יחידה מצטיינת לשנת :2020
חינוך מבוגרים ולימודים כלליים במסלול חינוך יסודי
המסלול הזה הוא בית לכולם

מסלול ייחודי שמציל משפחות ,שובר חסמים ומשנה סטיגמות

מענה ללא דופי למאות סטודנטים ותמיד בסבלנות אין קץ
נותנים את הלב והנשמה
תודעת שירות גבוהה מאד וזמינות בכל שעה
יעלה בולטת באנושיות ואמפתיה לצד מקצועיות חסרת פשרות.
תמיד דואגת להרגיע ולנחם ,ממש כמו אמא

תמיכה אישית וסיוע פרטני

אורלי מקצועית מאוד ושירותית .מלווה אותנו לכל אורך הדרך תמיד בחיוך וברצון עז לעזור.

יפעת בחורה מבריקה! היא נותנת את נשמתה למעננו .מטפלת בכל הפניות בסבלנות ,במקצועיות ועם המון
נתינה .זו ההזדמנות להעריך ולהוקיר את עבודתה.

עובדים מצטיינים לשנת :2020
נירית מסורה לתפקידה באופן בלתי רגיל .היא בנתה
את התפקיד ויצרה שינוי מדהים בעבודה מול ראשי

החוגים ומול הסטודנטים .הסטודנטים הם לב ליבה
של המכללה והיא מטפלת בפניותיהם באופן אישי
ומקצועי ,תמיד במאור פנים ,חיוך גדול ובסבלנות

אין קץ .תמיד מחפשת דרך להסדיר תהליכים ולפשט
אותם ואינה מרפה עד שמוצאת פתרונות לכל בעיה
ולמרות העומס המוטל עליה היא נרתמת לצורכי

המכללה בכל הנדרש .מעל לכל  -היא אוהבת את
מה שהיא עושה ורואים ומרגישים את זה! היא
קורנת ומקרינה זאת על הסטודנטים ועל ראשי
היחידות שמבקשים לקבל שירות ממנה!

עובדים מצטיינים לשנת :2020
אורי איש מיוחד ומדהים .שולט בתחום בו הוא
עוסק ביד רמה ובמקצועיות יוצאת דופן .אורי
משרה אווירה נעימה ורגועה ,שירותי ואדיב.

אורי נושא על גבו את המעבר המוצלח של מרצי
המכללה ללמידה מרחוק בתקופה מאתגרת זו.
הוא זמין לכולם לאורך כל שעות היום ,מלווה

את הסגל באמצעות הדרכות ותמיכה אישית,
נותן פתרונות טכניים לכל בעיה ואפילו מוצא
זמן לשלוח טיפים שימושיים לעבודה דיגיטאלית.
כל זה מתבצע בחיוך גדול ,ברוח טובה
ובסבלנות אין קיץ.

עובדים מצטיינים לשנת :2020
סבטה היא שילוב יוצא דופן של מקצועיות,
שירותיות ,ראש גדול וצניעות .היא עובדת עם
כל הלב ,ביסודיות ,ובאדיבות רבה .סבטה
עושה עבודה נפלאה עם הסטודנטים בסטאז'
ובשיבוץ הכיתות .מטפלת בכל פניה בקפידה

ובנועם הליכות .ולמרות שהיא מתפקדת תחת
עומס ולחץ גדול ,היא מצליחה לעמוד בכל
המטלות והמשימות שלה תוך שמירה על יחסי

אנוש מצוינים ויחס אישי נפלא.

