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סיוון-תמוז תשע״ח, מאי-יוני 2018

 

גיליון
51

מה קורה במכללה

אירועים במכללה

אנחנו שמחים ונרגשים לסכם בפניכם את היום פתוח הכלל מכללתי שהתקיים ב-6.6.2018
עשרות מתעניינים הגיעו למכללה בעקבות הסרטון הצבעוני והמקפיץ 

ששודר בערוצים המסחריים בשעות הפריים טיים, סרטון תדמית - הביא 

לשערי המדרשה את כל מי שרוצה לעשות 

אמנות וקולנוע ופוסטים ומודעות שהביאו 

מתעניינים רבים לפקולטה לחברה ולתרבות 

ומרכז קשת.

המתעניינים קיבלו ערך מוסף מדהים 

בהרצאתו הייחודית והבלעדית של פרופ׳ 

רולידר ביום הפתוח ”הורים ומורים - הברית 

ההכרחית בחינוך ילדינו - האומנם?”

המורים החדשים לומדים בבית ברל. חינוך הדור הבא. 

במעמד מרגש: חלוקת תעודות לבוגרים

במהלך חודש מאי התקיימו טקסי הענקת תעודות לבוגרי המכללה שסיימו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ז, 

במעמד בני המשפחה, סגל המכללה ואורחים.

לכל אלבומי התמונות מטקסי הגמר<

היערכות חירום כמקצוע
חיים נוגלבלט, יו"ר איגוד הקב"טים ומנהלי הביטחון 

ברשויות המקומיות, שרק לפני שנה השתתף הוא עצמו 

בטקס כבוגר התכנית לביטחון והגנת העורף, הגיע השנה 

לטקס הסיום כדי לשאת דברים נרגשים בפני הבוגרים 

הטריים ובני משפחותיהם.

המשך<

https://www.youtube.com/watch?v=mObavei5X8k
https://www.youtube.com/watch?v=OKqEfKySPA0
https://www.facebook.com/pg/BeitBerl.ac/photos/?tab=album&album_id=2149298725110870
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/herum.aspx
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הפסקה פעילה בהפקת הסטודנטים מתכנית המצוינים

ב-30.5 התקיימה במכללה הפסקה פעילה שהפיקו סטודנטים מתכנית רג"ב )ראש גדול בהוראה( בהובלת ד"ר רקפת 

ארליך-רון. במהלך ההפסקה עצרו הסטודנטים והסגל את המרוץ היומיומי לשעה קלה ונתנו לגוף ולנפש להירגע עם 

סדנאות יוגה, מדיטציה ופילאטיס, סדנת אירובי, סדנת צמחי תבלין ומרפא, פינת התרגעות ודוכן שייקים טבעיים. 

כולם הופעלו בידי סטודנטים מהמכללה ומדריכי חוגים במסגרת אגודת הסטודנטים. 

המשך<

זכיות ופרסים

ד"ר בתיה ברוטין היא זוכת פרס "יד ושם" 
למפעל חיים חינוכי לשנת תשע"ח

בטקס שהתקיים ב-12.6 ב"יד ושם", קיבלה ד"ר בתיה 

ברוטין פרס מפעל חיים חינוכי בתחום השואה. הפרס 

המכובד הוענק לה בעקבות בחירתה על ידי ועדת איתור 

מטעם "יד ושם" כדמות הפועלת ללא לאות לקידום 

הוראת השואה ושימור זיכרון השואה.

המשך<

מקום השלישי
"דבורת הדבש רגע לפני שהיא נוחתת על פרח החמנייה כדי לאסוף צוף 

לצורך הכנת דבש ולבצע האבקה"
ניצן מדינה, שנה ד' במסלול של קידום נוער ומדעי הסביבה וחקלאות  

מקום השני
"תקריב של זחל זנב הסנונית בזמן 

אכילה על צמח הפיגם"
ליטל יוסטר, שנה ב' במסלול חינוך 

בלתי פורמלי עם תעודת הוראה במדעי 
הסביבה וחקלאות

מקום הראשון
 "דבורה וחמנייה... האבקה"

דנה עובדיה, שנה ד' במסלול של 
הוראת אנגלית

תחרות צילום: 
יחסי גומלין בין יצורים חיים 

בקמפוס

בחודש יוני נערכה תחרות הצילום הסביבתי 

הראשונה במכללה שעסקה בנושא יחסי 

גומלין בין יצורים חיים בקמפוס. נשלחו 

עשרות תמונות יפהפיות ומרגשות, 

ועבודתה של ועדת השיפוט לא הייתה קלה.

