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מה קורה במכללה

סיון תשע״ו ,יוני 2016

ממשיכים להוביל כקמפוס ירוק
נציגי המכללה השתתפו בכנס קמפוסים ירוקים שהתקיים ב 23.5-באוניברסיטת בן גוריון ובמסגרתו חודשה הסמכת המכללה כקמפוס ירוק
מטעם המשרד להגנת הסביבה .חידוש ההסמכה שהוענקה לראשונה בשנת  ,2007הוא תוצאה של פעילותה הענפה של המכללה בניהול סביבתי
אחראי ,שילוב תכנים וערכים סביבתיים בתכניות הלימודים והובלת פרויקטים סביבתיים בקהילה.
פעילותה המגוונת של המכללה כקמפוס ירוק כוללת ,בין היתר ,תכניות לימודים בעלות זיקה סביבתית בפקולטות השונות ,פעילות קהילתית
סביבתית-חברתית בתוך הקמפוס ומחוצה לו ,ניהול סביבתי אחראי בתוך הקמפוס הכולל בנייה ירוקה ,שימוש מושכל במשאבים ,הפחתת פסולת
וקידום תחבורה מקיימת אל הקמפוס ,קידום רכש ירוק ופעילות מחקרית בנושאי סביבה ,קיימות וחינוך סביבתי.

המורה של המדינה

המכללה כדוגמה בינלאומית למעורבות חברתית

המכללה גאה בכל המורים שהגיעו לשלב הגמר בתחרות "המורה של
המדינה" ,ובהם באינה גולדמן ,בעבר ספרנית במכללה ,בוגרת התכנית
להכשרת אקדמאים להוראה וכיום מחנכת בבית חינוך ע"ש אופירה נבון
בכפר סבא ,ובאדרה עבד אלקאדר ,בוגרת המכון האקדמי הערבי לחינוך
במכללה וכיום מורה למתמטיקה ומחשבים בבית ספר עומר אבן אל-
חטאב בטייבה.
לכתבה המלאה בynet-

רכזת קמפוס המעורבות החברתית באוניברסיטת קונסטנץ ,גרמניה,
סיבילה מוהלייסן ( ,)Sibylle Muhleisenהתארחה במכללה באמצע
חודש מאי .מטרת הביקור הייתה למצוא דרכים בעזרתן תרתום
את אוניברסיטת האם שלה לפתרון בעיית ההגירה מהמזרח התיכון
לגרמניה .סביליה בחרה שני מוסדות אקדמיים בארץ כמקורות ללימוד
ולהשראה :המכללה האקדמית בית ברל ואוניברסיטת תל-אביב.
המשך >>>

הפקולטה לחינוך
מתמטיקה מעל ומעבר
מחזור ב' של תכנית "מתמטיקה מעל ומעבר" להכשרת מורים מובילים
למתמטיקה לחטיבה העליונה ,סיכמה את שנת הלימודים תשע"ו
בשיחת סיכום ובהשתתפות בטקס חלוקת תעודות לבוגרי מחזור א'
בתכנית .בשיחת הסיכום שיבחו כל הדוברים את התכנית המכוונת גבוה,
את הליווי של המכללה ואת רמת המרצים ,את ההתנסות המעשית
היצירתית ואף הגדירו את עבודתם כמורים לעתיד כשליחות וציונות.
המשך >>>

סיור לימודי באקדמיה ללשון העברית ובספרייה
הלאומית בירושלים
בתחילת חודש יוני יצאו הסטודנטים מן החוג ללשון העברית לסיור
באקדמיה ללשון העברית ,שם האזינו להרצאה על אליעזר בן-יהודה
ותחיית הלשון העברית ,ולהרצאה נוספת בנושא המינוח והדרכים
לקביעת תחדישי הלשון .משם המשיכו לספרייה הלאומית ,שם שמעו
על ייחודה של הספרייה ,על האוספים המיוחדים בה ועל הספרייה
הדיגיטלית ,וכן קיבלו הדרכה על מאגרי המידע ועל אפשרויות החיפוש
של חומרים לכתיבת עבודות מחקר.
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מתיחת פנים לחצרות הגנים בכפר סבא

חצרותיהם של  14גנים בכפר סבא שינו את פניהם בסיוען של סטודנטיות שנה ג' במסלול לגיל הרך .בעזרתם של ילדי הגנים ,תוכננו והורכבו אביזרים
חדשים המיועדים לחצרות הגנים .לאחר חג הפסח הוכנסו מרכזי החצר החדשים לשימוש .התלהבותם של הילדים מהחידושים בחצר השתקפה
בתורים הארוכים שנוצרו סביב כל אביזר חדש.
המשך >>>

