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כסלו-טבת תשע״ט, דצמבר 2018 - ינואר 2019

 

גיליון
53

מה קורה במכללה

אירועים במכללה

חגיגות חג הסיגד

גם השנה צוין במכללה חג הסיגד של בני העדה האתיופית. מידע על אודות הקהילה האתיופית בארץ ועל מנהגי החג 

הוצג ברחבה שמול הקפטריה, וסטודנטים מכלל בתי הספר במכללה, התקבצו לריקודים משותפים. כמו כן נחשפו 

החוגגים לסיפורי זיכרונות שתועדו במסגרת פעילויות קבוצות התיעוד של מנהרת הזמן, במכללה ומחוצה לה. 

המשך<

במסגרת לימודי קבוצת המגשרים במכללה, הוצגה בשנה 

שעברה תערוכה שמתעדת את זיכרונותיהם של יהודי 

אתיופיה. השנה, לרגל חג הסיגד הוצגה התערוכה בבית 

הספר כרמים באלקנה. זאת הודות לקשר שיצרה פטלה 

סבהט, שלמדה בקבוצת המגשרים, באמצעות בתה ציון 

ברינר, המלמדת בבית הספר.

צוות המורים וההנהלה סיפר בהתלהבות כי התערוכה 

האטרקטיבית ריתקה את התלמידים ובעקבותיה נוצר 

אצלם עניין ורצון אמיתי ללמוד על אודות קהילת יהודי 

אתיופיה, “ביתא ישראל”.

נציגי משרד החינוך שביקרו בבית הספר בעקבות שיטות 

הלימוד החדשניות שפיתח, נחשפו גם הם לתערוכה 

והתרשמו מאד מהיכולת לתעד זיכרונות אישיים בפורמט 

אותנטי הפונה גם לבני הדור הצעיר.

סדרת הרצאות הנשיאה
מפגש ראשון במסגרת סדרת הרצאות הנשיאה התקיים לאחרונה, ובו התארח הסופר ישראל ויסלר )פוצ'ו(, 

תחת הכותרת: "מאין נחלתי את שיריי: על הקשר בין המציאות לבין הביטוי הספרותי שלה". ישראל ויסלר 

)פוצ'ו(, מבכירי היוצרים הישראלים לילדים ולנוער במחצית השנייה של המאה העשרים, מספר ביצירותיו 

את סיפורם של בני דור הפלמ"ח, ושל מי שילדותם ונעוריהם עברו עליהם בעשורים הראשונים לקיומה 

של המדינה, בסגנון ייחודי הממזג תיעוד, תיאורי הווי והומור מושחז. המפגש התקיים לרגל הוצאתה של 

האוטוביוגרפיה שלו "בחיי" )בשלושה כרכים(.         

המשך<  

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/sigad.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/president.aspx
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המכללה למען הקהילה

מעורבות חברתית במכללה
מפגש ההיכרות של אפיקי המעורבות החברתית במכללה 

התקיים ב-29.10.18. במפגש הוצגו בפני הסטודנטים 

הקישור בין האקדמיה לקהילה, תכנית הקורס המלווה 

המקוון בהנחיית ד"ר ג'קי זבולון, ואפיקי העשייה 

החברתית שבהם יכולים הסטודנטים להתנדב בקהילה.

השנה הצטרפו לפעילות עמותות וארגונים נוספים, וגם 

ההיענות של הסטודנטים גדלה מאוד. זאת בזכות שיתופי 

פעולה ותמיכה של אנשי הסגל והמנהלה, ד"ר יעקב )ינקי( 

טפלר, פרידה אגמי, אורית לרר כנפו וסיגל מורד.  

  

סטודנטים מהפקולטה לחינוך 
מתנדבים בעמותת אחי

יותר מ-20 סטודנטים מהפקולטה לחינוך השתלבו 

בפעילות התנדבותית בעמותת אחי, עמותה הפועלת 

למען יצירת קשר ארוך טווח עם נוער בסיכוי וחיילים 

בודדים במהלך השירות הצבאי ולאחר שחרורם, תוך 

הגברת המודעות לנושא במדינה וביהדות התפוצות. 

