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 קיי מכללת משתתפת ג"תשע משנת החל
 עוסקהשנתי -תלת לאומי-ןבי בפרויקט
 גבוהה להשכלה מוסדות של בבנאום
 :  בישראל

TEMPUS IRIS 

 שהינו ראשי תיבות של:

Fostering Academic International 

Relations in Israeli Colleges 

 

 האיחוד של הקרן בחסות פועל הפרויקט
 ושני מכללות שמונה בו ומשתתפים האירופאי
-ןבי גורמים ושמונה, ישראליים ארגונים
 . לאומיים

 להעצים מטרהלו ל שםטמפוס איריס  פרויקט
 הקשר וחיזוק  בנאום באמצעות המכללות את
הפרויקט  .מובילים אקדמיים מוסדות עם

ובמסגרתן  'חבילות עבודה'מחולק למספר 
נפגשים משתתפי הפרויקט במוסדות השונים 

  אירופה.בברחבי הארץ ו

 

 פרויקט טמפוס איריס
 

 םאּונ  חדשות הב  
 1ליון מס' יג                                                                                                                                                                            2014דצמבר 

 
 קיי     מנהלת פרויקט טמפוס איריס במכללה האקדמית לחינוך ע"ש לירון שוקטי, בעריכת

 אלה העבודה. היבטים ולשוק לאומיים-בין
 וקבלת סבלנות פיתוח של הערכים על נשענים
 חיזוק, שונות עם תרבויות כרותיה,   השונה
, שונה תרבותי רקע בעלי אנשים בין הקשר
 וחזותית ורבלית תקשורת מיומנויות ופיתוח

 ת.שונו מתרבויות בין אנשים
 
 הנחת על נשען אקדמית איכות של ההיבט 

 של הסגל חברי בין פעולה ששיתוף יסוד
 תורם והוראה מחקר בתחום מוסדות שונים

 האיכות את להעלות ועשוי הדדית להפריה
 להיבטיםמתייחס  הפרקטי היבטההאקדמית. 
 המוסדות בוגרי  השתלבות של הגלובליים
 והתאמת הגלובלי העבודה בשוק האקדמיים

 להתקבל יוכלו כך שהבוגרים הלימודים כניותת
  ם.אחרי במוסדות לימודים להמשך

 

 

 בהקשר (internationalizationבנאום )

 תהליך"כ מוגדר גבוהה להשכלה למוסדות

-ביןם, לאומיי-ןבי מדדים של האינטגרציה
 בפעולות, במטרות וגלובליים תרבותיים

 ,Knight) "גבוהה השכלה של ובתפקודה

2004 .) 
 

במכללה אקדמית  בנאום של מטרתו
 והסגל הסטודנטים את להכין היא לחינוך
 באיחוד המאופיין, הגלובלי בעידן לחיים

 תרבותי רקע בעלי אנשים של ובקירוב
  .ולמידה עבודה של שונות במסגרות שונה

 
 עיקריים: פיתוח היבטים שלושה לבנאום
 אקדמית איכות קידום, גלובליים ערכים

 לימודים לסטנדרטים כניותת והתאמת

ְנאּוםמהו   ?בִּ
 

"מגוון הנו 
אמנות החשיבה 
 העצמאית ביחד"

 
 מלקולם פורבס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיתוב המתאר תמונה או 
 גרפיקה

 

קישור לדף מידע באנגלית על 
 בנאום וטמפוס איריס

 

מידע באנגלית  קישור לדף
 אודות המכללה 

 

 

הראשון של עלון  גיליוןברוכים הבאים ל
ְנאּום' 'חדשות  . הבִּ

 
האקדמי סגל הלחברי  מטרת העלון לספק

כאחד,  מכללת קיילסטודנטים בווהמנהלי 
השונות מידע אודות פעילויות הבנאום 

המתקיימות במכללה בתחומי הוראה 
 ומחקר. 

לפניות והצעות יש לפנות ללירון שוקטי 
 בדוא"ל:

lirons@kaye.ac.il 
 

 קריאה נעימה!

 

https://drive.google.com/file/d/0By3Eu-bZXb6GSVpZSkNYaVNlaE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By3Eu-bZXb6GSVpZSkNYaVNlaE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By3Eu-bZXb6GRkhGbUtvUVlaR1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By3Eu-bZXb6GRkhGbUtvUVlaR1U/view?usp=sharing
mailto:lirons@kaye.ac.il
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במהלך שנת הלימודים הקודמת גובש צוות 
 תכניותחוצה התמחויות ומכללתי כלל 

אשר עוסק ודן בענייני הבנאום לימוד, 
 במכללה.  