לומדים קיימות בצורה חווייתית
 360תלמידים הלומדים בכיתות א'-ד' בבית החינוך "צופית" יחד עם
סטודנטים מהחוג למדעי הסביבה והחקלאות וסטודנטים מהחינוך
היסודי שיתפו פעולה ביום חינוך סביבתי שהתקיים ברחבי הקמפוס
תחת הכותרת "מגוון מינים".
המשך >>>

אירוע הוקרה למורים מאמנים בשרון
שותפות המכללה עם הרשויות המקומיות ועם הנהלות בתי הספר
ברעננה ובכפר סבא ,הגיעה לשיאה בשני אירועי הוקרה מרגשים.
המורים המאמנים הוזמנו לארוחת בוקר ולהצגת יחיד ,ובהמשך קיבלו
תעודת הוקרה ומכתבי תודה מהסטודנטים.
המשך >>>

ימי עיון
המסלול לגיל הרך :הילד המאתגר

בין סימני שאלה לסימני קריאה

יום העיון המסלולי התקיים ב 14.6-בנוכחות חברי סגל וסטודנטים
במסלול .האירוע כלל את הרצאתה של ד״ר מירב חן ,ראש החוג
לפסיכולוגיה במכללת תל-חי ופסיכולוגית קלינית בעלת ניסיון רב
באבחון וטיפול ילדים מאתגרים בגיל הרך; שתי סדנאות
שניתנו ע״י גב׳ רובי שמיאן וגב׳ בתיה אנשל; נציגות
שנה ג׳ ,סיוון יעקובוביץ וסתו קורן ,הציגו
מחקר פעולה ופעילות יזומה שנעשו במהלך
ההתנסות בגנים .ולסיום ,שלוש הסטודנטיות
היצירתיות ,הכישרוניות והאמיצות מלי ג'ערני,
מיטל אספינדיולה ודיאן ברק ,העלו מופע
תיאטרון בובות אנרגטי וסוחף בנושא הילד המאתגר.

שנת הלימודים האקדמית במסלול היסודי הסתיימה ביום עיון מרתק
ומרגש בנושא השראה ,עוצמה ומסוגלות לפרחי ההוראה .יום העיון
תוכנן בשיתוף פעולה עם המרכז לתכנון לימודים ועם סטודנטים שהיו
המשך >>>
				
שותפים בהעברת התכנים.
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תקשורת וקשר – מה הקשר?
הורים ומורים ומה שביניהם
סטודנטים המתנסים בהוראה מכל מסלולי ההכשרה ,השתתפו ביום
עיון אשר התמקד בקשר שבין הורים ,מורים ותלמידים במערכת החינוך
הפורמלי והבלתי פורמלי .הסטודנטים למדו על חשיבות הקשר בין
המורה להורה להתפתחות הילד ,תפקודו ,הישגיו ובריאותו הנפשית ,על
האינטרס המשותף והרווח ההדדי מהקשר ועל האופן שבו הוא מחזק
את המסוגלות ההורית והמורית.
המשך >>>

מלחמה או שלום ,על יחסי הורים ומורים  -סדנת הפעלה בקבוצות בהנחיית יגאל הראל

כנסים
בין אנתרופולוגיה והיסטוריה
ד"ר שלי שנהב מהפקולטה לחינוך השתתפה בכנס האנתרופולוגי השנתי
שהתקיים במכללה האקדמית כנרת וכותרתו "אתנוגרפיות בהווה מואץ:
בין אנתרופולוגיה והיסטוריה" .לצד הרצאה בנושא "מוזיאונים אתניים:
מקום ,זהות וזיכרון" ,אצרה ד"ר שנהב את התערוכה "תמונת מצב:
עבודות אתנוגרפיות עכשוויות".

