"ז פעילות

 פעילות האקדמית 

 השתתפות הסטודנטים בכנס כנרת השני להנדסת אנרגיה בו הרצו מומחים מענפים שונים של משק האנרגיה. .1

 השתתפות הסטודנטים בסיור לימודי במתקן קליטת הגז של חברת "נובל אנרג'י" באשדוד. .2

 השתתפות הסטודנטים בכנס כנרת השמיני לחדשנות ויזמות. .3

 

 פעילות מחקרית

 משום שחברי הסגל המיועדים טרם השתלבו במכללה, לא קוימה פעילות מחקרית בשנה זו.

 
 קשר עם גורמי חוץ / תעשייה

ה ופועלת לרקום קשרים עם ארגונים ובמיוחד עם תעשיות וגורמי תעשיה בתחומי הידע של תכנית המחלקה פעל

 הלימודים. בהקשר זה נוצרו קשרים עם התאחדות התעשיינים )סניף צפון(, חברת נובל אנרג'י, בתי הזיקוק, המכון

 קידוחים ועוד.  ולסביבה, מרכז האנרגיה, דלק לאנרגיה הישראלי

 
 הרצאות אורח / עיון מיי / כנסים

 בתאריך  אנרגיית גז ונפט בנושא: "הגז הטבעי בישראל"כנס כנרת השני להנדסת המחלקה ארגנה וקיימה את 

מר  עם' ד יום בצוהרי אורח בהרצאת השתתפו , בהשתתפות ערה של גורמים מהתעשייה.  הסטודנטים27.3.2017

סטודנטים השתתפו גם בהרצאת אורח של מר הנרי צימרמן , . 07.12.16 בתאריך שהתקיימה מגבעסול ידין גדעון

יו"ר מרחב צפון של התאחדות התעשיינים ומייסד חברת "טרלידור," שסיפר מניסיונו ביזום, הקמה וניהול המפעל 

 שיח ער עם הסטודנטים שהביעו עניין רב בנושאים שהועלו.  התקייםשבבעלותו. בסיום 
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 בית הספר למדעי החברה והרוח

 סיביל היילברון' פרופ: דיקנית בית הספר

 מיה רםגב' /  אמיר נבוןמר : ראש מנהל בית הספר

 דבר הדיקנית

ז עסק בית הספר למדעי החברה והרוח במיסוד של מנגנונים בית ספריים תוך התחשבות "בשנת הלימודים תשע

 וראייה עתידית של פרופיל הסטודנטים בבית הספר.

 תושבי מרכז הארץ ודרומה. 19%-ותושבי הצפון  81%מחלקות.  6-סטודנטים ב 737כיום לומדים בבית הספר 

 נשים. 65% -גברים ו 35%

 .למעלה ממאה מרצים וכעשרים חברי סגל

 בשנת הלימודים תשע"ז התקיימו שישה פורמים של ראשי מחלקות, כמו כן התקיימו שתי מועצות בית ספריות.

 

 מנגנונים אקדמיים ומנהליים הופעלו השנהמספר 

מטרתה של מועצת בית הספר הינה לשתף את חברי הסגל בבית  – מועצת בית הספר למדעי החברה והרוח .1

הספר בעדכונים שוטפים ולהתעדכן מהם על הנעשה בשטח. כמו כן במועצת בית הספר מוצגים תחומי מחקר 

 ים בין חברי הסגל בבית הספר. של חברי הסגל מה שמאפשר שיתופי פעולה מחקרי

גבולות  פעמים בכל סמסטר על מנת לדון בנושאים אקדמיים חוצי 3התקיים  –פורום ראשי מחלקות  .2

 המחלקות.

 הועדה הבית הספרית לבחינת שינויים בתוכניות הלימודים במחלקות השונות התקיימה פעמיים במשך השנה. .3

כפי שיתואר בדו"ח זה כל מחלקה נדרשה לדיווח מלא אודות  – קיום ומעקב אחר וועדות הוראה מחלקתיות .4

ביצוע ועדות / ישיבות הוראה מחלקתיות בשנת הלימודים תשע"ה, כל חלקות בית הספר קיימו ישיבות על 

 בסיס קבוע.

כניות הלימודים, במסגרת הפורום קיים בבית הספר פורום של רכזות תאחת לשבועיים הת – פורום מנהלי .5

, נקבעו מטרות ויעדים והתקיימו חילופי מידע רלוונטיים, פורום זה מתקיים בראשותו של ראש חודדו נהלים

 מנהל בית הספר

 

 :נושאים שוטפים

 לכל תחומיים-רב ללימודים המחלקה למעט   –( פלוס תור) הספר בבית התארים כל לצד תעודה לימודי .1

 הקרובה בשנה הנושא את להרחיב כניותת יש  BA. ה את המלוות תעודה לימודי ישנן הספר בבית המחלקות

 .נוספות לתעודות

 רשות הקמת: כגון נושאים על להנדסה הספר בית עם חלקי בשיתוף ספרים בית צוותים עבדו שעבר בקיץ .2

 מרצים סטטוס, מחלקתיים בין קורסים שילוב, ההצטיינות טופס בחינת, בינלאומיים לקשרים ורשות מחקר

 ממשיכים הנושאים של חלק ועל השנה במהלך יושמו אלו צוותים עבודת של מתוצאות חלק ועוד חוקרים

 . נוספים רלוונטיים בנושאים דיון לצורך חדשים צוותים יוקמו בנוסף. השנה גם לעבוד



 

  

 

 

 

19 
 

 וגם אקדמי רקע על גם( ומתקיימים) התקיימו אלו קשרים, חוץ קשרי מגוון הספר בית קידם האחרונה בשנה .3

 :עירוני/  חברתי רקע על

 מדרשת בת חן  .א

 טבריה .ב

 ית שאןב .ג

 עכו -מרכז לחינוך וטכנולוגיה ה .ד

 ההצטיינות וועדת, והרוח החברה למדעי הספר בית של המצטיינים תכנית לדרכה יצאה– מצטיינים תכנית .4

 מנהלים נבון אמיר ומר גפני ראובן ר"ד", הראשונה שורה"ה לפרויקט מצטיינים סטודנטים 15-כ ובחרה מיינה

 למכללה המחוץ לאירועים נסעו, הרצאות שמעו הסטודנטים. קדם לילי' הגב של הרבה בעזרתה התוכנית את

 19 ויכלול יולי בחודש מיון עבר" הראשונה שורה"ה של השני המחזור. לדיון מכללתיים נושאים הכינו ואף

 .הספר בבית המגזרים ואת המחלקות את המייצגים סטודנטים

מרצים הציגו את עבודות המחקריות  15של צוות המרצים של בית הספר התקיימה בחודש ינואר   TEDפגישת  .5

 שלהם בהצלחה רבה!

במסגרת של מחלקות   ERASMUSאומיים בבית הספר. בתשע"ח הוגשו מספר בקשות לתוכניות ל-קשרים בין .6

ל התקדמות בנושא זה בבית שונות ועל ידי חברי סגל שונים. תוצאות ההגשות עדין לא התקבלו אך נראה שח

 הספר.

חברי סגל לדרגות  3קידומים אקדמיים מהווים תהליך חשוב בפיתוח האקדמי של בית הספר. בתשע"ח  קודמו  .7

אקדמיות מתקדמות )פרופ' מן המניין מקצועי במסלול המומחים על ידי ועדת מינויים עליונה של המל"ג ושני 

 ויים של המכללה וועדות מקצועיות חיצוניות(. קידומים למרצה בכיר בתהליך של ועדת מינ

 

 :תכניות לימודים חדשות ודוחות התקדמות עבור המל"ג

התקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים למחלקה לניהול משאבי אנוש. המחלקה צפויה להיפתח באוקטובר  .1

2017. 

 .2018באוקטובר התקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים למחלקה לכלכלה. המחלקה צפויה להיפתח  .2

 התקבלה הסמכה קבועה עבור תכנית הלימודים במדעי ההתנהגות. .3

 הסמכה זמנית ראשונה עבור תכנית הלימודים בחינוך וקהילה. ההתקבל .4

 הוקמה ועדה בודקת לבחינת תכנית הלימודים לתואר שני בניהול תיירות ומלונאות.  .5

 בלימודים רב תחומיים שנפתחה בשנה"ל תשע"ו.הוגש דו"ח התפתחות עבור תכנית הלימודים לתואר ראשון  .6

 

כרת עליה מבורכת בהיקף הפעילות המחקרית של המרצים בבית הספר למדעי החברה יבהשוואה לשנת תשע"ח נ

 והרוח. 

מחקרי והן בהיבט של העצמת  –בית הספר למדעי החברה והרוח ימשיך לשקוד על התפתחותו הן בהיבט האקדמי 

 .סגל המרצים והסטודנטים
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 ניהול תיירות ומלונאותלהמחלקה 

 ד"ר אלון גלבמן :ראש המחלקה

 גב' סתיו רובינשטיין / גילת אלקוביגב' : רכזת המחלקה

 

  המחלקה אודות

 בתעשיית ההחלטות ומקבלי המתכננים, המנהלים של העתיד דור את מכשירה ומלונאות תיירות לניהול המחלקה

 עד. ומלונאות תיירות בניהול ראשון לתואר ללימודים 13-ה המחזור את ז"תשע בשנת מקיימת, בישראל התיירות

 תכנון, ניהול בתפקידי בהצלחה השתלבו ומרביתם בוגרים 200-כ הראשון התואר לימודי את בהצלחה סיימו כה

 . והמלונאות התיירות בענף ופיתוח

 ותעשיית התיירות תעשיית של לאומיות הבין לדרישות בהתאמה נבנתה ומלונאות תיירות לניהול הלימודים תכנית

,  מסעדנות, מלונאות: כגון תחומים במגוון ויזמות תכנון, שיווק, בניהול העוסקים קורסים כוללת והיא המלונאות

 . ואירועים כנסים, תיירות אתרי, תעופה, אטרקציות

 פי על( BA) ראשון לתואר סטודנטים 138 ומלונאות תיירות לניהול במחלקה  לומדים ז"תשע הלימודים בשנת

 : הבאה החלוקה

 .סטודנטים 38 -'א שנה

 .סטודנטים 39 -'ב שנה

 . סטודנטים 61 -'ד -ו' ג שנה

 

   ז"בתשע הסגל חברי

        תיירים יחסי, ושלום תיירות, גיאופוליטיים וגבולות בינלאומית תיירות -התמחות תחום :גלבמן אלון' דר .א

 .ועירונית כפרית תיירות, וספא בריאות תיירות, ומקומיים

 .תעופה, תחבורה, תיירות ופיתוח תכנון -התמחות תחום :ישראלי חזי' פרופ .ב

 .וסביבה אדם יחסי, קיימא בת תיירות, תיירות ופיתוח תכנון -התמחות תחום :גסול דלית' דר .ג

 .תיירות תכנון, יזמות, אינטרנטי שיווק, תיירות שיווק -התמחות תחום :כתר ערן' דר .ד

 .השירות ואיכות תעופה, תחבורה -התמחות תחום :פיינשטיין פרוינד עוזי' דר .ה

 

 ז"בתשעמחקרית  פעילות

 דר' אלון גלבמן

 מאמרים שפורסמו:

 Gelbman, A. Timothy, D. J. (2017), "Differential tourism zones on the western Canada–US 

border". Current Issues in Tourism, pp. 1-23. Impact Factor (5 years): 1.485, Journal Rank: 

23.  

DOI: 10.1080/13683500.2017.1304364  

 

http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2017.1304364
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 Petrovic, M.D. Gelbman, A. Demirovic, D. Gagic, S.Vukovic, D. (2017). "The Examination of 

the Residents' Activities and Dedication to the Local Community – Am Agrotourism Access to 

the Subject". Journal of the Geographical Institute, 67(1), pp. 37-52.  

 Gelbman A., Collins-Kreiner, N. (2016) “Cultural and Behavioral Differences: Tour Guides 

Gazing on Tourists”. Journal of Tourism and Cultural Change. pp. 1-18. (R.39/44, (Hospitality, 

Leisure, Sport & Tourism), Q4; I.F.: 0.474). 

DOI: 10.1080/14766825.2016.1240686  

 

 Gelbman, A. (2016) "Tourism along the Geopolitical Barrier: Implications of the Holy Land 

Fence". Geojournal, 81(5), pp. 671-680.  RG Journal Impact: 1.06. 

DOI: 10.1007/s10708-015-9644-4. 

 

 Gelbman, A. Laven, D. (2016). "Re-envisioning Community Based Heritage Tourism in the Old 

City of Nazareth". Journal of Heritage Tourism, 10(4), pp. 105-125. RG Journal Impact: 099.  

DOI: 10.1080/1743873X.2015.1044993 

   

 Stenvall, A. Laven, D. Gelbman, A. (2016).  "Tourism and the social entrepreneurship 

concept: The case study of an Arab community in Israel", in: P. J. Sheldon, R. Daniele and A. 

Pollock, Social Entrepreneurship and Tourism, Springer International Publishing. pp. 293-

297. 

 

 Gelbman, A. (2016). "The Heritage of Geopolitical Borders as Peace Tourism Attractions", 

in:   D. Walter, P. Davis and D. Laven (Eds.), Heritage and Peacebuilding, Suffolk: Boydell 

& Brewer Ltd. 15 pages. 

 
           

 
 
 

  

http://dx.doi.org/10.1080/14766825.2016.1240686
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:הצגה בכנסים  

 

Date Name of 

Conference 

Place of 

Conference 

& 

Institutions 

 

Subject of Lecture/Discussion/ 

Comments 

 

Role 

23-15 

April, 2017 

 

 

 

IGU-UGI 

Thematic 

Conference: 

Geographies for 

Peace  

University of 

La Paz, 

Bolivia  

Cross Border Sport Tourism as a 

Peace Promoter: The Bethlehem-

Jerusalem Run 

 

Lecturer  

20-21 

February 

2017 

The Annual 

Conference of  the 

Israeli Tourism 

Researchers 

Forum 

Ministry of 

Tourism, 

Jerusalem, 

Israel 

Paper Presentation: Gelbman, 

A, Vision and Innovation in 

Hospitality: A case study of 

Hostel Chain – Nazareth 

Jerusalem and Tel-Aviv 

Lecturer 

20-23 

November 

2016 

Urban Planning 

and Tourism 

Consumption:  

160 Years for the 

Ringstraße in 

Vienna (1857-

2017) 

Modul 

Vienna 

University & 

The Hebrew 

University of 

Jerusalem, 

Israel  

Paper Presentation: Gelbman, 

A. Implications of the Security 

Wall on Tourism in the Divided 

City of Jerusalem 

Lecturer 

*12-13 

September 

2016 

VEC Conference: 

Valuating and 

Evaluating 

Creativity for 

Sustainable 

Regional 

Development 

Mid Sweden 

University & 

UNUNESCO

, Ostersund, 

Sweden 

Vision and creativity in 

'Abraham Hostels': Nazareth 

Jerusalem and Tel Aviv  

 

Lecturer 
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*29 June – 

2 July 

2016 

ICOT2016: New 

Challenges and 

Boundaries in 

Tourism: Policies, 

Innovations and 

Strategies 

Middlesex 

University 

London & 

University 

Studi Di 

Napoli 

Federico II, 

Naples, Italy 

Tourism and Geopolitical 

Barrier: Implications of the 

Holy Land Fence 

 

Lecturer 

*8-11 

February 

2016  

CAUTHE 2016 

The 26th Annual 

Conference  

Blue 

Mountain 

University, 

Sydney, 

Australia  

Paper Presentation: Gelbman, 

A. Laven, D. Stenvall, A. 

Community Based Tourism in 

the Arab Society of Israel:  The 

Case of Social Entrepreneur   

Lecturer 

 

*10 

January 

2017 

The 9th Kinneret 

International 

Tourism 

Conference: 

Tourism in the 

Digital Era: 

Opportunities and 

Challenges in 

Management, 

marketing and 

Operation  

Kinneret 

College on 

the Sea of 

Galilee, 

Leonardo 

Plaza Hotel, 

Tiberias, 

Israel 

Paper Presentation: Gelbman, 

A.  

Closing Remarks: Tourism in 

the Digital Era 

 

 

Lecturer 

*20-23 

November 

2016 

Urban Planning 

and Tourism 

Consumption:  

160 Years for the 

Ringstraße in 

Vienna (1857-

2017) 

Modul 

Vienna 

University & 

The Hebrew 

University of 

Jerusalem, 

Israel  

Paper Presentation: Gelbman, 

A. Implications of the Security 

Wall on Tourism in the Divided 

City of Jerusalem 

Lecturer 
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 פרופ' חזי ישראלי

 מאמרים שפורסמו:

 Israeli, y. (2016). Tourist Accessibility Management towards Urban Destinations. Proceedings 

of 14th World Conference on Transport Research (WCTR), Shanghai, China, July 10-15, 2016, 

Elsevier. 

 Gasul, D., Israeli, Y. (2016). From Serious Leisure to Cycling Tourism. Yaar – Journal for Forest 

and Landscape Management. 16:5-16, June. 

 

 מאמרים בכתיבה:

 Israeli, Y., Zalle, U. (2017). Personal Organized Tours: Tourist Behavior and Characteristics. On 

final Stage, to be submitted to Journal of Travel Research. 

 Eghbarieh, A., Israeli, Y. (2017). Arab Residents Attitudes towards Tourism Development in the 

light of exposing Archeological Findings – The Case Study of Lod. On final stage, to be 

submitted to Journal of Tourism Heritage. 

 Gasul, D., Israeli, Y. (2017). The Evolution of Cycling Tourism – a Comparative Study. On final 

stage, to be submitted to Tourism Recreation Research. 

 

 השתתפות בכנסים בינלאומיים:

(a) Presentations of scientific papers 

 

Title of Presentation Place and Date Conference 

Transport-Tourism 

Oriented Strategies for 

Solving Accessibility 

Disruptions in Urban 

Destinations 

ECM, Dubrovnik, Croatia, 31st  

May–2nd June, 2017  

ECM – European Cities 

Marketing International 

Conference: “Disturbance in 

Travel” 

Transportation 

Accessibility towards 

Tourist Attractions in 

Urban Destinations 

The Hebrew University of 

Jerusalem and MODUL 

University Vienna, Jerusalem, 

Israel, 20-23 November, 2016 

Urban Planning and Tourism 

Consumption 
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Title of Presentation Place and Date Conference 

Tourist Accessibility 

Management towards 

Urban Destinations  

World Conference on Transport 

Research Society (WCTRS), 

Shanghai, China, 10-15 July, 

2016 

14th World Conference on 

Transport Research (WCTR) 

 

(b) Membership in organizing and scientific committees, and chairmanship  

  

Year Conference  Role 

2017 ICOT2017 – International Conference on 

Tourism: “Place and the Tourist 

Experience: Heritage, Sustainability and 

Economy”, Chiang-Mai, Thailand, 28 

June- 1 July 2017 

Member of the Scientific Committee; 

Reviewer and referee; 

2017 Kinneret 9th International Tourism 

Conference on “Tourism in the Digital 

Era: Opportunities and Challenges in 

Management, Marketing and Operation 

Chairperson of a session: "Digital 

Management and Operation" 

 

 פעילות מחקרית:

 סטטוס נושא המחקר #

מערכות תחבורה  מערך יחסי הגומלין שבין 1

 לבין אתרי תיירות

 הושלם פרק מתוך ספר עתידי.

 המשך איסוף חומרים של מקרי מבחן מהעולם.

 המשך מחקר וכתיבה.

2 From Serious Leisure to Cycling 

Tourism 

 

 המחקר )ביחד עם ד"ר דלית גסול( הושלם. 

 מאמר פורסם.

 כרגע מאמר המשך מורחב בשלבים סופיים. 

3 Personal Organized Tourist 

 

 מאמר בשלבים סופיים של כתיבה. 

בחינת המאפיינים של תיירים לא יהודים  

 ירקנאוב-המבקרים במחנה אושוויץ

 המחקר הושלם.

 מאמר ייכתב עם סיום שלושת המאמרים שלמעלה.
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 :דר' ערן כתר

 מאמרים שפורסמו:

 Ketter, E. (2016). Destination Image Restoration on Facebook: The Case Study of Nepal's 

Gurkha Earthquake. Journal of Hospitality and Tourism Management, 28: 66-72. 

 

 מאמרים בעבודה:

 It's All About You: Destination Marketing Campaigns in the Experience Economy Era 

 Eating with EatWith: Analyzing Tourism Sharing Economy Consumers 

 Destination Image Repair while Combatting Crises: Tourism Marketing in Africa  

 

 :הצגה בכנסים

 Ketter, E. "Tourism vs. terrorism: post-crisis destination marketing". 24th World Travel Monitor 

Forum. Pisa, Italy. November 3-4, 2016.  

 Ketter, E. "Tourism supply and demand systems in the Western Galilee region". The Spirit of 

the Galilee vision conference. Akko center for arts and technology. April 19th, 2017. 

 Ketter, E. "How tourism can take over terrorism?" TEDx Tel Aviv Saloon Tourism. Tel Aviv 

Convention Center, February 8th, 2017.  

 Ketter, E. "Destination marketing on Facebook: the state of the art". The 9th International 

Kinneret Tourism Congress: Digital Tourism. Leonardo Plaza Hotel, Tiberius, January 10th, 

2017. 

 Ketter. E. "Opportunities and Challenges in Tourism Development in Northern Israel". The JNF 

knowledge seminar. Knaan Spa Hotel. September 18-20, 2016.  

 Ketter, E. "The role of marketing in polar tourism management". The 5th international 

conference of the International Polar Tourism Research Network. University of Akureyri, 

Akureyri, Iceland. 29 August - 2 September, 2016.  

 Ketter, E. "Who is eating with EatWith?". The Annual Forum of Tourism Researchers in Israel. 

Israel's Ministry of Tourism, Jerusalem, February 20-21, 2017.  

 Ketter, E. "Destination Image Restoration on Facebook: The Case Study of Nepal's Gurkha 

Earthquake". The 57h annual conference of the Israeli Geographical Association. Tel Aviv 

University, December 25-26, 2016.  
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 דר' עוזי פרוינד פיינשטיין

 :לפרסום שהתקבלו מאמרים

 Freund-Feinstein, U., and Bekhor, S., (2017). An airline itinerary choice model that includes the 

option to delay the decision. Transportation Research Part A (February 2017), Vol.96, pp.64-

78. DOI information: 10.1016/j.tra.2016.12.004 

 

 :מאמרים בתהליך עבודה

 Freund-Feinstein, U., and Bekhor, S., (Abstract accepted). Airline itinerary choice in a dynamic 

supply environment: Results from a stated preference survey. JSOD special issue on air 

transportation. 

 Zur, S.L., and Freund-Feinstein, U., (Revising manuscript). Differences in traffic safety between 

units and its implications on service quality - The case of food delivery organizations. 

 Gelbman, A., and Freund-Feinstein, U., (Work in progress). Passengers perceptions of border 

crossing in airports. 

 Zur, S.L., and Freund-Feinstein, U., (Work in progress). Organizational climate and its influence 

on quality performance. 

 

 :ביצוע שיפוט למאמרים

 HEART 2017: 6th Symposium of the European Association for Research in שיפוט שני מאמרים לכנס

Transportation, September 12-14, Technion 

 Journal of Air Transport Managementשיפוט מאמרים לכתב העת 

 Transportation Reviewsשיפוט מאמרים לכתב העת 

 

 :הצגה בכנסים

 International Business Conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship. Vilniaus 

Kolegija (University of Applied Sciences), Vilna, Lithuania, 24-25 April 2017. 

 בחסות עגול שולחן: האזרחית בתעופה נוסעים אלימות IATA  &ISRALPA .טגיאסטר למחקר פישר מכון 

 .2017 בפברואר 22, הרצליה, וחלל אוויר
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 קשר עם גורמי חוץ / תעשייה

תכניות יוקרתיות בשם  המחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת מקיימת בשנים האחרונות

פתאל, שמלוות על ידי ההנהלה הבכירה של רשתות המלונות והתיירות המובילות במדינה בניהן:  "עתודה לניהול"

תכניות עתודה לניהול מלמדות על ההערכה הגבוהה של תעשיית  קראון פלאזה, הילטון, איסתא ואמסלם טורס.

המלונאות כלפי התואר הקיים במכללה בניהול תיירות ומלונאות, והיא מהווה עוד מרכיב חשוב באפשרויות 

 ההתמחות המוצעות לסטודנטים הלומדים במחלקה.

 איכות העניקו לראשונה  בישראל ותיירות נסיעות סוכני ת עבודות סטודנטים התאחדותביום העיון השנתי להצג

 .במחלקה הלומדים לסטודנטים מצטיינות לעבודות הלמידה

 לתעשיית חיבור עם אקדמית האקדמית כנרת משלבת מצוינות המכללה של ומלונאות תיירות לניהול המחלקה

 גם מתבטאת והמלונאות התיירות בענף המנהלים של העתיד דור הכשרת. ובעולם בישראל הפועלת התיירות

 כנסים, התעשייה בכירי עם הסטודנטים של ומפגשים פורומים, ובמלונות תיירות באתרי מגוונים בסיורים

 .ובעולם בישראל'( סטאז) מעשית התמחות ותכנית בינלאומיים אקדמיים

 

 הרצאות אורח / עיון מיי / כנסים

 :מחלקתייםכנסים ואירועים 

המחלקה  הרמת כוסית לשנה החדשה של המחלקה לניהול תיירות ומלונאות בהשתתפות מרצי -09.11.16 .א

 והסטודנטים.

