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ידיעות מסביב לעולם
יחידת קשרי חוץ
2016

הננו שמחים לדווח על פעילותה של היחידה לקשרי חוץ בשיתוף עם בית הספר לתואר שני בשנה
האחרונה .היחידה הוקמה על מנת לקדם קשרים עם מוסדות אקדמיות בחו"ל בייחוד באמצעות
קרנות בינלאומיות על מנת לאפשר חילופי סטודנטים ומרצים בין המכללה לאוניברסיטאות ברחבי
אירופה ובארצות נוספות ולקדם מחקר משותף .בין היתר הותאמו למטרה זו מספר קורסים של
התואר השני להוראה באנגלית והם מתקיימים השנה בהשתתפות סטודנטים מהמכללה
וסטודנטים אורחים.

סטודנטים וסגל של המכללה בחו"ל

פינלנד

בתאריכים  10-2בפברואר ביקרה ד"ר יעל אלמוסני באוניברסיטת האגה-הליה
בפינלנד ,שם היא לימדה מודלים תאורטיים חדשים בפעילות גופנית מותאמת
והתאמתם בשטח ע"י סדנאות התנסותיות עם הסטודנטים.
 10-2בפברואר2016 ,
ד"ר יעל אלמוסני
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גרמניה

 25בפברואר 3-במרץ2016 ,
מיקי אופיר ,יעל גלילי ,מחמוד
סינדיאני

במסגרת שיתוף פעולה במימון  ,DAADתכנית גרמנית לשיתופי פעולה אקדמיים ,
במהלך  25בפברואר 3-במרץ 2016 ,יצאה המשלחת הראשונה של המכללה בתכנית
המשותפת עם המכון לטכנולוגיה בקרלסרוהה בגרמניה .בתכנית למדו נציגי המכללה
מיקי אופיר ,יעל גלילי ומחמוד סינדיאני ,בתכנית לסטודנטים לתואר שני
ודוקטורנטים שעוסקת בשיטות מחקר ,מיומנויות בסטטיסטיקה ,כתיבה מחקרית
והצגת מחקר בתחום מדעי הספורט.
התכנית התקיימה כחלק מתכנית קירוב לבבות עם סטודנטים מירדן ,טוניס ומצרים
וכללה גם סטודנטים גרמנים הלומדים באוניברסיטה.
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 25-18בספטמבר2016 ,
סיון אבוקאי ,שירי ברטר ועומר
פישוב

במהלך  25-18בספטמבר ,המשלחת השנייה בתכנית הממומנת ע"י ה  DAADנסעה
לקרולסרוהה .השתתפו בתכנית הסטודנטים לתואר שני של המכללה סיון אבוקאי,
שירי ברטר ועומר פישוב .הסמינר כלל:


פעילויות מגוונות עם מומחים בתחומם (פריסבי ,סנפלינג ,קיר טיפוס ,צילום
ספורט ,קליסטניקס ,פארק חבלים ,גיאו-קאשינג)
סדנאות מעשיות (תכנית  ,MOMOהמבדק המוטורי הגרמני ,מבדק סף
אנאירובי ,תכנית )active pause



ושיעורים עיוניים-מעשיים (מצגת וכתיבה מדעית ,שיעור בנושא  ,HIITסיור
במעבדות המכון ,צפייה בשיעור פ"ג בגן ילדים ,סיור בבי"ס לספורט ,צפייה
באימון טיפוח כישרונות בכדורגל ,קורס דידקטיקה ותקשורת)



לסיכום הסטודנט ,עומר פישר ,שהשתתף בתכנית:
"פלוריאן (רכז התכנית) בנה תכנית מאוד מגוונת ומעניינת .אני ממליץ להשתתף
בתכנית הזו ולהיחשף לאמצעים השונים ולתרבויות שונות".
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סמסטר א'2016/7 ,
טל גלבוע ,בוגרת תואר שני

במהלך הסמסטר הנוכחי נמצאת הבוגרת המצטיינת של התכנית לתואר שני עם תזה
במכללה ,טל גלבוע ,במכון לטכנולוגיה בקרלסרוהה ,גרמניה.
במהלך הסמסטר היא לומדת באופן עצמאי בתכנית אישית בה היא מקיימת מפגשים
עם אנשי סגל המדריכים אותה בכתיבת הצעת המחקר שלה לדוקטורט.

ליטא
במסגרת תכנית ארסמוס +המממנת שיתופי פעולה אקדמיים בין מוסדות לימודים
באירופה עם ארצות מחוץ לאירופה ,במהלך הסמסטר הנוכחי ,רן אהרון וכיאן מאלשי,
סטודנטים לתואר שני ,לומדים באוניברסיטת הספורט בליטא
) .(Lithuanian Sport Universityהם לומדים קורסים בטכנולוגיה ופעילות גופנית,
סמסטר א'2016/7 ,

פיזיותרפיה של ספורט ,יסודות סיעוד ,ניתוח ביומכני של טכניקות ספורט ,ורפואת

רן אהרון וכיאן מאלשי ,תואר

ספורט.