נציג המכללה בכנס האגודה האמריקאית
למדע פסיכולוגי
ד"ר שחר גינדי מהפקולטה לחינוך השתתף בכנס האגודה והציג שני
פוסטרים בשיתוף עם עמיתים מאוניברסיטת חיפה.
המשך >>>

יחידת פורשים כנף
מתמחים התארחו בבית הספר “הדר” בכפר יונה
קבוצת מתמחים ביקרה ב 29.5 -בבית הספר "הדר" בכפר יונה .הובילה
את הביקור חברת הקבוצה ,חופית ארביב ,יחד עם סגנית המנהלת,
דקלה זינגר .המתמחים סיירו בבית הספר והתרשמו מהמחויבות לקידום
הילדים בדרכים שונות ,בהן יוזמה בית ספרית לפיתוח מרחב למידה
עדכני אינטראקטיבי ,ותהליכי פיתוח מקצועי של צוות המורים .במהלך
המפגש שיתפו המתמחים בתובנות שלהם והציעו טיפים למתמחים
העתידיים >>>

סדנת התמחות (סטאז') בליווי אישי
בימים אלה מסתיימות ביחידת פורשים כנף כ 53-סדנאות התמחות
(סטאז') לכלל המתמחים ולצדן סדנה ייחודית בליווי אישי וקבוצתי
המשך >>>
למתמחים הנתקלים בקשיים בשנתם הראשונה.
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המכון האקדמי הערבי לחינוך
ימי עיון

ירושלים מנקודות מבט שונות בשיח החדש
ביום ב'  23.5התקיים יום עיון משותף של מרכז המחקר והחוג ללשון
וספרות ערבית במכון האקדמי הערבי לחינוך ושל האוניברסיטה
העברית :מכון המחקר "לבציון" והחוג לשפה וספרות ערבית .יום העיון
כלל שלושה מושבים בנושאי המרחב העירוני בין היסטוריה ,קדושה
וחלום; ייצוגי העיר :בין חלום למאבק; חיפה בספרות ובזיכרון.
המשך >>>

ספרות ילדים – יצירתיות וקבלה
יום העיון שהתקיים בהשתתפות מרצים וסטודנטים במכון האקדמי
הערבי לחינוך עסק בספרות ילדים כגורם מזרז ליצירתיות.
המשך >>>

Everyone Has A Story
בכנס שכותרתו "לכל אחד יש סיפור" הציגו  14סטודנטים במסלול
לאנגלית את תוצאות עבודתם באמצעות סרטים ,מחזות ,שירים וכתבים
אישיים.

מגמות חדשות בהוראת המתמטיקה
ביום עיון שעסק בחדשנות בהוראת המתמטיקה הושם דגש על למידה
בקצב החידושים בתחום.
המשך >>>

ביולוגיה יישומית  +ניצול מדע הביולוגיה
לטובת בני-אדם
ביום עיון מסקרן שהתקיים במסגרת החוג למדעים ,התארחו שני חוקרים ערבים בכירים ,פרופ' עבד אלסלאם עאזם מאוניברסיטת תל-אביב,
ופרופ' פואד עאזם – מנהל יחידת הפוריות בבית חולים איכילוב ומרצה באוניברסיטת תל-אביב .כמו כן ,המהנדס עלא גרה מהטכניון הרצה על האף
האלקטרוני והעור האלקטרוני ,שמפתח פרופ' חוסאם חאיק מהטכניון.

סטודנטים מהמכון האקדמי הערבי לחינוך
התארחו במרכז הארצי לסימולציה בחינוך (הלב)
באוניברסיטת בר אילן
סטודנטים הלומדים בחוגים לשון וספרות עברית ועברית והיסטוריה
השתתפו בסדנאות סימולציה (תרחישים) שבהן נטלו חלק שחקנים
מקצועיים המגלמים דמויות מפתח בעולמו של המורה.
המשך >>>

חילופי מרצים עם אוניברסיטת קראקוב
ד"ר ורוד ג'יוסי חזרה מביקור של שבוע באוניברסיטת קראקוב שבפולין,
שם הרצתה על הפלסטינים בישראל במסגרת פרויקט ארסמוס לחילופי
מרצים.
ד"ר ורוד גיוסי בחילופי מרצים עם אוניברסיטת קראקוב בפולנדה
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הפקולטה לחברה ולתרבות
יום עיון פקולטטי 3 #
יום העיון שהתקיים זו השנה השלישית עסק בנושא "פרשנות" וכלל
הרצאות מגוונות על פרשנות ,מין ומגדר ,מילים מפרשות מילים ומעשים,
פרשנות על פי תהום וצלילה לעומק הטקסט.

קולוקוויום פקולטטי 4 #
המשתתפים בקולוקוויום שמעו את הרצאתה של ד"ר שגית מור בנושא
"מאבקי כוח וצרות ארגוניות אחרות בעולמם של חז"ל :העימות בין ר'
יוחנן לריש קיש כמקרה מבחן .ההרצאה חשפה את עולם בית המדרש
של החכמים בתקופת המשנה והתלמוד ,ועסקה ביחסי ידע-כוח בבית
מדרש החז"לי כארגון תוך התמקדות במערכת היחסים בין ר' יוחנן וריש.

