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אדר-ניסן תשע״ח, מרץ-אפריל 2018

 

גיליון
50

מה קורה במכללה

אירועים במכללה

יום פתוח

ביום רביעי, 14.3 התקיים במכללה האקדמית בית 

ברל יום פתוח כלל-מכללתי, ולמחרת התקיים יום 

פתוח במכון האקדמי הערבי לחינוך.

מאות מתעניינים הגיעו והתעניינו בפקולטות 

ובמסלולים השונים: חינוך והוראה, חברה ותרבות, 

אמנויות, לימודי תעודה ופיתוח מקצועי.

את פניהם קיבלו צוות מרכז ייעוץ והרשמה ושולחן 

מלא פינוקים שהמתיקו את היום המרגש.

כל אחד מן המתעניינים ישב עם נציג מהמסלול 

הרלוונטי לו ועם סטודנט שלומד במסלול, וקיבל 

הסבר מפורט ותשובות לשאלותיו.

השנה נוספו מגוון תכניות חדשניות, כמו הכשרת 

אקדמאים להוראת סייבר ו-M.Teach לבית הספר 

היסודי, אשר משאירות אותנו בחוד החנית של 

ההכשרה לחינוך והוראה בארץ.

משמח לראות שמתעניינים רבים כל כך אינם 

חוששים מאתגרים ורוצים לעשות שינוי חברה.

בית ברל - חינוך הדור הבא.

שבוע הלשון העברית בחוג ללשון ולספרות עברית

בתאריך כא בטבת התשע"ח )8 בינואר(, יום 

הולדתו של אליעזר בן-יהודה, צוין במדינה יום 

הלשון העברית. לכבוד יום זה, נערך במשך אותו 

שבוע חידון נושא פרסים בנושא השפה העברית, 

לסטודנטים שנה א-ד בחוג ללשון ולספרות עברית 

שבמכון האקדמי הערבי לחינוך. סטודנטים רבים נענו 

לאתגר ושלחו פתרונות מדי יום ביומו, ובתום חמשת 

ימי החידון בחרו השופטות )ד"ר תמי יאיר, ד"ר רמה 

מנור וד"ר רות ביתן-כהן( את שלושת הזוכים:

במקום הראשון זכתה רואה פדילה

במקום השני זכה עבד אלרחמן נאטור

במקום השלישי זכתה סבאא ראס

כל אחד מהזוכים קיבל ספר ניבים להעשרת 

השפה ולהעמקת הידע בלשון העברית על רבדיה 

השונים. החידון תרם לאווירה נעימה ותוססת בחוג, 

והסטודנטים העידו על עצמם שלמדו והתעשרו 

בידע. ועל כך נאמר: "קנאת סופרים תרבה ָחכמה".
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סדנאות למידה במגמה לקרימינולוגיה
30 סטודנטים במגמה לקרימינולוגיה הגיעו בחודש 

ינואר ליום סדנאות למידה בהנחיית גב' אריאלה 

הלווינג, ראש מרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי 

למידה ועם מוגבלות.

המשך<

זהבה הראל, אלמנתו של צבי, ע״י אוסף הספרים של ז'ול ורן 
ותמונתו של ד"ר צבי הראל ז"ל, במרכז ימימה

אוסף ז'ול ורן במרכז ימימה לחקר ספרות 
ילדים ונוער

אוסף הספרים של ז'ול ורן שנאספו בידי ד"ר צבי 

הראל ז"ל, נחשב לאחד האוספים הגדולים והייחודים 

בנושא מחוץ לצרפת. בחודש פברואר הגיעו בני 

משפחתו של ד"ר הראל למרכז כדי לציין 10 שנים 

למותו, ולשמר את מפעל חייו במרכז ימימה.