התחרות התקיימה כחלק מפרויקט מעורבות 

סביבתית-חברתית של הסטודנטית תמר 

פרקש, המתבצע במסגרת הקורס "פיתוח 

מנהיגות טרנספורמטיבית לקידום אזרחות 

לקיימּות", בהוראתם של ד"ר דפנה גולדמן 

וד"ר אריאל שריד. מטרת הפרויקט להעלות 

דרך ההתבוננות בסביבה הקרובה, את 

המודעות של קהילת המכללה אל הטבע 

והסביבה ולחזק את זהותה של המכללה 

כקמפוס ירוק. 

כל המשתתפים בתחרות היטיבו להנציח, 

באמצעות צילומים באיכות גבוהה, רגעים 

שמאפשרים ליהנות מפלאי הטבע המדהים 

סביבנו.

המשך<

ואלו הם שלושת הזוכים בתחרות:

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/peila.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/news/pages/batya.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/gomlin.aspx
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סרט הגמר "מאיר" של בוגר המחלקה לקולנוע שי בלנק, ישתתף 

בתחרות פרסי אופיר 2018 במסלול עלילתי קצר

לחדשות נוספות של המדרשה – פקולטה לאמנויות והמחלקה לקולנוע <

מבעים אמנותיים של מתמחים ומורים מתחילים – זוכי תחרות תשע"ז
תהליך ההיקלטות בעבודה בשלב הכניסה למקצוע הוא מורכב ובעל חשיבות מכרעת לעתידם של עובדי ההוראה 

החדשים. בשנים האחרונות מתפתחת התפיסה כי סיפורי חיים מקצועיים וביטויים אמנותיים מאפשרים ללמוד על 

זהותם המקצועית של היוצרים, וחושפים תובנות חדשות באשר לתפיסת הזהות המקצועית. בהתאם לכך מקיים האגף 

להתמחות וכניסה להוראה תחרות שנתית בנושא מבעים אמנותיים של מתמחים ומורים מתחילים. ואלה הזוכים 

בתחרויות תשע"ז של האגף להתמחות וכניסה להוראה:

שם המנחה שם היצירהשם היוצרשם הקטגוריה

דליה שטייןהמורה שחוזרת בתשובהאביחי פלחמצטיין בתחרות סיפורים

תחרות כרזות
זיוה בלזברגנסים גדולים מתחילים בחינוךירדן אס

אסנת אגםבית צבר למתחיליםאודליה לילך כהן

מצטיינים בתחרות 
כרזות

ד”ר ספייה חסונה ערפאתסטאז’... זה משחק הרכבה בלי גבולותפרח עבד אלקאדר

ד”ר ספייה חסונה ערפאתעורב חכםאיאת אלג’לאד

בית ברל בקהילה

יום המעשים הטובים: מעורבות חברתית 
והמרכז לחיים משותפים 

המרכז למעורבות חברתית בניהולו של ד"ר יעקב )ג'קי( 

זבולון, והיחידה לחיים משותפים בניהולה של ד"ר אילנה 

בנימין פאוול, החליטו השנה להרחיב את הפעילות לאנשי 

סגל מנהלה וסטודנטים. אחת הפעילויות במהלך שבוע 

המעשים הטובים הייתה התרמת דם ברחבי העיר כפר 

סבא עם עמותת ליונס. מבית ברל התנדבו סאמר אבו 

חמדן, תהילה כהן ויעל בנבנישתי

ד"ר ג'קי זבולון מודה על שיתופי הפעולה בין היחידות 

השונות במכללה ולעובדים שתרמו מזמנם. 

http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/news/2016/pages/default.aspx
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קבוצת "נאמנות TARASA" ברמת השרון
בחודש מאי הסתיימה בהצלחה סדנת ההכשרה הראשונה 

של נאמנות ונאמני TARASA. בסדנה שכללה עשרה 

מפגשים, למדו כ-12 מתנדבות נמרצות וכישרוניות, 

תושבות רמת השרון, מיומנויות תיעוד כתשאול ועריכת 

ראיון, התבוננות בתצלומים היסטוריים באלבומי 

התמונות המשפחתיים, עריכה וכתיבה של המידע 

שנאסף.                         