מתנדבי העמותה מלווים את בני הנוער, מסייעים בתהליך 

גיוסם לצה"ל, תומכים בחיילים בודדים לאורך השירות 

ולאחר השחרור, כדי לרכך את יציאתם לאזרחות ללא בית 

וסביבה תומכת, בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הפועלים 

בתחום.

מנכ"ל העמותה עודד סורק, וד"ר ג'קי זבולון, משתפים 

פעולה למען הצלחת התכנית לטווח הרחוק ותרומתה 

לחיילים בודדים ברחבי הארץ.

יצא לדרך המחזור הראשון של המאיץ החברתי במכללה
מרכז קשת פתח בשבוע שעבר את המחזור הראשון של המאיץ החברתי של המכללה. המאיץ החברתי נפתח תחת 

ערוץ החדשנות והיזמות החברתית בקשת, בהובלה של עמית לרנר. 18 יזמים חדורי מוטיבציה נבחרו בקפידה לאחר 

תהליך מיון של כ-60 מועמדים, והם משתתפים בתכנית יחידה מסוגה בארץ, שתפעל במשך ארבעה חודשים.  

המשך<

דרום שחור
דורין מלול, סטודנטית במסלול לגיל הרך, שנה ב', 

לא נותרה אדישה אל מול המציאות הקשה בחודשים 

האחרונים באזור עוטף עזה. דורין ביקשה מחבריה 

ללימודים במכללה להגיע בחולצות שחורות כדי להביע 

הזדהות וסולידריות עם תושבי הדרום. ההזדהות הייתה 

מחווה אנושית של אנשי חינוך לעתיד למען תושבי 

הדרום שחייהם נמצאים בסיכון יומיומי.

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/meitz.aspx
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לאחר תכנונים ארוכים 

וארגון מורכב, יצאו 

סטודנטיות משנתונים 

ב׳, ג׳ )חינוך רגיל 

ומיוחד(, ואקדמיה-גן, 

לסיור לימודי מוצלח 

שכלל פעילויות 

מרגשות בעשרות 

גני ילדים הפרוסים ב-11 יישובים בעוטף עזה. הביקור 

המרגש התברר כבעל משמעות וחשיבות רבה הן עבור 

הסטודנטיות והן עבור הסגל.     

המשך<

כפר סבא: לקראת עיר חינוך אקדמית
נציגי המכללה נפגשו בסוף חודש נובמבר בעיריית כפר 

סבא עם שלושה גופים מרכזיים האמונים על נושא 

החינוך בעיר. הפגישה השנייה בסדרת מפגשים בנושא 

החינוך בכפר סבא, היא חלק מתהליך שדרוג של מערכת 

החינוך בעיר מגיל לידה ובכלל, במטרה להפוך את כפר 

סבא לעיר אקדמית – עיר שהסטודנטים המוכשרים 

להוראה במכללה האקדמית בית ברל, ימצאו את מקומם 

במסגרות החינוך בה, ויצעידו את העיר קדימה תוך 

התמקצעות בתכניות אקדמיות חינוכיות.

המשך<

סטודנטיות מהחוג לגיל הרך בביקור בעוטף עזה

הישגים ופרסים

שלושה נציגים של המכללה בתכנית "אלומות – מובילים הכשרת מורים באקדמיה"
אנו שמחים לבשר כי שלושה חברי סגל המכללה – אילנה פאול-בנימין, לינור הדר וסמיר קעדאן – נבחרו לאחר תהליך 

ארוך ומעמיק להיכלל בין משתתפי מחזור א' של תכנית "אלומות – מובילים הכשרת מורים באקדמיה".         המשך<

הסטודנטים בהתנסות המעשית שותפים לצוות הפדגוגי
סטודנטים סדירים וסטודנטים הלומדים בתכנית להכשרת אקדמאים, שותפים לכל המטלות והפעילויות של הצוות 

הפדגוגי בבית הספר, ובין היתר משתתפים בישיבות פדגוגיות. פעילויות אלה מכינות אותם לעבודה עצמאית בשטח, 

המשך< ונותנות להם כלים להתמודדות במצבים דומים.        

