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ידיעון אגודת הידידים של מכללת סמינר הקיבוצים
חברי אגודת הידידים
סמינר הקיבוצים -
יולי 2009
יו"ר העמותה והוועד המנהל
עו"ד חגי מירום
ראש המכללה -
ד"ר יוסי אסף
משנה לראש המכללה
ויו"ר אגודת הידידים -
ד"ר רבקה ודמני
נשיא אגודת הידידים -
מר אורי דורי
הגב' רחל רבין
חתן פרס ישראל -
דב לאוטמן
חתן פרס ישראל -
הרב יצחק דוד גרוסמן
שר החינוך לשעבר -
מר יוסי שריד
שר האוצר לשעבר -
מר אברהם (בייגה) שוחט
מנהלת מחוז המרכז
במשרד החינוך -
אורלי פרומן
נספחת התרבות של פינלנד
בישראל  -גב' סוזן מילנר
אלוף מיל .אלעזר שטרן
גב' דליה רבין
גב' שולה מוזס
גב' גילה בן הר
אלוף מיל .אייל בן -ראובן
רו"ח יהושע הזנפרץ
מר אבי נאור
עו"ד נורמן פלאט
אלוף מיל .אליעזר שקדי
מר אשר בהרב
ד"ר אלי טייכר
הרב שי פירון
אלוף מיל.יורם יאיר (יה-יה)
עו"ד שרגא בירן
רו"ח בני קרת
אלוף מיל .יהודה שגב
מר דני קיפר
ד"ר גיל שוחט
תא"ל מיל .איקה אברבנאל
גב' חסידה דנאי
גב' אביבה לורי
תא"ל מיל .יחזקאל דסקל
מר אורי בן ארי
גב' דפנה תמיר
מר עוזי ליכטנברג
תא"ל מיל .רם שמואלי
מר יצחק אוחיון (קיקי)
גב' דורית באלין
גב' דליה זליקוביץ
מר אבינועם גרנות
מר ראובן אגסי
עו"ד אריה ברנע

נדבך אחר נדבך -
מאמרו של יו"ר העמותה והוועד המנהל ,עו"ד חגי מרום  -בעמוד 3
אורי דורי,
נשיא אגודת
הידידים
מה לבכירי המשק
ולמערכת החינוך?
ינך צריך להיות איש חינוך
במקצועך ,כדי להיות חרד
להשפעות הרות הגורל של
קריסת המערכת הבית-ספרית
על דמותה של חברתנו היום
ובוודאי מחר.
חוסר האונים של מערכת
החינוך הוא איום קיומי לעתיד
מדינת ישראל .נכון הוא ,כי
חשוב לשמור את תפעול
מערכת החינוך וההוראה לאנשי
החינוך שזה מקצועם ,אולם
הדאגה למינוף החינוך ,ביצירת
התנאים שנדרשים לחילוצה
של מערכת החינוך מנחיתותה,
היא זכותם של מי שאינם אנשי
חינוך ואף חובתם.
התייצבות קברניטי כלכלה,
עסקים ,חברה ומשק ,להזדהות
מלאה ופעילה עם העמדת

א

המשך בעמוד הבא

ד"ר
רבקה ודמני,
יו”ר אגודת
הידידים

ד"ר יוסי אסף,
ראש המכללה
הרוח המיוחדת של
סמינר הקיבוצים
לה ימים כמעט דרמטיים
למכללה שלנו.
אנחנו חוגגים  70שנה ליסודו
של סמינר הקיבוצים ,שראשיתו
בספטמבר  1939בשתי דירות
ברחוב יהודה הלוי ,והמשכו ברחוב
בני דן ליד הירקון ,עד לראשית
שנות השישים ,עת מוקם הסמינר
במקומו הנוכחי.
מאז ועד היום בגרו בו מעל
 25,000מורים ובכללם כ10,000-
בעלי תואר אקדמי (ראשון
ושני) ,החל מהשנה האקדמית
הראשונה ב.1988-
את מה שאנחנו מכנים "רוח
הסמינר" ,עיצבו ואף הנחו מורי
ההלכה הפדגוגית של שלוש
התנועות הקיבוציות דאז.
המכנה המשותף לכל אלה
היה מה שאנחנו קוראים היום,

