דבר נשיא המכללה
לא נילחם מלחמת הגנה ,אלא מלחמת תנופה.
כנגד מלחמת התרבות והחרם ,המתנהלת מול עינינו בארץ ובעולם – ממשיכים לנוע גלגלי
העשייה היומיומית :בניינים נבנים ,ילדים נולדים ,עצים ניטעים ,מורים ,מורות וגננות חדשים –
יוצאים לשטח לאחר הכשרה ,והגלגלים ממשיכים לנוע הלאה והלאה .לא שיתוק ולא קיפאון
אוחזים בנו לשמע גידופים ,השמצות ,חרמות ,נידויים וגינויים ,שאנו "זוכים" בהם חדשות
לבקרים ,אלא בדיוק להפך .ככל שמענים אותנו – כן נרבה וכן נפרוץ.
וכדי לשמח את לבכם ולעורר בכם גאווה לאומית למרות הכול – נספר לכם רק מעט מן המעט
מהמתרחש השנה במכללה שלנו ,מכללה אקדמית דתית לחינוך באזור חיפה ,המהווה פסיק קטן
בכל התנופה הארצית.
מעל לעשרה מיזמים הופעלו בכיתות בבתי-הספר וגני-הילדים :לימוד פיוטים בגני הילדים
שבסיומו אירוע שיא עם הורים ,ילדים וגננות של יותר מעשרה גני-ילדים עם התזמורת
האנדלוסית; אוריגמי – ככלי לפיתוח חשיבה מתמטית; עלון אינטרנטי ,שהופק מדי חודש
בחודשו במכללה על-ידי צוות סטודנטיות של הגיל הרך והופץ להורי ילדי הגנים בכל אזור צפון
והמרכז; מיזם קריאה לכיתות הנמוכות של בית-הספר היסודי ועוד.
בשנה הבאה ניכנס לפרויקט אקדמיה-כיתה ,ואנו מקווים ,כי בכך תסייע מעט להוריד את
להבות "מחאת הסרדינים" בכיתות הצפופות ,מכיוון שבכל כיתה ילמדו מורה ופרח-הוראה
שיסייע .הדבר יועיל גם למורים ,שירגישו פחות שחוקים ועייפים לאחר שיאצילו סמכויות
ותפקידים על פרחי-ההוראה .כמובן ,הדבר יועיל בעיקר לתלמידים עצמם ,שיקבלו מענה איכותי
ומהיר יותר על הצורך שלהם להתבטא בכתב ובעל-פה ובאוזן הקשבת הזמינה שתהיה להם.
נוסף על כל אלה ,הגיעו השנה לתואר שלישי מספר מכובד של אנשי-המכללה; המכללה עברה
פיתוח טכנולוגי מקיף של התחברות למרשתת ולסוגי מדיה שונים בכל כיתה וכיתה; משובי
הסטודנטים על המרצים ומשובי המרצים על הסטודנטים – עברו מטופסי-נייר למשובים
מקוונים; דבר זה ייתן לנו נקודת מבט על איכות ההוראה במהירות וביעילות רבות יותר.
מדי חודש בחודשו נערכים כנסים במכללה; ראשי החוגים מפעילים ישיבות-צוות ,בודקים
סילבוסים ומחוונים של סגל ההוראה ,מתאמים בין כמות המבחנים לכמות העבודות ,ומטפלים
בכל הנושא האקדמי באופן מקצועי; מאות סטודנטים קיבלו השנה תואר ראשון ושני; בניין
נוסף הולך ונבנה במכללה ,אשר יכיל בתוכו ספרייה גדולה ,מרכזייה ומרכז הוצאה לאור.
בהוצאה לאור מתעתדים להוציא כתב-עת אקדמי חדש בנושא ספרות ילדים ונוער – נוסף על שני
כתבי-עת האקדמיים הקיימים" :שנתון שאנן" ו"מחקר ועיון בחינוך מתמטי".
בתוך כל העשייה הענפה הזו – אנו מרימים את ראשנו מדי פעם בפעם ,חשים ברוחות המנשבות
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מעלינו ,אבל ממשיכים להניע את גלגלי העשייה קדימה ,קדימה .אנו מיטלטלים בין החלטה
גורלית אחת לחברתה ,בין שלטון אחד למשנהו ,בין שר חינוך אחד לבין זה שיבוא אחריו ,אבל
שומרים בדבקות על זהותנו ,על הפריחה האקדמית שלנו ,על הרעיונות המקוריים להמשיך
לפתח ולהתפתח .אם שר החינוך הקודם דגל ,למשל ,בלמידה משמעותית ,והקדשנו לילות כימים
להטמיע את הדגם במכללתנו ,אין סיבה שנפסיק להאמין בגודל הרעיון ונפסיק ללמד באופן
משמעותי רק משום שהוא התחלף.
בסיום כל יום סוער ודיונים מפרכים על עתיד המכללה ,אני שב אל חלקת א-להים הקטנה שלי
אשרי שזכיתי בצוות מנצח כמוכם!
ַ
ומברך "אשרינו מה טוב חלקנו"!
ברכות חמות לכל הכותבים בכתב-העת :חזקו ואמצו ,עלו והצליחו!

המסע שלנו בעיצומו .על כל אחד ואחת מאתנו מוטלת אחריות לא מבוטלת .בכל צעד שאנו
צועדים – סיפור המסע של המכללה שלנו ממשיך להיכתב על ידינו.

פרופ' יחיאל פריש
נשיא המכללה
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