ישיבות "מצעד הספרים" במרכז ימימה
כמדי שנה, ישיבות ועדת "מצעד הספרים" מטעם 

אגף ספריות בתי הספר במשרד החינוך, שבה 

חברות נשות ספרות וספרניות, מתקיימות במרכז 

ימימה. חברות הוועדה קוראות את עשרות הספרים 

המוגשים על ידי בתי הספר, הספרניות, ההוצאות 

ועוד, דנות בספרים שהוצעו, וקובעות את הרשימות 

המוצעות ל"מצעד הספרים לילדים ולנוער".

ד"ר יעקב )ג'קי( זבולון, לילך חזון, סטודנטית לחינוך מיוחד )שנה ד'(,  
ועוזרת הדקאן פרידה אגמי 

קולקוויום פקולטטי מספר 2: ייצוגי רצח 
בלונדון במפנה המאה ה-20

במרכז המפגש השני בסדרת מפגשי הקולקוויום 

של הפקולטה לחברה ולתרבות, עמדה הרצאתו של 

ד"ר לי ברגר מהחוג להיסטוריה, בנושא "ייצוגי רצח 

המשך< בלונדון של מפנה המאות 1880 -1914". 

מעורבות חברתית

משלוחי מנות בכפר סבא
קהילה ואקדמיה יחד. בחג פורים, המרכז למעורבות חברתית ואגודת הסטודנטים נרתמו לאסוף משלוחי 

מנות מאנשי סגל במכללה. משלוחי המנות שנאספו במשך שבועיים, חולקו לרגל חג פורים לנזקקים בכפר 

סבא. המשלוח נעשה בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה בעיריית כפר סבא.

ד"ר יעקב )ג'קי( זבולון, לילך חזון, סטודנטית לחינוך מיוחד )שנה ד'(, 
ואנשי מחלקת הרווחה בעיריית כפר סבא 

http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/society/mimshal/criminology/events/pages/sadna.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/chugim/history/events/pages/coll_2.aspx
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מפגש הידברות
ביומה הראשון של השנה האזרחית )1.1.18(, 

התקיים במכללה מפגש הידברות בין שתי קבוצות 

סטודנטים: האחת מהמכללה האקדמית בית ברל 

והשנייה מאוניברסיטת אריאל. מהות המפגש הייתה 

קיום שיתופי פעולה בין המוסדות בסוגיות חברתיות 

ופוליטיות, וקירוב קבוצות שעוסקות בנושאי 

הידברות בין יהודים וערבים. מטרה נוספת היא 

הרחבת מעגל הסטודנטים בארץ לשיח והבנה בעיקר 

בנושא הסכסוך הערבי-ישראלי.

המשך<

עיר-אקדמיה: המכללה וכפר יונה
המכללה האקדמית בית ברל, בשיתוף עם עיריית 

כפר יונה ומשרד החינוך, פועלים יחד כדי לעצב 

ולשדרג את המערכת החינוכית ביישוב. זאת במטרה 

לפתח ולהטמיע בעיר מודל חינוכי פדגוגי שממוקד 

בלמידה ובחינוך למשמעות, ובהיבטים פדגוגיים 

וארגוניים המותאמים לאתגרי המאה ה-21. זהו מודל 

עבודה חדשני של עיר-אקדמיה, המושתת על זיקה 

הדוקה בין המכללה כמוסד אקדמי ועיר הצמאה 

לתהליכים חינוכיים מבוססי ידע עדכני.

המשך<

שבוע עבודה מעשית תשע"ח

חינוך חברתי: גיבוש זהויות כדרך לקידום 
חיים משותפים 

סטודנטים המשתתפים בסדנה להכרת מסגרות 

)שנה א'( במסלול לחינוך בלתי פורמלי, נפגשו עם 

יוזמות חברתיות-חינוכיות של צעירים מקבוצות 

חברתיות/תרבויות שונות בפריפריה, המבקשים 

לתרום כל אחד בדרכו לתצרף החיים המשותפים 

בחברה הישראלית. הסיור התקיים בסיוע המרכז 

המשך< לקידום חיים משותפים.   