א

המשך בעמוד הבא

ידידים למען מורי המחר

א

ז איך יוצרים את המורה
הנכון ,את המחנך
האידיאלי ואת איש הרוח
המוערך?
איך בחברה הנאבקת בחובה
על שימור ערכי מהות וליבה,
על שימוש נכון בטכנולוגיה
ועל מינון סביר ולא מופרך
של חדשנות ,תוך שמירת
אנושיות ורגישות ,מוצאים
את הזמן לתת את הדעת
על איכות החינוך וההוראה
בישראל?
כשרוצים ,גם אנשי עסקים,
תעשיינים ,אישי צבא ,בכירי
מערכת החינוך ,חלוצי ההיי-
טק ,רבנים ואישי רוח מפנים
לכך את זמנם היקר ומצטרפים
לאגודת ידידי סמינר הקיבוצים,
המשך בעמוד הבא
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המשך מהעמוד הקודם

מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות
הלאומי ,היא הכרחית.
מעורבות שכזו נדרשת בגוף כמו סמינר
הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,טכנולוגיה
ואמנויות ,שהיא הגוף הגדול והמשפיע
ביותר על הכשרת המורים בישראל,
שחרת על דגלו חינוך מתקדם ורב
תחומי ,המחויב להכשרת אנשי חינוך
וטיפול מובילים.
איכות החינוך תלויה באיכויות וביכולות
של המורים והמנהלים.
אנו ,חברי אגודת הידידים של סמינר
הקיבוצים ,בכירי המשק ,פורשי הקצונה
הבכירה בצה"ל ,אנשי רוח ובכירי
מערכת החינוך בארץ כולה ,לקחנו
על עצמנו להיות שותפים למכללה,
בגיוס הטובים ביותר להוראה ולחינוך
ובקידום מעמד המורה בישראל.
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המשך מהעמוד הקודם

בשפתנו שלנו ,ערכי החינוך ההומניסטי:
חינוך הרואה באדם ובחברה כוליות אחת
שאינה מטשטשת את האני הפרטי ואינה
מנכרת אותו לאני הקולקטיבי.
זוהי גישה הרואה בילד ובנער ערך
לעצמו ,הגובר על כל קנה מידה הישגי
ומדיד ,זו הבנה כי החינוך רחב לאין
שיעור מרכישת ידע גרידא ,וכי החיבור
בין האדם לטבע אינו רכיב תיירותי אלא
מרכיב מכריע בצמיחתה של אישיות
המיודדת עם עולמה.
הכל השתנה למן שנות הארבעים
והחמישים ,אבל האמת הזו תקפה
ומנצחת אולי מעבר לכל זמן" .רוח
הסמינר" ,שתוגברה בתחומי האמנויות
עם חבירת המכללה להוראת טכנולוגיה
למכללה הממוזגת ( ,)2008היא תמצית
זהותה של המכללה שחרתה על דגלה
את המחויבות לאחריות חברתית.
זהו חינוך! אנחנו מבינים את חובנו
לחברה הדמוקרטית והנאורה ,שהיא
היא ששלחה אותנו להכשרת מורים
כחממה לצמיחת "חינוכאים" ,קרי
מורים שיחסם לעיסוקם "נגועה"
עד לשד עצמותם בעקרונות החינוך
ההומניסטי.
בימים אלה ממש ,אנו מסיימים שנת
לימודים (השבעים במספר) ונערכים
לשנתה ה ,71-מתוך ידיעה מפוכחת
את אחריותנו למינופה של מערכת
החינוך .לו יהי רצון!
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המשך מהעמוד הקודם

