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צוותים מפגשי 

השבוע הסתיימו מפגשי ההכרות
ונערכו ישיבות עם כל הצוותים לפי
מגמות. אני מברכת אתכם על

עשייתכם הבלתי מתפשרת.

פיקוח ביקור 
יסודי העל  הטכנולוגי 
החודש ביקרו אותנו הממונה על החינוך
הטכנולוגי העל תיכוני  - מר אסף מנוחין,
ד"ר אבי שוורץ  האחראי על הפיתוח
הפדגוגי  במכללות הטכנולוגיות. אורה
קרמרמן, המפמ"ר ירון דופלט. קיבלנו

ברכתם ויצאנו לדרך עם מבט לעתיד.

קוראים קולות 

הגשנו השבוע קול קורא לתכנית
תוספתית לחינוך ולמצויינות ערכית

חברתית. 

ן י מ י נ ב מס  י ' ג ת  י ר ו ד

השבוע החלו הסטודנטים להתנסות במודל 5c אשר פיתחתי.
המודל מאפשר חוויות של התנסויות של הכרות מעמיקה של
הסטודנטים עם יכולותיהם, ביחס לדרישות ולמיומנויות

ההכרחיות היום בשוק העבודה המשתנה והמאה ה-21 בכלל.

Creativity, Collaboration, Communication,
Critical thinking,   Community
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חוקרי המוח משוכנעים שאינטליגנציה זה משהו שאפשר לפתח וממליצים לנו לעודד
5 מיומנויות חיוניות:
1.הרצון לחקור:

פעולות חקר יומיומיות יסייעו לייצר קשרים מוחיים חדשים ולשאול שאלות כמו "מה
יקרה אם..".

2.שליטה עצמית:
שליטה עצמית מגבירה את הפונקציה הניהולית של המוח שמאפשרת פתרון בעיות,

הצבת מטרות ויכולת לחזות את מה שיקרה בעתיד.
3.יצירתיות:

העניקו לילד הזדמנות לקחת דברים קיימים ולנסות לעשות מהם משהו חדש.
4.תקשורת מילולית:

תקשורת מילולית היא הדרך הבטוחה ליצור קשרים במוח, חשיפה לכמה שיותר
קשרים כאלו היא הדרך לבנות ללומדים "חיווט" חזק של קשרים אלו.

5.יכולת לפרש תקשורת לא מילולית:
מערכות התקשורת הבלתי מילולית שלנו – קשר עין, מסרים חברתיים ועוד הן

מערכות מתוחכמות ומורכבות, עבודה על חיזוקן מאפשרת לנו לשקלל מידע ולקבל
החלטות חכמות יותר בחיים.

 

5 מרכיבים לאינטליגנציה
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פיתוח בר קיימא
הפינה לחיבור בין הטכנולוגיה לכדור הארץ

פיתוח בר קיימא מבוסס על
עיקרון שימור משאבי הטבע
והסביבה. על מנת שהחברה
תמשיך להתפתח בטווח
הארוך. מדובר ביצירת איזון
בין מטרות כלכליות עם יעדים
ומטרות חברתיות וסביבתיות,
כלומר קיום כלכלה בריאה
תוך תמיכה בקהילה ושמירה

על סביבה בריאה.

נעורים הדסה  מכללת 
תעודות תעניק  

לסטודנטים הצטיינות 
את יקדישו  אשר 

שלהם הגמר  פרויקט 
הקיימות. בתחומי 

MED TEST ISRAEL פרויקט
 תוכנית סביבתית של משרד הכלכלה

והתעשייה בשיתוף עם האו"ם מנסה לטפל
במתודולוגיה העוסקת במעבר לטכנולוגיה

ידידותית לסביבה תוך הטמעת כלים חיוניים
בתעשייה. כגון: ניהול משאבים יעיל וייצור
נקי, מערכות ניהול סביבתית וחשבונאות

זרימת חומר מול עלות. באמצעות הפרויקט,
נחקקו: החוק לסילוק ולמחזור צמיגים, חוק

אוויר נקי, החוק למניעת מפגעי אסבסט
ואבק מזיק וחוק מרשם פליטות והעברות

לסביבה. 
ישראל משקיעה משאבים רבים לטיפול

בנושאים הסביבתיים. חלק מהכלים שפותחו
נחלו הצלחה כדוגמת המסלול של מענקים
לצמצום פליטות גזי חממה, בו חולקו עד כה
כיותר מ-100 מענקים בסכום כולל של 150
מיליון שקלים לארגונים וחברות ממגוון רחב
של תחומים. שינוי התפיסה, הובילו לגל של

השקעות בקרב התעשייה בנושאי סביבה.
 

קישור 

למאמר 

https://www.gov.il/he/departments/guides/industry_and_environment_sustainable_default?chapterIndex=3
http://brainrules.blogspot.com/2018/02/moms-beef-stew-five-ingredients-of.html


מתזכרת כי על כל מגמה לתאם
ישיבה פדגוגית טרם חלוקת

התעודות. נוכחות חובה!

מתזכרת כי על כל מגמה לתאם
ישיבה פדגוגית טרם חלוקת

התעודות. נוכחות חובה!
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לוצי שטיין      10.11

לרונן מועלם    12.11

ג'רבי הרצל    17.11

מזל טוב למשה אורן לרגל 

נישואי ביתו.

הודעות חשובות:

10.11 עד  שיווק  תאום 

כל אנשי הצוות הסכימו לסייע
בשיווק המכללה.

על כל רכז לתאם מול רכזי המקצוע
בבתי הספר השונים.

סיורים תאום  סגירת 

לסגור תאום סיורים מקצועיים על
מנת שנוכל להכניסם ללוח הגאנט.

החל מתחילת דצמבר.

פדגוגיות ישיבות 
יתקיימו בתאריך: 12-13-14/11

הרכזים יתאמו ישיבה לפי מגמות
ויעדכנו את מרסלה ביומן.

נוכחות חובה! 

רק מילה אחת..!

יאיר, עופר, מרסלה, לוצי רונן - 

על הסיוע בארגון המכללה מחדש גם בסדנאות וגם במרחבי

המשרדים.

שעון 
חורף


