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אדר א׳ תשע״ו, פברואר 2016

 גיליון 34
מה קורה במכללה

ביום 26.1.2016 ציינו במכללה את יום המצוינות לשנת תשע"ו, שבמסגרתו הוענק אות הוקרה על תרומה מיוחדת למכללה לאל"מ )מיל.( מוטי שגיא, 

וכן הוענקו פרסי מרצים מצטיינים בתחומים שונים לקרן גלר, שחר גינדי, ד"ר ערישה ענאן חאג' יחיא, ד"ר תמי יאיר, ד"ר לאה יגר, אורית לרר כנפו       

וד״ר חיית שחם. תעודות הוקרה לעובדים מהסגל המינהלי, אורית סרבי, טל דהן ונחמה גופדה, בפרס היחידה המצטיינת זכתה הסדנה לעיצוב סביבות 

למידה במרכז לתכנון לימודים הכוללת את הגר קאופמן, חנה זכאי כרמל ושרה הורוביץ, ופרס העובד המצטיין לסוהילה מנסור.

המשך באתר<<<

בסימן של התחדשות
התווספו  בשבט  ט"ו  לרגל 

עצי   3 בקמפוס  העצים  למגוון 

כליל חורש )ורוד( ועץ אחד של 

שזיף פיסארדי. 

תמונות מאירוע הנטיעות <<<

Beit Berl College

اللكية األاكدميّية بيت بريل

יום המצוינות תשע”ו

אפרים שיפטן, סמנכ״ל משאבי אנוש, סוהילה מנסור, ד״ר עלי ותד, ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך אל"מ )מיל.( מוטי שגיא ופרופ׳ תמר אריאב
וניר הכהן, מנכ״ל המכללה

מקבלי פרסי המרצה המצטיין

מונא חאג' יחיא, מנחת האירוע

הזמרת דר קוממי, סטודנטית במכללה והנגן שלמה עוז 

מקבלי תעודות ההוקרה לסגל המנהלי והיחידה המצטיינת

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1122580801116006.1073741890.101428953231201&type=3
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/pages/metzuyanut.aspx
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הפקולטה לחינוך

שבוע עבודה מעשית
בהצלחה  הוכתר  הפרקטיקום  לימודי  של  שיא  המהווה  מעשית  עבודה  שבוע 

במסלולים השונים. במסלול הגיל הרך ביקרו הסטודנטיות במסגרות לידה עד 

היו  הסטודנטים  העל-יסודי  במסלול  בגנים,  מגוונות  פעילויות  והעבירו   3 גיל 

שותפים פעילים בחיי בית הספר, ובמסלול לקידום נוער ביקרו הסטודנטים בבית 

המשפט העליון ומשם המשיכו למוסד גמילה לדרי רחוב ולהוסטלים לנוער.

המשך באתר<<<

פורשים כנף ושומרים על קשר 
החונכים והמלווים של יחידת פורשים כנף נפגשו כמדי שנה בכנס שמטרתו לשמור על קשר עם המורים והגננות, החונכים והמלווים, המסייעים בקליטה מיטבית של 

המתמחים והמורים המתחילים. 

המשך באתר<<<  

המסלול לגיל הרך בסיורים בקהילה
הגורמים  את  להכיר  כדי  ופרטיים  ציבוריים  בגופים  סיירו  המסלול  סטודנטיות 

השונים שנותנים מענה בקהילה לגילאי לידה עד 3 וללמוד את השינויים שחלו 

בישראל עם החלת חוק חינוך חובה חינם לגילאי 3.

המשך באתר<<<  

הפקולטה לחברה ולתרבות 

המכון האקדמי הערבי לחינוך

המכללה מאמצת את בית הספר אלמוסתקבל בג'לג'וליה
שנבחר  בג'לג'וליה  אלמוסתקבל  ספר  בבית  ב-19.1  התקיים  חגיגי  מפגש 

להשתתף במיזם הייחודי "תובנות בחינוך" שמטרתו לחולל מהפך חינוכי וחברתי.