הכינוס הגיאוגרפי השנתי
החוג לגיאוגרפיה וארץ ישראל בראשותו של ד"ר אמיר גלילי ,אירח את
הכינוס הגיאוגרפי השנתי .בין החוקרים ,הארכיונאים והמחנכים שהגיעו
לכינוס ,היו גם פרופ' יוסי כץ חתן פרס ישראל ,ד"ר משה נאור המנהל
בפועל של האגודה ללימודי מדינת ישראל ,ופרופ' יוסי בן ארצי מהחוג
ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה ורקטור אוניברסיטת חיפה
לשעבר .הכינוס כלל דיון פורה על התפתחות לימודי ישראל באקדמיה
האמריקאית והשפעתה על האקדמיה והפוליטיקה בישראל.

סיור ארכאולוגי בירושלים
הסטודנטים בחוג ללימודי ארץ ישראל יצאו לסיור לימודי בירושלים
שנפתח בביקור בחפירות הרובע בהדרכת ד"ר אבי סלומון .לאחר
שנחשפו לשרידים מהמאה ה 19-ועד סוף תקופת הברזל ,המשיכו לסיור
באגף הארכאולוגי במוזיאון ישראל ,שם קיבלו סקירה על ממצאים
מהתקופה הפליאוליתית ועד האסלאם הקדום.

בינאום וקשרים בינלאומיים באקדמיה
סגל הפקולטה ואורחים נוספים נפגשו עם פרופ' אסתר גוטליב,
פרופ' לחינוך מאוניברסיטת אוהיו בארה"ב ,העוסקת בבינאום בהשכלה
הגבוהה .גוטליב סיפרה לנוכחים על בינאום וקשרים בינלאומיים
באקדמיה.
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קולוקוויום פקולטטי 5 #
המשתתפים שמעו את הרצאתו של ד"ר אילון שמיר על הכרה ,חוויה
ונוכחות בתורתו של א.ד .גורדון.

הרמת כוסית לרגל שבועות
במסגרת הרמת כוסית לכבוד חג השבועות ,נפרד הצוות המנהלי של
הפקולטה מיועצת האוניברסיטה הפתוחה שלומית ברקוביץ שעזבה
לטובת תפקיד אחר בארגון .במקומה תאייש את התפקיד ד"ר שגית
ליפץ אליאסי .הפקולטה מאחלת לשגית הצלחה רבה.

קולוקוויום פקולטטי 6 #
המשתתפים באירוע שמעו את הרצאותיהן של ד"ר חנה חימי וד"ר לאה
יגר שנשאה את הכותרת" ,שוטרים ופרקליטים בישראל :מהן ידיעותיהם
לגבי הגורמים המשפיעים על הזיכרון והזיהוי של עדי ראייה?" ההרצאה
עסקה בהתמצאותם של שוטרים ,סנגורים ותובעים בעדויות ראייה
בזכות עיסוקם היומיומי בסוגיות הנוגעות לעדויות כאלה ,לעומת עורכי
דין שאינם עוסקים בכך באופן יומיומי ולעומת אזרחים מן השורה

הפקולטה לאמנויות – המדרשה
חדשות הפקולטה
אירועי החודש בפקולטה לאמנויות ובגלריית המדרשה – הירקון 19

היחידה האקדמית לתקשוב
פגישת עבודה לקידום פרויקט האיחוד האירופי IN2IT
בחודש מאי התקיימה פגישת עבודה במכללת תל חי בנוכחות כל
השותפים הישראלים והשותפים האירופיים בפרויקט האיחוד האירופי
 .IN2ITהפרויקט מתרכז בפיתוח משותף של קורסים בלמידה מרחוק,
קהילות משותפות של עשייה ומחקר ,וכן שיתופי פעולה בין אקדמיה
ותעשייה וקהילה בהתבסס על תהליכי בנאום.
פגישת העבודה הניעה תהליך מעניין לגיבוש נושאים כלליים כשכל
קבוצה מפתחת כללה שותף אירופי ושותף ישראלי אחד לפחות .בתום
התהליך הוגדרו שישה נושאים מובילים וחברי צוות לכל נושא.
עד הפגישה הבאה שתתקיים בתחילת יולי בלודביגסבורג ,יגיעו חברי
הצוות הפעילים בפרויקט להסכמות לגבי קורסים שיפותחו ושילובם
במערכת השיעורים במכללה.
לאתר האינטרנט של הפרויקט >>>
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מפעילויות המרכזים במכללה
יום עיון של המרכז לחיים משותפים
יום עיון בנושא יהודים וערבים בערים המעורבות – עבר והווה ,התקיים
באוניברסיטת תל אביב ,בנוכחות מארי קופטי ,מנהלת שותפה במרכז
לחיים משותפים .הרצאתה של קופטי עסקה בהפרדה והבדלה בין
מערכת החינוך היהודית ומערכת החינוך הערבית בערים המעורבות   .
באירוע הושקו גם שני ספרים" :הסיפור של בני הארץ" מאת פרופ' מנחם
קליין; ו"רשימותיו של אפנדי נטול שכר סופרים" מאת יעקב יהושע.

