
תכנית מוסמך בהוראה היא תכנית 
ייחודית וחדשנית המיועדת להכשיר 
מורים ומחנכים בעלי כישורים אקדמיים 
ומקצועיים גבוהים להשתלבות במערכת 
החינוך. התכנית מתמקדת בשלושה 
צירים מרכזיים להתבוננות במעשה 
ההוראה-למידה-הערכה ולפעולה 

בשדה החינוך:
יסודות ההוראה - למידה וחשיבה, 

תכנון והערכה. 
המורה  בעבודת  חברתיים  היבטים 
-  שונות ושוויון, חברה וקהילה.

היבטיה הערכיים של ההוראה - פרופסיה 
ואתיקה, אסתטיקה וחינוך. 

הספר  בבתי  במורים  המחסור 
הביקוש  ועמו  וגדל  הולך  ובגנים 
לאנשי חינוך מקצועיים ואכפתיים, 
המונעים מערכים ומתחושת שליחות. 
המכללה האקדמית בית ברל מציעה 
לימודים למקצוע מאתגר ותכנית 
המשלבת הכשרה מעשית מהטובות 
בארץ. התכנית שמה דגש על פיתוח 
מורים וגננות מקצועיים ויצירתיים, 
שיכולים לתת מענה לצורכי החינוך 

המשתנים בחברה העכשווית.

ימת בשיתוף בית הספר להתערבויות 
טיפוליות בעזרת בעלי חיים במכון 
מגיד באוניברסיטה העברית ובשיתוף 
של  וטרינרית  לרפואה  הספר  בית 
האוניברסיטה. התכנית שמה דגש על 
המימד הטיפולי והיא היחידה בארץ 
שקיבלה הכרה של האיגוד הבינלאומי

הזמנה ליום העיון השנתי
של התכנית לתרגום והתכנית לעריכת טקסט בעברית

יום שלישי, 9 ביוני 2015, כ"ב בסיון תשע"ה
אודיטוריום הספרייה, המכללה האקדמית בית ברל

בתכנית:

התכנסות והרשמה   9:30 – 9:00

ברכות   9:45 – 9:30
ד"ר אורית בר, ראש מרכז "קשת" לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה  

מרים שפס, ראש התכנית לתרגום   

רותי נויגרטן, ראש התכנית לעריכת טקסט בעברית  

שי סנדיק, מתרגם סיפורת ועיון, מייסד הוצאת סנדיק ספרים   10:45 – 9:45
להיכנס לדמות: מתרגם הספרות כשחקן   

10:45 – 11:15  הפסקת קפה

ד"ר אורי מור, המחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב   12:15 – 11:15
שלוש נקודות מבט על שלוש בי"תין מפוקפקות: באם, בכדי, נקט ב-  

12:15 – 13:15  משה סקאל, סופר, מנהל המפעל לתרגום ספרות מופת
הישראלי כאזרח העולם - 40 שנות תרגומי מופת  

הפסקת צהריים   14:00 – 13:15

חלוקת תעודות לבוגרים   14:30 – 14:00

חלוקת פרס למתרגם מצטיין מטעם אגודת המתרגמים  

בשם הבוגרים: גלית היימן, מיכל פריד-אפרתי  

נרי סבניה-גבריאל, מתרגמת ומתורגמנית, מחברת ספר הביטויים המקיף  15:30 – 14:30
אל תתפסו אותי במילה: תרגום צירופים והתזאורוס הדו-לשוני  

לאישור הגעה <<<

לפרטים נוספים: סמדר ברק  smadar@beitberl.ac.il  טלפון: 09-7476371

החניונים בקמפוס בבעלות קרן ברל כצנלסון. עלות החניה 11 ש“ח
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http://tfasim.org.il/tofes/zzxfh