 , , בראשותם של נשיאת המכללההצוות
, קוזמינסקי וצוות טמפוס איריספרופ' לאה 

, ד"ר אולז'ן גולדשטיין וגב' לירון שוקטי
לים ד"ר סכולל את חברי הסגל הבאים: 

 ד"רעג'אג', -ד"ר ג'מיל אבובר, אג'-אבו
שטרית, פרופ' -ארנון בן ישראל, גב' רגינה בן

שלמה בק, ד"ר יהודית ברק, ד"ר אמנון 
 ד"ר ורד יפלח,ד"ר יהודית זמיר, גלסנר, 

מן, ד"ר דורון נרקיס, ד"ר ד"ר משה לנז
-ד"ר אינסה רואהאינה סמירנוב, 

 פורטיאנסקי. 
 

נפגש מספר פעמים במהלך שנת הצוות 
 ם שלבהתקדמות על מנת לדוןהלימודים 

 בתחומי הוראה  שיתופי פעולה קיימים

 

ְנאּום צוות  הבִּ

 

ְנאּוםקול קורא לעידוד   הבִּ

בקול  במכללת קיי בחודש שעבר יצא צוות הבנאום במכללה
. מטרת הקול הקורא לחברי הסגל( קישור)ראו  קורא
-יצירה והרחבה של שיתופי פעולה ביןלעודד היא 

 הוראה ומחקר.  אקדמיים בתחומילאומיים 
 

במסגרת הקול הקורא מתבקשים המעוניינים לעבוד 
מחלקתיים ולהגיש תכניות -בצוותים מחלקתיים או בין

בין לפיתוח שיתופי פעולה אקדמיים בין מכללת קיי ל
מוסדות להשכלה גבוהה באירופה, באחת משבע 
 המדינות הבאות, המשתתפות בפרויקט טמפוס איריס:

 
אוסטריה, איטליה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, הולנד, 

 פולין. 
 

 לכשני ותאפשר, שייבחרו ההצעות את תקדם המכללה
 כדי האקדמי למוסד לנסוע שייבחר צוות מכל נציגים
 .הפעולה שיתוף את ולקדם לפתח

 
  15.1.15:ההצעות להגשת האחרון המועד
  29.1.15:ההחלטה על ההודעה מועד
 2015 מאי-מרץ חודשים במהלך: הנסיעה מועד

 
 להפנות יש קשר ביצירת לסיוע בקשותוה ההצעות את
 :המייל בכתובת המחקר ברשות אביטל גילה' לגב

gila_av@Kaye.ac.il 

 
 

מפגש צוות הבנאום בקיץ, יחד עם מנהלת פרויקט  

 ד"ר ורד הולצמן – בישראל איריס טמפוס

 

 :גשים של צוות הבנאום לשנה זולהלן לוח זמני המפ
 

  17:00 -15:00 משעה - 18.1.15 -' א יום
 

  16:00 -14:00 משעה - 22.2.15 -' א יום
 

  12:00 -9:30 משעה - 28.4.15 -' ג יום
 17 -16 בשעה: וגם             

 
 16:00 -14:00 משעה - 5.7.15 -' א יום

 

 יתקיימו בחדר הישיבות המפגשיםכל 

רעיונות ועל מנת להציע ולבחון  ומחקר
 ת של שיתופי פעולה אפשריים.ליוזמו

 
 בפגישתו האחרונה, בתחילת חודש 
 דצמבר, סקר צוות הבנאום את כלל

-הבין הפעיליויות ושיתופי הפעולה
לאומיים הקיימים במכללה. הצוות דן 

-מחלקתיים ובין בגיבושם של צוותים
מחלקתיים אשר מתעתדים להגיש 
הצעה לשיתוף פעולה עם מוסד להשכלה 
גבוהה באירופה, במסגרת קול קורא 
שהופץ בעניין, ובדרכי סיוע אפשריות 
 מצד צוות הבנאום וצוות טמפוס איריס.
המפגש כלל גם דיון ער בנוגע לנחיצות 

טים  שיתופם האקטיבי של סטודנ
לאומי -במחקר ביןבתהליכי בנאום, הן 

הן בהשתתפות נציגות סטודנטיאלית  
 במפגשי צוות הבנאום.