המשך <

מפגשים וסיורים

סוגיות חינוכיות במשפחות להט"ביות
שחר אברמוביץ', נציג ארגון חוש"ן – ארגון החינוך 

וההסברה של הקהילה הלהט"בית בישראל – התארח 

במסגרת קורס "יחסי הורים-גננות" בחוג לגיל הרך של 

המרצה סיגלית אבירם בריל. המפגש המרתק והחווייתי 

עסק בסוגיות חינוכיות הקשורות להתמודדות עם 

משפחות להט"ביות בגני הילדים כמו גם עם ילדים 

המבטאים פלואידיות מגדרית )חוסר הלימה או חוסר חד-

משמעיות בנוגע למין ולמגדר שלהם(. 

המשך <

גישור מודרני בחברות מסורתיות 
בסוף חודש מאי התקיים המפגש השלישי בסדרת מפגשי 

הקולקוויום של הפקולטה לחברה ולתרבות. 

המשך <

מפגש בין תלמידים וסגל הוראה יהודים 
וערבים במערכת החינוך 

בתחילת חודש מאי יצאו הסטודנטים וסגל התכנית 

לתואר שני בייעוץ חינוכי לסיור שמוקדו היה האופנים 

השונים למפגש בין תלמידים וסגל הוראה יהודים וערבים 

במערכת החינוך, וההיבטים הייעוציים הכרוכים בו. הסיור 

התקיים בבית הספר בנווה שלום ובית ספר תיכון ע"ש 

לייבוביץ בנתניה, שני בתי ספר שמדגימים גישות שונות 

לחלוטין בהתייחסות לסוגיה ומציגים פרספקטיבות 

אחרות לעשייה ייעוצית וחינוכית בתחום זה.

המשך <

נערכים ל"קליטה מיטבית" של גננות 
מתמחות ומתחילות

צוות ההיגוי של יחידת "פורשים כנף להוראה" במכללה 

האקדמית בית ברל התכנס זו השנה השלישית ברצף, 

לצורך היערכות לקליטה מיטבית של גננות מתמחות 

מתחילות בעבודה החינוכית. במסגרת הישיבה דן הצוות 

בתכניות "אקדמיה גן" ו"חממות", במטרה לטפח גננות 

מתמחות וגננות בראשית דרכן, ולאפשר להן קליטה 

המשך < מיטבית.     

אירוע הוקרה למורות מאמנות פרחי הוראה 
ברעננה

ב-15.5 התקיים ברעננה אירוע ההוקרה המסורתי למורות 

מאמנות ולגננות מאמנות של הסטודנטים המתנסים 

במערכת החינוך ברעננה. האירוע כלל חלוקת תעודות 

הוקרה, הצגת יחיד וארוחת בוקר נעימה.

ראש העיר איתן גינצבורג הודה למאמנות ושיתף בחוויות 

שלו כמנטור בתחום המוניציפלי. גב' דורית פרנקל 

מנהלת האגף לחינוך יסודי, בירכה והוקירה את ההשקעה 

ואת המסירות של המאמנות. ד"ר אילנה מילשטיין, ראש 

היחידה להכשרת מורים ועובדי חינוך, התעניינה בגורמים 

שמניעים את 

המורות והגננות 

לחנוך סטודנטים 

ושמעה על 

שליחות ועל 

משמעות 

התפקיד.