המסלול לחינוך בלתי פורמלי באור יהודה
העיר אור יהודה, נבחרה השנה להוות מוקד מרכזי 

בסיור לימודי משותף לכל השנתונים במסגרת 

שבוע עבודה מעשית במסלול לחינוך בלתי פורמלי. 

הבחירה בעיר מורכבת ורבת פנים, מבחינה חברתית 

ותרבותית, עמדה בלב הבחירה של מרצי המסלול. 

האפשרות להיחשף וללמוד על פניה השונים, 

המרובדים, והרב-תרבותיים של העיר, תוך הדגשת 

תחום החינוך בכלל והחינוך הבלתי פורמלי בפרט, 

הבטיחה את הצלחת היום שהיה העשיר בתכנים 

ובמפגשים.              המשך<

אנחנו והמארחים בכפר הסטודנטים איילים יכיני

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/hidabrut.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/kfar-yona.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/formali.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/or_yehuda.aspx
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חיים משותפים

אירוע לציון 20 שנה לעמותת פידל המעסיקה את המגשרים החינוכיים הלומדים במכללה 

הסטודנטים המגשרים, קבלת פנים, אוכל מסורתי ומוזיקה

פרויקט בריאות לקידום שיתוף פעולה 
יהודי-ערבי בתכנית להוראת מדעים

 M.Teach סטודנטים להוראת ביולוגיה בתכנית

העבירו יום הוראה מיוחד בחטיבת הביניים "אל 

באירוני" בג'ת. זאת במטרה ליצור היכרות הדדית 

בין המגזר הערבי לבין המגזר היהודי באופן בלתי 

אמצעי, לקדם שיתוף פעולה יהודי-ערבי ולמידה 

משותפת בשתי השפות. יום ההוראה הוא חלק 

מפרויקט לקידום שיתוף פעולה שבו מחויבים 

הסטודנטים בתכנית.

המשך<

המרוץ למיליון: פרויקט לשיתוף פעולה 
יהודי-ערבי בתכנית להוראת מתמטיקה

13 סטודנטים בתכנית M.Teach המתמחים בהוראת 

מתמטיקה, שני סטודנטים ערבים והיתר יהודים, 

בהנחיית ד"ר איחסאן חאג' יחיא ובסיוע ד"ר עלי ותד, 

חברו יחד להפעלת פרויקט המרוץ למיליון בבית 

הספר חט"ב א' בטירה. הפעילות אפשרה חשיפה 

הדדית ובלתי אמצעית בין סטודנטים יהודים לבין 

מורים ותלמידים במגזר הערבי. 

המשך<

לימוד אנגלית חווייתי טירה-רופין
בחודש ינואר התקיים יום לימוד אנגלית חווייתי 

בבית ספר עירוני ג' בטירה, יחד עם תלמידי חטיבת 

הביניים בן גוריון )רופין( במסגרת פרויקט "חיים 

משותפים". הפעילויות פותחו בידי הסטודנטים 

מהמסלולים לאנגלית בפקולטה לחינוך, היחידה 

להכשרה להוראה, והמכון האקדמי הערבי לחינוך, 

בהנחיית המורות, החונכות והמדריכות הפדגוגיות 

ד"ר אורלי חיים וד"ר רים בשארה. בהמשך השנה 

מתוכננים עוד שלושה ימי פעילויות משותפות.

"שורשים נפגשים" לתלמידים יהודים וערבים
לאחרונה הסתיימו בהצלחה שני מחזורים נוספים 

בתכנית "שורשים נפגשים" מבית מנהרת הזמן.

התכנית המתקיימת זו השנה השישית, עוסקת 

בתיעוד חיי היומיום של התלמידים היהודים 

המשך< והערבים ובני משפחותיהם.    

http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/health.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/million.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/news1.aspx
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תערוכות

תערוכת שנה ג' במדרשה
לציון סיכום סמסטר א' עלתה במדרשה תערוכה של 

עבודות הסטודנטים, שזכו לדיון וביקורת משותפת 

בידי מורי המדרשה וכלל הסטודנטים. הסטודנטים 

בחרו להציג את עבודותיהם במדיומים שונים: 

פיסול, צילום, מדיה ועוד.