להתמודדות משותפת עם אתגרי
המחר.
בעידן הידע ,כדי שהחברה האנושית
תצליח להנחות ביעילות את מאמציה
לשיפור תנאי חייה ,היא זקוקה למספר
ניכר של תלמידים ,אזרחים והוגים
שיתרמו לעולם בכך שיוכלו לייצר
ערך מוסף ,ייחודי ,אישי ,אתני ותרבותי
למידע הקיים .המורים בישראל הם
הגורם המשמעותי ביותר שיכין את
תלמידינו לעולם כזה ועליהם להיות
ראויים לו בעצמם.
משימתנו הלאומית ,היא לקבל את
הסטודנטים המצוינים לבין שורותינו,
המכללה הגדולה להכשרת מורים
בישראל ,כדי שאלו יוכלו למלא משימה
זו  -היא השליחות הציונית של ימינו.
אין נכון מכך ,שמורי המחר ישאבו
הכוונה וסיוע מאישי הציבור הבולטים
 חברי אגודת הידידים ,שהם שותפינובמיצוב המכללה כאכסניה מרכזית
לחינוך ולהוראה בישראל ולקידום
מעמד המורה.
אנו מודים לכל אחת ואחד מחברי
אגודת הידידים שנאות להצטרף אלינו,
למכללה שחרתה על דגלה מצוינות
אקדמית וערכית ,ומבטיחים דרך
משותפת ומאתגרת לכולנו להשגת
המטרה :העלאת רמת החינוך וההוראה
בישראל.

המטרות להשגת היעדים:

•
•

יעדי אגודת הידידים:

• קידום המכללה בתודעת העולם
האקדמי הישראלי ובציבוריות
הישראלית כמוסד אקדמי חינוכי
מוביל
• מיתוג המכללה כאכסניה של
מצוינות אקדמית ערכית ומקצועית
המובילה להעלאת רמת החינוך
וההוראה
• מיתוג המכללה כאכסניה מרכזית,
הומניסטית ודמוקרטית ,לחינוך
בישראל ולקידום מעמד המורה

•
•
•
•
•

להביא סטודנטים איכותיים ומצוינים
להביא מורים איכותיים ללימודים
לתואר שני
לאפשר לסטודנטים מעוטי יכולת
ללמוד במוסד אקדמי
לסייע לפיתוח המוסד  -תשתיות,
אולפנים וסדנאות
לסייע לשיפור ההוראה באמצעות
מלגות מחקר לסגל ההוראה
לגייס ידידים בארץ ובעולם
לקיים מפגשים תרבותיים ,כנסים,
דיונים ,הרצאות ,במטרה לקרב את
הקהל הרחב לפעילויות חשובות
ובעלות מימד ציבורי ולאומי הנעשות
בסמינר הקיבוצים
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חדשות מכללת
סמינר הקיבוצים
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נדבך אחר נדבך עו"ד חגי מירום ,יו"ר העמותה והוועד המנהל

 70לסמינר הקיבוצים
האירוע מרכזי לרגל חגיגות 70
שנה לסמינר הקיבוצים יתקיים
ב 8-יולי  ,2009בסמינר הקיבוצים.
 - 18:45התכנסות חברי אגודת
הידידים - 19:30 .חגיגה כללית
בדשא הגדול.

מלגות לסטודנטים מצטיינים
אגודת הידידים של מכללת סמינר
הקיבוצים פועלת באחרונה לגיוס
מלגות קיום לסטודנטים מצטיינים
הלומדים במכללה לתואר ראשון
בוגר בהוראה B.Ed.
חברי האגודה המעוניינים לסייע
בהשגת מלגות מתבקשים לפנות
ליו"ר אגודת הידידים ,ד"ר רבקה
ודמני בדוא"ל:
wadmany@macam.ac.il

חממה חדשה לאמנים

החוג לאמנות בהתמקדות מדיה
דיגיטאלית ,פותח בתש"ע את
החממה לאמנים  -אמנות וניו מדיה,
יזמות ,וחברה :מסלול לימודים
ייחודי המשלב לימודי אמנות בצד
לימודי חינוך בגישה אלטרנטיבית.
"החממה לאמנים" מכשירה אמנים
ואנשי חינוך יוזמים ומעורבים.