המשך באתר<<<  

תואר דוקטור לשם כבוד במדעי היהדות הוענק 
לרב יהורם מזור

התואר הוענק בטקס חגיגי, שכלל הענקת תארי כבוד וסמיכה לרבנות, על ידי "היברו יוניון קולג' – מכון 

למדעי היהדות", בית המדרש הוותיק ביותר להכשרת רבנים בעולם היהודי, השייך לזרם הרפורמי.

המשך באתר<<<  

שיקום אסירים בישראל
ביום העיון של המגמה ללימודי קרימינולוגיה ואכיפת החוק בפקולטה, בראשותה של ד"ר הילה גולן שמוחה, השתתפו כבוד השופט בדימוס חנן אפרתי, סגן נשיא 

יו"ר ועדת שחרורים, ד"ר רותם אפודי, ראש מחלקת מחקר פיתוח והדרכה ברשות לשיקום האסיר, ומרצים מן המגמה.

המשך באתר<<<  

http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/al-yesodi.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/kanaf.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/gil%20rach.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/elmustakabal.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/mazor.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/shikum.aspx
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קולוקוויום פקולטטי
התרבות  חקר  על  פדבה  גלעד  ד"ר  של  הרצאותיהם  התקיימו  ינואר  בחודש 

הפופולרית והשלכותיה החברתיות והרעיוניות, והרצאתה של ד"ר בתיה ברוטין 

שעסקה בשניות שבין הקורבן לתוקפן ביצירות של אמנים ישראלים.

המשך באתר<<<

כנרת  בכנס  השתתפו  העורף  והגנת  לביטחון  המגמה  מרצי 
ה-3 של אגודת חוקרי יחסי צבא-חברה בישראל

יו"ר ועדת הביקורת של האגודה, הנחה  ד"ר אבי ביצור, ראש המגמה המשמש 

ד"ר דב תמרי הרצה במושב מקביל על  מושב בנושא "אתגר העורף בישראל". 

"מאבק  בנושא  הרצאה  ביצור  ד"ר  נשא  בהמשך  ישראל.  של  העתיד  מלחמות 

בחרדה ודיכאון בגיל השלישי – לקחי צוק איתן". 

כתבה במעריב <<<

הפקולטה לאמנויות – המדרשה

המדרשה שמחה לבשר על זכייתם של מרציה בפרסי שרת התרבות בתחומי האמנות הפלסטית
הפרסים נועדו לבטא את הוקרתה של החברה הישראלית לאמן היוצר ולפרי יצירתו. לדברי 

דקאן הפקולטה ד״ר גבי קלזמר: "הזוכים משקפים את תרומתה המשמעותית של קהילת 

המדרשה לעולם האמנות ולשיח התרבות הישראלי והבינלאומי".

המשך באתר <<<

רון עמיר, מרצה במדרשה זוכה פרס לנדאו לצילום ופרופ׳ תמר אריאב, נשיאת המכללה

רון עמיר 

רמי מימון, מרכז לימודי הצילום זוכה פרס שרת 
התרבות ומציג בימים אלה במוזיאון תל-אביב

שרת  פרס  זוכת  המדרשה,  בוגרת  שוחט,  טל 
התרבות

בכיר  מרצה  רוזן,  רועי  פרופ' 
מוצגת  אלה  בימים  במדרשה, 
במוזיאון  שלו  יחיד  תערוכת 

תל-אביב

הווידאו  תחום  ראש  בעבר  שימש  המדרשה,  בוגר  וידאו  אמן  הגרי,  בן 
פברואר  חודש  במהלך  צעיר.  וידאו  לאמן  פרוכטר  בפרס  זכה  במדרשה, 

תיפתח תערוכת יחיד שלו במוזיאון תל-אביב 

http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/Batya.aspx
http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-523703
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/prasim.aspx
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סדנאות אמן במדרשה
סדנאות אמן התקיימו במדרשה במשך שלושה ימים רצופים ואפשרו לסטודנטים להיחשף לתהליכי יצירה של אמנים מרכזיים, להתעמק בתהליכי עבודה, ולהתנסות 

רעיונית ומעשית בסדנה שמתקיימת ברצף של זמן ומקום. 