רוני אגסי

אורן אליאב: תערוכת יחיד
אורן, צייר צעיר ובולט ומרצה במדרשה, פותח את 

תערוכת היחיד הראשונה שלו במוזיאון ישראל.

בלב הפרקטיקה שלו עומדת מערכת יחסים מורכבת 

עם יצירות אמנות אחרות, הכוללת עריכה דיגיטלית, 

עיוות ושכפול לצד שימוש בטכניקות מסורתיות.

מירי סגל: מיריאג'
תערוכת יחיד מקיפה לאמנית המוערכת מירי סגל, 

מתפרשת על פני 20 שנות עבודה. מירי מעמידה 

גוף עבודות מרגש וחכם בניו מדיה, וידאו, אור 

ותצלומים מטופלים. התערוכה כוללת עבודות 

חדשות, ובראשן פרויקט שאפתני וניסיוני "רוחות 

רעות, תרגילים בפילוסופיה קונטיננטלית".

אוצרת: איה לוריא

דינה שנהב: עולמות רכים – תערוכה 
 אינטראקטיבית לכל המשפחה 

תערוכת יחיד של דינה שנהב נפתחה במוזיאון תל 

אביב, באגף הנוער. דינה שנהב מדגישה ערכים 

ומאפיינים הקשורים ברכות, כמו גמישות, משחקיות 

וחמקמקות. השימוש בחומר רך לפיסול הוא חידוש 

של המאה ה-20. הקהל מוזמן לגעת, למעוך, לחבר, 

למלא ולחוש את החומרים בידיים ובגוף.
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תחרויות ופרסים

ברכות לפרופ' נאוה בן צבי על זכייתה בפרס ישראל למפעל חיים בתחום החינוך 

לשנת תשע"ח

המשך<

המכללה האקדמית בית ברל מברכת את ד”ר חנה חימי על זכייתה במענק המחקר היוקרתי 
Horizon 2020 ,של האיחוד האירופי

המשך<

ד"ר ענת רימון אור מהפקולטה לחינוך נבחרה למרצה מעוררת השראה 

סטודנטים וסטודנטיות ברחבי הארץ הצביעו למרצים ולמרצות מעוררי ההשראה מכלל 

המוסדות להשכלה גבוהה. האות המוענק זו השנה השנייה, נועד להביע את הערכתם 

והוקרתם של סטודנטים וסטודנטיות, לאנשי ונשות סגל מכלל המוסדות להשכלה גבוהה, 

אשר הותירו את חותמם על מסלול חייהם.

TARASA מאיצה קדימה
בסוף חודש פברואר סיימו בהצלחה נציגי צוות 

מנהרת הזמן - TARASA, מעיין רגוניס וגיא ברק, 

את תכנית ה"מאיץ" היוקרתית לחניכת מיזמים 

מבטיחים, StartOno Accelerator. 7 מיזמים, בכללם 

מיזם TARASA נבחרו להשתתף בתכנית )מתוך 55 

שהגישו מועמדות(.

התכנית, שנערכה במשך כ-4 חודשים, כללה 

הכשרה בתחומים החיוניים לכל מיזם: בניית מודל 

עסקי, שיווק ופרסום, הצגת המיזם בפני משקיעים 

פוטנציאלים, הכרות עם השוק הרלוונטי למיזם ועוד. 

מיזם TARASA, המבוסס על פלטפורמה אינטרנטית 

ייחודית להעלאת זיכרונות ושיתופם, זכה במקום 

השלישי המכובד, ובתואר "חביב הקהל".

