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הטכנולוגיהחינוךמינהלנציגישללימודיסיורהתקיים25-20.11.22בתאריכים

.(NRW)בגרמניהווסטפאליהבנורדיירןתיכוני-העל

גורדוןש"עלהוראההאקדמיתהמכללהשלובשיתוףביוזמההתקייםהסיור

ותרבותנוער,חינוך,מדע,לכלכלהוסטפאליה-נורדרייןמדינתונציגותבחיפה

.בישראל

לסטנדרטיםבהתאםתיכוני-העלהטכנולוגיהחינוךולקידוםללמידהנועדהסיור

הלימודיםבתוכניתאקדמיפעולהלשיתוףודרכיםהמשקצרכי,התעשייהשל

בהנדסהאקדמאייםהמשךללימודיבסיסיצירת,תיכוני-העלהטכנולוגיבחינוך

.בתחוםהמדינותביןפעולהלשיתוףהיתכנותובדיקתלהוראהובהכשרה

:ביקרההמשלחת

במרכז להכשרה מקצועית של התעשייה ומפגש עם נשיא לשכת איגוד -א

(.Dortmund)בדורטמונדהעסקים הקטנים 

(.Köln)במרכז להכשרה מקצועית של התעשייה בקלן -ב

מסלולי הכשרה ומעבדות מקצועיות עד  –במכללה טכנולוגית להנדסה בקלן -ג

.מייסטררמת 

תכנית ייחודית מואצת  –( Jülich)בייליךבמכללה טכנולוגית אקדמית -ד

, תיכונית-בהנדסת מכונות המשלבת לימודים לקראת הסמכה מקצועית על

הסיור כלל  ביקור במרכז המחקר  . תואר אקדמי בהנדסה והכשרה בתעשייה

המשמשים  מהתעשיהונציגים , הגרעיני ומפגש  עם תלמיד הלומד בתוכנית 

.   מורים בתוכנית זו/מנחים

:השתתפובמשלחת

.Dr)ביירניקולאיר"ד- Nikolaj Beier),חינוךמחלקתוראשמנהלסגן

.בישראלNRWנציגות,ונוער

.החינוךמשרד,ורובוטיקהמכונותהנדסתמגמותר"מפמ,דופלטירוןר"ד-

האקדמיתבמכללה,אקדמיולפיתוחלאסטרטגיהנשיאסגן,וינוקוראליר"ד-

.גורדוןש"ע

האקדמיתהמכללה,M.Teachלימודיחוגראשת,לבנברגאילנהפרופסור-

.גורדוןש"ע

.החינוךמשרד,תיכוני-עלטכנולוגיחינוךממונה,מנוחיןאסףמר-

בכיתותהמחשבומדעיתוכנההנדסתלימודימרכזתמדריכה:נוהניליר"ד-

.החינוךמשרד,ד"י-ג"י

משרד,תיכוני-העלהטכנולוגיהחינוךשלפדגוגימרכז:שוורץאביר"ד-

.החינוך

אדם אחר כל המושך והמרתיע"
אדם אחר עולם סוער של ידע וספק, להיזכר

אדם אחר אתה אומר את עצמך אתה מפתיע
אתה רוצה ומנסה ליצור לך מקום

(רחל שפירא: מילים)".ולפעמים אתה משפיע

054-4968737להצגת עשייה ניתן לפנות לאורה קרמרמן מוריוסף ב"מנהלי תוכנית טומנהלי מכללות

ווסטפליה-נורדרייןמשתתפי הסיור יחד עם מזכיר המדינה ונציגי משרד החינוך של 

עם נשיא לשכת איגוד העסקים הקטנים במרכז להכשרה מקצועית של התעשייה

עניינים אירופיים ובינלאומיים ותקשורת בסיור  , עם השר הממונה על הקשר עם הפדרציה הגרמנית

וסטפאליה-נורדרייןבבית המחוקקים של 

.התקיים טקס חנוכת המכללה לאדריכלות בכפר הנוער עיינות5.12.22בתאריך 

ס התיכון והפכה למגמה מובילה "שנים בביה5מגמת אדריכלות הוקמה לפני 

.ומבוקשת

.פנימייהתיכוניים בתנאי -השנה נפתחה גם מכללה ללימודים על

מתגוררים בכפר ובנוסף ללמידה בבוקר הם חווים , מגיעים מרחבי הארץ,סטודנטים 

.ופעילויותואף לוקחים חלק בהתנדבויות , את הווי הכפר וחיי הקהילה בו

שהתפתחה גם ,הראשונה מבין כפרי הנוער שפיתחה את מגמת האדריכלות, עיינות

.הנוערלמכללה הראשונה לאדריכלות בתנאי פנימייה בכפרי 

כיבד אותנו בנוכחותו מר אסף מנוחין שתמך וסייע לנו לאורך כל התהליך של בטקס 

.המכללההקמת 

הוקמה גם הודות לאנשים טובים נוספים שתמכו ברעיון והיו שותפים המכללה 

אורה קרמרמן  , אבי בן דוד .המורכבליוו אותנו בחשיבה ובכל התהליך , מלאים

.אדריכלותמפמר, ליגטיוגדי , יעקב בוסקילה, מוריוסף

אדיביטכנולוגית אורט במכללת  

באשקלון יזמו תלמידי מגמת תקשוב 

בהתמחות יישומים גרפיים בשיתוף 

הצוות החינוכי בבית הדפוס של 

המכללה  אמצעים לפינות ההשראה 

.  ייחודיות 

הפינות מייצרות מרחב פיזי מזמין  

מטופח ונקי להעצמת תהליכים  

חינוכיים ערכיים ולימודיים להגברת 

סביבת חינוך   .השייכותתחושת 

מותאמת המשדרת תחושת ביתיות 

מחנכת אדם ומשדרת ערכים מתוך  

מחשבה מודעת על השפעתה ותוך  

.עשייה משותפת עם הסטודנטים

:בחודש דצמבר נברך אתכם בברכת חג שמח

חג חנוכה שמח –ליהודים 
 Merry Christmas-חג מולד שמח -לנוצרים 

איתנה ובשורות טובותבריאות 
.  לכם ולבני משפחותיכם

שלוםובברכת שבת 

אסף מנוחין וצוות הפיקוח

https://chat.whatsapp.com/FHZTuHdCrtm5j5daWxnXab
https://chat.whatsapp.com/FEYhyDiUbzM7ExtYWvj13R
https://edu.gov.il/tech/Technical-colleges/Pages/homepage.aspx
https://www.facebook.com/groups/2479571872255341
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