 412בחדר  16 -15בין השעות  24.12.14-הבתאריך 

 יתקיים מפגש הסבר בנוגע לקול הקורא.

מעוניינים מיועד לכלל חברי הסגל, אשר  המפגש

לשאול שאלות בנוגע לגיבוש הצעה לפיתוח שיתוף 

  פעולה. 

https://drive.google.com/file/d/0By3Eu-bZXb6GZXdkLUxLM2p2WXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By3Eu-bZXb6GZXdkLUxLM2p2WXM/view?usp=sharing
mailto:gila_av@Kaye.ac.il
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 ליון הבא?ימה בג
 

 הוראה שיתופית 
 במכללה

 
 מחקרים שיתופיים 

 
  כנס ארצי בנושא

  בנאום
 

  :שאלון בנאום
לסטודנטים ולחברי 

  סגלה
 

  חילופי סטודנטים
 במכללה
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

 

 נצ'וק"ר ריבה לווד
לד״ר ריבה לוונצ׳וק על שנות עבודה  רוב תודות 

עמידה בקשרי החוץ של המכללה ו בפיתוחרבות 
 . בראש המדור לקשרי חוץ

 
במקצועיותה הרבה הצליחה ד״ר לוונצ׳וק ליצור 
ולטפח קשרים אקדמיים בין מכללת קיי לבין 

, פוליןכולל , מוסדות אקדמיים רבים בעולם
, גרמניה, אוסטריה, צרפת, אנגליה, לטביה, רוסיה
 . ספרד וארצות הברית, פינלנד

 
במקביל לפעילותה העניפה כראש המדור לקשרי 
חוץ, ד"ר לוונצ'וק עמדה בראש פרויקט טמפוס 
איריס במהלך השנתיים הראשונות לפעילותו, 

 לא תסולא בפז.  בהצלחתוותרומתה 
 

בימים אלה פרשה ד״ר לוונצ׳וק לגימלאות אך 
הם עדות הקשרים שהיא יצרה עבור מכללת קיי 

 .פעילותינואום איתנה לתרומתה החשובה לבנ
 
 
 
 
 
 

 

לאומי -הבין במפגשביקור 
 השנתי בקלגנפורט, אוסטריה

 

"בהיסטוריה 
הארוכה של המין 
האנושי )ושל בעלי 
החיים גם הם( אלו 
אשר למדו לשתף 
פעולה ולאלתר 
באופן היעיל 

ביותר, גברו על 
 השאר"

 
 צ'רלס דרווין 

 
 

 2עמוד  

של פיתוח פעילויות קשרי  במסגרת חבילת עבודה
שתי נציגות המכללה, בפרויקט טמפוס איריס,  חוץ

ד"ר אינה סמירנוב, ראש התמחות אנגלית, וגב' 
לירון שוקטי,  ראש היחידה לאנגלית לצרכים 

איריס במכללה,  אקדמיים ומנהלת פרויקט טמפוס
לאומי -ביןבמפגש בתחילת חודש נובמבר השתתפו 

האוניברסיטאית מכללה ב מדי שנה שנערך

 בעיר( UCTE) פרנקלויקטור ש "להכשרת מורים ע
 .באוסטריהאשר גנפורט קל
 

במפגש נכחו נציגי מכללות ואוניברסיטאות 
 והוצגולהכשרת מורים מכל רחבי אירופה והעולם, 

מרתקות אשר מתקיימות תכניות מגוונות ו
. למשתתפי המפגש במוסדות האקדמים השונים

ניתנה ההזדמנות להכיר תכניות לימוד מגוונות 
וליצור קשרים זה עם זה, אשר עשויים להוביל 

 לשיתופי פעולה מסוגים שונים.
 

בעיר קלגנפורט,  פגש סיירו המשתתפיםבמהלך המ
 קיבלו מידע אודות ההיסטוריה המקומית, וביקרו

 שונים.בתי ספר מקומיים ב
 

ם ביקור של  שתי צפוי להתקיי בחודש הבא

במכללת  UCTEממכללת  מאוסטריהסטודנטיות 
קיי, במסגרת הסכם חילופי סטודנטים בין שני 

 המוסדות.

ד"ר אינה סמירנוב ולירון שוקטי בביקורן בקלגנפורט, 
 אוסטריה

 

         
    


