
 

 24.4.15יום ששי, 

 ה"תשע/אייר'/ה

 התארגנות לקראת שבוע הלימודים הקרוב -בעקבות טקס יום הזיכרון 

 סטודנטיות/ ים יקרות/רים

עוברים עלינו ימים לא קלים. אנחנו נערכים ביומיים האחרונים בעקבות טקס יום הזיכרון במכללה 

 משמעותי ממנו נצא מחוזקים, ביחד.לחזרתנו ללימודים בשבוע הבא, במחשבה על תהליך חינוכי 

הבוקר )יום ששי( התכנסנו לשיחה ארוכה, נציגי הנהלה, סגל אקדמי ומנהלי, סטודנטים/יות מהאגודה 

 לגבש דרכי פעולה לשבוע הבא בטווח הקצר, ולחודשים הבאים בטווח הארוך.כדי ומחוצה לה, 

 

 אות:הב חלטותאת ההיחד לאחר דיון ארוך, נוקב ומרגש, גיבשנו 

שיחה , שיאפשר מפגש למרחב פתוח בדשא המרכזיביום ראשון בשמונה בבוקר ייפתח  .1

רונית הראל וענת ישראלי.  :והקשבה. אחראיות על הפעלת המרחב במהלך כל השבוע הבא

גודה עם חברי יו"ר האבמקביל תתקיים נוכחות רציפה של  נא פנו אליהן עם הצעות ובקשות.

סטודנטים יוכלו לבחור האם להישאר בשיעור או להצטרף לשיחות במרחב  אגודה נוספים.

  .מבלי שהצטרפות זאת תיחשב להיעדרותהפתוח 

לפתוח את השעורים אני ממליצה לכל חברי הסגל,  בפרט אלו המלמדים ביום ראשון בבוקר,  .2

ות תוך התייחסות לאירועים ובזימון אפשרות לסטודנטים להביע את עמדתם ולא לפחד מדע

המבקשים לבחור  וקת. לסיוע והתייעצות, לאלו מהמרציםשונות גם אם הן שנויות במחל

-נעמי דההדס הירש, אריאל פרידמן,  :המרצים הםבדרך זו, ניתן לפנות למרצים/ות שלהלן. 

 מלאך, אביטל ספיבק, עופר קצ'רגין.

הדומי לשיחת  נתכנס, סגל אקדמי ומינהלי באורנים, באולם בית 15.30ביום ראשון בשעה  .3

פנו בהתאמה למדי או הלפניות, שאלות או הערות נא בהשתתפות יערה, מדי והדיקנים.  סגל

 לקובי.

 



 

לסיכום היום הראשון  17.00ביום ראשון, לאחר מפגש הסגל, נתכנס, הצוות המתאם, בשעה  .4

 ולהערכות להמשך השבוע תוך הפקת לקחים.

שאת כלל מכללתי אירוע ,12 – 11השעות  ביןלבקשת סטודנטים רבים, נקיים , ביום שני .5

בשיתוף עם נציגת אגודת סטודנטיות/ים ל ידי עהאירוע ייבנה  נמסור בהמשך. פרטיו

השיעור שיתחיל  .הסגל הדס הירש, מיקי מוטולה וביני תלמינציגי ו חן שמולביץ'הסטודנטים 

  נחזור ללימודים כסדרם. 12.00שעה ב   . 10.50ה יסתיים בשע 10.00ב 

יוקם פורום סטודנטים/ות מרצות/ים שינוהל במשותף ויעסוק בסוגיות שעלו בימים אחרונים,  .6

ובכללם טקסים ואירועים, תרבות השיח ברשתות החברתיות וכדומה. את הפורום תרכז 

 נעמי דה מלאך בשיתוף עם דינה לרון, עופר קצ'רגין, אריאל פרידמן.

, עצמאות מטעם המכללה ומצורפת בזאתה שימו לב להצהרה הרשמית שהוצאנו בערב יום .7

ואף תתפרסם ברחבי המכללה ביום ראשון. אני עוקבת אחרי ההתפתחות בתקשורת 

 הארצית וברשתות החברתיות ומנסה להתכנס לדיון ערכי וחינוכי, אך אגיב במידת הצורך.

 אני רוצה להודות לרבים מכם שהביעו תמיכה בדרכה של המכללה ושהתגייסו לפעולה מהירה

 ושקולה.

 שלכם/ן בברכת שבת מנוחה,

 יערה. 