הסדנה של בן הגרי                 הסדנה של טל פרנק

הסדנה של יוסי קריספל                הסדנה של ציבי גבע

הסדנה של פיליפ רנצר                הסדנה של גלעד רטמן

הסדנה של שחר יהלום                הסדנה של שחר יהלום
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 M.A.A.T. באמנויות  לטיפול  במחלקה  עיון  יום 
בהנחיית פרופ' זולטן וואש 

המשך באתר <<<

מחווה לדייוויד בואי
האגדי  לזמר  מחווה  ערב  המדרשה  קיימה  לעולמו,  שהלך  אחרי  ימים   10

בהשתתפות מרצים, סטודנטים ואנשי תרבות.

המשך באתר <<<

בובות לאום: המצאה, העלמה והלאמה
שלי שנהב השתתפה בכנס מותר 25 באוניברסיטת תל אביב, בנושא האובייקט 

ודימוייו, שהתקיים לזכרה של פרופ' נורית כנען-קדר. הרצאתה של שנהב נשאה 

את הכותרת בובות לאום: המצאה, העלמה והלאמה.

אירועי חודש פברואר בגלריית המדרשה – הירקון 19

הסדנה של יעל אפרתי                הסדנה של אניס אשקר

שקרים ועבירות: גיליון חדש לכתב העת "המדרשה" 
כולם משקרים. קצת, הרבה, שחור, לבן. כולם חוטאים פה ושם. מי בקטנה, מי 

בגדולה. לאמנויות, כמובן, יש מה להגיד בנידון. לפעמים בתגובה, לפעמים תוך 

ניכוס של המעשים עצמם: גניבה, הרס, מרמה, תחמנות. 

המשך באתר <<<

שלי פדרמן

עורכת: נעמי סימן-טוב

חלון יום ד’
סדרת מפגשים, הרצאות ודיונים

אמנות וקולנוע

מחווה לדייויד בואי
נמרוד מתן, אהד פישוף, אלונה פרידברג, דנה קסלר

כולם מוזמנים

יום רביעי, 20.1.16 בין השעות 16:00-14:00 באודיטוריום המדרשה

Beit Berl College
الكلية األكادميّية بيت بيرل

http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/midrasha1.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/zoltan.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/David.aspx
http://trailer.web-view.net/Show/0XAA46A44AC1792FF4F64FB9CD52671A9CC8A03BFA386A1C0CB11FD5770FD74B400A2BFDDBE467C819.htm
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המחלקה לקולנוע

2015 – שנה נוספת של הישגים
בשנת 2015 השתתפו סרטי המחלקה בכ-25 אירועים בינלאומיים וזכו בתחרויות 

חשובות. 6 סרטים חדשים הוקרנו בבכורות עולמיות ועוד למעלה מ-10 סרטים 

משנים קודמות המשיכו בהצלחה את דרכם לאקרנים ברחבי הארץ והעולם.

המשך באתר <<<

חדשות מפגשים והרצאות במחלקה לקולנוע
"היום השלישי" – מפגשי קולנוע חודשיים

המחלקה לקולנוע מחדשת מסורת של מפגשי קולנוע חודשיים בכל יום שלישי 

האחרון של החודש. המפגש הראשון התקיים בסוף חודש ינואר עם היוצר יואב 

שמיר וסרטו "השמצה". 

סרטי המחלקה בהקרנות בינלאומיות

 BFI Future-יוצג בחודש פברואר ב יותם קניספל  הסרט "טיפה" בבימויו של 

ובפסטיבל   )25- 15 לגילאי  המיועדת  חודשית  הקרנה  )מסגרת  באנגליה   Film

Play הבינלאומי לסרטי ילדים בליסבון, פורטוגל.