גל לוי ריסמני, מורה מאמנת ורכזת חינוך חברתי מבית ספר "דקל" 
ברעננה

https://www.beitberl.ac.il/about/events/dec_17/documents/amos.pdf
https://www.beitberl.ac.il/about/events/dec_17/documents/amos.pdf
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/tarasa.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/hoshen.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/society/mimshal/criminology/events/pages/coll.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/segel.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/meitavi.aspx
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כנסים וימי עיון

קולות מהשטח 2
יום העיון של המגמה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק 

בראשותה של ד"ר הלה גולן שמוחה, התקיים ב-1.5 

בפקולטה לחברה ולתרבות. יום העיון עסק בתיאוריה 

ומציאות בשדה הקרימינולוגי בהשתתפות מרצים 

ואורחים מהתחום: העיתונאית יעל דן בהרצאה על נפגעות 

תקיפה מינית והתקשורת, 

ד"ר נורית בובליל – מנהלת המעבדה הביולוגית במכון 

לרפואה משפטית בהרצאה על ראית הדנ"א בזירה 

הפלילית, עו"ד יהודית לייבה, מנהלת מחלקה בפרקליטות 

מחוז תל-אביב בהרצאה על אנשים עם מוגבלות שכלית 

או נפשית-נגישות למשפט ולצדק, ועו"ד אביגדור פלדמן 

בהרצאה על תפקידו החברתי של בית המשפט.

הנחו את יום העיון ד"ר לאה יגר מרצה במגמה וד"ר רנית 

לוריא.

הושק הפורום לחוסן חברתי קהילתי 
בחירום

כנס השקת הפורום לחוסן חברתי קהילתי בשעת חירום, 

נערך ב-22.5 בכפר המכבייה. הפורום הוקם על ידי רשות 

חירום לאומית )רח"ל(, פיקוד העורף ומחלקת מדעי 

ההתנהגות של צה"ל. ד"ר אייל לוין, מומחה לחוסן, וד״ר 

אבי ביצור, ראש המגמה לביטחון והגנת העורף מהמכללה 

האקדמית בית ברל, נטלו חלק פעיל בארגון הכנס ונשאו 

דברים, וכן השתתף בכנס ד"ר תמרי דב שפרש בימים 

אלו מעבודתו במכללה.

IN2IT כנס בינלאומי במסגרת פרויקט
ד"ר אסנת דגן 

בתאריכים 9-8 במאי נערך במכללה האקדמית בית 

ברל כנס בינלאומי במסגרת פרויקט IN2IT, ארסמוס+, 

 בהשתתפות מרצים ממוסדות בארץ ובאירופה. 

המשך <

כנס במסגרת פרויקט פרוטיץ' באקסטר, 
אנגליה 

פרויקט פרוטיץ' במסגרת ארסמוס אותו מובילה יחידת 

"פורשים כנף להוראה" מאפשר, בין היתר, התפתחות 

מקצועית לסגל. בהמשך לכך, מרצים ובעלי תפקידים 

מהפקולטה לחינוך השתתפו בכנס שנערך במרץ 2018 

באוניברסיטת אקסטר, בריטניה. הכנס היווה הזדמנות 

להיחשף לדגמים של הכשרת מורים ושל תמיכה 

בהשתלבותם של מורים מתחילים במערכות החינוך. 

המשך <

מימין לשמאל: עו"ד יהודית לייבה, ד"ר הלה גולן שמוחה, ד"ר לאה 
יגר, יעל דן, ד"ר רנית לוריא

ד"ר תמרי דב וד״ר אבי ביצור 

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/in2it.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/proteach.aspx
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מציאות רבודה להיכרות עם מערכת 
החינוך בישראל

שישה מורים ללימודי יהדות ועברית המלמדים בבתי 

ספר תיכוניים בלונדון ובמנצ'סטר, הגיעו לביקור במכללה 

כדי ללמוד על מערכת החינוך הישראלית ועל התהליך 

להכשרת מורים בארץ. במסגרת ביקורם עברו המורים 

 )Augmented Reality( פעילות של מציאות רבודה

בספרייה המרכזית תוך שימוש במכשירים ניידים. 

המשך <

יום עיון בנושא יהדות אתיופיה
ב-17.5 התקיים במכללה האקדמית בית ברל יום עיון 

המוקדש להיסטוריה של יהודי אתיופיה ולזכרם של מי 

שנספו בדרכם לישראל. לא בכדי נבחר העיתוי לשבוע 

שבו צוין יום ירושלים שהוא גם המועד לטקס האזכרה 

הממלכתי לזכר הנספים, ואכן התכנית כללה טקס זיכרון 

מרגש ומכובד שארגנו סטודנטים מהקהילה האתיופית.