מנהלת  -גב' פנינה בן דוד. הפורום כלל הרצאת אורח של "פורום מדברים על תיירות" הראשון -07.12.16 .ב

בישראל" והרצאה  והמלונאות התיירות בנושא "תעשיית המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל

מטיילים". בפורום  מלונות רשת של המיתוג בנושא " תהליךטיילים מנכ"ל רשת מלונות מ -מר טל ישועהשל 

 דיפלומות הענקת בישראל וטקס המלונות התאחדות מטעם הלמידה איכות פרסי הענקת התקיים טקס

 .2016 בקיץ בצרפת שהתמחו לסטודנטים

ויות ואתגרים בניהול, שיווק בנושא "תיירות בעידן הדיגיטלי: הזדמנכנרת הבינלאומי לתיירות  כנס -10.01.17 .ג

 מרצים אורחים מישראל ומהעולם. 13ותפעול", בו השתתפו והירצו 

קה לניהול תיירות ומלונאות בבית שאן כולל סיור לכלל הסטודנטים במחל ערב גיבוש מחלקתי -01.02.17 .ד

 וחת ערב במסעדת "אסתרנה" בבית שאן.מקצועי בלילות שאן ואר

 תואר בוגרת -גב' רות אברהם . הפורום כלל הרצאת אורח שלירות" השני"פורום מדברים על תי -29.03.17 .ה

 ומפיקה ערים מתכננת, ואזורי בתכנון עירוני התמחות עם העברית באוניברסיטה לגיאוגרפיה מהמחלקה שני

 דר' עמיתאמנותית" והרצאה של  ופעולה מחאה, תיירות בין - בעיר נטושים בחללים עצמאית "פעילות בנושא

 על בנושא "ללכת Walkonwaterkayak.com התיירות חברת ואת טכנולוגיות נידריה חברת מקים -לוטן

 אחרת". מזווית תיירות -המים

פורום מדברים על תיירות" השלישי וחלוקת מלגות עתודה לניהול של רשת קראון פלאזה ורשת " -03.05.17 .ו

בנושא נהל אגף השיווק מלונות אפריקה ישראל מ -מר אורן בוטבולהפורום כלל הרצאת אורח של  פתאל.

שא "תיירות בודדים בנוהאוורסט  על הראשון הישראלי, אראל דורון מר הדור הבא" והרצאה של -"המלונאות

 בעידן של המונים".

של חברת מנו ספנות לסטודנטים שנה ג' במחלקה  הפלגה לימודית בספינת "גולדן איריס" -14-18.05.17 .ז
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 לניהול תיירות ומלונאות ללימוד "תיירות הקרוז". 

מחלקה בוגרים מה 36בטקס זה קיבלו תארים  קס הענקת תארים לבוגרי המחלקות העצמאיות.ט -17.05.17 .ח

 סטודנטים סיימו בהצטיינות. 6לניהול תיירות ומלונאות שסיימו את לימודיהם בשנת תשע"ו, מתוכם 

בו קיבל סטודנט מהמחלקה מלגת הצטיינות להתמחות  לטון הארצי השנתיהשתתפות בכנס הי -19.06.17 .ט

 מעשית במלון הילטון בחו"ל.

רו"ח חני של  ביום העיון התקיימה הרצאת אורחיום העיון השנתי להצגת עבודות סטודנטים.  -22.06.17 .י

 לעבודות הלמידה איכות פרסי והוענקו סובול, מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל

 בישראל. התיירות הנסיעות ויועצי משרדי התאחדות מטעם סטודנטים

 ומלונאות וסיכום שנה. חלקה לניהול תיירותלכלל הסטודנטים במערב גיבוש מחלקתי  -22.06.17 .יא

טודנטים מהמחלקה לניהול תיירות ומלונאות במלון לימודי ס 5של התמחות מעשית חו"ל  -2017אוגוסט  .יב

 ואטל בנים, צרפת.

 

 סיורים מחלקתיים:

 .דר' ערן כתר -מחנה מחקר קמפוס עירוני בירושלים -23-24.11.16 .א

 ינד פיינשטיין.וזי פרודר' ע -מחנה מחקר קמפוס עירוני בתל אביב -23-24.11.16 .ב

 ר' אלון גלבמן.ד -סיור בקורס מבוא לתעשיית התיירות -01.12.16 .ג

 ר' אלון גלבמן.ד -סיור בקורס תיירות כפרית -15.12.16 .ד

 רופ' נגה קולינס קריינר.פ -סיור בקורס תכנון ופיתוח תיירות -12.01.17 .ה

 קולינס קריינר.רופ' נגה פ -סיור ערב בקורס תכנון ופיתוח תיירות -17.01.17 .ו

 ר רונן שי.מ -סדנת יין בקורס ניהול אירועים וכנסים -19.01.17 .ז

 נה ג'.ש -סיור במשרד התיירות בירושלים -16.03.17 .ח

 .דר' ערן כתר -מחנה מחקר קמפוס עירוני בירושלים -22-23.03.17 .ט

 .פיינשטיין פרוינד עוזי' רד -אביב בתל עירוני קמפוס מחקר מחנה -22-23.03.17 .י

 ר מיקי שוורץ.מ -סיור בקורס סוגיות נבחרות בניהול מלונאי -27.04.17 .יא

  .שי רונן מר -רימונים במכללת מעשית ומשקאות מזון סדנת -11.05.17 .יב

 סיור בקורס דתות ותיירות בישראל, דר' יקי אשכנזי. -11.05.17 .יג

 סיור בקורס ניהול מערכות נופש ב', פרופ' חזי ישראלי. -11.05.17 .יד

 סיור בקורס יסודות בהיסטוריה וארכיאולוגיה של א"י, דר' מוטי אביעם. -18.05.17 .טו

 ר רונן שי.מ -סיור בקורס מבוא למלונאות א' -08.06.17 .טז

 רופ' חזי ישראלי.פ -סיור בקורס תעופה -15.06.17 .יז

 ר' ערן כתר.ד -סיור במסגרת קורס תפעול תיירות -20.06.17 .יח
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 ח"לתשע המתוכננת האקדמית הפעילות עיקרי

 .ח"תשע הלימודים שנת במהלך" תיירות על מדברים" פורמים ארבעה .1

 .השנתי תיירות חוקרי פורום כנס ואירוח ארגון .2

 .ז"בתשע שהתקיים כפי ספנות מנו חברת של בספינה הפלגה -ל"לחו לימודי סיור .3

 .ואיסתא טורס אמסלם, רימונים, הילטון, פלאזה קראון, פתאל ברשתות" לניהול עתודה" פרויקט .4

 .מחלקתיים וסיורים קורסים מלווי לימודיים סיורים .5

 .בצרפת וטאל לעסקים הספר בבית מעשית התמחות .6

 .ערבי גיבוש מחלקתיים .7
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 לתקשורתהמחלקה 

 ד"ר לאה מנדלזיס :ראש המחלקה

 קרן קרדיגב' : רכזת המחלקה

 
 אודות המחלקה

תהליך אתגרי בעולם של טכנולוגיות המחלקה לתקשורת מכשירה אנשי תקשורת של העידן החדש תוך כדי 

רטה על דיגלה חווית לימודים דינמית באמצעות תכניות ח, המחלקה  21-מהפכניות , יזמות וחדשות של המאה ה

 לימוד והעשרה שמעניקות שילוב של מצוינות אקדמית ומקצועית כאחד.

ירתית על מנת להכשיר את המחלקה עוסקת ביישום מודלים גישות ותאוריות בסביבת לימודים מתקדמת ויצ

 הסטודנטים לתפקוד ועשייה מקצועית ותרבותית בתחומי חברה טכנולוגיה וכלכלה.

 
 במגמת גידול בכל שנה מאז תשע"ד –מצב הרשמה למחלקה לתקשורת תשע"ז 

 
  סטודנטים 31שנה א: 

 סטודנטים (31)התחילו   27תשע"ו שנה ב: 

 סטודנטים (24)התחילו  21שנה ג:  -תשע"ה 

 

 סטודנטים 12 -בתשע"ד היו בשנה א' 

 (280% -)כ 3כמעט פי הגידול במספר הסטודנטים בין תשע"ד לתשע"ז הינו 
 

  60: תשע"ד, 68: תשע"ה, 71תשע"ו: , 79תשע"ז:  :סה"כ סטודנטים במחלקה

 
 

 חברי סגל

במחקר וביצירה סגל המרצים מורכב מטובי המרצים בתחום האקדמי ובתחום המקצועי שעוסקים גם בהוראה, 

 ומכנים לסטודנטים סביבת לימודים פורה בלווי אישי ותמיכה בכל תחום: עיוני, מקצועי ואישי.

 

 : מצבת המורים לתשע"ז

 פרופסורים 2

 בעלי תואר שלישי  12

 בדרך להגשת הדוקטורט 1

 מרצים מקצועיים   12

 ממונה על האולפנים, צילומים וחדר ציוד אבי בן מוחא.

 יצחק טוניק –מנהל ומרצה באולפן הרדיו 

 
 פעילות אקדמית

על נושא: "העלאת מפלס הכנרת"  2017למרץ  28כנס משותף ללימודי א"י הנדסת מים ותקשורת התקיים בתאריך 

 מים, תקשורת וסביבה". 
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 סיורים

 .סיור באולפני רשת 

 הממשלתית הפרסום בלשכת והשתתפות סיור. 

 דיפלומטיה על מחקרי סמינר במסגרת ציבורית דיפלומטיה על הממונים עם החוץ במשרד וביקור פגישה    

 ציבורית

 סרטון הפקת לצורך" לישראל חדשה תקוה" על בסדנא והשתתפות נרות להדלקת הזמנה, הנשיא בבית סיור 

 למכללת הנשיא בית בין פעולה בשיתוף, 2017 למרץ 22-ב במכללה ופריפריה אקדמיה, חינוך בכנס  שיוקרן

 .כנרת

 העיתון את כולל: אחרונות ידיעות בקומפלקס מודרך סיור ,YNET ,XNET ,הדפוס בית, לאור הוצאה לאישה 

 .הסיור במסגרת עיתונאי הרצאת כולל, והפצה

 הכנסת דובר עם ופגישה, ורדיו הטלוויזיה ואולפני הכנסת ערוץ את שכולל בכנסת ביקור 

 עבודתם יום במהלך פרלמנטרים לעוזרים פוליטיים צ"יח בקורס הסטודנטים הצמדת: בכנסת לימודים יום. 

  אילן בנווה 2סיור באולפני ערוץ. 

 הדיקאנט בשיתוף" החגים חג"ב לחיפה עזר-גל מירי בהדרכת מאורגן סיור.  

 אלכסנדרוביץ חורין בן ולמשרדי ארקסון מקאן למשרדי סיור. 

 אירועים מחלקיים

באירוע פתיחת השנה התארח אצלנו אסף נאווי בוגר תקשורת והמפיק של הסדרה "חטופים" והתוכנית של  .1

"גורי אלפי", שסיפר והדריך את הסטודנטים על אפשרויות  התפתחות שיש לסטודנטים לתקשורת בתחומים 

 מקצועיים. 

 -שישי בנושא "בלב הקרבות, אולפן 2חדשות ערוץ  –אירחנו את אפרת לכטר  ILמועדון העיתונות מדיה  .2

 מאחורי הקלעים של הלחימה נגד דאעש".

הקרנת הסרט "סופת חול" בהשתתפות במאית הסרט עילית זקצר, יו"ר הבמאים והממונה על תוכן איגוד  .3

 הבמאים, לאחר ההקרנה התקיים דיון עם סטודנטים ואורחים שהצטרפו מעמק הירדן

מחלקתי שמאורגן ע"י ועדת התרבות של המחלקה לציין את כל חגי יתקיים מפגש  4/1"חג החגים" בתאריך  .4

 דצמבר )יהודים, מוסלמים, נוצרים(

 הקרנת הסרט "אבודים לרגע" ושיחה עם הבמאי יאיר קויפמן במסגרת קורס מפיק במאי בקולנוע וטלוויזיה. .5
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 פרויקטים

 ישראלי"סרטים בנושא "מיהו  4כנית אולפן "מגזין גלי כנרת" בת תהפקת  .1

הפקת סרטון עבור פרויקט הנשיא "תקווה חדשה באקדמיה" שיוקרן בכנס "חינוך פריפריה ואקדמיה"  .2

 .22/3בתאריך 

 שת"פ עם בית חולים פוריה: סטודנטים שלנו מפיקים סרטון על חדר מיון והשרות לרווחת המטופל. .3

" )רעידות אדמה, שרפות,  פרויקט במסגרת הקורס "עיצוב מוצר חברתי" בנושא "מצבי חרום אזרחיים .4

 שיטפונות וכו( עם פרופ' דידי לין. 

כניות רדיו שבועיות שמפיקים הסטודנטים של המחלקה, המשך בתכניות יזומות של "מתגלגלים בקמפוס" ת .5

סטודנטים בהנחיית טוניק,  ותכניות של מחלקות שונות במכללה, כמו התכנית של לימודי א"י ותכנית 

 יירותמתגבשת עם המחלקה לת

תואר + : שת"פ ייחודי בין המחלקה לתקשורת ובית הספר של רשת נחתם לראשונה בארץ בו סטודנטים  .6

מהמחלקה לתקשורת שנבחרו ללמוד בבי"ס לטלוויזיה של אולפני רשת בניהולו של אברי גלעד לומדים במסלול 

לימודים במחלקה(  הפקת תוכן. הלימודים שם מתקיימים בימי חמישי אחה"צ )ביום בו לא מתקיימים

הסטודנטים שלנו מתנסים בהפקות גדולות של מגוון תכניות טלוויזיה וזה נחשה להם גם כשות כהתמחות 7

מבוגרי הקורסים הללו משתלבים בתעשיה דבר שיוכל לזכות אותנו בייחודיות עתידית.  70%מחויבות לתואר. 

והסטודנטים מקבלים ₪  7000הוא  המחיר עבורם₪  9200ההסכם עם רשת כולל תנאי תשלום )במקום 

 סטודנטים שלנו החלו את הקורס. 7תשלומים(.  12-וב₪  5500מהמכללה מלגה שמורידה להם את התשלום ל

 סדנת העשרה לסטודנטים: פוטושופ. .7

 

 פעילות מחקרית

פעילות מחקרית שוטפת של המרצים: פרופ' הלל נוסק, דר' ניסים כץ, דר' מירי גל עזר, דר' לאה מנדלזיס  .1

 והכנת הצעה לארסמוס.

מומחים מחו"ל ומהארץ להכנת הצעה לארסמוס בנושא מיתון קונפליקטים  12ימים של סיעור מוחות עם  3 .2

 במוסדות אקדמיים.

 
וואלה, סיור באולפנים החדשים, מפגש עם מנכ"ל וואלה וקיום ישיבה של  פגישת מורים בחדר הישיבות של אולפני

 מורי המחלקה לסיכום סמסטר א' בתשע"ז ותכנון תשע"ח.

 

 טיפוח קשרים עם ארגונים

אירוח סטודנטים להנדסאים מאורט בראודה ליום הכרות עם המחלקה לתקשורת על מנת להביאם להמשך 

 לימודים לתואר ראשון בתקשורת.

ר והכרות עם המחלקה לתקשורת לתלמידי האולפנה בטבריה במגמת תקשורת, ישיבה תיכונית ובית ספר בית סיו

 ירח.   
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 ללימודי ארץ ישראלהמחלקה 

 ד"ר יעקב אשכנזי :ראש המחלקה

 לילי קדםגב' : רכזת המחלקה

 אודות המחלקה

חדשים. סטודנטית אחת שלמדה במקביל סטודנטים  36שראל עם י-את שנת תשע"ז פתחה המחלקה ללימודי ארץ

 + החליטה לפרוש מהלימודים לאחר כחודש.30במכינת 

מורים  12מרצים בכירים ומרצה אחת. בנוסף, לימדו במחלקה  5במחלקה לימדו בשנת תשע"ז פרופסור חבר אחד, 

 טורים(.ג )פרופסור(, אחד דוקטורנט )דרג א( והשאר בדרג ב )דוק ה ממ"המן החוץ, שניים מהם בדרג

סטודנטים של המחלקה נטלו חלק במהלך שנת הלימודים בפעילות בלתי פורמאלית וגילו מעורבות חברתית רבה 

במסגרת פרויקטים חינוכיים בעמק )איילים, אחריי, תגלית, מסע ישראלי, חוגי סיור ועוד( ונטלו חלק בהדרכה 

ם בגופים ירוקים ובין אם במסגרת פרויקט והוראה בלתי פורמאלית ביישובי הסביבה, בין אם במסגרת עבודת

ודנטים הוכשרו להדרכה במתחם כן, כעשרה סט-חונכות של המכללה ושיתופי פעולה עם מוסדות חינוך באזור. כמו

 תחנת הרכבת.

סטודנטים לסיור לימודי ברומא  בהדרכת ד"ר מרדכי אביעם וד"ר  32במהלך חופשת הסמסטר, יצאה קבוצה בת 

 יעקב אשכנזי. 

 

 חברי הסגל בתשע"ו

מ.א, יו"ר ועדת המחקר, חבר בוועדת הספרייה, חבר המועצה ראש תכנית ה - פרופ' חיים בן דוד )פרופסור חבר(

האקדמית וחבר במכון לארכיאולוגיה גלילית. תחומי התמחות מדעית: דרכים עתיקות, בתי כנסת עתיקים, 

 שנה והתלמודטופונומיה וזיהוי אתרים, הגולן בתקופת הבית השני, המ

יו"ר ועדת כנסים, חבר במכון לארכיאולוגיה גלילית. תחומי התמחות מדעית:  – ד"ר מוטי אביעם )מרצה בכיר(

 ביזנטית.-מיתרו-שראל, הגליל בתקופות ההלניסטיתי-ארכיאולוגיה קלאסית של ארץ

-ות הבריטית כלפי ארץו"ר ועדת הספרייה. תחומי התמחות מדעית: המדיניי – ד"ר גיורא גודמן )מרצה בכיר(

 שראל בתקופת המנדט ובראשית ימי המדינהי-ישראל, חקלאות, תעשיה ותקשורת בארץ

וועדה לפיתוח אקדמי, חבר בוועדת ישראל, חבר ב-ראש המחלקה ללימודי ארץ – ד"ר יעקב אשכנזי )מרצה בכיר(

גלילית. תחומי התמחות הערעורים על ועדת המשמעת, חבר במועצה האקדמית וחבר במכון לארכיאולוגיה 

 שראל.י-מדעיים: ראשית הנצרות; נזירים ומנזרים בעת העתיקה המאוחרת; עלייה לרגל ותיירות דתית לארץ

מינוי אושר בתחילת תשע"ז(  מ"מ ראש אקדמי של המכינה הקדם אקדמית, ראש  – מרצה בכיר) ד"ר ראובן גפני

תחומי התמחות מדעיים: גיאוגרפיה היסטורית ותרבותית תכנית המצטיינים של בית הספר למדעי החברה והרוח. 

 ישראל בעת החדשה. -של ארץ

לים לה רפואה חייתה בחופשת מחלה ובחל"ת בשנת הלימודים תשע"ז. כולנו מאה –)מרצה בכירה(  ד"ר דלית גסול

 .ה ומייחלים לחזרתה להוראה במחלקהשלימ

 חומי התמחות מדעית: הקיבוץ והחברה הישראלית.ת – ד"ר אפרת קנטור )מרצה(
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 פעילות בתשע"ז

 פעילות אקדמית 

סטודנטים. בחודש מאי תשע"ז, הסמכנו את המחזור הרביעי של הבוגרים שלנו.  112בשנת תשע"ו למדו במחלקה 

 ישראל. -בוגרים קיבלו תואר ראשון בלימודי ארץ 27

תכנית המ.א והוא נמצא בשלבים אחרונים של הכנת התכנית להגשה למל"ג,  כמו כן, פרופ' חיים בן דוד מונה לראש

 מיד עם אישור תכנית החומש שהוגשה על ידי המכללה.

 

 פעילות מחקרית

 למדע הלאומית הקרן של מענק של ראשונה שנה – אשכנזי יעקב ר"וד אביעם מוטי ר"ד (ISF )200000 בסך  ₪

 Economic growth and religious materiality in Christian Galilee: המחקר על שנים שלוש למשך לשנה

in Late Antiquity: Archeological and Literary Analysis. 

 בארץ מדעיים עת בכתבי מאמרים 11 ו"תשע בשנת יחד פרסמו ישראל-ארץ ללימודי המחלקה של הסגל חברי 

 .ל"ובחו בארץ מדעיים בספרים מאמרים 4 ועוד ל"ובחו

 6 ובעוד ישראליות באוניברסיטאות מדעיים כנסים 14 ב הרצו ישראל-ארץ ללימודי המחלקה של הסגל חברי 

 .ל"בחו בינלאומיים כנסים

 

 טיפוח קשרים עם ארגונים

 פעיל באופן השתתפו אשכנזי יעקב ר"וד אביעם מוטי ר"ד, דוד-בן חיים' פרופ, המחלקה סגל חברי שלושה 

 הטלוויזיה של הראשון בערוץ ששודרה" ובוהו תוהו הייתה והארץ" הסדרה פרקי 15 מתוך פרקים בארבעה

 לשלושה מדעיים כיועצים שימשו אשכנזי ר"וד אביעם ר"ד, כן כמו...(. סגירתה לפני קצר זמן) הישראלית

 .האקדמי מהעולם והן הצופים מקהל הן רבים לשבחים זכתה הסדרה. הסדרה של פרקים

 במפגש אשכנזי יעקב ר"וד אביעם מוטי ר"ד השתתפו, ברומא המחלקה שקיימה הלימודי הסיור במהלך 

 בחקר חידושים על אביעם ר"ד הרצה המפגש במסגרת. הקדוש לכס ישראל שגריר של בביתו שהתקיים חוקרים

 .ישראל-בארץ הנצרות ראשית של הארכיאולוגיה

 

 כנסים וימי עיון

 בבית" ובוהו תוהו הייתה והארץ" מהסדרה פרקים שני של בכורה טרום הקרנת התקיימה 14/12/2016 ב 

 .ועוד המחלקה בוגרי, ומהעמק מהמכללה אורחים של בנוכחות גבריאל

 9 התקיימו הסדנה במסגרת. במחלקה השישית השנה זו התקיימה גלילית לארכיאולוגיה החוקרים סדנת 

 העתיקות ומרשות מאוניברסיטאות בכירים חוקרים בהשתתפות במכללה מפגשים

 המפלס את מעלים" מים תעשיות הנדסת, לתקשורת למחלקות משותף כנס במכללה התקיים – 28/3/2017 ב ."

 אקדמיים וממוסדות מהמחלקה חוקרים בו והשתתפו בישראל ומים סביבה, תקשורת שבין בקשר עסק הכנס

 .אחרים

 ללימודי המחלקה של מושב התקיים הכנס במסגרת. חי-תל במכללת גליל מחקרי כנס התקיים 6/4/2017 ב 

 .אשכנזי יעקב ר"וד כהן עודד ר"ד, קנטור אפרת ר"ד, אביעם מוטי ר"ד השתתפו שבו ישראל ארץ
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 אורגן הירדן עמק האזורית במועצה שהתארח הכנס". 2 הירדן בקעת מחקרי" כנס התקיים – 7/5/2017 ב 

 .אורחים ומרצים ישראל-ארץ ללימודי מהמחלקה מרצים בו והרצו גפני ראובן ר"ד ידי על אקדמית

 וקריח של אוניברסיטאי-הבינ הפורום של השנה סוף כנס ישראל-ארץ ללימודי במחלקה התקיים 10/7/2017-ב 

 על ותוכנן אורגן והוא בארץ והמכללות מהאוניברסיטאות החוקרים חשובי את מארח הכנס. בישראל המנדט

 מאוניברסיטת גולני מוטי' פרופ עם יחד ישראל-ארץ ללימודי מהמחלקה גודמן גיורא ר"וד גפני ראובן ר"ד ידי

 .אביב-תל

 בתקופת בגליל השנה שעסק בגליל היהודי היישוב לחקר השמיני פנה ראש כנס התקיים 2017 יולי בחודש 

 מטעם עליה והמופקד ישראל-ארץ ללימודי המחלקה מסורתי באופן מכינה האקדמית התכנית את. המנדט

 .גפני ראובן ר"ד הוא המחלקה

 

 פעילות גופי מחקר במחלקה

 פעילו מכוני המחקר תדווח על ידי ראשי המכונים.

 

את אתר בתי הכנסת על שם ממשיכה לקיים בהצלחה הקתדרה על שם בורנבלום, בראשותו של פרופ' חיים בן דוד, 

-. מדובר בפרויקט יחיד במינו המביא לעולם המחקר את החידושים האחרונים בחקר בתי הכנסת בארץבורנבלום

ישראל. בפרויקט שותפים, בנוסף פרופ' בן דוד, גם ד"ר מוטי אביעם וד"ר ראובן גפני, והאתר עלה לאוויר במהלך 

עולם, תרמו לו חומרים וכיום השנה, זכה לתגובות מצוינות בעולם המחקר. גדולי החוקרים בתחום, מהארץ ומה

נחשב האתר הזה למאגר מידע מוביל שכל מחקר הקשור לבתי כנסת עושה בו שימוש. במחקר שותפים גם סטודנטים 

 של המחלקה המשמשים עוזרי מחקר.

 

 

 חעיקרי הפעילות האקדמית המתוכננת לתשע"

. התכנית נכתבה והועברה לידיד מל"גלימודים למ.א לאישור ההתכנית את בשנת תשע"ז, בכוונת המחלקה להגיש 

 רשויות המכללה להכנתה להגשה. 