תערוכת בוגרים

 23ביולי  :2009פתיחת תערוכת
הבוגרים ותצוגת אופנה של
הבוגרים בחוג לעיצוב .מיקום:
קמפוס קלישר .שעה.20:00 :

אחרון הפועלים

 1-16באוגוסט - 2009עליית ההצגה
"אחרון הפועלים" ,בבימויה של נולה
צ'לטון ודניאלה מיכאלי ,ובהשתתפות
תלמידי משחק שנה ג'.
ההצגה מבוססת על אלמנטים
מעולם הקרקס .ההצגה תרוץ
בשעה  20:30בימי חול ,ובשעות
 21:00 ,14:00בימי ו'.
חברי אגודת הידידים יכולים להזמין
כרטיסים ללא תשלום להצגה,
בתאום עם מאיה במייל:
maya_b@macam.ac.il

מידע נוסף על הסמינר
ניתן למצוא בכתובת:

http://www.smkb.ac.il

ש

בעים שנה עברו מאז הוקמה
מכללת סמינר הקיבוצים ועדיין
קוראים לה סמינר...
המכללה עזבה מזה שנים את תרבות
הסמינר ,אליו הגיעו מורים ומחנכים שבדרך
ועברו הכשרה פדגוגית ומקצועית להיות
מחנכי הקיבוץ ברוח ערכי הסוציאליזם,
שלא לומר קומוניזם.
ועדיין השם הזה "סמינר הקיבוצים"
מתנוסס מעל המכללה שלנו.
אבל מאז ועד היום חלפו עברו השנים,
חלפו עברו דורות של מחנכים  ,חלפו
עברו והשתנו מתודות ההכשרה והלימוד,
והמכללה שהייתה לפני שנים מכללת
התנועה הקיבוצית הפכה להיות
המכללה האקדמית הגדולה בארץ
לחינוך ולהכשרת מורים.
שנים עמלו קברניטי המכללה כדי להגיע
אל הזכות להפכה מסמינר למכללה
אקדמית רבת מסלולים  ,מוכרת ומוערכת
על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,מעניקה
תארים אקדמיים ומהווה מרכז רעיוני
חינוכי וכור מחצבת לרעיונות מחנכים,
בתחומי החינוך ,התרבות ואומנויות מבית
היוצר של המכללה להוראת טכנולוגיה
שהתמזגה עימנו.
הדור הנוכחי המנהל את המכללה סלל
את הדרך להיותה מלמדת ומעניקת תואר
שני אקדמי בשישה מסלולים מוכרים,
השונים זה מזה .הבית הזה ,שהחל את
דרכו בהוראה והנחיה חינוכית לעשרות
מורים ,מכיל בתוכו כיום אלפי סטודנטים
המוכשרים להוראה ואף מסב בוגרי
תארים אחרים לתחום ההוראה.

כאן במכללה עוצבו מסלולים ,מחקרים
והתגבשויות גם בתחומי המעורבות
הקהילתית ,האחריות והתרומה האישית
של הסטודנטים ,עוד בטרם יציאתם
לדרכם כמחנכים.
כאן פותחו וטופחו היצירה האומנותית
ותחומי המשחק ,השירה ,המחול,
הבימוי וההעשרה.
כעת עומדת המכללה בפני ראשיתה
של דרך נוספת וחדשה.
על המכללה שלנו יועמס בשנים הקרובות
הנטל של הפיכתה לאקדמיית החינוך
הגדולה והמרכזית של גוש דן.
עליה להתמזג עם חברותיה השכנות,
לרכז מסלולי חינוך ,לשנע חוגים ולארגנם,
שמא במתחם אחד ,או שמא ביותר
מאחד ,עליה להתיימר להפוך לסמל
ולמרכז ממנו יפותחו תורות ההוראה
והחינוך ,עליה לבנות את עצמה אקדמית
ופיזית במתקנים הראויים לאקדמיית
החינוך המובילה של מדינת ישראל ועליה
להקים מטריה ניהולית ארגונית חדשה,
יעילה ומודרנית ,לשם עמידה באתגרי
שבעים השנים הבאות.
במכללה הזו הוקם סגל מרצים ומורים,
מהטובים שניתן לגייס בארץ הזו למשימה
הזו ,והמכללה תחתור לכך שהמצוינות
של הסגל תעבור גם לחניכיו.
אנחנו נשאף כאן להעמיד לציבור
הסטודנטים שלנו את מיטב הכלים,
האמצעים ,כוחות ההוראה והאקדמיה,
וכן את מסלולי הלימוד הראויים
והאטרקטיביים לסטודנט ולמערכת
ההוראה והחינוך הלאומית.