שני
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משוב ביניים מהסטודנט רן אהרון:
"תכנית הלימודים מעניינת ומאתגרת ,אנו נחשפים לתכנים חדשים בפיזיותרפיה
וביומכניקה .הקורס בביומכניקה מכיל תכנים רבים ודורש עבודה רבה במהלך
השבוע.
צוות האוניברסיטה (גרטה ושותפיה) עושים עבודה נעמנה ודואגים לכל מה שאנו
צריכים.
בסופי שבוע שאינם עמוסים אנו מנצלים לטיולים בליטא ובמדינות השכנות.
הספקנו להתרגל למזג האוויר ה"קריר" ,קמים בבוקר לאפס מעלות ומטה)":
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לטביה

בתאריכים  15-10באוקטובר ביקרו ד"ר סימה זך וד"ר דבי הלרשטיין באקדמיה
לחינוך לספורט בלטביה וקיימו פגישות עם אנשי הסגל של האקדמיה כדי לקדם
שיתופי פעולה בלימודים ומחקר בין האקדמיה והמכללה ,בעיקר בתחום פעילות
גופנית מותאמת ופיתוח מעבדות באקדמיה לצורך מחקר והדרכת מומחים מהמכללה.
 15-10באוקטובר2016 ,

כתבה בלטבית

ד"ר סימה זך וד"ר דבי הלרשטיין
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צ'כיה

בתאריכים  28-24באוקטובר ושוב ב  11-7בנובמבר בקרה פרופ' יעל נץ
באוניברסיטת פלאצקי באולמוץ ,צ'כיה ,שם היא לימדה קורס על היבטים פסיכולוגיים
של פעילות גופנית מותאמת.
 28-24באוקטובר
פרופ' יעל נץ

11

צ'כיה
 18-14ביוני

בתאריכים  18-14ביוני ,במסגרת ארסמוס ,+נסעה משלחת המייצגת את המכללה -

פרופ' שייקה הוצלר

פרופ' שייקה הוצלר ,ד"ר מיכאל אשכנזי ,ד"ר אסנת פליס-דואר ויערה אסנהיים -

ד"ר מיכאל אשכנזי

להשתתף בכנס בנושא פעילות גופנית מותאמת .הם הציגו הרצאות וסדנאות בנושא

ד"ר אסנת פליס-דואר

שילוב בפעילות גופנית ובחינוך גופני מותאם.

יערה אסנהיים ,תואר שני
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סטודנטים וסגל מבקרים במכללה

לטביה

בתאריכים  13-7ביקרו במכללה פרופ' יאניס זידנס ,נשיא האקדמיה לחינוך לספורט
בלטביה ואולדיס שבינקס על מנת לדון ולקדם שיתופי פעולה בין האקדמיה והמכללה.
במהלך הביקור ,הם סיירו במעבדות המכללה ,נפגשו עם נשיא המכללה ,פרופ' רוני לידור,
ראשי בתי ספר ,ד"ר יואב מקל ,ד"ר סימה זך ופרופ' שייקה הוצלר .הם נפגשו עם אנשי
סגל ודנו באפשרויות מחקרים משותפים.

 13-7במרץ2016 ,
פרופ' יאניס זידנס
פרופ' אולדיס שבינקס
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הונגריה
 5ביולי2016 ,
סגן שגריר הונגריה בישראל,
מר' אנדראס קובאץ'

ב  5ביולי ביקר מר' אנדראס קובאץ' ,סגן שגריר הונגריה בישראל ,את המכללה לדון
באפשרות שיתופי פעולה עם מוסדות לחינוך גבוהה בארצו ,בעיקר עם האוניברסיטה
לחינוך גופני בבודפשט .בביקורו נפגש עם נשיא המכללה ,פרופ' רוני לידור וד"ר פיני
שמעון.

האוניברסיטה לחינוך גופני
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ליטא
במהלך סמסטר הקיץ ,ביקרה במכללה מרצה מהאוניברסיטה לספורט בליטא המתמחה
בפילאטיס .היא לימדה שני שיעורים תאורטיים-מעשיים והרצתה על מחקר שביצעה על
ההשפעה של פילאטיס על צריכת חמצן וקצב הלב.
 25ביולי 1-אוגוסט

ד"ר קריסטינה זאיצנקאובנייטה
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אנגליה
 5בספטמבר 2016 ,
קולונל ריצ'ארד קאמפ

