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 לסטודנטיות ולסטודנטים 

 במכללת חמדת הדרום

 שלום וברכה,

 

שנת הלימודים תש"ף. מחר, יום חמישי, מתחילים הלימודים אנו שמחים לפתוח במכללה את 

ורביעי ביום שלישי ו ;הלימודים בתכנית הנשים יתחדשוהקרוב ושני ביום ראשון  ;בתכנית הגברים

 תכניות ההסבה וההשלמה. ו תואר השנייצטרפו לומדי ה

את מכתבי אליכם לרגל שנת הלימודים החדשה אני מבקש לפתוח בדבריו של האדמו"ר מפיאסצנה 

 הי"ד:

עצמך מעלה, ולא תעמוד בשנת השבעים לחייך אם ברצונך לעבוד את ה' ולהעלות את 

מצוה שלך, עשה זאת איפוא, בכל שנה. עשה לך מטרה, צייר בעצמך, אם -כביום הבר

מידותיו , הבאה, מה יהיו השגותיו, עבודתושמך ראובן למשל, איזה ראובן תהיה בשנה 

עוד להראובן והראובן הדמיוני יהיה לך למדה למדוד את עצמך בו, כמה חסר לך . וכל תכנו

הדמיוני, האם עבודתך ותקון מעשיך של יום יום, יספיקו להשלים את הראובן של השנה 

 ...הבאה

 

על  ,יחד עם כלל סגל המכללה ,לפני כחודשיים שקדתי כראש המכללה מאז נכנסתי לתפקידי

השלמת ההכנות לשנה החדשה ועל הטמעת שינויים ושיפורים. אני מבקש להביא בפניכם מעט 

 ידושים של השנה הבאה עלינו לטובה.מהח

 

 פדגוגיה של חוסן

גורסת זו גישה . פדגוגיה של חוסן אנחנו מאמצים לעצמנו משנה חינוכית מכללתית, שכותרתה

 פיתוח, הוא וערכיםמיומנויות , , מעבר להקניית ידעם של עובדי הוראהקידתפהותי בשחלק מ

הרחבה של האתגרים שמזמנים החיים לכל להתמודד בהצלחה עם הקשת של התלמידים היכולת 

 .תנויאחד ואחת מא

  תהיה הרעיון המארגן של העשייה החינוכית במכללה. פדגוגיה של חוסן

 ולמה היא חשובה? לחצו כאן. פדגוגיה של חוסןרוצים להבין קצת יותר מהי 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dt_SmTAhMUQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dt_SmTAhMUQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dt_SmTAhMUQ&feature=youtu.be


 

 אקדמיה מועצה

אקדמיה התכנית החדשה שלנו "עם פתיחת שנת הלימודים בגנים ובבבתי הספר החלה לפעול 

 למעלה", אקדמיה מועצה", המשותפת למכללה ולמועצה האזורית שדות נגב. במסגרת "מועצה

בהוראה במוסדות החינוך של המועצה  יתנסומשמונים סטודנטיות וסטודנטים של המכללה 

 יסודיים. -גני ילדים, בתי ספר יסודיים ובתי ספר על –האזורית שדות נגב 

כוללת מגוון קשרים בין המכללה לבין מוסדות החינוך בשדות נגב ופיתוח מקצועי של סגלי התכנית 

ההוראה. תכנית זו מצטרפת לתכנית הקודמת שלנו, "אקדמיה עיר", שפועלת במוסדות החינוך של 

את התכנית מוביל שי מאמו, רכז התנסות מעשית של המכללה,  העיר נתיבות החל מהשנה שעברה.

 דני ניקריטין, ראש החוג לחינוך.יחד עם ד"ר 

 

 מינהל אקדמי

 הקמנומתוך רצון לקדם את רמת המקצועיות שלנו ולשפר את השירות לסטודנטיות ולסטודנטים 

בתוכו את כל המזכירויות האקדמיות שפעלו עד כה תחת התוכניות השונות  הכולל, מינהל אקדמי

 .)נשים, הסבה והשלמה, גברים, ותואר שני(, את מדור בחינות, ואת מרכז המידע לסטודנט

כרכזים  מכהניםגולן, ועובדי המינהל האקדמי -ד"ר זהורית דדון היאראש המינהל האקדמי 

 בקומה הראשונה של בניין לשם נמצאיםהמינהל האקדמי  מינהליים של התכניות השונות. משרדי

 )הבניין החדש(.

ויוכל , 403חדר  בבניין אודםבעקבות שינוי זה, גם מדור שכר לימוד עבר למשרדים מרווחים יותר 

 לתת לכם שירות מיטבי.

 

 בעלי תפקידים חדשים

 מונו מספר בעלי תפקידים חדשים:תש"ף לקראת פתיחת שנת הלימודים 

. זוהי תכנית חדשה לתואר שני, שאושרה M.Teachד"ר ליליאן שטיינר תהיה ראשת תכנית  ✓

 ת שנת הלימודים הנוכחית.אלקר

ראש תכנית ההסבה וההשלמה לנשים. במקביל תמשיך לכהן תכהן כד"ר אורלי קולודני  ✓

 ד"ר יוסי בן שבת יהיה דיקן הסטודנטים. כדיקנית הסטודנטיות.

 ראש תכנית הגברים. לצדו יעבוד שי מאמו, רכז ההתנסות במכללה.פרופ' נחם אילן יהיה  ✓

"ר דורית טרגין תכהן כראשת החוג ראש החוג למתמטיקה ודכהן כד"ר נמרוד קריגר י ✓

 לחינוך מיוחד.

ד"ר כוכי פרג'ון תעמוד בראש מרכז הסימולציות של המכללה, המשתייך ליחידה ללימודי  ✓

 חוץ.

 

 אתר אינטרנט חדש למכללה

בשעה טובה עלה לאוויר אתר האינטרנט החדש של המכללה, שעל הכנתו שקדנו זמן רב. מטרתו של 

האתר להביא את מירב המידע על הלימודים במכללה ועל פעילותה, והוא נועד לשרת גם מתעניינים 

 וגם את אלו המלמדים ולומדים במכללה. 

 ן את האתרהקרובים נמשיך לעדכ בשבועות ובחודשים. hemdat.ac.ilכתובת האתר לא השתנתה: 

תודה ליעל אזולאי, מנהלת אתר האינטרנט של המכללה, על עבודתה  .ולהעלות תכנים נוספים

 המסורה.



 

 

 בניין לשם

כמעט לגמרי, ויהיה בניין הלימודים המרכזי שלנו. הריהוט מוכן בניין לשם, הבניין החדש שלנו, 

לשם, כבר הוזמן, ואנו מקווים שבקרוב תוכל יה החדשה, בקומה השלישית של בניין ילספר

 יה לתת שירות מיטבי לבאי המכללה. יהספר

אנו מקווים שיתקיים בנו מאמר חז"ל "דירה נאה מרחיבה . המכללהמפה של לנוחותכם, מצורפת 

 דעתו של אדם".
 

 המנהלה, אני מבקש לאחל לכם שנת לימודים ברוכה ופורייה.  כל סגלבשם 

 

 בברכה,

 

 ד"ר חיים שקד

 ראש המכללה

 

 