מתחם תחנת הרכבת הטורקית בישראל שיפעל -בכוונת המחלקה לעודד ולדחוף את הקמתו של מרכז ללימודי ארץ

 וינוהל על ידי סטודנטים מהמחלקה ומבית הספר. 

ור נרות ויתקיים במחלקה, כנס "שבילים" בינלאומי שיעסוק ביצאמור להתקיים כינוס חוקרים , בשנת תשע"ח

 לקורות הישוב היהודי בגליל.  התשיעיהשלישי לזכרו של אורי דביר, כנס ראש פנה 

 

 הרצאות בכנסים מחקריים 

 מרצי המחלקה השתתפו בכנסים המדעיים הבאים בחו"ל 

 בחודש ינואר.ד"ר אשכנזי הרצה בכנס האגודה הקפריסאית ללימודים ביזנטיים שהתקיים בניקוסיה 

 ד"ר אביעם הרצה בכנס שעסק בבתי כנסת עתיקים שהתקיים בחודש יוני במונסטר שבגרמניה.

 פרופ' בן דוד הרצה בכנס שעסק בגבולות וצבא בתקופה הרומית שהתקיים בציריך שבשווייץ בחודש יוני.

ים באוניברסיטת ברנדייס ( שהתקיAISד"ר גפני וד"ר גודמן הרצו בכנס האגודה הבינלאומית ללימודי ישראל )

 שבמסצ'וסטס ארה"ב.
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יתקיים הקונגרס העולמי למדעי היהדות בירושלים ולמחלקה יהיה מושב שמאורגן על ידי  2017בחודש אוגוסט 

 פרופ' חיים בן דוד.

ד"ר גפני, פרופ' בן דוד, ד"ר גודמן, ד"ר אביעם וד"ר אשכנזי הרצו בשורה של כנסים וימי עיון שהתקיימו 

 ברסיטאות ומכללות בישראל במהלך שנת תשע"ז. תקצר היריעה לפרט את כולםבאוני

 חי. את המושב-בכנס מחקרי גליל של מכללת תל –זו השנה השישית ברציפות  –כמו כן התקיים מושב של המחלקה 

ימודי מארגן ד"ר מוטי אביעם. השנה השתתפו בו ד"ר אפרת קנטור, ד"ר יעקב אשכנזי וד"ר עודד כהן מהמחלקה לל

 ישראל.-ארץ
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 למדעי ההתנהגותהמחלקה 

 פרופ' עמוס רולידר :ראש המחלקה

 הגר עידוגב' : רכזת המחלקה

 אודות המחלקה

את המחזור השביעי ללימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות.  זהמחלקה למדעי ההתנהגות פתחה בשנת תשע"

בוגרים. רובם לומדים כיום לתואר שני או לימודי השלמה אחרים  67עד כה סיימו בהצלחה את לימודי התואר 

)תעודת הוראה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי, תרפיה עם מוזיקה, פסיכותרפיה גופנית(, חלקם משלבים עבודה 

חלק אחר התקבל לעבודה ברשויות מקומיות במחלקות העוסקות ברווחה ובמניעת אלימות )עיר ללא בתחום. 

 אלימות( , מרכזים טיפולים /שיקומיים לטיפול באנשים עם קשיי התנהגות/נפש ועוד. 

סוציולוגיה חינוך,  פסיכולוגיה, ניתוח התנהגות,דעת בה תחומי את משלבתו חדשנית הינה הלימודים תכנית

 תכנית הלימודים כוללת את הקורסים הנדרשים ללימודים מתקדמים בתחומים שונים ובהם. אנתרופולוגיהוה

פסיכולוגיה, ייעוץ חינוכי, משאבי אנוש, עבודה סוציאלית, טיפול משפחתי, טיפול התנהגותי, טיפול באמצעות 

 אומנויות ועוד.

BA מקיימת תכנית בין לאומית  תעודה: בנוסף המחלקה למדעי ההתנהגות בשיתוף היחידה ללימודי פלוס

ם סטודנטים בעלי תואר ראשון ושני במדעי החברה במשך שנתיי  70-כלהסמכת מנתחי התנהגות. בתכנית לומדים 

 ) ארבעה סמסטרים( לקראת מבחני הסמכה /רישיון בניתוח התנהגות.  

 
 

   ז"בתשע הסגל חברי

(, הצקה ABAפרעות התנהגות של ילדים, ניתוח התנהגות )ה -תתחום התמחופרופ' מן המניין,  -פרופ' רולידר

 ובריונות של ילדים בסביבות חינוכיות. 

ימודי הגירה ורב תרבותיות בתחום הסוציולוגיה. סוציולוגיה ל -חום התמחותתפרופ' חבר,   -פרופ' סיביל היילברון

  עסקית של קבוצות שונות כגון קיבוצים, נשים, מהגרים, מיעוטים.הארגונית יזמות 

, הפרעות אכילה, ייעוץ חינוכי, וגיה של האינטרנטפסיכול -תחום התמחות מרצה בכירה,  -נסים-דר' מירן בוניאל

 .מתבגרים

 מדידה והערכה ,ביולוגיה-סיכופ -תחום התמחותמרצה בכיר,   -דר' עמיחי רגבי

ברתית של עסקים במיוחד בהקשר של בנקים. בחינת הזיקה חקר אחריות ח-תחום התמחותמרצה,   -דר' ריקי גליה

 בין מודלים של אחריות חברתית לבין מודלים ניהוליים. 

 
 יטת סגל חדש לשנת הלימודים תשע"חקל

לקראת הכנסת תארים כחלק מתהליך ההתרחבות וההעמקה של תהליכי ההוראה והלמידה של המחלקה וכהכנה 

 שניים במחלקה ) פסיכולוגיה חינוכית וניתוח התנהגות( המחלקה תקלוט בשנה הבאה את המרצים הבאים:

 מידות וויסות רגשי .ע -תחום התמחות  -דר' זיו ארדי

 סיכולוגיה התנהגותית.פ -תחום התמחות -ףידר' אליען אברג'ל אלחד
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 מורים מן החוץ המלמדים המחלקה

 ן שנפר כהןדר' מור

 דר' אייל רוזנשטריך

 דר' טל סלע

 גב' דקלה נחמני

 דר' יפעת לוי

 דר' מאיה מלצר גבע

 גב' תגריד זועבי

 
 

 פעילות מחלקתית בתשע"ז
 

אשר מספקת לסטודנטים הפונים אליה סים, נ-במחלקה יש יועצת אקדמית, ד"ר מירן בוניאל -ייעוץ אקדמי

להכוונה בנושאים כמו קושי בלימודים, התארגנות לקראת בחינות, הכוון תעסוקתי, הכוון להמשך לימודים, ייעוץ 

 ראשוני במקרים של קושי רגשי/חברתי. 

 

  פעילויות מקצועיות במהלך השנה

 שני פאנלים מרכזיים שהתקיימו במהלך שנת הלימודים: – פאנל מומחים

 בסמסטר א', במסגרתו הגיעו אנשי מקצוע )שאינם נמנים עם הסגל במכללה( אשר  פאנל מומחים מקצועי ,

הם ניתן להשתלב עם תואר במדעי ההתנהגות: פסיכולוגיה ג( מקצועות ב-חשפו בפני הסטודנטים )שנה ב

 לא אלימות, הדרכה, הוסטל לנוער בסיכון.  חינוכית, תכנית מציל"ה ועיר ל

 בסמסטר ב', המתרכז באפשרויות ללימודים מתקדמים, זאת כדי לתת לסטודנטים  פאנל מומחים אקדמי ,

הצצה קטנה למגוון האפשרויות להתפתחות אקדמית העומדות בפניהם לאחר בתואר. במסגרת הפאנל הגיעו 

 התנהגות, ייעוץ חינוכי, ייעוץ ארגוני, משאבי אנוש.  נציגים מתחום לימודי תעודה במכללה, ניתוח

 

 מעורבות חברתית

סטודנטים היו מעורבים בפעילויות המהוות תרומה לקהילה, חלקן נהפכו  –מעורבות חברתית ותרומה לקהילה 

למסורת מחלקתית. ביניהן חלוקת משלוחי מנות במחלקת הילדים בבית חולים פורייה, חלוקת סופגניות בחנוכה 

בבית אבות בטבריה, בבית חולים פוריה ובמסגרות נוספות. השנה נעשתה התרמה גדולת ממדים לצורך חלוקת 

וח מנות בפורים. משלוחי המנות נארזו על ידי סטודנטים מהמחלקה וילדים בפר"ח. משלוחי המנות חולקו משל

 בבית חולים פוריה ובבית חולים עפולה. 

 

במסגרת האירוע ארגנו הסטודנטים והמרצים פעילות משותפת לציון סוף השנה ואיחולי הצלחה  –אירוע סוף שנה 

ערך חידון של המרצים עבור הסטודנטים, וכן כל שנתון הכין מופע וקליפ המסכם לתקופת הבחינות. באירוע עצמו נ

 את השנה. 
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 למצטיינים  BAתכנית 

ומעלה( המעוניינים להרחיב את  95%במסגרת התכנית, סטודנטים מצטיינים מן המחלקה )ממוצע ציונים 

ם מן המחלקה. במסגרת התכנית הסטודנטים מתנסים בכל חוקרים נבחרי-התנסותם במחקר, עובדים עם מרצים

 שלבי המחקר ואת התוצרים מציגים בכנסים וכן ביום עיון מחלקתי. 

 

*במסגרת תכנית המצטיינים המחלקתית והבית ספרית, נסעו הסטודנטים לטקס הענקת פרסי וולף בנוכחות זוכה 

 פרס הנובל פרופ' דני שכטמן. 

 
 הרצאות אורח / עיון מיי / כנסים

 

 למוגנות ילדים  4-כנס כנרת השנתי ה

ים מידי עולמית, ולקי-המחלקה למדעי ההתנהגות בחרה לעסוק בנושא חשוב ומשמעותי בתרבות הישראלית ובכלל

שנה כנס מקיף אשר יציג נתונים עדכניים על ממדי תופעת הבריונות וההצקה בקרב ילדים, לצד דרכי התמודדות 

מאלית ולהורים. השנה התקיים הכנס ומניעה למעגלי ההתערבות השונים: מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פור

בפעם הרביעית בנושא המבוגר המשמעותי במיגור תופעת הבריונות. בכנס הוצג סקר עדכני בתחום שהובל על ידי 

 סים(. כמו כן היו הרצאות ופאנל. נ-חוקרי המחלקה )פרופ' רולידר וד"ר בוניאל

 

 כנס עמותת היל"ה השנתי בשיתוף עם המחלקה למדעי ההתנהגות:

בחודש מאי , המחלקה אירחה את הכנס השנתי של העמותה הישראלית למנתחי התנהגות. בכנס השתתפו מרצים 

מומחים מכל הארץ בתחומי הפרעות התנהגות והפרעות רגשיות של ילדים ולסטודנטים שלנו הייתה הזדמנות 

 להיחשף לנושאים אקדמיים וקליניים חשובים .   

 

 בשיתוף המחלקה למדעי ההתנהגות ארגון מנת"ה -התנהגות בסביבה ארגונית בישראל: ניתוח 1-ה OBM כנס 

 ויישומים ייחודיות, מקורות-ארגונית בסביבה התנהגות ניתוח בנושאהתקיים בשיתוף עם ארגון מנת"ה  הכנס

 .ארגונים פסיכולוגים, אנוש משאבי, ארגונים יועצים, התנהגות מנתחיקהל היעד הוא   מעשיים

 פעמית חד מהזדמנות נהנו בכנס המשתתפים .OBM ל הקשורות והתערבויות והסבר מבוא הרצאות הוצגו  בכנס

, כן כמו .בתחום העוסקים ומתלמידיו, ונסון'ג דאג ד"ר OBMה בתחום המובילים החוקרים מאחד וללמוד להאזין

 .ישראלים התנהגות מנתחי ידי על בארץ שיושמו מערכתיות התערבויות וצגוה

 

 שיתוף עם עמותת מצמיחים ושגרירות ארה"ב בישראלב -בנושא פופולריות ותוקפנות חברתיתיום עיון 

 במערכת החינוך הישראלית מושקעים בעשורים האחרונים משאבים הולכים וגדלים במאמץ לצמצם את האלימות. 

המחקר החדשים  ממצאי מאוני' קליפורניה, שהציג אתרוברט פאריס,  פרופ'מומחה בעל שם עולמי, בכנס אירחנו 

וצג בכנס מודל התערבות שפיתח מרכז מצמיחים אשר הבנושא תוקפנות חברתית. על בסיס ידע תיאורטי רחב זה, 

 נבחן ויושם בהצלחה בלמעלה מאלף כיתות לאורך העשור האחרון.
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  הרצאות מקצועיות במהלך השנה

 ב' ארין גרוול, המורה של אמריקה, ארה"בג  -הרצאת אורח

 האמין לא איש. שונות אוכלוסייה משכבות תלמידים המערב ס"בבי לימדה אמריקה של המורה המכונה, גרוול ארין

 הייחודית גישתה בעזרת אך, הלימודים שנת את ישרדו נמוך וממעמד מכנופיות שהיו שלה הכיתה מן שהתלמידים

, סיפורו את שיכתוב ובקשה יומן תלמיד לכל נתנה ארין'. לקולג להמשיך ואף הלימודים את לסיים לכולם גרמה

 למדו התלמידים גם כך. עולמם את בפניה חשפונערמו ו היומנים. בו לקרוא לה לאפשר, בכך מעוניין הוא ואם

 . י מצליחהוליווד לסרט תועד הסיפור. משתייכים הם אליו המוצא פי על בקבוצות שארילה ולא לשני האחד להתקרב

הגיעה ארצה במסגרת שיתוף פעולה עם שגרירות ארה"ב בישראל. ארין הסכימה להגיע במסגרת קורס  רין גרוולא

 סים, לפגוש את הסטודנטים ולשמוע על היומנים שלהם. נ-כתיבה תרפיה, בהנחיית ד"ר מירן בוניאל

 

 נסים. שלומית-בוניאלבמסגרת הקורס "הבניית זהות מינית", בהנחיית ד"ר מירן שלומית הברון,  –הרצאת אורח 

הינה פעילה חברתית, מקימת האתר "מידע אמין על מין" המספק מידע על מין ומיניות לילדים, הורים ואנשי חינוך 

 .וטיפול. שלומית הגיע להסביר על התרבות הנוכחית וכשלי המסרים בנושא מיניות, ונתנה שלל של כלים לעבודה

 

בקורס "הבניית זהות מינית" בהנחיית ד"ר מירן צפות בפורנוגרפיה? ל מדוע הפסקתי -רן גבריאל -הרצאת אורח

יאלי הינו פעיל חברתית אשר מטרתו להעלות את המודעות לתעשיית הפורנוגרפיה והשלכותיה נסים. רן גבר-בוניאל

 שלו גרף מיליוני צפיות.  TEDעל סחר בנשים. סרטון ה

 

בהנחיית ד"ר מירן וער בסיכון" נס "היבטים להתנהגויות מסיכון לסיכוי בקור -וביץנעמה אהרונ -הרצאת אורח

ארה בהרצאתה את חייה בנערה אשר הובחנה כבעלת צרכים מיוחדים, אך בזכות דמויות נסים. נעמה ת-בוניאל

תואר שלישי בקרימינולוגיה. נעמה פתחה בית מחסה  תמשמעותיות בדרך סיימה את לימודיה וכעת הינה תלמיד

 ת סיפור חייה ועבודתה המקצועית תארה בהרצאה. לנערות בירושלים. א

 

בהנחיית ד"ר מירן יובל אברמוביץ, כותב רב המכר "הרשימה", במסגרת קורס "כתיבה תרפיה",  –הרצאת אורח 

בה ככלי להעצמה יובל בעל שם עולמי בזכות ספריו אשר מסבירים כיצד ניתן לרתום את הכתי נסים.-בוניאל

הווים רבי מכר. במסגרת ההרצאה תאר את סיפורו וכן ספריו ודרכים לשימוש בכתיבה. והתקדמות בחיים. ספריו מ

 . נתרמו לספרית כנרתיובל הביא עימו ממגוון ספריו אשר 

 

גיעה לפסגה בעולם נסים. מעין ה-בהנחיית ד"ר מירן בוניאלהפרעות אכילה", "מעין קרת בקורס  -הרצאת אורח

גיע במחיר הפרעת אכילה מסוג אנורקסיה. בשלב זה מעיין החליטה לעזוב את מודל. הדבר ה-הדוגמנות והפכה טופ

פסגת הדוגמנות לטובת אורח חיים בריא. כיום היא פעילה בסדנאות לנערות בנושא דימוי גוף ואורח חיים בריא. 

 המפגש עם הסטודנטים ספרה את סיפורה ונתנה כלים לעבודה עם נערות.  במסגרת

 

נסים. במסגרת הצגת היחיד אשר -בהנחיית ד"ר מירן בוניאלהצגה "שקופה" במסגרת קורס הפרעות אכילה, 

התקיימה במכללה, השחקנית מתארת את חייה של נערה אשר מתדרדרת להפרעות אכילה ומתאשפזת בשל כך, 

רתה הטובה שמתה מאנורקסיה. ההצגה מציגה את מורכבות היחסים בין השחקנית ומשפחתה מאבדת את חב

 ומיוחד אימה. לאחר ההצגה, התקיימה שיחה פתוחה עם השחקנית אשר ההצגה מבוססת על חלקים מחייה. 
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"ר מירן במסגרת קורס היבטים של נוער בסיכון, בהנחיית דוויס, -דודו מואטי, מנהל בי"ס ברנקו –הרצאת אורח 

נסים. דודו הגיע לספר לסטודנטים על חזון ביה"ס, דרכי העבודה, והתייחסות למקרי בוחן של נוער בסיכון -בוניאל

 ודרכי שיקום. 

 
 סיור ב"אתר מורשת התרבות הצ'רקסית" בכפר כמא

 
 התרבות את מקרוב סיור במסגרת הקורס "החברה הישראלית" בהנחיית דר' ריקי גליה, במטרה ללמוד ולהכיר

 .רקסית'צ בגבינה שממולא מטוגן ובמאפה בתה והתכבדנו, רקסי'צ ריקודים במופע צפינו הסיור בסוף .רקסית'הצ

 

 סיור בבית החולים לבריאות הנפש מזור

ת החולים לבריאות הנפש "מזור", סיירו במחלקה הסגורה והפתוחה, ושוחחו עם ג' ביקרו בבי-סטודנטים משנה ב'

  החולים.מטופלים בבית 

 
 / גורמי חוץ ארגונים עם קשרים טיפוח

 
במסגרת העבודה השוטפת נוצרו קשרים אדוקים עם גורמים שונים אשר הניבו הרצאות אורח, הזמנה להתנדבות, 

 ימי עיון משותפים. ביניהם: 

 .עיר ללא אלימות טבריה )סטודנטים הוזמנו להתנדב בפרויקטים ייחודיים( .1

 .)סטודנטים הוזמנו להתנדב בתפקידי הוראה וליווי שונים( בי"ס ברנקו וויס .2

 .מוסד לגמילה בטבריה, הרצאות אורח והתכווננות לשיתופי פעולה נוספים בשנה"ל הבאה .3

 .עמותת מצמיחים, יום עיון משותף .4

 .שגרירות ארה"ב בישראל, הבאת פרסונות מובילות להרצאות במכללה .5

פגישה עם מגוון גורמים בקהילה אשר מטרתה לבחון כיצד  –נצרת  שופטת הנוער, אילנית אמבר, בית המשפט .6

המחלקה יכולה להוות בית להכשרת גורמים שונים וכן לספק סטודנטים לסיוע. תכנית מלאה נכתבה ומיועדת 

 .להתחיל בשנה"ל הבאה )תשע"ח(

יעה של מחלקת מניעה במשטרת ישראל, קשר שמטרתו לבחון אפשרויות שילוב סטודנטים בתכניות מנ .7

 .המשטרה

 .יטון, בנושא זכויות הילד, מוגנות ילדים ושיתופי פעולהב-קשר עם ח"כ ד"ר יפעת שאשא .8
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 לחינוך וקהילההמחלקה 

 ד"ר דורית אלט :ראש המחלקה

 אדוה גדליהגב' : רכזת המחלקה

 אודות המחלקה

 א.שנה  56מתוכם  סטודנטים,  148עם  זהמחלקה לחינוך וקהילה נפתחה בשנת תשע"

: תכנית זו מקנה כלים יישומיים עכשוויים לסטודנטים שעתידים לעסוק בחינוך הפורמאלי )אנשי אודות התוכנית

הדגשת הקשר בין שני התחומים. בתוכנית הרחבות יישומיות  פורמאלי, תוך-הוראה במוסדות חינוך( ובחינוך הבלתי

פה לנקודות המבט של פורמאלי וחשי-נוך הבלתיהכוללות התנסות בשדה ומפגש בלתי אמצעי עם נושאי תפקיד בחי

האנשים הפעילים בתחומים בשטח. התוכנית מקנה כלים מקצועיים למילוי תפקידים במנהלי החינוך והתרבות 

הקהילתיים, במתנ"סים, בעמותות הפועלות במגזרי החינוך, החברה והתרבות בקהילה, ובמסגרות אחרות של 

ת ללימודי המשך יישומית נרחב-מחקרית-כנית זו מעניקה תשתית עיוניתפעילות חברתית בקהילה. בנוסף, ת

 לתארים אקדמיים מתקדמים בתחומי החינוך. 

 סטודנטים. 60 -התוכנית תופעל באופן מלא בשנה הבאה )תלת שנתית(. צפי הנרשמים לשנה הבאה הוא כ 

 

 חברי סגל

 מרצה בכירה -דר' דורית אלט

 פיתוח, יישום והערכה של כלים לחדשנות פדגוגית וחינוך בעידן המידע בחברה דמוקרטית.   -תחום התמחות

 .היסטוריה של החינוך  -תתחום התמחו - פרופ' חבר -פרופ' נירית רייכל

 מרצים כחברי סגל חלקי. 2בתום השנה הבאה תשע"ז ייקלטו עוד 

 

 זסיכום הפעילות המחלקתית לתשע"

 קשרים עם גורמים חיצוניים

במהלך השנה קודמו קשרי גומלין בין המחלקה לחינוך וקהילה לבין מספר ארגונים, פרט למכללת "שלום" אנו 

 עומדים בקשר עם כל יתר הארגונים: 

 התנועה הקיבוצית, קלטנו לשנה הבאה את ד"ר גבי אוסם.  אגף חינוך ומשימות .1

 מחלקת צעירים וקליטה בעמק המעיינות .2

 ח"ן ברמת הגולן-מדרשת בת .3

רעיה בלניק אשת הקשר לענייני אתיופים בבית שאן זומנה למפגש במסגרתו העלינו אפשרויות לשלוב  .4

 האוכלוסייה האתיופית במכללה.

 

 סיורים

העובדה שרבים מיא סיור לכפר קמא נבעה בין היתר החלטה להוצ -החברה הישראלית -סיור לכפר קמא .1

מהסטודנטים שלנו לא מכירים את העדה הצ'רקסית ומנהגיה, על אף שכל שנה לומדים אצלנו סטודנטים 

 וסטודנטיות צ'רקסיות. 

  .ס"הכרה קהילתית של הכפר ומרכז המתנ -בלתי פורמאליוחינוך פורמאלי  -לכפר תבורסיור  .2
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   " אחר"ה על ללמוד הסיור מטרת : הטרוגנית בקהילה וחינוך סולידריות – קמא כפר של למוזיאון סיור .3

 ה"קיים" על מנת להבין את הקשר בין התיאוריות שנלמדו בקורס לבין המציאויות השונות במדינת ישראל.       

 של אזורית תפיסה ללמד נועד במועצה הסיור -למעשה מהלכה וקהילה חינוך -מגידו אזורית למועצה סיור .4

  .אסטרטגי תהליך כמקדמת החינוך תפיסת. ביוספרי מרחב

    במהלך הסיור נפגשו הסטודנטים עם שתי ממלאות תפקידים: מנהלת תחום פיתוח אסטרטגי במועצה         

 ומתאמת התכנית הביוספרית המועצתית.        

   נוער –" הודיות" הנוער כפרל סיור התקיים אוסם גבי ר"ד בהנחיית מחלקתי סמינריון הקורס במסגרת .5

 . במצוקה

 .הסטודנטים של יזום קייאקים שייט -וקהילה לחינוך המחלקה של' ג שנה סיום גיבוש .6

 

 הרצאות אורח

. הבדלים מגדריים בקרב נוער בסיכון במסגרת השיעור יסודות ההדרכה של ילדים ובני נוער: גב' מאיה מיכאל .1

 עבודה עם נוער בסיכון.

 הדרכה בקיבוץ שיתופישל ילדים ונוער:  יסודות ההדרכה -בועז מיכאל .2

 .יות חינוכיות פרקטיותכנלכתיבת ת . סדנא מרוכזתסות בשדה החינוך הקהילתישסטצקי: התנ-דינה רביב .3

דנה בהדרכה וטיפול באמצעות כלים יצירתיים, יסודות ההדרכה של ילדים ובני נוער. נטלי בן ישראל: גב'  .4

 יפוליטצילום ככלי  -תרפיה. פוטותרפיה-פוטו

יחסים בין מתבגרים והורים גב' תגריד זועבי: יסודות ההדרכה של ילדים ובני נוער. העבירה הרצאה בדבר  .5

 .במגזר הערבי

  נטייה בעל וערנ בחיי דרך כמשנה המדריך של דמותו. נוער ובני ילדים של ההדרכה יסודות: ברוש מירי' גב  .6

 .להתמכרות        

"תופסים ולא רואים? כיצד תופסים עולי ברית המועצות רוגניות וחינוך בקהילה הטרוגנית: הט -ד"ר ניסים כץ .7

את האופן שבו תופסים עולי ברית המועצות לשעבר  בחנהלשעבר את ייצוגם בטלוויזיה הישראלית"  ההרצאה 

מדוע עולי ברית המועצות צורכים את  נבחנה השאלה ית שלהם בטלוויזיה הישראלית. את ההכחדה הסימבול

הייצוג שלהם בטלוויזיה הישראלית, ייצוג שהוא שלילי בעיקרו ברוח "ההכחדה הסימבולית" ותבחן דפוסי 

 קריאה שונים שלהם את הייצוגים השליליים שלהם. 