בואו להביע את דעתכם בנושא 
חיים משותפים ואולי תזכו בפרס

מחקר אורך שמוביל המרכז לקידום חיים משותפים, בודק 

עמדות סטודנטים יהודים וערבים בנושא חיים משותפים. 

המחקר נערך זו השנה השלישית במסגרת המרכז לקידום 

חיים משותפים בהובלת ד"ר מיכל היישריק. ממצאי 

השאלון משמשים את המרכז בקביעת מדיניות ובפיתוח 

תכניות חדשות. 

בקרב הסטודנטים שמילאו את השאלון הוגרלו פרסים, 

ועשרה סטודנטים זכו בשוברי מתנה בסך 100 ₪. 10 

שוברים נוספים יוגרלו בין המשיבים לשאלון סוף שנה, 

שיפורסם בפורטל המכללה בתחילת חודש יוני.  

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/articles/pages/otef.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/kfar-saba.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/masit.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/alumot.aspx
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המורים החדשים לומדים אצל המרצים המובילים: שניים ממרצי המכללה זכו במענק 
פרסום יוקרתי  

ד"ר עלי ותד וד"ר שגית מור זכו במענקי פרסום ספרים של הקרן הלאומית למדע )ISF(. ד"ר מור זכתה במענק 

לפרסום ספרה "שבי קשה מכול: שבויים, שבי ושיח השבי בספרות חז“ל"; ד"ר ותד זכה במענק לפרסום ספרו 

"ספר המליץ كتاب الترجمان )המילון( המיוחס לפינחס הכהן בן יוסף הרבן, מהמאה ה-14".

פרס הסרט הדוקומנטרי ל"נשות החופש" 
של עביר חדאד

סרטה של עביר חדאד, נשות 

החופש, זכה בפרס הסרט 

הדוקומנטרי במסגרת פסטיבל 

הקולנוע לזכויות אדם שהתקיים 

במדריד ביום הבינלאומי 

לזכויות האדם. זהו הפרס 

החמישי השנה לסרטה של 

חדאד.

המעבדה לאתיקה של המחלקה לקולנוע הוכתרה כפרויקט דגל בינלאומי

איגוד בתי הספר העולמי לקולנוע )CILECT(, החליט 

להפוך את המעבדה לאתיקה של המחלקה לקולנוע, 

לפרויקט דגל רשמי של בתי הספר לקולנוע בעולם. 

בקונגרס העולמי שהתקיים בתחילת החודש במומבאי, 

הודו, הציג ד"ר דן גבע את הפיילוט שקיים במהלך השנה. 

הפרויקט הוכתר כהצלחה, וד"ר גבע זכה במענק מחקר 

שנועד לפיתוח מערך הוראה ומחקר עבור מורים מ-180 

אקדמיות בעולם.

האתר המחקרי של הפרויקט יושק בקונגרס העולמי הבא 

שיתקיים במוסקבה במהלך 2019.

חיים משותפים

מפגשי שיח לציון יום השנה לרצח יצחק רבין
אוהל זכור הוקם במכללה לציון יום השנה ה-23 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין במסגרת שלושה ימי תערוכה ושיח 

לזכרו. האוהל הוקם ביוזמת המרכז לקידום חיים משותפים בשותפות עם בית המדרש למורים עם ותנועת דרור ישראל.

המשך<

סדנה באוהל זכור יום העיון לזכרו של יצחק רבין ז״ל

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/rabin.aspx
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כנסים, השתלמויות וסיורים

אתגרי הקמפוס כמרחב משותף 
כ-90 מרצים ואנשי אקדמיה, יהודים וערבים, השתתפו 

בכנס "אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף". 

בכנס שהתקיים בשיתוף עם מכון ון ליר, נדונו האתגרים 

החדשים העומדים בפני המוסדות האקדמיים בישראל 

נוכח העלייה במספר הסטודנטיות והסטודנטים הערבים 

הלומדים בהם. 