המשך <

חיים משותפים

תכנית "שורשים נפגשים" 
לראשונה גם בבחינות הבגרות 

בית הספר התיכון "עמי אסף" החליט לשלב את לימודי 

התכנית "שורשים נפגשים" כחלק אינטגרלי מתכנית 

הלימודים לבגרות בספרות. זאת בעקבות שיתוף פעולה 

בין שני בתי הספר התיכוניים עמי אסף היהודי, ואלאהליה 

הערבי. 

בעקבות תכנית "מנהרת הזמן" של המכללה האקדמית 

בית ברל לבין מנהלי בתי הספר, נפגשו תלמידי כיתות י', 

יהודים וערבים, לפעילויות משותפות במסגרת סדנאות 

"שורשים נפגשים". במפגשים העוסקים בתיעוד חיי 

היומיום של תושבי הארץ, למדו התלמידים להכיר זה 

את זה דרך הסיפור האישי והמשפחתי, השזור בסיפור 

הקהילה, העם והארץ.

המשך <

למידה משותפת לתלמידי תיכון
בחודש האחרון התקיימו שני המפגשים האחרונים 

השנה במסגרת פרויקט "למידה משותפת" של תלמידים 

יהודים וערבים מבתי הספר "רופין" ו"עירוני ג'" בטירה. 

את יחידות הלימוד שכללו תכנים רב-תרבותיים )בגישה 

אקולוגית(, פיתחו הסטודנטים במסלול לאנגלית 

מהפקולטה לחינוך והמכון האקדמי הערבי לחינוך, 

בהנחייתן של ד"ר אורלי חיים וד"ר רים בשארה. 

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/reality.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/ethiopia.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/pages/shorashim.aspx
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למידה משותפת לסגל המכללה
חברי הסגל המשתתפים בשני קורסי ערבית, במסגרת 

הפעילות במרכז לקידום חיים משותפים, יצאו לסיור 

לימודי בנצרת, עם המורה אלה ולסטרה. ההדרכה נעשתה 

בערבית עם דילוגים לעברית בידי עזיז בנא, תושב נצרת. 

הסיור כלל ביקור במעיין בנצרת העתיקה כדי ללמוד 

על ההבדל בין נוצרים אורתודוכסים לקתולים, ביקור 

בכנסיית הבשורה שהייתה ביתה של מרים אם ישו, 

ביקור בבית אמידים מהתקופה התורכית ששופץ על 

ידי פאתנה, יזמית שסחפה אחריה נשים נוספות בנצרת 

לפתוח עסקים קטנים. 

הדגש בסיור היה על מפגש אנושי בנצרת עם אנשים 

שלקחו יוזמה להביא רוח מתחדשת לעיר.

טיול עובדים לקיסריה
טיול העובדים השנתי נערך השנה באזור קיסריה וכלל 

סיור בעתיקות, ריצה במרוץ ללגיון, ביקור במגרשי הגולף 

של קיסריה, ולקינוח שיעור יוגה מול הים.

תמונות מהטיול <

אירועי אמנות ותערוכות

ברכות לסטודנטיות ובוגרות המדרשה אלא הייתם, מונירה 

מנצור, מונה אבו אסבע, אמינה מסארוה ורולה מסארוה, 

שהן חלק מקבוצת אמניות שיזמו ויצרו את התערוכה 

"ח'רבשאת ברמהאת" שהוצגה במרכז להב"ה שבטייבה.

"מחנה משותף" בגלריית המדרשה
במהלך חודש יוני מתקיים בגלריית המדרשה - הירקון 19 אירוע "מחנה משותף" שינסה 

לבחון את המושגים: שיתוף פעולה, עבודה כקבוצה, קהילה, שהות ומכנה משותף. ההקמה 

תדמה בניית פאבלה )שכונת עוני בברזיל(, הנוצרת בדרך כלל כתוצאה מבנייה לא חוקית 

במרכז או סביב ערים גדולות.