הילדים  סרטי  בפסטיבל  להשתתף  נבחר  לוי  אלון  של  בבימויו  "חובה"  הסרט 

Mice בוולנסיה, ספרד.

ֶאטוֶרה  של  לזכרו  מיוחד"  "יום  הסרט  של  מיוחדת  הקרנה 
סקולה בסינמטק הרצליה

הסרט  של  מיוחדת  בהקרנה  לקולנוע  המחלקה  את  אירח  הרצליה  סינמטק 

"יום מיוחד" )1977( לזכרו של הבימאי ֶאטוֶרה סקולה )"אהבנו כל כך"(, שהלך 

דני מוג'ה,  לוותה בהרצאה מקדימה של  2016. ההקרנה  בינואר  ב-19  לעולמו 

ראש המחלקה לקולנוע.

סרט גמר של תלמיד המחלקה זכה בתמיכת הקרן החדשה 
לקולנוע וטלוויזיה

זכה במענק תמיכה של  שגב שאו  בוגר המחלקה  בבימויו של  "אביונה"  הסרט 

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה בסך 10,000 ₪ במסלול השלמת הפקה לסרטי 

סטודנטים.

התכנית ללימודי המשך באמנות של המדרשה
התכנית ללימודי המשך באמנות של המדרשה, התארחה ב"תיבה" לערב מיוחד 

אמנות  עבודות  על  ומחשבות  שחזורים   ,Re-enactment-ל כולו  המוקדש 

חשובות מההיסטוריה של אמנות הסאונד. האירוע הוצג בסוף שבוע, היה פתוח 

הסמסטר  לאורך  שהתקיים  פרויקטאלי  סמינר  של  תוצאה  והוא  הרחב  לקהל 

יוסי מר  לוי. אמן אורח:  ויונתן  ובליווי לאה אביר  ניב  יוני  בתכנית בהנחיתו של 

חיים.

הסרט “טיפה” בבימויו של יותם קניספל

  הסרט "חובה" בבימויו של אלון לוי

סדנה בהנחיית פרופ’ גרהרד האג במסגרת פרויקט עם בית 
הספר הבינלאומי לקולנוע IFS בקלן

המחלקה לקולנוע ובית הספר הבינלאומי לקולנוע IFS בקלן )גרמניה( שותפות 

בפרויקט ייחודי להפקת סרטים תיעודיים קצרים בנושא היחס ל'אחר' – זהות 

סדנה  תתקיים  במרץ,   3- 1 ב,  סמסטר  בתחילת  משתנה.  במציאות  לאומית 

בהנחיית פרופ' גרהרד האג, ראש תחום הפקה ב-IFS, במאי ומפיק של סרטי 

טיפולו  ודרך  ועלילתי,  תיעודי  עכשווי,  גרמני  בקולנוע  תעסוק  הסדנה  תעודה. 

בסוגיית הזהות מנפילת החומה ועד ימינו. 

http://www.beitberl.ac.il/academic/art/maslulim/kolnoa/cinema_news/documents/newsletter_2015.pdf


7

לשכת הנשיאה

החיים שבים למסלולם
לשכת הנשיאה שניזוקה קשות בסופה שופצה ואוכלסה מחדש.

סדרת הרצאות הנשיאה לשנת תשע"ו נפתחה 
בהרצאה של פרופ' עמוס רולידר

קשיי  עם  נכונה  ולהתמודדות  יעיל  לחינוך  מעשיים  בכלים  עסקה  ההרצאה 

התנהגות ותפקוד האופייניים לילדים בגיל הרך.

המשך באתר <<<

המרכז לקידום ההוראה
סדנאות לפיתוח הסגל ועוזרי ההוראה בתחום 

הערכת סטודנטים
ועוזרי  לסגל  סדנאות  שלוש  רבה  בהצלחה  התקיימו  הסמסטר  תום  לקראת 

הוראה בהן הודגשו עקרונות ויתרונות ההערכה מבוססת מחוון הערכה, ונעשתה 

הדרכה לשימוש בכלי ממוחשב נוח וקל המסייע מאוד בביצוע הערכה. 