המשך<   חוברת המאמרים של הכנס<

תקציר ממצאי מחקר העוסק בתחושת שייכות של 

סטודנטים ערבים לקמפוס האקדמי בישראל<

העצמת קולם של המורים החדשים: 
השקעה אג'נטית והכוונה עצמית מנקודת 

מבט תרבותית
בחודש נובמבר התקיים בנגב הכנס הבינלאומי של 

תכנית Proteach בהשתתפות ד"ר דליה עמנואל נוי, 

ד"ר אורית דהן, גב' בלי לודמיר מרם, ד"ר רימונה כהן, 

ד"ר אינה בן אורי, ד"ר אילנה דרור, וד"ר סאפייה עראפת.

המשך<        תיעוד הכנס באתר הפרויקט <

השתלמות עולמות וירטואליים

under construction

השתלמות בת שלושה מפגשים בנושא "עולמות וירטואליים" התקיימה בחודש אוקטובר לסגל האקדמי של המכללה.

המשך< 

אות הוקרה הוענק לד"ר רוידה אבו ראס 
על תרומתה לקידום השיח לרב תרבותיות

ד"ר רוידה אבו ראס השתתפה בכנס בינלאומי שנערך על 

ידי ראש קתדרת אונסק"ו באוניברסיטת אבאי לפדגוגיה 

בעיר אלמאטי, בעבר בירת רפובליקת קזחסטאן. הכנס 

התקיים לציון 90 שנה להיווסדה של אוניברסיטת אבאי 

לפדגוגיה בעיר, ולציון עשור לפעילות אונסק"ו לקירוב 

בין תרבויות. במהלך הכנס הוענק לד"ר אבו ראס אות 

הוקרה על תרומתה שלה לקידום השיח לרב תרבותיות 

ופעילויות אונסק"ו בישראל ובעולם.

המשך< 

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/etgarei.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/documents/hangasha.pdf
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/documents/shayahut.pdf
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/hahatsama.aspx
http://www.proteach-project.org/News/proteach-international-workshop-
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/virtual.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/roida.aspx


6

הכנס הבינלאומי השנתי של האגודה 
הישראלית ללימודי יפן

האגודה הישראלית ללימודי יפן, ערכה את הכנס 

הבינלאומי השנתי בתאריכים 18 -20 בדצמבר 

באוניברסיטת תל אביב. הכנס האינטרדיסציפלנרי החולש 

על תחומי חברה, רוח ואמנות, נערך בהשתתפות חוקרים 

ישראלים מן הארץ והעולם, חוקרים מיפן, אירופה, ארה"ב, 

ועוד. כמו כן השתתפו בכנס פרופ' נורית בוכוויץ, 

ד"ר סיגל בן רפאל גלנטי המשמשת כיו"ר האגודה, 

וד"ר אלון לבקוביץ, המשמש כראש הוועדה האקדמית של 

האגודה.

קולוקוויום #1 בפקולטה לחברה ולתרבות
במפגש הקולוקוויום הראשון שהתקיים ב-26.11, שמעו המשתתפים את הרצאתה המרתקת והעשירה של 

ד"ר ורד סיידון, ראש החוג ללשון העברית. ההרצאה עסקה בזיקה שבין המחשבה ובין הרגש בעברית לתולדותיה כפי 

שהיא עולה מן המשמעות והתחביר של הפועל 'חשב'.

בהרצאה נכחו, סגל אקדמי סגל מנהלי וסטודנטים.

מהפכות שקטות
הפקולטה לחברה ולתרבות חתמה את שנת 2018 עם הכנס הפקולטטי החמישי של הפקולטה לחברה ולתרבות בנושא 

מהפכות שקטות.

המשך<

תערוכות

תערוכת יצירות של נגמלים מסמים ואלכוהול בקהילות 

טיפוליות

המגמה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק, בראשותה של 

ד"ר הילה גולן שמוחה, הפקולטה לחברה ולתרבות, 

אירחה תערוכה מיצירותיהם של נגמלים מסמים 

ומאלכוהול, בקהילות הטיפוליות אילנות והרטוב - 

עמותת בית אור אביבה.  

אוצרת התערוכה ומאמנת באמצעות אמנות: רות אשכנזי 

מימרוד.

