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ברכת נשיא המכללה פרופ' שמעון גפשטיין

ברכת דיקנית פקולטה – מדעי החברה והרוח

סטודנטים מצטיינים,
כשעיינתי בנתונים אשר זיכו אתכם בתואר הנכסף "מצטיינים" נזכרתי במילותיו של
דוד בן גוריון אשר קבע ש":כשאדם עולה במעלה ההר ,לא די שיראה מרחוק את
הפסגה הגבוהה ויישא תמיד עיניו אליה ,עליו לראות את השבילים ,את המהמורות
ואת הגבעות שבדרך .רק אם יעקוב הוא במבטו מעלה ומטה גם יחד ,וודאי יגיע אל
ששואף ליבו".
מצוינות פנים רבות לה ,חלקן באות לידי ביטוי בעמידה במטרות שהוצבו ,חלקן דווקא
מתייחסות למידת המאמץ ,חלקן אפילו מתבטאות במנהיגות כלפי הסביבה.
אתם  -המצוינים בכל היבט.
אתם ,החוגגים היום סיפוק בעמלכם ,וודאי יודעים כי ההישג נרכש בזכות ולא בחסד.
בזכות עבודתכם היומיומית המאומצת.
אתם היודעים כי עם המצוינות באה גם מחויבות ,מחויבות להוות מגדלור לסביבתכם
הצופה בכם ורואה בכם מודל להתנהגות ועשייה.
אני ,נשיא המכללה ,תולה בכם את עיניי המייחלות כי הרף אותו הצבתם היום יהווה
הנורמה של מחר.
יישר כוחכם ,עלו והצליחו.

סטודנטים יקרים,
לקראת שנת הלימודים הבאה אני מאחלת לכם שתמשיכו ללמוד בסקרנות ,הקפדה,
העמקה והצטיינות .יש עוד הרבה שצריך ללמוד – לנסות להבין וללמוד שוב .סקרנות
וביקורתיות הן מרכיבים חשובים ביותר של ההצטיינות – הן גם אלו שעושים לנו חיים
קצת יותר קשים .תמשיכו ליהנות ולעבוד – מאחלת לכם ולכן בהצלחה רבה!

פרופ' שמעון גפשטיין
נשיא המכללה האקדמית כנרת

פרופ' סיביל היילברון
דיקנית פקולטה מדעי החברה והרוח

"השורה הראשונה":
תכנית המצטיינים
של בית הספר למדעי
החברה והרוח
במכללת כנרת

ד"ר ראובן גפני ,מלווה אקדמי

מאז שנת הלימודים תשע"ז ,פועלת במסגרת בית הספר למדעי החברה והרוח התכנית
לתלמידים מצטיינים ("השורה הראשונה") .במסגרת תכנית ,המרוכזת בידי פרופ' סיביל
היילבורן ,ד"ר ראובן גפני ,לילי קדם ומיה רם ,מתכנסים חברי התכנית כ 12-פעמים
במהלך השנה,נחשפים למרצים ולדיסציפלינות שונות מכלל המחלקות בבית הספר
למדעי החברה והרוח .כן נערכים מספר מפגשים עם מרצים ואנשי אקדמיה מחוץ
למכללה ,והתלמידים אף משתתפים בפרויקט מחקרי הנוגע ללימודיהם במכללה.
מטרת התוכנית היא פיתוח ראיה בין תחומית ,הכרות ראשונית עם מקצועות שונים
הנלמדים באקדמיה ,והכרות עם אישים שונים ועם שיטות חשיבה מגוונות ממדעי
החברה והרוח .זאת ,תוך עידוד מצויינות לימודית ,יצירתיות מחקרית וחברתית ,וחשיפה
של התלמידים לגישות מחקר שונות ולחשיבה ביקורתית .המפגשים נערכים באווירה
חברית ,והופכים את המשתתפים בתכנית לקבוצת מגובשת ומובילה ,המשפיעה על
עיצוב תרבות הלימודים ,המחקר והחברה במכללה כולה.

כאמור ,לבד מהשתתפותם במפגשים לאורך השנה ,משתתפים חברי התכנית באופן פעיל
גם במחקר האקדמי הנערך במסגרתה .זאת ,הן באמצעות השתתפות בחקרים של חברי
סגל מן המחלקות שבמסגרתן הן לומדים לתואר הראשון ,והן במסגרת פרויקט מחקרי
אישי ,שיוצרי כל אחד מהם במהלך הסמסטר השני של התכנית .במסגרת זו יכירו חברי
התכנית  -הן בכוחות עצמם והן בסיוע ובהנחיה של צוות התכנית – כמה מן הסוגיות
החברתיות והאנושיות השונות המוטלות לפתחה של המכללה (ושל העומדים בראשה)
באופן שוטף; יתמקדו בסוגיה אחת שבה הם מוצאים עניין מיוחד; יכינו מסמך עקרונות
ראשוני ,המתאר את מאפייניה ואת האתגרים הכרוכים בה; ולבסוף יציעו תכנית פעולה
הנוגעת אליה ,שתהיה מבוססת הן על לימוד מעמיק של המצב במכללה; הן על ביצוע
מחקר השוואתי ראשוני במוסד אקדמי נוסף (אחד לפחות); והן על קריאת חומרי רקע
רלוונטיים.

