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דבר ההנהלה
חברים יקרים,
שמח אני לפתוח את שנתון המכללה לשנת הלימודים תשע''ב באיזכור למשנתו החינוכית של
רמב''ם ,בספרו ''משנה תורה'''' :וכל אלו הדברים ,כדי לכוף יצרו ולתקן דעותיו )=מידותיו
המוסריות( .ורוב דיני תורה אינם אלא ע צ ו ת מרחוק ,מ''גדול העצה'' ,לתקן הדעות וליַשר כל
המעשים''.
דבריו מתבארים יפה ,על-פי שיח בוגרות המכללה ,שנתפרסם לאחרונה:
המורה המרצה ,או המדריכה הפדגוגית ,מצטיירים בעיני הלומדים והמתאמנים – כ''יועצים'' ,ולא
רק בתחום המקצועי בלבד ,אלא בכל המכלול החינוכי-החברתי והאישי כאחד .ה''יועץ'' נתפס
כמומחה אמין ושוחר-טוב ,המציע עקרונות ,כללים ,דרכים ואמצעים ,שעמדו במבחן התאורטי
ובהליך הניסיוני'' .התלמידים'' ,הנתפסים כבלתי-בשלים עדיין בדעתם ובניסיונם – מקבלים את
הדברים המוצעים לפניהם – כ''תורה מסיני'' .ברם ,עם התנסותם בהליך הלימודי-החינוכי במכללה,
הם מבינים ,ש''הדינים'' ,הכלולים במערכת ''תורה מסיני'' זו ,אינם אלא בחינת ''עצות'' )כניסוח
לשון רמב''ם( ,רוצה לומר :על ה''התלמידים'' להתייחס להדרכת המורה ,במכללה ,כ מ כ ו ו נ ת
לבחירה נכונה של הדרך או האמצעי שינקטו ,כאשר יעמדו במבחן המעשה כמורים בעתיד.
ושוב איזכור לדברי רמב''ם )בהלכות תשובה פרק ה'( :ודבר זה )''הבחירה''( עיקר גדול הוא – והוא
עמוד התורה והמצוה.
מכאן האחריות הרבה ,המוטלת עלינו כמורים-יועצים במכללה ,המכשירה את מי שאמורים להיות
המורים-היועצים של הדור העתידי.
ובהקשר זה ברצוני לנצל במה זו – כדי לברך על המוגמר :ב''ה קיבלנו אישור מטעם המל''ג לפתיחת
מסלול  B.Ed.בלימוד ההיסטוריה ותכנית  M.Ed.בהוראת אנגלית "TEACHING ENGLISH
."IN A DIGITAL AGE
על כך נוסיף ונציין :בשעה טובה זכינו לראות מחזור ראשון של מסיימי  M.Ed.בלימוד המקרא.
ולכל אשר תמכו ,ליוו ועודדו אותנו – לכל אורך הדרך הקשה – בפיתוח ובקידום המעשה החינוכי
במכללה )כולל הוצאת שנתון זה( – ברכת ד' עליכם ,ושלום על כל ישראל.
ברכות לפרופ' טלי הורוביץ ,לקבלת תואר פרופסור מכללה!
זכית להכרה ראויה לפועלך רב השנים של כתיבה אקדמית מעמיקה ,מקורית ומרתקת בתחומי
התנ"ך והספרות יחד עם עשייה חינוכית איכותית.
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