המשך<

המדרשה – פקולטה לאמנויות
שמחה וגאה לבשר על זכייתם של הסטודנטים הבאים במלגת הצטיינות אקדמית ואמנותית

בלה וולובניק – מלגת דקאן

בנימין הסנוט, לילך ליבמן, חן נוכר, מור פלד

במלגת הצטיינות אקדמית באמנויות הקולנוע

דיקרא מקאלדה 

במלגת הצטיינות אקדמית בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית

סבטלנה ז'וטובסקי

http://www.beitberl.ac.il/about/news/pages/himi.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/news/pages/nava.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/news2.aspx
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ציון לשבח לסרט "רמיד"
סרטה של המרצה אורית אדר בכר, "רמיד", שהוצג ב-2015 בגלריית הקיבוץ, זכה בציון לשבח של צוות 

 .After&Now השופטים בתחרות וידאו ארט הבינלאומית

קישור לסרט<

חדשות נוספות מהמחלקה לקולנוע<

ביקרו במכללה

תלמידי תיכון בית אקשטיין התארחו במדרשה
כ-60 תלמידי תיכון בית אקשטיין הגיעו למדרשה ליומיים של סדנאות. התלמידים קיבלו הסבר על 

המדרשה, התחומים הנלמדים בה, הסדנאות השונות והמרצים, מבוגרות המדרשה, אלונה פרידברג וורד 

חרותי. 

את סדנת הפיסול העבירו שתי בוגרות נוספות, עטר רבינא ודפנה שביט.

את סדנת הצילום העבירו מאיה זהבי ותהילה כהן.

תקווה ישראלית באקדמיה
המרכז לקידום חיים משותפים, בראשות ד"ר אילנה 

פאול ומארי קופטי, אירח את פורום תקווה ישראלית 

באקדמיה, הכולל את נציגי המוסדות האקדמיים 

בארץ. המפגש נועד לקדם מהלכים של חיים 

משותפים באקדמיה. 

ניר הכהן, מנכ"ל המכללה, בירך את חברי הפורום 

והדגיש את חשיבות החיים המשותפים ואת 

מחויבותה של הנהלת המכללה לנושא. 

ההרצאה המרכזית באירוע הייתה הרצאתה של 

ד"ר מירב סדי נקר, "מסיפור משותף לשפה 

משותפת". 

נציגי HEP Bejune משווייץ
בחודש פברואר ביקרו במכללה נציגי המוסד 

להכשרת מורים HEP Bejune בשווייץ. מטרת 

הביקור שנערך ביוזמת ד"ר אינה בן-אורי, ראש 

התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי, הייתה להכיר את 

המכללה ובעלי תפקידים העוסקים בתחומי עניין 

דומים.

האורחים, פרופ' פרנצ'סקו ארצ'ידיאקונו, ראש יחידת 

המחקר ב-HEP Bejune, וד"ר דניז גייגר גאספוז, 

סגנית הרקטור למחקר ומשאבים אקדמיים, נפגשו 

עם סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים פרופ' עמוס 

הופמן, עם ראש רשות המחקר ד"ר שי בידרמן, עם 

ראש יחידת "קשת" ד"ר אורית בר, ד"ר אורית דהן 

וד"ר רימונה כהן מיחידת פורשים כנף.

https://www.youtube.com/watch?v=oUECq2rTwJE&feature=youtu.be
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/maslulim/kolnoa/cinema_news/pages/default.aspx
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פיתוח ופעילויות לסגל המכללה
הרצאות, סדנאות שילוב תקשוב בהוראה-למידה 

שפותחו במסגרת TeachEX ומפגשים, במרכז חדשני 

ביום למידה לסגל הפקולטה לחינוך שהתקיים 

בחסות הפקולטה והמרכז לקידום ההוראה, השתתפו 

כ-120 חברי סגל. יום הלמידה התקיים בחודש ינואר 

במתחם "גוגיה" ברעננה, שהוא מרחב למידה חדשני 

המדמה את בית הספר העתידי, ומשמש מקום 

מפגש לפיתוח ופעילות של צוותי חינוך. 