לי לוין מדריכה מוסמכת בשיטת מונטיסורי, מרצה ט -גב' טלי לוין: יסודות ההדרכה של ילדים ובני נוער .8

למידה זו משלבת תכנון והפקה  . שוחחה על סוגים וסגנונות הדרכה. ומעבירה סדנאות בנושא חדשנות חינוכית

טונומית המלווה בהנחיה של של פרויקטים ותוצרים בעלי משמעות להם לקהילה ולסביבה. מדובר בלמידה או

 מורה. התוצר הנבחר מביא ללמידה ונגמר בהצגת הפרויקט.

ההרצאה התקיימה בנושא כתות וקבוצות מיסטיות בישראל ד"ר אדם קליין: קהילה קהילות וקהילתיות:  .9

 ותפקודן כקהילות.

סתן בני ותת בהרצאה אורחת של שתי אמהות מעמוגב' אלישבע רובין: התנסות בשדה החינוך הקהילתי:  .10

"בוסתן הגליל" וגן  בשם קהילה משותפתעם חברות יחד הקימה מראש פינה וטובא,   אלישבע רובין אברהם.

על  דיברויהודי ערבי באותו השם, בעזרתה ותמיכתה של הקהילה היהודית הפלורליסטית של ראש פינה. הן 

 חינוכית מהסוג הנ"ל. להיות "יזמות חברתיות" ועל החשיבות של הקהילה בקיום של פעילות
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 פורמלי הבלתי החינוך פעילות ומובילות מקימות ביןגב' מעין פלמה: התנסות בשדה החינוך הקהילתי:  .11

 מעיין את לשמוע רצון סטודנטים שנה ג' בחוג הביעו .הנשיא כפר ,ובקיבוצה העליון הגליל אזורית במועצה

 החברתי בחינוך עולם ותפיסת ארגון ,ניהול על דיברה היא .הרב והניסיון שלה הייחודית העולם תפיסת בשל

  .קהילתי -

  ית ספר ב -הקורס פסיכולוגיה התפתחותית בחוג לחינוך וקהילה התארחו נציגים מבית הספר כנףבמסגרת  .12

שני מבוגרים )מורים בלשון בתי הספר ה'רגילים'( ושישה תלמידים בגילאים בגישה דמוקרטית  הדוגל  

נחשפנו לתפיסת עולם וגישה ייחודית לחינוך ודנו בסט היכולות הדרוש לעולם המשתנה של שונים במפגש 

 .והדרך לפתח יכולות אלה. 21-המאה ה

המפגש היה מעורר השראה ועורר אותנו לחשיבה מעמיקה על סוגיות של חינוך, תפקיד בית הספר 

 .והמבוגרים, למידה גילאית של ילדים בשלבי התפתחות שונים ועוד

  הרצאה לקיום הנכונה בדרך שעסק קיטייב ורה ר"ד בהנחיית  מהחוג למרצים מחלקתי סמינר יוםק .13

 .מתוקשבת

 הלאומית התנועה היווצרות בדבר שעסקה הרצאה קיים רונן יצחק ר"ד -הישראלית החברה במסגרת הרצאה .14

 .הפליטים סוגיית ועל הפלסטינית

 הל היעד סטודנטים שנים ב, ג + מרצי המחלקהק -משחק סת למידה מבוס -סדנה בנושא משחוק  2016נובמבר  .15

יאון מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת בר אילן ד"ר ניסים ל -הרצאה במסגרת החברה הישראלית 2017מאי  .16

 קורותיה ואפיוניה של הקהילה החרדית בישראל.מ בנושא 

 

 קידום למידה משמעותית

בשנה זו בוצע פיילוט מוצלח במחלקה במסגרת פרויקט טמפוס לקידום למידה משמעותית וטיפוחה במחלקה. 

 במסגרת הפיילוט ייושמו שלושה מודלים של למידה מבוססת בעיה, מבוססת פרויקט ומבוססת ערכים.

 

 כנס בשיתוף המרכז לקידום ההוראה

ס דן בצורך לקדם שיטות הוראה חדשניות ובבעייתיות כנס בשיתוף המרכז לקידום ההוראה התקיים במאי. הכנ

הרבה שקיימת ביישום שיטות ההערכה של המרצים ושל הסטודנטים, ובבעיות הטייה ותקפות של סקרי ההוראה 

 לנוכח ההכרח ביישום שיטות הוראה מתקדמות.

 

 תגובת הוועדה המלווה לדו"ח התפתחות ראשון שהוגש למל"ג

הוועדה המלווה הגיבה לדו"ח ההתפתחות. עיקר התגובה עסק בעדכון נושאים וסילבוסים. נשלח מכתב תגובה 

 למכתב הוועדה המתאר את כל השינויים שנעשו ע"פ דרישתה. 

 

 קליטת מרצים

 ינוך בתנועה הקיבוצית ראש אגף הח –ד"ר גבי אוסם 

 והדרכה הוראה ,מתמחית בלמידה -ד"ר ורד האס 

 החינוך ומנהל מדיניות ,מתמחה במנהיגות - ר המאיריד"ר ליאו
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 הצעת מחקר לקרן חיצונית

 , בשיתוף מוסדות אירופאים.horizon 2020, הוגשה הצעה לקרן 2016באפריל 

 נושא ההצעה: 

CREative DIgital-based Learning Environment for science education 

 תקציר:

The CREDIBLE consortium is a partnership between a business company and academic research 

institutes, each contributing its knowledge and skills to develop appropriate components and 

services and leading edge learning technologies, which in turn will empower teachers and learners 

and facilitate innovation in education and training. 
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 ללימודים רב תחומייםהמחלקה 

 פרופ' זאב דרורי :ראש המחלקה

 / גב' גילת אלקובי מיה רםגב' : רכזת המחלקה

 

 אודות המחלקה

 265)סטודנטים  427ה להפעלת התוכנית במחלקה ללימודים רב תחומיים עם יתה השנה השניישנה"ל תשע"ז הי

 סטודנטים שנה ב'(.  162סטודנטים שנה א', 

סטודנטים )כלולים במספר  30-נו כקיץ ונוספו ל-רשם למחלקה במסלול אביביבשנה זו פתחנו אפשרות לה

 הסטודנטים הרשום לעיל(.

 יישומית. –רכית בנוסף לראייה האקדמית ע -המחלקה ללימודים רב תחומיים היא בעלת ראייה חברתית

ם, הבעה עברית וחונכויות/תרגולים, נורמות התנהגות בשיעורים, יעבדנו בדגש על קורסים וירטואליבשנה"ל תשע"ז 

 בנייה וגיבוש תכנית מצוינות, ישיבות צוות ופעילויות לגיבוש הצוות.

 

. את הקורסים בנו ותפעלו המרצים בהדרכתה וירטואלייםקורסים  8בשנה זו נלמדו במחלקה : וירטואלייםקורסים 

ויה של ד"ר אפרת קנטור. אנו רואים בשיטת הוראה זו הזדמנות ללמידה אחרת שמגשרת על פערי שפה ותרבות ובליו

ומקלה על הסטודנטים מבחינת מערכת השעות השבועית שלהם. בנוסף הוראה וירטואלית מקלה על עומסי הכיתות 

 במכללה.

 

ר, הבנה, הבעה( הוכנסה למערכת השעות בשל הקושי של מרבית הסטודנטים בשפה העברית )דיבו :הבעה עברית

 של הסטודנטים חובת הבעה עברית לפטור לפי הקריטריונים הבאים:

 
 היקף שעות שבועי  יח"ל  5 –ציון בגרות 

  פטור 85מעל ציון  

 ש"ש[ 1ש"ס ] 2 מחויב ללמוד קורס סמסטריאלי  בלבד 75-84ציון שבין  

 ש"ש[ 2ש"ס ] 4 מחויב ללמוד קורס שנתי ומטה  74ציון  

 

טרם נקבע מועד . בנוסף שמנו לנו למטרה להכניס מבחן ידע בעברית בשלב ראשון כתנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

תחילת ביצוע שלב ראשון וטרם נקבע הציון אותו נדרוש כציון סף, אולם ברור לנו שנושא השפה הוא ליבת הקשיים 

הערבי הלומדים במכללה בכלל ובמחלקה בפרט ועל כן הבאנו את והאתגרים העומדים בפני הסטודנטים מהציבור 

 הנושא לפתחו של נשיא המכללה.

 
העזרה כללה: תרגולים  קיבלנו סל של שעות לעזרה לסטודנטים במהלך השנה.: חונכויות ותרגולים ועוזרי הוראה

אישיות ועוד. עד כתיבת דו"ח זה נוצלו כל השעות שניתנו ואנו נקבל שעות  לשיעורים, בדיקת עבודות, חונכויות

 נוספות למהלך סמסטר קיץ הכולל בחינות וקורסים חוזרים לנכשלים.

 
בישיבה מחלקתית לפני תחילת שנה"ל ניסחנו עם המרצים מספר כללי התנהגות.  :נורמות התנהגות בשיעורים

–לה תגבה וכל המרצים יעבדו לפיהם כדי ליצור אקלים לימודי להחליט על מספר כללים שהמכל –המטרה 
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סטודנטיאלי סביר שמכבד את המחלקה והמכללה בכלל ואת המרצים והסטודנטים בפרט. הנורמות שהוחלטו: 

כניסת הסטודנטים לשיעור בזמן )אין כניסה אחרי המרצה(, אין אכילה ושתייה בשיעור, נוכחות חובה ואיסור 

 ניידים. השימוש במכשירים

 
ייצר בקרב הסטודנטים גאוות ומטרתה ל תיתתכנית מצטיינים היא תכנית מחלק :כנית מצוינותבנייה וגיבוש ת

שר יתרמו להם אמעשיות -אקדמיותשתף סטודנטים במחקר ולהעשירם בתכנים רלוונטיים ומיומנויות יחידה, ל

  בעולם העבודה.

 

ויהיה חלק מעבודת המחקר של  יבוצע בקרב הבדווים בנגבש הכרת החברה הבדווית שלפרויקט יתקיים  בנוסף

התכנית תפעל בשנה השלישית ללימודים, והמועמדים ייבחרו בהתבססות  .הסטודנטים המצטיינים בסמינריונים

 על קריטריונים כגון מצוינות אקדמית, תרומה לקהילה ועוד.

 
וטפת של המחלקה הכוללת עדכונים ולמידה במהלך שנה"ל וכחלק מהעבודה הש: ישיבות צוות וסמינר למרצים

ישיבות של ראשי  3ל ישיבה. בנוסף קיימנו מרצים בכ 20 -ישיבות מחלקתיות בהן השתתפו כ 2מתמידים קיימנו 

 החטיבות.

הסמינר עסק במפגש   היבטים תרבותיים ופסיכולוגים במפגש עם הסטודנטים הערבים. סמינר בנושא: נוקיימ בנוסף

והשפעת השינויים שהם חווים על הסתגלותם החברתית  סטודנטים ערבים במוסדות להשכלה גבוהההתרבותי של 

 דיון סביב חסמים העומדים בפני סטודנט ערבי ודרכי ההתמודדות איתם. הסמינר כלל והלימודית.

 
חג להדלקת נר קיימנו במהלך השנה שתי פעילויות גיבוש לצוות. בחנוכה התכנסנו בערב ה: פעילויות לגיבוש הצוות

שישי, ארוחת ערב חגיגית ומופע סטנד אפ מושקע וייחודי. בסוף שנה"ל קיימנו טיול גיבוש מחלקתי לשמורת 

 הבניאס שכלל הדרכה של שני מרצים מהמחלקה, טיול בשמורה וארוחת צהרים חגיגית לסיום שנה.

 
 חברי הסגל במחלקה לתשע"ז:

סטוריה של מדינת ישראל, תחום צבא ובטחון יסטוריה של המזה"ת, היה –תחום התמחות פרופ' זאב דרורי:  .א

בישראל.  ברהח-טחון של ישראל וביחסי צבאיסטורי סוציולוגי. עוסק בתחום מדיניות החוץ והביבהקשר הה

 אל"מ במילואים. מפקד גלי צה"ל בעבר ומפקד חטיבת גבעתי וסיירת שקד בעבר.

 קטים.והערכת פרוי כלכלת תחבורה, כלכלה עירונית -תחום התמחות פרופ' חיים אבירם:  .ב

 .וניםבארג ראויה לא תנהגותוה ארגונית התנהגות -תחום התמחות ד"ר יריב איצקוביץ:  .ג

פואי ועשייה מחקרית בתחומי שינה, פסיכיאטריה, ר -פסיכוביולוגי מחקר  -תחום התמחות  ד"ר עמיחי רגבי: .ד

 וניתוח. הערכה ,מדידהפסיכיאטריה גנטית, נוירולוגיה ונוירופסיכולוגיה וכולל תכנון מחקרים, 

 .מין בעברייני טיפולו להוראה הסמכה עם קליני קרימינולוג -תחום התמחות  ד"ר יעקב ראובן: .ה

טוריה ומורשת, דת ומדינה בארץ ישראל, היס הבדואים -תחום התמחות  ד"ר מוחמד סואעד: .ו

ואינטלקטואלים ופוליטיקה במזה"ת המודרני, ביטחון ומודיעין במזה"ת, פמיניזם ושינוי חברתי בעולם 

 הערבי ומפגשי תרבויות בעולם הערבי והמערב.
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 אירועים וכנסים אקדמיים  / אירועים משמעותיים

 נושא הרצאה חטיבה

 - אהבה סיפור לשחק באה רפואית ליצנות ליצנות רפואית פסיכולוגיה שנה א'

 לאוטיזם ומרגש חדשני טיפול

 - אהבה סיפור לשחק באה רפואית ליצנות ליצנות רפואית  פסיכולוגיה שנה ב'

 לאוטיזם ומרגש חדשני טיפול

נהלת בית ספר גאון מ -ניצה ווינסטון חינוך  שנה א'

 הירדן

 אישיתאימון אישי להצלחה ורווחה 

 חינוך שנה ב'

 

נהלת בית ספר גאון מ -ניצה ווינסטון

 הירדן

 אימון אישי להצלחה ורווחה אישית

 נה א'ש -קרימינולוגיה

 ושנה ב'

הקרנת הסרט "שבורות"  ודיון עם 

 בימאית הסרט ליאת מר.

סרט דוקומנטרי זוכה פרסים שעוסק 

בהתמודדות של אסירות בכלא נווה תרצה 

 והחברה. עם המאסר , המשפחה

נוהל הערכה כלכלית של פרויקטים  מרצה: ולדימיר סימון כלכלה שנה א'

 תחבורתיים

אופייה של מדינת ישראל: מר מיכה  לימודי ישראל שנה א'

 אזרזר

 מדינה יהודית ודמוקרטית

 ישראל במזרח התיכון. לימודי ישראל שנה ב'

 ד"ר רונן יצחק

 השפעת המרחב האזורי על מדינת ישראל

מרצה ד"ר רווית אורן סמנכ"לית  ארגון ומש"א שנה א'

 מש"א עוף טוב

שימור עובדים: כיצד לנהל את הכישרונות 

 בארגון?

 ארגון ומש"א שנה ב'

 

מרצה ד"ר רווית אורן סמנכ"לית 

 מש"א עוף טוב

תכנית הוקרה ארגונית ככלי לשיפור 

 ביצועים 

 

 פעילות מחקרית

 פרופ' זאב דרורי

 :בכנסים הרצאות
 

 . צבאית להיסטוריה הקתדרה כנס   -27.10.2016

 .ל"ז שומרון דן אלוף-רב של פעלו על – שקטה מנהיגות: ההרצאה שם

 .צבאית להיסטוריה הישראלית העמותה

 

 .שומרון דן – שקטה מנהיגות: הספר השקת כנס  -2016, נובמבר 16

 .ישראל לביטחון שומרון דן ל"הרמטכ של תרומתו – שקטה מנהיגות: ההרצאה שם



 

  

 

 

 

50 
 

 .הירדן בעמק כנרת האקדמית המכללה

 

 .Royal Norwegian Academy – הנורבגית הצבאית לאקדמיה: עיון יום  -2017 ינואר 29

 .-INSS. אביב-תל אוניברסיטת, לאומי ביטחון למחקרי המכון

The Yom Kippur War and its Societal Implications   – שם ההרצאה 

 

 .2017חברה בישראל  -קשרי צבא –ל "צה/ם"יום עיון בפו  -2017פברואר  8

 .העיון ליום האקדמי והאחראי הכנס ראש ר"יו

 .הצוותים עם הדיון להנחיית ואחריות פתיחה הרצאת

 

 .וחברתיים פוליטיים היבטים הימים ששת למלחמת שנה 50 כנס  -2017 מאי 8-9

 - הירדן בעמק כנרת האקדמית המכללה, בישראל חברה-צבא חוקרי אגודת, א"בס מכון, אילן-בר אוניברסיטת

 .שומרון דן ש"ע וביטחון שלום, חברה לחקר כנרת מכון

 .הכנס להכנת האקדמית בוועדה חבר

 .נמנעת בלתי מלחמה האמנם, הימים ששת מלחמת: ההרצאה שם

 
 :ספרים

 עמ 521. אחרונות ידיעות הוצאת. שומרון דן ל"רא של ביוגרפיה שקטה מנהיגות. 2016., ז דרורי.' 

 :לפרסום התקבלו

 הישראלית החברה על הכיפורים יום מלחמת השלכות: תרעד והארץ. 2017(. עורכים. )מ ולסקר. ז דרורי .

 (הערכה' )עמ 400. אילן בר אוניברסיטת

 הבינלאומית והזירה ערב ארצות, ישראל: באוקטובר אדמה רעידת. 2017(. עורכים. )ז ודרורי. מ לסקר 

 (.הערכה' )עמ 450. אילן בר אוניברסיטת. הכיפורים יום במלחמת

 
 

 :מאמרים

 Drory, Z. and Ben-Ari, E and Lewin E., (2017), " Kibbutz Under Fire: Back to the Days of Sickle 

and Bayonet", Israel Studies, Volume 22, number 2, Summer 2017, Indiana University Press, Pp. 

121 – 144. 

 Drory, Z. and Ben-Ari, E and Lewin E., (2017) "The Haruv Reconnaissance Unit: Organizational 

Dynamics of Technological Innovation in a Specialized Military Unit". In: Ben-Ari, E. and 

Michael, K. (Eds): Special Forces and the Social Sciences. 

 המלחמה עקרונות לאור החטיבה הפעלת - 101-ה לקילומטר הבלימה מקרבות - 401 חטיבה., "ז, דרורי." 

  החברה על הכיפורים יום מלחמת השלכות: תרעד והארץ. 2017(. עורכים. )מ ולסקר. ז דרורי: בתוך

 .אילן בר אוניברסיטת. הישראלית
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 :אקדמיות בוועדות חברות

 ירדן מגבולות ההסתננות לנזקי בתגובה ל"צה של הגמול מדיניות: "דוקטורט לעבודת המלווה בוועדה חבר .1

 .ירושלים העברית האוניברסיטה, כהן מבורך", 1949-1956 בשנים ומצרים

 .פהחי אוניברסיטת, מיכלסון בני", האוגדה ניצני(: "ארצי-בן יוסי פרופסור עם ביחד, )דוקטורט עבודת מנחה .2

 יוסי' פרופ בהנחיית, מושניק אבנר". למצרים ישראל בין השלום מהסכם הציפיות: "דוקטורט עבודת שופט .3

 .בשומרון אריאל אוניברסיטת. לוין אייל ר"ד, גולדשטיין

 

 פרופ' חיים אבירם

 יולי חודש במהלך בימים לאור ייצא", תחבורה כלכלת" ספר  . 

 עבודה שם הצגתי. בטכניון ומקיימת ציבורית תחבורה בנושא בכנס השתתפות : 

 Haim Aviram: Economic Impacts Caused by the Reduction of Train Fares. 

 

 ד"ר יריב איצקוביץ

Sep, 2016 EuroMed, 2016 Poland 

chair 

Are you unionized? The 

relationship between job 

insecurity and organizational 

entrepreneurship, in the 

framework of unionization 

Heilbrunn, S. 

Aug. 2016 ECER - The European 

Conference on 

Educational Research 

Dublin, 

Ireland 

Can EI detain faculty incivility 

in higher education?  

N. Dolev 

April 

2016 

Seminar  London, 

England 

Least squares structural 

equation modeling (pls-sem) 

using smart pls 3 workshop 

 

Seminar 

 
 

1. Itzkovich, Y. (2016). The victim perspective of incivility: the role of negative affectivity, 

hierarchical status and their interaction in explaining victimisation. International Journal of Work 

Organisation and Emotion, 7(2), 126-142.    
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2. Itzkovich, Y., & Dolev, N. (2016). The Relationships between Emotional Intelligence and 

Perceptions of Faculty Incivility in Higher Education. Do Men and Women Differ? Current 

Psychology, 1-14.0.44 

 

 

 Capacity Building project (submission by Dorit Alt) Assessment Tools for new learning 

environments in higher education institutions/ ASSET 

 Capacity Building project (submission by Romania)-  SecompD- social emotional competence 

development 

 
 ד"ר עמיחי ִרגבי

 פרסומים בכתבי עט שפיטים

 Chamudot, R, Parush, S, Rigbi, A, Horovitz, R, Gross-Tour, V. Effectiveness of Modified-

Constraint Induced Movement Therapy Compared to Bimanual Therapy Home Programs for 

Infants with Hemiplegia: a Randomized Controlled Trial. American journal of occupational 

therapy (in-press).  

 Schenker, R, Rigbi A, Parush S, Yochman A. A Survey on Parent-Conductor Relationship: 

Unveiling the Black Box. International journal of special education, 2017 (In-press). 

 Tadmor, H, Levin M, Dadon T, Meiman M, Ajameeh A, Mazzawi H, Rigbi A, Kremer I, Golani 

I, Shamir A.  Decoding emotion of the other differs among schizophrenia patients and 

schizoaffective patients: A pilot study.  Schizophrenia Research: Cognition, 2016; 5:13-20.  

 Schenker R, Parush S, Rosenbaum P, Rigbi A, Yochman A. Is a family-centred initiative a 

family-centred service? A case of a Conductive Education setting for children with cerebral palsy. 

Child Care Health and Development, 2016 Jun 9 [Epub ahead of print]. 

 
 סואעד מוחמד ר"ד
 
 פרסומים אקדמיים .1

 ספרים .א

 Suwaed, M. (2016). The Development of the Feminist Idea in Egypt and the Middle East from 

the End of the Eighteenth Century to the Present. New- York: Edwin Mellen Press. 300 p. 

 מאמרים בכתבי עת אקדמיים: .ב
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 Suwaed, M. (2017). The Bedouins in the Galilee in the War of Independence of Israel: 1948- 

1950, Middle Eastern Studies, 53 (2), 297-313. )JCR 5 year I.F: 0.254 SJR h index: 20, ranking: 

Q2, Scholar h5-index=8(. 

 Suwaed, M. (2016). The Bedouins in the War of independence: between Zionism and 

Palestinianism. Alei Zait Veherev (16), 244- 280 (Hebrew). 

 Suwaed, M. (April, 2017). The Bedouin–French struggle and its influence on the Jewish 

population in Upper Galilee 1919–1921. Israel Affairs. pp: 1-18. )JCR 5 year I.F: 0.148 SJR H 

index: 5, ranking: Q2 Impact Factor 0.08 Scholar h5-index=5(. 

ccepted for PublicationA 

1. Suwaed, M. (2017). Feminine Exploitation and Social Change in the Writings of Nawal al- 

Saadawi. Journal of International Women's Studies. 

2. Suwaed, M. (2017). Intelligence in the first Muslim State. International Journal of 

Intelligence. 

3. Suwaed, M. (2016). Center- Periphery Relations in the Ottoman era: the case of Akil Aga Al- 

HASI: 1840- 1870. Israel Affairs.) JCR 5 year I.F: 0.148, SJR H index: 5 Cultural Studies: Q2, 

Scholar h5-index=5(. 

 השתתפות בכנסים: .2

  

 הערות 

ההרצאהשם   תאריך שם הכנס מקום הכנס 

 -הסכסוך הסוני 

שיעי כאתגר 

ליציבות 

הביטחונית 

 -באזור

המכללה 

האקדמית 

מערבי-גליל  

מהאביב הערבי 

לדאע"ש: המיעוטים 

 במזרח התיכון

8.12.2016 

השתתפות  מארגן הכנס

 פוליטית

המכללה 

האקדמית 

מערבי-גליל  

 12.12.2016 השתתפות פוליטית

פרספקטיבות  יו"ר מושב

חדשות על 

מלחמת העולם 

הראשונה 

 בסוריה הגדולה

האוניברסיטה 

ר ה -הערבית

 הצופים

 41-ה השנתי הכנס

 האגודה של

 ללימודי הישראלית

 התיכון המזרח

אילמ״א() והאסלאם  

19.6.2017 
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 הערות 

ההרצאהשם   תאריך שם הכנס מקום הכנס 

חינוך, זהות  ההרצאה טרם ניתנה.