המשך באתר <<<

קידום ההוראה בסדר העדיפויות של המכללה
של  השונות  בפעילויות  משמעותי  למקום  זוכה  האקדמית  ההוראה  קידום 

המכללה. פעילות הפקולטות יחד עם פעילות המרכז לקידום ההוראה, עומדים 

בקנה אחד גם עם סדר היום של המועצה להשכלה גבוהה.

יידרשו  המרצים  הקידום.  ועדות  של  בדיונים  יושם  ההוראה  איכות  על  דגש 

להצביע על האופן בו הם פועלים לקידום איכות ההוראה שלהם.

המשך באתר <<<

פרופ׳ עמוס הופמן, סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים במשרדו המחודש

פרופ’ עמוס רולידר

המשרד לקשרים בינלאומיים אקדמיים

    Erasmus+פינת הפרויקטים הבינלאומיים
פרויקט האיחוד האירופי TeachEx בהובלתה של ד”ר נוע רגוניס

המכללה שותפה בפרויקט של האיחוד האירופי לקידום המצוינות בהוראה האקדמית, יחד עם עוד חמישה מוסדות אקדמיים מישראל ושישה מוסדות אקדמיים 
מאירופה.

המשך באתר <<<

http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/rolider.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/Pages/merkaz_segel.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/pages/kidum.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/pages/teachex.aspx
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הושק פרויקט האיחוד האירופי IN2IT בהובלתה של ד״ר אסנת דגן
עיקר הפעילות בפרויקט מתרכזת בפיתוח משותף של קורסים בלמידה מרחוק, קהילות משותפות של עשייה ומחקר, וכן שיתופי פעולה בין אקדמיה, תעשייה 

וקהילה בהתבסס על תהליכי בנאום.

המשך באתר <<<

ספריית מרכז ימימה 
לחקר ספרות ילדים ונוער ולהוראתה

עוד סיפור אחד ודי
יוצרי הסדרה הדוקומנטרית נעזרים בספרייה העשירה של מרכז ימימה לצורך 

הצילומים.

המשך באתר <<<

המרכז לתכנון לימודים 
לומדים מתמטיקה בעזרת ְסקֹוְנס עם קצפת

אלה  בימים  שנפתחה  אוכל"  "הפסקת  התערוכה  במרכז  שעומד  הוא  האוכל 

מוצא  כנקודת  לאוכל  מתייחסת  התערוכה  במכללה.  לימודים  לתכנון  במרכז 

ללימוד דיסציפלינות שונות, מעלה שאלות מוסריות ופילוסופיות, ומדגימה כיצד 

אפשר לעצב סביבת למידה חזותית וחווייתית, המשלבת טכנולוגיה מתקדמת.

המשך באתר <<<

פרויקט מנהרת הזמן
סיפורי חיים מתועדים יצטרפו למאגר הזכרונות

כשסבתה של אסיל עמדה לפני חתונתה, לקחו אותה לנצרת כדי לבדוק את כף 

ידה ולשער את גילה. עדי הציגה את המסמך היחיד של שורדת השואה שהגיעה 

לארץ מבלי לדעת את שם משפחתה או את גילה המדויק. שני הסיפורים הללו 

רב- במפגשים  שהוצגו  הרגילים"  "האנשים  של  החיים  מסיפורי  חלק  רק  הם 

תרבותיים במכללה לאורך סמסטר א'. 
המשך באתר <<<

היחידה האקדמית לתקשוב
השתלמות בשימוש ב-ipad בהוראה בעזרת חברת 

 iDigital
בימים אלה מסכמת היחידה שנתיים של שילוב למידה ניידת בהוראה ולמידה, 

וקיום השתלמויות למרצים ולמדריכים פדגוגיים.

המשך באתר <<<

http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/pages/in2it.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/pages/yemima.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/pages/matal_food.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/pages/zman.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/ma_kore/newsletter/34/pages/tikshuv.aspx
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"הד החינוך במאה ה-21", כר' צ )3(, 2015

 ,)Makers גיליון זה שעוסק בנושא למידה מתוך עשייה )התנועה המייקרית – 

כולל את מאמרו של פרופ' יורם הרפז, "בלי מטרה אין חינוך".