שעתיים במהלך יום זה הוקדשו לסדנאות המשלבות 

תקשוב בהוראה ולמידה ופותחו במסגרת הפרויקט 

 .TeachEx הבינלאומי

המשך<

ערב גיבוש בפקולטה לחברה ולתרבות
בערב גיבוש שנערך ב-8.2.18 לצוות האקדמי 

והמנהלי של הפקולטה לחברה ולתרבות, הציגה 

פרופ' נורית בוכוויץ, דקאן הפקולטה, את פעילות 

הפקולטה בשנה החולפת ובשנה הבאה )תשע"ט(.

טיול הסגל בין אלונים ותבלינים
חברים מסגל המכללה יצאו לטיול אביבי ביוזמת 

ועד המורים ד"ר דליה עמנואל, ד"ר סאאיד בשארה 

וד"ר ניסים עמרני. המסלול כלל סיור מעמיק 

באתר המרתק בציפורי, ותהייה על יופייה של 

המדונה מהגליל. בבית לחם הגלילית עלה סיפור 

ההתיישבות הטמפלרית. בהמשך התקיים מפגש 

מעניין עם מקים חוות התבלינים ממשפחת 

ציטרשפילר אשר שכנע את הנוכחים בתרומת הקצח 

והכורכום לבריאות. לקראת השקיעה נחשף נוף 

העמק כולו מתל יקנעם. טיול של נופים מרחיבי לב 

וחברותא של עמיתים.

סדנאות המרכז לקידום ההוראה
בחופשת הסמסטר התקיימה פעילות סדנאות ענפה 

של המרכז לקידום ההוראה. חלק מן הפעילויות 

היו יוזמות של ראשי יחידות לסגלי ההוראה שלהן, 

וחלק מן הפעילויות הוצעו להרשמה כללית של 

הסגל שבא בהמוניו ללמידה ופיתוח מקצועי.

המשך<

הצגת הקורס מיומנויות חיוניות בפורום 
מובילי תקשוב במכון מופ"ת

ד"ר אסנת דגן וסיגל מורד, היחידה האקדמית 

לתקשוב

במסגרת מפגשי פורום ראשי תחום תקשוב, 

המתקיימים במכון מופ"ת אחת לחודש, במפגש 

ינואר 2018 הציגה ד"ר אסנת דגן, ראש היחידה 

האקדמית לתקשוב ומרכזת פרויקט In2It במכללה 

 )Essential Skills( את הקורס מיומנויות חיוניות

שפותח במסגרת פרויקט זה. 

המשך<

כנסים
הכניסה למקצוע ההוראה

כנס ארצי מספר 2 שעסק בכניסה למקצוע ההוראה התקיים ב-8.2.18 במכללת סמינר הקיבוצים בשיתוף 

האגף להתמחות וכניסה להוראה. בין המרצים הרבים היו גם כמה וכמה מאנשי הסגל במכללה.     המשך<

http://www.teachex.eu/
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/teachex.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/sadnaot.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/essential_skills.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/jan-feb18/pages/news3.aspx
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חדשים על המדף
ספרים, כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

ספרים
"והדרך עודנה נפקחת לאורך" – מנהלות בתי ספר 

כמנהיגות פדגוגיות

דליה עמנואל-נוי, כרמלה גינת, עירית דיאמנט

הספר פותח צוהר להיכרות עם 

עולמן של מנהלות בבתי ספר 

יסודיים, המטפחות נתיבי חדשנות 

בארגון החינוכי, כשהן מפעילות 

מנועי שינוי ושיפור בתחום הפדגוגי, 

הארגוני והטכנולוגי. הספר, העוסק 

בניתוח ספרות מקרים בעבודתן של 

מנהלות, מאיר את עוצמתן כמנהיגות 

מובילות בעלות גישה הוראתית-

פדגוגית, המשקיעות את מלוא מרצן בקידום איכות 

ההוראה והלמידה ובטיפוח המורים כמשאב חיוני 

להצלחה.

