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עורכת ראשית

פרופ' נירה חטיבה
ראש המרכ  lלקידום ההור א ה ,
א וניברס יטת תל אביב

nira@post.tau.ac.il

לפעולה כמוסד להשכלה גבוהה 30 -

שנה של חלוציות  ,מק ור יות ,יצירתיות וחדשנות  .המסלול האקדמי

המכללה למי נהל היה בעבר ויהיה בעתיד מוביל דרך ומודל לחיק ו י
למ וסדות אק דמ יים צעי ר ים הקמ י ם חדשות ל בקר י ם  .לא בכדי

חברי המערכת

המסלול האקדמי הינו ה מ וסד האקדמי החו'( או נ י ברס יטאי הגדול

פרופ' אלישע באב"ד

ד"ר נטע נוצר

בישראל 10,700 :סט ודנ טים ו  25,000-בוגרים .במהלך שנה  lו נצייו

בית הספר לחינו,ך

ר אש ה י ח י דה לחינוך רפואי,

את שנת ה  30-בסדרה של אי רו עים חגיגיים ובהם ,ביו השאר ,טקס

האונ י ברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה ל ר פואה,

ה ע נקת תארי כבוד מטעם המסלול האקדמי.

el isha@vms.huj i. ac. il

אוניברסיטת תל אביב

בנוסף ,ממשיך המסלול ה אקדמי לשקוד על פיתוח תכניות לימודים
חדשנ י ות לצד התוכניות המצליחות במסלול י הלימודים הקיימים :

meded u@post.tau.ac.il
פרופ' דן בנור

מנהל עסקים ,משפטים ,תקשורת ,כלכלה ,מדעי ההתנהגות ,

פרופ' אמריטוס

ד"ר מוטי פרנק

ב י ת הספר למרעי הבריאות,

ראש המרכז לקיר ו ם ההוראה,

קרימינולוגיה ואכיפת החוק ,עיצ וב פנים ו מ ד עי המחשב .במסגרת

אוניב ר סיטת ב ן -גו ר י ון בנגב

ראש המחלקה לניהול טכנולוגיה,

פיתוח תוכניות הלימוד החדשות נ פעל גם להרחבת קשריו של

benor@bgumail .bgu.ac.il

מכ ון טכנולוגי חולון

, HIT
fra nkm@ hit.ac. il

המסלול האקדמי עם מ ו סדות להשכלה ג בוהה בחו .ל"
ב י ו שאר פעולותיו של המסלול האקדמי למעו הקהילה  ,לקח על

ד"ר יוסי בר

עצמ ו את משימות העריכה  ,ההפקה וההוצאה לאור של "ע ל הגובה ",

ר אש ה י ח י דה לקיד ו ם ההור א ה ,

פרופ' ברברה פרסקו

אוניברסיטת חיפה

ר אש ר ש ו ת המחקר ,

כתב עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה ,כתרומה לקהילה האקדמית

bary@construct. haifa.ac. il

מכללת ב י ת בר ל

בישראל.

fresko@ nonstop.net. il

התפיסה א שר תמשיך להנחות את המסלול האקדמי בשנתו ה 30-
היא שילוב ביו לימודים אקדמיי ם לידע מקצועי יישומי .תפ יסה
 lו  ,המשתקפת בתחומי הלימו,ד תמשיך לבוא לידי ביטוי בתכניות

הלימוד הייחודיות ,בדרכי ההוראה ובבחירת הסגל האקדמי l .את,

פרופ' הלל נוסק
ראש רשות המחקר,

פרופ' ערן שר

פרופ ' בבית הספר לתקש ורת ,

ראש המרכז לאיכות ההוראה,

המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ ' במחלקה להנדסת מכונות,

hnossek@colman.ac.i l

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בנוסף להעצמת שיתופי הפעולה עם חברות מוביל ות בתעשייה,

sher@bgumail.bgu .ac.i l

וה ג ברת הפעילות הענפה של פורום הבוגרים הפועל למעו חי  Iוק

ד"ר עמיחי זילברמן

הקשר ב יני הם ול מעו הרחבת אפשר ויות התעסוקה .

החוג למדעי ההתנהגות ,

הח  Iו ו שימשיך לה נחות אות נו בשנת ה  30-ה ו א כי השכלה גב והה
היא המפתח להצלחה אישית ולצמיחתה של החברה בכללותה  :מחד

המסלול האקדמי המכללה למינהל

asilberm@colman.ac.il

גיסא ,היא מסייעת לתפוס מעמד בחברה  ,תורמת לשיפור ב איכות
החיים

ומהווה

השקעה

המח  Iי רה

עצמה

תוך

 lמו קצר

יחסית;

ומא י דך גיסא ,מ בח י נה לאומית ,השכלה גבוהה ובפרט השכלה
גבוהה-יישומית ,ה יא תנאי חשוב לשגשוג כלכלי וחברתי  .ח  Iוו  lה

ניהול מערכת והפ j7בi

משתלב היטב עם ציוו דרך משמעותי נוסף החל אף הוא השנה -

פנינה נוימן

חגיגות ה  60-למדינת ישראל.

מזכי ר רשויות ההוראה והמחק ר ,

אנ ו גאים ב מעמדו המוביל של המסלול ה אקדמי ו מאחלים המשך

ההצלחה לכל השותפ ים לדר,ך הס גל האקדמי והמנהלי וציבור

המסלול האקדמי המכללה למינהל

pninan@hdq.co lman.ac.i l

הסטודנטים שלנו .אי ו ספק כי גם בשנתו ה  30-ימשי ך ה מסלול
בתהליך של צמיחה ,חדשנות ,הובלה ופיתוח ,הנדרשים על מ נת
להמשיך

ולהגשים

את

ח  Iוננו :

הכשרת

המנהלים

והמנהיגים

המוב ילי ם של העולם העסקי ,החברות וה א רגונים .
בברכה ,

עריכה וביצוע גרפי  :סטודיו ארטיק Benefit -
עריכה לשונית :ענת פלדמן
תיאוס עריכה :

ו יקי כ הן

דפוס :גרפוליט מפעלי דפ ו ס בע"מ
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