יום עיון למתנדבי "קריאה בהנאה" במרכז ימימה
לחקר ספרות ילדים ונוער
יום העיון מטעם עמותת של"מ (שירות לאומי למבוגר) התקיים
בהשתתפות למעלה מ 350-מתנדבים מרחבי הארץ והוכתר בהצלחה
רבה .מתנדבי הפרויקט קוראים באוזניהם של תלמידים בכיתות א-ב
יצירות ספרות איכותיות ,במטרה לעודד אותם לאהבת הספרות ולפתח
את יכולות הקריאה שלהם.
המשך >>>

סדנאות ייחודיות במרכז לתכנון לימודים

סדנת Pinterest
שרה הורוביץ מסדנת העיצוב במרכז לתכנון לימודים ,פיתחה סדנה
חדשה לקראת יום העיון של המסלול לחינוך היסודי "בין סימני שאלה
לסימני קריאה" ,שמטרתה לחשוף את הסטודנטים לאתר הפינטרסט
כמקור השראה לעיצוב סביבת הכיתה.
המשך >>>

תפורה לפי מידה
צוות המרחב האינטראקטיבי במרכז לתכנון לימודים בנה הדרכה
ייעודית על אפליקציות עבור המד"פית ד"ר פנינה שביט מן המסלול
לחינוך המיוחד .ד"ר שביט ביקשה לחשוף את הסטודנטים שלה בקורס
"אסטרטגיות הוראה לתלמידים עם נכויות התפתחותיות" ,לכלים חכמים
שיכולים לשמש לחינוך המיוחד .זאת במסגרת פרויקט האייפדים
במכללה שמובילה היחידה לתקשוב.
המשך >>>

המשרד לקשרים בינלאומיים אקדמיים
משלחת מכללתית בפרויקט בויסבאדן ,גרמניה
ד"ר זיאד מסאלחה מהמכון האקדמי הערבי להכשרת מורים ערבים,
קטרין פרנקל מהפקולטה לאמנויות – המדרשה ,וניר ויטנברג מהמסלול
לקידום נוער ,בפקולטה לחינוך ,השתתפו בתכנית "עבודת נוער – גישה
לכל" בוויסבאדן ,גרמניה .מטרת התכנית לקדם שיתופי פעולה בינלאומיים
ולפתח תכניות המיועדות להטבת מצבם של נוער דל אמצעים או נוער
המשך >>>
במצבי סיכון.
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פרויקטים במכללה

"אנשים טובים באמצע הדרך"
סטודנטים הלומדים בקורס תהליכי יצירה ב' במסגרת המסלול לחינוך
הבלתי פורמלי ,הביאו לקדמת הבמה את פניהם וסיפוריהם של עובדי
מנהל ונותני שירות במכללה – אלה שעוסקים במלאכה מאחורי
הקלעים אך פחות מוכרים לסטודנטים.
המשך >>>

מנהרת הזמן
שערים משותפים :אירוע הסיכום השנתי של
פרויקט מנהרת הזמן
בימים של הכרעות ספורטיביות וטורנירים לאומיים גדולים ,התכנסו
במכללה מאות ערבים ויהודים לאירוע בנושא ספורט ,קהילה וזהות שבו
כולם יצאו מנצחים.
המשך >>>