סמאדר

מירב נקר-סדי 

סמאדר הילדה, תכף נערה, לא 

יוצאת מהבית. בחופשת קיץ רגילה 

לכאורה, היא משוטטת בין החדרים 

והחלונות של הבית הישן, מציצה 

אל החוץ הלוהט המאיים בשכונה 

המקומית. 

עוד על הספר באתר ידיעות ספרים<

Mothering, education and culture: Russian, 

Palestinian and Jewish middle-class mothers in 

Israeli society

בלב ספרן של לורן ארדריך, דבורה גולדן וסווטה 

רוברמן, עומדת שאלת עיצובה של 

אימהּות בזיקה אל השדה החינוכי. 

הספר הוא פרי מחקר השוואתי 

על מעורבותן של אימהות בחינוך 

 London: Palgrave :ילדיהן. מו"ל

 Macmillan

Computer Science Online Learning: The Impact 

of Structured Discussion Forums

ד"ר מואניס טיבי

הספר מתאר מחקר שבוצע 

במטרה להעריך את השפעת 

הפורומים המובנים על הלימודים 

בקרב סטודנטים שלמדו קורסים 

מקוונים במדעי המחשב. לצורך 

מטרה זו המחקר הציע מבנה של 

פורום וחקר את השפעתו על 

רכישת שלושת סוגי הידע של 

הנושא: )1( סוג הידע "מה" או 

הידע הדקלרטיבי אשר מתייחס לידע על עובדות, 

)2( סוג הידע "איך" אשר מתייחס למיומנויות, 

כלומר היכולת לעשות משהו, )3( סוג הידע "מדוע" 

אשר מתייחס לידע אודות סיבתיות והבנת הסיבות 

והעקרונות המונחות ביסוד הביצוע של פעילויות. 

מאמרים
מודל הדרכה למטפלים המתמודדים עם 

טראומטיזציה משנית ועקיפה: מקושי לחוסן ולצמיחה

מאמרה של ד"ר הדס זאבי-סלע פורסם בביטחון 

סוציאלי: כתב עת בנושא רווחה ומדיניות חברתית, 

גיליון 102, אוקטובר 2017 

על יחסי אקדמיה וחינוך, ויחסי אקדמאים ואנשי 

חינוך

מאמרו של ד"ר אריה לב פורסם בכתב העת 

לביקורת במדעי הרוח והחברה "קתרסיס", 27, אלול 

תשע"ז ספטמבר 2017

הייעוץ החינוכי, כרך כ', נובמבר 2017 

בגיליון זה של כתב העת של אגודת היועצים 

החינוכיים בישראל, פורסמו כמה מאמרים 

שכותביהם מרצים/בוגרים של המכללה האקדמית 

בית ברל:

ד"ר סאאיד בשארה/דילמות חברתיות ומוסריות 

בעבודתם של היועצים החינוכיים בבתי ספר על-

יסודיים לתלמידים עם לקויות למידה.

רונן סלע )מוסמך התוכנית לתואר שני בייעוץ 

חינוכי במכללה( וד"ר מירית סיני/להיות יועצת? 

סיפור מסלול התפתחות הקריירה של גברים שבחרו 

בייעוץ חינוכי.

http://www.ybook.co.il/main/search/מירב נקר-סדי
http://www.ybook.co.il/book/7143/%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%93%D7%A8


10

שחאדה פארידה )מוסמכת התוכנית לתואר שני 

בייעוץ חינוכי במכללה( וד"ר מירית סיני/תפיסת 

היועצת את תפקידה בקידום הנושא החינוך המיני 

בחברה הערבית

ד"ר יפעת כרמל/ילדים חשופים לאלימות מצד 

אביהם כלפי אימם: אוכלוסיית יעד עבור מערכת 

החינוך

ד"ר שרה רוזנאו )נכתב עם פרופ' יצחק גילת(/"אני 

בן אדם אחד, אני לא יכולה להתחלק להכל": אירועי 

קושי ומשבר בעבודת יועצות חינוכיות ודרכי 

ההתמודדות עמם: נקודת מבט נרטיבית.

