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 כנסים ואירועים
בהשתתפות המכללה האקדמית בית ברל

הידעתם! נושאים מעניינים שקורים 
במכללה האקדמית בית ברל

מגמות בפדגוגיה מוטת עתיד 
ומשמעויות להדרכה ע"פ יחידת 

פורשים כנף ׀ אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

המחלקה לקולנוע בבית ברל, 
במדרשה - פקולטה לאמנויות, 
מתארחת בפסטיבל הסרטים 

בערבה ׀ נובמבר 2019

המשך קריאה<<

פרויקט מחקרי של סטודנטים 
לתואר שני בחינוך לאמנות זוכה 
במענק מקרן באדן - וירטמברג ׀ 

אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

פרויקט חברתי חינוכי של ד"ר 
ענת סטבנס מהמכללה האקדמית 

בית ברל בשילוב חוקרים 
מאוניברסיטת ליון ׀ אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

פתיחת שנת הלימודים האקדמית 
במסלול לתואר שני בטיפול 

באמנות ׀ אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

אירוע פתיחת שנת הלימודים 
האקדמית תש"ף של אגודת 

הסטודנטים | אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

ברכות לתכנית לתואר שני 
בחינוך לאמנות עם תזה 

במדרשה – פקולטה לאמנויות | 
נובמבר 2019

המשך קריאה<<

- CHANGE פרויקט 
Horizon 2020 | ספטמבר 2019

המשך קריאה<<

מעורבות חברתית במכללה 
האקדמית בית ברל | נובמבר 2019

המשך קריאה<<

פעילות מרכז הסימולציה בחינוך 
במכללה האקדמית בית ברל ׀ 

אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

ביקור משלחת מהמכללה בבית 
ספר להכשרת מורים בסן דייגו ׀ 

אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

זוכי אות מגן הדמוקרטיה של 
המכללה האקדמית בית ברל 

 והמרכז לחיים משותפים ׀
נובמבר 2019

המשך קריאה<<

מפגש היכרות: אקדמיה ועשייה 
חברתית | נובמבר 2019

המשך קריאה<<

ביקור משלחת של סטודנטים 
להוראה מקופנהגן במכללה | 

נובמבר 2019

המשך קריאה<<

מפגש מרגש של תלמידים מבית 
הספר "בית אקשטיין" במרכז 
ימימה במכללה האקדמית בית 

ברל | נובמבר 2019

המשך קריאה<<

הצצה לעולמו של מרכז בובר 
לחינוך דיאלוגי | נובמבר 2019

המשך קריאה<<

המרכז לחיים משותפים משתתף 
בתכנית שערים לחיזוק רמת 

העברית אצל תלמידים ערבים ׀ 
אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

פתיחת שנת הלימודים האקדמית 
במסלול למטפלים מנוסים 

במדרשה - פקולטה לאמנויות ׀ 
אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

אירוע פתיחת שנת הלימודים 
האקדמית תש"ף לסגל האקדמי 
והמנהלי במכללה האקדמית בית 

ברל ׀ אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

זה רק ספורט! מתאמנים ביוגה 
ובריצה במכללה האקדמית בית 

ברל | נובמבר 2019

המשך קריאה<<

ימי אוריינטציה לסטודנטים 
החדשים בתחילת השנה 

האקדמית | נובמבר 2019

המשך קריאה<<

שיתוף פעולה בין עיריית כפר 
 סבא לבין המסלול

לגיל הרך | דצמבר 2019

המשך קריאה<<

המרצה עביר חדאד מציגה את 
סרטה הדוקומנטארי נשות 

החופש בכנס ביפן ׀ אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

אירועי המכללה האקדמית בית 
ברל לציון יום הזיכרון ה 24 

ליצחק רבין ׀ נובמבר 2019

המשך קריאה<<

תערוכת זהב - מדרשה פקולטה 
לאמנויות ׀ נובמבר 2019

המשך קריאה<<

טקס סיום התכנית להכשרת 
גננות לגילאי לידה - 3 במרכז 

קשת | אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

@ברל
חדשות ועדכונים

מהמכללה האקדמית בית ברל

גיליון
55

ברכות: פרסום מחקרים, מאמרים והודעות 
מינוי במכללה האקדמית בית ברל

רוצים להישאר מעודכנים תמיד? עשו לנו לייק!

ד"ר דן גבע
ספטמבר 2019

כתב העת "מפגש לעבודה 
חינוכית סוציאלית"

מספר מרצים מהמכללה
אוקטובר 2019

המשך קריאה<<

המשך קריאה<<

המשך קריאה<< המשך קריאה<<

המשך קריאה<<

המשך קריאה<<

המשך קריאה<<

פרופ' יזהר אופלטקה
אוקטובר 2019

ד"ר אורן ארגז
ספטמבר 2019

 ד"ר ראג'ח שרקייה
ספטמבר 2019

 ד"ר אורית אבוהב
אוקטובר 2019

ד"ר ורד סיידון
אוקטובר 2019

כתבו עלינו  
פרסומים בתקשורת של 

המכללה האקדמית בית ברל

המשך קריאה<<

חדש בספרייה המרכזית בבית ברל | דצמבר 2019

המשך קריאה<<

פתיחת שנת הלימודים האקדמית 
בפקולטה לחינוך - המכון הערבי
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