תהליך ההקמה יתבצע במהלך כמה ימים שבהם הסטודנטים של המדרשה יוכלו לשהות 

בחלל המחנה בכל שעה, וגם הוא יהיה מוצג לקהל הרחב כחלק מהאירוע. בלילות אפשר יהיה 

לצפות באירוע מבעד לחלונות הגלריה הפונים אל הרחוב, ובשעות פעילות הגלריה אפשר 

יהיה להיכנס פנימה.

רוני אגסימור פלדחן נוכר

אלא הייתם

https://goo.gl/jE9j5t
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הקרנת סרטים במסגרת הקורס ארטיביזם
ב-4.6 הוקרנו בקפה גצל בתל אביב, סרטים קצרים שיצרו 

סטודנטיות במסגרת הקורס ארטיביזם: מחשבה ופעולה, 

במדרשה בהנחייתה של ד"ר רותי גינזבורג.

הסרטים הוקרנו דרך הפרספקטיבה של מגדר ומיניות על 

האמניות/ים: יהודית לוין, דבורה מורג, אושרי חיון, 

אורגונייט, כרם נאטור, נדובה ונלי אגסי.

בתום ההקרנה התקיים שיח עם הסטודנטיות על 

הנושאים השונים שעולים בסרטיהן.

סופשבוע של אמנות, יצירה וטכנולוגיה 
במשך 32 שעות בסופשבוע אחד של חודש מאי הגיעו 

למדרשה – פקולטה לאמנויות, כ-50 מחברי קהילת 

GeekCon, אנשי תוכנה ומהנדסים, שיחד עם סטודנטים 
ומרצים לאמנות וקולנוע, עבדו על רעיונות לפרויקטים 

ייחודיים.

הגיקים היצירתיים הם אנשי טכנולוגיה )מגיל 18 ועד 

גיל 60( שמשקיעים מזמנם ומרצם בפיתוח רעיונות 

ופרויקטים, לשם הפעולה, התשוקה והדמיון, ללא מטרות 

יישומיות ו/או רווח. 

הם הביאו איתם טכנולוגיה מתקדמת, יכולות תכנות, 

מדפסות וסורקים בתלת ממד, VR, חיישנים ועוד, ויצרו 

יחד פרויקטים מרתקים.

לילה של פילוסופיה בתל אביב
במסגרת אירועי "לילה של פילוסופיה" בתל אביב, 

מטעם המכון הצרפתי, התקיים פאנל מיוחד של מרצי 

המדרשה תחת הכותרת דיון פילוסופי לילי על טבעו של 

הלילה. הדיון נערך במסעדת קנטינה בשדרות רוטשילד, 

בהשתתפות: אפרת ביברמן, חיים לוסקי, יהונתן סואן 

ונמרוד מתן. 

 אלימות מינית כלפי נשים בשואה
תערוכה מיוחדת ופורצת דרך המתעדת אלימות מינית 

בעיקר כלפי נשים בשואה נפתחה בגלריית רונלד פלדמן 

 בניו יורק. 

 אוצרת התערוכה: ד"ר בתיה ברוטין.

על התערוכה <

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5226660,00.html
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חדשים על המדף
ספרים, כתבי עת ומאמרים חדשים פרי עטם של מרצים במכללה

מאמרים

אסטרטגיית העכביש: חינוך וחזון 

במוזיאונים 

מאת ד"ר שלי שנהב-קלר

המאמר מסביר את המטפורה 

ותרומתה לעולם החינוך המוזיאלי.  

המאמר <

הגיונות סותרים ב"הגיונות הסותרים": 

עיון ביקורתי במחשבת החינוך של צבי 

לם

מאמרו של פרופ' יורם הרפז, פורסם 

בכתב העת גילוי דעת, 13, אביב 

תשע"ח 2018.