המשך<

תמר גטר - סאקרום, ָעֶצה
תערוכתה החדשה של תמר גטר בגלריית המדרשה – 

הירקון 19, כוללת ארבע עבודות חדשות בטכנולוגיות 

שונות של רישום ווידיאו: "ארנבת במנוסה", "חיירונה", 

"קנטאורמאכיה", ו"פחד וגבורה".

       ארבע העבודות עוסקות בגוף, בכוח ובאלימות. מבטן 

מושקע באנטומיה של גפיים, ובסיפורים קצרצרים 

שעניינם הלשון הגרפית של תיאורי זוועות רצחניות.

אוצר: אבי לובין 

המשך<

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/society/news/pages/revolutions.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/articles/pages/ilanut.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/news/news_events/nov18/pages/tamar.aspx
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חקירות - 3 תערוכות יחיד
אוצר: אבי לובין

פה אימה: שערה במקום הפשע 
התערוכה של רותי הלביץ כהן ויהושע בובות, פה אימה: 

שערה במקום הפשע, נפתחה בגלריה האוניברסיטאית 

של האוניברסיטה הפתוחה. אירוע הפתיחה כלל שיח בין 

האמנים יהושע סובול ורותי הלביץ כהן על דימוי ומילה, 

ועל התהום שביניהם. אמן הספוקן וורד פדרו גראס הופיע 

במופע סולו אקוסטי.

אוצרת: כרמית בלומנזון

התערוכה פתוחה עד 29.2.2019.

רותי הלביץ כהן, "אהובתי 1", 2018

קשרים בינלאומיים אקדמיים

סטודנטים מחו"ל במכללה
במסגרת קשרים בינלאומיים בין אוניברסיטאות, בסמסטר 

א' לומדים במכללה ארבעה סטודנטים מהאוניברסיטה 

לחינוך בלודביגסבורג שבגרמניה: מיה-מריה ג'גר לומדת 

אמנות, לאה שוורץ וג'ודית שאופ לומדות הוראת אנגלית, 

וליאנדר בוג מ-Internazionale Filmschule – Ifs שבקלן, 

לומד במחלקה לקולנוע. הסטודנט מיכאל פרץ )במרכז 

התמונה( מלווה את הסטודנטים ודואג לרווחתם בכל 

ימות השבוע, במעונות ובקמפוס.

לסמסטר ב' נרשמו כבר שישה סטודנטים נוספים שיגיעו 

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

ביקור משלחת מאוניברסיטת לודביגסבורג 
במכללה

הקשר המתמשך של מנהרת הזמן עם החוג להיסטוריה 

באוניברסיטת לודביגסבורג שבגרמניה מתפתח ומתהדק. 

בחודש אוקטובר הגיעה לביקור במכללה קבוצת 

סטודנטיות מהאוניברסיטה בהובלת ד"ר ברבל פלקל 

מהחוג להיסטוריה.

המשך<

אחרי הצלצול: עולם הפנאי של ילדים ובני נוער

ד"ר טלי היוש 

ופאדיה נאסר-אבו אלהיג'א

הספר נולד בעקבות מחקר ארצי 

בנושא, שנערך במימון המדען הראשי 

במשרד החינוך. במחקר התגלה מחסור 

בידע שיטתי ואמין על הפנאי של 

ילדים ונוער בישראל בכלל ובחברה 

הערבית בפרט. ילדים ונוער הם 

הקבוצה הפעילה ביותר בתחום הפנאי, 

ולפעילותם נודעת השפעה מכרעת על 

עיצוב אישיותם וגיבוש זהותם – מכאן 

חשיבותו הראשונית של הספר. הספר משלב תיאוריה, 

נתונים וממצאי מחקר מהארץ ומהעולם, ומספק לקוראים 

תמונה מקיפה של מאפייני הפנאי של ילדים ובני נוער. 

מו"ל: הוצאת מאגנס

על הספר באתר ההוצאה< 

ספרים

בשביל החיים

ד"ר אילון שמיר

מסה ביקורתית על תורת החיים של 

אהרן דוד גורדון, המנגישה לציבור 

המשכיל הרחב בישראל, רעיון מרכזי 

במשנתו של א"ד גורדון, באופן מרתק 

ומושך לבבות.