ואידיאולוגיה: 

החינוך 

המוסלמי 

 בישראל

מכללת בית 

 ברל

 של השנתי הכנס

 הישראלית האגודה

 תולדות לחקר

 מחנכים: החינוך

 בתולדות והכשרתם

 ישראל בארץ החינוך

  ובתפוצות

10.7.2017 

 

  :הצעות מחקר .3

 :בנושא מערבי -גליל מהאקדמית עקירב אסנת ר"ד עם יחד הישראלי המדע למשרד מחקר כניתת הוצעה

From the Four Anchors Model to the Five Anchors Model: Arab Women’s Political Participation 

 

 ד"ר יעקב ראובן

 :מחקרית פעילות

 מזניחות במשפחות טיפול תכניות לבחינת( מחקר שנות 4 מתוך  אחרונה שנה)  מעצב -מלווה מחקר המשך- 

 .  הרווחה ומשרד רשי קרן, לאומי ביטוח

 לטיפול השירות עבור -אקטיביים-פסיכו לחומרים במכורים טיפול ותוכניות התערבות – ספרות סקירת 

 .  החברתיים והשירותים הרווחה משרד בהתמכרויות

 מהקהילה  ומשפחותיהם סיכון במצבי נוער בבני טיפול תכניות לבחינת( שנים 4) מעצב-מלווה מחקר התחלת 

 . לאומי ביטוח עבור -בישראל האתיופית

 

 ל    "וכנסים בארץ ובח

 The Annual Meeting of the American Society of Criminology (November 2016)- Majority on 

Their Sense of Belonging and its Preventive Effect in Terms of Recruitment to Terror 

Organizations. New Orleans' L.A USA 

 

 רמת. בישראל יםילד של להזנחה תרבותיים מאפיינים –( 2017, מאי) לקרימינולוגיה הישראלית האגודה כנס 

 .ירושלים, רחל

 

 פרסומים
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 Reuven, Y &. Levy, I (2017). Predicting Punitive Disciplinary Techniques   among Juvenile Care 

Workers Based On Ethnicity, Nationality, Religiosity and Belief in a Just World. Child & Youth 

Care Forum. 

 

 Levy, I & ,.Reuven, Y. (2016) Factors related to educational instructor's attitudes towards 

juvenile inmates: Past and present victimization, role in a crime scene and   belief in just world. 

Journal of Criminal Justice Education. 
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 המועצה האקדמית

 אודות המועצה

המועצה האקדמית היא הרשות הקובעת את כל העניינים האקדמיים של המכללה, בכפוף לתקנון העמותה ולתקנות 

 האקדמיות של המכללה.

, ועל פי העיקרון של החופש 1958-המועצה האקדמית פועלת בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

 האקדמי.

 

  סמכויות המועצה

ותקבל החלטות בכל העניינים האקדמיים, לרבות: המלצה לנשיא בדבר שינוי או תוספת לתקנות המועצה תדון 

האקדמיות; המלצה לנשיא, ובאמצעותו לאסיפה הכללית ולוועד המנהל בדבר פיתוח תחומי הוראה ומחקר; אישור 

ביעת תקנון לימודים; תכניות לימודים חדשות לתואר ושינויים, מעת לעת, בתוכניות קיימות, לרבות סגירתן; ק

 בין באורח קבע ובין לעניינים מיוחדים, והאצלה להן ים לועדותקביעת כללים ותנאי קבלה לסטודנטים; מינוי

קביעת נהלי לימודים, לרבות נהלים לקיום בחינות; קביעת זכויות וחובות הסטודנטים; קביעת מסמכויותיה; 

י הסגל; קביעת כללים ופיקוח על מתן תעודות ותארים; תקנוני משמעת להתנהגות סטודנטים ולהתנהגות חבר

קביעת כללים ופיקוח על מינויים והעלאות בדרגה של חברי הסגל האקדמי; פיקוח על איכות ההוראה וקידומה; 

קביעת כללים ותקנות לקידום המחקר במכללה; קביעת המדיניות האקדמית בכל תחומי הפעולה של המכללה 

דבר טים אקדמיים נאותים בכל תחום, ופיקוח על ביצועם; אישור המלצות הנשיא בוהבטחת קיומם של סטנדר

התוויית מדיניות הספרייה ושל מערכת התקשוב, על מנת להבטיח שישרתו  הענקת תארי כבוד מטעם המכללה;

 בצורה נאותה את צרכי ההוראה והמחקר במכללה.

 

 זחברי המועצה בתשע"

לסקר,  , פרופ' סיביל היילברון, פרופ' חיים אבירם, פרופ' מיכאלאברהם שיצרפרופ' שמעון גפשטיין )יו"ר(, פרופ' 

, ל דרפרופ' יחזקא, פרופ' משה גופןפרופ' עמיר תומר,  רם שפינר, פרופ'פרופ' חיים בן דוד, פרופ' עמוס רולידר, 

רופ' אבנר פרופ' זאב דרורי, פפרופ' חזי ישראלי, אבי מנדלסון, פרופ' פרופ' עמיקם נמירובסקי, פרופ' נירית רייכל, 

רוני דן אה 'ד"ר לאה מנדלזיס, ד"ר אלון גלבמן , ד"ר יעקב אשכנזי, ד"ר דורית אלט,  דרהלוי, פרופ' הלל נוסק, 

 ןמליה עתריקי גליה )נציגת המרצים(,  ד"ר מורן שנפר )נציגת הסגל הזוטר(, גב'  ')נציג המרצים הבכירים(, דר

 )נציגת הסטודנטים(.

 

 זפעילות המועצה בתשע"

 . פעמים ארבע השנה נפגשה המכללה של האקדמית המועצה

הקמת , הלימודים קנוןולת האקדמיות לתקנות ותוספות שינויים: כגון שונים בנושאים המועצה דנה זו שנה במהלך

מינוי דיקן סטודנטים אקדמי, מינוי חברי וועדות וראשי מכוני מחקר, מינוי ראשי מחלקות לשנים רשות מחקר, 

 וכן נושאים הקשורים לענייני הלימודים האקדמיים. אישור לו"ז אקדמי תשע"ט, -תשע"ח

 שונות: אקדמיות החלטות האקדמית המועצה קיבלה זו שנה במהלך

 . לראש רשות המחקר נבחר פרופ' הלל נוסק. הקמת רשות מחקר במכללהאושרה 
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. הצעה יח"ל מתמטיקה בחישוב ממוצע הבגרות לנרשמים 5להעלאת הבונוס הניתן לנרשמים על אושרה ההצעה 

זו הובאה לדיון במועצה בעקבות שינוי שיטת חישוב הבגרות במספר אוניברסיטאות ומכללות בארץ כחלק מיוזמת 

 יח"ל בבתי הספר התיכוניים בארץ. 5י המתמטיקה ברמת השר בנט לעידוד ותמרוץ לימוד

 . לתפקיד זה מונה פרופ' עמוס רולידר.דיקן סטודנטים אקדמיאושרה ההצעה למנות 

 אושרו עדכונים בתקנות האקדמיות ובתקנון הלימודים.

 

 להלן דיווח על הפעילות השנתית של וועדות המועצה האקדמית:

 

 ועדת מינויים

 אודות הועדה 

, עת הוקמה המכללה העצמאית. מאז פועלת הועדה לקידום ומינוי 2004ועדת המינויים המכללתית הוקמה בסוף 

חברי סגל במכללה, מתוך שאיפה להעמיד את פעילותם האקדמית בשורה אחת עם רמת הפעילות המקובלת בארץ 

 ובעולם.

 

 סמכויות ותפקידים

 בכיר מורה, מורה לדרגות מועמדים של בדרגה והעלאות מינויים, הליכים פתיחת על ומחליטה נהד הועדה, 

 ,.במסלול המחקרי ובמסלול הנלווה )מומחים( בכיר מרצהו מרצה

 חבר פרופסור בדרגות מועמדים של בדרגה והעלאות למינויים הליכים פתיחת על וממליצה דנה הוועדה ,

 למינוי סגל חברי מועמדות הגשת ועל מקצועי המניין מן ופרופסור, המניין מן פרופסור, מקצועי חבר פרופסור

 . גבוהה להשכלה המועצה של פרופסורים למינוי הארצית המינויים לוועדת אלו בדרגות

 (.דרגה השוואת הליך) אחר אקדמי במוסד שהוענקו אקדמיות בדרגות הכרה על ומחליטה דנה הועדה 

 אחר קידום למסלול אחד קידום ממסלול מועמד העברת על ומחליטה דנה הועדה. 

 

 הרכב הועדה

 (2017: פרופ' חיים אבירם )החל מפברואר יו"ר

 : פרופ' שמעון גפשטיין, פרופ' סיביל היילברון, פרופ' אברהם שיצר, פרופ' עמוס רולידר.חברים

 : ד"ר אסנת סווידמרכזת הועדה

 

 פעילות בתשע"ז

 ועדת המינויים נפגשה בתשע"ז חמש פעמים.

גיבשה הועדה מסמך עדכני המגדיר עקרונות פעולה וקריטריונים ברורים ושקופים להליכי במהלך פגישותיה 

עבודתה ולקידום ומינוי חברי סגל במכללה. המסמך אושר על ידי המועצה האקדמית וצורף לתקנות האקדמיות 

 של המכללה.

 כן דנה הועדה בתיקים הבאים:
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 במסלול המחקרי בהליך של השוואת דרגהמן המניין ' אושררה דרגתו של חבר סגל אחד כפרופ. 

 דרגה השוואת של מקצועי )מסלול המומחים( בהליך חבר' כפרופ סגל חבר  של דרגתו אושררה. 

  במסלול המחקרי בהליך של השוואת דרגה. חבר' כפרופ סגל חבראושררה דרגתו של 

  דרגה.אושרה דרגתו של חבר סגל אחד כמרצה בכיר במסלול המחקרי בהליך השוואת 

 .חבר סגל אחד קודם לדרגת מרצה בכיר במסלול המחקרי 

 במסלול המחקרי.  חמישה חברי סגל מונו לדרגת מרצה 

 .)חבר סגל אחד מונה כמרצה במסלול הנלווה )מסלול מומחים 

 

 על שולחן וועדת המינויים נמצאים תיקים נוספים בשלבים שונים כדלקמן:

  חבר במסלול המחקרישני תיקי בקשה לקידום לדרגת פרופסור 

 )תיק בקשה לקידום לדרגת פרופסור חבר במסלול המקצועי )מסלול מומחים. 

 במסלול המחקרי  תיק מינוי לדרגת מרצה 

 

 עדה לפיתוח אקדמיוהו

 אודות הועדה 

הועדה לפיתוח אקדמי דנה וממליצה בפני המועצה האקדמית בכל הנוגע לפיתוח אקדמי של המכללה, ובעיקר בכל 

 לתוכניות לימודים חדשות המוליכות לתואר אקדמי.הנוגע 

 

 זהרכב הועדה בתשע"

 : פרופ' שמעון גפשטייןיו"ר

 , דר' יעקב אשכנזי, ומר קלמן קאופמן.חזי ישראלי, פרופ' סיביל היילברוןפרופ' : חברים

 מנכ"ל: משקיף

 : ד"ר אסנת סוויד הועדה תמרכז

 

 סמכויות הועדה

וממליצה בפני המועצה האקדמית בכל הנוגע לפיתוח אקדמי של המכללה, ובעיקר בכל הועדה לפיתוח אקדמי דנה 

 הנוגע לתוכניות לימודים חדשות המוליכות לתואר אקדמי.

 

 פעילות בתשע"ז

בשנת הלימודים הנוכחית. בסוף שנה"ל הקודמת גיבשה הוועדה את התכנית  התכנסהלא  אקדמי לפיתוח הועדה

 , והעבירה את המלצתה לאישור המועצה האקדמית. (א"תשפ-ז"תשע)האקדמית לחומש הבא 
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 ועדת הוראה

 :אודות הועדה

ועדת הוראה דנה בנושאים כלליים ועקרוניים הקשורים להוראה במכללה, באיכות ההוראה, בפיקוח על ביצוע 

 תכניות לימודים, ובשינויים בתקנון הלימודים.

 

  זהרכב הועדה בתשע"

 גפשטיין שמעון' פרופ: ר"יו

 אלט דורית ר"ד, דר' מירן בוניאל ניסים, אהרוני דן' דר: חברים

 גבע-מלצר מיה' דר משקיפה:

 מיה רם' גב: הועדה מרכזת

 

 זפעילות בתשע"

 מפגשים של ועדת הוראה. 4במהלך השנה התקיימו 

 בישיבות הוועדה נדונו הנושאים הבאים:

 עניינים הנוגעים לקורסי החובה באנגלית  .1

 קשיים ודרכי התמודדות  –הוראה למגזר סטודנטים אשר עברית אינה שפת אימם  .2

 אופן ביצוע משובי הוראה .3

 שליטה על מחשבי הסטודנטים בכיתה בזמן שיעור –הוראה בכיתות מחשב  .4

 הוראה בכיתות גדולות .5

 בחינת נושא מבחן יע"ל .6

 

 ועדת מחקר והשתלמויות

 אודות הועדה

במדיניות המחקר של המכללה, לסייע לחברי הסגל להשיג משאבים לצורך מחקריהם, ועדת המחקר אחראית לדון 

 לאשר בקשות למחקר של חברי הסגל, ולרכז מידע על המחקרים המתבצעים ע"י חברי הסגל.

 מנהלת וכן, חיצוניות לקרנות מחקר הצעות להגיש כנרת האקדמית במכללה אקדמי סגל חברי מעודדת מחקר ועדת

 ומתן השתתפות הוועדה מעודדת, כן כמו. מחקרית פעילות הוצאות להחזר תקציב המעניקה ליתמכל-פנים קרן

 מקצה היא זאת ולצורך, המכללה את מיצגים שהם תוך ובעולם בישראל מדעיים בכנסים סגל חברי של הרצאות

 . בכנסים ההשתתפות מהוצאות חלק להחזר קרן

 בקשות ולהגשת מחקר בהוצאות השתתפות למענק בקשות להגשת' קורא קול' מפרסמת הועדה שנה מדי

  .סגל לחברי בארץ או ל"בחו בינלאומי כנס בהוצאות להשתתפות

 

 זבתשע" הוועדה הרכב
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 : פרופ' חיים בן דודיו"ר

 אורי בן יעקב.    ': פרופ' שמעון גפשטיין, פרופ' סיביל היילברון, ד"ר דורית אלט, דרחברים

 : מנכ"ל, מזכירה אקדמית                          משקיפים

  : גב' סיגל סדןמרכזת הועדה

 

 פעילות בתשע"ז

 

 : ישיבות שתי  והשתלמויות מחקר ועדת קיימה ז"תשע שנת במהלך .1

  בב ראשון.ס –ישיבה ראשונה בנובמבר שיועדה למתן מענה לבקשות חברי סגל 

 מבית הספר להנדסה  9והרוח ו בקשות  בבית הספר למדעי החברה  17אושרו 

 כמו כן נתקבלו ההחלטות הבאות: 

דיקנית בית הספר למדעי החברה והרוח תדאג לעודד יותר חוקרים להגיש בקשות למחקר ולצאת 

 לכנסים בינלאומיים מתוך מחשבה שהדבר יתרום לקידומם האישי וכן לשת"פ מול גורמים בחו"ל.

במכללה בראשה יעמוד חבר סגל בכיר ולצדו איש הנשיא עדכן שתמונה רשות מחקר אקדמי 

 במשרה מלאה. האדמיניסטרצי

אש"ח( לטובת רכישת תוכנות מתוך רצון לעודד חוקרים להשתמש  10מכלל תקציב המחקר ) 2%הוקצו 

 (AMOSבכלי מחקר חדשניים.)אושר לבקשת מדריך דוקטור שאינו חבר סגל קבוע מימון לתוכנת 

 משנה לשנה לצורך פרסום ספר.לא אושר העברת תקציב 

 

 ובהחלטות הבאות: ישיבה שנייה במרץ שעסקה באישור בקשות לסבב השני 

 הבקשות שאושרו על ידי הדיקנים 6אושרו  

ה ,מאחר ומטרתה להגשה בהמשך עבור אושרה בקשה מיוחד ת של שני חוקרים מבית הספר להנדס 

 קרן מחקר חיצונית תחרותית .

מערכת היחסים עם רשות המחקר העתידה לפעול במכללה והוחלט שהוועדה הוחלט לבחון את  

 הקיימת תמשיך במתכונתה.

הוחלט לפנות לדיקן בית הספר להנדסה ,שימליץ על חבר סגל מבית הספר להנדסה כחבר בוועדת  

 המחקר.

 

 להסכם ביטוי מהווה זה הסכם. הסגל וחברי המכללה בין ההסכם ביצוע נמשך ז"תשע הלימודים שנת במהלך .2

 את משקף הסגל וחברי המכללה בין ההסכם. המכללות ראשי וועד( ותקצוב לתיאום ועדה) ת"הות בין הכללי

 . האקדמי הסגל אנשי של המחקר בנושא רואה שהמכללה הגדולה החשיבות

 המכללה בין ההסכם של שנתית ארבע במסגרת  רביעית פעימה מהווה ז"תשע לשנת שהוקצה המחקר תקציב .3

 זכאים היו אשר הסגל אנשי מספר .מלאה במשרה סגל לחבר$   4,000  של סכום היה התקציב בסיס. ת"והות

  52  היה  ז"תשע בשנת למימון

  .סגל חברי 27 ל שונים וכנסים מחקרים בגין למימון בקשות אושרו השנה במהלך .4

  ז"תשע בשנת היה החוקרים של מחלקתית שייכות י"עפ, ובאחוזים במספרים במכללה החוקרים פילוג .5

 : כדלקמן
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 מס חוקרים  מחלקה  שם המרצה מס
התפלגות באחוזים לפי 

 מחלקות 
     הנדסה אהרוני אפרים  1

     הנדסה בורשטיין לאוניד 2

     הנדסה מנשה אופיר 3

     הנדסה סוצקוורין רן 4

     הנדסה פונדק דוד 5

     הנדסה תומר עמיר  6

 26%  7 הנדסה קובו גרינהוטאיילה  7

     חינוך וקהילה אלט דורית  8

 7%  2 חינוך וקהילה רייכל נירית 9

     לימודי ארץ ישראל  אביעם מרדכי  11

     לימודי ארץ ישראל  אשכנזי יעקב 12

     לימודי ארץ ישראל  בן דוד חיים 13

     לימודי ארץ ישראל  גודמן גיורא 14

 19%  5 לימודי ארץ ישראל  ראובןגפני  15

     לימודים רב תחומיים  אבירם חיים  16

     לימודים רב תחומיים  איצקוביץ יריב 17

     לימודים רב תחומיים  דרורי זאב 18

     לימודים רב תחומיים  סואעד מוחמד 19

 19% 5 לימודים רב תחומיים  ראובן יעקב 20

     מדעי ההתנהגות  בוניאל ניסים מירן 21

     מדעי ההתנהגות  גליה ריקי 22

 11%  3 מדעי ההתנהגות  היילברון סיביל 23

     ניהול תיירות ומלונאות גלבמן אלון 10

     ניהול תיירות ומלונאות ישראלי יחזקאל 24

 11%  3 ניהול תיירות ומלונאות כתר ערן 25

     תקשורת לאה מנדלזיס 26

 7%  2 תקשורת הללנוסק  27

 100% 
 

 ועדת ספריה

 אודות הועדה

תקנות האקדמיות, היא ייעוץ למנהלת הספרייה בכל הנוגע לגיבוש וועדת הספרייה, כפי שהיא מוגדרת במטרתה של 

התקציב ורכישת ספרים ומאגרי מידע ומעקב אחר ביצוע התקציב. כן פועלת הוועדה לעידוד פעילות סטודנטים 

 וחברי סגל של המכללה בספריה במסגרת הפעילות האקדמית השוטפת, וכן בקיום יוזמות והרצאות שונות. 

 זתשע"הרכב הועדה ב

 ד"ר גיורא גודמן  - יו"ר

 , ד"ר נירית רייכלאוולין זכאיד"ר דן אהרוני, ד"ר ד"ר אלון גלבמן, : חברים בועדה

 : מר זיו אופיר, נציג אגודת הסטודנטיםמשקיפים
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  : גב' סמדי מלמד )מנהלת הספרייה(רכזת הועדה

 

 בתשע"ז הוועדהפעילות 

ממקום המאפשר לימוד ריכוז מלא באזור ללא הסחות קוליות מגוון אפשרויות הלימוד בספריה רב: החל 

וויזואליות ועד לימוד בחברותא. כמו כן, כמות הספרים האלקטרונים גדל במהלך שנה זו בזכות מאגר הספרים 

" שהצטרף למאגרים הקיימים באנגלית ובעברית. אוספים אלו מאפשרים Springerהאקדמיים החשוב של "

ם מהספרייה, מהקמפוס ומהבית. הוועדה והנהלת הספרייה רואים בכך הכנה גדולה לעתיד לסטודנטים גישה לספרי

 נגיש של ספרות אקדמית וספרות יפה בפלטפורמות שונות.

ועדת ספריה התכנסה במהלך השנה האקדמית וקיבלה דיווח מפורט מהנהלת הספרייה על היקף השימוש בסביבת 

מציבים אותנו במקום טוב מאד גם בהשוואה לנתונים שנאספו מספריות הלימודים המגוונת בספריה. נתונים אלה 

אקדמיות. אתגר מיוחד הוא הביקוש העולה )והמבורך( מצד הסטודנטים להדרכה ביבליוגרפית ומקוונת, עניין אשר 

 הוועדה רשמה לעצמה כנושא לטיפול בשנה האקדמית הקרובה, בשיתוף עם הנהלת המכללה. 

 

 יםועדת משמעת לסטודנט

 אודות הועדה

 סטודנטים.של המשמעת ההועדה משמשת כבי"ד משמעתי לסטודנטים, בהתאם לתקנון 

 

 הרכב חברי הועדה

 מור-: ד"ר שרה פרזנטייו"ר

 ר מוחמד סועאד, ד"ר רן סוצקוורין, פרופ' מיכאל לסקר: ד"ר ריקי גליה, ד"ר אפרים אהרוני, ד"חברי הועדה

 אגודת הסטודנטים, יו"ר : דיקן הסטודנטיםמשקיף

 : מיה רםרכזת הועדה

 
 פעילות בתשע"ז

 
פגישות של וועדת המשמעת ביחד עם וועדת המשמעת של בר אילן בראשותו של פרופ'  6התקיימו בשנה"ל תשע"ז 

 מיכאל לסקר.

 לישיבות הוועדה הגיעו לא מעט סטודנטים. הנושאים הבולטים בישיבות הוועדה היו:

  סלולריים במהלך הבחינההחזקה של מכשירים 

  העתקה בבחינות 

  התנהגות שאינה הולמת בשטח הקמפוס ובמשרדי המנהלה 

 יציאה לשירותים בזמן בחינה ללא אישור וללא ליווי של משגיח 

  התנהגות לא ראויה בשעת הבחינה 
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   העתקת שאלות הבחינה לכרטיס הנבחן 

 הפעלת תוכנת מעקב שהותקנה במחשבי מרצים והעתקת חומרים 

 
 
 

 סוגי העונשים
 

 רב המקרים הסתיימו כולם, בעונשים כגון פסילת בחינה ו/או קורס או בזיכוי מחמת הספק, וכן בזיכוי גמור. 

לכל סטודנט שנמצא אשם בעבירה, נכתבה הערת אזהרה חמורה בתיק האישי, על כל מקרה נוסף הסטודנט יישפט 

                                                                                                     בחומרה עד כדי הרחקה מהמכללה.                                                                          

במסגרת העונשים היו ארבעה סטודנטים שהורחקו לשנה וחצי מהמכללה וקיבלו עונש חינוכי שכלל כניסה לכל 

 כיתות ביה"ס להנדסה ומדעי החברה והרוח והרצאה בפני הסטודנטים על חומרת העבירה והשלכותיה.

בשל התנהגות לא ראויה כלפי משגיחה בעת  שעות 30ומה לקהילה בסך של סטודנטים שקיבלו עונש תר 7בנוסף היו 

 בחינה.

 שני העונשים הנ"ל היו באחריות ובפיקוח של הדיקנט.

 .הרחקה מהמכללה על רקע התנהגות לא ראויה ופוגענית ברכוש המכללה הבנוסף היית

 

 

 ועדת ערעורים על ועדת משמעת לסטודנטים

 אודות הועדה

חליט בערעורים על החלטות של ביה"ד המשמעתי, בהתאם לתקנון מו דןהועדה משמשת כבי"ד לערעורים אשר 

 משמעת סטודנטים. 

 הרכב הועדה

 : פרופ' שמעון גפשטייןיו"ר

 , ד"ר עמיר תומר, ד"ר יקי אשכנזי, ויו"ר אגודת הסטודנטים.לאה מנדלזיס: ד"ר חברי הועדה

 מדור בחינות, מנהל : דיקן הסטודנטיםמשקיף

 : מיה רםרכזת הועדה

 זבתשע"הוועדה פעילות 

ערעורים על החלטות ועדת משמעת. כל הערעורים הוצגו בפני וועדת הערעורים. החלטות ועדת  7השנה הוגשו 

ערעורים נוספים זכו ולהשאיר את החלטת ועדת משמעת, ארבעה  הוחלט לתמוךבשלושה ערעורים ערעורים: 

  . להקלה בעונש
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 ועדת כנסים

 

 אודות הועדה

תפקידה של ועדת  כנסים אקדמיים הם "חלון הראווה" של המכללה אל ציבור החוקרים בארץ ואל הציבור הרחב.