Are civics teachers different 

from teachers of other 

disciplines in their handling of 

controversial issues, 

 Education, פורסם בכתב העת

.Citizenship and Social Justice
למאמרם של ד"ר שחר גינדי ורקפת 

רון-ארליך <

Computer Science Students’ 
Attitudes Towards the Use of 
Structured and Unstructured 
Discussion Forums in Fully 
Online Courses 

מאמרו של ד"ר מואניס טיבי פורסם 
בכתב העת

Online Learning Journal – Volume 

22 Issue 1 – March 2018.

"הייעוץ החינוכי", כ', נובמבר 2017

בכתב העת של אגודת היועצים החינוכיים בישראל 

מתפרסמים כמה מאמרים שמחבריהם מרצים במכללה 

האקדמית בית ברל:

•   ד"ר סאאיד בשארה / דילמות חברתיות ומוסריות 
בעבודתם של היועצים החינוכיים בבתי ספר על 

יסודיים לתלמידים עם לקויות למידה.

•   ד"ר יפעת כרמל / ילדים חשופים לאלימות מצד אביהם 
כלפי אימם: אוכלוסיית יעד עבור מערכת החינוך.

•   ד"ר מירית סיני )המאמר נכתב עם רונן סלע, מוסמך 
התוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי במכללה( / להיות 
יועצת? סיפור מסלול התפתחות הקריירה של גברים 

שבחרו בייעוץ חינוכי.

•   ד"ר מירית סיני )המאמר נכתב עם פארידה שחאדה, 
מוסמכת התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי במכללה( 

/ תפיסת היועצת את תפקידה בקידום נושא החינוך 
המיני בחברה הערבית.

דברים שרואים משם לא רואים מפה: מסעות טיפוליים 

הרחק מארץ האם, בשפת האם, אל נבכי זיכרונות הילדות
מאמרה של ד"ר שרית גדעוני כהן פורסם בכתב העת 

"מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית", כר' כ"ה )45-46(, יוני-
דצמבר 2017.

לשונם של עבריינים: הקשר בין 

שימוש במבעים מהז'רגון המקצועי-

הטיפולי לתפיסת עולם
מאמרה של ד"ר תמי יאיר פורסם 

בכתב העת "בלשנות עברית", 72, 
שבט תשע"ח.

ברכות לראש המסלול לאנגלית ד"ר סוזי רוסק והקולגות 
שלה, פרופ׳ לינדה סיגל וד״ר רוצ’רד וונג שזכו בפרס 

 Excellence in course  בקטגוריה ELTONS 2018
innovation. עבור סדרת ספרי לימד העוסקת ברכישת 

 .Get Set Go Phonics - השפה האנגלית

המכללה בכלי התקשורת

המדרשה בכלי התקשורת

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/newsletter/june18/documents/museum.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1746197918767082
http://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
http://englishagenda.britishcouncil.org/events/eltons/2018-eltons/2018-eltons-winners/2018-eltons-winners
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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

ד"ר סיגל בן-רפאל גלנטי נבחרה לעמוד בראש האגודה הישראלית ללימודי יפן )איל"י(

ד"ר אלון לבקוביץ' נבחר כראש הוועדה האקדמית של איל"י )סגן יו"ר(. 

האגודה הישראלית ללימודי יפן היא אגודה בינלאומית, המקדמת את לימודי יפן מזוויות מגוונות, בהן אמנות, 

האקדמיים  האגודה  כל כנסי  עסקים.  ומנהל  כלכלה  המדינה,  מדעי  סוציולוגיה,  היסטוריה,  שפה,  ספרות, 

מתקיימים באנגלית, וחבריה הם מומחים ליפן ואסיה מישראל, יפן, ארה"ב ויתר הקהילה האקדמית הבינלאומית. 

קידומי דרגה וקבלת תארים

ד"ר סמיר קעדאן לרגל קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. תחום התמחות: עבודה סוציאלית.

ד"ר ליאת שמרי זאבי מהפקולטה לאמנויות – המדרשה על קבלת תואר ד"ר לפילוסופיה מאוניברסיטת חיפה.

ד”ר כרמית פוקס-אברבנאל על קבלת תואר דוקטור מאוניברסיטת בר-אילן. 

ד”ר מוחמד כלף על קבלת תואר דוקטור למוזיקה מאוניברסיטת בר-אילן.

ד”ר מור שחורי-סטאל מהפקולטה לאמנויות – המדרשה על קבלת תואר ד"ר לפילוסופיה מאוניברסיטת חיפה.