"מחקר ועיון בחינוך מתמטי", מס' 3, ינואר 2016

בגיליון זה התפרסם מאמרו של ד"ר סאאיד בשארה, 

לתלמידים  המתמטיקה  להוראת  עצמית  "הכוונה 

ד"ר נורית שמואלי  עם לקויות למידה", ומאמרה של 

ד"ר בת-שבע אילני(, "אפשר גם אחרת –  )נכתב עם 

הערכה חלופית בקורס 'גיאומטריה והוראתה'".

עורכת: ד"ר קרני שור

מו"ל: המכללה האקדמית הדתית לחינוך

כתב העת לחקר המקרא ועולמו: "בית מקרא",

כר' ס' )ב(, תשע"ה

כהן,  עדיאל  ד"ר  של  מאמרו  מתפרסם  זה  בגיליון 

המלמד בחוג למקרא: "האמנם לבן הוא "ארמי אבד 

אבי"?  - לתשתיתו המקראית של זיהוי מדרשי.

עורך: פרופ' יאיר הופמן

מו"ל: מוסד ביאליק ירושלים

אגודת הסטודנטים
מרצים על הבר 

שגיא יניב, מתן חודורוב וירון זליכה, הגיעו במהלך חודש ינואר לבר טיילר דרדן 

יוזמה של  בכפר סבא כדי לדון בסוגיות חברתיות כלכליות. ההרצאות הן פרי 

שיח  לעורר  ומטרתן  סבא,  בכפר  הצעירים  מרכז  בשיתוף  הסטודנטים  אגודת 

חברתי וערכי בעיר שיניע את הצעירים לפעול לשינויים חברתיים.

מאמרים 

 ,25 ומדינת ישראל",  "עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב 

תשע"ו-2015

סירקין  נחמן  של  "יחסו  שמיר:  אילון  ד"ר  של  מאמרו  מתפרסם  זו  בחוברת 

למורשת היהודית",

וכן מאמרו של פרופ' יצחק גרינברג: "זלמן ארן והרפורמה במבנה החינוך: פריצת 

הדרך באמצע שנות השישים".

עורך: ד"ר אבי בראלי

מו"ל: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

2 מאמרים חדשים מאת ד"ר רוידה אבו ראס 
Abu Rass, R. (2015). Challenges Face Arab Students in Writing 
in English. English Language Teaching, 8 (10), 49-59.

Abu Rass, R. (2015). Addressing Educational Needs of 
Bedouin in Israel and First Nations People in Canada In S. 
Majhanovich & R. Malet (eds.), Building democracy through 
education on diversity  (pp. 77-91).
  Rotterdam: Sense Publishing.

חדשים על המדף
ספרים, כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

המכללה בכלי התקשורת
הפקולטה לאמנויות - המדרשה בכלי התקשורת

המכון האקדמי הערבי לחינוך בתקשורת

ברכות לד”ר גלית בן ישראל
 מהפקולטה לחברה ולתרבות, שמאמר שכתבה שולב בספר

National Security and Counterintelligence in the Era of 
Cyber Espionage. 

 .IGI Global הספר יצא לאור בהוצאת

קידומי דרגה וקבלת תארים

ברכות לד"ר שלי גוטפריד מהפקולטה לחברה ולתרבות על קבלת תואר דוקטור.

מנהלת יחידת השיווק: לילי שאשא; איסוף חומרים: מיטל מזרחי-בייר; עריכה: מיטל כהן; 
עריכה לשונית: סיונית רובינשטיין; עיצוב גרפי: רויטל רוזנשטרום

http://www.beitberl.ac.il/about/publishes/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/art/about/in_the_press/documents/public%20relations/1-2016.pdf
http://www.beitberl.ac.il/about/publishes/arabic/documents/jan_2016.pdf