כנסים הפועלת במכללה הוא לקבוע את תכנית הכנסים השנתית מתוך הצעות לכנסים המתקבלות מהמחלקות 

השונות, להחליט על היקף המימון הניתן לכנסים הנבחרים מתוך תקציבה השנתי ולתאם את מועד קיומם. 

האקדמי של המכללה, השאיפה לעודד  השיקולים אשר מנחים את הוועדה בקבלת החלטותיה הם מדיניות הפיתוח

יוזמות של סגל המכללה, מתן ביטוי למחלקות ולמסלולים השונים, ומידת העניין בנושא המוצע של הקהילה 

את תהליך  -מנהלת יחסי ציבור ויו"ר הועדה  -האקדמית או הציבור הרחב. בנוסף מלווים שניים מחברי הוועדה 

 אופן מיוחד על שמירת מסגרת התקציב.הארגון וההפקה של הכנסים ואחראים ב
 

  הרכב הועדה

 : ד"ר מוטי אביעםיו"ר

 עמיר תומר, ד"ר גיורא פרופ' שמעון גפשטיין, מר מיקי לב )מנכ"ל(, מבי גאוי )מנהל שיווק(, פרופ': חברי הועדה

  גודמן, ד"ר מורן שנפר

 

 בתשע"ז הוועדה פעילות

 מרשים ופעילות מחקרית ויצירתית של חוקרי המכללה.שנים עשר כנסים נערכו במכללה, יבול אקדמי 

לציין שני מרכיבים חשובים: האחד, הכנס המשולש של תקשורת, לימודי א"י והנדסת מים. זה אפשרי! רעיונות  יש

יצירתיים של מרצים, חוקרים וראשי מחלקות יכולים להביא לשיתוף פעולה ייחודי ומעניין ונשמח אם זה ימשך 

ובכך יש אפשרות להרים כנסים גדולים בשנה הבאה. שנית, יש נטייה גדלה והולכת של הבאת שותפים חיצוניים 

 יותר ועשירים בתוכן ובמעש. 

 לכנסים שמיועדים גם לקהל הרחב יש חשיבות רבה להגברת המוניטין של המכללה בציבור.

 :להלן רשימת הכנסים אשר התקיימו השנה

 א"י והמחלקה להנדסת תעשיות מים. ללימוד המחלקה לתקשורת המחלקה של משותף כנס .1

 הכנרת עולה: מים, תקשורת וסביבהמפלס 

  :המארגנים

 דר"' לאה מנדלזיס -המחלקה לתקשורת

 דר' יקי אשכנזי  -מחלקה ללימודי א"י

 פרופ' רם שפינר -המחלקה להנדסת מים

 

 מושבים: 3הכנס כלל 

 סביבה ושינויי האקלים על סדר היום התקשורתיה  -מושב המחלקה לתקשורת 

 רונותאתגרים ופת  –שאבי טבע וסביבה מ  -שראלי-ארץשב המחלקה ללימודי ומ

 מעורבות הציבור לפתרון בעיות מים במשבר – מושב המחלקה להנדסת מים

 



 

  

 

 

 

65 
 

ל עישראל )בדגש -מדובר בכנס ששילב חוקרים משלוש דיסציפלינות שונות ומרוחקות זו מזו: לימודי ארץ

ותעשיות מים. הכנס תקף את סוגיית  רתבדגש על סיקור שינוי האקלים בתקשו תחום הסביבה(, תקשורת

המים בישראל מנקודת מבט תקשורתית )היעדר התייחסות בתקשורת הישראלית לנושאים סביבתיים בכלל 

ולבעיות מים בפרט(, מנקודת מבט הנדסית )פיתוח טכנולוגיות שמסייעות לחסכון במים, להשבת מי קולחים 

ערך המים ותופעות מת )מוקדי גידול לחים והשפעתם על סביבתי-מחקריתמנקודת מבט ולשימוש בהתפלה( ו

 שינויים אקלימיים וההשלכות החברתיות(.-מורפולוגיות )שריפות( ואקלימיות גאו

 בכנס נכחו חוקרים מהתחום, סטודנטים וקהל מתעניינים מהעמק ומהסביבה הרחוקה יותר. 

ת כיצד ניתן למצוא קווים משיקים ביניהם היה זה ניסיון מעניין ומוצלח לשלב תחומי דעת מרוחקים ולהראו

 וכיצד ניתן למצוא בשיתוף הפעולה תרומה חשובה למדע.

 

 .חברה צבא ליחסי שומרון דן מכון -  הימים ששת למלחמת שנה חמישים כנס .2

 נערך ןהראשו היום כאשר 2017 במאי נערך הוא. אילן-בר באוניברסיטת א"בס מכון עם בשיתוף נערך הכנס

 ועסק בארץ הגבוהה ההשכלה מוסדות מכל מרצים 25 השתתפו בכנס. כנרת במכללת השני והיום אילן-בבר

 להצלחה זכה הכנס. וכלכליות פוליטיות, חברתיות, טקטיות, אסטרטגיות: המלחמה של השלכות במגוון

 .אנשים וחמישים כמאתיים ונכח הכנס במהלך .בארץ חוקרים מגוון מפי ההרצאות על ובנוסף
 

 מכון כנרת לאתיקה יישומית באירגונים – מהתעמרות למוגנות .3

 ליהאחראים: פרופ' סיביל היילברון, ד"ר איצקוביץ יריב, ד"ר ניבה דולב, ד"ר מורן שנפר כהן, ד"ר ריקי ג

 מיקום: המכללה האקדמית כנרת

 75 –מספר משתתפים: כ 

ובמרכזו עמדה סוגיית ההתעמרות הכנס התקיים במתכונת של כנס השקה של המכון לאתיקה יישומית 

בעבודה. לכנס הגיעו אנשים מרכזיים אשר עוסקים בחקר ומניעת התעמרות בעבודה לגווניה ובניהם חברת 

המשתתפים והוא  אריה ריסקין ופרופ' שי צפריר. הכנס זכה להדים חיוביים בקרב 'הכנסת מרב מיכאלי, פרופ

 .נוהל תוך עמידה בתקציב שעמד לרשות המארגנים

 גם לאחר הכנס היו שהתקשרו למכללה לשם קבלת מידע והתעניינות.

 נערך - ללימודי א"י( המחלקה) בישראל המנדט חוקרי של אוניברסיטאי-הבין הפורום של השנתי המפגש .4

 .י"א ללימודי המחלקה במתחם, 2017 ביולי 10-11ב

 ד"ר ראובן גפני וד"ר גיורא גודמן. :ארגון

דים בהקשר זה, שהורכב רובו ככולו מאנשי אקדמיה מספר חסר תק - 50-עמד על כמספר המשתתפים במפגש 

בכירים, ממוסדות שונים בכל רחבי הארץ, מפרופסורים וותיקים ומוכרים, דרך אנשי מחקר ברמות השונות 

 .וכלה במספר תלמידי מחקר מן האוניברסיטאות השונות

ופ' מוטי גולני, ציינו לשבת את התוכן, את מבנה ראשי הפורום, ומרכזו, פר ובייחוד-המשתתפים כולם 

ההרצאות והמושבים, את האירועים הסובבים ואץ האירוח הלבבי והמצויין שהמשתתפים זכו לו בשני הימים 

 ם.יין, הייתה זו הפעם הראשונה במקובמכללה. עבור רבים מהם, יש לצ

 המחלקה למדעי ההתנהגות למוגנות ילדים 4-כנס כנרת השנתי ה .5
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 פרופ' עמוס רולידר

, ולקיים ולמיתע-המחלקה למדעי ההתנהגות בחרה לעסוק בנושא חשוב ומשמעותי בתרבות הישראלית ובכלל

ציג נתונים עדכניים על ממדי תופעת הבריונות וההצקה בקרב ילדים, לצד דרכי מידי שנה כנס מקיף אשר מ

ורמאלית והבלתי פורמאלית ולהורים. התמודדות ומניעה למעגלי ההתערבות השונים: מערכת החינוך הפ

השנה התקיים הכנס בפעם הרביעית בנושא המבוגר המשמעותי במיגור תופעת הבריונות. בכנס הוצג סקר 

 סים(. כמו כן היו הרצאות ופאנל. נ-עדכני בתחום שהובל על ידי חוקרי המחלקה )פרופ' רולידר וד"ר בוניאל

 

 -המחלקה למדעי ההתנהגות  :השנתי בשיתוף עם המחלקה למדעי ההתנהגות כנס עמותת היל"ה .6

בחודש מאי , המחלקה אירחה את הכנס השנתי של העמותה הישראלית למנתחי התנהגות, בהובלה של דר' 

אליען אברג'ל ופרופ' עמוס רולידר. בכנס השתתפו מרצים מומחים מכל הארץ בתחומי הפרעות התנהגות 

 של ילדים ולסטודנטים שלנו הייתה הזדמנות להיחשף לנושאים אקדמיים וקליניים חשובים.   והפרעות רגשיות 

 

 ארגון מנת"ה -יתוח התנהגות בסביבה ארגוניתנ -המחלקה למדעי ההתנהגות : בישראל 1-ה OBM כנס  .7

 בשיתוף המחלקה למדעי ההתנהגות

 ייחודיות, מקורות-ארגונית בסביבה התנהגות ניתוח בנושאהתקיים בשיתוף עם ארגון מנת"ה  הכנס

, ארגונים יועצים, התנהגות מנתחיקהל היעד הוא   את הכנס ארגנה דר' אליען אברג'ל.   .מעשיים ויישומים

 .ארגונים פסיכולוגים ,אנוש משאבי

 חד מהזדמנות נהנו בכנס המשתתפים .OBM ל הקשורות והתערבויות והסבר מבוא הרצאות הוצגו  בכנס

 העוסקים ומתלמידיו, ונסון'ג דאג ד"ר OBMה בתחום המובילים החוקרים מאחד וללמוד להאזין פעמית

 .ישראלים התנהגות מנתחי ידי על בארץ שיושמו מערכתיות התערבויות וצגוה, כן כמו .בתחום

 -המחלקה לניהול תיירות  - אתגרים והזדמנויות בניהול, שיווק ותפעול תיירות בעידן הדיגיטלי: .8

:Kinneret International Tourism Conference thThe 9 

Tourism in the Digital Era: 

Opportunities and Challenges in Management, Marketing and Operation 

 דר אלון גלבמן ודר' ערן כתר

 הנמצא במרכז העיר טבריהטבריה  ליאונרדו פלאזהבמלון  התקייםהכנס 

 ומחו"ל מרצים מהארץ 13ביניהם השתתפו איש,  380-בכנס השתתפו כ

נראה כי הכנס אכן עמד במלוא המטרות שהוגדרו לו, הוא זכה למשוב חיובי מאוד של המשתתפים וכן 

לכיסוי תקשורתי משמעותי. ארגון כנס בינלאומי בתקציב מוגבל ביותר, מה עוד שגיוס נותני חסות רציניים 

שת משאבים ומאמצים רבים של כל המעורבים בדבר. כנסי לכנס הפכה להיות משימה מורכבת וקשה הדור

כנרת לתיירות והכנס האחרון בתוכם מהווים נדבך משמעותי במיצוב המחלקה כמובילה בתחומה במדינה. 

הרכב המשתתפים בכנס שכלל סטודנטים ואנשי אקדמיה מאוניברסיטאות ומכללות עם מחלקות תיירות, 

בעלי תפקידים ומחליטנים רבים בתחום  ממשרד התיירות, בת ובכירהאנשי תיירות ומלונאות, נציגות נרח

 גאווה למחלקה לניהול תיירות ולמכללה האקדמית כנרת. . כנס זה מהווה וכמובן אורחים מחו"ל
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 .כנס כנרת השלישי לטכנולוגיה ופרויקטים בתחום הנדסת מים ע"ש פרופ' נח גליל ז"ל .9

 .2016התקיים בחודש דצמבר 

ראש יקן ביה"ס וד -; פרופ' אברהם שיצרת תעשיות מיםלהנדס ראש המחלקה -פרופ' רם שפינרמארגנים: 

 ; להנדסת אנרגיית גז ונפט המחלקה

 משתתפים:  

כוללים משרדי תכנון, תאגידי מים וחברות מתחום הנדסת תעשיות מים האורחים  350 -בכנס השתתפו כ

 דנטים ובני משפחתו של פרופ' נח גליל ז"ל.המובילות בשוק הארצי והבינ"ל, אנשי אקדמיה, סטו

 תקציב: 

 התקבלו משלושה גורמים:   הכנסהכנסות 

 ועדת כנסים .1

 חברות 5 -נותני חסות .2

 דמי רישום .3

 סיכום הכנס: 

 זו משנה ויקרא ימשיך ואף ל,גלי פרופ' נח של המיוחדת ואישיותו פועלו לזכר השנה הוקדש הכנס

לצד הכנס נערכה זו השנה השלישית גם  , הרצאות 13מושבים עם  3 כלל ולזכרו. הכנס שמו על ואילך

חברות טכנולוגיות שונות את מוצריהם ופתרונותיהם הטכנולוגיים לבעיות  14תערוכת מים ובה הציגו 

  ולייעול מערכות ותהליכים בתחום המים והשפכים.

הולכה וטיפול במים ושפכים נושא הכנס התרכז בפרויקטים ושילוב של טכנולוגיות הקשורות במערכות 

 וכלל מושב מיוחד ומוצלח שעסק בחדשנות בתחום הנדסת מים. 

המתארים פרויקטים רבים והוגשו תקצירים  קודמיםה יםכנסההכנס עורר עניין רב לאור הצלחת 

 .נים העשויים לתרום לידע המקצועי של הקהליוטכנולוגיות מעני

 

  תעסוקה לקריירהמ-בישראל: אופקים חדשיםכנס כנרת החמישי להוראת הנדסת תוכנה  .10

 .2017הכנס התקיים בחודש פברואר 

 מארגנים: 

 להנדסת תוכנה לקהחראש המ -פרופ' עמיר תומר

 משתתפים: 

כללו שורה ארוכה של מומחים בעלי שם בתחום הנדסת תוכנה מהתעשייה אורחים ש 80 -בכנס השתתפו כ

 קשרי לית"סמנכ, קידר רותי' גב, ציריך של הטכנולוגי מהמכון מאייר ברטרנד' ומהאקדמיה: פרופ

 הבינתחומי מהמרכז שוקן שמעון' פרופ, ישראל )יו"ר הכנס( במיקרוסופט ומפתחים סטארטאפים

 טים.נוספים, אנשי אקדמיה וסטודנ ורבים, קייר מדיקל פיליפס בחברת בכיר מנהל – קופל זאב, הרצליה

 סיכום הכנס:

 על הכנס האירופאי להוראת הנדסת תוכנה ושם דגש – ECSEEהכנס השנה התקיים בשיתוף עם 

הכנס נועד ליצור שיתוף ידע ושיתוף פעולה בין  באקדמיה. לנלמד בישראל התעשייה בין הממשק

התעשייה, האקדמיה והאיגודים המקצועיים בישראל בכל הנוגע להכשרתם האקדמית של מהנדסי תוכנה 

הכנס השנה התמקד  , תוך התאמה לצרכים העסקיים והטכנולוגיים המתפתחים במהירות.איכותיים
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במיוחד בהשפעתה של המהפכה הדיגיטלית על הוראת הנדסת התוכנה, בשני מישורים עיקריים: תכני 

 4כנס כלל ה הלימוד ודרכי הלימוד, תוך שיתוף פעולה של אקדמיה, תעשייה, ואיגודים מקצועיים.

 הרצאות . 14-מושבים ו

 הגז הטבעי בישראל –כנס כנרת השני להנדסת אנרגיית גז ונפט  .11

 27/03/17תאריך: 

 מארגנים: 

 אש המחלקה; ר -גן ראש המחלקה, שימש גם יו"ר הכנס; פרופ' אברהם שיצרס -גדי מנדלסון

 משתתפים: 

 אורחים הכוללים אנשי תעשייה, אנשי אקדמיה, סטודנטים להנדסה והנדסאים. 100 -כ

 סיכום הכנס:

נטוראל גז  VPCוחברת DNV-GL חוז צפון, חברת מ -הכנס נעשה בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל

בע"מ.  במסגרת הכנס נחשפנו למצבה העדכני של תעשיית הגז הטבעי ובמיוחד לתחזיות הצריכה והפתוח 

 הרצאות והרצאת סיום.  3העתידי שלה בישראל ובעולם. הכנס כלל הרצאת פתיחה, שני מושבים, בכל מושב 

התקיים בשיתוף עם בית הנשיא לנושא "תקווה ישראלית  - כנס כנרת השלישי לחינוך אקדמיה ופריפריה .12

   באקדמיה". 

 22/3/2017תאריך: 

של נשיא המדינה ודן בכוחה של האקדמיה להשפיע על הסדר הישראלי  נאום השבטיםהכנס נערך ברוח 

החדש מתוך הבנה כי המרחב האקדמי משמש מקום מפגש משמעותי בין המגזרים השונים ובשל כך מהווה 

 זירה משמעותית לפיתוח ועיצוב ההון האנושי הישראלי. 

שר אשור, ( ולוולה) וזאב, ברוניצקי הודיתי' גב, ידלין אהרון ר"במסגרת הכנס הוענקו תארי יקיר המכללה לד

 להם תרומה מיוחדת בפיתוח הפריפריה. 

 ועדת אתיקה

 אודות הועדה

 מחקר עוזרי, סגל חברי של במחקרים האתיים העקרונות את ולהסדיר מטרות ועדת האתיקה הינן לבחון

 שבהם מחקרים תהליכי לאשר; האתיים לעקרונות המחקר הצעות התאמת את במכללה; לבחון וסטודנטים

  .וסטודנטים סגל חברי חוקרים בידי המבוצעים למחקרים אישורים במתן אדם ולטפל-בני מעורבים

 הרכב הועדה

 יו"ר: פרופ' חיים אבירם

 ור, ד"ר מירן בוניאל ניסים, ד"ר ערן כתר, ד"ר דודו פונדקמ-חברים: ד"ר שרה פרזנטי

 :פעילות הוועדה

 סגל שבהם בני אדם היו נושא המחקר או נשאלים. ם של חבריתשע"ז בתשעה מחקריועדת האתיקה דנה בשנת 

מחקר אחד אושר, כלשונו, לאחר בדיקה פרטנית שנערכה ע"י חברה  ששה מהמחקרים אושרו על סמך דיווח המרצה.

 אחר קבלת פרטים נוספים בכתב מהמרצה.ל מחקר אחד אושר כלשונו, עדת האתיקה.ובו

 שינוי שנתקבל על ידי החוקרים. המחקר אושר.במחקר אחד הוצע 
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 רשות המחקר

 ראש רשות מחקר: פרופ' הלל נוסק

 רכזת רשות מחקר: גב' ליאת מק

 

 במהלך שנת הלימודים תשע״ז הוקמה במכללה רשות מחקר. 

לקדם את מעמדה של המכללה כמוסד אקדמי חוקר ואת הסגל  תההמטרה של הקמת רשות המחקר במכללה הי

חוקר, לעודד  באמצעים מגוונים את פעילות המחקר, לעודד הגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות האקדמי ה

 ולסייע לחוקרים בהגשה ובשימוש בכספי המענקים שיתקבלו.

רשות המחקר קלטה את פעילות ועדת המחקר מבחינה מנהלתית. בראש הועדה ממשיך לעמוד עד עם הקמתה, 

 חיים בן דוד.לסיום שנת הלימודים תשע״ח פרופ׳ 

 

בלימוד הצרכים של החוקרים ולימוד מהניסיון של  ,הפעילות של הראשות מאז הקמתה מתמקדת, בשלב זה

 מכללות מקבילות שהקימו רשויות מחקר מתפקדות התואמות את תחומי הפעילות של מכללת כנרת.

 

על מנת להיכלל ברשימות יצרה קשרים עם קרנות המחקר הגדולות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים המחקר רשות 

 התפוצה ולאפשר הפצת מידע לחוקרים באשר לקולות קוראים למימון מחקרים בתחומם.  

 

רשות המחקר מטפלת באופן שוטף במענקים שהתקבלו מקרנות מחקר תחרותיים וממשרדי הממשלה. במסגרת 

מודי ארץ ישראל  וד״ר מוטי פעילות זו הרשות מטפלת  בניהול הזכייה של ד״ר יקי אשכנזי, ראש המחלקה ללי

ובקליטת הזכייה של דר׳ דורית אלט, ראש המחלקה  ,אביעם מהמחלקה,  במענק מחקר מהקרן הלאומית למדע

 מענקי ארסמוס.  במסגרתלחינוך וקהילה מהאיחוד האירופי 

 

 

גשו   הרשות מסייעת לחוקרים בהגשת בקשות לקרנות תחרותיות ולמשרדי הממשלה. במסגרת פעילות זו הו 

הצעות מחקר למשרד החינוך ולמשרד החקלאות. כן משתתפת המכללה בקונסורציום שהגיש הצעה למשרד המדע 

 ומשרד הביטחון להקמת מרכז מידע למצבי חרום.

 

במסגרת הפעילות הפנים מכללית מתגבשים נהלי עבודה עם האגפים הרלוונטיים של המכללה. בין השאר בשלבי 

 מחקר ונוהל מתן שירותי מעבדה לגורמי חוץ. סכום  נוהל העסקת עוזרי
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 מכוני מחקר וקתדרות

 :ישראל ארץ לחקר וקתדרה פעילים מחקר מכוני חמישה קיימים במכללה

 הקתדרה לחקר ארץ ישראל ע"ש בורנבלום

 מחזיק הקתדרה: פרופ' חיים בן דוד

כאשר הדגש ניתן לפעילות מחקרית הקתדרה עוסקת בעיקר בקידום יוזמות מחקריות בנושאי לימודי ארץ ישראל 

שנעשית על ידי הסטודנטים של המחלקה המשמשים עוזרי מחקר בשכר של חברי הסגל של המחלקה ללימודי ארץ 

  ישראל.

 

שזכה לביקורות  המשך פיתוח  אתר מרשתת בנושא בתי כנסת בארץ ישראל –גולת הכותרת של פעילות הקתדרה 

 טובות מאד בעולם האקדמי.

מממנת את המשך עבודת הסטודנטים בפרויקט מחקר אבני המיל בארץ ישראל שגם אתר המרשתת שלו הקתדרה 

 זכה לשדרוג השנה. כמו כן ממנת הקתדרה עבודת סטודנטים בקטלוג אוסף המפות ההיסטורית בספריית המכללה.

י בגליל, שותפות של כמדי שנה בעשור האחרון הקתדרה מסייעת בקיומו של כנס ראש פינה לתולדות הישוב היהוד

 המכללה ומדרשת ראש פינה.

 

 מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית

 ד"ר צבי גל: המכון ראש

 חברים ועמיתי מחקר. 12בשנה החולפת מנה המכון 

 חפירות ארכיאולוגיות

 אלבמה, סמפורד אוניברסיטת בשיתוף. שישית עונה, בשיחין חפירות. 

 העתיקות ורשות 'קולג יורק ניו בשיתוף. שנייה עונה', עראג אל חפירות. 

 תגלית. השני הבית מימי כנסת בית נחשף  .יפן טנרי אוניברסיטת בשיתוף. חמישית עונה, רכש בתל חפירות 

  . בשוויץ ולוגאנו לוזאן אוניברסיטאות עם( תקצוב כולל) פעולה לשיתוף שהביאה חשובה

 העתיקות רשות בשיתוף. ראשונה עונה, ראש תל/אדיר בהר חפירות. 

 העתיקות רשות בשיתוף במעונה הצלה חפירת. 

 אחרים מוסדות של נוספות חפירות במספר מעורבים המכון חוקרי. 

 

 פרויקטים בשימור

 פרויקטים של שימור אתרי עתיקות. 8-המכון נותן חסות מדעית וייעוץ ב

 סדנת החוקרים



 

  

 

 

 

71 
 

המפגשים אחת לחודש ונטלו בהם חוקרים סדנת החוקרים מציינת שנה שביעית לקיומה. גם השנה התקיימו 

 מאוניברסיטאות בארץ ומרשות העתיקות.

 פרסומים

 המכון חוקרי של ל"ובחו בארץ עת בכתבי מאמרים 8-כ לפרסום והתקבלו אור ראו השנה במהלך. 

 .'חוקרי המכון היו יועצים ומשתתפים פעילים בסדרת הטלוויזיה 'והארץ הייתה תהו ובהו 

 כנסים

  כנסים מדעיים בארץ ובחו"ל. 10-הרצו חוקרי המכון בבמהלך השנה 

  הושלמו ההכנות לכנס חוקרים בינלאומי בנושא: 'נרות שמן עתיקים, טכנולוגיה, ייצור ואמנות'. הכנס יערך

 מדינות. 12-חוקרים מ 25במכללה בחודש דצמבר השנה וישתתפו בו 

 שיתופי פעולה בינלאומיים

השנה נחתמו הסכמי שיתוף פעולה ספר מוסדות אקדמיים באירופה ובארה"ב. למכון הסכמים לשיתוף פעולה עם מ

  .בשוויץולוזאן  לוגאנו תאואוניברסיטב לתיאולוגיה ותהפקולט םע

 הוצאה לאור 

 . LAND OF GALILEEהמכון מוציא לאור את סדרה 'ארץ הגליל' , 

 השנה נמשכה העריכה של ארבעה ספרים )מהם אחד בשיתוף האוניברסיטה העברית( לקראת הוצאתם לאור. 