אזכורים להוצאת הספר בתקשורת 

מו"ל: הקיבוץ המאוחד בשיתוף 

ספריית הילל בן חיים למדעי היהדות

אזכורים להוצאת הספר בתקשורת<

מינויו של ד”ר קוסאי חאג’ יחיא כראש המכון האקדמי לחינוך במכללה האקדמית בית ברל, 
זכה להדים רבים בכלי התקשורת השונים< 

משלחת מרצים מתורכיה ביקרה במכללה
ד"ר מואניס טיבי, מהחוג למדעי המחשב במכון האקדמי 

הערבי לחינוך, אירח שלושה מרצים מאוניברסיטת 

האג'טה )Hacettepe University( שבאנקרה, תורכיה, 

במסגרת תכנית ארסמוס פלוס לחילופי מרצים. בראש 

המשלחת עמד פרופ' עארף אלתון, מנהל המרכז ללמידה 

מרחוק שם. במהלך היום נפגשו האורחים עם בעלי 

תפקידים וצוותים שונים והתרשמו מהפעילות הענפה 

במכללה. שבוע לאחר מכן ביקר ד"ר טיבי ביקור גומלין 

באוניברסיטת האג'טה, ונפגש עם בעלי תפקידים ועם 

ראש הפקולטה לחינוך. עיקר הפעילות הייתה במרכז 

ללמידה מרחוק שבו הציגו דוקטורנטים את עבודתם 

והתקיים דיון סביב עבודות אלה. שני הצדדים הביעו את 

רצונם להמשך שיתוף פעולה עתידי.

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/pages/bikor.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/chugim/mikra/pages/com.aspx
https://www.magnespress.co.il/Book/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%9C.aspx?name=%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%9C&code=45-231055&docNo=1&qid=1&from=eBooks/eBooks.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/publishes/documents/arabpr/october-18.pdf
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מאמרים

עתידה של הזקנה בראי הספר "מוות לסירוגין" מאת ז'וזה 

סאראמאגו

ד"ר אבי ביצור

מאמר ראשון בסדרה של שבעה מאמרים בנושא עתיד 

הזיקנה והיערכותה של מדינת ישראל לטיפול בקשישים 

ובצורכיהם לאור העלייה בתוחלת החיים.

למאמר המלא<

רב-תרבותיות וחיים משותפים בין יהודים/ות וערבים/ות 

במוסדות אקדמיים להכשרת מורים ומורות

ד"ר וורוד ג'יוסי וד"ר גליה זלמנסון לוי

המאמר הוזמן על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל. 

למאמר המלא<

הנחלת הזיכרון ההיסטורי והלאומי של עם ישראל 

במוזיאונים בחברה היהודית בירושלים בתקופת המנדט 

הבריטי 

ד"ר עודד שי

המאמר פורסם בכתב העת "כעת"

למאמר המלא<

המכללה בכלי התקשורת

המדרשה בכלי התקשורת

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

בכתב העת לבלשנות עיונית ויישומית "חלקת לשון"51, 

תשע"ט, מתפרסמים מאמרה של ד"ר תמי יאיר: "פרפראזה 

בלשונם של עבריינים כמבטאת רכיבים בתפיסת עולמם", 

ומאמרו של ד"ר זאהי עבאס: "קשרים לוגיים בתרגום רס"ג 

לתורה ותרומתם להבנת הטקסט המקראי".

מאמר של ד"ר מואניס טיבי פורסם בכתב העת

Int. J. Information Privacy, Security and Integrity

Tibi, M.H., Ganayem, A.N. and Asad, K. (2018). The 

privacy paradox in using Facebook among Arab 

teens: between declarations and behavior. Int. J. 

Information Privacy, Security and Integrity, 3(4), 

310–326.
 

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/documents/zikaron.pdf
https://www.jokopost.com/society/19545/
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/53/documents/rav-tarbutiyut.pdf
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/publishes/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/about/in_the_press/pages/default.aspx