מניתוק לשילוב: היבטים בחינוך ילדים ונוער בסיכון, 

פברואר, גיליון 20

עורך: ד"ר ניר ויטנברג, מרצה בבית הספר לחינוך 

במכללה

בגיליון זה של כתב העת המיועד לעוסקים בתחום 

קידום ילדים ונוער בסיכון, בשדה ובאקדמיה, 

מופיעים מאמרים פרי עטם של כמה מרצים 

במכללה:

ד"ר חיים להב - "יישום גישת ה"שירותים בהתאמה 

אישית" )P.S.A( בעבודה עם נוער בסיכון בישראל.

סקירתה של ד"ר רחל ארנון את הספר: "מה עובר 

לך בראש? מה שצריך לדעת על פסיכולוגיה בגיל 

ההתבגרות".

סקירת ספרם של ד"ר עוזי ששון וד"ר חגי כץ: 

"הקרב על המתנדב: גיוס והפעלת בני נוער לשינוי 

חברתי".

Academic proficiency performance in second 

and third language: the role of school context> 

מאמר של ד"ר אורלי חיים, העוסק במשתנים בית 

ספריים )תכנית לימודים, מצב סוציואקונומי, תמיכה 

אקדמית ולשונית, הכשרת מורים ללמד תלמידים 

עולים, כיתת עולים וכו'( המנבאים הצלחה בעברית 

כשפה שנייה ואנגלית כשפה שלישית. 

ביטחון סוציאלי: אימהּות וניווט החינוך הבית ספרי: 

מבט השוואתי על אמהות יוצאות ברית המועצות 

לשעבר, פלסטיניות ויהודיות 

לורן ארדריך, דבורה גולדן, סווטה רוברמן 

ביטחון סוציאלי,1-26 :103 

המאמר מציג מבט השוואתי על אימהּות, כפי שזו 

באה לידי ביטוי במפגש עם זירת בית

הספר, בקרב נשים חברות מעמד הביניים משלוש 

קבוצות חברתיות-תרבותיות בישראל: יוצאות ברית 

המועצות לשעבר, פלסטיניות ישראליות ויהודיות 

ישראליות. 

לכתב העת >

צעדים ראשונים בשילוב רשתות חברתיות בהוראת 

התנ"ך – בחינת התנסות לאור הגישה הקונקטיבסטית 

ד"ר שירלי נתן יולזרי, ד"ר חיית שחם (נכתב עם ד"ר 

גלית כדורי)

התוויית הדרך: הסטודנטים הערבים החלוצים 

באוניברסיטה העברית בירושלים בתקופת הממשל 

הצבאי )1966-1948(

ד"ר קוסאי חאג' יחיא

 The Romanian פורסם בכתב העת

Journal of Society and Politics

המכללה בכלי התקשורת

המדרשה בכלי התקשורת

https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon103/Pages/default.aspx
https://www.tandfonline.com/eprint/sfTVaEf68pjfhDHswezf/full
http://www.beitberl.ac.il/about/odot/publishes/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/art/about/in_the_press/pages/default.aspx
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מנהלת יחידת השיווק: לילי שאשא; איסוף חומרים: מיטל מזרחי-בייר; עריכה: מיטל כהן; 
עריכה לשונית: סיונית רובינשטיין; עיצוב גרפי: רויטל רוזנשטרום

קידומי דרגה וקבלת תארים

סיגל חסון על קבלת תואר ד“ר מאונ‘ בר אילן

עובדים ומינויים חדשים

בנבניסטי - ראש מינהל רישום ומידע בפקולטה לאמנויות יעל

בן אברהם - ראש צוות שכר באגף כספים ג‘ולאנה

שי אסא - ראש היחידה למשאבי הוראה ולמידה

דיקלה קפטן - ראש מדור בחינות ביחידה למשאבי הוראה ולמידה
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