 

 מכון כנרת לחקר קשרי חברה בטחון ושלום ע"ש דן שומרון

 פרופ' אייל בן ארי: המכון ראש

 נערכו הפעילויות הבאות בשנה"ל תשע"ז

 כנסים, סדנאות וימי עיון

 חמישים שנה למלחמת ששת הימים כנס: 

נרת( ועסק במגוון השלכות אילן ויום בכ-נערך במאי )יום בבר אילן-אוניברסיטת ברהכנס בשיתוף עם מכון בס"א ב

של המלחמה: אסטרטגיות, טקטיות, חברתיות, פוליטיות וכלכליות.  הכנס זכה להצלחה ובנוסף על כעשרים 

במהלך הכנס כולו כמאתיים וחמישים אנשים. אנו בודקים אפשרות של  הרצאות מפי מגוון חוקרים בארץ השתתפו

 הוצאת חלק מההרצאות כספר.

 

 יום עיון: התחקיר בצה"ל ומחוצה לו

ורדה וסרמן מהאוניברסיטה הפתוחה וד"ר איל דיין מהמכללה למנהל. היום  נערך באפריל ובשיתוף פעולה על פרופ

נערך בחסות מר מיקי לב מנכ"ל המכללה האקדמית כנרת ובמימון של האוניברסיטה הפתוחה. היום עסק ב"יצוא" 

 ת.שרה הרצאוע-ברה.  היו בו שתייםח-התחקיר לתחומי החינוך, רפואה ועסקים והציע זווית חדשה על יחסי צבא
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 פו"ם אפ"ק. -יום עיון על תמורות בחברה הישראלית בקורס הבכיר של צה"ל 

ם עיון בפו"ם שעסק בשינויים שישראל עוברת בתחום החברתי והכלכלי. חברה נערך יו-בשיתוף האגודה ליחסי צבא

 יום העיון כלל הרצאות מליאה ודיונים עם חניכי הקורס בצוותים. 

 יתקיים יום העיון השני. 2017להפקת לקחים ובחודש אוגוסט  בעקבות יום העיון נערך מפגש

 

 חוקרים צעיריםחברה ל-רה מחקרית ביחסי צבאיסדנה שנתית לקרי

לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה באוניברסיטה  מכוןחברה בישראל וה-בשיתוף עם אגודת חוקרי צבא

לוגיה חברה, לסוציו-בנושאים הקשורים ליחסי צבא התמקדההפתוחה )בראשות ד"ר ורדה וסרמן(. סדנה זאת 

לספטמבר  2015ולפסיכולוגיה של הצבא או בהיבטים ארגוניים של כוחות מזוינים. הסדנה נערכה בין ספטמבר 

2016 . 

 

 יום עיון לאקדמיה הצבאית הנורבגית.

הנורווגים. יום העיון נערך יום עיון לחיילים וקצינים מהכוחות המיוחדים  INSS-המכון אירח בשיתוף על ה

 באפריל.  ביום בעיון השתתפו פרופ' איל בן ארי ופרופסור זאב דרורי חברי מכון כנרת  ע"ש דן שומרון.

 

 

 8201-7201פעילויות מתוכננות לשנה האקדמית 

  : שינוי האמנה בין צה"ל לחברה הישראלית סדנה

הפתוחה. תוך שימוש יגיל לוי מהאוניברסיטה  'פרופ בשיתוף עם 2017זאת תחל בספטמבר שנתית סדנה 

באספקלריה של החוזה החברתי בין צבא לחברה הסדנה תעסוק בשינויים המרכזיים שהוא עובר מאז קום 

המדינה. בסוף הסדנה מתוכננים יום עיון, כנס וספר המבוסס על ההרצאות. הסדנה היא מחקרית אך יוזמנו 

 אנשי ציבור לדבר בפניה.  

 

  גישות חדשות במדעי החברה לחקר כוחות לוחמים: כנס

ת ויכלול כשמונה חוקרים מחו"ל ועשרה מישראל. המטרה במכללת כנר 2017 לאומי יערך בספטמבר-הכנס הבין

( במלחמות combat formationsלמבנים והדינאמיקות של כוחות לוחמים ) םהיא לפתח כלים אנאליטיי

 הכנס.  החדשות. מתוכנן להוציא ספר על בסיס

 

  2018פברואר  –בישראל   חברה-ליחסי צבאהרביעי  אגודהכנס ה

 .2018פברואר בחברה -נתי של האגודה ליחסי צבאש-המכללה והמכון יארחו את הכנס הדו

בימים אלו יצא קול קורא להגשת מחקרים ונושאי דיון בתחום רחב של נושאי מחקר העוסקים בחברה וביטחון 

 בישראל. 

 

 ופרס כספי למחקר מצטיין ע"ש הרמטכ"ל לשעבר, רא"ל  דן שומרון ז"ל. תעודת הערכה

 שלום וביטחון-ש"ח למחקר מצטיין בתחומי חברה 3,000במסגרת הכנס תוענק תעודת הוקרה ופרס כספי בסך 

 בישראל. הועדה האקדמית של הכנס תבחן ותחליט על המחקר המצטיין הראוי למתן הפרס.
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 .בעידן המלחמות החדשות חון תקשורת ובט בינלאומי: כנס

ם( ובמכללת כנרת )יומיים(. הוא יקיף תחומים ודוברים אביב )חצי יו-בתל 2018בר מדצלאומי יערך ב-הכנס הבין

מהאקדמיה ועולם המעשה במגוון תחומים כגון המדיה הישנה והחדשה, צנזורה וחופש המידע, המלחמה על 

 וכנן להוציא ספר על בסיס המאמרים המוצגים בו.  הלגיטימציה או תפקידי הדוברים הצבאיים. מת

  פו"מיום עיון על תמורות בחברה הישראלית ב

מכון דן שומרון בשיתוף אגודת חוקרי צבא חברה בישראל אחראי להפעלת ימי עיון בתחום התמורות ביחסי 

 (.2017אוגוסט  –בישראל לכל מחזור של פו"מ. )המפגש הקרוב  חברה-צבא

 נבחנת האפשרות לשיתוף פעולה מקביל עם המכללה לביטחון לאומי של צה"לבימים אלו 

 

 , ביטחון וחברה.תקשורתאקדמי:  קורס

בשיתוף חוקרי  קורס משותף של המחלקה הרב תחומית והמחלקה לתקשורת בשנת הלימודים הבאה תשע"ח

 מכון דן שומרון. 

הקורס יעסוק בסיקור התרחשויות ואירועי אקטואליה העוסקים בביטחון וחברה באמצעי התקשורת 

המסורתיים והדיגיטאליים. לנושא חשיבות רבה החל מהעלאת נושאים לסדר היום הציבורי ועד חשיפת מידע 

ת, ביטחון המבוסס על תחקירים של מקורות ומסמכים לאורך זמן. בקורס יבחנו יחסי הגומלין בין תקשור

וחברה במדינת ישראל בעת משברי ביטחון ובמצבי שגרה. תבחן שאלת המתח בין חופש הביטוי והעיתונות לבין 

 ביטחון,  והצנזורה בישראל. 

 
 

 ספרים

 

Jessica Glicken Turnley, Kobi Michael and Eyal Ben-Ari (eds): Social Science and Special 

Operations Forces. London: Routledge, 2018.  

 

הוצאת אוניברסיטת  –שני כרכים  שנה למלחמת יום הכיפורים", 40 –"ותרעד הארץ דרורי זאב, מיכאל לסקר: 

 .2018אילן. -בר

 

  2016הוצאת ידיעות אחרונות, מנהיגות שקטה,  –דן שומרון זאב דרורי,  

 

 מוגנות ילדיםמכון כנרת לחקר 

 רולידר ראש המכון: פרופ' עמוס

ניו מטרת על להביא תמונה עדכנית ביותר בנושא מצב הילדים יכמדי שנה, מכון כנרת לחקר מוגנות ילדים שם לנגד ע

בישראל, עד כמה ילדי ישראל נחשפים לבריונות אם כמעורבים ואם כצופים במרחב הפיזי, הבית ספרי, וכן במרחב 

את משמעות המבוגר בתוך תופעת הבריונות. מידע זה הינו הווירטואלי. כמו כן, השנה הוחלט על ניסיון להבין 

 אקוטי לצורך הפעלת תכניות התערבות התואמות את השטח.
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 נעשו הדברים הבאים: זבמסגרת פעילות המכון לשנת תשע"

ילדים בבית ספר יסודי ועד תיכון ענו על שאלון  1,000מסגרת הסקר ב -2017סקר מוגנות ילדי ישראל לשנת  .1

בטים שונים של קורבנות לבריונות, אווירה חברתית אלימה, התמכרות לאינטרנט, יחסים עם אשר בחן הי

ההורים, מקורות תמיכה במקרה של פגיעה, כאשר הדברים באים לידי ביטוי במרחב הבית ספרי וכן 

 הווירטואלי. 

במרחב הפיזי  הממצאים מלמדים כי ילדים אשר חווים תמיכה מקרב הוריהם הינם פחות קורבנות לבריונות

והווירטואלי. כמו כן, ילדים אשר מבלים שעות רבות אל מול המסך עד כדי שימוש יתר, מהווים קורבנות 

 לבריונות משכיחות העולה על אלו שאינם מכורים למסך. 

נתונים אלו מהווים בסיס לבדיקה מעמיקה יותר, לטובת פרסום מאמרים, כמו כן הנתונים פורסמו בתקשורת 

 רת הרביעי למוגנות ילדים.ובכנס כנ

מסגרת המכון זו השנה הרביעית שנערך כנס כנרת למוגנות ילדים, מטרת ב -כנס כנרת הרביעי למוגנות ילדים .2

הכנס להביא מידע עדכני מפי חוקרים ואנשי מקצוע מובילים בנושא מוגנות ילדים. הנושא הנבחר השנה הינו 

ונות בקרב ילדינו. הכנס פנה לאנשי אקדמיה, אנשי מקצוע המבוגר המשמעותי ותפקידו במיגור תופעת הברי

 איש. הכנס כלל הרצאות ופאנלים.  200-בתחום החינוך ופסיכולוגיה, בשנה הנוכחית נכחו כ

כדי לקדם את המודעות והמחקר המשותף בנושא מוגנות  שיתופי פעולהמכון כנרת לחקר מוגנות ילדים מוביל  .3

רים ממוסדות שונים בארץ והעולם, מתוך מטרה להחליף מידע, לבנות מערך ילדים, לפיכך נעשתה פנייה לחוק

מחקר משותף לקראת השנה הבאה ולקדם כתיבה משותפת. השנה נרקם קשר עם החוקר פרופ' פאריס רוברט 

מקליפורניה, אשר הגיע למכללה להעביר הרצאה לסטודנטים בנושא תוקפנות  UCDAVISמאוניברסיטת 

 דים. ופופולריות בקרב יל

מהמחלקה למדעי ההתנהגות במחקרים בנושאים רלוונטיים למכון: הערכת יעילות מספר  הנחיית סטודנטים .4

מודלים  שנוסו בעולם להתמודדות  עם בריונות מקוונת של ילדים לבדיקת השפעתם על ילדים בארץ לצורך 

של משרד החינוך נכנסו התאמה תרבותית. שתי סטודנטיות בנו תכנית ולאחר קבלת אישור המדען הראשי 

 לבתי ספר לצורך העברת הפעילות.  

 עבור אנשי חינוך וטיפול על ידי פרופ' עמוס רולידר הרצאות וסדנאות בשטח .5

 : מאמרים אודות הממצאים נכתבים.כתיבה מדעית .6

 תכניות פעולה לשנת הפעילות הבאה:   .7

 למוגנות ילדים. 5-כנס כנרת ה .א

 2018סקר מוגנות ילדים לשנת  .ב

 כתיבה מדעית לצורך פרסום .ג

 הרחבת השותפים למכון .ד
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 מכון כנרת לחקר אתיקה יישומית בארגונים

 פרופ' סיביל היילברוןראש המכון: 

 ד"ר איצקוביץ יריבמנהל בפועל: 

י גליה, ד"ר אורית פישר שלם, כהן, ד"ר ריק-יריב, ד"ר מורן שנפר פרופ' סיביל היילברון, ד"ר איצקוביץסגל ליבה: 

 ד"ר ניבה דולב 

י פרופ' יואב ורדי, פרופ' אלי וויץ, ד"ר אריה רשף, ד"ר מיכל סלע, עו"ד אורלי ביטי, סיומ שותפים מחוץ למכללה:

 בריל סגן נשיא למשאבי אנוש, החברה הארצית למשקאות

 

 פעילות מחקרית חדשה

 

 ילוט בנציבות שירות המדינהמחקר פי

במסגרת עבודה משותפת עם אגף ידע תורה ומחקר בנציבות שירות המדינה הוחלט על ביצוע פיילוט ניסויי למניעת 

התעמרות בעבודה דרך הטמעה של אמפתיה בקרב עובדים. התהליך כולו מכוון להוביל לבניית תהליכים אשר ימגרו 

השונים המסונפים לנציבות.  פעילות שכזו של המכון כגוף מנחה מקצועי  את תופעת ההתעמרות בנציבות ובגופים

בפורום נכבד שכזה, ממצבת את המכון לאתיקה יישומית כגוף מחקרי/ייעוצי מוביל בזירה מרכזית של המגזר 

 הציבורי בישראל

 ד"ר איצקוביץ יריב, ד"ר ניבה דולב. מרצים מעורבים:

 

 מחנכות מחקר בשיתוף פעולה עם ארגון גננות

גננות נסקרו  וחלק מבני משפחותיהם רואיינו טלפונית, בנוגע לסביבת העבודה שלהם והשפעתה על  210קבוצה של 

תפקודם הרגשי והמקצועי. התוצאות עוררו תהודה בקרב קהילת הגננות כולה, התפרסמו בעיתון הארץ ובתכנית 

 שני נמצא בתהליכי כתיבה. בוקר לקראת סוף השנה. מאמר אחד נמצא בתהליכי שיפוט ומאמר

 ד"ר איצקוביץ יריב, ד"ר ניבה דולב. מרצים מעורבים:

 

 עדכונים  -פעילות מחקרית שנמשכה מהשנה הקודמת 

שנה ה תחיל בשנה הקודמת ונמשך לאורךה תהליך ייעוצישיתוף פעולה שכולל מחקר ו -וריהדה פפהמרכז הרפואי  

עובדים מצוות בית החולים והוחל תהליך  42בשנה הזו התקיימו ראיונות עומק עם . הבבית החולים פורי החולפת

בניית קוד אתי בהובלת ד"ר אריה רשף. תוצאות ומסקנות הוצגו בפני הנהלת המרכז הרפואי בעקבות התהליך 

 המחקרי/ייעוצי  מאמר אחד נשלח לרוויו ומאמרים נוספים מצויים בתהליך כתיבה.

ית פישר שלם, ד"ר אריה כהן, ד"ר אור-פ' סיביל היילברון, ד"ר ניבה דולב, ד"ר מורן שנפרפרו מרצים מעורבים:

 .רשף )חבר המכון( וד"ר איצקוביץ יריב

לאחר הגשת המלצות לחברה עובדים .  48ערך בקרב נמחקר איכותני  -( קולה-קוקההחברה הארצית למשקאות )

בשנה הקודמת, במהלך השנה הנוכחית  התקיים פאנל בחברה להצגת המסקנות. מאמר אחד כתוצאה מהתהליך 

 נשלח לרוויו.

כהן, ד"ר אורית פישר שלם, ד"ר ריקי -פרופ' סיביל היילברון, ד"ר ניבה דולב, ד"ר מורן שנפר מרצים מעורבים:

 .גליה  וד"ר איצקוביץ יריב
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  - בשנה הקודמת נאספו שמישים בנושא התעמרות באקדמיה שאלונים 1000מעל ל  - מבוסס נתוני סמינריון מחקר

 תחילת כתיבת הממצאים המחקריים כמאמרים החלה בשנה החולפת. בשלב זה מודל ראשוני למאמר ראשון , נבנה.

 יב.פרופ' סיביל היילברון, ד"ר ניבה דולב  וד"ר איצקוביץ יר מרצים מעורבים:

וש שנים ובמהלכו רואיין טלפונית לאחר תהליך שנמשך כשל קודמתהסקר בוצע בשנה ה  - סקר במשרד הכלכלה

פורסמו כדוח מחקר באתר של משרד הכלכלה התוצאות במהלך השנה החולפת  עובדים.  1000כ מדגם מייצג של 

 ם.והתקבלו בימים אלה, כמאמר שנכתב על בסיס הנתונים בכתב העת משפט ועסקי

 פרופ' סיביל היילברון ד"ר איצקוביץ יריב וד"ר ניבה דולב. מרצים מעורבים:

 

 :פעילות נוספת של המכון בזירה הלאומית

 

מכון לאתיקה ביו רפואית עומד בראש קתדרה בינלאומית ה -פהאתיקה באוניברסיטת חי-שת"פ עם המכון לביו

מרכזים בעולם. שיתוף הפעולה כולל תכניות למחקר משותף  800מ  של אונסקו, כתב קוד אתי הנלמד בלמעלה

במסגרת שיתוף הפעולה המכון הוזמן בשנה החולפת   בארגוני בריאות ותהליך הוראת אתיקה בבתי ספר וגני ילדים.

להשתתף בקבוצה שעסקה בבניית תכנית אתיקה לתלמידי בית הספר, ותכנית להכשרת מורים להוראת האתיקה 

 השתלמויות מורים. במסגרת 

 פרופ' סיביל היילברון, ד"ר ניבה דולב, וד"ר איצקוביץ יריב מרצים מעורבים:

 (Good Work Indexבפרוייקט פורום מדד העבודה האיכותית ) השתתפות המכון

חברי המכון משתתפים בקבוצה מצומצמת וייחודית של התאמת מדד העבודה האיכותית, מדד שנבנה על ידי איגוד 

ודים המקצועיים בגרמניה להערכת איכות סביבת ותנאי העבודה, למציאות הישראלית. חברי המכון הם בין האיג

שני המוסדות האקדמיים היחידים המשתתפים בפורום, יחד עם נציגים המובילים את התכנית בגרמניה ונציגים 

 ישראליים מהתאחדות בעלי המלאכה, ההסתדרות, והביטוח הלאומי. 

 פרופ' סיביל היילברון, ד"ר ניבה דולב, ד"ר יריב איצקוביץים: מרצים מעורב

 

 פעילות יח"ץ

החולפת רואיינו חברי המכון בעיתונות הכתובה והאלקטרונית מספר פעמים.  במהלך השנה -כתבות בתקשורת

 הכתבות נסובות סביב התעמרות והתמודדות עם התופעה.

 איצקוביץ יריב וד"ר ניבה דולב..פרופ' סיביל היילברון, ד"ר  מרצים מעורבים:

 

 גנותמהתעמרות למו  -כנס המכון לאתיקה יישומית 

במהלך השנה התקיים כנס ההשקה של המכון לאתיקה יישומית. בכנס השתתפו חוקרים מובילים ואנשי ממשל 

 ר ועוד.ופרקטיקה מובילים כגון חברת הכנסת מרב מיכאלי יוזמת הצעת החוק למניעת התעמרות פרופ' שי צפרי

י גליה, כהן, ד"ר ריק-ד"ר ניבה דולב, ד"ר מורן שנפר, פרופ' סיביל היילברון, ד"ר איצקוביץ יריבמרצים מעורבים: 

 ד"ר אורית פישר שלם  

 

 שתוכננו לשנה החולפתפעילויות דווח התקדמות לגבי 
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 הוחלט כי יידרש תקצוב החל תהליך בנייה של קו תמיכה. במהלך הדרך   - הקמת קו תמיכה לנפגעי התעמרות

להפעלת הקו בצורה ראויה ומקצועית. כרגע המכון מנסה לגייס כסף להפעלת הקו על בסיס קבוע. מדובר 

 לשנת פעילות ) שכר מפעילים והדרכות בעיקר(.₪  100000בהערכה של כ 

 עלתה יימת החלטה עקרונית  לשילוב המכון בחברה הכלכלית של המכללה. אפשרות שק  - חברה כלכלית

)תקינה לאחריות חברתית תאגידית(  ISO 26000מתייחסת להקמת יחידה עסקית  שמטרתה להטמיע 

 בשלב זה התקיימה ישיבה ראשונית לקידום הרעיון. ישיבות המשך יקודמו בשנה הבאה. בארגונים.

  השתתפות פעילה בכנסILO -  ןהכנס התקיים במתכונת מצומצמת שלא אפשרה את השתתפות חברי המכו 

 לאתר בכדי  אשר יועלו חברי המכון ישלחו מאמרים שכתבו וחומרים שונים הוחלט כי  – שדרוג אתר המכון

בשלב זה הועלו מספר חומרים לאתר למקור ידע בנושא אתיקה ולהעלות את החשיפה למכון.  להפכו

 האינטרנט. פעילות זו תקבל דגש רב יותר בשנה הבאה.

 ה עקרונית לגייס משאבים לטובת פעילות המכון. דרכי פעולה יגובשו על ידי קיימת החלט  - גיוס משאבים

 בשלב זה עדיין לא חלה התקדמות בנושא שיקבל דגש רב יותר בשנה הבאה. צוות פעולה שיוקם לעניין זה.

 בר הביע החל תהליך יצירת קשר עם אנשי מש"א מקומיים. חלקם כ  - בניית רשת של אנשי מש"א מקומיים

 נכונות לשתף פעולה עם המכון לאתיקה והמחלקה לניהול משאבי אנוש כשותף טבעי.

 

 פעילות מחקרית עתידית

 פיתוח יכולות מחקר ניסויי

במסגרת זו התבצע פיילוט ניסויי במכללה. מטרת הפיילוט הייתה לבחון את הקשר בין התעמרות לתאונות דרכים. 

בסימולטור נהיגה ייחודי. במקביל חברי המכון יחד עם המחלקה להנדסת תוכנה פועלים הפיילוט נערך תוך שימוש 

 לבניית משחק מחשב לקידום פעילות מחקר והוראה.

 .פרופ' סיביל היילברון, ד"ר יריב איצקוביץ, ד"ר ניבה דולבמרצים שותפים: 
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 מכון כנרת למחקר בתעשיות המים

 אודות המכון

"ד ומטרותיו העיקריות הינן בשנה"ל תשע 2-בתעשיות המים אושר במועצה האקדמית המכון כנרת למחקר 

לעודד ולקדם מחקר בתחום הנדסת המים , להוות מוקד ידע בתחום תעשיות המים, תוך קיום 

 השתלמות וכן עידוד הקשר המחקרי עם תעשיית המים. וקורסי כנסים

המהווה חלק מיעדי המכון כפי שהוגדרו והוצעו ולאחר מכן ו זבדו"ח זה נסקור את הפעילות שבוצעה בשנת תשע"

 אושרו על ידי המועצה האקדמית של המכללה.

  

 פעילות מחקר

הושלמה בשנת  הקמת מעבדות למחקר בתחום הפלסטיקה והמיקרוביולוגיהכפי שדווח בדו"ח של תשע"ו  

 . לפלסטיקה תשע"ה ובשנה זו החלה בה פעילות בהמשך להצטיידות נוספת בעיקר במעבדה

 

 סוצקוורין ד"ר רן

רת מכללת כנרת. מרוכבים במסג-עסק בשנה זו בעיקר בהקמת מעבדת המחקר לפולימרים, חומרים מרוכבים וננו

במהלך שנה זו העביר רן את פעילותו ממעבדות הטכניון אל המעבדה במכללה. לאור מספר קשיים טכניים, נאלץ רן 

בהשאלה לטכניון. לאחר מכן עסק רן בהצטיידות מחודשת של המעבדה, פעילות להחזיר את ציוד המעבדה שהתקבל 

 שנמשכת גם בימים אלו.

 MIGAL Translational -, קרן פזי וISF ,GIF youngתוכניות מחקר לקרנות חיצוניות ) 4במהלך השנה הגיש רן 

Research Pilot study grants 2017יות נוספות לקרנות חיצוניות. (. במהלך חודש ספטמבר יגיש רן מספר תוכנ 

החלה פעילות להסדרת עבודות שירות במסגרת המעבדה. עבודת שירות ראשונה למכון וולקני הושלמה במהלך 

 השנה החולפת.

מוקצף,  PEבמהלך השנה החלו לפעול במעבדה מספר קבוצות מחקר גמר מכנרת ומבראודה בנושאים: 

ודבקים מוליכי חשמל. קבוצה נוספת תחל את פעילותה במהלך חודש  בנוכחות ממברנה מסחרית, אנילין פילמור

 ידרופוביים. בנוסף החל מחקר משותף עם פרופ' רם שפינר.ה-ספטמבר בנושא ציפויים סופר

במהלך השנה החלה פעילות משותפת עם מכללת בראודה בנושא ננוטכנולוגיה לתעשייה הקלאסית. בימים אלו אנו 

ינות" בנושאי ננוטכנולוגיה עם חברת "פלרם". במסגרת "מכינות" אלו נבצע הערכה שוקדים על הגשת שתי "מכ

 ובדיקות היתכנות להגשת פרוייקטים לתכניות "הרשות לחדשנות".