ב  5בספטמבר ביקר במכללה קולונל ריצ'ארד קאמפ ,מפקד בכיר לשעבר בצבא בריטניה
אשר בין השאר היה מפקד כוחות הבריטיים באפגניסטאן והשלים  14תקופות שירות
מסביב לעולם .הוא קיבל אות ציון לשבח בעבור גבורה מהמלכה על שירותו כמפקד כוח
האו"ם בבוסניה ב  .1994כיום קולונל קאמפ עוסק בכתיבה והוא תומך בישראל בפורומים
שונים בעולם ,כולל האו"ם.
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גרמניה
במהלך הסמסטר הנוכחי ,ד"ר קרולין בראון מהמכון הטכנולוגי בקרלסרוהה נמצאת
במכללה כדי לקדם את עבודת המחקר שלה בלמידה מוטורית .במהלך עבודתה במכללה
היא הציגה את המחקר שביצעה לדוקטורט שלה בשולחן עגול .קרולין מאמנת כדורגל
בכירה ואחראית על תחרויות כדורגל נשים בין-אוניברסיטאיות במחוזה.
אוקטובר-ינואר2016/17 ,

ד"ר קרולין בראון

(קרולין מתארחת בסוכה של סיון אבוקאי ,סטודנטית לתואר שני במכללה)
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(במשחק כדורגל בבאר שבע)

(בניתוח החלפת ברך בבית חולים בילינסון)

(ובמשחק כדורסל של הפועל ירושלים)

19

צ'כיה

במהלך הסמסטר הגיעה ללמוד בתכנית הבינלאומית בתואר שני מרטה נבריקובה,
סטודנטית לתואר שני מאוניברסיטת פלאצקי באולמוץ ,צ'כיה .מרטה לומדת  4קורסים
המתקיימים באנגלית ביחד עם הסטודנטים של המכללה לתואר שני .מרטה מגיעה מרקע
בפיזיותרפיה ופעילות עם אנשים עם צרכים מיוחדים.
אוקטובר -מרץ2016/17 ,
מרטה נבריקובה ,תואר שני
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ליטא

במהלך הסמסטר הנוכחי ,לצד אותו ספסל הלימודים של מרטה ,לומדת אמה קאבינייטה,
סטודנטית לתואר שני מהאוניברסיטה לספורט בליטא.
היא לומדת גם כן בתכנית הבינלאומית של המכללה בבית הספר לתואר שני .אמה מגיעה
עם רקע בשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.
אוקטובר-פברואר2016/17 ,
אמה קאבנייטה ,תואר שני
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לטביה

ב  11-5בדצמבר 2016 ,ביקרה במכללה פרופ' איה קלבינה ,ראש החוג לפיזיותרפיה
ופעילות גופנית מותאמת באקדמיה לחינוך לספורט בלטביה .היא ביקרה במעבדות
השונות ,במרכז איל"ן ברמת גן ,ואף השתתפה בטקס הזיכרון לספורטאים שנרצחו
באולימפיאדת מינכן .עקב דיונים שהתקיימו במהלך שהותה ,מספר אנשי סגל של
המכללה יגיעו לאקדמיה לחינוך לספורט בלטביה לעזור בהקמת ופיתוח מעבדות במוסד
וללמד את הסטודנטים במוסד ומספר מרצים מהאקדמיה יגיעו להרצות במכללה וליצור
שיתופי מחקר יחד.

 11-5בדצמבר2016 ,
פרופ' איה קלבינה
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תכניות לעתיד:

 26-20במרץ2017 ,

משלחת שלישית של סטודנטים לתואר שני – אילנה אוסטרובסקי ,ליאת
בקלו ואולגה ליטבין – תשתתף בסדנת לימודים במכון הטכנולוגי
בקרלסרוהה ,גרמניה

פברואר-יולי2017 ,

אנה רוסינה ותאפיק יונס ,סטודנטים לתואר שני ,ילמדו בסמסטר ב'
באוניברסיטת האגה-הליה בפינלנד

 7-3באפריל2017 ,

ד"ר דיאנה איסאן וד"ר שגיא בנאי ילמדו את תלמידי האוניברסיטה
לספורט בליטא

 13 – 6במאי2017 ,

ביקורו של ד"ר ריי מיינור ,בכיר בקרן קטרינג המקדמת חינוך דמוקרטי
ושיתוף הקהילה בתהליכים חברתיים וחינוכיים

סמסטר א' 2017/18 ,בימים אלו אנו מקדמים תכניות ושיתופי פעולה עם מוסדות בהונגריה,
צרפת וספרד.

אנו מודים לכל אנשי הסגל והסטודנטים אשר השתתפו ,עזרו ותמכו בתוכניות השונות ובביקורים
של אנשי סגל וסטודנטים מחו"ל.
נשמח לרעיונות לשיתופי פעולה נוספים .במידה והנכם מעוניינים להשתתף בחילופי מרצים
וסטודנטים בשנת הלימודים הבאה ,נא לפנות לד"ר דבי הלרשטיין
debbie.erasmus@gmail.com
מאחלים שנת שיתופי פעולה פוריים ומעניינים,
היחידה לקשרי חוץ
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