
 

29.5.16 

 

 לכבוד

 המכללהפרופ' דב דביר, נשיא 

 עיבל גלעדי , יו"ר המכללהמר 

 ,שלום רב

 מכתב תודה והוקרה למרצים ולמכללההנדון: 

 

נשואה ואם לארבעה ילדים, כעת סיימתי את לימודי לתואר הראשון בחוג לחינוך ולקויות למידה  37שמי ג'אדה נעים, בת 
 הנשיאות.והיה לי כבוד לקבל את התעודה בשולחן , הצטיינות ייתרה( 95.7במכללה )ממוצע 

כיום אני סטודנטית לתואר שני בחוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה. ברצוני להביע את הערכתי העמוקה, למקום שבו 
שווה בין שווים, בזמן הלימודים הרגשתי גליל מערבי, למרצים, לצוות העובדים ולדיקנט המכללה האקדמית למדתי והוא 

מדו אותי במשך שלוש שנים שאפשרו לנו לבטא את ילכל המרצים של התחושה הייתה נהדרת, של השלמה וסיפוק.
קום שנתן כל הזמן תמיכה חברתית ורגשית וסיוע לימודי אם זה דרך הדקנט או המרצים. מהמכללה היא היצירתיות שבנו . 

ת תמיד חיכיתי במקום הזה אני הרגשתי שאני בבית השני שלי, כל בוקר התעוררתי עם מלא מוטיבציה לבוא ללמוד ובחופשו
 שיגמרו מהר כדי שאוכל לחזור לחממה הנעימה ולאווירה הנפלאה. 

 ברצוני להזכיר במיוחד כמה מרצים שגרמו לי להרגיש את כל מה שנאמר למעלה והודות להם, ומהם:

  חשו שהם תודתי העמוקה לדר" ורד וקנין, על הקניית ידע ייחודי בתחום המחקר, על העצות המועילות על כך שהסטודנטים
חשובים בעיניה ללא הבדל של גיל, גזע ודת. על כך שדאגה שהשעורים שלה יהיו מעניינים, על כך שנתנה לנו ליישם את מה 
שלמדנו דרך הפרקטיקום בבתי הספר, על הליווי של שלוש שנים בחוג לקויות למידה, על האמפתיה והחיוך המתמיד, על 

 והעידוד בכל שלב שבו עברתי ובכל בחירה. התמיכה הבלתי פוסקת, על הגיבוי והפרגון

 ועל האפשרויות להביע את עצמנו ולהעביר חשיבה  ,פרופ' יעל קשת וד"ר דבורה אדן על השיעורים המאתגרים חשיבה ומהנים
 ביקורתית.

  לנו ליישם את מה שלמדנו. שנתנהד"ר ברוריה שדל  על  שיטות הלימוד ועל השיעורים המרתקים, על כך 

  נבו שנתנה לנו הזדמנות ליישם את התיאוריות שאותן למדנו דרך פרויקט הגנים שהקנה לנו מיומנויות בשטח ד"ר עינת
 ודרכו רכשנו כלים מעשיים רבים.

 .ד"ר רונן יצחק על  יחסו הטוב אל הסטודנטים 

 החומר הנלמד. ד"ר מירב בן נתן  ומר ארז בודה בעיקר על הרצון והאכפתיות שלהם, שכל הסטודנטים יבינו וידעו את 

  ד"ר יעקב גולדגרבר וד"ר נוימן ארי שבשעורים שלהם נחשפתי למודל שאתו לבטח ארצה לחקות בעתיד כשאעמוד בעצמי
 מול תלמידים, על האכפתיות, ההתעמקות, הגיוון והיסודיות.

 .ד"ר חליל רינאוי על ההנחיה וההכוונה בעצוב המחקר 

   על התמיכה הרגשית, חברתית ועל הסיוע הלימודי, תמיד נתנה תמיכה, חאדהשובמיוחד לדאליה   לדיקנטהערכתי העמוקה ,

  .מענה מהיר ויעיל לכל מצב ועל אמונתה ביכולות שלנו

כמובן שהמלצתי לחברים רבים לגשת ללמוד במקום הנהדר הזה. נדיר לפגוש מרצים כאלה ואני מודה מקרב לב על הזכות 

 .היה זה מסע מהנה עבורי, שאינו מובן מאליו, שבמהלכו למדתי רבותשנפלה בחיקי ללמוד במקום הזה. לבסוף, 

 בברכה

 גאדה נעים



 

 

 23.4.17                              ב"ה   כ"ז ניסן תשע"ז                                             

 

 לכבוד ,

 ד"ר מנחם שטרן 

 

שמחתי לקרוא את ספרך "בין הכרזת כורש להצהרת בלפור", כחובב 

 היסטוריה של ארץ ישראל .

 ההיסטוריון ".ספר זה מחדד את העובדה ש"ההיסטוריה נכתבה ע"י 

נחשפתי לנושא לראשונה בשעורי ההיסטוריה של מורי הרב דוד קופמן , 

 שהדגיש שהעלייה הראשונה הייתה של תלמידי החת"ם סופר .

כקצין המכשיר קצינים מצאתי לנכון לחלק את הספר לפרקים ולתת לכל 

 צוער שלי להרצות בנושא .

ועולים  , חיילים י ישראלחייב להיות מושרש אצל תלמיד, לדעתי , ספר זה 

 חדשים .

 

 

 

 

 בברכה                                                                                         

 סגן  רועי מורד                                                                                    

 1דה"מדריך בקורס קצינים ב                                                                            