במהלך החודשים האחרונים שותף רן בוועדה המארגנת של הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפולימרים 

 שראל.בי 2018ופלסטיקה, שיתקיים בחודש ינואר 

 יישנים.ח-לרן שיתוף פעולה עם פרופ' חוסאם חאיק והדוקטורנט יהוא חורב מהטכניון, בפרוייקט המשלב ננו

 כבות.ש-בתחילת ספטמבר יתחיל שיתוף פעולה עם פרופח' עופר מנור מהטכניון בנושא של מנגנוני ייבוש של ננו

 Waterבעיתון מקצועי בתחום המים ) פורסם מאמר משותף של ד"ר אייל קורצבאום, ד"ר אופיר מנשה ורן

Research מאמרים נוספים עם ד"ר אופיר מנשה.  2( ובימים אלו שוקד רן על כתיבת 

בכנס השנתי של האגודה הישראלית לפולימרים ( Invited lectureוזמן רן לתת הרצאה מוזמנת )בנוסף, ה

 וכן שימש כמעריך עבור מספר עיתונים מקצועיים בתחום. ופלסטיקה
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 ד"ר אופיר מנשה

 ושאים הבאים:מחקרים מקבילים בנ 4פעילות ד"ר מנשה   , כללהתשע"זבשנה"ל 

אחד ממחקרי הבסיס  -)מט"שים( כים כחלק מתהליך טיפול רבעוני במכוני טיפול בשפ מזהמים-טיפול במיקרו .א

עתם גדולה על בריאות הציבור והטבע, גם מזהמים, שהשפ-של המעבדה, הינו בנייה של תהליך טיפולי במיקרו

כאשר נוכחותם בטבע בריכוזים מאוד נמוכים. מודל היסוד שלנו הינו טיפול בהורמוני מין סטרואידלים 

ת מינם לנקבות ובכך, חיים לשנות א-ם ולדוהנפלטים ממכוני טיפול בשפכים עירוניים לטבע וגורמים לדגי

 2014מחקר זה ממומן ע"י משרד המדע, טכנולוגיה והחלל )תוכנית  תורמים להיעלמותם של מינים מהטבע.

MOST את השותפים הבאים: מכון לחקר הגולן )ד"ר אייל קורצבאום( ומכון לחקר הכנרת )ד"ר ( וכולל

במחקר זה ₪.  980,000ב כולל של תשע"ח( ובתקצי-תשע"ו ה"לשנ)שנים  3-אסטרחן(. המחקר מתוכנן ל פלג

בשנה"ל תשע"ז הושגה התקדמות  .ואנו נמצאים כעת בסוף השנה השנייה למחקר כחוקר ראשי אופיר משמש

 SBP-משמעותית במחקר, בה הצלחנו להוכיח כי החיידקים שעברו תהליכי אינקפסולציה בטכנולוגית ה

במדיום מלאכותי  EE2שעות( את ההורמון הסטרואידלי מסוג  12הצליחו לפרק במהירות גדולה יחסית )תוך 

ובמדיום של קולחין שניוניים, אשר בו נמצאים מקורות פחמן תחרותיים. נתון המעיד על פעילות מטבולית 

יישומי ביירוט סלקטיבי  ון. תוצאות המחקר הנוכחיים מעידים כי ביכולתנו לספק פתרco-metabolism מסוג 

אנו כעת בשלבי תיעוד התוצאות הללו  .בנקודת המקור: המט"ש העירוני, במשקע השניוני של המזהם הנדון

ותרגומם למאמר שנמצא בשלבי כתיבה מתקדמים. לפרויקט זה נקלטה עובדת חדשה בחצי משרה: הגב' עדי 

בשפכים ומזהמים במים -ים כנס בנושא: " מיקרוהלפרין. אנו מתכננים שבמהלך שנה"ל תשע"ח )דצמבר( לקי

 ניטור ואסטרטגיות טיפוליות", במכללה האקדמית כנרת ויוצגו בו בין היתר, תוצרי המחקר.

שיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב עם במזהמים נערך -נושא מחקר נוסף בתחום של טיפול במיקרו

כון המים(, כאשר מזהמי המטרה לטיפול הינם מזהמי החוקרים פרופ' הדס ממן ופרופ' דרור אבישי )ראש מ

התעשייה הרפואית. גם בתחום זה הושגה התקדמות משמעותית כתוצאה מביצוע ניסויי היתכנות משותפים 

(. אנו מעריכים כי התוצאות שהתקבלו יובילו אותנו EE2ומוצלחים )מולקולת המודל ששימשה אותנו הייתה 

 במזהמים קשיי פירוק או עמידים לפירוק.   לאפיון של מנגנון חדש בטיפול 

 

ביצוע ניסויי קנטיקה של : ( היוצרת סביבה מכותרת למיקרואורגניזמיםמימד תלתמבנית )אפיון ממברנה  .ב

בניית מודל ממוחשב לאומדן חדירת חומרים ופירוקם ע"י מיקרואורגניזמים, צילומי מיקרוסקופ אלקטרוני, 

לסוגים שונים של מזהמים. המחקר מבוצע בשיתוף פעולה עם )בתהליך בנייה( דרך ממברנה  הדיפוסיה מקדם

במחקר  סוצקורין, מהמחלקה להנדסת תעשיות מים במכללת כנרת. ד"ר רןו ממכון שמירוד"ר אייל קורצבאום 

זה נעשה שימוש במולקולות מודל פנוליות במטרה לאפיין את קצב הפירוק של המולקולה דרך ממברנה מבנית 

וזאת בהשוואה לאותו חיידק  SBP-ת מימד( באמצעות חיידק הפסאודומונס פוטידה הנמצא בקפסולת ה)תל

(. תוצרי המחקר הציגו כי החיידק הנמצא בסביבה מכותרת suspendedהנמצא באופן חופשי במדיום )

ציין כי בממברנת המיקרופילטרציה הציג קצב פירוק כמעט זהה בהשוואה לקצב פירוק במצב מורחף. חשוב ל

-חיידקים שעברו אינקפסולציה בפורמולציות אחרות בהתאם לנתוני ספרות, מאיטים את קצב הפירוק לכדי פי

. לתוצאות אלו משמעות גדולה מכיוון שהן מעידות כי כעת יש בידנו פתרון ישים לתעשיית המים הדורשת 6
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וצאות המחקר פורסמו לפני מספר ריקאקטורים. ת-קצביי פירוק מהירים עקב זמני השהייה המוגבלים בביו

 הנחשב למוביל בתחום המים. Water Research  (I.F 6.9) חודשים בעיתון

 

שיפור תהליכי עיכול ביולוגיים באמצעות אינדוקציה מוגברת של אנזימי עיכול חוץ תאיים במטרה להרחיב את  .ג

תשתית נוספים )לדוגמה משקעים שניוניים( ובכך  תהליכי העיכול הביולוגים במכוני טיפול בשפכים לאלמנטי

להגדיל את נצילות התהליך ולהימנע מהוספת תשתית מטפלת נוספת כתוצאה מגידול בעומס אורגני נכנס 

במחקר זה אנו מנסים לבחון האם חיידקים במצב אינקפסולרי, משחררים לסביבתם כמות  למט"ש העירוני.

יים עקב מוגבלותם התנועתית בסביבה מכותרת. לקידום פרויקט המחקר גבוהה יותר של אנזימי עיכול חוץ תא

במדעי הסביבה מטעם המכללה האקדמית תל חי )מר נועם יוגב(, כאשר המימון  M.Scגויס סטודנט לתואר  

לפעילותו מגיע ממכללת תל חי ואגודת הגליל. הסטודנט נמצא תחת הנחייה משותפת של ד"ר מנשה ופרופ' חסן 

ממכללת תל חי ומבצע את עבודתו המחקרית במעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית במכללה האקדמית  עזיזה

כנרת. הצעת המחקר הוגשה למכללת תל חי. בשלב הנוכחי אנו עובדים על תהליכים אצוותיים, אולם ברצוננו 

שאמור להגביר לעבור לניסויים רציפים באמצעות שימוש בפרמנטור ייחודי שהרכבנו במהלך השנה הנוכחית, 

את תפוקת ייצור האנזימים ולמעשה לדמות תהליך תעשייתי לייצור אנזימים. בשלב הבא נלמד את נושא 

המיצויים ותהליכי שימור של אנזימים במטרה לבחון האם ניתן למסחר את הידע בנושא מחקר זה. המחקר 

 ועדת מחקר(. –ממומן מתקציב חוקר פנימי )המכללה האקדמית כנרת 

 

ת ריאקטור לייצור אמוניה באמצעות שימוש במיקרואורגניזמים מקבעי חנקן אטמוספרי במטרה לאפשר בניי .ד

דישון מדויק ונקודתי לגידולים חקלאיים רחבים )גד"שים, מטעים והידרופוניקה(. בניית הריאקטור תאפשר 

 3ים. הצלחנו לאתר הדגרה של דישון אורגני ותייתר את הצורך לדשן בגידולים חקלאיים בהפרשות בעלי חי

סוגי תרביות מקבעות חנקן )אחת מהן הגיעה למעבדה באמצעות קשריו של פרופ' גפשטיין, נשיא המכללה(. אנו 

מעריכים שבמהלך שנה"ל תשע"ח נייצר את אבות הטיפוס הראשוניים לייצור אמוניה ובהמשך נגבש את 

ש ריאקטור מבוסס מיקרואורגניזמים יאקטור(. החזון של הפרויקט הינו לגבר-התהליך והתצורה )ביו

, ללא פליטה של מוצקים מרחפים )ובכך  mg/Day)קפסולריים, המסוגלים לייצר כמות מוגדרת של אמוניה )

 להימנע מסתימת הטפטפות( ולחבר את הזרם היוצא מהריאקטור למערכות השקיה.

 

 הצעות מחקר שהוגשו ע"י ד"ר מנשה בשנה"ל תשע"ז ססטאטו

 מצב הבקשה שותפים נושא כניתת
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המכללה האקדמית 

 כנרת

קול קורא של 
חברת 

מקורות 
(2017 

Watec ) 

זהמים מ-טיפול המיקרו
 ממקור רפואי

אוניברסיטת תל  –פרופ' דרור אבישר 
 אביב

אוניברסיטת תל  –פרופ' הדס ממן 
 אביב

 מכון שמיר –ד"ר אייל קורצבאום 

 דחייה
ההצעה הוגשה דרך 

 אוניברסיטת תל אביב

 
 

 ד"ר מנשה –שיתופי פעולה מחקריים עם התעשייה 

 שלב נוכחי \מצב נושא לשיתוף פעולה מחקרי שם החברה
במכללה ובמשרדיי התקיימו מספר פגישות  ריאקטור לייצור אמוניה דשן צפון

 החברה. אין התקדמות בנושא.
התקיימו מספר פגישות במכללה ובמשרדיי  ריאקטור לייצור אמוניה  גרופוניקס

 החברה. אין התקדמות בנושא.
הגשה לתוכנית מחקר ופיתוח ניצן )משרד  אבנדס

 החקלאות(:
 ניקוי מי התהליך )הפרדת בוצה( .1

בניית ניטור תהליך הייצור באמצעות  .2
 מעקב אחר מארג המזון וזני הייצור.

פיתוח מוצר המבוסס על מיצוי חלבוני  .3
 של האצה ספיר ולינה.

 NDAבשלבי התקדמות: לקראת חתימה על 
וסגירת היבטים מסחריים נוספים לדוגמה 
הסכמה על חלוקת תקציבים ועקרונות לשיתוף 

 הפעולה.
 

בכתיבת ההצעה ע"י ד"ר מנשה וד"ר אליזבת 
 יהודה מאבנדס.

 
 לקראת ביצוע ניסויי היתכנות ע"י ד"ר מנשה.

 
 כנסים והשתלמויות שבוצעו ע"י ד"ר מנשה בשנה"ל תשע"ז 

ניטור תהליך העיכול הביולוגי במכוני טיפול בשפכים עירוניים: מה , התקיימה סדנה בנושא 2016בחודש דצמבר 

שפינר, הרצאה והתנסות מעבדתית )מעבדה הסדנה כללה דברי פתיחה שניתנו ע"י פרופ'  ניתן להרוויח ממידע זה?

אנשים  20-( בהובלת ד"ר מנשה בניטור מארג מזון מנוזל מעורב הנלקח ממט"ש עירוני. בסדנה השתתפו כ104

(, ומשרדים ממשלתיים מאקדמיה )אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, מכללת תל חי(, מהתעשייה )א.ל.ד

 הכרמל(.-בה ואיגוד ערים חדרה)משרד הבריאות, המשרד להגנת הסבי
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 שפינר ד"ר רם 

ד"ר רם שפינר בחקירת טכנולגיה חדשה של הפרדת, אחסון ואסוף שמנים ושמנים בקרב  המשיך ובמהלך תשע"

חלק ממרכיבי  העבודה כוללת מערכת אקספרימנטית המותקנת ומופעלת באתר חיצוני..יצרני שפכים קטנים

 פיתוח נדרש. המערכת נחלו הצלחה רבה אולם המשך

במהלך שנה זו נקלטה ד"ר ליאת בירנהק מהטכניון כחברת סגל חדשה במחלקה. ליאת מתמחה בכימיה של המים 

ותהליכי טיפול פיזיקוכימיים במים. בשנה זו התחלנו במחקר בנושא של התגבשות אבנית במערכות הולכת מים 

 תת אבנית. ביתיות אשר יכלול מחקר שדה של מערכות עם וללא מתקנים להפח

  

 קידום תשתיות מחקר

פתוח המחקר ההנדסי/מדעי בתחום תעשיות המים מחייב שימוש בתשתית של מעבדות ומתקני חלוץ אשר עדיין 

מחלקה מבוצעת פעולה של תכנון והקמת תשתיות מחקר בטווח הקצר ה  אינם בנמצא במכללה. כחלק מהתפתחות

 והארוך:

ה אשר על ייזומה כאמור קמת המעבדה –הפלסטיקה והמיקרוביולוגיההקמת מעבדות למחקר בתחום       א.

 .צטיידות נמשכתהושלמה וה

במבנה המצוינות שעתיד לקום בקמפוס דרום מתוכננת הקמת מספר  –הקמת מעבדות המים בבניין המצוינות       ב.

האקדמי והמחקר מעבדות מחקר בתחום המים שאפשרו הפעלת ניסויים שנתיים ויסייעו בקידום המחקר 

 .היישומי

  

 הפיכת המכון למוקד ידע בתחום תעשיות המים

ישומית.  בתחום הנדסת המים אשר עסק כל כולו בהנדסה השלישיערכה המחלקה את הכנס  2016 דצמבר בחודש 

 איש 300מעל מים ושפכים. הכנס נכחו  ושילובים של טכנולוגיות חדישות במערכות יחודים רוייקטיםפ הוצגו בו

וההכנות אליו  2017בתאריך בחודש דצמבר ייערך  השלישיכנס ה. הוא כלל שלושה מושבים וכן תערכוה מקצועית

 .בעיצומןכבר 

ודישון ע"י  השנה החלנו בעריכת קורסים אקדמיים ה"פתוחים" למשתלמים מבחוץ. נערך קורס מתקדם בהשקיייה

מהנדס מנטפים בו נטלו מספר לומדים מהחוץ. כמו כן פתחנו השנה קורס לא אקדמי בתחום של מערכות מידע 

סטודנטים וביניהם סטודנטים במחלקה ואף בוגרים של  20, אליו נרשמו מעל GISגיאוגרפי למהנדסי מים, 

 המחלקה.

  

 קשר עם התעשייה

קשרי העבודה, העברת הידע והמחקר עם התעשייה. בנוסף למרצים המחלקה ומכון המים ממשיכים לחזק את 

שלהם התפתחו קשרים הדוקים יותר שבעקבותיהם ערכו הסטודנטים  אורחים רבים שבאו ותרמו מהידעוהנסיון

 .וברמד א.רי , פלסאון יםבמחלקה ימי השתלמויות במפעל

 

מחקר ופתוח על ידי סטודנטים מהמחלקה  פרויקטי שתוף הפעולה בא לידי ביטוי בצורה עמוקה יותר בעריכת

במספר הולך וגדל של חברות. על פי רוב, איש מקצוע בכיר מהתעשייה משמש כמנחה ישיר ונציג המחלקה/מכון 
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מהבחינה האקדמית. השנה מתקיימים מספר  הפרוייקט המים, על פי רוב ראש המחלקה מלווה את

 נות במשק המים. מחקר/פתוח בחברות מובילות שו שענינים פרויקטים

ולהתרחב בשנה הקרובה כאשר מספר חברות כבר הביעו עניין בביצוע מחקר בשת"פ עם  להמשיךפעילות זו צפויה 

 וחברות הזנק.אנשי הסגל והסטודנטים במחלקה להנדסת תעשיות מים. ביניהן חברות מובילות 
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 נציבת קבילות הסטודנטים

 ד"ר שרה פרזנטי מור

 

 (:2016פעילות במהלך שנת הלימודים תשע"ז )החל מחודש נובמבר להלן דיווח על 

השנה היו לא מעט סטודנטים שהתלוננו. התלונות עסקו בהתנהגות של מרצים כלפי סטודנטים. בעיקר בתחום 

ות לימודי האנגלית. תלונות אלה הופנו לטיפולה של סיביל. התלונות האחרות טופלו על ידי והבעיות נפתרו. היו תלונ

גבי הקושי של מרצים מסוימים להתמודד עם הסטודנטים ברב תחומי. תלונות אלה הועברו ע"י אגודת ל

הסטודנטים. לא ניתן היה לקיים הרצאות משמעותיות בשל בעיות עם סטודנטים והתוצאה, אי שביעות רצון 

ת הלימודים תשע"ח מהמחלקה הרב תחומית. התלונות הועברו לזאביק לטיפול. המלצתי להקטין את הכיתות בשנ

 כדי להקל על המרצים להתמודד עם הבעייתיות במחלקה זו.

 היו גם תלונות של מרצים. חלקן טופלו ונפתרו והתלונות האחרות הועברו ליו"ר וועד הסגל לטיפול.

הסטודנטים היום מודעים הרבה יותר לזכויותיהם ולאפשרות להתלונן. חשוב ביותר להדגיש את הנושא בפני 

      ים שנה א'.סטודנט

 

 המרכז לקידום הוראה

 גבע-ראש המרכז: ד"ר מאיה מלצר

 

 בשנת הלימודים תשע"ז קיים המרכז לקידום ההוראה את הפעילויות הבאות:

 סדנאות לקידום ההוראה .1

 סמינרים מחלקתיים בנושאי הוראה .2

 ייעוץ אישי וליווי מרצים .3

 קידום הוראה מקוונת .4

השתתפות וייצוג המכללה בפעילויות פורום ראשי מרכזי הוראה במוסדות אקדמיים ובכנסים בנושא קידום  .5

 ההוראה 

 פעילות בועדות מכללתיות .6

 ידי המל"ג-י קריטריונים שנקבעו עלפ-תכנית פעילות המרכז על יישום .7

 

 סדנאות לקידום ההוראה .1

התקיימו סדנאות שיועדו לכל המרצים. מרצים לקראת שנת הלימודים תשע"ז ובחופשה שבין הסמסטרים 

חדשים לקחו חלק בלפחות סדנה אחת. כמו כן הופנו מרצים עם משובי הוראה נמוכים להשתתף בסדנאות, 

 כחלק מהליווי שיפורט בהמשך. הסדנאות שהתקיימו:
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  שימוש בעולם הדיגיטאלי בסביבתmoodle  ענין כדי לרענן את השיעורים, להגביר את ההבנה ולעורר

 והנאה.  

  כתוב מבחן סיום או כדי לבכתיבת מבחנים )עם דגש על שאלות ברירה, "אמריקאיות"(  תמעשיסדנה

 . באופן מקצועי והוגןמטלות 

 אתגר העומד בפני מרצים רבים במכללה. –רכים להתמודד באופן אפקטיבי עם הוראה בכיתות גדולות ד 

קשר רגשי )היכרות, אמון(, למרות גודל  ויצירתיכוז על ר שמירהאינטראקציה, הסדנה התמקדה ביצירת 

 הכתה.

  תכנון, ביצוע והערכה של הוראה מקוונת. נידונו דרכים ליצירת חווית למידה חיובית ומועילה הן עבור

הסטודנט והן עבור המרצה, תוך מודעות ליתרונות והחסרונות של ארגז כלי ההוראה הוירטואלית דרך 

 .  Moodle -ה

 הנוצרות משילוב למידה פעילה בקבוצות קטנות. נידונו דרכים שונות לעבודה שיתופית, כמו  הזדמנויות

 גם כשלים אפשריים ואופנים להתמודדות איתם. 

  .כלים פרקטיים וטיפים לבניה ועיצוב נכון של מצגות מרשימות, המכילות  נלמדומצגות ככלי פדגוגי

ומעניינים, ובהתאמה לעולם המושגים העכשווי  מסרים טקסטואליים וויזואליים זכירים, מיוחדים

עיצוב המסרים הנבחרים, תוך שימוש במאגרי תמונות,  לשם Google-שימוש בבתחום. כמו כן נלמד 

 סרטונים, מוסיקה, אייקונים, אימג'ים ופונטים חינמיים איכותיים.

 

 בתום כל סדנה הועברו משובים שדיווחו על שביעות רצון גבוהה. 

 

לסדנאות לכלל המרצים התקיימו שלוש סדנאות למרצים של היחידה להוראת השפה האנגלית. סדנאות בנוסף 

 אלה יפורטו בסעיף קידום ההוראה המקוונת.

 

 סמינרים מחלקתיים .2

הסגל האקדמי בכל המחלקות השתתף בסמינרים בנושאי הוראה. ראשי המחלקות קיבלו רשימה של עשרה 

את הנושאים הבאים: משיעור פרונטאלי לשיעור מקוון, היבטים תרבותיים סמינרים אפשריים ובחרו מתוכם 

 . Padlet -ופסיכולוגיים במפגש עם סטודנטים ערבים ו

 

 ייעוץ אישי וליווי מרצים .3

הליווי והייעוץ האישי מתמקדים בשלושה סוגי מרצים: מרצים שפונים ביוזמתם, מרצים שמשובי 

והם פונים למרכז לקידום ההוראה בתוקף דרישה של ראש מחלקה  הסטודנטים לגבי הוראתם לא היו גבוהים

 או דיקאן, ומרצים חדשים. 

התקיים ייעוץ למרצים שפנו ביוזמתם לשם סיעור מוחות בסוגיות הוראה, כמו סמכות, כיתות גדולות, כיתות 

לייעוץ מרצים הטרוגניות )כולל מתח בין סטודנטים מרקע תרבותי שונה(, מצגות אפקטיביות. כמו כן באו 



 

  

 

 

 

86 
 

שרצו עזרה ביישום שינוי בקורסים שלהם בעקבות מה שלמדו בסדנאות בהן השתתפו. עם מרצים שפנו למרכז 

בעקבות הפנייה של ראש מחלקה או דיקן התקיים ליווי שהתבסס על התרשמויות של המרצה על הוראתו ועל 

מצגות וניהול כיתה.  ייעוץ נוסף  משובי הסטודנטים. התקיים דיאלוג בעיקר על תכנון הקורסים, עיצוב

התקיים למרצים חדשים, על בסיס הצרכים הייחודיים של כל אחד מהם. יש ביניהם מרצים עם משובי 

 סטודנטים מצוינים, והליווי העלה, למרות זאת, צרכים שיצרו הזדמנות לשיפור. 

 קידום הוראה מקוונת .4

רפותה של ד"ר ורה קיטייב למרכז. הפעילות בתחום בקידום ההוראה המקוונת חלה השנה פריצת דרך עם הצט

 זה כללה מספר מרכיבים:

  העברת סדנאות: בנוסף לסדנה שפורטה בסעיף על הסדנאות לכלל המרצים, עברו מרצי היחידה להוראת

האנגלית שלוש סדנאות שעסקו הן בהיבטים הפדגוגיים של הוראה מרחוק וכן לימוד כלים ופתרונות 

 טכנולוגיים.

  ייעוץ ותמיכה במרצי המכללה לשם תכנון שיעורים, קורסים ומבחנים מקוונים. סיוע זה כלל הן הכוונה

פדגוגית על האופן בו ניתן להפוך קורס פרונטאלי לקורס מקוון, והן תמיכה טכנית לפתרון בעיות 

 הקשורות לשימוש בכלים טכנולוגיים.

  פעילות למען שינוי הפלטפורמה הטכנולוגית להוראה מקוונת, כחלק מבניית תכנית כלל מכללתית בתחום

 ההוראה המקוונת.

 .שיפור אחוז המשיבים לסקר המקוון של שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה בקורסים מקוונים 

 

קדמיים ובכנסים בנושא קידום השתתפות וייצוג המכללה בפעילויות פורום ראשי מרכזי הוראה במוסדות א .5

 ההוראה 

השנה השתתפו מנהלת המרכז לקידום ההוראה ורכזת ההוראה המקוונת במספר כנסים וימי עיון בנושאי 

קידום ההוראה, כמו כנס מיטל בחיפה ויום עיון של הפורום לקידום ההוראה בהשכלה הגבוהה במרכז 

"הוראה באקדמיה" )בעריכתה של פרופ' נירה חטיבה( האקדמי רופין. כחברה במערכת המייעצת של כתב העת 

 מטעם הפורום הארצי לקידום ההוראה השתתפה מנהלת המרכז במהלך השנה בהתייעצויות שונות. 

 

 פעילות בועדות ותכניות מכללתיות  .6

מנהלת המרכז לקידום ההוראה משקיפה בוועדת ההוראה. היא חברה בועדה הדנה בגמול ההצטיינות. השנה 

יישום של החלטות הועדה מהשנה שעברה, שכלל טופס שנכתב על ידי מנהלת המרכז, אותו ראש  התבצע

המחלקה ממלא, כדי למקצע את חוות דעתו על המועמד לגמול ההצטיינות. כמו כן, השנה לקחה מנהלת 

 פי הנחיות המל"ג.-המרכז חלק בהערכה העצמית של היחידה להוראת השפה האנגלית במכללה, על

 ידי המל"ג-פי קריטריונים שנקבעו על-תכנית פעילות המרכז עליישום  .7

פי קריטריונים של המל"ג בתחום קידום -ידי תכנית עבודה שנכתבה על-הפעילות השנה הייתה מוכוונת על

 ההוראה. הוגש למל"ג דיווח מפורט על ביצוע התכנית שהוגשה.