קבוצות הכדורגל בישראל כזירה של
חיים משותפים
"הכדורגל הוא המקום שבו יש את הדו-קיום הטוב ביותר במדינת
ישראל ,ולו כל עם ישראל היה מתנהג כפי שהשחקנים מתנהגים על
כר הדשא ,הייתה לנו היום מדינה הרבה יותר טובה" .כך פתח אבי
לוזון ,יו"ר התאחדות הכדורגל לשעבר ,את דבריו ביום העיון שהתקיים
במכללה בחסות עיתון "הארץ" ,ובשיתוף פעולה של המרכז לקידום
חיים משותפים ,הקתדרה לחקר תנועת העבודה ופרויקט מנהרת הזמן.
המשך >>>
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פרויקטים בינלאומיים
TeachEx
ד"ר אסנת דגן ,ד"ר אילנה מילשטיין וד"ר נוע רגוניס ,התארחו
באוניברסיטת חרונינגן בצפון הולנד ,שם למדו על תהליכי הטמעה של
שילוב טכנולוגיות בהוראה ועבדו על פיתוח  5מודולות הכשרה שיוצעו
לסגל האקדמי בשנת הלימודים הבאה:
 .1יישום פרקטיקות המיושמות בשיעורי סדנה/סטודיו לקורסים
מסורתיים.
 .2המרצה כמפיק ,שילוב קטעי וידאו בהקלטה "ביתית" בתוך קורסים
אקדמיים.
 .3שונות לומדים והנגשת ההוראה ,יישום מודל העיצוב האוניברסלי
בהוראה האקדמית.
 .4למידה ניידת .Mobile Learning
 .5למידה סביב פרויקטים .Project Base Learning
אתר הפרויקט >>>

חדשים על המדף

ספרים ,כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

מה בעצם עשינו? סיפורי הצלחה ממרכזי תמיכה
לסטודנטים עם ליקויי למידה

"בלשנות עברית" – כתב העת לבלשנות עברית
תיאורית ,חישובית ויישומית ,70 ,תשע"ו

הספר נכתב במסגרת צוות חשיבה הפועל
במכון מופ"ת בנושא "למידה מהצלחות של
מרכזי תמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה".
הספר מציג סיפורי הצלחה של  12מרכזי
תמיכה הפועלים במוסדות אקדמיים ,כפי
שתיארו אותם מנהלות המרכזים ואנשי צוות
שפעלו לצדן .סיפורי ההצלחה המתוארים
בספר הם בראש ובראשונה פרי מאמציהם
האישיים של הסטודנטים ,אך הם לא היו
מתאפשרים ללא מנהלות המרכזים וסגל
העובדים בהם ,אשר האמינו בסטודנטים שפנו אליהם ,פתחו בפניהם
דלתות ,יצרו סביבה תומכת ,מכילה ומונגשת ,ופיתחו גישות ,מודלים,
כלים ומיומנויות ייחודיים המותאמים לאוכלוסייה זו .הספר מיועד לאנשי
מקצוע העובדים בתחום ליקויי למידה ,לסטודנטים עם ליקויי למידה
ולבני משפחותיהם.
עורכים :ד"ר ארנה שמר ,פרופ' יונה רוזנפלד ,ד"ר אורית דהן והגב' אריאלה
דניאל-הלוינג.
מו"ל :מכון מופ"ת בשיתוף עם מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

בחוברת זו מתפרסם מאמרו של ד"ר אבי
גבורה ,המרצה במכללה (נכתב בשיתוף ד"ר
דולי לוי)" :החזרה התחבירית רטורית כאמצעי
שכנוע בנאומיו הפוליטיים של יאיר לפיד".

Israel Exploration Journal
מאמר של ד"ר עמית דגן ,מרצה בחוג ללימודי
ארץ ישראל וגיאוגרפיה ,פורסם בכתב העת
 .IEJהמאמר הוא חלק ממחקר גדול על חיי
היומיום בעת העתיקה ,והשתקפותם בממצא
החומרי .המאמר עוסק באתר ארכיאולוגי
ופורסם בדפוס במסגרת פרויקט החפירות
בתל צפית (גת המקראית).

"דפים" – כתב העת לעיון ולמחקר בחינוך ,62 ,תשע"ו
בגיליון המוקדש לנושא" :המורה – תפקיד
ואדם" ,מתפרסמים מאמריהם של שני
מרצים במכללה :מאמרו של ד"ר אורן ארגז,
לחשוב "חינוך" מחדש ולחנך ל"כאן ועכשיו"
– מן המבט הקונטמפלטיבי; ומאמרה של ד"ר
אורית שורץ-פרנקו" ,אמני שיקול הדעת".
עורך :בועז צבר
מו"ל :מכון מופ"ת
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קידומי דרגה ,קבלת תארים
ברכות לד"ר חאג יחיא אחסאן לרגל קבלת תואר דוקטור
בפילוסופיה ,בתחום החינוך המתמטי.

ברכות לעלייתו של אתר המכללה החדש

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